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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและเหตุผลการวจัิย 

 

ในโลกน้ีมีอะไรเป็นไทยแท ้ ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา 

ซ่ึงผลิดอกออกผลแต่ตน้มา   รวมเรียกวา่วรรณคดีไทย 

อน่ึงศิลป์งามเด่นเป็นของชาติ  เช่นปราสาทปรางคท์องอนัผอ่งใส 

อีกดนตรีร่ายรําลวดลายไทย   อวดโลกไดไ้ทยแทอ้ยา่งแน่นอน 

และอยา่ลืมจิตใจแบบไทยแท ้  เช่ือพอ่แม่ฟังธรรมคาํสั่งสอน 

กาํเนิดธรรมจริยาเป็นอาภรณ์   ประชากรโลกเห็นเราเป็นไทย 

แลว้ยงัมีประเพณีมีระเบียบ   ซ่ึงไม่มีท่ีเปรียบในชาติไหน 

เป็นของร่วมรวมไทยใหค้งไทย  น่ีแหละประโยชน์ในประเพณี 

ไดรู้้เช่นเห็นชดัสมบติัชาติ   เหลือประหลาดลว้นเห็นเป็นศกัด์ิศรี 

ลว้นไทยแทไ้ทยแน่ไทยเรามี   ส่ิงเหล่าน้ีคือวฒัธรรม 

(หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล) 

 

วฒันธรรมไทย อยู่คู่กบัวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมที่ได้ผ่านการสร้างสรรค์ สั่งสม เลือกสรร 

ปรับปรุง แกไ้ข และสืบทอดจนกลายเป็นวฒันธรรมประจาํชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบั

ได้ตราข้อความไวว้่า “รัฐพึงส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมของชาติ” การดาํเนินงานด้านส่งเสริม

วฒันธรรมของชาติไทย ไดเ้ร่ิมปรากฎหลกัฐานอย่างเป็นทางการในสมยัรัฐพล ป.พิบูลสงคราม เป็นตน้มา

จนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีวฒันธรรมของชาติมีความหลากหลาย ทาํให้ระบบราชการซ่ึงมีระเบียบกฏหมายที่

ใชเ้ป็นแนวทางและขอ้ปฏิบติัราชการ ซ่ึงระเบียบกฏหมายเหล่าน้ีไม่เอ้ือต่อการปฏิบติังานดา้นวฒันธรรมที่

ลึกซ้ืงและดีพอท่ีจะเป็นผูท้าํงานวฒันธรรมได ้จาํเป็นท่ีจะตอ้งให ้“ประชาชนซ่ึงเป็นเจา้ของวฒันธรรม” เป็น

ผูด้าํเนินการเอง และขา้ราชการเป็นเพียงผูใ้ห้การสนับสนุนเท่านั้น จึงจะเกิดผลให้เกิดความย ัง่ยืนในการ

อนุรักษ ์รักษา เผยแพร่และดาํรงไวไ้ดน้านเท่านาน (1ปรีชา กนัธิยะ, 25511

1

:3)   

การทาํนุบาํรุงวฒันธรรมและศิลปะ เป็นหน่ึงในพนัธกิจของ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ โดย

ส่งเสริมให้อาจารย ์บุคลากร นิสิตและนกัเรียน เล็งเห็นคุณค่าและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และสืบสาน

ศิลปะวฒันธรรม นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้มีความเขา้ใจเกี่ยวกบังานดา้นวฒันธรรมและศิลปะอย่างถ่องแท ้

เช่น การจดัโครงการเผยแพร่วฒันธรรมและศิลปะ การจดัโครงการวฒันธรรมสัญจร การจดัโครงการผลิต
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ส่ือเพื่อการเผยแพร่วฒันธรรมและศิลปะ เป็นตน้ โดยมหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ ประกอบไปดว้ย 40 

หน่วยงาน ประกอบดว้ย คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะพล

ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะเภสัช

ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร คณะวฒัธรรมส่ิงแวดแลว้

และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม วทิยาลยันานาชาติเพื่อศึกษาความย ัง่ยืน วิทยาลยั

โพธิวิชชาลยั สํานกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สํานกันวตักรรมการเรียนรู้ บณัฑิตวิทยาลยั 

สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ สถาบนัวิจยัและพฒันาการศึกษาพิเศษ สถาบนั

ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา สํานักงานอธิการบดี สํานัก

คอมพิวเตอร์ สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา สํานักหอสมุดกลาง หอสมุดองครักษ์ ศูนยว์ิทยาศาสตร์

ศึกษา  ศูนยกี์ฬา ศูนยส์ารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ ศูนยพ์ฒันาสภาพกายภาพฯ ศูนยบ์ริการวิชาการแก่

ชุมชน ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกขุ ชลประทาน ศูนยบ์ริการวิชาการ ศูนยภ์าษา มศว สํานกังานบริหาร

