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การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันก�าลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นปรากฏการณ์หนึ่งของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านวัฒนธรรมในทุกมิติเช่น การแสดงออก การแต่งกาย พฤติกรรมเป็นต้น สภาพปัญหาด้านวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อสภาพการด�ารง
ชวีติของนสิตินกัศกึษาอย่างชดัเจน จากพฤตกิรรมการแสดงออกของวยัรุน่ปัจจบุนัดงันัน้ในฐานะสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา จ�าเป็น
ต้องมีมาตรการหรือ นโยบายที่จะสามารถปรับปรุง ชี้แนะ เปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมด้านวัฒนธรรมนิสิตนักศึกษาเพื่อต้อนรับสภาพ
เศรษฐกิจในยุคสร้างสรรค์และยังคงสภาพวัฒนธรรมที่ดีของชาติต่อไป

Abstract

 The fast changing society towards being the creative economy has strong influence over students’ behaviors in 
various dimensions including expression, appearance, behavior and many more. The cultural problems are reflected in 
students’ behaviors. Higher education institutions, therefore, should come up with different measures to improve, advice 
and correct students’ cultural behaviors. These measures will lead towards perfect balance between the creative economy 
and cultural preservation.

 การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกจากยุคสังคมเกษตรกรรมมาสู่ยุคสังคมอุตสาหกรรม และก�าลังจะก้าวสู่ยุค
สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น ความทันสมัยของเทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง การสื่อสารมวลชน ถือเป็นตัวกลางที่ช่วยแพร่กระจาย
วัฒนธรรม ท�าให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่เยาวชนทั้งในลักษณะที่ดีและไม่ดี เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เหมาะ
สม ซึ่งในปัจจุบันพบว่าสังคมไทยมีความเป็นอิสระเพิ่มมากขึ้น กฎเกณฑ์ข้อบังคับคลายความเข้มงวดลง มีการเปลี่ยนวิธีการลงโทษ 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจไม่อบอุ่นเหมือนแต่ก่อน เนื่องจากพ่อแม่กับลูกอยู่คนละทางเพราะต้องท�างาน เด็กสมัยใหม่ส่วนมากจึง
มีพฤติกรรมคล้อยตามกันโดยไม่ค�านึงว่าจะขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการน�าไปสู่สังคม
แบบตัวใครตัวมัน มือใครยาวสาวได้สาวเอา เกิดความเห็นแก่ตัว ข่มเหงรังแก เบียดเบียนกัน ไร้ระเบียบวินัย จึงก่อให้เกิดปัญหาขึ้นใน
สังคม เช่น นักเรียนอาชีวะยกพวกตีกัน นิสิตนักศึกษาขายตัวเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ การกินอยู่กันฉันสามีภรรยาของนิสิตนักศึกษาก่อน
การสมรส เป็นต้น

สภาพทางวฒันธรรมไทยในสงัคมปัจจบุนัเกดิความสบัสนเป็นอย่างมากและดเูหมอืนจะรนุแรงทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ ซึง่ส่งผลก
ระทบต่อค่านิยม ประเพณีเก่าแก่ที่มีคุณค่าต่อการด�ารงชีวิตได้เลือนหายไปจากความทรงจ�าของคนรุ่นใหม่ ซึ่งพอจะสรุปสาเหตุปัจจัยที่
ท�าให้เกิดปัญหาด้านวัฒนธรรมไทย ดังต่อไปนี้

1. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพของชาวตะวันตก ส่งผลให้คนไทยส่วนหนึ่งเห็นว่า
วัฒนธรรมตะวันตกดีและทันสมัยกว่าวัฒนธรรมไทย จึงเลียนแบบและรับเข้าไว้เป็นแบบแผนของการด�ารงชีวิต

2. การยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาผสมผสานในการด�ารงชีวิต ในขณะที่วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลต่อการด�ารง
ชีวิต คนส่วนหนึ่งก็ยอมรับเอาวัฒนธรรมเหล่านั้นมาโดยไม่เจตนา ไม่รู้สึกตัว เช่น ภาษาพูด การบริโภค การเข้าสังคม การแต่งกาย 
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เป็นต้น กลายเป็นวัฒนธรรมผสมผสานจนแยกไม่ออกว่าเป็น
วัฒนธรรมของชาติใด

