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7KLV VWXG\ DLPHG WR H[SORUH DQG FRPSDUH WKH DWWLWXGHV RI DGPLQLVWUDWRUV
OHFWXUHUVDQGVWXGHQWVWRZDUGWKHUROHVLQDUWVDQGFXOWXUHVFRQVHUYDWLRQDQGVXSSRUWDW+DW<DL
8QLYHUVLW\,WDOVRLQWHQGHGWRREWDLQVXJJHVWLRQVIRUPDGPLQLVWUDWRUVOHFWXUHUVDQGVWXGHQWVIRU
DUWVDQGFXOWXUHVFRQVHUYDWLRQ5HVHDUFKVXEMHFWVZHUHXQLYHUVLW\DGPLQLVWUDWRUVOHFWXUHUV
DQGVWXGHQWVDW+DW<DL8QLYHUVLW\'DWDZHUHREWDLQHGE\PHDQVRITXHVWLRQQDLUHDQGWKH
REWDLQHGGDWDZHUHFDOFXODWHGIRUSHUFHQWDJHVPHDQVVWDQGDUGGHYLDWLRQVDQGDWWHVWDQG)WHVW
DQGRQHZD\$129$ZHUHSHUIRUPHG

5HVXOWVUHJDUGLQJWKHUHVHDUFKVXEMHFWVuSHUVRQDOIDFWRUVUHYHDOHGWKDWPRVWRI
WKHDGPLQLVWUDWRUVZHUHPDOHVDJHGEHWZHHQ\HDUV7KHLUKLJKHVWOHYHORIHGXFDWLRQZDVD
PDVWHU GHJUHH 7KHLUZRUN H[SHULHQFH DW +DW <DL 8QLYHUVLW\ ZDV \HDUV 7KH\ ZHUH LQ WKH
DGPLQLVWHULQJSRVLWLRQDVGLUHFWRUVDQGZHUHLQWKHDGPLQLVWUDWLYHSRVLWLRQVIRU\HDUV0RVWRI
WKH OHFWXUHUV ZHUHIHPDOHV DJHG EHWZHHQ  \HDUV 7KHLU KLJKHVW OHYHO RIHGXFDWLRQ ZDVD
PDVWHUGHJUHH7KHLUZRUNH[SHULHQFHDW+DW<DL8QLYHUVLW\ZDV\HDUVKDYLQJLQYROYHGLQWKH
DFWLYLWLHV LQ FRQVHUYDWLRQ DQG VXSSRUW RI WKHDUWV DQG FXOWXUHV DV WKH SDUWLFLSDQWV 0RVW RI WKH
VWXGHQWVVXEMHFWVZHUHIHPDOHVDJHGEHWZHHQ\HDUVDQGZHUHVWXG\LQJLQWKHWKLUG\HDU
0RVWVWXGHQWVKDGLQYROYHGLQWKHDUWVDQGFXOWXUHVUHVHUYDWLRQDQGVXSSRUWVDVWKHSDUWLFLSDQWV
5HVXOWV UHJDUGLQJ WKH WKUHH JURXSV RI UHVHDUFK VXEMHFWVu DWWLWXGHV WRZDUG WKH
UROHV LQ DUWV DQG FXOWXUHV FRQVHUYDWLRQ DQG VXSSRUW RI +DW <DL 8QLYHUVLW\ ZHUH SUHVHQWHG DV
IROORZ
7KHDGPLQLVWUDWRUVuRYHUDOODWWLWXGHWRZDUGWKHDUWVDQGFXOWXUHVFRQVHUYDWLRQDQG
VXSSRUWZDVDWDKLJKOHYHO%\FDWHJRULHVWKHLUDWWLWXGHWRZDUGWKHSROLF\DGPLQLVWUDWLRQDQG
VWXGHQWDIIDLUVZHUHIRXQGDWWKHKLJKHVWOHYHO7KHDGPLQLVWUDWRUVuDWWLWXGHVWRZDUGOHDUQLQJDQG




WHDFKLQJ PDQDJHPHQW DQG DFDGHPLF VHUYLFHV ZHUH DW D KLJK OHYHO ZKLOH WKHLU DWWLWXGH WRZDUG
FRQGXFWLRQRIUHVHDUFKZDVDWDPHGLXPOHYHO
7KH OHFWXUHUVu RYHUDOO DWWLWXGH WRZDUG WKH DUWV DQG FXOWXUHV FRQVHUYDWLRQ DQG
VXSSRUWZDVDWDKLJKOHYHO%\FDWHJRULHVWKHLUDWWLWXGHWRZDUGSROLF\DGPLQLVWUDWLRQDFDGHPLF
VHUYLFHVDQGVWXGHQWDIIDLUVZHUHUDWHGDWWKHKLJKOHYHO7KHOHFWXUHUVuDWWLWXGHVWRZDUGOHDUQLQJ
DQGWHDFKLQJPDQDJHPHQWDQGFRQGXFWLRQRIUHVHDUFKZHUHDWDPRGHUDWHOHYHO
7KH VWXGHQWVu RYHUDOO DWWLWXGH WRZDUG WKH DUWV DQG FXOWXUHV FRQVHUYDWLRQ DQG
VXSSRUWZDVDWDKLJKOHYHO%\FDWHJRULHVWKHLUDWWLWXGHWRZDUGSROLF\DGPLQLVWUDWLRQDQGVWXGHQW
DIIDLUV ZHUH UDWHG DW WKH KLJK OHYHO ZKLOH WKHLU DWWLWXGHV WRZDUG OHDUQLQJ DQG WHDFKLQJ
PDQDJHPHQWFRQGXFWLRQRIUHVHDUFKDQGDFDGHPLFVHUYLFHVZHUHDWDPRGHUDWHOHYHO
7KHFRPSDULVRQRIWKHDWWLWXGHVRIDGPLQLVWUDWRUVOHFWXUHUVDQGVWXGHQWVWRZDUG
WKHUROHVLQDUWVDQGFXOWXUHVFRQVHUYDWLRQDQGVXSSRUWDW+DW<DL8QLYHUVLW\E\FDWHJRULHVZDV
SUHVHQWHGDVIROORZ
,Q SROLF\ DQG DGPLQLVWUDWLRQ WKH DGPLQLVWUDWRUV KDG D VLJQLILFDQWO\ GLIIHUHQW
OHYHORIDWWLWXGHIURPWKRVHRIWKHOHFWXUHUVDQGVWXGHQWV
,Q WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ PDQDJHPHQW DQG FRQGXFWLRQ RI UHVHDUFK WKH
DGPLQLVWUDWRUVOHFWXUHUVDQGVWXGHQWVGLGQRWKDYHVLJQLILFDQWO\GLIIHUHQWOHYHORIDWWLWXGH
,Q DFDGHPLF VHUYLFHV WKH DGPLQLVWUDWRUV DQG OHFWXUHUV KDG D VLJQLILFDQWO\
GLIIHUHQWOHYHORIDWWLWXGHIURPWKRVHRIWKHVWXGHQWV
,QVWXGHQWDIIDLUVWKHDGPLQLVWUDWRUVKDGDVLJQLILFDQWO\GLIIHUHQWOHYHORIDWWLWXGH
IURPWKRVHRIWKHOHFWXUHUVDQGVWXGHQWV
6XJJHVWLRQVHPHUJHGIURPWKHVWXG\ZHUHWKDWWKHXQLYHUVLW\VKRXOGSXEOLFL]H
WKHDUWVDQGFXOWXUHVDFWLYLWLHVWKDWZHUHDUUDQJHGLQWKHXQLYHUVLW\DQGRXWVLGHWKHXQLYHUVLW\DQG
WKRVHFXOWXUDODFWLYLWLHVFRQGXFWHGZLWKRXWVLGHSULYDWHRUSXEOLFVHFWRUV7KHXQLYHUVLW\VKRXOG
SXEOLFL]H WKH XQLYHUVLW\uV $UWVDQG&XOWXUHV&HQWHU DQG SURPRWH LW DV WKHFRPPXQLW\ DUWV DQG
FXOWXUHV OHDUQLQJFHQWHU 7KH XQLYHUVLW\ VKRXOG VXSSRUW7KDL DUWVDQGFXOWXUHVDQG KROG XS WKH
7KDLQHVV LQ SDUWLFXODU E\ LQWHJUDWLQJ WKH 7KDLQHVV FRQFHSWV LQ WKH OHDUQLQJ DQG WHDFKLQJ
SURFHGXUHDQGVWXGHQWDIIDLUV7KHUHVHDUFKLQWRDUWVDQGFXOWXUHVVKRXOGEHHQFRXUDJHGDPRQJWKH
OHFWXUHUVDQGXQLYHUVLW\SHUVRQQHODQGRWKHULQWHUHVWHGSHUVRQVLQRUGHUWRGHYHORSWKHQHZERG\
RINQRZOHGJHLQDUWVDQGFXOWXUHVDQGWUDQVIHUWKLVNQRZOHGJHWRSXEOLFDZDUHQHVV
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของปญหาและปญหา
ประเทศไทยเป น ชาติ ที่ เ ก า แก แ ละมี อ ารยธรรมมาช า นาน ดั ง จะเห็ น ได จ าก
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปนมรดกสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน คนไทยในยุคปจจุบันสามารถศึกษาได
จากประวัติ ศาสตร ศิล าจารึ ก ต า งๆ ที่ มีป รากฏตั้ง แต ค รั้ งกรุง สุ โ ขทัย กรุง ศรี อยุ ธยา และกรุ ง
รัตนโกสินทรเปนราชธานี โดยเปนเรื่องราวของวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย การใชภาษาไทย
ประวัติ ศาสตร วรรณคดี ไทย ขนบธรรมเนีย มประเพณี ค านิ ยมต างๆของสั งคม โบราณวัต ถุ
โบราณสถาน โบสถวิหาร ศิลปวัฒนธรรมไทยจึงเปนสิ่งที่มีคุณคาและมีความสําคัญอยางยิ่ง สมควร
ที่จะอนุรักษและสืบทอดไปสูลูกหลานเยาวชนไทยในอนาคต
ศิลปวัฒนธรรมไทย เปนเอกลักษณของความเปนไทยที่เปนวิธีการประพฤติปฏิบัติ
ของประชาชนคนไทย มีลักษณะเฉพาะ หรือลักษณะของชาติอันประกอบดวย ความคิด ความเชื่อ
ปรัชญา คานิยม สถาบัน ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวิตความเปนอยู และศิลปกรรมตางๆ เปนตน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงเปนการทํานุความเปนไทยทําใหเกิดความภาคภูมิใจที่ไดมีบทบาท
สําคัญในการทํานุบํารุงความเปนไทย โดยการทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรมตลอดมาอยางสืบเนื่อง
ยาวนาน
ในทศวรรษที่ผานมาการพัฒ นาประเทศไดเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ รัฐไดใ ห
ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการนําเขามาใชในชีวิตประจําวัน
และมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ขั้น พื้น ฐานจากภาคเกษตรกรรมเปน อุตสาหกรรม ทําให
เศรษฐกิจมีความกาวหนาในระดับหนึ่ง แตมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและสังคมไทย
เกิดอํานาจนิยมและวัตถุนิยมขึ้นในสังคมไทยบางกลุม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดความ
สับสนในเรื่องมโนทัศนและคานิยม มีค วามขัด แยงระหวางบทบาทและหนาที่ข องบุค คล และ
สถาบั น ตางๆมากขึ้น ส งผลกระทบใหร ะบบโครงสรางและแบบแผนประเพณีดั้ง เดิมที่ ดีง าม
แปรเปลี่ยนไปดวย สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ยุคนี้เปนยุคแหงขอมูลขาวสาร ระบบขาวสารและ
การติดตอเปนไปอยางรวดเร็วมาก กระแสวัฒนธรรมจากตางประเทศจึงหลั่งไหลเขาสูสังคมไทย
อยางรวดเร็ว เปนผลใหประชาชนและเยาวชนไทยจํานวนไมนอย ละเลยแบบแผน คานิยม และวิถี
ชีวิตอันดีงามของสังคมเดิม หันไปหลงไหลชื่นชมกับวัฒนธรรมตางชาติโดยขาดการเลือกสรร และ
ความไมรูเทาทัน ทําใหสูญเสียเอกลักษณและความเปนปกแผนมั่น คงของสังคมไทย กอใหเกิด
ปญหาทางวัฒนธรรมทั้งในขั้นรุนแรงและขั้นวิกฤตหลายประการ ดังปรากฏภาพของเยาวชนไทย
1
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ในปจจุบัน ที่ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติทั้งในดานความประพฤติและมารยาท ซึ่งปญหา
วิกฤตทางวัฒนธรรมนี้ไมไดเกิดเฉพาะในสังคมไทยเทานั้น แตกําลังเปนปญหาอันใหญหลวงของ
สังคมโลกที่มีก ารพัฒนาทางเทคโนโลยี และความกาวหนาทางวัต ถุสูง โดยไมคํานึงถึงมิติทาง
วัฒนธรรม
บรรพบุรุษของชนชาติไทยไดมีความพยายาม ที่จะอนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงและ
ถายทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยมาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะคํานึงวาศิลปวัฒนธรรมนั้นสามารถที่จะ
กอใหเกิด ความสามัคคีภายในชาติ ทั้งยังมีสว นในการที่จ ะชวยพัฒนาจิตใจของคน ชวยพัฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันจะเปนผลทําใหเกิดการพัฒนาและสรางความมั่นคงของประเทศ
ในทุกดาน ถึงแมวาประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตยแลวก็
ตาม รัฐบาลก็ยังไดสนับสนุนใหทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดมีการเรงรัด ที่จะพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ของชาติใหมีความกาวหนาไปพรอมกับประเทศชาติ
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท (2540 : 32 อางถึงใน รัตนา ชัยเศรษฐศิริ, 2542 :
24) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการถายทอดวัฒนธรรมดวยระบบการศึกษาในยุคโลกาภิวัตนไวดังนี้ “เรา
รักษาชาติไดดวยการรักษาวัฒนธรรมแตเราไมสามารถปดกั้นกระแสวัฒนธรรมตางชาติได การ
รักษาวัฒนธรรมจึงควรทําดวยการใชสติปญญา เลือกรับแตสิ่งที่ดีจากภายนอกและรักษาสิ่งดีที่เรามี
ไว เราจะไมรับสิ่งที่บั่นทอนคุณคาที่เรามี การนี้การศึกษาจึงนับวามีบทบาทสําคัญมากในการให
ความรู ความเขาใจและสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาที่มีอยูในวัฒนธรรมของเราอันจะทําให
ผูเรียนมีเกณฑที่จ ะชว ยเลือกรับวัฒ นธรรมจากตางชาติไดและการชี้ใ หเห็นถึงคุณ คาที่เรามีอยู
นับเปนการถายทอดวัฒนธรรมทางหนึ่ง”
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงปญหาทาง
ศิลปวัฒนธรรมวา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากวิถีครอบครัวและชุมชนไทยที่มุงเนนในดานเศรษฐกิจ
มากเกินไป ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวถูกละเลยขาดการเรียนรูและการถายทอดทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของไทยถูกละเลยนําไปใชไมถูกไมควร ภาษาไทย
ที่เปนภาษาประจําชาติเกิดการผิดเพี้ยน ลูกหลานมองขามระเบียบวินัยที่บรรพบุรุษไดอบรมสั่งสอน
ไว คานิยมคุณธรรมและจริยธรรมอันเปนหลักยึดเหนี่ยวทางสังคมถูกละเลย วิถีชีวิตและภูมิปญญา
ไทยอันเปน รากแหงเผาพันธไดรับการดูหมิ่น รสนิยมการแตงกายแบบไทยถูก ปลอยปละละเลย
ศิลปวัฒนธรมไทยไมไดรับความนิยมหรือเอาใจใสเทาที่ควร การดําเนินการทางธุรกิจมุงหวังเงิน
เปนสําคัญและการพัฒนาประเทศมุงหวังสรางความเจริญทางวัตถุเปนหลัก จากสภาพปญหาตางๆ
เหลานี้ ทําใหคนไทยตองสูญเสียทั้งคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม และอาจจะสูญเสียเอกลักษณ
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ความเปนไทยในที่สุด หากไมไดรับการยับยั้งแกไข (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
2537 : 4-5)
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศ มีหนาที่
ผลิต กําลังคนในระดับผูนําของประเทศ รวมทั้งเปน ศูนยรวมของวิทยาการแขนงตางๆ โดยเปน
แหลงสรางและพัฒนาองคความรู ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงเปนกลไกที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนากําลังคนไปสูทิศทางที่พึงประสงค ตลอดจนสืบทอดเอกลักษณและศิลปวัฒนธรรมไทย
เพื่อออกไปรับใชสังคมไทย สถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนมีภาระหนาที่หลักคือ การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บทบาททั้งสี่
ดานนี้ถือเปนภารกิจที่สถาบันตางๆตองยึดถือ ปฏิบัติ ทั้งนี้ใหเปนไปตามความพรอมของแตละแหง
(เรือนแกว ภัทรานุประวัติ, 2542 : 1)
ถึงแมวาการจัดการศึกษาจะเปนหนาที่และอยูในความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐก็
ตาม แตเ นื่ องจากสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทยจากอดีต สู ปจ จุ บัน และจํ านวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น ทําใหรัฐไมอาจดําเนิน การจัด การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภ าพ เอกชนจึงมี
บทบาทสําคัญในการช ว ยแบง เบาภาระในการจัด การศึก ษาของประเทศ ในการจัด การศึก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษานั้ น รั ฐ ได ใ ห เ อกชนเข า มามี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาครั้ ง แรกโดยมี
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น การศึ ก ษาเอกชน และได ร ะบุ ไ ว ว า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนเป น
สถาบันการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษาสงเสริมวิทยาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทําการสอน การวิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเห็น ได วา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองมีบทบาทสําคัญอยางหนึ่งเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐคือ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2538 : 4)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคใต มีความตระหนักถึง
ความสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีปรัชญา และปณิธานที่ชัดเจน มีการดําเนินการ
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรมมาอยางตอเนื่องและอยางเปน รูปธรรม ทั้งยัง มีศูนยศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรง อาจจะ
ถือไดวาเปนตนแบบใหแกมหาวิทยาลัยเอกชนในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยหาดใหญในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒ นธรรม โดยศึก ษาจากทัศนคติของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา มหาวิทยาลัย
หาดใหญ ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยหาดใหญ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และเพื่อนําผลวิจัยนี้ไปสนับสนุน ปรับปรุง แกไข และวางแผนการดําเนินงานในภาระหนาที่ดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยตอไป
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1.2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาทัศนคติที่มีตอบทบาทดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
หาดใหญในทัศนะของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา คนควาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยไดแบงสาระสําคัญออกเปนหัวขอตามลําดับ ดังนี้
1. ความหมาย การทํานุบํารุงและความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา
2. บทบาทและการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย
3. แนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติและบทบาท
4. มหาวิทยาลัยหาดใหญ กับบทบาทในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความหมาย การทํานุบํารุงและความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
ความหมายของคําวาศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม เปนคําที่ประกอบดวย คําวา “ศิลป” และคําวา “วัฒนธรรม” ซึ่งมี
ความหมายดังนี้
คําวา “ศิลป” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2538 : 83) หมายถึง
ฝมือ ฝมือทางชาง การแสดงออกซึ่งอารมณสะเทือนใจใหประจัก ษใ หเห็น โดยเฉพาะหมายถึง
วิจิตรศิลป (กลอน) ศิลป หมายถึง มีฝมืออยางยอดเยี่ยม พจนานุกรมไทยฉบับมหาวิทยาลัย (วิทย
เที่ยงบูรณธรรม, 2536 : 635) ใหความหมายวา ศิลป หมายถึงฝมือ ฝมือทางการชาง การประดับ การ
ทําใหวิจิตรพิสดารตางๆ การชางทั่วไป การชางหัตถกรรม การฝมือ วิจิตรศิลป พจนานุกรมฉบับ
ศิลปะใหความหมายวา ศิลป หมายถึง ศิลปผลแหงความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกใน
รูป ลัก ษณ ต างๆ ใหป รากฏซึ่ งสุ น ทรี ยภาพ ความประทั บใจ หรือ ความสะเทื อนอารมณ ตาม
อัจฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณ รสนิยม และทักษะของแตละคน เพื่อความพอใจ ความ
รื่นรมย ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี หรือ ความเชื่อในลัทธิศาสนา (บุญเยี่ยม แยมเมือง, 2537 :
อางอิงจาก พจนานุกรมศิลปะ, 2530 : 15, 18) ทวีเกียรติ ไชยยงยศ (2538 : 16) ใหความหมายวา
ศิลป คือ การแสดงออกเกี่ยวกับความศรัทธาเชื่อถือของแตละสมัย ศิลป พีระศรี ใหความหมายศิลป
วา หมายถึงวรรณคดี ดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ซึ่งศิลปเหลานี้ ทําใหมวล
มนุษยเปนพี่นองกัน ศิลปไมมีขอบเขต ไมมีเชื้อชาติ ไมมีการแกงแยงแขงขันกันในผลประโยชน
ศิลปเปนสื่อสําคัญที่จะยกระดับจิตใจของเราใหอยูในอาณาจักรที่สูงสงและใหความหวังในอนาคต
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อันเปนอุดมคติแกเรา (กรมศิลปากร, 2542 ข : 145) บุญเยี่ยม แยมเมือง ไดสรุปวา ศิลปเปนสิ่งที่
มนุษยสรางสรรคขึ้นตามความสามารถและทักษะของตน โดยความคิดสรางสรรคนั้นไดรับแรงดล
ใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกิดความประทับใจ ความสะเทือนอารมณจึงถายทอดผ านสื่อ
ตางๆกัน (บุญเยี่ยม แยมเมือง, 2537 : 18-19)
ดังนั้น ศิลป จึงหมายถึง สิ่งซึ่งแสดงออกทางอารมณ ดวยฝมือ ความคิดสรางสรรค
รสนิยม ประสบการณ ความเชื่อ สุนทรียภาพ อัจฉริยะ ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีตางๆ
สวนคําวา “วัฒนธรรม” เปนคําที่มาจากภาษาบาลี และสันสกฤต แปลวา ธรรมเปน
ตนเหตุใหเจริญ หรือ ธรรม คือ ความเจริญ มีใชเปนหลักฐานทางราชการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2483
เรียกวา พระราชบัญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช 2483 และฉบับที่ 2 เมื่อพุทธศักราช
2485 (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2540 : 1) ใน Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary
(Crowther, 1992 : 220) ใหความหมายวา วัฒนธรรมเปนการพัฒนามนุษยทั้งรางกาย จิตใจ และ
วิญญาณ โดยการฝก อบรม ประสบการณ และการพัฒนาทางปญญาในสังคมมนุษ ย เชน ศิลป
วิทยาศาสตร ฯลฯ หรือระดับการพัฒนาทางปญญาของมนุษ ย เชน การศึ กษาในสมัยกรีก หรือ
การศึกษาของประเทศตะวันออก หรือการศึกษาการปลูกพืชพรรณไม การเลี้ยงไหม ผึ้ง ฯลฯ หรือ
วัฒนธรรมสวนบุคคล เชน รสนิยม ความสนใจ ฯลฯ
พจนานุก รมราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2525 (2538 : 757) ให ค วามหมายว า
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ วิถีชีวิตของหมูคณะ รวมทั้งไดกลาวถึงคํา
วา วัฒนธรรมที่อางอิงจากพระราชบัญญัติวัฒนธรรม พุทธศักราช 2485 วาหมายถึง ลักษณะที่แสดง
ถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติและศี ลธรรม
อันดีของประชาชน ทางวิทยาการ หมายถึง พฤติก รรมและสิ่งที่คนในหมูผลิต สรางขึ้นดวยการ
เรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน
สมาน แสงมะลิ ใหความหมายวา วัฒ นธรรม คือ เครื่องแสดงความเจริญ และ
แสดงเอกลักษณของชาติ ประชาชนในชาติที่เจริญแลวทั้งหลาย จึงมีความภูมิใจ ชวยปกปองรักษา
วั ฒ นธรรมของชาติ ข องตนเพื่ อ เอกลั ก ษณ ข องชาติ ไ ด ดํ า รงอยู และสนิ ท สมั ค รการ ได ใ ห
ความหมายวา วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตโดยรวมของประชากรกลุมหนึ่ง และคานิยมทางวัฒนธรรม
หมายถึง คานิยมที่เกี่ยวกับทุก สิ่งทุกอยางที่ประกอบกัน เขาเปน วิถีข องคนกลุมใดกลุมหนึ่งหรือ
สังคมใดสังคมหนึ่ง เชน คานิยมเกี่ยวกับความดี ความชั่ว คานิยมเกี่ยวกับความสวยความงาม ศิลปะ
บัน เทิง และคานิยมเกี่ยวกับความสุข ความทุก ขข องคน (สมาน แสงมะลิ และ สนิท สมัค รการ
อางอิงจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัย, 2545 : 30)
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กรมศิลปากร (2542 ก : คํานํา) ใหความหมายของคําวัฒนธรรมวาเปนจิตวิญญาณ
และเทคนิครูปแบบในการดํารงชีพและความกาวหนาทางศิลปวิทยาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหอยูอยางสุขกายสบายใจ ซึ่งคนไทยคิดคน สรางสรรค พัฒนาสืบทอดกันมาเปนเวลาพันๆป จน
กลายเปนเอกลักษณเฉพาะเผาพันธุ เรียกวาวัฒนธรรมไทย ทําใหเรามีศักดิ์ศรี เกียรติยศ เกียรติศักดิ์
และเกียรติภูมิ เปนที่ยกยองนับถือของคนทั่วไป
กลาวโดยสรุป คําวา “วัฒนธรรม” หมายถึง สิ่งที่เจริญงอกงาม สิ่งที่แสดงถึงการ
พัฒนาของมนุษยในทางสติปญญาและจิตใจอยางสรางสรรค ทั้งในทางรูปธรรม และนามธรรม ที่
ถายทอดสืบตอกันมาในสังคม วัฒนธรรมของชาติใดภาษาใดยอมพัฒนาไปในวิถีการดํารงชีวิต และ
การประพฤติปฏิบัติในความดีความงามตางๆ
เจตนา นาควัชระ ใหความเห็นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมวา ศิลปวัฒนธรรม นั้น มี
ความสําคัญ มีบริบททางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับอารยธรรม วัฒนธรรม และความสามารถใน
การการคิดสรางสรรคของมนุษย ในการศึกษาผูศึกษาจะตองยอนดูของเกาแกทางศิลปะ และศึกษา
จนทําใหเกิด สิ่ง ที่จ รรโลงใจและสนับสนุน ใหเ กิด การจรรโลงศี ลธรรมอัน ดี ดังนั้น ศิลปะกั บ
วัฒนธรรมจึงมีปรากฎ และศิลปจะเปนตัวบอกถึงความมีวัฒนธรรมอันดีตลอดมา (มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 2542 : 7-9)
สุจิต วงเทศน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536 : 37) ใหความเห็นวา ศิลปวัฒนธรรม
มาจากคําวา ศิลป กับ วัฒนธรรม เริ่มแพรหลายในหนังสือพิมพเปนเวลานานกวา 20 ปมาแลว เพื่อ
ตอตานการเมืองยุคเผด็จการที่ใชอํานาจรับวัฒนธรรมตะวันตก โดยฉพาะวัฒนธรรมอเมริกันที่เขา
มาครอบงําสังคมไทยอยางงมงาย ในระยะแรกๆ คําวา ศิลปวัฒนธรรม จึงมีค วามหมายแคบๆ ที่
เกี่ยวของกับมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรแกการยกยองชื่นชมและอนุรักษ เชน โบราณ ศิลปวัต ถุ
สถาน ขนบธรรมเนียม พิธีกรรม และวรรณกรรมเทานั้น
วรรณา นาวิกมูล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544 : 33) กลาววานักวิชาการสาย
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหความเห็นวา ศิลปวัฒนธรรมเปนเรื่องของการประพฤติปฏิบัติ
การประดิษฐ-สรางทํา และในการดําเนินชิวิตเปนการแสดงคานิยมและรสนิยมอันเปนที่ยอมรับโดย
ไมขัดกับหลักจริยธรรม แสดงวาเปนผูที่ไดรับการขัดเกลาแลว หรือไดรับการอบรมมาดี โดยอาจ
เปนเรื่องที่เกี่ยวของทั้งในระดับทองถิ่นหรือระดับสากล
สารานุ ก รมการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เล ม 1 ของกรมการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น
กระทรวงศึกษาธิการ (2538 : 266) ใหความหมายของคําวา “ศิลปวัฒนธรรม” วา หมายถึง สิ่งที่
แสดงถึงเอกลักษณข องชาติและเปน มรดกทางสังคมที่ไดรับการสืบทอดตอกันมา ทั้งยังเปน ที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ศิลปวัฒนธรรมนั้นเปนปจจัยที่สําคัญในการหลอหลอมประชาชนในชาติ