กิจการหอพกั โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ฝ่ายมธัยม โรงเรียน

สาธิตปทุมวนั โรงเรียนสาธิตองครักษ ์ ซ่ึงหน่วยงานดงักล่าว ต่างมีส่วนร่วมในการช่วยปลูกฝัง ส่งเสริมและ

ทาํนุบาํรุงวฒันธรรมและศิลปะของชาติใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

1นอกจากน้ี สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มีภารกิจหลกัที่เนน้1

ดงันั้นผูว้จิยัจึงตอ้งการสาํรวจการจดักิจกรรมและการใหบ้ริการพื้นท่ีทางวฒันธรรม ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่เป็นแนวทางในการวางแผน

ยุทธศาสตร์ในด้านกลางพลักดันการ 1

 1. จดัทาํฐานขอ้มูลประวติัศาสตร์

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 2. ดาํเนินงานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อทาํ

หน้าที่ในการเก็บรักษาเอกสาร เชิงประวติัศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงมีคุณค่าทางการบริหาร คุณค่าทาง

กฎหมาย คุณค่าทางประวติัศาสตร์ และคุณค่าทางการเงิน 3. บริการและดาํเนินงานหอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นแหล่งศึกษาเชิงประวติัศาสตร์ของมหาวิทยาลยัและชุมชน 4. 

ดาํเนินงานการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรคศิ์ลปวฒันธรรม โดยสร้างกระบวนการศึกษา คน้ควา้ วิจยั 

และเผยแพร่ดา้นศิลปวฒันธรรม จดัทาํฐานขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรม ทั้งยงัร่วมมือและประสานงานกบั

สถาบนัการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ทั้งในระบบและนอกระบบ เพือ่การศึกษาและค้นควา้วิจยัทาง

ศิลปวฒันธรรม 5. เป็นหน่วยงานจดัอบรมทางดา้นศิลปวฒันธรรมให้แก่ผูส้นใจ ทั้งภายในและภายนอก            

6. สร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวฒันธรรมในมหาวิทยาลยั โดยจดัการเรียนรู้นอกระบบและกิจกรรมต่างๆ          

ท่ีผสานสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมชุมชน เป็นตน้ 

จัดกิจกรรมเพื ่อส่งเสริมและทํานุบํารุงว ัฒนธรรมและศิลปะ 1                        

และรวบรวมข้อมูลเพือ่เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและทํานุบาํรุง 1วฒันธรรมและศิลปะ                    

ของ1

 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒในต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพือ่ศึกษาถึงบทบาทในดา้นการทาํนุบาํรุงส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชาติในแต่ละหน่วยงาน

ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

(2) เพื่อศึกษาถึงวธีิการดาํเนินงานการส่งเสริมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติในแต่ละหน่วยงาน

ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

(3) เพือ่ศึกษาปัญหา ในการดาํเนินงานการบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชาติในแต่ละหน่วยงาน

ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
1.3 ขอบเขตของโครงการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาและสํารวจถึงบทบาทหนา้ที่และการดาํเนินงานในการจดักิจกรรมและ

การให้บริการพื้นที่ทางวฒันธรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ จาํนวน  140 หน่วยงาน ประกอบดว้ย คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันต

แพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

คณะวฒัธรรมส่ิงแวดแลว้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม วิทยาลยันานาชาติเพือ่

ศึกษาความย ัง่ยืน วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั สํานกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สํานกันวตักรรมการ

เรียนรู้ บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ สถาบนัวิจยัและพฒันา

การศึกษาพิเศษ สถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั สํานกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา สํานกังาน

อธิการบดี สํานกัคอมพิวเตอร์ สํานกัส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา สํานกัหอสมุดกลาง หอสมุดองครักษ ์ศูนย์

วิทยาศาสตร์ศึกษา  ศูนยกี์ฬา ศูนยส์ารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ ศูนยพ์ฒันาสภาพกายภาพฯ ศูนยบ์ริการ

วิชาการแก่ชุมชน ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกขุ ชลประทาน ศูนยบ์ริการวิชาการ ศูนยภ์าษา มศว สํานกังาน

บริหารกิจการหอพกั โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ฝ่ายมธัยม โรงเรียน

สาธิตปทุมวนั และโรงเรียนสาธิตองครักษ์ 1

1. งานวจิยัทางศิลปวฒันธรรม 

ซ่ึงผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กบัตวัแทนหรือผูท่ี้

รับผิดชอบโดยตรงในการจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นทีท่างวฒันธรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใน

แต่ละหน่วยงาน หน่วยงานละ 1 คน โดยเน้ือหาและประเด็นหลกัสําหรับการเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ีสามารถแบ่ง

ออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

2. กิจกรรมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 

3. กิจกรรมฟ้ืนฟศิูลปวฒันธรรม 

4. งานสร้างสรรคแ์ละพฒันาศิลปวฒันธรรม 

5. กิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

6. กิจกรรมแลกเปล่ียนทางศิลปวฒันธรรม 
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7. กิจกรรมอ่ืนๆ 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