3. การทอดทิ้งวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยบางประการ
ถกูทอดทิง้ไม่ได้รบัความสนใจโดยไม่มใีครได้ศกึษาให้รูถ้งึสาเหตทุี่
แน่ชดั จนเป็นเหตใุห้วฒันธรรมไทยส่วนหนึง่ได้หายสาบสญูไป ไม่
ว่าจะเป็นด้านศลิปะ วรรณคด ีขนบธรรมเนยีมประเพณขีองท้องถิน่ 

4. การไม่เกิดความซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย คนไทย
จ�านวนมากไม่ได้สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ให้เกิดความเข้าใจลึก
ซึง้ในวฒันธรรมไทย แต่กลบัมองวฒันธรรมในทศันะของชาตนิยิม 
คือการจะรักษาถ่ายทอดและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้วยความรู้สึก
ว่าเป็นของไทยเท่านั้น โดยไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมลึก
ซึ้ง ความประณีต ความงดงามของวัฒนธรรมนั้นแต่อย่างใด จน
ในทีส่ดุกร็กัษาเอาไว้ไม่ได้เพราะไม่เหน็ถงึคณุค่าของวฒันธรรมนัน้

ด้วยสภาพปัญหาดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้วฒันธรรมอนั
ดีงามที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ถูกทอดทิ้ง เลือนหายไป และหากไม่
ได้รับการปลูกฝังเสริมสร้างด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้แก่เยาวชน 
เอกลักษณ์ของชาติ ก็จะเกิดขึ้นได้ยากในอนาคต นอกจากนี้พุทธ
ศาสนาและศิลปกรรมต่างๆอันเป็นเครื่องประดับจิตใจถูกละเลย
มาเป็นเวลานาน ไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องให้เยาวชนได้รู้
รสของความดีงาม จึงสมควรที่จะให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษา
ทีเ่น้นความส�าคญัของวฒันธรรมไทยเพือ่ส่งเสรมิให้วฒันธรรมไทย
คงอยู่ต่อไปในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อนิสิตนักศึกษาเข้ามาใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดระยะเวลา 4 ปีสถาบันมีหน้าที่ในการ ขัดเกลาสติปัญญา 
ความคดิและบ่มเพาะบคุลกิภาพให้เป็นไปในทศิทางทีพ่งึปรารถนา 
เพราะการเรียนรู้มิได้เกิดขึ้นในชั้นเรียนแต่เพียงอย่างเดียว การมี
ปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้สอน กลุ่มเพื่อน การอยู่ในระบบบริหารของ
สถาบันและกิจกรรมต่างๆจัดว่าเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่จะช่วย
หล่อหลอมให้นิสิตนักศึกษาเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ เป็นนักศึกษา
พันธุ ์ใหม่ที่มีค่านิยม มีวัฒนธรรมและมีจิตวิญญาณของการ
รักษาวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมนิสิตนักศึกษา และภูมิหลังของ
นิสิตนักศึกษาเป็นเครื่องหล่อหลอมความประพฤติ ความคิดและ
บุคลิกภาพของบุคคลที่อยู่ในสังคมของมหาวิทยาลัยนั้น

จากผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คุณลักษณะทาง
วัฒนธรรมไทยของนิสิตนักศึกษาพบว่าในภาพรวมนิสิตนักศึกษา
ยังคงมีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยด้านการยิ้มแย้มแจ่มใส 
ความกตัญญูรู้คุณ ความมีน�้าใจ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และยังมี
คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยด้านการเมืองที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ยัง
คงรบัวฒันธรรมอืน่ๆเข้ามาโดยแสดงออกทางการแต่งกาย การใช้
ชีวิตประจ�าวัน การรับประทานอาหาร ส�าหรับคุณสมบัติทางด้าน