7

ใหเกิดความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จนเกิดความรวมมือรวมใจใหสังคมดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย และสามารถรักษาเอกราชของชาติมาจนทุกวันนี้ การทํานุบํารุงรักษา คน ควา เผยแพร
และสงเสริมศิลปวัฒนธรมจึงเปนภารกิจอันสําคัญยิ่งของหนวยงาน ดังเชน กรมศิลปากรที่จะผดุง
รัก ษาศิลปวัฒ นธรรมในทุก ๆดาน ใหค งอยูไดอยางเหมาะสมที่สุด ในสถานการณและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเชนทุกวันนี้
ดัง นั้ น ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จึ ง หมายถึ ง สิ่ง ซึ่ งแสดงถึ ง การสรา งสรรค ความเป น
เอกลัก ษณ ลัก ษณะเฉพาะ มรดกของชาติวิถีชีวิต ในการดํารงชีพ และศีลธรรมอัน ดีงามที่ค วร
ประพฤติ ปฏิ บั ติ อั น ควรสืบ ทอด ยกย อ งชื่ น ชม และอนุ รั ก ษไ ว ตอ ไป โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ใน
หนวยงาน หรือ สถานศึกษาตางๆ และสถาบันอุดมศึกษาควรสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒธรรมไทย
ใหสืบทอดตอไป
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เนื่องจากศิลปวัฒนธรรมเปนผลสืบทอดจากการปฏิบัติตนของกลุมคนในดานการ
ดํารงชี วิต และการติ ด ตอกัน ก็กอใหเกิด การรับและแลกเปลี่ย นศิลปวั ฒ นธรรมซึ่งกัน และกั น
ศิลปวัฒนธรรมจึงเปน มรดกทางสังคม ที่ตองมีการเรียนรูและถายทอดใหแกกันและกัน ซึ่งการ
ถายทอดนี้ทําใหศิลปวัฒนธรรมเกิดการเผยแพร และผสมผสานทางศิลปวัฒนธรรมระหวางสังคม
หนึ่งกับอีกสังคมหนึ่ง ในบางครั้งศิลปวัฒนธรรมใหมของสังคมหนึ่งอาจเขาไปมีอิทธิพ ลครอบงํา
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเดิ ม ให ถู ก ลื ม เลื อ นหรื อ ลดความสํ า คั ญ ลงจนถึ ง ขั้ น ถู ก กลื น หายไปโดย
ศิลปวัฒนธรรมอื่น ดังนั้นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงมีความสําคัญยิ่งตอความมั่นคงและความ
คงอยูของชาติ
วัลยา โกสุม (2530 : 34) กลาววา การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจึงเปนพฤติกรรม
ของการรักษา การถายทอด การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงศิลปวัฒนธรรมเดิม ใหเหมาะสมกับสภาพอัน
แทจริงของสังคมและธรรมชาติที่แวดลอม เพื่อใหศิลปวัฒนธรรมของสังคมดํารงอยูและเจริญงอก
งาม นักการศึกษาหลายทานไดตระหนัก และแสดงทัศนะถึงรูปแบบและวิธีการตางๆ ในการที่จะ
นํามาใชในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดดํารงคงอยู ดังแนวคิดผูทรงคุณวุฒิตอไปนี้
อัชฌา สุวรรณปากแพรก (2537 : 59) กลาววา สังคมไทยตองสรางภูมิคุมกันทาง
ศิลปวัฒนธรรม และเราสามารถดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยไดโดยอาศัยกลยุทธ
การดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1. จะตองพยายามสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ใหเปนมรดกทางสังคมตกทอดไปสู
ชนรุนตอๆไป ซึ่งก็คือเด็กและเยาวชนไทยในปจจุบัน
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2. จะตองสงเสริมใหศิลปวัฒนธรรมไทย เขากันไดดวยดีกับการเปลี่ยนแปลงและ
สภาพแหงยุคสมัย แตสิ่งที่สําคัญที่เขามาผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมไทยจะตองไมขัดและเปน
ปฏิปกษกับแกนแทหรือรายละเอียดของศิลปวัฒนธรรมไทยอยางเดนชัด
3. จะตองพยายามสงเสริมใหศิลปวัฒนธรรมไทยแพรกระจายไปในหมูสมาชิก
ของสังคม ใหเกิดความรูสึกรัก รูสึกหวงแหน รูสึกเปนเจาของและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
หลักในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้นจําเปนจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
วิถีการเกิดศิลปวัฒนธรรม อันประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ คือ การธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย
ไวดวยการสะสม การสืบตอ การปรับปรุงและการเผยแพร ในเรื่องนี้ สมชัย ใจดี และยรรยง ศรีวิริยา
ภรณ (2540 : 39-40) ไดกลาวไววาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้
1. การสะสม สามารถทําไดทุกเรื่อง ไมวาจะเปนดานประเพณี ศิลป วรรณกรรม
ศีลธรรม คุณ ธรรมตางๆ เปน การเลือกสะสมสิ่งที่ดีงาม เพื่อเปน เอกลัก ษณข องชาติ และมีก าร
ถายทอดเพื่อจะไดเปนมรดกใหกับคนรุนตอไปไดปฏิบัติ
2. การสืบตอทางศิลปวัฒนธรรม เปนเรื่องของการเรียนรูจากบุคคลอื่น เชน เด็ก
เรียนรูจากผูใหญ เรียนรูจากบรรพบุรุษ เปนตน เปนการนําเอาสิ่งที่บรรพบุรุษสะสมไวมาปฏิบัติ
หากเห็นวาดีงามหรือนาปฏิบัติตาม หรือทําแลวมีประโยชน มีความหมายตอชีวิตและประเทศชาติ
เปนการรูจักนิยมสิ่งที่ดีของเรา หากเราไมนิยมสิ่งที่ดีของเราโดยมัวแตสนใจศิลปวัฒนธรรมของชน
ชาติอื่น ในที่สุดเราจะไมเหลืออะไรเปนของเราหรืออาจถูกกลืนชาติไปในที่สุด
3. การปรับปรุงและการเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมจะตองมีการปรับปรุงเพื่อใหทัน
ตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป ถาของเกาดีและไมเสียหายอะไรก็ควรเก็บไว สิ่งไหนเห็นวาไมดีก็
ทิ้งไป เปนการปรับปรุงศิลปวัฒนธรรมใหเกิดความเจริญกาวหนาไมสูญหายไป
มณี พยอมยงค (2525 : 30-31 อางถึงใน รัตนา ชัยเศรษฐศิริ, 2542 : 19) ไดแสดง
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมวา สามารถทําไดดังนี้
1. การเก็ บ รั ก ษาของเก า แก ท างศิ ล ปวั ฒ นธรรมเป น การสื บทอดมรดกของ
บรรพบุรุษ
2. ศึกษาวิธีการสืบทอดของบรรพบุรุษ โดยการเรียนเอาความรูจากบิดา มารดา ซึ่ง
เปนสิ่งจําเปน เชน ดนตรีไทย อาชีพเกษตรกรรม ชางหัตกรรม ชางทอง ฯลฯ แลวนํามาพัฒนาดาน
รูปแบบใหดีขึ้น
3. ศึกษาคานิยมทางศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยสวนรวม คือ ศึกษาหาเหตุผลวา
เขาทําอยางนี้เพราะอะไร หรือมีคาอยางไร ถารูคาจะไดหวงแหนไว
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4. อนุรักษ สงเสริม ศิลปวัฒนธรรมพื้นฐาน เชน หัตกรรม การกินอยู บานเรือน
สมุนไพร ฯลฯ
5. จัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรม เพื่อรวมรวมงานทางศิลปวัฒนธรรมไว ตองทําโดย
รีบดวนเพราะสิ่งที่มีคาทางศิลปวัฒนธรรมไดถูกทําลายลงมาก
6. รวบรวมผูสนใจ และผูมีความรูทางศิลปวัฒนธรรม ใหมีโอกาสทํางานรวมกัน
และใหมีการอุปถัมภ บํารุงแกผูมีความรูแตขัดสนทางทุนทรัพย เพื่อจะไดทํางานแกสวนรวมดียิ่งขึ้น
7. ศึกษาเปรียบเทียบ ศิลปวัฒนธรรมระหวางภาคตางๆ ของประเทศ เพราะจะทํา
ใหคนไทยถิ่นหนึ่งๆ รูจักศิลปวัฒนธรรมอีกแหงหนึ่ง ซึ่งจะเปนบันไดไปสูความรักความสามัคคี
8. จัดสอนวิชาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของเราแกนักเรียนในทุกระดับ นักศึกษาใน
ทุกสถาบัน เพื่อสรางจิตสํานึกใหรักภาคภูมิใจหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เสาวภา ไพทยวัฒน (2538 : 225-228) หลักการเพื่อการรณรงคศิลปวัฒนธรรมไทย
ใชหลัก 3 วิธี คือการสรางความรูความเขาใจโดยอาศัยสื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพโ ดยมี
จุดเนนกิจกรรมวันสําคัญๆ ของชาติ การสรางทัศนคติที่คลอยตาม โดยการสงเสริมการเรียนการ
สอน ผลิตและเผยแพรคูมือเสริมการเรียนการสอน รวมทั้งผลิตและเผยแพรสื่อการเรียนการสอน
และการสรางพฤติกรรมรวม โดยขอความรวมมือจากศิลปนที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
รวมรณรงคศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการชี้นําใหคนไทยรูจักเลือกสรรศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และปฏิเสธศิลปวัฒนธรรมอื่นที่ไมเหมาะสมกับวิถีชีวิตแบบไทย นอกจากนี้ เสาวภา ไพทยวัฒน ยัง
กลาวอีกวาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สถานศึกษา
ควรมีบทบาทในการชี้นําและสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชนถึงแกนแท ของศิลปวัฒนธรรมไทย การ
ใชวิจารณญาณในการรวมพิจารณาปญหาทางศิลปวัฒนธรรมและแนวทางแกไขเพื่อใหสอดคลอง
กับกับการพัฒนาประเทศในยุคสมัยตางๆ โดยรูจักเลือกสรรสิ่งที่ดีงามไวเปนเอกลักษณเพื่อการอยู
ร ว มกั น ในสั ง คม การระดมความคิ ด เห็ น ตามสภาพของระดั บ การศึ ก ษา เพื่ อ การชี้ นํ า ว า
ศิลปวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไมสามารถหยุดนิ่งได การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยชาติ
พึงปฏิบัติ แตการรับศิลปวัฒนธรรมของชาติอื่น โดยการลบลางศิลปวัฒนธรรมของตนเองนับเปน
การเสียคุณคาแหงตน มนุษยชาติทุกภาษาจึงตองมีศิลปวัฒนธรรมเปนของตนเองเพื่อแสดงความ
เปนชาติและแสดงความภาคภูมิใจในชาติของตน
จากข อ ความดั ง กล า วข า งต น สรุ ป ได ว า การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม คื อ
พฤติกรรมของมนุษยที่คิดและแสดงออก ในการที่จะกระทําใหศิลปวัฒนธรรมของชาติตนดํารงคง
อยูไดโดยใชกิจกรรมรูปแบบตางๆ เชน การสงเสริม เผยแพร รับเขา ปรับเปลี่ยน เลียนแบบ การสืบ
สาน ตั้งรับ ผูนําผูให การเกื้อกูลธรรมชาติ การจดจําบันทึกและการทําตามคําบอกเลาของบรรพบุรุษ
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ฯลฯ โดยการนําวิธีการตางๆเหลานี้ มาจัดการกระทําใหประสานสอดคลองกับธรรมชาติ คานิยม
ของสังคมไทยและสังคมโลกไดยอมนํามาซึ่งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสมดุลและยั่งยืนไดใน
ที่สุด
ความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
นับแตอดีต จนปจจุบัน การอุด มศึก ษาไดมีพัฒ นาการดานประวัติศาสตรมาโดย
ลําดับตั้งแตสมัยกรีก โรมัน อุด มศึกษาเปนการพัฒนาเพื่อปญญาและคุณธรรมเพื่อการทํางานใน
วิชาชีพ ในเวลาตอมาสถาบันอุดมศึกษาในแตละประเทศไดปรับเปลี่ยนบทบาท หรือจุดมุงหมาย
ของตนไป เชน ประเทศอังกฤษเนนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยถือวาคนที่จบปริญญาตรี
เปนบัณฑิตที่รับใชสังคม ประเทศเยอรมันเนนบัณฑิตศึกษาและการวิจัย และประเทศสหรัฐอเมริกา
เนน การบริก ารทางวิชาการสังคม เปน ตน อยางไรก็ตามจุดมุงหมายของสถาบัน อุด มศึกษาที่มี
ลักษณะเปนสากลนั้นประมวลไดเปน 3 ประการ (วิจิตร ศรีสอาน, 2517 : 9-11)
1. มุงบุก เบิก แสวงหา บํารุงรัก ษา และถายทอดความรูเพื่อสรางสรรคจ รรโลง
ความก า วหนา และความเป น เลิศทางวิชาการ (Advancement of knowledge and academic
excellence)
2. ใชค วามรูใ หเปนประโยชนแกสังคม โดยถือวาสถาบัน อุด มศึก ษาเปน แหลง
วิทยาการชั้นสูงที่เอื้ออํานวยประโยชนตอความเจริญของมนุษยชาติ
3. ทํานุบํารุง สงเสริม ศิลปวัฒนธรรม และภายในขอบเขตของจุดมุงหมายดังกลาว
สถาบันอุดมศึกษากระทําหนาที่หลัก 4 ประการ คือ
3.1 การสอนวิชาการ และวิชาชีพเพื่อสนองความตองการกําลังคนของ
สังคม
3.2 การวิจัยคนควาเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ
3.3 บริการทางวิชาการแกสังคม
3.4 ถายทอดวัฒนธรรมและปลูกฝงความเปนพลเมืองดี
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดบทบาทและภารกิ จ ด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาไว ดังนี้ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2533 ข : 7-8)
1. ภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรม ควรมีขอบเขตที่กวางขวางขึ้นโดยไม
จํากัดอยูเฉพาะการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมไทยเทานั้น แตรวมถึงการศึกษาใหเขาใจความเปน
ไทยอยางถองแทและการพัฒนาคุณลักษณใหมที่ตองการ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกันในประชาคม
นานาชาติอยางมีเอกลักษณและศักดิ์ศรี
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2. สถาบันอุดมศึกษาควรมุงสงเสริมคุณลักษณทางวัฒนธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงคใหเกิดขึ้นแกบุคคล องคกรและสังคม รวมถึงการสรรคสรางบรรยากาศทางวัฒนธรรมใน
สถาบันอุดมศึกษาใหเปนตนแบบแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรภายนอก
3. สถาบันอุด มศึกษาควรผสมผสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขาเปนสว น
หนึ่งในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนการจัดสภาพแวดลอมตางๆ ในสถาบัน
4. องคกรทางศิลปวัฒนธรรมควรมีรูปแบบและโครงสรางที่หลากหลายขึ้น และมี
ทรัพยากรพอเพียงในแงกําลังคน เงิน ทุน และความรว มมือกับหนว ยงานภายในและภายนอก
สถาบัน
เกษม วัฒนชัย ใหความเห็นวา ทิศทางวัฒนธรรมกับการศึกษาในกระแสแหงการ
เปลีย่ นแปลงนั้น เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมที่เปดรับกระแสและวัฒนธรรมตางๆเขามาไดงาย
และวัฒนธรรมไทยเปน วิถีชีวิต ของคนไทย สว นวัฒ นธรรมสากลคือวิถีชีวิตสากลที่ทุก ชาติ ทุก
ศาสนามีพื้นฐานทั่วไป (Common ground) ความประพฤติทั่วไป (Common character) บางประการ
รวมกัน ได แตจุดมุงหมายของการดําเนิ นงานวัฒนธรรมไมใชโดยการทําใหวัฒ นธรรมเขมแข็ง
เกินไปจนไมสามารถติดตอผูอื่นได เพราะวัฒนธรรมกับการศึกษา และศาสนาไมสามารถแยกจาก
กัน ได และเนื้อหาของวัฒ นธรรมมีทั้งในระดับวัฒ นธรรมทองถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
หลายๆสว นของเนื่อหาตองเชื่อมโยงกัน (เกษม วัฒ นชัย อางอิงจาก สํานัก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาแหงชาติ , 2545 ข : 16-17) และสอดคลองกับ เคน โรบิน สัน (Robinson อางอิงจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 ก : 9) ที่กลาวไวในการประชุมทางวิชาการ เรื่อง
การศึก ษาเชิงสรางสรรค (Creative education) โดยเห็น ว าการศึก ษาทางศิลปวัฒ นธรรม เป น
การศึ ก ษาเชิ งสรา งสรรค (Creativity) เป น การศึ ก ษาที่ เ กี่ย วกั บการคิ ด และจิน ตนาการ โดยมี
จุด มุง หมายไปสู ค วามสํา เร็จ และก อให เกิด สิ่ งที่ดี มีคุณ ค า การสรางสรรค ดังกลาวไมเพี ยงแต
เกี่ ยวข องกับ ศิ ลปเพี ย งด านเดีย ว หากแต เ ปน พื้น ฐานสํา หรับ ความก าวหนา ทางวิท ยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี การเมือง ธุรกิจและในทุกๆสาขาของการดํารงชีวิตประจําวัน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) หรือ
สมศ. ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า องค ป ระกอบมาตรฐานด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
สถาบันอุด มศึก ษา โดยกําหนดตัวบงชี้เปนจํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
หมายถึงจํานวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบัน หรือคณะใหการสนับสนุน ชวยเหลือ หรือ
จรรโลงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย รวมทั้งเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
ที่สถาบัน อุด มศึก ษานั้น ๆ ไดจัด ขึ้น ในแตละป กิจ กรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม เช น
กิจกรรมการทํานุบํารุง และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถิ่นตามภูมิภาคตางๆ ซึ่ง
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ตัวบงชี้จะแสดงใหเห็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้ง
แสดงถึงความสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนสังคมในการจรรโลงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย และตัวบงชี้ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งที่วา มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
โดยสรางเปนมาตรฐานแสดงรากเหงาของศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งรวบรวมรักษารูปแบบที่ถูกตอง
ของภูมิปญญาไทยในแขนงตางๆใหคงอยู ใหเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ และพัฒนา
ในเชิงสรางสรรค และประยุกตภูมิปญญาไทยใหมีการบูรณาการตามความเหมาะสม โดยมีการ
คนควาหาขอมูลความเปนมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ลักษณะสําคัญ วิธีการขั้นตอนการจัดทํา วัสดุ
อุปกรณเทคนิคตางๆ เปนตน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร
มหาชน), 2545 : 57-58)
ความเคลื่อนไหวในการประเมินคุณภาพทางศิลปวัฒนธรรม โดยคณะศิลปกรรม
ศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ร ว มกั บ ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด ประชุ ม วิ ช าการเรื่ อ ง
สถาบันอุดมศึกษากับการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ผลการประชุมไดวา การกําหนดดัชนี เกณฑเพื่อ
ประเมินคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรมนั้น ตองดําเนินการและมีการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนเพราะ
ศิลปวัฒนธรรมเปนศาสตรดานสุทรียศาสตรที่ละเอียดออน โดยจะตองกําหนดคําจํากัดความตาม
หลั ก วิ ช าการร ว มกั น และเป น ที่ ย อมรั บ ของทุ ก ฝ า ย มี ก ารกํ า หนดดั ช นี ชี้ วั ด ให เ ป น รู ป ธรรม
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองเนนในเรื่องคุณภาพ มีการศึกษาในลักษณะบูรณาการ การสรางเครือขาย
รวมกัน โดยแตละสถาบันมีแผนปฏิบัติการชัดเจน หลักสูตรมีความยืดหยุนมากขึ้น เนนการเรียนรู
ตลอดชีวิต เนนการวิจัย เปนตน สวนปจจัยและวิธีการสรางตัวบงชี้มีดังนี้ (ชาญณรงค พรรุงโรจน,
2545 : 5)
1. ป จ จั ย การสร า งตั ว บ ง ชี้ เกณฑ พิ จ ารณาจากบทบาทในการส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม (ลักษณะองคกร การเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม)
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมเฉพาะสาขาทั้งระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งปจจัยดานงบประมาณ
ดานกายภาพ บุลากร และแผนงาน
2. ตัวบงชี้ เกณฑ ที่วัดความสําเร็จทางศิลปวัฒนธรรม พิจารณาจากการมีหลักการ
ที่สรางขึ้นเปนการเฉพาะ มีวิธีการ เกณฑการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียน กระบวนการจัดการเรียน
การสอน บัณฑิต ศิลปน นักวิชาการทางศิลปะ ความพึงพอใจ ความรวมมือจากคณาจารย บุคลากร
ผูเรียน ชุมชน สังคม การยอมรับจากสังคม การสรางองคความรูจากงานวิจัย
3. วิธีการสรางเกณฑและตัวบงชีเ้ ปน 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับวิชาชีพ
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บทบาทและการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาไทย
บทบาทการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาไทยถือ
กําเนิดมานับตั้งแตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการสถาปนาขึ้นในประเทศไทย โดยมีบทบาท
หรือภารกิจหลักที่สําคัญดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษา
บทบาทนี้ในเวลาตอมาไดถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและสถาบันใน
สัง กัด กระทรวงทบวงกรมตา งๆ โดยต างยอมรั บภารกิจ นี้ว า เป น เรื่อ งสํ าคั ญที่ จ ะตอ งมี ค วาม
รับผิดชอบในหนาที่ดวยกัน แตปจจุบันบทบาทและหนาที่ดังกลาวของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนไมคอยชัดเจน และเปนที่พึ่งพิงของสังคมตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปดวยเหตุผลดังนี้
(สุจริต บัวพิมพ และไสว ชัยรัตน, 2536 : 122)
1. สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงรวมและผลิตทรัพยากรมนุษยชั้นมันสมองจํานวน
ประมาณรอยกวาสาขาวิชาเพื่อออกไปพัฒนาประชาชน สรางสรรคสังคมใหเจริญทัดเทียมนานา
อารยะประเทศ
2. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป น ผู นํ า ในการศึ ก ษา ค น คว า วิ จั ย ทั้ ง วิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อความอยูรอดของประเทศในยุคที่ตองมีการแขงขันระหวางประเทศ
มากขึ้น
3. สถาบันอุดมศึกษาเปนสถานที่ที่มีอิสระเสรีทางความคิด และวิชาการมากกวา
องคกรใดๆ ในประเทศ อาจจะกลาวไดวาสถาบันอุดมศึกษาเปนภาพลักษณที่ประชาชนคาดหวังสูง
ทั้งนี้เพื่อที่สถาบันอุดมศึกษาจะไดตอบแทนและทําประโยชนใหกับสังคมดวย
ไพฑูรย สินลารัตน มีความเห็นวา บทบาทที่ควรจะเปนของสถาบันอุดมศึกษาใน
การสรางเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย คือ ควรทําความเขาใจบทบาทของตนเองที่ควรจะเปนใหชัดเจน
สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ศึกษาคนควาในเรื่องศิลป ประเพณี วัฒนธรรมไทยอยางลึกซึ้ง จริงจัง
ตอเนื่อง ยาวนานและหลากหลาย นอกจากนี้เนื้อหาทางดานศิลปและวัฒนธรรมก็ยังไดรับความ
สนใจนอย การเผยแพรผลการศึกษาคนควาจะตองเผยแพรออกไปสูประชาชนใหต ระหนักดว ย
ตนเองวา เปนของดีมีคาไมใชเปนการบังคับในเรื่องการเก็บสะสมความรูตางๆ โดยมหาวิทยาลัยจะ
เปนแหลงสะสม และศึกษาความเปลี่ยนแปลงอยางจริงจังและตอเนื่อง (ไพฑูรย สินลารัตน, 2530 :
293-297)
วั ล ลภา เทพหั ส ดิ น ณ อยุ ธ ยา มี ค วามเห็ น ว า ภารกิ จ ในการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขึ้นอยูกับมหาวิทยาลัยแตละแหงจะใหความสําคัญเทาใด มีสัดสวน
เหมาะสมหรือไม โดยมิไดหมายความวา ภารกิจแตละอยางจะแยกจากกันไดโดยเด็ดขาด เชน การ
สอนก็เปนบริการวิชาการดวย ถาการสอนนั้นออกจากนอกรั้วมหาวิทยาลัยไปบริการคนอื่น หรือแม
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กระทําอยูในรั้วมหาวิทยาลัย หากสอนคนที่ไมใชนิสิตนักศึกษา ก็จัดเปนบริการทางวิชาการ ดังนั้น
การสอนจึงเปนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวย นอกจากนั้น วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ยังได
เสนอกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยควรจะดําเนินตามภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก
1. การสอน โดยมหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพื่อใหมีวิชาบางวิชาที่คิดวาสําคัญที่
จะสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมไทย เชน วิชาวัฒนธรรมไทย
2. การวิจัย มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรใหมีโครงการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เชน การวิจัยวิถีชีวิตไทย การทําขนม ชางสิบหมู การตั้งชื่อคนไทย
3. การจัดนิทรรศการ มหาวิทยาลัยอาจจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในโอกาสตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ 700 ปลายสือไท นิทรรศการภาพวาด
ลายไทย
4. การจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีการแสดงดนตรีไทย ปพาทยดึกดําบรรพ
5. การจัดพิพิธภัณฑ มหาวิทยาลัยอาจจะจัดถาวรวัตถุ เพื่อใหนิสิตนักศึกษาได
ศึกษาและเห็นสิ่งที่เปนสมบัติของบรรพบุรุษไทย ซึ่งบางอยางอาจจะไมมีอยูในปจจุบัน แตการเก็บ
รวบรวมไวทําใหคนรุนหลังไดรูจัก
6. การเผยแพร มหาวิทยาลัยอาจจัดเผยแพรความรูขาวสารที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมทางวิทยุโทรทัศน การแสดงในหอประชุม การพิมพเปนเอกสารหรือวีดิทัศน
7. การอบรม มหาวิทยาลัยอาจใหความรูโดยการอบรมอาจารยและบุคลากร
ภายนอกใหมีค วามเขาใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในเรื่องตางๆ เชน เรื่องประเพณีไทย ศิลปไทย
ดนตรีไทย การแตงกายไทย ภาษาไทย วิถีชีวิตไทย (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2534 : 10-11)
จากรายงานผลการสัมมนาของทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการประเมินสัมฤทธิผลการ
จัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาเอกชน (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2540 : 142) สรุปไดวา การประเมิน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมควรมีเกณฑการประเมิน ไดแก
1. โครงสร า งขององค ก ร หมายถึ ง หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เช น ศู น ย
ศิลปวัฒนธรรม ชมรม สโมสร การเขาเปนสมาชิก สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
(สวช.)
2. โครงสรางหลักสูตร ควรเพิ่มเนื้อหาในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยใน
วิชาที่มีการเรียนการสอน เชน เพิ่มเติมในวิชาหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาแกน หมวดวิชาชีพ วิชา
เลือกเสรี
3. จัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมที่ปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
4. การจัดสรรงบประมาณในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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5. การดําเนินการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม และการเผยแพรทางวัฒนธรรมในรูปสื่อ
ตางๆ
กิจกรรมทางดานวัฒนธรรมที่ค วรนํามาปฏิบัติใหเปน รูปธรรม อาจเปนไปตาม
ขอบเนื้อหาขายเนื้อหาทางวัฒนธรรมไทยที่ควรรณรงคและสืบสาน 10 ประการ อันประกอบดวย
1.) สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 2.) การเสริมสรางองคกรชุมชนใหเขมแข็ง 3.) ระเบียบ
วินัยและคานิยม 4.) วิถีชีวิต ครอบครัว และชุมชนไทย 5.) ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 6.)
ภาษาไทย 7.) คุณธรรมและจริยธรรม 8.) ภูมิปญญาไทย 9.) การแตงกายแบบไทย 10.) ศิลปกรรม
ไทย
และจะเห็นไดวา บทบาทการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
มีความสําคัญมาก เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงผลิตกําลังคนของประเทศ เปนขุมพลังทาง
ปญญา ดังนั้น จึงจําเปนตองปลูกฝงความเปนเอกลักษณของชาติ และการธํารงรักษาไวซึ่งเอกลักษณ
ของชาติใหเยาวชนในระดับอุดมศึกษาเห็นความสําคัญ อนุรกั ษ และสืบทอดตอไปใหสามารถดํารง
อยูและผสมผสานกลมกลืน กับโลกยุค ใหมใ นอนาคตได ซึ่งสถาบันอุด มศึกษาสว นใหญมีก าร
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรมในดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรง มีองคกรหรือหนวยงานเฉพาะทางดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหนิสิต
นักศึกษา ไดรูคุณคาความงดงามในประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยอยูแลว
แนวคิดการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
ไพฑูรย สินลารัตน (2530 : 293-297) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานดาน
การทํา นุ บํา รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมในสถาบั น อุด มศึก ษาว า สถาบั น อุด มศึก ษาควรมี ห นา ที่ ศึก ษา
คน ควา วิจั ยทางด านศิล ปวั ฒ นธรรมอยา งตอ เนื่ องและหลากหลาย เผยแพร และให บริ ก ารแก
ประชาชน ตลอดจนมีการสะสม เก็บรักษาอยางตอเนื่อง และวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2534 :
10-11) มีแนวคิด สรุปไดวา สถาบันอุดมศึกษาควรมีหนาที่สอน วิจัย จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม
ตางๆ กิจกรรมสําหรับนิสิตนักศึกษา จัดพิพิธภัณฑ การเผยแพรและใหบริการวิชาการดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ กัน เชน การจัดอบรม การจัดประชุม สัมมนา เปนตน
จึงอาจสรุปไดวา การดําเนินการตามภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง อาจมีการดําเนินการไดอยางหลากหลายรูปแบบ ดังปรากฏรูปแบบการ
ดําเนินงานที่สําคัญๆ ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