(1) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน และการกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวโิรฒ 

(2) เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน และจดัโครงการของศูนยว์ฒันธรรมในแต่ละหน่วยงาน หรือ

ภายในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

(3) เพื ่อเป็นแนวทางกระตุ้นเตือนผูบ้ริหาร อาจารย์ผูส้อน และบุคลากรที่เกี ่ยวข้องให้ตระหนักถึง

ความสาํคญัในศิลปวฒันธรรมของชาติ 

(4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 
1.5 ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

สามารถนาํไปใช้เป็นขอ้มูลสําหรับเป็นแนวทางในการวางแผน การกาํหนดนโยบายการดาํเนินงาน

และจดัโครงการของศูนยว์ฒันธรรมในแต่ละหน่วยงาน หรือภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงผลท่ีได้

ยงัเป็นการเสนอแนะแนวทางในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติ และแนวทางกระตุน้เตือนผูบ้ริหาร 

อาจารยผ์ูส้อน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัในศิลปวฒันธรรมของชาติในมหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวโิรฒมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
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บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบทบาทในดา้นการทาํนุบาํรุงส่งเสริมศิลปวฒันธรรม

ของชาติในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ศึกษาถึงวิธีการดาํเนินงานการส่งเสริม

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และเพือ่ศึกษา

ปัญหา ในการดาํเนินงานการบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชาติในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวโิรฒ ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยมีเน้ือหาครอบคลุมถึงในดา้น

ต่างๆ ดงัน้ี 

 

ตอนท่ี 1  ความสาํคญัของวฒันธรรม 

ตอนท่ี 2  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม วฒันธรรม 

 ตอนท่ี 3 งานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 

ตอนท่ี 4 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 ตอนท่ี 5 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 

ตอนที ่1  ความสําคัญของวฒันธรรม 

 

มนุษยเ์ป็นสัตวช์นิดหน่ึงซ่ึงมีความรู้สึก ความตอ้งการอาหาร การพกัผอ่นหลบันอนและการสืบต่อ

ชีวิต ลกัษณะเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของสัญชาติญาณซ่ึงมนุษยแ์ละสัตวมี์เท่าเทียมกนั แต่มนุษยมี์มากกว่าสัตว ์

เพราะมนุษยมี์ธรรม คือ การปฏิบติัตนให้พน้จากสภาพป่าเถ่ือน มนุษยรู้์จกัการประกอบอาหาร การนุ่งห่ม 

การสร้างที่อยูอ่าศยั การประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และพยายามรักษาปฏิบติัตนนั้นไวใ้ห้เจริญงอกงาม ซ่ึง

เรียกวา่ “วฒันธรรม” 

ถา้มนุษยไ์ม่มีวฒันธรรมอนัทาํใหว้ถีิชีวติพน้ไปจากสภาพอยา่งสัตว ์มนุษยก์็จะเอาตวัรอดและเหลือ

มาจนทุกวนัน้ีไม่ได ้เพราะมนุษยเ์สียเปรียบสัตวบ์างชนิดอยา่งมาก เป็นตน้วา่ มนุษยไ์ม่มีกาํลงั ความไว หรือ

อาวุธเหมือนสัตวบ์างชนิด แต่มนุษยก์็มีความคิด ความรู้สึก และความเช่ือท่ีจะพาตนเองให้พน้ภยั เหตุน้ี

วฒันธรรมจึงมีความสาํคญัและจาํเป็นแก่วถีิชีวติของมนุษยอ์ยา่งยิง่ (เสาวภา ไพทยวฒัน์ 2538: 1) 

วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีดีงาม ทาํใหม้นุษยส์ามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข วฒันธรรมเป็นส่ิง

ท่ีช่วยใหม้นุษยเ์ป็นคนอยา่งแทจ้ริง และยิ่งมีวฒันธรรมมากเพียงใด ก็ยิ่งแสดงถึงความเจริญมากเท่านั้น ชาติ

ใดมีวฒันธรรมสูง ชาตินั้นก็จะเจริญยืนนาน หากแต่วา่มีการเลิกวฒันธรรมของตนเอง จะเป็นดว้ยอุบายใดก็

ตาม จะเป็นการลม้สลายชาติอยา่งแน่นอน เพราะวฒันธรรมเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นถึงคุณลกัษณะของชาติ 
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หากวฒันธรรมของชาติใดถูกแทรกซึมเปล่ียนแปลงให้เหมือนกบัวฒันธรรมของชาติอ่ืน อาจกล่าวไดว้า่ชาติ

นั้นถูกกลืนโดยวฒันธรรม และในที่สุดก็จะไม่มีอะไรเหลือไวแ้สดงถึงความเป็นชาตินั้นเลย วฒันธรรมของ