อื่นๆ นิสิตนักศึกษาจะต้องมีความรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองของไทย และภาคภูมิใจ
ในภาษาไทย แต่ในการปฏิบัติยังคงต้องได้รับการส่งเสริมการใช้
ภาษาไทยทั้งการพูดและการเขียนเพิ่มเติม ส�าหรับในภาพรวม
คุณลักษณะด้านการเรียนนิสิตนักศึกษาต้องได้รับการปลูกฝังให้
รู้จักแบ่งเวลาและต้องส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในหลักสูตร
และนอกหลักสูตรอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้นิสิตนักศึกษาส่วน
ใหญ่ไม่นิยมชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านทุกชนิด แต่ยังภาคภูมิใจ
ในศิลปะและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ส�าหรับคุณสมบัติ
ลักษณะทางวัฒนธรรมไทยด้านศาสนา พบว่านิสิตนักศึกษาส่วน
ใหญ่มีความศรัทธา เชื่อมั่นในหลักค�าสอนของศาสนา แต่ในการ
ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาของตนยังไม่สามารถปฏิบัติได้ 
เป็นเพราะมีภารกิจด้านการเรียนและยังไม่สามารถแบ่งเวลาได้ 

จากเหตุผลดังที่กล ่าวมานักศึกษาพันธุ ์ใหม่ในยุค
เศรษฐกิจสร ้างสรรค์ควรได ้รับการพัฒนาคุณลักษณะทาง
วัฒนธรรมไทย 3 ด้านดังนี้ 

ด้านอารมณ์ ควรได้รับการพัฒนาด้านการใช้เหตุผล
ในการตัดสินใจ รู้จักระงับอารมณ์ข่มใจ มีสติ และใช้เหตุผลใน
การแก้ปัญหา ไม่โกรธง่าย ตลอดทั้งด้านการปฏิบัติศาสนกิจตาม
ศาสนาของตน

ด้านสงัคม ควรได้รบัการพฒันาด้านการมนี�า้ใจ การตรง
เวลา การบ�าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม การเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆของ
สังคม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน การพัฒนา
บคุลกิภาพ การวางตวัให้เหมาะสมกบัระดบัการศกึษา การรูจ้กัใช้
สิทธิในขอบเขตของตน การมีมารยาทและการเข้าสังคม

ด้านสติปัญญา ควรได้รับการพัฒนาการใฝ่รู ้ การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การรู้จักแบ่งเวลาในการเรียนและการ
ท�ากิจกรรม ความขยันหมั่นเพียร การกล้าคิด วิเคราะห์

จากการประมวลข ้อมูลทั้งหมด ในยุคเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่ก�าลังจะมาถึง มหาวิทยาลัยควรตระหนักและเตรียม
การพัฒนานักศึกษาพันธุ์ใหม่ทุกด้าน โดยควรปรับปรุงการด�าเนิน
การทั้ง 3 ด้านดังนี้ 