16

1. แนวคิดดานการสอนศิลปวัฒนธรรม
2. แนวคิดดานการวิจัยศิลปวัฒนธรรม
3. แนวคิดการบริการวิชาการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. แนวคิดการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. แนวคิดการบริหารจัดการดานศิลปวัฒนธรรม
1. แนวคิดดานการสอนศิลปวัฒนธรรม
ไพฑูรย สินลารัตน (2530 : 314-322) กลาวถึงสาเหตที่ทําใหเกิดปญหาการจัดการ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาวา ไดแก 1.) เปาหมายที่สับสน 2.) ความตั้งใจของผูที่ศึกษาเลา
เรียน 3.) ปญหาจากตัวผูสอน 4.) ทฤษฎีไมประสานกับการปฏิบัติ 5.) ไมมีบรรยากาศทางวิชาการ
6.) ระบบบัณฑิตศึกษามีขั้นตอนมาก นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ได
กล า วถึ ง ป ญ หาของการส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาว า ผู บ ริ ห ารของ
สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงไมใหความสําคัญกับศิลปวัฒนธรรมไทยเทาที่ควร ผูสอนยังคงมุงเนน
ที่จะสอนเนื้อหาวิชา จึงทําใหผูเรียนมุงแขงขันกันหาความรูโดยไมสนใจคุณธรรม จริยธรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ในดานการจัดการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรม พบวา หลักสูตรการเรียนการ
สอนขาดความเปนเอกภาพ และขาดการตอเนื่อง หลักสูตรกระจายอยูในวิชาตางๆ ของวิชาบังคับ
และวิชาเลือกเสรี โดยไมมีการปรับใหเปนระบบเดียวกัน เนื้อหาวิชาไมไดเนนใหผูเรียนเกิดความ
ซาบซึ้ง หรือความภูมิใจในทองถิ่นมาตุภูมิหรือความเปนชาติ เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การพัฒนา และปลูกฝงเรื่องคานิยม ความรักชาติและขนบธรรมเนียมประเพณี อาจารยผูสอนยังขาด
ความรูค วามเขาในดานศิลปวัฒ นธรรม การสอนจะสอนไปตามพื้น ฐานความรูที่ผูสอนสําเร็ จ
การศึ ก ษามา การประพฤติ ปฏิ บั ติต นของครูอ าจารย ไ มส ามารถเป น แบบอย างที่ดี แ กศิ ษ ย ไ ด
กระบวนการเรียนการสอนยังลาสมัย เนนการทองจํามากกวาการสอนใหเกิดความซาบซึ้ง การจัด
บรรยากาศและสภาพแวดลอมไมกอใหเกิด บรรยากาศในการเรียนรู (สํานัก งานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ, 2535 : 157-159)
กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 14) ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร การ
เรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมไววา การสงเสริมการศึกษาไทย ควรจัดการเรียนการสอนดานศิลป
และวัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาและเทคโนโลยี เอกลักษณในการทํามาหากินและการดํารงชีพ
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อใหเกิดความรักและภูมิใจในวัฒนธรรมพื้นถิ่น ความรูที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่อยูรอบตัว
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กรมศิลปากร (2541 : 22) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
ศิล ปวั ฒ นธรรมในปจ จุบั น วา ควรแบง หลั ก สูต รการเรีย นการสอนออกเป น 2 ประเภท คื อ
1) หลักสูตรทองถิ่น คือ กระบวนการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบานหรือวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อให
คนได มี ค วามรู ค วามเข า ใจในรากฐาน และพัฒ นาการของตนเอง ซึ่ ง แตกต า งไปจากสภาพ
ประวัติศาสตร เผาพันธุ ฯลฯ เชนสภาพภูมิศาสตร และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประวัติศาสตรและ
พัฒนาการของทองถิ่น เอกลักษณของทองถิ่น มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ภูมิปญญา
และเทคโนโลยี ของทองถิ่น สาขาตางๆ เชน การทํามาหากิน ภาษาถิ่น ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปสาขาตางๆ สังคมเครือญาติ เศรษฐกิจ อุต สาหกรรม การเมือง การปกครอง 2)
หลักสูตรชาติ คือ กระบวนการความรูที่เปนแบบมาตรฐานทั่วไปของสังคม ประกอบดวยวิชาการ
ตางๆ เชน กลุมวิชาประวัติศาสตร สังคมของชาติ หนาที่พลเมือง ศีลธรรม จริยธรรมของชาติ ภาษา
ประจําชาติ คณิตศาสตร วิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสาขาตางๆ วิชาวาดวยเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
กลาวโดยสรุป การสอนศิลปวัฒ นธรรมในระดับอุด มศึก ษาควรเปน การสอน
บั ณ ฑิ ต ให รู คุ ณ ค า ในเอกลั ก ษณ ข องความเป น ไทย มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม รู จั ก รั ก ษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม กระบวนการเรียนรูตองสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
และบัณฑิตตองมีความสามารถ ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต ประกอบดวย หลักสูตรทองถิ่นที่เกี่ยวกับภูมิ
ปญญาทองถิ่น และวัฒ นธรรมพื้นบานที่เปนความรูความเขาใจและพัฒนาตนเอง และหลัก สูต ร
ระดับชาติทเี่ ปนความรูมาตรฐานทั่วไป
2. แนวคิดดานการวิจัยศิลปวัฒนธรรม
การวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมก็มีหลักการวิจัยเชนเดียวกัน กลาวคือ ใชวิธีการวิจัยทั้ง
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ หรืออาจใชการวิจัยทั้งสองแบบรวมกัน การวิจัยที่นิยม
ดําเนินการโดยใชวิธีการศึกษาตางๆกัน คือ การศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรมหรือบทความตางๆ
การศึกษาจากวัสดุ กิจกรรม โบราณวัตถุโบราณสถาน ประวัติศาสตร ฯลฯ ที่เปนขอมูลทางดาน
ศิล ปวัฒ นธรรม หรือ การสั งเคราะหง านวิ จั ยที่ มี ปรากฏอยู หรือ อาจใชวิ ธี ก ารสัง เกต บัน ทึ ก
สัมภาษณ การเจาะลึก หรือกรณีศกึ ษา การศึกษาชุมชน เปนตน งานทางดานศิลปวัฒนธรรมเปนงาน
ที่เปน นามธรรมมากกวารูปธรรม เปนงานที่ตองมีสํานึกและมีร สนิยมมากกวาการกระทําอยาง
ฉาบฉวย โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปไมใชแกนของวัฒนธรรม แตศิลปเปนภาพสะทอนของวัฒนธรรม
(วิรุณ ตั้งเจริญ, 2543 ก : 8) จากรายงานการสัมมนาการประเมินสัมฤทธิผลการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2540 : 140) สรุปไดวา ในการดําเนินการวิจัยนั้นควร
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พิจ ารณาถึงกระบวนการดําเนิน การวิจัยทั้งระบบ โดยใชรูปแบบของซิปโมเดล (CIPP Model
ประกอบดวย context, input, process, product) เปนกระบวนการวิจัยเชิงประเมินผลอยางเปนระบบ
ทั้งกระบวนการ
วิรุณ ตั้งเจริญ ไดเสนอแนะรูปแบบการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร ดังนี้ (วิรุณ ตั้ง
เจริญ, 2543 ก : 8-9)
การวิจัยแบบกรณีศึก ษา (Case studies) เปน การศึก ษาศิลปน ทั้งชีวิต และการ
สรางสรรคผลงาน ศึกษาตัวผลงานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ทั้งเปนการศึกษาระยะสั้นและระยะยาว
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical research) เปนการวิจัยพื้น ฐานที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรศิลป และความเปนมาในเรื่องราวตางๆ
การวิจัยภาคสนาม (Field studies) เปน การวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชน กลุม ชน
หมูบานชางที่มีความสัมพันธกับศิลปวัฒนธรรมและบริบทตางๆ เชน ผลงานวิจัยศิลปพื้นบาน
การวิจัยสํารวจ (Survey research) เปน การวิจัยที่ใชขอมูลเชิงสํารวจหรือการใช
แบบสอบถามเปน หลัก ซึ่งสามารถนํามาใชรว มกับการวิจัยในลัก ษณะตางๆ เชน การวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร หรือการประยุก ตใ ชกับการวิจัยทางดานศิลปศึกษา การออกแบบโฆษณาซึ่งมีผู
นํามาใชมากมาย
การวิจัยทดลอง (Experimental research) เปนการวิจัยโดยทดลองปฏิบัติโดยตรง
ซึ่งสามารถนํามาประยุก ตใชกับกระบวนการหรือกลวิธีในการสรางสรรคงานศิลปะในลักษณะ
ตางๆเชน การทดลองสรางภาพพิมพหิน เพื่อตรวจสอบการใชกลวิธีการพิมพหินวาเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและสภาพอุณหภูมิในสังคมไทยหรือไมอยางไร
การวิจัยผสมผสานระเบียบวิธีวิจัย (Comnined research methodologies) เปนการ
วิจัยที่สามารถประยุกตระเบียบวิธีวิจัยตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการแสวงหาองคความรู
เชนการวิจัยเชิงประวัติศาสตรก็ใชทั้งการวิจัยเอกสาร การวิจัยสํารวจ การวิจัยภาคสนามผนวกเขาไว
ดวยกัน หรือการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ซึ่งเปนการผสมผสานการแสวงหา
ความรูดวยระเบียบวิธีวิจัยตางๆ เพื่อใหไดองคความรูใหมในอันที่จะพัฒนาไปสูการใชประโยชน
โดยตรง เปนตน รวมทั้งยังมีการนําระเบียบวิธีวิจัยอื่นๆ มาประยุกตหรือนํามาใชกับการคนควาวิจัย
ทางดานศิลปกรรมศาสตรได
กลาวโดยสรุป ภารกิจในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาเปน
ภารกิจที่สามารถดําเนินการไดหลากหลาย และรูปแบบหนึ่งที่สามารถดําเนินงานได คือ การวิจัย
เพื่อสรางองคความรูในเรื่องศิลปวัฒนธรรม อันเปนรากฐานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไมใหสูญ
หายและเพื่อนําความรูนั้นมาใชใหเกิดประโยชนและสรางความเจริญกาวหนาใหกับประเทศชาติ
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ตอไป ซึ่งภารกิจ ดานนี้สถาบัน อุ ด มศึก ษาของรัฐหลายแหงไดมีก ารดําเนิน งานอยูแลว วิธีก าร
ดําเนินการวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรมก็เชนเดียวกับการวิจัยทั่วๆไป กลาวคือ จะใชหลักการวิจัย
เชนเดียวกัน แตอาจจะมีรูปแบบตางๆกัน เชน การศึกษาเฉพาะกรณี การวิจัยเชิงประวัติศาสตร การ
วิ จั ย ภาคสนาม การวิ จั ย ทดลอง การวิ จั ย ผสมผสาน เป น ต น นอกจากนี้ ก ารวิ จั ย ภายใน
สถาบันอุดมศึกษายังตองคํานึงถึงการบริหารงานวิจัย และแหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้ง
แรงจูงใจในการทําวิจัยใหแกคณาจารยและบุคลากรตางๆดวย
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการวิชาการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษาตางๆไดมีการดําเนินการในการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน
และแกสังคมทั่วไป ซึ่งบทบาทการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอาจจําแนกไดดังนี้
3.1 ใหบริการวิชาการเพื่อใหความรูดวยการฝกอบรม ไดแก การศึกษา
ตอเนื่อง (Continuing education) การศึกษาตลอดชีวิต (Life-long education) การศึกษาใหม (Reeducation) และการศึกษาอันเปนประโยชนตอสังคมทั่วไป
3.2 การให บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เช น การให บ ริ ก ารทางการแพทย
ทันตแพทย ฯลฯ
3.3 การใหบริการเพื่อรับรองคุณภาพ รับรองความรู
3.4 การใหบริการหองปฏิบัติการเพื่อการเรี ยนการสอนและการวิจัยใน
สาขาวิชา หรือภาควิชาตางๆ
3.5 การให บริ ก ารที่ป รึก ษา โดยบุ ค ลากรในมหาวิ ทยาลัย ใช ค วามรู
ความสามารถในการใหคําปรึกษา
3.6 การใหบริการศึกษาวิจัยเพื่อวางระบบ เชน การวางระบบสารสนเทศ
3.7 การใหบริการพัฒนาทั้งระบบเบ็ดเสร็จ หมายถึงครบวงจร
สวนรูปแบบการใหบริการวิชาการจะมีหลากหลายรูปแบบ ไดแก การฝกอบรม
การศึก ษาดูงาน (Residential program) บริก ารวิ ชาการผานสื่อสิ่งพิมพ การใหคําปรึก ษา การ
วิเคราะหตัวอยาง และการวิจัยเพื่อแกปญหา การจัดนิทรรศการและการแสดง (สุชาดา ชินะจิตร,
2540 : 271-277)
สวนการบริการวิชาการแกสังคมในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการสอน
และการบริ ก ารวิ ชาการใหแ ก ประชาชน เผยแพร ค วามรูท างด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยจัด ตั้ ง
หนว ยงานที่มีลัก ษณะเฉพาะ เชน สถาบัน วิจัย หรือสํานัก บริก ารวิชาการ หรือ ศูน ยก ารศึก ษา
ตอเนื่องที่เปนศูนยกลางในการศึกษาวิจัย เผยแพรความรู แลกเปลี่ยนความรูในเรื่องของเมืองไทย