ชาติจึงมีความสาํคญัดงัน้ี 

 

1. เป็นเคร่ืองแสดงถึงความเป็นอยู ่ ความเจริญ และเชิดชูเกียรติของบุคคลและชาติ ชาติใดไม่มี

วฒันธรรมเป็นของตนเอง อาจไดรั้บการดูหม่ินเหยยีดหยามได ้

2. เป็นเคร่ืองแสดงถึงคุณลกัษณะของประชาชาติ และเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงอายขุองชาติเอาไว ้

3. เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการกล่อมเกลาใหป้ระพฤติปฏิบติัให้เป็นไปตามทาํนองคลองธรรม รักหมู่

คณะ ส่งเสริมความถนดัในดา้นการกระทาํ และการดาํรงอยูข่องชีวตินอกจากน้ี เก้ือกูล บาํรุงชีพ (2539 : 5-6) 

ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของวฒันธรรมไวด้งัน้ี 

 

วฒันธรรมเป็นพื้นฐานสําคญัยิ่งในการพฒันาคน พฒันาชาติ เป็นส่ือสําคญัในการปลูกฝังคุณธรรม 

วฒันธรรมมุ่งพฒันาจิตใจอนัเป็นแก่นแทข้องการสร้างทรัพยากรมนุษยที์่จะนาํความสงบสุขมาสู่สังคนได้

อยา่งแทจ้ริง วฒันธรรมจึงมีความสาํคญัในการสร้างสรรคส์ังคม ดงัต่อไปน้ี 

 

1. วฒันธรรมคุ้มครองคนและคุ้มครองสังคม 

ถา้วฒันธรรมดา้นจิตใจไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา สังคมมนุษยจ์ะไดรั้บการส่งเสริมเป็นอยา่งดี 

เพราะวฒันธรรมทางดา้นจิตใจ คือคติธรรมท่ีช่วยคุม้ครอง กาย วาจา ใจ จึงสามารถกาํหนดบทบาทและสร้าง

ความสัมพนัธ์ที่ดีให้บุคคลทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก่ วฒันธรรมระหวา่งหมู่คณะระหวา่งบุตรธิดากบับิดามารดา ระ

หวา่สามีกบัภรรยา ศิษยก์บัอาจารย ์รวมทั้งมิตรสหายต่างปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเมตตา กรุณา ดว้ยอธัยาศยั

ไมตรีท่ีดีงามต่อกนัทั้งทางกาย วาจา ใจ 

 

2. วฒันธรรมสร้างเอกลกัษณ์ให้สังคม 

เอกลกัษณ์ หมายถึง ลกัษณะพิเศษหรือลกัษณะโดดเด่นของบุคคลหรือของสังคม ซ่ึงอาจจะเป็น

ลกัษณะที่แตกต่างจากสังคมอ่ืนหรือซํ้ ากบัสังคมอ่ืนได ้ เอกลกัษณ์จึงเป็นผลอนัสืบเน่ืองมาจากวฒันธรรมท่ี

แสดงถึงลกัษณะเฉพาะของชาติ ที่ไดม้าจากศาสนา ภาษา และศิลปะ เช่น วฒันธรรมไทยอนัเป็นรากฐานมา

จากความคิด ความเช่ือ ค่านิยมร่วมกนั เป็นเวลายาวนานจึงเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนไทยทั้งชาติก่อให้เกิด

ประเพณีสืบต่อกนัมาจนเป็นลกัษณะนิสัยหรือเอกลกัษณ์ประจาํชาติ เช่น ความเมตตา กรุณา การยกยอ่ง

เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ เอกลกัษณ์ทางดา้นศิลปกรรม เช่น โบสถ ์ วิหาร พระปรางค ์ ท่ารําของไทย แมจ้ะ

รับมาจากชาติอ่ืนแต่ก็ไดด้ดัแปลงใหมี้เอกลกัษณ์ไทย 
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3. วฒันธรรมกาํหนดบรรทดัฐานของสังคมมนุษย์ 

มนุษยมี์วฒันธรรม จึงมีระเบียบแบบแผนในการดาํเนินชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่งมีศีลธรรม คือนอกจาก

ไม่เบียดเบียนแลว้ มนุษยมี์การให้ความอนุเคราะห์ สงเคราะห์ เอ้ืออาทรกนัวฒันธรรมทาํให้สังคมมนุษยมี์

ความสงบร่มเยน็ดว้ยหลกัเมตตาธรรม คารวะธรรม และปัญญาธรรมหลกัในการปกครอง และแนวทางใน

การอยู่ร่วมกนัของสังคมมนุษยที์่ไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายทัว่โลกคือ ประชาธิปไตย ซ่ึงให้ความ

เคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั เปิดโอกาสใหส้มาชิกของสังคมมีส่วนร่วมในการปกครอง มีสิทธิเสรีภาพ

ในการเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีสามารถเลือกปฏิบติัอยูภ่ายใตจ้ารีต ประเพณี และกฎหมายของบา้นเมือง 

 

4. วฒันธรรมปลูกฝังสร้างสรรค์ค่านิยมขัดเกลาสังคมและหล่อหลอมบุคลกิภาพ 

มนุษยมี์ความเจริญงอกงามที่สูงกวา่สัญชาตญาณของสัตวเ์ดรัจฉาน เพราะมนุษยมี์วฒันธรรมจึงมี

คุณลกัษณะพิเศษเหนือสัตวโ์ลกอ่ืนๆ มนุษยจึ์งมีรูปแบบของการปฏิบติัตามค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณี

และศีลธรรมอนัดีงาม มนุษยจ์ะเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ไดเ้พราะไดเ้จริญเติบโตท่ามกลางวฒันธรรม ทฤษฎี

บางแนวเช่ือวา่ค่านิยม และบุคลิกภาพของคนจะถูกกาํหนดโดยวฒันธรรม ประเพณีของสังคมนั้นจึงทาํให้มี

ความเชื่อว่าคนในชาติเดียวกนัหรือสังคมเดียวกนั จะมีลักษณะเฉพาะของตนที่ถูกหล่อหลอมมาโดย

วฒันธรรมเดียวกนั ตวัอย่างเช่น การอบรมเล้ียงดูและค่านิยมของชาวตะวนัตกจะปลูกฝังและยกย่อง

จริยธรรมเก่ียวกบัการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบความประหยดั ความกลา้หาญ และความอดมน ส่วน

วฒันธรรมของชาวตะวนัออกย่อมมีค่านิยมหล่อหลอมให้เยาวชนมีความสุภาพ อ่อนน้อม ความกตญั�ู

กตเวที ความเมตตากรุณา เป็นตน้ 

ชาติไทยไดรั้บอิทธิพลของอารยธรรมที่เก่าแก่กวา่มาเป็นพื้นฐานของวฒันธรรมของไทยเองอยูบ่า้ง 

กล่าวคือ อารยธรรมจีนไดแ้ทรกซึมเขา้มาตั้งแต่คร้ังทีช่นชาติไทยยงัมีรกรากอยูท่างตอนใตข้องจีนในมณฑล

ยนูาน และขณะเดียวกนัไทยก็เร่ิมติดต่อกบัอินเดีย และรับศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาประจาํชาติ คร้ันเม่ือไทย

ตั้งพื้นฐานอยูใ่นสุวรรณภูมิก็ไดมี้ความสัมพนัธ์กบัชนชาติมอญและขอม ซ่ึงเป็นเจา้ของอาณาจกัรทวาราวดี 

และอาณาจกัรขอมอนัรุ่งเร่ืองอยูก่่อนหนา้นั้นตามลาํดบัซ่ึงทั้งสองชาตินั้นต่างไดรั้บอิทธิพลของอารยธรรม

อินเดียเป็นอยา่งมาก การรับอารยธรรมอินเดียของไทยจึงผา่นตวักลางทั้งสองน้ีเป็นส่วนใหญ่ นบัแต่ศตวรรษ

ท่ี 13 จนถึงศตวรรษท่ี 15 อยา่งไรก็ตามชาติไทยก็เป็นชาติที่มีมรดกทางวฒันธรรมอนัแสดงถึงเอกลกัษณ์

ของชาติหลายประการที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั เป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นถึงศกัด์ิศรีของชาติ เป็นเคร่ืองมือท่ี

ช่วยพฒันาจิตใจเศรษฐกิจและสังคมอนัจะเป็นผลให้เกิดการพฒันาและความมัน่คงทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองของประเทศชาติฉะนั้นวฒันธรรมจึงเป็นเร่ืองที่ทุกคนในชาติได้ร่วมมือกันทาํนุ

บาํรุงรักษา ส่งเสริมและเผยแพร่ใหด้าํเนินไปอยา่งไดผ้ลและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหว้ฒันธรรมของชาติไดค้ง

อยูสื่บไปอีกนานเท่านาน (สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 2539 : 1) 
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ตอนที ่2  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัสังคม วฒันธรรม 

 

พระยาอนุมานราชธน (2515 : 111) แบ่งวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

วฒันธรรมทางวตัถุ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความสุขกาย เพื่อให้ไดอ้ยูดี่กินดี มีความสะดวกสบายในการ

ครองชีพ วฒันธรรมประเภทน้ี ไดแ้ก่ ส่ิงที่มีความจาํ เป็นเบ้ืองตน้ในชีวิต คือปัจจยั 4 และส่ิงอื่น ๆ เช่น

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ยานพาหนะ ตลอดจนเคร่ืองอาวธุยทุโธปกรณ์ ท่ีเป็นเคร่ืองป้องกนัตวั 

วฒันธรรมทางจิตใจ หมายถึง ส่ิงท่ีทาํ ให้ปัญหาและจิตใจมีความเจริญงอกงามไดแ้ก่ การศึกษาวิชา