1.1	ด้านนโยบาย 
 ต้องวางแนวนโยบายเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาในด้าน
คณุลกัษณะทางวฒันธรรมไทยให้เป็นไปในทศิทางทีพ่งึประสงค์ ผู้
บรหิารต้องสนใจอย่างจรงิจงัและต้องตระหนกัถงึความส�าคญัของ
การพัฒนาวัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษา 
 มาตราการที่ 1 ส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้และ
สรรหาข้อมูลในด้านคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทย โดยการส่ง
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เสริมให้มีงานวิจัยด้านวัฒนธรรมให้มากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความ
ตื่นตัวในการพัฒนาด้านวัฒนธรรมแก่สถาบันอุดมศึกษา และจะ
ส่งผลอย่างต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทย 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ 5 แนวทางดังนี้
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้มีการด�าเนินงานวิจัยเพื่อได้องค์
ความรูด้้านคณุลกัษณะทางวฒันธรรมไทยของนสิตินกัศกึษา และ
น�าผลที่ได้มาพิจารณาเสริมในคุณลักษณะเด่นและแก้ไขพัฒนา
ในคุณลักษณะที่ยังต้องปรับปรุง มุ่งมั่นงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
การพัฒนานิสิตนักศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
ควรมีการด�าเนินงานวิจัยต่อเนื่องและลึกซึ้งในด้านคุณลักษณะ
ทางวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นิสิตนักศึกษาในระดับประเทศและ
นานาชาติ ตระหนักและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยยิ่งขึ้น
 แนวทางที ่2 สนบัสนนุให้จดัตัง้องค์กรในการด�าเนนิการ
วัฒนธรรมโดยอาจอยู่ในรูปศูนย์วัฒนธรรมของสถาบัน เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการปฏิบัติงานพัฒนานิสิตนักศึกษา และเพื่อรองรับ
คณะท�างานฝ่ายวฒันธรรมของมหาวทิยาลยัในการด�าเนนิกจิกรรม
พัฒนาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังสามารถใช้
เผยแพร่ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษาด้วย ศูนย์
วัฒนธรรมจะสามารถพัฒนาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมของนิสิต
นักศึกษาในด้านศิลปะ และยังเป็นสถานที่ที่นิสิตนักศึกษาจะ
สามารถเข้าไปศกึษาค้นคว้าเพือ่ให้เข้าใจและซาบซึง้ในวฒันธรรม
ไทย โดยอาจจัดเป็นนิทรรศการถาวรในเรื่องวิถีชีวิตคนไทย 
มารยาทไทย คุณลักษณะของคนไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นิสิต
นักศึกษามีจิตส�านึกในการแสดงออกถึงความเป็นคนไทย โดยมี
สถานทีท่ีจ่ดัการแสดงและสถานทีต่ัง้ชมรมกจิกรรมด้านวฒันธรรม
ขึ้นในรูปขององค์กร
 แนวทางที่ 3 มุ ่งเสริมสร้างการสร้างความร่วมมือ 
การสร้างเครือข่ายร่วมระหว่างชุมชน สถาบันอุดมศึกษา การ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสาร 
ประสบการณ์ ข้อคดิเหน็ ในการพฒันาคณุลกัษณะทางวฒันธรรม
ไทย เพื่อก่อให้เกิดความสอดคล้องในการพัฒนา เช่น โครงการ
บ�าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาจะได้ประโยชน์ใน
การพัฒนานิสิตนักศึกษาในด้านคุณลักษณะด้านการมีน�้าใจ และ
การบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในส่วนของชุมชนจะได้ประโยชน์
ด้วย เน้นการประสานสัมพันธ์ การร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนส่ง
เสริมความเข้าใจอันดีระหว่างเครือข่ายด้วยกันในอันที่จะประสาน
ประโยชน์อย่างถาวรต่อไป
 แนวทางที่ 4 มุ ่งส่งเสริมความเข้าใจอันดีในเรื่อง
วัฒนธรรมให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร 
ครู อาจารย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจการนิสิตนักศึกษามุ่ง

ส่งเสริมให้มีการประสานงานด้านวัฒนธรรมร่วมกัน โดยมีเป้า
หมายหลักคือ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิต
นักศึกษา
 แนวทางที่ 5 มุ่งส่งเสริมให้มีการจัดสรรเงินงบประมาณ
หาแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนานิสิต
นักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยที่พึงประสงค์ 
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาโดย
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 มาตราการที ่2 ส่งเสรมิให้มกีารเสรมิแรงและการลงโทษ 
ส�าหรบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของมหาวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั 
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยด้านการแต่งตัว การ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในสังคม และฝึกปฏิบัติมารยาทในการรับ
บริการต่างๆในสังคม มีแนวทางปฏิบัติ 3 แนวทางดังนี้
 แนวทางที ่1 สถาบนัอดุมศกึษาต้องออกกฎระเบยีบ โดย
บุคลากรต้องเข้มงวดกวดขันเป็นการระดมสรรพก�าลังในการส่ง
เสริมให้นิสิตนักศึกษาแต่งตัวให้ถูกต้องตามระเบียบ และปฏิบัติ
ตนตามระเบียบในสังคม เช่น การแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะรับติดต่อกับนิสิต
นักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบเท่านั้น หรือการเข้าแถว เข้าคิวใน
การรับบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย
 แนวทางที ่2 สถาบนัอดุมศกึษาต้องส่งเสรมิให้มกีจิกรรม
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ชกัชวนให้นสิตินกัศกึษาแต่งกายถกูระเบยีบ 
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมฝึกอบรมกิริยามารยาท การวางตัวใน
สังคมให้เหมาะสมกับเพศและวัย เน้นพัฒนาด้านคุณลักษณะทาง
วัฒนธรรมไทยที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
 แนวทางที่ 3 ใช้ศูนย์วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการให้
รางวัลแก่นิสิตนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านวัฒนธรรมไทย
 มาตราการที่ 3 ส่งเสริมให้มีการจัดท�าวิสัยทัศน์และ
กลยทุธ์เพือ่ใช้เป็นแนวทางประกอบการบรหิารและการจดัการ เพือ่
การพฒันาคณุลกัษณะทางวฒันธรรมไทยของนสิตินกัศกึษา โดยมี
แนวทางปฏิบัติ 2 แนวทางดังนี้
 แนวทางที่ 1 ระดมความคิด สร้างเครือข่ายกับสถาบัน
อดุมศกึษาด้วยกนั หรอืองค์กรด้านวฒันธรรม เช่น ส�านกังานคณะ
กรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิวทิยาลยันาฏศลิป์ หรอืกรมศลิปากร 
เป็นต้น โดยเชญิผูท้รงคณุวฒุจิดัท�าแผนพฒันา แผนแม่บท เพือ่น�า
ไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตนักศึกษา
 แนวทางที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต้องก�าหนด
นโยบายที่ชัดเจนของตนขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณลักษณะทาง
วัฒนธรรมไทย โดยก�าหนดให้เป็นลายลักษณ์อักษร และต้อง
เน้นการท�าความเข้าใจกับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในสถาบัน
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อุดมศึกษามีความตระหนักเข้าใจทิศทาง และร่วมมือในการ
พัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณลักษณะทางวัฒนธรรม
ไทย ตลอดจนสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู ้ด้วย
วัฒนธรรมมาเป็นผู้น�าในการด�าเนินนโยบาย โดยอาจจัดตั้งเป็น
คณะท�างานฝ่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมให้คณะท�างานได้ปฏิบัติ
งานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นรูปแบบวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์ 