20

และศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ เผยแพรผลงานวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม
ไปในวงกวาง โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูของการจัดสัมมนา ฝกอบรม การจัดประชุมทางวิชาการ
ตางๆ ในระดับชาติและนานาชาติ การใหคํา ปรึก ษา แนะนํา แลกเปลี่ยนความรูเรื่องเมืองไทยแก
หนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ งานเผยแพรความรูทางสื่อตางๆ เชนการจัดรายการวิทยุ
โทรทัศน บทความทางหนังสือพิมพ ฯลฯ การจัดทัศนศึกษาเพื่อสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ไทย การจั ด นิ ท รรศการ รวมทั้ งประสานการดํ า เนิ น งานเกี่ย วกับ การทํ านุ บํา รุ งและส ง เสริ ม
วัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กลาวโดยสรุป การบริการวิชาการแกสังคมในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สามารถจั ด ดํ า เนิ น กิ จ กรรมได อ ย า งหลากหลาย เช น จั ด เนื้ อ หาวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปทางด า น
ศิลปวัฒนธรรมใหแกบุคคลทั่วไปที่ตองการแสวงหาความรูทางดานนี้ การเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
การวิจัยที่คนพบทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การวิจัยวิถีชีวิตไทย การจัดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ
เชน ดนตรีไทย ทัศนศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ การรวบรวมถาวรวัตถุตางๆ การเผยแพรความรูทาง
วิทยุและโทรทัศน และสื่อตางๆ การจัดประชุม ฝกอบรม สัมมนา การอภิปรายซักถามขอคิดเห็น
ตางๆ เปนตน
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญไดมกี ารจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อการสงเสริมและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และเปนการสืบทอดประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันตอๆมา ความสําคัญของ
การจัดกิจกรรมนักศึกษานั้น ทําใหเกิดประโยชนหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพัฒนา
ระดับวุฒิภาวะของนักศึกษา (Student’s maturity) การพัฒนาทักษะในการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพ
นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีบุคลิกที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมในการ
พัฒนานักศึกษาควรจัดใหครบ 5 ดาน ไดแก กิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม กิจกรรมดานกี ฬา และกิจ กรรมนัน ทนาการ ในดานกิจ การ
นักศึกษานั้น มูลเลอร บารและคีติง ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของกิจการนักศึกษาในการสนับสนุน
วัตถุประสงคหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ประการที่มีความสอดคลองกัน ดังนี้ (Nuller, Bar and
Keating, 1985 อางถึงใน สําเนาว ขจรศิลป, 2537 : 7, 12-13)
4.1 ดํารงรักษา ถายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม องคประกอบที่สําคัญ
ของศิลปวัฒนธรรม คือ องคความรูและความดีงามของสังคม รวมทั้งผลการเรียนรู การแลกเปลี่ยน
ความรู การวิจัย จินตนาการ การสรางสรรค และประสบการณของมนุษย การถายทอดความรูและ
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การสอนเปนหนาที่โ ดยตรงของอาจารย แตฝายกิจการนักศึกษาก็มีหนาที่อัน สําคัญที่จะชว ยให
นักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเลาเรียนโดยการจัดบริการตางๆใหแกนักศึกษา
4.2 พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาในทุกๆดาน เปนที่เขาใจและยอมรับวา
บุคลิกภาพของมนุษยนั้นมีองคประกอบหลายประการ และฝายกิจ การนักศึก ษามีภ ารกิจหลัก ที่
จะตองพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาในดานตางๆใหเปนบุคคลที่สมบูรณ
4.3 การฝกนักศึกษาใหเปนพลเมืองที่ดี
4.4 การฝกผูนํา พัฒนาใหเปนผูนําที่ดี
4.5 การจัด บริก ารสําคัญใหแกนักศึกษา เชน ทุนการศึก ษา หอพักและ
อาหาร การรักษาพยาบาล และการใหคําปรึกษา เปนตน
สํ า เนาว ขจรศิ ล ป ให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมใน
สถาบันอุดมศึกษาวา มีปญหาดังนี้ (สําเนาว ขจรศิลป, 2537 : 210-213)
1. ผูบริหารไมใ หค วามสนใจและสนับสนุนกิจ กรรมศิลปวัฒ นธรรม
เทาที่ควร ทั้งนี้อาจเปนเพราะไมเขาใจและไมตระหนัก ถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมที่มีตอ
ประเทศ
2. ขาดแคลนงบประมาณ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไดรับการสนับสนุน
งบประมาณน อ ยกว า กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาประเภทอื่ น ๆ ทั้ ง จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
ทบวงมหาวิทยาลัย
3. ขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรที่มีความรูค วามสามารถ
ทางดานศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆ เพราะผูบริหารไมไดใหความสนใจ ไมไดใหความสนับสนุน
และขาดงบประมาณ ทําใหไมสามารถจางผูสอนที่มีความรูความสามารถสอนนักศึกษาได
4. ขาดแคลนสถานที่ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามีความ
จําเปนตองใชสถานที่เพือ่ การแสดงและสถานที่ตั้งชมรมกิจกรรม ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วๆไป
ขาดแคลนสถานที่ที่เหมาะสม เชน พื้นที่เพื่อใชเปนเวทีการแสดงศิลปและวัฒนธรรม เปนตน
5. ขาดลักษณะผูนํา กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่นักศึกษาจัดขึ้นในปจจุบันมี
3 ประเภท ไดแก ดานขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล และวันนักขัตฤกษ ดานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบาน และดานหลักฐานทางศิลปวัฒนธรรม โดยสวนใหญเปนกิจกรรมเพื่อการรักษาสืบทอด
หรือเผยแพรศิลปวัฒนธรรมจึงขาดกิจกรรมเพื่อการแกไขและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
6. ขาดการประชาสัมพันธที่ดี กิจกรรมสวนมากจะเนนเรื่องวิธีการและ
เนื้อหา ทําใหนักศึกษาทั่วไปไมคอยทราบขาวการจัดกิจกรรม
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7. นั ก ศึ ก ษาขาดความสนใจ ป จ จุ บั น มี สิ่ ง ต า งๆ และกิ จ กรรมอื่ น ๆ
นอกเหนือจากกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษาจึงใหความสนใจกับสิ่งตางๆหรือกิจกรรมอื่นๆมากกวา
กิจกรรมนักศึกษา
กลาวโดยสรุป การจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา อาจรวมอยูในงานกิจการนักศึกษาใน
รูปแบบของชมรม หรือองคก รตางๆ ภายในสถาบัน อุด มศึกษา ทั้งนี้เพื่อพัฒ นาบุค ลิก ภาพของ
นั ก ศึ ก ษาให มี ค วามเป น ผู นํ า มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ดี ง าม รั ก ษา สื บ ทอดประเพณี แ ละ
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามใหกับประเทศไทย และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับตางประเทศ
5. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานศิลปวัฒนธรรม
การบริหารจัดการดานศิลปวัฒนธรรมโดยทั่วไปนั้นมีผูใหความเห็นไวหลากหลาย
ประเวศ วะสี (2538 : 62) ใหความเห็น วา ยุทธศาสตรศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาโดยทั่วไป
อันหนึ่ง คือ กองทุนและการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม และเพื่อใหการบริหารงานคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการเพิ่มเงินกองทุนศิลปวัฒนธรรมใหมีจํานวนมากพอ และการบริหารงานของ
องคกรควรเปนองคกรที่อิสระ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและการปฏิรูประบบราชการในปจจุบัน
กรมศิลปากร (2541 : 83-84) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพศิลปวัฒนธรรม
ไทยใหประสบผลสําเร็จวา ควรประกอบดวย 1.) ผูบริหารตองจริงจังกับนโยบายปฏิบัติ 2.) การเนน
แผนปฏิบัติการ 3.) การระดมใชทรัพยากรเพื่อการรณรงค 4.) การมอบภาระสวนรวมเปนตัวนําการ
สนั บ สนุ น ด ว ยกํา ลั งคนและงบประมาณ 5.) การให กํา ลั ง ใจ สร า งแรงผลั ก ดั น แก ผู อนุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรมอัน เปนมรดกไทย 6.) การตั้งศูนยปฏิบัติก ารเฉพาะในเรื่อง การพัฒ นาคุณภาพ
ศิลปวัฒนธรรมไทยกระจายไปในภูมิภาคตางๆของประเทศ
ในดานปญหาและอุปสรรคการบริหารงาน สมพงษ เกษมสิน (2526 : 7) ให
ความเห็นวา ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานในเรื่องการจัดสรรทรัพยากร การบริหาร หรือ
ปจจัยพื้นฐานที่ทําใหองคกร หรือหนวยงานตางๆจัดดําเนินงานไดตามวัตถุประสงค ประกอบดวย
คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีก ารเชน เดียวกับในเรื่องการประสานการดําเนินงานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา การประสานงานเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จ การประสานงานจึงเปนการจัดใหงานสว นตางๆ ผสมกลมกลืนเขากันได มี
ความสมดุล การประสานงานเปนเรื่องเกี่ยวกับความรวมมือรวมใจของผูปฏิบัติงานทุก ฝายเปน
เทคนิคการบริหาร รวมทั้งเปนเรื่องเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร และที่สําคัญเปนการทําใหบุคคลอื่น
หรือหนวยงานอื่นใหความรวมมือประสานงานกับหนวยงานที่ผูปฏิบัติดําเนินงานอยูโดยมีความ
เขาใจในวัตถุประสงคที่ตรงกัน ลักษณะของการติดตอสื่อสารที่ดีตองเปนการติดตอสื่อสาร 2 ทาง
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(Two-way communication) ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน (สุธี สุทธิสมบูรณ และสมาน
รังสิโยกฤษฎ, 2539 : 72-75) สอดคลองกับ พรศักดิ์ พรหมแกว และวิมล ดําศรี (2536 : 33-34) ที่วา
การบริหารงานศิลปวัฒนธรรม มีพัฒนาการมาจากกลุมผูที่สนใจ งานศิลปวัฒนธรรมรวมใจกันเปน
กัลยาณมิตรจึงทําใหเกิดความสําเร็จได ดังเชน กรณีการบริหารงานศิลปวัฒนธรรมในสถาบันตางๆ
ในภูมิภาคทักษิณ เปนตน
กลาวโดยสรุป การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมจะตองมีองคกร หรือ โครงสราง
การดําเนินงานที่ชัดเจน องคกรดังกลาว ไดแก พิพิธภัณฑ หอศิลป หอจดหมายเหตุ หอสมุด โรง
ละครหรืออุปรากร สนามกีฬานันทนาการ และสถาบันในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ และ
ผูบริหารจะตองใหความสนใจกับนโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติอยางจริงจัง มีก ารจัด สรร
บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณตางๆ ใหอยางเพียงพอ รวมทั้งมีการประสานงานที่ดีดวย
การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต า งๆ ในประเทศไทย
ปรากฏผลดําเนินงาน ดังนี้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเปาหมายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
บทบาทดานการอนุรักษ การสรางจิตสํานึก ในการหวงแหน การสรางรสนิยม รวมทั้งการสราง
ความรูความเขาใจและยังเปนภารกิจสําคัญของคณะศิลปกรรมศาสตรที่จะตองขยายบทบาทเพิ่มขึ้น
อีกดวย (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2541 : 144) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ไดกําหนดภารกิจดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยพันธกิจในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ถือเปนการ
รักษาไวซึ่งเอกลักษณไทย ซึ่งหากขาดการดูแลรักษาแลวศิลปวัฒนธรรมของชาติจะสูญหายไปใน
ที่สุด ดังนั้นมหาวิทยาลัยในฐานะเปนสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจในดานการใหความรูทางวิชาการ
จึงตองมีภารกิจดานการเปนผูนําทางสังคมในดานตางๆ รวมถึงการธํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมที่ดี
งามของชาติดวย โดยการทํานุบํารุงรักษานั้นอาจจะจัดในรูปของกิจกรรมถึงประชาชนโดยตรงก็ได
หรือจัดกิจกรรมตางๆ ผานสื่อประเภทตางๆก็ได บางกิจกรรมอาจารยจะตองเขาไปรวมโดยตรง
ไดแก การเปนกรรมการพิจารณาศิลปวัตถุ ศิลปการแสดง การตัดสินใหรางวัล การสะสมศิลปวัตถุ
การสํารวจและการศึกษาศิลปวัตถุ การบันทึกเหตุ การณตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานศิลปวัฒนธรรม
แขนงตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ การเผยแพรโดยการบรรยาย การจัดแสดงผลงานศิลปกรรม งาน
ศิลปในรูปสิ่งพิมพ การจัดการแสดงการละเลนตางๆ ตอชุมชนเปนประจําหรือตามฤดูกาล รวมไป
ถึงการบริการวิชาการดานศิลปและวัฒนธรรมโดยผานสื่อมวลชน การจัดบรรยาย อภิปรายสัมมนา
และประชุมทางวิชาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ กอใหเกิดความมีน้ําใจเปนอันหนึ่ง
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อันเดียวกัน และเปนการรวมเผาพันธุ รวมชาติ มีความเปนตัวของตัวเองในชาติ (มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 2539 : 65)
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดวางนโยบาย ในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม โดยใช
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาและเสริมสรางบุคลิกของความ
เปนคนไทยใหกับนักศึกษา พัฒนาวิชาดานศิลปวัฒนธรรมศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของการสอน การ
วิจัย และการวิจัยเพื่อการพัฒนา และเสริมสรางกิจกรรมตางๆ ที่จะนําวิทยาการแผนปจจุบันไปสู
ชนบท โดยคํานึงถึงปจจัยพื้นฐานของเรื่องเหลานี้ในแตละพื้นที่ สงเสริมใหมีการศึกษาศาสตรตางๆ
ที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมอยางเปนระบบในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก เชน ในดาน
ภาษาศาสตร มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา และในดานดนตรี ซึ่งหลายเรื่องไดดําเนินการไปแลว
และบางเรื่องกําลังดําเนินการสงเสริมใหมีการจัดโครงการถาวร ที่จะรองรับกิจกรรมตางๆ ในดาน
ศิล ปวั ฒ นธรรม เช น มีก ารสร า งห อ งจั ด แสดงนิ ท รรศการในกลุ ม อาคารสถาบั น พั ฒ นาการ
สาธารณสุขอาเซียน การสรางอาคารแบบ Indoor stadium ที่ใชในกิจกรรมหลายประเภท เปนตน
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535 : 133) นอกจากนี้ ยังมีสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
เปนสถาบันที่เปดสอนวิชาภาษาศาสตรเพื่อผลิตนักวิชาการที่รูจักและเขาใจวิธีการของการใชภาษา
ในการติดตอสื่อความหมาย มีความรูความเขา ใจในภาษาตางๆ ที่พูดในภูมิภาคเอเชียอาคเนยใ น
เผาพันธุ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภาษาพูดที่ตางจากคนไทยทั่วไป (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
: 31-32)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดผสมผสานงานทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมเขาเปนสว น
หนึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาในกระบวนวิชาตางๆ สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษาในโครงการตางๆ เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหนักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกเรียนรู และเขารวมกิจกรรมตามความ
สนใจ เชน ชมรมพื้นบานลานนา ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย ชมรมพุทธศิลป ชมรมการแสดง
เปนตน สํานักสงเสริมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดจัดโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมลานนา มีหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเปนหอนิทรรศการแหง
แรกในภาคเหนือ จัดตั้งเพื่อเปนศูนยกลางในการอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมแบบครบวงจร
เปนแหลงเผยแพรผลงานทางศิลปกรรมสูชุมชน เชน จัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรม 5 คนเมือง จัด
นิ ท รรศการแสดงศิ ล ปกรรมแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 44 และกิ จ กรรมต า งๆ อี ก หลายประเภท
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541 : 77)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปนหนวยงาน
ที่ทําการศึก ษาวิ จัย และสนับสนุน การคน ควา เกี่ยวกับความรู ทางดานศิลปวั ฒ นธรรมทองถิ่ น
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ใหบ ริก ารวิ ชาการแก ชุม ชน เป น ศู น ยก ลางการศึ ก ษาค น คว า เผยแพร การอนุ รัก ษมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับตางประเทศ งานบริการ
วิชาการที่ดําเนินการนอกเหนือจากการเปนแหลงเก็บขอมูลวัตถุโบราณ สะสมรวบรวมผลิตภัณฑ
ทองถิ่นแลวยังไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดแก จัดศูนยขอมูลเอกสารใบลาน จัดนิทรรศการคัมภีรใบ
ลาน 500 ป ณ หอพระ จัดประกวดหมอลําชิงโลพระราชทาน จัดนิทรรศการทางดานศิลป สงเสริม
เผยแพร การประกวดศิลปวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณี จัดทําบรรณานิทัศนเกี่ยวกับการศึกษา
เรื่องผาในประเทศไทย จัดโครงการถายทอดเทคโนโลยี และการออกแบบผลิตภัณฑดานหัตถกรรม
การทอผ า และลวดลายผาชนเผาไทยลาวในอี สาน จั ด ทําโครงการอบรมมัค คุ เทศกทั่ ว ไป จั ด
โครงการรายการวิทยุกระจายเสียงดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมและอนุรักษสภาพแวดลอม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ, 2541 : 5-6)
มหาวิทยาลัยรังสิต เปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่ยึดถือภารกิจเดียวกับมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ถือเปนหนาที่อีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการเผยแพรและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนธํารงรักษาจารีตประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งนอกจากมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการศึกษา
ทางดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรมไทย เพื่อเปนการอนุรักษและผลิตบุคลากรในการสงเสริม
เผยแพรศิลปออกไปรับใชสังคมแลว ยังสนับสนุนกิจกรรมโครงการตางๆ ซึ่งจะชวยจรรโลง และ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย เชน การจัดการเรียนการสอนสุนทรียทางดนตรีและนาฏศิลปใหแก
นัก ศึก ษาที่สนใจ จัด บริการสังคมดานการแสดงดนตรีและนาฏศิลปจัด การประกวดดนตรีไทย
สงเสริมการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น การจัดทําโครงการสวนพฤกษากาญจนาภิเษกและ
โครงการนาฏยวรรณกรรม นอกจากนี้ม หาวิ ทยาลัยยั งมีก ารดํ าเนิ น การรวบรวมเอกสารและ
โบราณวัตถุเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น และหอประวัติมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยรังสิต, 2540 :