ความรู้เป็นการบาํ รุงความคิดทางปัญญา ศาสนา ศิลป วรรณคดี กฎหมายและระเบียบ ประเพณี 

 

ประสิทธ์ิ กาพยก์ลอน (2518 : 9) ไดแ้บ่งวฒันธรรมออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. คติธรรม ไดแ้ก่ วฒันธรรมทางดา้นศาสนา และดา้นจิตใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองของแนวทาง หรือ

หลกัเกณฑก์ารดาํ เนินชีวติ 

2. เนติธรรม ไดแ้ก่ วฒันธรรมทางกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี 

3. วตัถุธรรม ไดแ้ก่ วฒันธรรมทางดา้นวตัถุ 

4. สหธรรม ไดแ้ก่ วฒันธรรมทางสังคม เช่น การติดต่อสัมพนัธ์กบักลุ่มชนและมารยาทในสังคม 

 

สุพตัรา สุภาพ (2532 : 141) ไดแ้บ่งวฒันธรรมมี 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. องคว์ตัถุ (Instrumental and Symbolic Objects) คือ วฒันธรรมวตัถุที่สามารถสัมผสัจบัตอ้งและมี

รูปร่าง เช่น เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้โรงเรียน โรงงาน ภาพเขียน เคร่ืองจกัรสนามกีฬา โบสถ์ วิหาร หอดูดาวและ

ส่วนท่ีไม่มีรูปร่าง เช่น ภาษา สัญลกัษณ์ในการติดต่อส่ือความหมายหลกัวชิาคาํ นวณ และมาตราชัง่ตวงวดั 

2. องคก์าร (Association or Organization) หมายถึง กลุ่มที่มีการจดัอยา่งมีระเบียบหรือโครงสร้าง

อยา่งเป็นทางการ มีการวางกฎเกณฑ์ระเบียบขอ้บงัคบัและวตัถุประสงค์อยา่งแน่นอนเป็นกลุ่มที่มีความสํา 

คญัที่สุดในสังคมที่ซบัซ้อน เช่น ครอบครัว (กลุ่มเล็กที่สุด) สหพนัธ์กรรมกรลูกเสือ สภากาชาด วดั 

สหประชาชาติ (องคก์ารใหญ่ท่ีสุด) ฯลฯ 

3. องคพ์ิธีการ (Usage) เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไป เช่น พิธีกรรมต่าง ๆ 

ตั้งแต่เร่ืองการเกิด หมั้น แต่งงาน บวชนาค ตาย ปลูกบา้น ข้ึนบา้นใหม่ ฯลฯ ซ่ึงศาสนา มีอิทธิพลอยูบ่า้งไม่

มากก็น้อย รวมตลอดถึงพิธีการแต่งกายและรับประทานอาหาร เช่นเวลาไปงานที่เป็นทางการของทาง

ราชการหญิงมกัจะตอ้งแต่งชุดไทย ชายก็ตอ้งแต่งชุดเต็มยศ หรือการเล้ียงดูอาหาร ปัจจุบนัในงานต่าง ๆ 

มกัจะออกมาในรูปบุฟเฟ่ดินเนอร์ ขนัโตก เป็นตน้ โดยพิธีการ 

เหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงไปบา้งตามสภาพของสังคม 

4. องคมิ์ติ (Concepts) หมายถึง ความเขา้ใจ ความเช่ือ ความคิดเห็น ตลอดจนอุดมการณ์ต่าง ๆ เช่น 

ความเช่ือวา่กรรมเป็นเคร่ืองช้ีเจตนา ความเช่ือในเร่ืองการมีผวัเดียวเมียเดียว (Monogamy) ความเช่ือในเร่ือง
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ตายแลว้เกิดใหม่ ความเช่ือในเร่ืองพระเจา้องคเ์ดียว (Monotheism) หรือหลายองค ์ (Polytheism) ตลอดจน

อุดมการณ์ ทศันคติ การยอมรับวา่ส่ิงใดถูกหรือผิด สมควรหรือไม่ ซ่ึงแลว้แต่กลุ่มชนใดจะใชเ้ป็นมาตรฐาน

ในการตดัสินหรือเป็นเคร่ืองวดัในสภาพแวดลอ้มของ  

 

อมรา พงศาพิชญ ์ (2547 : 35 – 36) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมพื้นบา้น และภูมิปัญญา

ชาวบา้น สรุปความดงัน้ี วฒันธรรมพื้นบา้น และวฒันธรรมทอ้งถ่ินเกิดจากการปรับรับ และสนองตอบต่อ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจนถึงจุดพอดี คนในชุมชนไดส้ร้างสมความรู้ และประสบการณ์เกิดเป็นภูมิปัญญา

ชาวบา้น และวฒันธรรมพื้นบา้นที่ถ่ายทอดกนั จากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง ความพอดีและสอดคลอ้งของ