1.2	ด้านหลักสูตรและการสอน 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านคุณลักษณะทาง
วฒันธรรมไทยโดยเน้นการเรยีนรูด้้วยตวัเอง และกระบวนการเรยีน
รู้แบบมีส่วนร่วม กิจกรรมบูรณาการ สร้างเสริมประสบการณ์มุ่งสู่
การพัฒนาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทย เน้นให้มีรูปแบบที่ต้อง
ใฝ่รู้ แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 มาตราการที่ 1 ก�าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้
เป็นการพัฒนาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทย ของนิสิตนักศึกษา 
โดยสร้างรูปแบบให้เป็นหลักสูตรบูรณาการ เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน
ของนิสิต นักศึกษา มีแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทางดังนี้
 แนวทางที ่1 ส่งเสรมิให้จดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนให้
นิสิตนักศึกษามีเป้าหมายชัดเจนในอนาคต และสามารถน�าความ
รู้ ความสามารถไปปฏิบัติอาชีพได้ตรงตามสาขาวิชาที่เลือกเรียน 
รวมทั้งบูรณาการหลักสูตรให้นิสิตนักศึกษาได้สามารถวางแผนใน
อนาคตของตนเองได้ สามารถเลอืกอาชพีทีเ่หมาะสมกบัตนเองได้
 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้มีรูปแบบหลักสูตรที่เน้นส่งเสริม
ศักยภาพในการคิด การตัดสินใจ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
การแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างมีขอบเขต และการแบ่งเวลา
ในการเรยีนและท�ากจิกรรมของตนเอง ตระหนกัถงึความหมัน่เพยีร
ในการเรียน
 แนวทางที ่3  รปูแบบของการสอนต้องส่งเสรมิให้เป็นการ
อภปิรายประเดน็ปัญหาในสงัคม ชมุชน เพือ่ฝึกให้นกัศกึษาตดิตาม
ข่าวสาร ความเป็นไปของชุมชน เป็นการแสวงหาและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
 แนวทางที่ 4 เน้นหลักสูตรและรายวิชาที่มุ่งการพัฒนา
ตนเองของนิสิตนักศึกษา ฝึกฝนมารยาทในสังคม มารยาทไทย 
พัฒนาบุคลิกภาพ
 มาตราการที ่2 การสร้างวฒันธรรมการเรยีนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยที่
พึงประสงค์ มีแนวทางปฏิบัติ 3 แนวทางดังนี้