19)
กลาวโดยสรุป บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทั้ง
มหาวิทยาลัยในสวนกลางและสวนภูมิภาคตางๆ ลวนมีลักษณะคลายคลึงกัน ไดแก การสงเสริม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในลั ก ษณะต า งๆ ทั้ ง การสอนและการบริ ก ารวิ ช าการในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรมใหแกประชาชน บางสถาบันตั้งหนวยงานการศึกษา คนควา วิจัย และเผยแพรความรู
ทางดานศิลปวัฒนธรรมขึ้นโดยเฉพาะ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ ได ส รุ ป การดํ า เนิ น งานด า น
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาไทยไว 3 ลักษณะใหญๆ คือ 1) หลักสูตรทางการศึกษา 2)
การวิจัยศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม 3) การบริการทางวิชาการแกสังคม โดยสวนที่เกี่ยวของกับการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้นมีหนวยงานตางๆภายในสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการอยู รวมทั้ง
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กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมรวมอยูดวย
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 : 40)
โดยสรุ ป บทบาทการดําเนิน งานดา นศิล ปวั ฒ นธรรมในสถาบัน อุด มศึก ษามี
ความสําคัญมาก เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงกําลังผลิตคนของประเทศ เปนขุมพลังทาง
ปญญาจึงจําเปนตองปลูกฝงความเปนเอกลักษณของชาติ และการธํารงรักษาไวซึ่งเอกลักษณของ
ชาติใ หเยาวชนในระดับอุด มศึก ษาไดเห็น ความสําคัญ ในเรื่องการอนุรัก ษ และการสืบทอดให
สามารถดํารงอยู และผสมผสานกลมกลืนกันกับสังคมในยุคโลกาภิวัตนได ในสวนขอบขายการ
ดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมควรมีเนื้อหาที่สําคัญๆเกี่ยวกับ สถาบันที่สําคัญของชาติ วิถี
ชีวิต ครอบครัว ไทย ระเบียบวินัยและคานิยม คุณ ธรรมและจริยธรรม ประเพณี ภูมิปญญาไทย
ศิ ล ปกรรม เป น ต น ซึ่ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาส ว นใหญ มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในด า นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และกิ จ กรรมการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมโดยตรง มีองคกรหรือหนวยงานเฉพาะทางทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มี
กิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดรูคุณคา
ความงดงามในประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย เปนตน
แนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติและบทบาท
แนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitude) เปนนามธรรม เปนความรูสึก ความเชื่อของบุคคลที่จะมีตอสิ่ง
ตางๆ เชน บุคคล สิง่ ของ การกระทํา สถานการณ และมีสภาพความพรอมที่จะตอบโตและแสดงให
ทราบถึงแนวทางของการตอบสนองของบุคคลตอสิ่งเราตางๆ ความหมายของทัศนคติในแนวตางๆ
ตามความเชื่อของแตละคน มีดังนี้
เทอรสโตน (Thurstone, 1928 : 531 อางถึงใน จุไรพร จินตกานนท, 2535 : 14) ให
ความหมายวา ทัศนคติเปนระดับของความมากนอยของความรูสึกในดานบวกและลบที่มีตอสิ่งหนึ่ง
ซึ่งอาจจะเปน อะไรไดหลายอย าง เป น ตน วา สิ่ง ของ บุ ค คล บทความ องค ก ร ความคิ ด ฯลฯ
ความรูสึกเหลานี้ ผูรูสึกสามารถบอกความแตกตางวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย
เมอรฟ เมอรฟ และนิวคัม (Murphy, Murphy and Newcome, 1937 อางถึงใน
อิงอร ศิริพานิช, 2538 : 10) ใหความหมายของทัศนคติวา เปนวิถีทาง หรือความพรอมในการเห็น
ดวยไมเห็นดวยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติเปนนามธรรมเกิดจากการเรียนรู สามารถเปลี่ยนได แตจะ
มีความมั่นคงพอประมาณไมแปรเปลี่ยนไปทุกขณะจิต หรือเปลี่ยนไปตามอารมณในขณะหนึ่งๆ
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ของบุคคล ดังนั้น “ทัศนคติ” จึงเปนความรูสึกนึกคิด หรือความเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีตอ
สิ่งหนึ่ง รวมทั้งแนวปฏิบัติ หรือทาทีที่มีตอสิ่งแวดลอมอยางใดอยางหนึ่งนั่นเอง
โรเคช (Rokeach, 1970 : 112) ใหความหมายของทัศนคติวา เปนการผสมผสาน
หรือการจัดระเบียบของความเชื่อ ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ผลรวม
ของความเชื่อนี้จะเปนตัวกําหนดแนวโนมของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะ
ชอบหรือไมชอบ
เคนเลอร (Kendler, 1974 : 671) ใหความหมายของทัศนคติวา เปนสภาพความ
พรอมของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งเราในสังคมรอบตัว หรือแนวโนมที่จะแสดง
พฤติกรรมในทางสนับสนุน หรือตอตานสถานการณ บุคคล สถาบัน หรือแนวความคิดอื่นๆ
กมลรัตน หลาสุวงษ (2527 : 12) ใหความหมายวา “ทัศนคติ” คือความรูสึกของ
บุคคลที่ไดจ ากการเรียนรูจากประสบการณ แลวแสดงภาวะของรางกายและจิต ใจในดานความ
พรอมที่จะตอบสนองตอบุคคลหรือสิ่งตางๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในสองลักษณะ คือ แสดง
ความพรอมที่จะเขาไปหาที่เกิดความรูสึกชอบ เรียกวา ทัศนคติที่ดีหรือทางบวก หรื อแสดงความ
พรอมที่จะหลีกหนีเนื่องจากความรูสึกไมชอบ เรียกวา ทัศนคติไมดีหรือทางลบ
สุชา จันทรเอม (2524 : 80) ใหความหมายวา “ทัศนคติ” หมายถึง ความรูสึก หรือ
ทาทีที่พึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ เห็นดวย หรือไมเห็นดวยก็ได ทัศนคติมิไดติดตัวมาแตกําเนิด แต
เกิดจากประสบการณและการเรียนรูของบุคคล ดวยเหตุนี้ ทัศนคติจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
และการเปลี่ยนแปลงนี้ ขึ้น อยูกับการเรียนรู และประสบการณใ หมที่บุคคลไดรับเพิ่มขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือชา ขึ้นกับความเขมขนของทัศนคติและประสบการณใหมที่ไดรับดวย
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2529 : 7) ใหความหมายวา “ทัศนคติ” เปน
สภาพความพรอมทางดานจิตของบุคคล ซึ่งเปนผลรวมของ ความคิดเห็น ความเชื่อ ของบุคคล ที่ถูก
กระตุนดวย อารมณ ความรูสึก และทําใหบุคคลพรอมที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเปนตัวกําหนด
แนวโนมของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ ชอบ หรือ ไมชอบตอสิ่งนั้น สิ่ง
นั้นในที่นี้อาจเปน บุคคล สิ่งของ การกระทํา สถานการณ ฯลฯ
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2543 : 239) ใหความหมายเกี่ยวกับทัศนคติวา เปน
กิริยาทาที ความรูสึกรวมๆ ของบุคคลที่เกิดจากความพรอมหรือความโนมเอียงของจิต ใจ หรือ
ประสาทซึ่งแสดงออกเพื่อโตตอบตอสิ่งเราสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยจะแสดงออก
ในทางสนับสนุนเห็นดีเห็นชอบดวย หรือตอตานไมเห็นดีไมเห็นชอบก็ได
จากคําจํากัดความของนักวิชาการที่ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ” ดังกลาวขางตน จึงอาจ
สรุปไดวา “ทัศนคติ” คือ ความรูสึกนึกคิด หรือความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปน
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ผลรวมของความสัมพันธระหวางการรับรู ความเชื่อ และอารมณ ของบุค คลกับแนวโนมที่จะมี
พฤติกรรมตอบโต โดยอาจเปน ความรูสึกดานบวก หรือ ดานลบ ซึ่งบุคคลสามารถบอกไดวาเห็น
ดว ย หรือไมเ ห็น ดว ย หากบุ ค คลมี ทัศนคติ ใ นทางบวกตอ สิ่งใด พฤติก รรมที่แ สดงออกมาก็ มี
แนวโนมที่จะสนับสนุนสิ่งนั้น แตถามีทัศนคติไปในทิศทางลบ พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมี
แนวโนมวาจะตอตานสิ่งนั้น ทัศนคตินี้อาจเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับการเรียนรูและประสบการณ
ใหม ที่ไ ดรั บเพิ่ม ทั้ งนี้ ก ารเปลี่ ยนแปลงจะชา หรือ เร็ ว ขึ้ น อยูกั บความเขม ขน ของทั ศนคติ และ
ประสบการณใหมดวย
องคประกอบของทัศนคติ
นักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องทัศนคติไดกลาวถึงองคประกอบทัศนคติไวแตกตางกัน
ออกไป ซึ่งสามารถแยกออกตามความเชือ่ ของนักจิตวิทยาไดเปน 3 กลุม สรุปไดดังนี้
1. ทัศนคติที่มี 3 องคประกอบ นัก จิต วิทยาที่ เชื่อวาทัศ นคติประกอบดว ย 3
องคประกอบ ไดแก เครทซ, ครัทชฟลด และบอลลาชี่ (Kretch, Crutchfield and Ballachy 1962. อาง
ถึงใน ธีร ะพร อุว รรณโณ, 2529 : 133-136) นั ก จิ ต วิท ยากลุม นี้เห็น ว าองคป ระกอบทั้ง 3 มี
ความสัมพันธตอกันพอสมควร องคประกอบเหลานั้น ไดแก
1.1 องค ป ระกอบด า นป ญ ญา (Cognitive component) ซึ่ ง จะเป น
องคประกอบดานความเชื่อ ความรู ความคิด และความเห็นที่บุคคลมีตอที่หมายของทัศนคติ
1.2 องคประกอบดานอารมณและความรูสึก (Affective component) ซึ่งจะ
เปนองคประกอบดานการตอบสนอง เปนผลมาจากอารมณในลักษณะที่เห็นดวย หรือไมเห็นดวย
และรวมถึงความรูสึกชอบ ไมชอบ หรือทาทีที่ดี ไมดี ที่บุคคลมีตอที่หมายของทัศนคติ
1.3 องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral compoment) ซึ่งหมายถึง
แนวโนมหรือความพรอมที่บุคคลจะปฏิบัติตอที่หมายของทัศนคติ
2. ทัศนคติที่มี 2 องคประกอบ นักจิต วิทยาที่เชื่อวาทัศนคติที่ประกอบดว ย 2
องคประกอบ ไดแก แคทซ (Katz 1960 อางถึงใน ธีระพร อุวรรโณ, 2529 : 133-136) และโรเซ็น
เบิรก (Rosenberg 1956 ; 1960 ; 1965 อางถึงใน ธีระพร อุวรรโณ, 2529 : 133-136) องคประกอบทั้ง
2 ไดแก
2.1 องคประกอบดานสติปญญา หมายถึง กลุมของความเชื่อที่บุคคลมีตอ
ที่หมายของทัศนคติ จะเปนตัวสงเสริมหรือขัดขวางการบรรลุถึงคานิยมตางๆของบุคคล
2.2 องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก หมายถึง ความรูสึกที่บุคคลมีเมื่อ
ถูกกระตุนโดยที่หมายของทัศนคติ
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3. ทัศนคติที่มีองคประกอบเดียว นักจิตวิทยาที่เชื่อวาทัศนคติมีองคประกอบเดียว
ไดแก ฟชบายน และไอเซ็น (Fishbein and Ajzen 1975 อางถึงใน ธีระพร อุวรรโณ, 2529 : 133-136)
ออสกูด, ซูซี่ และเทนแนนบวม (Osgood, Suci and Tannenbaum 1957 อางถึงใน ธีระพร อุวรรณ,
2529 : 133-136) ทัศนคติที่มีองคประกอบเดียวนั้นคือ อารมณความรูสึกในทางชอบหรือไมชอบที่
บุคคลมีตอที่หมายของทัศนคติ
สรุ ป ได ว า แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ทั ศ นคติ ส ามารถจํ า แนกได เ ป น 3 แนวคิ ด โดย
องคประกอบที่เกี่ยวของกับทัศนคติทั้ง 3 กลุมแนวคิด ไดแก ความรู อารมณ ความรูสึก และ
พฤติก รรม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชทัศนคติที่มีองคประกอบเดียวซึ่งไดรับความนิยมใน
ปจจุบันเปนแนวทางในการศึกษา
การเกิดทัศนคติ
ทัศนคติไมเกิดโดยฉับพลันแตจะคอยๆสะสมจากประสบการณหรือสิ่งเราตางๆ
หรือเกิดจากการเรียนรูและประสบการณของบุคคล ปจจัยที่กอใหเกิดทัศนคติสรุปได 4 ประการ
ดังนี้ (ถวิล ธาราโภชน, 2532 : 50)
1. ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experiences) เปนประสบการณที่บุคคลได
พบกับเหตุก ารณ นั้นมาดว ยตัว ของเขาเอง และในการไปพบนั้นทําใหเกิด ความฝงใจกลายเปน
ทัศนคติของเขา เชน ถาเรามีประสบการณที่ดีในการติดตอกับบุคคลหนึ่ง เราจะมีความรูสึกชอบ
บุคคลนั้น ในทางตรงขาม ถามีประสบการณที่ไมดี ก็มักจะมีแนวโนมที่จะไมชอบบุคคลนั้นได
2. การติดตอขาวสารกับบุคคลอื่น (Communication From Others) โดยปกติใน
ชีวิต ประจําวัน ของคนเราจะตองเกี่ยวของกับบุค คลอื่น ในสังคมอยูแลว จากผลของการติด ตอ
ขาวสารกับบุคคลอื่น จึงทําใหเรารับเอาทัศนคติหลายๆอยางเขาไวโ ดยไมตั้งใจ ทั้งนี้ เพราะการ
เกี่ยวของกันนั้นจะอยูในลักษณะที่ไมมีแบบแผน โดยมากจะเปนกลุมในครอบครัว วงศเครือญาติ
หรือผูที่สนิทสนมกัน นอกจากนี้สื่อมวลชนก็เปน ชองทางในการสื่อสารชนิด หนึ่ง ถึงแมวาจะมี
อิทธิพลตอทัศนคตินอยกวาการสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face-to-face Communication) ก็ตาม แต
บางครั้งสื่อมวลชนก็มีสวนเสริมสรางทัศนคติของบุคคลไดเชนเดียวกัน
3. สิ่งที่เปนแบบอยาง (Models) มีบอยครั้งที่ทัศนคติของเราพัฒนาการขึ้นมาจาก
การลอกเลียนแบบคนอื่น กลาวคือ เปนการมองดูบุคคลอื่น วาเขากระทําหรือปฏิบัติตอสิ่งตางๆ
อยางไรแลวเราก็จําเอารูปแบบนั้น มาปฏิบัติ ซึ่งรูปแบบอั นนั้นจะกอใหเกิดทัศนคติไดมากนอย
เพียงใดก็ขึ้นอยูกับวา ผูเปนรูปแบบนั้นเปนบุคคลที่เขายอมรับและนับถือเพียงใด
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4. องคประกอบของสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติของบุคคลหลายอยาง
สืบเนื่องจากสถาบัน อันไดแก วัด ครอบครัว หนวยงาน สมาคม โรงเรียน องคกรตางๆ เปนตน ซึ่ง
สถาบันเหลานี้เปนแหลงที่มีสวนในการสรางทัศนคติไดอยางมากมาย
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 : 65-70) ไดสรุปปจจัยในการกอใหเกิดทัศนคติไวดังนี้
1. ตัวบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่แตกตางกันทําใหทัศนคติของบุคคล
แตกตางกัน ลักษณะทางประชากรบางอยางก็มีผลตอทัศนคติ เชน เพศ (เพศหญิงประนีประนอม
มากกวาผูชาย) อายุ (ผูใหญมักปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดยาก) เปนตน
2. สัมพันธภาพระหวางบุคคล บุคคลหนึ่งสามารถสรางทัศนคติแกบุคคลอื่นได
หากบุคคลนั้นเปนที่เชื่อถือ นาสนใจ และมีอํานาจ ปกติบุคคลจะเกิดทัศนคติเนื่องจากประสบการณ
ตรงนอยมาก สวนใหญเปนผลมาจากบุคคลอื่น
3. กลุม ทัศนคติของบุคคลยอมขึ้นอยูกับกลุมที่เปนสมาชิก ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับ
การรับรูของเด็กที่อยูในฐานะทางสังคมที่แตกตางกัน ที่มีตอบางสิ่งบางอยางพบวา เด็กทีม่ ีฐานะทาง
สังคมต่ําจะมีแนวคิดในเรื่องดังกลาวแตกตางกันมากกับเด็กที่มีฐานะทางสังคมสูง ตัวอยางจาก
การศึกษาพบวา กลุมคนผิวขาวที่ฐานะทางเศรษฐกิจต่ําจะมีทัศนคติไมดี ไมชอบนิโกรมากกวากลุม
คนผิวขาวที่อยูในฐานะปานกลาง ซึ่งสรุปไดวา ฐานะทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลตอ
ทัศนคติ การตอสูเพื่อฐานะทางเศรษฐกิจจะเปนปจจัยสําคัญตอทัศนคติหรือความรูสึกที่มีตอสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด
สรุปไดวา ทัศนคติเกิดจากปจจัยตางๆมากมาย คือ การเรียนรูและประสบการณ
การติด ตอสื่อสารกับบุค คลอื่น สื่อมวลชน การเลียนรูปแบบ การเปลี่ยนสถานภาพของบุค คล
สภาพแวดลอม เพศ อายุ กลุม ฐานะทางเศรษฐกิจ และฐานะทางสังคม
ลักษณะทั่วไปของทัศนคติ
ทัศนคติเปนความรูสึกที่บงบอกลักษณะทางจิตใจ อารมณของบุคคล ซึ่งอาจเปน
ลักษณะที่ไมแสดงออกมาทางภายนอกใหบุคคลอื่นเห็นหรือเขาใจก็ได ลักษณะทั่วไปของทัศนคติที่
สําคัญมี 5 ประการ (รวีวรรณ อังคนุรักษพันธุ, 2533 : 13) ดังนี้
1. ทัศนคติเปนเรื่องของอารมณ (Feeling) อาจเปลี่ยนแปลงไดต ามเงื่อนไขหรือ
สถานการณตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลจะมีการกระทําที่เสแสรงโดยแสดงออกไมใหตรงกับ
ความรูสึกของตนเมื่อเขารูตวั หรือรูวามีคนสังเกต
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2. ทัศนคติเปนเรื่องเฉพาะตัว (Typical) ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกัน แต
รูปแบบการแสดงออกแตกตางกันไป หรืออาจมีการแสดงออกที่เหมือนกันแตความรูสึกตางกันได
3. ทัศนคติมีทิศทาง (Direction) การแสดงออกของความรูสึกสามารถแสดงออกได
สองทิศทาง เชน ทิศทางบวกเปนทิศทางที่สังคมปรารถนา และทิศทางลบเปนทิศทางที่สังคมไม
ปรารถนา เชน ซื่อสัตย-คดโกง รัก-เกลียด ชอบ-ไมชอบ ขยัน-ขี้เกียจ เปนตน
4. ทั ศ นคติ มี ค วามเข ม (Intensity) ความรู สึ ก ของบุ ค คลอาจเหมื อ นกั น ใน
สถานการณเดียวกัน แตอาจแตกตางกันในเรื่องของความเขมที่บุคคลรูสึกมากนอยตางกัน เชน รัก
มาก รักนอย ขยันมาก ขยันนอย เปนตน
5. ทัศนคติตองมีเปา (Target) ความรูสึกจะเกิดขึ้นลอยๆไมได เชน รักพอแม ขยัน
เขาชั้นเรียน ขี้เกียจทําการบาน เปนตน
สรุปไดวา ทัศนคติของบุคคลในเรื่องเดียวกันอาจแตกตางกันได ทัศนคติเปนเรื่อง
ของอารมณ เปนเรื่องเฉพาะตัว มีทิศทาง มีความเขม และตองมีเปา ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะใช
ลักษณะของทัศนคติที่สําคัญเปนแนวทางศึกษา คือ
ทิศทางของทัศนคติ (Direction) หมายถึง การใหการสนับสนุนหรือไมสนับสนุน
ชอบ-ไมชอบ ถาจะบอกวามีทัศนคติในทางบวกก็คือ ใหการสนับสนุน เห็นดวย สวนในทางลบกคือ
ไมเห็นดวย
การวัดทัศนคติ
ทัศ นคติเ ป น สิ่ งที่ ไ มอ าจสั งเกตได ไม อ าจเห็ น ไดยิ น ไดก ลิ่ น หรื อ สัม ผัส ได
ทัศนคติเปนภาวะเชิงสันนิษฐานที่ตองอนุมาน เพื่อที่จะทําการอนุมานเกี่ยวกับทัศนคติ จึงไดมีการ
วัดขึ้นมากมายหลายวิธี กมลรัตน หลาสุวงษ (2527 : 187) ไดสรุปวิธีการวัดทัศนคติไว 5 วิธี ดังนี้
1. โดยการประมาณความรูสึก ของตนเอง (Self-report Measures) วิธีก ารวั ด
ทัศนคติทางสังคม โดยการประมาณความรูสึกของตนเองนี้ มีนักจิ ตวิทยาสังคมไดพยายามสราง
เครื่องมือขึ้นมาวัด เปนมาตราสวนประมาณความรูสึกซึ่งมีหลายมาตรวัด (Scale) ที่เปนที่ยอมรับกัน
มากไดแก
1.1 มาตรวัด แบบเธอรสโตน (Thurstone Scale) มาตรวัด นี้สรางโดย
หลุยส เธอรสโตน (Louis Thurstone) ในป ค.ศ. 1928 มีทั้งหมด 11 ระดับความรูสึก โดยระดับตนที่
1-5 จะเปนทัศนคติทางบวก เชน ความรูสึกเห็นดวย พอใจ ชอบ โดยมีระดับต่ําสุดคือ 1 ไปเรื่อยๆ
จนถึงระดับสูงสุดคือ 5 สําหรับระดับ 6 จะเปนความรูสึกกลางๆ ก้ํากึ่งระหวางทัศนคติทางบวกกับ
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ทัศนคติทางลบ และระดับทายที่ 7-11 เปนทัศนคติทางลบ เชน ความรูสึกไมเห็นดวย ไมพอใจ ไม
ชอบ โดยมีระดับต่ําสุด คือ 7 ไปเรื่อยๆ จนถึงระดับสูงสุด คือ 11
1.2 มาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert Scale) สรางโดย เร็นซิส ลิเคอรท (Rensis
Likert) ในป ค.ศ. 1930 มีทั้งหมด 5 ระดับความรูสึก มาตรวัดแบบนี้เปนที่นิยมใชอยางแพรหลาย
เนือ่ งจากสรางไมยาก การสรางแบบวัดทัศนคติตองกําหนดใหขอความทุกขอมีความสําคัญเทากัน
หมด คะแนนของผูตอบแตละคนคือผลรวมของคะแนนทุกขอในแบบวัดทัศนคติ ลิเคอรท (Likert)
ถือวาผูที่มี มัศนคติที่ดีตอสิ่งใดก็ยอมมีโอกาสมากที่จะตอบเห็นดวยกับขอความที่สนับสนุนสิ่งนั้น
หากผูที่มีทศั นคติไมดีตอสิ่งนั้น โอกาสที่จะตอบเห็นดวยกับสิ่งนั้นก็จะมีนอย ในทํานองเดียวกันผูที่
มี ทัศนคติที่ไมดีตอสิ่งใด โอกาสการตอบเห็น ดวยกับขอความที่สนับสนุนสิ่งนั้นก็จะนอย และ
โอกาสการตอบเห็นดวยกับขอความตอตานสิ่งนั้นก็จะมีมาก ทั้งนี้ คะแนนรวมของทุกขอจะเปน
เครื่องชี้ใหเห็นถึงทัศนคติของผูตอบแตละคนในแบบวัดทัศนคติ