วฒันธรรมพื้นบา้นและวถีิชาวบา้นต่อสภาพแวดลอ้มจะคงอยูจ่นกวา่จะมีวฒันธรรมใหม่แปลกปลอมเขา้มา 

 

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต) (2538 : 83-130) กล่าววา่ ถึงเวลาแลว้ที่วฒันธรรมไทยปัจจุบนั

จะตอ้งไดรั้บการปรับ ไดรั้บการพฒันาเน่ืองจาก 

1. วฒันธรรมไทยถูกละเลยทั้ง ๆ ทีว่ฒันธรรมไทยนั้นมีอยู ่ดาํ รงอยูแ่ลว้ในสังคมนึกคิดอยา่งไร เพื่อ

อย่างไรก็แสดงออกอย่างนั้น แต่คิดตามอย่างใคร แสดงออกอย่างใคร คงจะเป็นส่ิงที่เรียกว่าเสแสร้ง

หลอกลวงจนการแสดงออกไม่สนิทสนมกลมกลืน ทาํ ให้อาจจะเป็นส่ิงที่กีดขวางกระบวนการพฒันา และ

อาจจะเป็นตวัที่สร้างความขดัแยง้ จนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ผูพ้ฒันาไม่สามารถพฒันาเศรษฐกิจ และ

การใชเ้ทคโนโลยีเขา้กบัพื้นเพวิถีชีวิตของตนเองได ้ ทาํ ให้เกิดการปรับตวัไม่ทนั เพราะขาดวฒันธรรมซ่ึง

จะตอ้งเป็นตวัเช่ือมประสาน นอกจากนั้นถา้ละเลยวฒันธรรมยงัทาํ ให้วฒันธรรมขาดกระแสความต่อเน่ือง

เกิดความระสํ่ าระสาย คุณค่าท่ีเป็นประเพณีเดิมเส่ือมสลายไป ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ค่อยๆ เส่ือมลงไปมรดก

ทางวฒันธรรมท่ีเหลือจะอยูใ่นลกัษณะบกพร่องพิการ วฒันธรรมจึงเกิดปัญหาในตวัเอง 

2. การพฒันาที่ละเลยวฒันธรรม ทาํ ให้มีการเติบโตทางวตัถุ ไม่มีการพฒันาทางดา้นจิตใจ เป็นการ

ทาํ ลายคุณค่าของมนุษย ์ทั้งในดา้นศีลธรรม และจริยธรรมถูกละเลย 

3. ในการพฒันาที่ถูกตอ้ง ตอ้งนาํ วฒันธรรมเป็นตวัเช่ือมประสาน ทาํ ให้เกิดการสืบต่อและ

เปล่ียนแปลงปรับตวัไปไดด้ว้ยดี โดยมีความประสานกลมกลืนอยา่งดีเม่ือการพฒันาตอ้งอาศยัวฒันธรรมเป็น

เคร่ืองมือแลว้ ตวัวฒันธรรมเองก็ตอ้งไดรั้บการพฒันาดว้ย 

 

สุมน อมรววิฒัน์ (2537 : 31) ไดอ้ธิบายบทบาทของโรงเรียน หรือสถานศึกษาทุกระดบัวา่ มีบทบาท

ในการสอน อบรม และเผยแพร่วฒันธรรมทั้งที่เป็นวฒันธรรมพื้นบา้นและวฒันธรรมที่เป็นส่วนร่วมกนัของ

ประเทศ ไดย้กตวัอยา่งการนาํ คุณค่าทางวฒันธรรม ที่มีอยูใ่นองคค์วามความรู้ 5 ดา้น กาํหนดโดยองคก์าร

ยเูนสโกมาเป็นแนวทางสาํ หรับจดักิจกรรมการเรียนรู้ รายละเอียดขององคค์วามรู้ทางวฒันธรรม คือ 

1. ศิลปกรรม ไดแ้ก่ ภาษา วรรณคดี การละคร นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์ ดนตรีสถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม และศิลปะท่ีเกิดใหม่ดา้นส่ือมวลชน 
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2. มนุษยศาสตร์ ไดแ้ก่ ศาสนา จริยธรรม ปรัชญา ค่านิยม ประเพณี อุดมการณ์เจตคติของคนในชาติ 

3. การช่างฝีมือ ไดแ้ก่ การทอ การแกะสลกั การเยบ็ปักถกัร้อย การทาํ เคร่ืองเขินเคร่ืองเงิน เคร่ือง

ทอง เคร่ืองถม เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองจกัสาน งานช่าง 

4. การกีฬา และนนัทนาการไดแ้ก่ กีฬาพื้นบา้น การละเล่น การต่อสู้ป้องกนัตวั 

5. คหกรรมศาสตร์ ไดแ้ก่ อาหารการกิน เส้ือผา้ การแต่งกาย การตกแต่งบา้นเรือนการเล้ียงและ