 แนวทางที ่1 ผูบ้รหิาร คณาจารย์และบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง
ในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันก�าหนดรูปแบบสภาพแวดล้อม ให้
สอดคล้องกบัคณุลกัษณะทางวฒันธรรมไทยทีต้่องการพฒันา โดย
ก�าหนดเป็นจุดประสงค์ของหลักสูตรด้านวัฒนธรรม
 แนวทางที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทย
ควรเป็นรปูแบบการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ การฝึกปฏบิตัจิรงิ 
ดงันัน้รปูแบบของหลกัสตูรและการสอนต้องเน้นการฝึกทกัษะ การ
อบรมระยะสั้น เช่น การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ด้าน
การพูดตามอักขรวิธี การอบรมการเขียนรายงาน แต่ละหลักสูตร
เน้นระยะเวลาสัน้ๆ และต้องมกีารตดิตามประเมนิผลของการเรยีน
การสอนทุกครั้ง
 แนวทางที่ 3 การเสริมแรง สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ตัวถูกต้องตามกฎของมหาวิทยาลัย การแต่งกายถูกระเบียบ  
การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน การไม่พูดค�าหยาบ อาจท�าได้โดย 
ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือการที่ผู้สอนวางมาตรการในวิชา 
ของตน และมีรางวัลให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดี มีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมตามที่กล่าวมา นอกจากนี้
ยังมีบทลงโทษส�าหรับนิสิตนักศึกษาที่กระท�าผิดกฎระเบียบ เช่น  
การไม่แต่งกายชุดนักศึกษา การเข้าห้องเรียนช้า การพูดค�า 
ไม่สุภาพในชั้นเรียน และการแสดงกริยามารยาทได้ดีกับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน
 มาตราการที ่3 มุง่เน้นหลกัสตูรรายวชิาทีม่คีวามสมัพนัธ์
ต่อเนื่องกับการพัฒนาด้านวัฒนธรรมโดยส่งเสริมให้มีรายวิชาใน
หมวดศึกษาทั่วไป เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรมและเรื่องศิลป
พื้นบ้านของไทยหรือการแสดงออกในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ 3 แนวทางดังนี้
 แนวทางที ่1 ส่งเสรมิให้มกีารปรบัโครงสร้างหลกัสตูรเพิม่
เติมเนื้อหาด้านวัฒนธรรมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือก
เสรี เพิ่มเนื้อหาด้านการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง จัดให้มีวิชาภาษา
ไทยในหมวดวิชาบังคับหรือจัดให้มีวิชาวรรณคดีไทยในหมวดวิชา
เลือก
 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสอนให้ปลูกฝังทัศนคติ  
ค่านยิม โดยอาศยัหลกัสูตรซ่อนเรน้ทีย่ดึครเูป็นแบบอย่างในการมี
คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยที่ไม่พึงประสงค์
 แนวทางที่ 3 จัดอบรมหลักสูตรสั้นๆ เน้นทักษะการใช้
ภาษาอย่างถูกต้อง ทั้งภาษาเขียนและ ภาษาพูด นอกจากนี้ยัง
สามารถเปิดหลักสูตรเพื่อบริการชุมชนและบุคลากรภายนอกด้วย 
เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายวัฒนธรรมและเป็นการปฏิบัติภารกิจ
ด้านการบริการชุมชนของมหาวิทยาลัยด้วย
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1.3	ด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา	