เห็นดวยอยางยิ่ง
(ระดับ) 5

เห็นดวย
4

ไมแนใจ
3

ไมเห็นดวย
2

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1

รูปภาพ 1.1 มาตรวัดทัศนคติของลิเคอรท (Likert scale) 5 ระดับความรูสึก
1.3 มาตรวัดแบบโบการดัส (Bogardus Scale) มาตรวัดนี้สรางขึ้นโดย อี
มอรี โบการดัส (Emory Bogardus) ในป ค.ศ. 1925 เปนมาตรวัดที่วัดทัศนคติทางดานสังคม (Social
Distance Scale) โดยการสรางขอคําถามขึ้นมา 7 ขอ แลวใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเฉพาะขอ
ที่ตรงกับความรูสึกที่แทจริงเพียงขอใดขอหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่งขอขึ้นไป
1.4 มาตรวัดที่ใหความหมายของคําที่แตกตางกัน มาตรวัดนี้สรางขึ้นโดย
ออสกูด ซูไซ และเทนเนนบวม (Osgood, Suci and Tennembuam) ในป ค.ศ. 1957 เปนมาตรวัดที่ใช
คําหรือวลีที่มีความหมายที่ตรงขามกันเปนคูๆ มีระดับที่ประมาณความรูสึก 7 ระดับ ในแตละคํา
หรือวลีนั้นและการแบงการวัดทัศนคติเปน 3 แบบ คือ
1.4.1 มาตรวัดประเมิน ผล (Evaluation Scale) เปนการวัด การ
ประเมินความรูสึก ไดแก ดี-เลว ขม-หวาน ชอบ-ไมชอบ พอใจ-ไมพอใจ
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1.4.2 มาตรวัดที่แสดงถึงพลัง (Potency Scale) เปนการวัดความ
แข็งแรง ไดแก แข็ง-ออน หนัก-เบา
1.4.3 มาตรวัด ที่แสดงถึงการแสดงออก หรือการเคลื่อนไหว
(Activity Scale) เปนการแสดงความเคลื่อนไหว โดยใชคําคุณศัพทอธิบาย ไดแก ชา-เร็ว เฉื่อยชากระตือรือรน
1.5 นอกจากมาตรวัดที่ไดรับความนิยม 4 แบบใหญๆ แลวยังมีมาตรวัดอีก
2 แบบ คือ
1.5.1 มาตรวัดที่ใชคําถามในทํานองการยอมรับหรือปฏิเสธ
1.5.2 มาตรวัดที่ใชคําถามแบบปลายเปด
2. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก เทคนิคการวัดทัศนคตินี้เริ่มใชโดย ลาปแอร
(La Piere’s) ในป ค.ศ. 1934 โดยการสรางสถานการณนั้นระยะหนึ่ง จนกระทั่งเราเกิดความรูสึก
หรือสถานการณนั้น แลว ผูศึกษา หรือผูวัด ทัศนคติตองสังเกตพฤติก รรมที่เขาแสดงออกตั้งแต
แรกเริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดการสรางสถานการณ
3. การตีความหมายหรือแปลความหมาย เปนการวัดทัศนคติจากปฏิกิริยาที่บุคคล
แสดงตอสิ่งเราบางชนิด เทคนิคการวัดทัศนคติแบบนี้มีหลายวิธี ไดแก
3.1 การดูภาพ แลวเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากภาพ
3.2 การดูภาพหยดหมึก แลวบอกวาภาพที่เห็นคืออะไร พรอมเหตุผลวา
ทําไมจึงเห็นภาพเชนนั้น
3.3 การทํานายพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นของบุคคล หรือตัวละคร
จากปฏิกิริยาในแตละวิธี จะเปน การแสดงทัศนคติข องบุค คลที่ไมรูตัว วิธีก าร
เหลานี้นักจิตวิทยานิยมใชมาก โดยมีเกณฑการตีความ หรือการแปลความหมาย หรือการแปลผล
จากปฏิกิริยาที่บุคคลแสดงออกตอสิ่งเรานั้นๆ วาปฏิกิริยาเชนนั้นแสดงถึงทัศนคติ และอยูในเกณฑ
ปกติ หรือเบี่ยงเบนไปจากปกติแลวหรือยัง
4. การทํางานบางอยางที่กําหนดให การวัดทัศนคติดวยวิธีนี้ นักจิตวิทยาสังคมเชื่อ
วา พฤติกรรมที่บุคคลแสดงการทํางานบางอยางที่กําหนดใหนั้น เปนผลมาจากความรูสึกนึกคิดของ
เขานั่นเอง
5. ปฏิกิริยาตอบสนองทางรางกาย นักจิตวิทยาสวนใหญมักจะรายงานผลการศึกษา
ดานทัศนคติ หรือการวัดทัศนคติ โดยการกลาวถึงความสัมพันธระหวางความเขมขน (Intensity)
หรือความรุนแรง (Extreamism) ของทัศนคติกับปฏิกิริยาตอบสนองทางรางกาย เชน การตอบสนอง
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ตอการช็อคไฟฟา อัตราการเดินของหัวใจตอนาที การขยายของมานตา มากกวาที่จะกลาวถึงทิศทาง
ของทัศนคติ เชน ทัศนคติทางบวก และทัศนคติทางลบ
แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาท
บทบาทมีสวนเกี่ยวของกับฐานะตําแหนงของบุคคลที่ดํารงอยู ที่จะแสดงออกใน
การปฏิบัติหนาที่ มีนักการศึกษาหลายคนไดใหแนวคิดที่เกี่ยวของกับบทบาทไวหลายทัศนะดังนี้
ความหมายของบทบาท
นัก วิชาการและบริหารการศึก ษาทั้งในประเทศและตางประเทศหลายทานให
ความหมายของบทบาทไวดังนี้
พงศ พัดพิน (2536 : 9) กลาววา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่สมาชิก
ในกลุมนั้นคาดหวังเอาไว ซึ่งกําหนดไวควบคูกนั กับตําแหนงรวมทั้งหนาที่ที่ตองกระทํา เพราะใน
การดําเนินงานใดๆ ก็ต ามตองใหผูที่เกี่ยวของมีค วามเห็น ชอบสอดคลองในการกําหนดหนาที่
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย
ยงยุทธ จําปามูล (2539 : 10) ไดแสดงความคิดเห็นไววา บทบาท คือการปฏิบัติ
หนาที่ตามตําแหนงหรือสถานภาพของบุคคลซึ่งเปนความคาดหวังของสังคม ซึ่งมีการวางระเบียบ
ไวชั ด เจนวา บุค คลที่อ ยูใ นบทบาทนั้ น จะต องมีสิท ธิแ ละหน าที่อ ยา งไรบ าง ถา ตํา แหนง หรื อ
สถานภาพเปลี่ยนไป บทบาทก็จ ะเปลี่ยนตามไปดว ย และถาบุคคลใดในสังคมมีความสัมพั น ธ
ระหวางบุคคลในสังคมมากขึ้นเทาใด บทบาทก็จะเพิ่มมากขึ้นเทานั้น
กนกวรรณ เพียงเกตุ (2541 : 22) ไดใ หค วามหมายของบทบาทไววา บทบาท
หมายถึงพฤติก รรมหรือการกระทําของบุค คลที่แสดงออกตามสถานภาพที่ดํารงอยู บทบาทที่
แสดงออกนี้ ถู ก กํ า หนดโดยความคาดหวั ง ของสั ง คมอย า งชั ด เจนภายใต วั ฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้นๆ วาจะตองประพฤติปฏิบัติอยางไรบาง ถาสถานภาพบุคคล
เปลี่ยนแปลงไปบทบาทก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย
ชไมพร สมบัติยานุชิต (2541 : 16) กลาววา บทบาท คือพฤติกรรมที่บุคคลกระทํา
ตามแหนงหนาที่และสถานภาพ ซึ่งมีความสัมพั นธกันระหวางพฤติกรรมของตนเองกับตําแหนง
ทางสังคมและหากสถานภาพเปลี่ยนไปบทบาทก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย บุคคลจะแสดงบทบาท
แตกตางออกไปอยูเสมอเมื่ออยูในกลุมตางกัน ทั้งนี้เพราะความคาดหวังในแตละกลุมไมเหมือนกัน
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สรุปว า บทบาท หมายถึง พฤติก รรมหรื อการกระทํ าของบุ ค คลที่เกิด ขึ้น ตาม
ตําแหนง หนาที่ และสถานภาพซึ่งเปนไปตามความคาดหวังของสังคม มีการวางระเบียบไวชัดเจน
หากสถานภาพเปลี่ยนไปบทบาทก็จะเปลี่ยนแปลงไป
ทฤษฎีบทบาท
บทบาทมีสวนเกี่ยวของกับฐานะตําแหนงของบุคคลที่ดํารงอยูและจะแสดงออกมา
ทางการกระทําหรือพฤติกรรมที่ผอู ื่นคาดหวังไว พฤติกรรมดังกลาวมีปจจัยซึ่งเปนแรงผลักใหเกิด
บทบาทที่แตกตางกันดังมีนักวิชาการหลายทานกลาวถึงไวดังนี้
ไตรรัตน โภคพลากรณ (2538 : 28-31) ไดอธิบายถึงพฤติกรรมมนุษยตามแนวทาง
การศึกษาของกลุมพฤติกรรมนิยมไววา มีตัวแปรหรือปจจัยของพฤติกรรมมากมายหลายลักษณะ
คือ
1. ลักษณะทางกายภาพของมนุษยที่มีตอพฤติกรรมองคการมีหลายประการ เชน
อายุ เพศ สถานภาพการสมรส จํานวนบุตร ประสบการณ การศึกษา เปนตน
2. ความสามารถเปนสถานภาพของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
หลายอยาง ซึ่งเปนเรื่องของแตละคนจะสามารถปฏิบัติได ความสามารถแบงไดเปนความสามารถ
ทางสติปญญา และความสามารถทางรางกาย
3. บุคลิกภาพ บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่แตกตางกันยอมสงผลถึงพฤติกรรมที่แตกตาง
กันปจจัยที่เปนตัวกําหนดบุคลิกภาพมีดังนี้
3.1 กรรมพั น ธุ ห รื อ พั น ธุ ก รรม ได แ ก ความสู ง สี ผิ ว เพศ อารมณ
สติปญญา รูปราง เปน ตน กลาวคือ บุคลิกภาพ เชน รูปราง ซึ่งบุคคลหนึ่งจะสูง เตี้ย ขาว หรือดํา
สวยงาม หรือนาเกลียด ยอมมีผลกระทบตอผูอื่น และในทางกลับกันจะกระทบตอแนวคิดตอตนเอง
อีกดวย
3.2 สภาพแวดลอมเปนปจจัยอีกประการหนึ่งที่มีผลตอบุคลิกภาพ ไดแก
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี กลุมเพื่อน ครอบครัว เปนตน
3.3 สถานการณ แมวาบุคลิกภาพของตนจะคงที่ แตก็มีการเปลี่ยนแปลง
ใหสอดคลองกับสถานการณ
4. คานิยมและทัศนคติ เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับความรูสึก การรับรู ความพึงพอใจ ซึ่ง
จะหลอหลอมใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามความตองการของตนเอง
และสังคม
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สมเพศ คามใส (2544 : 16) กลาววา ทฤษฎีบทบาทเปนกรอบความคิดที่มีรูปแบบ
พฤติกรรมของบุคคลที่ถูกกําหนดขึ้นโดยความคาดหวังของสังคมใหบุคคลนั้นปฏิบัติตาม ซึ่งเปน
ผลพวงของการที่บุคคลนั้นมีปฏิสัมพันธตอกันในสังคม ในอีกมิติหนึ่ง บทบาทของบุคคลจะเปน
พฤติกรรมซึ่งมีอิทธิพลมาจากองคประกอบภายใน ไดแก บุคลิกภาพ ลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งจะ
หลอมรวมกันเปนบทบาททางสังคม และจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
Hunt (1971 : 6) กลาววา บทบาทที่บุคคลแสดงออกสามารถแบงไดเปน 5 ประเภท
ดังนี้
1. บทบาทที่กําหนดโดยสังคม เปนบทบาทที่สังคมกําหนดไววาบุคคลที่อยูใ น
ตําแหนงนั้นจะตองทําอยางไร เชน สังคมกําหนดไววา ครูจะตองทําหนาที่สอน แพทยจะตองทํา
หนาที่เปนผูรักษาคนไข
2. บทบาทที่กําหนดใหคนเปน ตัว อยางของสั งคม เชน การแตงกาย การพูด จา
ความประพฤติของคนในสังคมยอมบงถึงวัฒนธรรมและสังคมของคนอื่น
3. บทบาทที่สังคมคาดหวัง เปนบทบาทที่ผูอื่นคาดหวังไววาผูดํารงตําแหนงนั้นจะ
ปฏิบัติอยางไร เชน ผูที่เปนครูควรจะตองมีความรูดี มีความประพฤติ และมีคุณธรรมของความเปน
ครูที่ดี
4. บทบาทที่ทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ และหนาที่ที่กําหนดไว เชน
ครูจะตองปฏิบัติตามระเบียบขาราชการพลเรือน
5. บทบาทที่ตองปฏิบัติตามความคาดหวังของผูรวมงาน เชน คนสองคนทํางาน
รวมกัน ตางมุงหวังวาแตละคนจะตองปฏิบัติหนาที่ข องตน แตโ ดยความเปนจริงแลวทั้งสองฝาย
จะตองดูความมุงหวังของฝายตรงขามดวยวาตองการจะใหทําอยางไร
Cohen (1979 : 36) ได อ ธิ บ ายทฤษฎี บ ทบาทไว ว า การที่ สั ง คมกํ า หนด
เฉพาะเจาะจงใหบุคคลปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทใดบทบาทหนึ่งนั้นเรียกวาเปนบทบาทที่ถูกกําหนด
ขึ้น ถึงแมวาบางคนจะมิไดประพฤติปฏิบัติตามบทบาทที่สังคมกําหนดไว สวนบทบาทที่ปฏิบัติจริง
เปนวิธีการที่บุคคลไดแสดงหรือปฏิบัติออกมาจริงตามตําแหนงของเขา ความไมตรงกันของบทบาท
ที่ถูกกําหนดกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงนั้น อาจมีสาเหตุมาจากสิ่งตอไปนี้
1. บุคคลขาดความเขาใจในสวนบทบาทที่ตองการ
2. ความไมเห็นดวยหรือไมลงรอยกับบทบาทที่ถูกกําหนด
3. บุคคลไมมีความสามารถที่จะแสดงบทบาทนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาทฤษฎีสรุปวา ทฤษฎีบทบาทเปนรูปแบบพฤติกรรมที่แสดงออก ที่มี
ผลตอองคการโดยความคาดหวังในสังคม ซึ่งเปนผลพวงของการทีบ่ ุคคลนั้นมีปฏิสัมพันธตอกันใน
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สังคม ซึ่งมีอิทธิพลประกอบหลายประการ ไดแก บุคลิกภาพ ลักษณะทางพันธุกรรม สภาพแวดลอม
สถานการณ คานิยมและทัศนคติ และจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณที่เกิดขึ้น
มหาวิทยาลัยหาดใหญ กับบทบาทในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย หาดใหญ ไ ด ดํ า เนิ น การขอจั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนต อ
ทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแตตนป 2539 โดยไดเชิญบุคคลสําคัญและนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิมารวม
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จนกระทั่งรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุญาตใหจัดตั้ง
วิทยาลัยเมืองหาดใหญขึ้น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2540 ซึ่งถือวาเปนจุดกําเนิดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห ง นี้ เป น แห ง แรกในภาคใต ต อนล า ง และได รั บ การเปลี่ ย นประเภทสถาบั น เป น
มหาวิทยาลัยหาดใหญ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2546
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ตั้งอยูเลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลาบนพืน้ ที่ประมาณ 116 ไร ไดพัฒนาภูมิทัศนมาอยางตอเนื่อง ทั้งดานอาคารสถานที่ การวาง
ผังแมบท (Master plan) ใหมีความรมรื่น เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในสวน (University in the park) ตาม
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ
มหาวิ ทยาลัยหาดใหญ ไดรับ การรับรองจากสํา นัก งานรั บรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2549 นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังไดจัดระบบการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยใหกาวทันยุคแหง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกาวสูการเปน e University ที่สมบูรณมุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหเปนผู
ที่ทํางานไดอยางมืออาชีพ เพื่อเปนการรองรับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยหาดใหญในอนาคต
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมรวม
ปรัชญา
รูคิด รูธรรม รูสําเร็จ
ความหมาย นอกเหนือจากความตั้งใจในการพัฒ นา การศึก ษาในระดับสูงแก
เยาวชน และ ประชาชนในทองถิ่น มหาวิทยาลัยหาดใหญหวังเปนอยางยิ่งที่จะพัฒนาเยาวชนของ
ชาติใหมีการพัฒนา ความคิด ความรู ความสามารถ การไตรตรองในการที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เพื่อมีประโยชนแกตัวเยาวชน และสวนรวมมากที่สุด โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง และใน
ที่สุดเยาวชนก็จะรูจักกับความสําเร็จเมื่อรูคิดและรูธรรม
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ปณิธาน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ มีปณิธานและความมุงมั่นที่จะจัดกระบวนการเรียนการ
สอนทุกอยาง เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแตละคนใหเจริญเติบโตสูงที่สุดแหงสมรรถภาพ ให
เป น บุ ค คลที่ เพี ย บพร อ มสมบู ร ณทั้ ง ในด า นวินั ย คุ ณ ธรรม และสติ ปญ ญาความรอบรู โดยมี
จุด มุงหมายหลัก คือ ใหนัก ศึกษาเปนบัณ ฑิต ที่มีวิสัยทัศนก วางไกล เนนเปนพิเศษใหนัก ศึก ษา
เจริญกาวหนาเปนมืออาชีพในสาขาวิชาที่เรียน มีจิตสํานึกที่ดีงามสมบูรณในคุณธรรมและจริยธรรม
ตอสังคมเพื่อนมนุษย แตละหลักสูตรการศึกษาจะมีสวนประกอบรายวิชากระบวนการเรียนที่จะ
ปลูกฝง สงเสริม สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาในทางที่ดี โดยเฉพาะในดานความเปนคนดีและใน
ดานทักษะความรูความสามารถ
วิสัยทัศน
จากการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศนและอนาคตของมหาวิทยาลัย
หาดใหญจ ากผูที่มีสวนเกี่ยวข องทั้งโดยตรงและโดยออมรวมทั้งการประมวลความคิด เห็น และ
ขอเสนอแนะของผูที่เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยจึงกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้
เปนมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนํา กาวล้ําสูสากล สรางคนมืออาชีพ
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยหาดใหญมุงตอบสนองและสรางสรรคสังคม โดยผลิตบัณฑิต วิจัย
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดวยคุณภาพของการบริหารจัดการ การมีสวนรวม
ของบุคลากรอยางมีความสุข ภายใตการประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
คานิยมรวม
Change
พรอมตอการเปลี่ยนแปลง
Harmony
สมานฉันทเปนหนึ่งเดียว
Accountability
รับผิดชอบตอผลงาน โปรงใส ตรวจสอบได
Morality
ยึดมั่นในคุณธรรม
Professionalism
ทํางานอยางมืออาชีพ
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รูปภาพ 1.2 โครงสรางการแบงสวนงานภายในมหาวิทยาลัยหาดใหญ
มหาวิทยาลัยหาดใหญกับบทบาทในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยหาดใหญ เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่งที่ไดรับอนุมัติจัดตั้ง
จากทบวงมหาวิทยาลัย อนุญาตใหจัด การศึก ษาหลัก สูต รปริญญาตรีภ ายใตก ารกํากับดูแลของ
ทบวงมหาวิทยาลัย เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่งที่มีกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถ
ถายทอดทัศนคติ คานิยมและความนึกคิดตลอดจนพฤติกรรมของมนุษยในสังคม อีกทั้งยังสามารถ
สงเสริมความรูและสติปญญาที่จะสามารถทําใหบุคคลปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได
ดวย ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวามหาวิทยาลัยหาดใหญตองมีบทบาทที่สําคัญในการที่จะอนุรักษ
สงเสริม พัฒนารวมทั้งถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสมาชิกของสังคมไดอยางถูกตอง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ มีปรัชญาที่เดนชัดคือ รูคิด รูธรรม รูสําเร็จ นอกเหนือจาก
ความตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาในระดับสูงแกเยาวชนและประชาชนในทองถิ่น ทางมหาวิทยาลัย
หาดใหญ ห วั ง เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะพั ฒ นาเยาวชนของชาติ ใ ห มี ก ารพั ฒ นา ความคิ ด ความรู
ความสามารถ การไตรตรองในการที่จ ะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อมีประโยชนแกตัวเยาวชน และ
สว นรวมมากที่ สุด โดยตั้ งอยูบ นพื้ น ฐานของความถูก ตอ ง และในที่ สุ ด เยาวชนก็จ ะรู จัก กั บ
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ความสําเร็จเมื่อรูคิดและรูธรรม และมีปณิธานและความมุงมั่น ที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอน
ทุกอยาง เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแตละคน ใหเจริญเติบโตสูงที่สุดแหงสมรรถภาพ ใหเปน
บุคคลที่เพียบพรอมสมบูรณ ทั้งในดานวินัย คุณธรรม และสติปญญาความรอบรู โดยมีจุดมุงหมาย
หลัก คือใหนักศึกษา เปนบัณฑิตที่มี วิสัยทัศนกวางไกล เนนเปนพิเศษ ใหนักศึกษาเจริญกาวหนา
เป น มือ อาชีพ ในสาขาวิช าที่ เรี ย น มี จิ ต สํา นึ ก ที่ดี ง าม สมบูร ณ ใ นคุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมต อ
สังคม และเพื่อนมนุษย แตละหลักสูตรการศึกษา จะมีสวนประกอบรายวิชากระบวนการเรียนที่จะ
ปลูกฝง สงเสริม สนับสนุนใหเกิด การพัฒนาในทางที่ดี โดยเฉพาะในดานความเปนคนดี และใน
ดานทักษะ ความรูความสามารถ (มหาวิทยาลัยหาดใหญ 2540, บทนํา)
ทั้งนี้ ใ นบทบาทด านการทํานุ บํารุ งศิ ลปวั ฒ นธรรม มหาวิทยาลัย หาดใหญ ไ ด
ดําเนิน การอยางเปน รูปธรรมโดยจัด ตั้งศูน ยศิลปวัฒ นธรรมเพื่อ ถายทอดคานิยม ความนึก คิด
คุณ ธรรม และจริยธรรม ตลอดจนพฤติกรรมทางสังคม อัน รวมถึงวัฒ นธรรม อีก ทั้งยังสามารถ
สงเสริมความรูและสติปญญาในรูปแบบของงานบริการวิชาการสูชุมชน ที่จะทําใหสามารถปรับตัว
เขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งยังเปนการตอบสนองนโยบายของชาติอีกรูปแบบหนึ่ง
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ ยัง มีก ารแทรกบทบาทดา นการทํ านุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ไวในภารกิจตางๆ โดยคํานึงถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน ไดแก
1. ดานการเรียนการสอน โดยมีวิธีดําเนิน การเพื่อทํานุบํารุง ศิลปวัฒ นธรรมที่
ออกมาในรูปของเนื้อหาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
หลักสูตร
2. ดานการวิจัย โดยจัดดําเนินการวิจัย คนควา ศิลปวัฒนธรรมไทยในดานตางๆ
3. ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยจัดดําเนินงานในรูปแบบของโครงการ
และกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือรวมกับชุมชนและเผยแพรผลงาน
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุงถายทอดศิลปวัฒนธรรมและคานิยม
อันดีงามในสังคมตลอดจนการจรรโลงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของการดําเนินการจัดกิจกรรม
ตางๆ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สธน โรจนตระกูล (2526 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของวิทยาลัยครูใน
เขตภาคกลางที่มีตอการทํานุบํารุงวัฒนธรรมของชาติ การวิจัยใชกลุมตัวอยาง วิทยาลัยครู 11 แหง
เก็บขอมูลจากแบบสอบถามและสัมภาษณ ผลการศึกษาสรุปวากิจกรรมที่ไดรับความสนใจและ
ประสบความสําเร็จเปนอันดับหนึ่งมีหลายกิจกรรมไดแก นิทรรศการวัฒนธรรมไทย งานโครงการ
วัฒนธรรมสัญญจร งานประเพณีตางๆ กิจกรรมทางดานศาสนา
จากการศึกษาไดสรุปวา วิทยาลัยครูภ าคกลางสวนใหญดําเนินบทบาทดานการ
ทํานุบํารุงวัฒนธรรมคอนขางนอย ทั้งดานการสอน การประกวดหรือการแขงขัน การวิจัย การศึกษา
และการรวบรวม รวมทั้งทัศนศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนเผยแพรระหวางสถาบัน และบางกิจกรรมใน
รอบปหนึ่งไมเคยจัดเลย เชน การประชุมสัมมนา
งานที่ประสบผลสําเร็จ และไดผลคุมคา อาจารยสว นใหญที่เปนกลุมตัว อยางมี
ความคิดเห็นที่ตรงกันวา มักเปนงานที่จัดงาย ลงทุนนอย จัดไดทุกสถานที่ ทุกโอกาส ตัวอยางงาน
ดังกลาว ไดแก นิทรรศการดานศิลปวัฒนธรรม
นฤทธิ์ ศรีวรรณ (2526 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องบทบาทของวิทยาลัยครูในเขต
ภาคใต ที่มีตอการทํานุบํารุงวัฒนธรรมของชาติ สรุปผลการวิจัยในเรื่องของการดําเนินบทบาท และ
วิธีดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จสอดคลองกับผลการวิจัยของ สธน โรจนตระกูล สวนในเรื่องของ
ลักษณะงานที่วิทยาลัยครูทั้ง 9 แหงในเขตภาคใตปฏิบัติมากเปนอันดับหนึ่ง คือ การจัดนิทรรศการ
รองลงมาคือ การจัดแสดงและสาธิต และที่ปฏิบัตินอยเปนอันดับสุดทายคือ การจัดตั้งชมรมและ
กลุมผูสนใจ สําหรับกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา เยาวชน และประชาชนแลว
ไดรับผลสําเร็จมากที่สุดคือ กิจกรรมเผยแพร โดยการจัดนิทรรศการประกอบการแสดงและสาธิต
ในดานปญหาหรืออุปสรรคที่พบ คือ ปญหาดานบุคลากร ปญหาทางดานวิชาการ
พยนต เอี่ ยมสํา อาง (2527 : บทคั ด ยอ ) ได ทําการวิ จัยเรื่ องความคิ ด เห็ น ของ
นักศึกษาวิทยาลัยครูภาคตะวันตกที่มีตอการสงเสริมวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ลักษณะวัฒนธรรมไทยตะวันตก การจัดหลักสูตรและการจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทยใน
ระดับจังหวัด และวิทยาลัยครูตะวันตก และเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง ปที่ 2 และปริญญาตรีปที่ 4 ที่มีตอวัฒนธรรมไทยภาคตะวันตก การจัดหลักสูตร
และกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทยวิทยาลัยครูภาคตะวันตก โดยทําการศึกษาจากเอกสารและ
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา การจัดหลักสูตรวิชาวัฒนธรรมในวิทยาลัยครู นักศึกษาทุกคนตอง
เรียนวิชาสังคีตนิยม ความเขาใจในศิลปะและสุนทรียะของนาฏศิลปไทย การจัดกิจกรรมสงเสริม
วัฒนธรรมไทยในระดับจังหวัดและวิทยาลัยครูภาคตะวันตกไดทํามาอยางตอเนื่องและนักศึกษาทั้ง
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สองระดับมีความคิดเห็นอยูในเกณฑดวยคือ ควรนําเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่นมาสอนใน
สถาบัน การศึก ษาใหมากขึ้น การเรียนการสอนควรจัด ในรูป ของกิจ กรรม ศูน ยวัฒ นธรรมใน
วิทยาลัยครูตองเปนผูนําในการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น นอกจากนั้นยังตองศึก ษาและวิจัยอยู
เสมอ ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยภาคตะวันตกและการจัดกิจกรรมสงเสริม
วัฒนธรรมไทยตะวันตก ทั้งสองระดับไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยที่ระดับ .05
สุปาณี พัฒราช (2530 : บทคัด ยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทที่เปน จริงและ
บทบาทที่คาดหวังของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีตอการทํานุบํารุงวัฒนธรรมของชาติ ตามทัศนะ
ของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา จากการศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงวัฒนธรรม
ของชาติของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้ ผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นวา กิจกรรมที่ปฏิบัติ
อยูจริงมากที่สุดคือ การจัดแสดงหรือนิทรรศการ สวนนักศึกษามีความคิดเห็นวากิจกรรมที่ปฏิบัติ
อยูจริงมากที่สุดคือ การจัด อภิปราย กิจกรรมที่ผูบริหารตองการใหมีมากที่สุดคือ การจัด ตั้งศูน ย
สงเสริมศิลปวัฒ นธรรมไทย สว นอาจารยกับนัก ศึก ษาตองการใหมีกิจ กรรมจัด การแสดงหรือ
นิทรรศการมากที่สุด
คว าม คิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บบ ทบ าท ที่ เ ป นจ ริ ง และบ ทบ าท ที่ ค าด หวั งข อง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีตอการทํานุบํารุงวัฒนธรรมของชาติ ผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา มี
ความเห็นวา บทบาทที่เปนจริงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีตอการทํานุบํารุงวัฒนธรรมของ
ชาตินั้นแตกตางจากบทบาทที่คาดหวัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทุกขอและทุกดาน
โดยผูบริหาร อาจารยและนัก ศึก ษามีค วามคาดหวังเกี่ยวกับการจัด กิจกรรมเพื่อการทํานุบํารุง
วัฒนธรรมของชาติของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในระดับที่สูงกวาบทบาทที่ปฏิบัติอยูจริง ในทุกขอ
และทุกดาน
วสันต ชีวะสาธน (2530 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทดานการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยในภาคใต
ตามทัศนะผูบริหารและอาจารย โดยเปรียบเทียบระหวาง บทบาทที่เปนจริงกับบทบาทที่คาดหวัง
ในภารกิจสี่ประการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี วิทยาเขตหาดใหญ และ
มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโ รฒ สงขลา ผลจากการศึก ษาคือ เปรียบเทียบบทบาทที่เปน จริงกับ
บทบาทที่คาดหวัง ดานการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธธรม ตามทัศนคติผูบริหารทุกคณะ ของมหาวิทยาลัยในภาคใตทั้ง 3 แหง พบวา บทบาทที่เปน
จริงกับบทบาทที่คาดหวัง ดานการสอน การวิจัย ไมแตกตางกัน สวนการบริการทางวิชาการแก
สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามทัศนะผูบริหารทุกคณะ มีความแตกตางกัน
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โสภา ผลเจริญ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัย
เซนตจอหนในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมของชาติตามทัศนคติของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา ผล
จากการศึกษาคือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริก ารวิชาการสูสังคม ผูบริหาร
อาจารย และนัก ศึกษา เห็นวามีการปฏิบัติใ นระดับปานกลาง สว นดานนโยบาย ผูบริหาร และ
อาจารยเห็นวามีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาภาพรวมพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับปาน
กลาง
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา ทีม่ ีตอบทบาท
ของมหาวิทยาลัยเซนตจอนหน ในการจัดกิจกรรมเพื่อการทํานุบํารุงและสงเสริมวัฒนธรรมของชาติ
เปนรายดานพบวา ผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา มีความคิดเห็นไมแตกตางกันทั้งดานนโยบาย
ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย และดานการบริการวิชาการสูสังคม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเพื่อกําหนดตัวแปรที่มีตอทัศนคติที่มีตอบทบาทดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ ดังนี้