 เพื่อให้กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนิสิต
นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาได้ท�า
หน้าทีท่�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรมของชาต ิและสามารถพฒันา
คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตนักศึกษา
 มาตรการที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างการด�าเนินงานด้าน
กิจการนักศึกษา ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพัฒนารูปแบบของชมรม
ต่างๆ ให้รองรับกับงานวัฒนธรรม และจุดประสงค์ของการจัดตั้ง
ศูนย์วัฒนธรรมในสถาบัน มุ่งปฏิบัติงานกิจกรรมและเผยแพร่งาน
ด้านวัฒนธรรม โดยแบ่งเป็นกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 5 ด้าน ดังนี้
 1.1  สาขามนษุยศาสตร์ ได้แก่ วฒันธรรมทีเ่กีย่วข้องกบั
ขนมธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มารยาทในสังคม การ
ปกครอง กฎหมาย บ�าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
 1.2  สาขาศลิปะ ได้แก่ วฒันธรรมในด้านภาษา วรรณคดี 
ดนตรี ฟ้อนร�า จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น
 1.3 สาขาการช่างฝีมือ ได้แก่ วัฒนธรรมในเรื่องเย็บ
ปักถักร้อย การแกะสลัก การทอผ้า การจักสาน การท�าเครื่องเขิน 
เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องถม การจัดดอกไม้ การท�าตุ๊กตา การ
ทอเสื่อ การประดิษฐ์ การท�าเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น
 1.4 สาขาคหกรรมศิลป์ ได้แก่ วัฒนธรรมในเรื่อง
อาหาร เสื้อผ้า การแต่งกาย ความรู้เรื่องบ้าน การจัดและดูแล
ที่อยู่อาศัย ความรู้เรื่องยา ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ความ
รู้ที่จะอยู่กินครองเรือนอย่าง เป็นสุข มารยาทในการรับประทาน
อาหาร การต้อนรับแขก การรู้จักประกอบอาชีพเพื่อช่วยเศรษฐกิจ
ของครอบครัว เป็นต้น 
 1.5 สาขากีฬาและนันทนาการ ได้แก่ วัฒนธรรมไทย
เกี่ยวกับการกีฬา การละเล่นทั้งเพื่อการกีฬาและนันทนาการ เช่น 
มวยไทย ฟันดาบ กระบี่กระบอง และการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
 แนวทางที่ 1 ประชุมสัมมนา หารือโดยผู ้บริหาร  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา คณะอาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรม ประธานชมรม ประธานคณะ องค์กรนิสิตนักศึกษา เพื่อหา
แนวทางในการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรม มุง่สร้างความเข้าใจ ขอ
ความร่วมมือในการด�าเนินนโยบายทุกฝ่ายต้องร่วมมือปฏิบัติการ
เชงิรกุ โดยเฉพาะฝ่ายกจิการนกัศกึษา อาจใช้วธิตีัง้คณะกรรมการ
ด�าเนินการเพื่อประสานงานกับศูนย์วัฒนธรรมในสถาบัน
 แนวทางที่ 2 ร่วมกันก�าหนดรูปแบบของกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมกับศูนย์วัฒนธรรม เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับการ
ส่งเสริมคุณลักษณะทางวัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษา ทั้ง 5 สาขา