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
สถานภาพ
- ผูบริหาร
- อาจารย
- นักศึกษา

ทัศนคติที่มีตอบทบาทดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
หาดใหญ
- ดานนโยบายและการบริหารจัดการ
- ดานการเรียนการสอน
- ดานการวิจัย
- ดานการบริการวิชาการ
- ดานกิจกรรมนักศึกษา

รูปภาพ 1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอบทบาทดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
หาดใหญในทัศนะของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอบทบาทดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญในทัศนะของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา
3. เพื่อ ศึก ษาข อเสนอแนะที่ มีตอ บทบาทดา นทํ านุ บํารุ งศิ ลปวัฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญในทัศนะของผูบริหาร อาจารยและนักศึกษา
1.4 สมมติฐานการวิจัย
ทัศนคติที่มีตอบทบาทดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยหาดใหญใน
ทัศนะของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา มีความแตกตางกัน
1.5 ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย
1. เปนขอมูลในการวางนโยบาย วางแผนพัฒนา ปรับปรุงและดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหแกมหาวิทยาลัยหาดใหญ
2. เปนขอมูลสําหรับผูบริหาร อาจารย และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหาดใหญ ได
ตระหนัก ถึง ภาระหน าที่ และเล็ง เห็ น ถึ งความสํา คัญ ของบทบาทของตนเองตอ การทํ านุ บํา รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมใหมากยิ่งขึ้น
1.6 ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ
1.) ผูบริหาร จํานวน 26 คน
2.) อาจารยประจําที่ปฏิบัตกิ ารสอนในปการศึกษา 2553 จํานวน 123 คน
กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ของคณะ
บริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะนิติศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะรัฐศาสตร ในปการศึกษา 2553 จํานวน 341 คน
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2. ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัยครั้ งนี้เปน การวิจัยแบบสํารวจ ( The Survey
Approach )ศึกษาทัศนคติที่มีตอบทบาทดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยหาดใหญใน
ทัศนะของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา
3. ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาที่ศึกษา เดือนมกราคม – เมษายน 2554
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ
1. บทบาท หมายถึง สภาพการดําเนินงานจริง ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ดานกิจกรรมนักศึกษา และดานนโยบายและการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยหาดใหญที่ผานมา
2. บทบาทในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในดานการเรียนการสอน หมายถึง
เนื้อหาของหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร
3. บทบาทในการทํานุบํ ารุงศิล ปวัฒ นธรรมในดานการวิจัย หมายถึ ง การ
ดําเนินการวิจัย คนควา ศิลปวัฒนธรรมไทยในดานตางๆ
4. บทบาทในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในดานการบริการวิชาการ หมายถึง
การดําเนิน งานในรูปแบบของโครงการและกิจ กรรมเพื่อชุมชนหรือรว มกับชุมชนและเผยแพร
ผลงาน
5. บทบาทในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในดานกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง การ
ดําเนินงานใหมีกิจกรรม โครงการ โดยการมีสวนรวมของนักศึกษา
6. บทบาทในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในดานนโยบายและการบริหารจัดการ
หมายถึง การกําหนดนโยบาย และการบริห ารงาน เพื่อ ใหมี แนวทางในการดํ าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน
7. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การเก็บรัก ษา การปรับปรุงและการ
พัฒนาในสิ่งที่ดีงามอันเปนมรดกทางสังคมไทย ซึ่งควรเก็บรักษาไวใหคงอยูกับชาติไทยและเปน
เอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมตลอดไป
8. ผู บ ริ ห าร หมายถึ ง ผู ทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารควบคุ ม ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการ และรอง
ผูอํานวยการ
9. อาจารย หมายถึง อาจารยประจําผูมีหนาที่ปฏิบัติการสอน วิจัย ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ ที่ปรึกษากิจกรรม ซึ่งประจําอยูในคณะและหนวยงานตางๆ

46

10. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ซึ่งเปน
นักศึกษาภาคปกติของคณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะนิติศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะรัฐศาสตร ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยหาดใหญ
11. มหาวิทยาลัย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาขั้นสูงที่ดําเนินภารกิจทางดานการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
12. ภารกิจ หมายถึง กิจกรรมที่หนวยงานตองดําเนินใหสําเร็จลุลวง เพื่อสงผลให
หนวยงานบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนด ซึ่งในที่นี้ไดกําหนดไวคืองานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ
13. ขอเสนอแนะ หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยหาดใหญ
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในทัศนของผูบริหาร อาจารยและนักศึกษา
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o°¥ªnµe
e
e
¤µªnµe
ÎµÂ®nµµ¦¦·®µ¦Ä{»´
°·µ¦¸
¦°°·µ¦¸
¸
¼onª¥¸
¼o°Îµª¥µ¦
¦°¼o°Îµª¥µ¦




Îµª  







¦o°¥¨³















































µ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨Á¸É¥ª´µ£µ¡ °¼o¦·®µ¦


µµ¦µ¨µ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨Á¸É¥ª´µ£µ¡ °¼o¦·®µ¦µ¤µ¦
°·µ¥¨µ¦«¹¬µÅo´¸Ê


Á¡«¦³µ¦nªÄ®nÁ}Á¡«µ¥·Á}¦o°¥¨³Â¨³¦o°¥¨³Á}
Á¡«®·


°µ¥»¦³µ¦nªÄ®n¤¸°µ¥»e·Á}¦o°¥¨³¦°¨¤µ°µ¥»
eÂ¨³¤µªnµe·Á}¦o°¥¨³Â¨³µ¤¨Îµ´


ª»·µµ¦«¹¬µ¼»¦³µ¦nªÄ®n¤¸ª»·µµ¦«¹¬µ¼»Á}¦·µ
Ã·Á}¦o°¥¨³¦°¨¤µÁ}¦·µÁ°·Á}¦o°¥¨³


¦³µ¦rÄ µ¦Î µµÄ¤®µª·¥µ¨´¥ ®µÄ®n  ¦³µ¦nª Ä®n ¤¸
¦³µ¦rÄµ¦ÎµµÄ¤®µª·¥µ¨´¥®µÄ®n  e·Á}¦o°¥¨³ ¦°¨¤µÁ}
¤µªnµe·Á}¦o°¥¨³


¦³¥³Áª¨µÄµ¦Îµ¦ÎµÂ®noµµ¦¦·®µ¦¦³µ¦nªÄ®n¤¸¦³¥³Áª¨µÄ
µ¦Îµ¦ÎµÂ®noµµ¦¦·®µ¦Ä¨oÁ¸¥´º°eeÂ¨³¤µªnµe·Á}¦o°¥¨³



ÎµÂ®nµµ¦¦·®µ¦Ä{»´¦³µ¦nªÄ®nÎµ¦ÎµÂ®n¼o°Îµª¥µ¦
·Á}¦o°¥¨³¦°¨¤µÁ}¦°¼o°Îµª¥µ¦Â¨³¦°°·µ¦¸·Á}¦o°¥¨³Â¨³
µ¤¨Îµ´

µ¦µµ£µ¡ °°µµ¦¥r 





Q  

µ£µ¡
Îµª  
¦o°¥¨³


Á¡«
µ¥


®·




°µ¥»
e


e


e


¤µªnµe





µ¦µµ£µ¡ °°µµ¦¥r n°  

µ£µ¡
ª»·µµ¦«¹¬µ¼»
¦·µÁ°
¦·µÃ
¦·µ¦¸
°ºÉÇ
¦³µ¦rÄµ¦ÎµµÄ
¤®µª·¥µ¨´¥®µÄ®n
e
e
e
¤µªnµe
ÎµÂ®nµª·µµ¦
°µµ¦¥r
¼onª¥«µ¦µµ¦¥r
¦°«µ¦µµ¦¥r
«µ¦µµ¦¥r
 nµ Á¥Á oµ¦nª¤·¦¦¤oµÎµ»
Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤¸É¤®µª·¥µ¨´¥´
®¦º°Å¤n
Á¥
Å¤nÁ¥
 µ¦Á o µ¦nª¤·¦¦¤ÄÂn¨ ³¦´Ê
nµ°¥¼nÄµ³Ä
°µµ¦¥r¸É¦¹¬µ·¦¦¤
¦¦¤µ¦ °·¦¦¤´Ê
¼o¦nª¤·¦¦¤
°ºÉÇ



Îµª  







¦o°¥¨³



















































µ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨Á¸É¥ª´µ£µ¡ °°µµ¦¥r


µµ¦µ  ¨µ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨Á¸É¥ª´µ£µ¡ °°µµ¦¥r µ¤µ¦
°·µ¥¨µ¦«¹¬µÅo´¸Ê


Á¡«¦³µ¦nªÄ®nÁ}Á¡«®··Á}¦o°¥¨³Â¨³¦o°¥¨³Á}
Á¡«µ¥


°µ¥»¦³µ¦nªÄ®n¤¸°µ¥»e·Á}¦o°¥¨³¦°¨¤µ°µ¥»
eÂ¨³e·Á}¦o°¥¨³Â¨³µ¤¨Îµ´


ª»· µµ¦«¹¬µ¼»¦³µ¦nªÄ®n¤¸ª»·µµ¦«¹¬µ¼»Á}¦·µ
Ã·Á}¦o°¥¨³¦°¨¤µÁ}¦·µ¦¸·Á}¦o°¥¨³


¦³µ¦rÄ µ¦Î µµÄ¤®µª·¥µ¨´¥ ®µÄ®n  ¦³µ¦nª Ä®n ¤¸
¦³µ¦rÄµ¦ÎµµÄ¤®µª·¥µ¨´¥®µÄ®ne·Á}¦o°¥¨³¦°¨¤µÁ}
e·Á}¦o°¥¨³


ÎµÂ®nµª·µµ¦¦³µ¦´Ê®¤¦o°¥¨³¤¸ÎµÂ®nÁ}°µµ¦¥r


µ¦Á oµ¦nª¤·¦¦¤oµÎµ»Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤¸É¤®µª·¥µ¨´¥´¦³µ¦
nªÄ®n·Á}¦o°¥¨³Á¥Á oµ¦nª¤·¦¦¤


µ¦Á oµ¦nª¤·¦¦¤ÄÂn¨³¦´Ê °¥¼nÄµ³Ä¦³µ¦nªÄ®n·Á}¦o°¥
¨³Á oµ¦nª¤·¦¦¤Äµ³¼oÁ oµ¦nª¤¦°¨¤µº°µ¦Á}¦¦¤µ¦ °·¦¦¤·Á}
¦o°¥¨³

µ¦µµ£µ¡ °´«¹¬µ





Q  

µ£µ¡
Îµª  
¦o°¥¨³


Á¡«
µ¥


®·




°µ¥»
e


e


e


¤µªnµe







µ¦µµ£µ¡ °´«¹¬µ n°  

µ£µ¡
Îµª  
¦o°¥¨³


nµÎµ¨´«¹¬µ°¥¼nÄ¦³´´Êe¸É
e¸É


e¸É


e¸É


e¸É 



nµÁ¥Á oµ¦nª¤·¦¦¤oµÎµ»

Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤¸É¤®µª·¥µ¨´¥´
®¦º°Å¤n
Á¥


Å¤nÁ¥




µ¦Á oµ¦nª¤·¦¦¤ÄÂn¨³¦´Ê
nµ°¥¼nÄµ³Ä
¤µ·¤¦¤


¦¦¤µ¦ °·¦¦¤


¼o´Áµ¦r


¼o¦ªn ¤·¦¦¤


°ºÉÇ



µ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨Á¸É¥ª´µ£µ¡ °´«¹¬µ


µµ¦µ¨µ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨Á¸É¥ª´µ£µ¡ °´«¹¬µµ¤µ¦
°·µ¥¨µ¦«¹¬µÅo´¸Ê


Á¡«¨»n¤´ª°¥nµnªÄ®nÁ}Á¡«®··Á}¦o°¥¨³Â¨³¦o°¥¨³
Á}Á¡«µ¥


°µ¥»¨»n¤´ª°¥nµnªÄ®n¤¸°µ¥»e·Á}¦o°¥¨³¦°¨¤µ°µ¥»
eÂ¨³e·Á}¦o°¥¨³Â¨³µ¤¨Îµ´


¦³´´Êe¸ÉÎµ¨´«¹¬µ°¥¼n¨»n¤´ª°¥nµnªÄ®n«¹¬µ°¥¼nÄ´Êe¸É·Á}
¦o°¥¨³¦°¨¤µÁ}´Ê e¸É·Á}¦o°¥¨³







µ¦Á oµ¦nª¤·¦¦¤oµÎµ»Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤¸É¤®µª·¥µ¨´¥´¨»n¤´ª°¥nµ
nªÄ®n·Á}¦o°¥¨³Á¥Á oµ¦nª¤·¦¦¤


µ¦Á oµ¦nª¤·¦¦¤ÄÂn¨³¦´Ê°¥¼nÄµ³Ä¨»n¤´ª°¥nµnªÄ®n·Á}
¦o°¥¨³Á oµ¦nª¤·¦¦¤Äµ³¼oÁ oµ¦nª¤¦°¨¤µº°µ¦Á}¤µ·¤¦¤·Á}¦o°¥
¨³

nª¸É´«·¸É¤¸n°µoµÎµ»Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤ °¤®µª·¥µ¨´¥®µÄ®nÄ´«³

 °¼o¦·®µ¦°µµ¦¥rÂ¨³´«¹¬µ
oµÃ¥µ¥Â¨³µ¦¦·®µ¦´µ¦
µ¦µnµÁ¨¸É¥nµÁ¸É¥Á¤µ¦µ °´«·¸É¤¸ n°µoµÎµ»Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤
°¤®µª·¥µ¨´¥®µÄ®nÄ´«³ °¼o¦·®µ¦°µµ¦¥rÂ¨³´«¹¬µoµÃ¥µ¥
Â¨³µ¦¦·®µ¦´µ¦

o°Îµµ¤


¤®µª·¥µ¨´¥Îµ®Ä®o¤¸®nª¥µ¸É
Án´Äµ¦´·¦¦¤Á¸É¥ª´µ¦Îµ»
Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤»e
µ¦Îµ®Ã¥µ¥Á¸É¥ª´µoµµ¦
Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤Åªo
»eÁnµ¦´¡·¸Å®ªo¦¼µ¦Â®nÁ¸¥
¡¦¦¬µ
µ¦´¦¦¦³¤µ°»¦rÁª¨µ
µ¸ÉÂ¨³»¨µ¦Á¡ºÉ°µ¦´·¦¦¤
oµ«·¨ª´¦¦¤Á}¦³Îµ»e
µ¦Á o¤ªÁ¸É¥ª´¦³Á¸¥ª·´¥ªµ¤
¦³¡§·Â¨³·¦·¥µ¤µ¦¥µ °´«¹¬µ
µ¦¦oµ¦¦¥µµ«¸É¸µ¤µ
«·¨ª´¦¦¤Äµ«¹¬µÁnµ¦
´µ¥oª¥µ¦Å®ªoµ¦Áµ¦¡¼o¸É°µª»Ã
ªnµµ¦ª¤oµÅ¥µ¦¦´¬µªµ¤³°µ



¼o¦·®µ¦
6'
[

°µµ¦¥r
6'
[

´«¹¬µ
6'
[

































































µ¦µnµÁ¨¸É¥nµÁ¸É¥Á¤µ¦µ °´«·¸É¤¸ n°µoµÎµ»Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤
°¤®µª·¥µ¨´¥®µÄ®nÄ´«³ °¼o¦·®µ¦°µµ¦¥rÂ¨³´«¹¬µoµÃ¥µ¥
Â¨³µ¦¦·®µ¦´µ¦ n° 

o°Îµµ¤



¼o¦·®µ¦
6'
[

µ¦´»Ä®o°µµ¦¥rÂ¨³»¨µ¦Ä 
¤®µª·¥µ¨´¥Á}Â°¥nµ¸É¸Äoµ
ªµ¤Á}¼oÎµµ«·¨ª´¦¦¤Ánµ¦
°»¦´¬rª´¦¦¤Å¥
µ¦Îµ®¦³Á¸¥ o°·´·Îµ ª´

®¦º°·Áº°ÄÄ®o´«¹¬µ¥¹º°·´·
¦ª¤


°µµ¦¥r
6'
[

´«¹¬µ
6'
[
































µµ¦µ¡ªnµ¼o¦·®µ¦¤¸´«·n°µoµÎµ»Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤
°¤®µª·¥µ¨´¥®µÄ®noµÃ¥µ¥Â¨³µ¦¦·®µ¦´µ¦Ä£µ¡¦ª¤°¥¼nÄ¦³´¤µ¸É»Á¤ºÉ°
¡· µ¦µ¦µ¥ o° ¡ªn µ ´Ê  µ¦Î µ ®Ã¥µ¥Á¸É ¥ ª´ µo µ µ¦Î µ » Î µ ¦»  Â¨³n  Á¦· ¤
«·¨ª´¦¦¤Ánµ¦´¡·¸Å®ªo¦¼µ¦Â®nÁ¸¥¡¦¦¬µµ¦Îµ®Ä®o¤¸®nª¥µ¸ÉÁn´Ä
µ¦´·¦¦¤Á¸É¥ª´µ¦Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤»e µ¦´¦¦¦³¤µ
°»¦rÁª¨µµ¸ÉÂ¨³» ¨µ¦Á¡ºÉ°µ¦´ · ¦¦¤oµ«·¨ª´ ¦¦¤¦ª¤´Êµ¦¦oµ
¦¦¥µµ«¸É¸µ¤µ«·¨ª´¦¦¤Äµ«¹¬µÁnµ¦´µ¥oª¥µ¦Å®ªoµ¦Áµ¦¡¼o¸É
°µª»Ãªnµµ¦ª¤oµÅ¥µ¦¦´¬µªµ¤³°µ°¥¼nÄ¦³´¤µ¸É»
°µµ¦¥r ¤¸´« · n°µoµ Îµ »Îµ ¦» «· ¨ª´  ¦¦¤ °¤®µª·¥µ¨´ ¥
®µÄ®noµÃ¥µ¥Â¨³µ¦¦·®µ¦´µ¦Ä£µ¡¦ª¤°¥¼Än ¦³´¤µÁ¤ºÉ°¡·µ¦µ¦µ¥ o°¡ªnµ
µ¦Îµ®Ã¥µ¥Á¸É¥ª´µoµµ¦Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤Ánµ¦´¡·¸Å®ªo
¦¼µ¦Â®nÁ¸¥¡¦¦¬µ°¥¼nÄ ¦³´¤µ¸É» nª µ¦¸É¤®µª·¥µ¨´¥Îµ®Ä®o¤¸®nª ¥µ¸É
Án´ Äµ¦´· ¦¦¤Á¸É¥ª´µ¦Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´ ¦¦¤» e¦ª¤´Êµ¦
Á o¤ªÁ¸É¥ª´¦³Á¸¥ª·´¥ªµ¤¦³¡§·Â¨³·¦·¥µ¤µ¦¥µ °´«¹¬µ¡ªnµ°¥¼Än ¦³´¤µ
´ «¹ ¬µ¤¸´«·n°µoµÎµ»Îµ¦» «·¨ª´¦¦¤ °¤®µª·¥µ¨´¥
®µÄ®noµÃ¥µ¥Â¨³µ¦¦·®µ¦´µ¦Ä£µ¡¦ª¤°¥¼Än ¦³´¤µÁ¤ºÉ°¡·µ¦µ¦µ¥ o°¡ªnµ
´ÊÄÁ¦ºÉ° °µ¦Á o¤ªÁ¸É¥ª´¦³Á¸¥ª·´¥ªµ¤¦³¡§·Â¨³·¦·¥µ¤µ¦¥µ °´«¹¬µ¹É





´«¹¬µo°·´· µ¤°¥nµÁ¦n¦´ µ¦Îµ®Ã¥µ¥Á¸É¥ª´µoµµ¦Îµ»Îµ¦»Â¨³
nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤Án µ¦´ ¡·¸Å®ªo¦¼µ¦Â®nÁ¸¥¡¦¦¬µ¦ª¤´Ê µ¦¸É¤®µª·¥µ¨´¥
Î µ ®Ä®o ¤¸ ® n ª ¥µ¸É Á n  ´  Äµ¦´  ·  ¦¦¤Á¸É ¥ ª´  µ¦Î µ » Î µ ¦»  Â¨³n  Á¦· ¤
«·¨ª´¦¦¤»e°¥¼nÄ¦³´¤µ

oµµ¦Á¦¸¥µ¦°
µ¦µnµÁ¨¸É¥nµÁ¸É¥Á¤µ¦µ °´«·¸É¤¸ n°µoµÎµ»Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤
°¤®µª·¥µ¨´¥®µÄ®nÄ´«³ °¼o¦·®µ¦°µµ¦¥rÂ¨³´«¹¬µoµµ¦Á¦¸¥
µ¦°

o°Îµµ¤


µ¦¦¦»®¨´¼¦®¦º°¦µ¥ª·µ¸É
Á®¤µ³¤n°µ¦Îµ»Îµ¦»nÁ¦·¤Â¨³
¨¼ {nµ·¥¤oµ«·¨ª´¦¦¤
µ¦°Â¦ªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´
«·¨ª´¦¦¤Â¨³µ¦Îµ»Îµ¦»Â¨³
nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤Äµ¦Á¦¸¥µ¦
°
Äµ¦nµ¥°ªµ¤¦¼oÄ®o´¼oÁ¦¸¥¤¸
µ¦Áoµ¦Äo£µ¬µÅ¥¸É¼o°
µ¦´»Ä®o¤¸·¦¦¤oµ
«·¨ª´¦¦¤Ánµ¦¦¦¥µ¥¡·Á«¬®¦º°
´««¹¬µ¹ÉÁ}nª®¹É °µ¦Á¦¸¥
µ¦°
µ¦nÁ¦·¤µ¦´·¦¦¤Á¡ºÉ°µ¦Îµ»
Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤Änª
°¸¯µÂ¨³´µµ¦Ánµ¦¨³Á¨n
°Å¥¤ª¥Å¥
µ¦nÁ¦·¤Â¨³µ¦´·¦¦¤Á¡ºÉ°µ¦
Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤Ä
nª °µ¦´·¦¦«µ¦ª´Îµ´µ
«µµµ¦³Á¡¸nµÇ

¼o¦·®µ¦
6'
[

°µµ¦¥r
6'
[

´«¹¬µ
6'
[













































































µ¦µnµÁ¨¸É¥nµÁ¸É¥Á¤µ¦µ °´«·¸É¤¸ n°µoµÎµ»Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤
°¤®µª·¥µ¨´¥®µÄ®nÄ´«³ °¼o¦·®µ¦°µµ¦¥rÂ¨³´«¹¬µoµµ¦Á¦¸¥
µ¦° n° 

o°Îµµ¤


µ¦nÁ¦·¤Â¨³µ¦´·¦¦¤Á¡ºÉ°µ¦
Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤Ä
nªµ¦nµ e¤º°Ánµ¦µ·µ¦
Â³¨´Á¦ºÉ°{·Áµ
µ¦nÁ¦·¤Â¨³µ¦´·¦¦¤Á¡ºÉ°µ¦
Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤Ä
nª °µ¦°µ¦°¦¤¤µ¦¥µµ¦
Ânµ¥ÂÅ¥
¦ª¤

¼o¦·®µ¦
6'
[

°µµ¦¥r
6'
[

´«¹¬µ
6'
[






































µµ¦µ¡ªnµ¼o¦·®µ¦¤¸´«·n°µoµÎµ»Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤
°¤®µª·¥µ¨´¥®µÄ®noµµ¦Á¦¸¥µ¦°Ä£µ¡¦ª¤°¥¼nÄ¦³´¤µÁ¤ºÉ°¡·µ¦µ¦µ¥ o°
¡ªnµµ¦¦¦»®¨´¼¦®¦º°¦µ¥ª·µ¸ÉÁ®¤µ³¤n°µ¦Îµ»Îµ¦»nÁ¦·¤Â¨³¨¼ {nµ·¥¤oµ
«·¨ª´¦¦¤°¥¼nÄ¦³´¤µ¸É»nªÄÁ¦ºÉ°µ¦°Â¦ªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´«·¨ª´¦¦¤
Â¨³µ¦Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´ ¦¦¤Äµ¦Á¦¸¥µ¦°µ¦nµ¥°ªµ¤¦¼oÄ ®o´
¼oÁ¦¸¥¤¸µ¦Áoµ¦Äo£µ¬µÅ¥¸É¼o°¦ª¤´Êµ¦´»Ä®o¤¸·¦¦¤oµ«·¨ª´¦¦¤
Ánµ¦¦¦¥µ¥¡·Á«¬®¦º°´««¹¬µ¹ÉÁ}nª®¹É °µ¦Á¦¸¥µ¦°°¥¼Än ¦³´¤µnª
µ¦nÁ¦·¤Â¨³µ¦´·¦¦¤Á¡ºÉ°µ¦Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤Änªµ¦nµ e¤º°
Ánµ¦µ·µ¦Â³¨´Á¦ºÉ°{·Áµ°¥¼Än ¦³´o°¥
°µµ¦¥r ¤¸´« · n°µoµ Îµ »Îµ ¦» «· ¨ª´  ¦¦¤ °¤®µª·¥µ¨´ ¥
®µÄ®noµµ¦Á¦¸¥µ¦°Ä£µ¡¦ª¤°¥¼nÄ¦³´µ¨µÁ¤ºÉ°¡·µ¦µ¦µ¥ o°¡ªnµµ¦
nÁ¦·¤Â¨³µ¦´·¦¦¤Á¡ºÉ°µ¦Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤Änªµ¦nµ e¤º°Án
µ¦µ·µ¦Â³¨´Á¦ºÉ°{·Áµµ¦nÁ¦·¤µ¦´·¦¦¤Á¡ºÉ°µ¦Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤
«·¨ª´¦¦¤Änª °¸¯µÂ¨³´µµ¦Ánµ¦¨³Á¨n °Å¥¤ª¥Å¥°¥¼nÄ¦³´µ
¨µÂnÁ¦ºÉ°µ¦nµ¥°ªµ¤¦¼oÄ®o´¼oÁ¦¸¥¤¸µ¦Áoµ¦Äo£µ¬µÅ¥¸É¼o°Â¨³µ¦nÁ¦·¤





Â¨³µ¦´·¦¦¤Á¡ºÉ°µ¦Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤Änª °µ¦´·¦¦«µ¦
ª´Îµ´µ«µµµ¦³Á¡¸nµÇ´Ê°¥¼Än ¦³´¤µ
´ «¹ ¬µ¤¸´«·n° µoµÎµ»Îµ¦» «·¨ª´¦¦¤ °¤®µª·¥µ¨´¥
®µÄ®noµµ¦Á¦¸¥µ¦°Ä£µ¡¦ª¤°¥¼nÄ¦³´µ¨µÁ¤ºÉ°¡·µ¦µ¦µ¥ o°¡ªnµµ¦
nÁ¦·¤Â¨³µ¦´·¦¦¤Á¡ºÉ°µ¦Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤Änªµ¦nµ e¤º°Án
µ¦µ·µ¦Â³¨´Á¦º°É {·Áµµ¦nÁ¦·¤µ¦´·¦¦¤Á¡ºÉ°µ¦Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤
«·¨ª´¦¦¤Änª °¸¯µÂ¨³´µµ¦Ánµ¦¨³Á¨n °Å¥¤ª¥Å¥µ¦´»
Ä®o¤¸·¦¦¤oµ«·¨ª´¦¦¤Ánµ¦¦¦¥µ¥¡·Á«¬®¦º°´««¹¬µ¹ÉÁ}nª®¹É °µ¦
Á¦¸¥µ¦°°¥¼nÄ¦³´µ¨µÂnÁ¦ºÉ°µ¦nµ¥°ªµ¤¦¼oÄ®o´¼oÁ¦¸¥¤¸µ¦Áoµ¦Äo
£µ¬µÅ¥¸É¼o°´Ê°¥¼Än ¦³´¤µ

oµµ¦ª·´¥
µ¦µnµÁ¨¸É¥nµÁ¸É¥Á¤µ¦µ °´«·¸É¤¸ n°µoµÎµ»Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤
 °¤®µª·¥µ¨´¥®µÄ®nÄ´«³ °¼o¦·®µ¦°µµ¦¥rÂ¨³´«¹¬µoµµ¦ª·´¥

o°Îµµ¤


µ¦´»µª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦
Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤
Ä®oµ¦´»µª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´
µ¦Îµ»Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤Ã¥Ä®o
¦³¤µ®¦º°¨°Âoµ°ºÉÇ
µ¦´Ä®o¤¸Ã¦µ¦µª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°
´µ¦Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤
«·¨ª´¦¦¤
µ¦´»®¦º°µ¦Â¨Á°µ¦Â¨³
Îµ¦µª·µ¸ÉÁ¸É¥ª o°´«·¨ª´¦¦¤
µ¦´°¦¤´¤¤µÁ¡ºÉ°Á¦·¤´¬³
ªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´µ¦Îµ»Îµ¦»
«·¨ª´¦¦¤
¦ª¤

¼o¦·®µ¦
6'
[

°µµ¦¥r
6'
[

´«¹¬µ
6'
[
















































































µµ¦µ¡ªnµ¼o¦·®µ¦¤¸´«·n°µoµÎµ»Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤
°¤®µª·¥µ¨´¥®µÄ®noµµ¦ª·´¥Ä£µ¡¦ª¤°¥¼Än ¦³´µ¨µÁ¤ºÉ°¡·µ¦µ¦µ¥ o°¡ªnµ
µ¦´»µª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤µ¦´»
µª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦Îµ»Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤Ã¥Ä®o¦³¤µ®¦º°¨°Âoµ°ºÉÇ
°¥¼Än ¦³´¤µnªÁ¦ºÉ°µ¦´Ä®o¤¸Ã¦µ¦µª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦Îµ»Îµ¦»Â¨³nÁ¦·¤
«·¨ª´¦¦¤µ¦´»®¦º°µ¦Â¨Á°µ¦Â¨³Îµ¦µª·µ¸ÉÁ¸É¥ª o°´«·¨ª´¦¦¤°¥¼n
Ä¦³´o°¥


°µµ¦¥r¤¸´«·n°µoµÎµ»Îµ¦» «·¨ª´ ¦¦¤ °¤®µª·¥µ¨´¥
®µÄ®noµµ¦ª·´¥Ä£µ¡¦ª¤°¥¼nÄ¦³´µ¨µÁ¤ºÉ°¡·µ¦µ¦µ¥ o°¡ªnµµ¦´»
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