ด้านวัฒนธรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น
 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้กิจการนิสิตนักศึกษา มีความ
คล่องตวัในการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรม เน้นการกระจายอ�านาจ
และการตัดสินใจในการด�าเนินงานวัฒนธรรม สามารถส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษาด�าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกบัด้านวชิาการด้วย เพือ่ให้นสิตินกัศกึษามกีารวางแผน
การท�ากิจกรรมได้อย่างเต็มที่
 แนวทางที่ 4 ผู้บริหารและฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาต้อง
เพิ่มงบประมาณ เงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ และส่งเสริมให้มีการลงทุน
ทางวฒันธรรม เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมของนสิตินกัศกึษา
 แนวทางที่ 5 ส่งเสริมให้มีหน่วยงานในการติดตาม
ประเมินผลทุกกจิกรรมทีน่ักศึกษาด�าเนินการ มุ่งเน้นให้บรรลุตาม
จุดประสงค์ของการด�าเนินกิจกรรม และนิสิตนักศึกษาได้พัฒนา
คณุลกัษณะทกุด้านของงานวฒันธรรม และส่งเสรมิให้มหีน่วยงาน
ตรวจสอบ ควบคุมการใช้งบประมาณในการด�าเนินกิจกรรม ด้าน
พัฒนาคุณลักษณะทางวัฒนธรรม
 มาตราการที่ 2 ปรับปรุงกิจกรรมให้มีความหลากหลาย
สามารถพฒันาคณุลกัษณะทางวฒันธรรมไทย ทัง้ด้านคณุลกัษณะ
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
 แนวทางที ่1 ควรร่วมมอืกนัเพือ่ส�ารวจความคดิเหน็หรอื
ความต้องการของนิสิตนักศึกษา หรือแม้แต่การใช้แบบประเมิน
คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทย เพื่อหาข้อมูลมาจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกบัคณุลกัษณะทีต้่องพฒันา เช่น การจดักจิกรรมรณรงค์
ทีเ่กีย่วกบัการใช้ภาษาไทยให้ถกูต้อง รณรงค์ให้ปฏบิตัติามระเบยีบ
วินัย รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นต้น
 แนวทางที่ 2 ใช้ศูนย์วัฒนธรรมเป็นเวทีการแสดงทาง
วัฒนธรรม เช่น นาฏศิลป์ไทย โดยนิสิตนักศึกษาในสถาบันที่เรียน
วิชาวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้มีการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน เช่น 
ล�าตัด โนราห์ หรือการแสดงเพลงลูกทุ่ง โดยจัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ไป เพื่อกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาได้สัมผัสกับการแสดงอันเป็น
เอกลักษณ์ไทยตลอดเวลา
 แนวทางที ่3 ใช้รปูแบบนทิรรศการและการสาธติ รวมถงึ
การขายสินค้าพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่น เช่น สัปดาห์แรกเป็นภาค
เหนอื นทิรรศการจะจดัให้นสิตินกัศกึษาเรยีนรูด้้วยวถิชีวีติของภาค
เหนือ ประเพณีของชาวเหนือ และจะมีการสาธิตท�าร่ม ท�าไม้แกะ
สลกั และน�าสนิค้ามาขาย โดยทัง้นีต้้องมแีผนการด�าเนนิงานอย่าง
ต่อเนื่องและต้องท�าให้ทั่วทุกภาค
 แนวทางที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนาโดย
มหาวิทยาลัยต้องมีการด�าเนินกิจกรรมให้นิสิตนักศึกษาสามารถ
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เข้าร่วมได้เป็นจ�านวนมาก เช่น จัดกิจกรรมการตักบาตรทุกวัน
พฤหัส การหล่อเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา มีการจัดกิจกรรม
เวยีนเทยีนในวนัส�าคญัทางศาสนา นอกจากนีย้งัรวมไปถงึกจิกรรม
ตามประเพณีไทยอื่นๆ เช่น การลอยกระทงด้วย
 มาตรการที่ 3 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงรูปแบบของ
กิจกรรมในการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่สามารถตอบสนองและ
สอดคล้องต่อคุณลักษณะวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมในการเรียนรู้วิถีชีวิตทาง
วัฒนธรรมไทย เพื่อให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงความส�าคัญของ
แบบแผนการด�าเนินชีวิต ซึ่งเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย อัน
จะน�าไปสู่ การสืบทอดและสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรม เช่น 
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท เพื่อเป็นการให้นิสิตนักศึกษาได้
ฝึกปฏบิตัจิรงิ ลงสนามจรงิ สมัผสัชวีติของคนชนบท และสามารถ
เข้าใจการด�าเนินชีวิตของคนในชนบทที่ยังมีแบบแผนเป็นลักษณะ
ทางสังคมของคนไทย
 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่า สร้าง
สามัญส�านึก ปลุกจิตส�านึกให้นิสิตนักศึกษาเห็นความส�าคัญกับ
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น เน้นความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนโดยน�านิสิต
นักศึกษาไปออกพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้น�าชุมชน และกลับมา
อภิปรายประเด็นปัญหาในชุมชนให้นิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมอัน
จะน�าไปสู่การแก้ปัญหาในชุมชนด้วย กิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาได้
สร้างสรรค์ขึ้น ทั้งนี้ต้องค�านึงถึงความหลากหลายและความแตก
ต่างของชุมชนเป็นส�าคัญ
 แนวทางที่ 3 ระดมสรรพก�าลังความคิดโดยจัดประชุม
สัมมนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา กรรมการชุมชน ตัวแทน
ชาวบ้าน และนิสิตนักศึกษาโดยรวมถึงเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
เช่น ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กรมศิลปากร 
หรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ เพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับประโยชน์ของชุมชนเอง และได้พัฒนา
คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตนักศึกษาด้วย

หากสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความส�าคัญของการ
พัฒนานักศึกษาด้านวัฒนธรรม และด�าเนินตามนโยบาย 3 ด้าน
ที่กล่าวมาจะเห็นว่า สถาบันจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนภายนอก
มากขึ้น รวมถึงจะมีส่วนในการช่วยเหลือชุมชนด้านเศรษฐกิจด้วย 
เป็นการเอือ้ประโยชน์ด้วยกนัและกนั ประโยชน์โดยตรงกจ็ะเกดิกบั
เยาวชนไทย สามารถสร้างวัฒนธรรมไทยที่ดีและยั่งยืนให้เกิดกับ
นักศึกษา ครอบครัว ชุมชน และประเทศไทยต่อไป 
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