อบรมลูก มรรยาทไทย ชีวติครอบครัว 

 

การศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมและพฒันาวฒันธรรม ดงัน้ี 

1. การศึกษาช่วยจรรโลงวฒันธรรมในส่วนที่ดีงาม เพื่อเป็นสมบติักลางแก่พลเมืองต่อไป เพือ่ความ

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเด่นของชาติ หรือสอนให้รู้จกัรักษาสาธารณสมบติั เช่น วดัวา

อาราม เพื่อเป็นคู่ขวญัของประเทศสืบไป 

2. การศึกษาช่วยปรับปรุงเปล่ียนแปลงวฒันธรรม ในส่วนที่ควรแก่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ดี

ข้ึน วฒันธรรมบางอย่างถา้รักษาไวแ้ต่ไม่มีการปรับปรุงแกไ้ขให้กา้วทนัทดัเทียมเหตุการณ์หรือกาลสมยั 

หรือใหเ้กิดความเจริญงอกงามแลว้ ชาตินั้นก็จะเส่ือมโทรมในที่สุด เช่น ถา้คนไทยปฏิบติัสืบทอดมาจนเป็น

เอกลกัษณ์แห่งวฒันธรรมไทยตามคาํ พงัเพยที่วา่ “ทาํ อะไรตามใจคือไทยแท”้ประเทศไทยก็คงจะพฒันาได้

ยาก เพราะนัน่ยอ่มหมายถึงการขาดระเบียบวนิยั 

3. การศึกษาทาํ หน้าที่ถ่ายทอดวฒันธรรมให้ยืนยงต่อไป การศึกษาในลกัษณะน้ีอาจเรียกไดว้่า 

กระบวนการสังคมประกิต คือ สังคมมีหนา้ที่ถ่ายทอดการศึกษาให้กบัสมาชิกในสังคมตามรูปแบบที่สังคม

ตอ้งการ เพื่อให้ดาํ เนินไปตามปทสัถานของสังคม ถา้ขาดการศึกษาก็ยากที่วฒันธรรมจะพฒันาได ้

วฒันธรรมก็จะอยูก่บัท่ีและเส่ือมทรามลงในท่ีสุด 

4. การศึกษาทาํ หนา้ท่ีปลูกฝังวฒันธรรมอนัดีงามใหแ้ก่พลเมือง การศึกษามิใช่ทาํ หนา้ท่ีถ่ายทอดวฒันธรรม

เท่านั้น แต่ยงัทาํ หนา้ท่ีปลูกฝังให้พลเมืองเป็นพลเมืองดี ให้มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรมสูง และสุข

ปฏิบติัท่ีดีแก่สุขภาพ เป็นตน้ 

 

วฒันธรรมจะยนืยงคงอยูแ่ละมีความเจริญงอกงามมิได ้ถา้ไม่มีการถ่ายทอดและสืบต่อวฒันธรรมกนั

ไว ้ การถ่ายทอดและการสืบต่อน้ีข้ึนอยู่กบัการศึกษาของเยาวชนในสังคมหรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือ 

วฒันธรรมตอ้งอาศยัการศึกษาเป็นส่ิงสําคญั และวฒันธรรมจะอยูไ่ดก้็เพราะคนในสังคมถ่ายทอดให้แก่กนั

ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยรู้สึกตวัเองและไม่รู้สึกตวั แต่วฒันธรรมจะมีพฒันาการกา้วหนา้ไดก้็เน่ืองจาก

คนส่วนมากในสังคมสนใจเร่ืองความเจริญทางจิตใจและปัญญาความคิด เพราะถา้จิตใจและปัญญาความคิด

เจริญ ส่ิงที่สร้างข้ึนเป็นวฒันธรรมก็เจริญงอกงามตามไปดว้ยเช่นเดียวกนั และตราบใดที่ความจาํเป็นและ

ความตอ้งการในเร่ืองวฒันธรรมของสังคมเป็นไปอยา่งง่ายๆ คือมีส่ิงท่ีตอ้งการน้อยอยา่ง ตราบนั้นวิถีชีวิต

ของคนในสังคมนั้นก็มีลกัษณะสมํ่าเสมอไม่เปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ดี จึงเป็นส่ิงจาํเป็นที่ทุกคนในแต่ละ
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สังคมตอ้งทาํใหส้ังคมของตนเจริญในเร่ืองวฒันธรรม ดว้ยการปรับปรุงและส่งเสริมวฒันธรรมในสังคมของ

ตนใหเ้หมาะสม  

 

ดงันั้นวฒันธรรมจึงมีความสําคญัต่อมนุษยเ์พราะ วฒันธรรมเป็นส่ิงที่มนุษยส์ร้างข้ึนเพือ่สนอง

ความตอ้งการของมนุษยใ์นการดาํเนินชีวติ และการจดัระเบียบสังคม วฒันธรรมจึงเป็นส่วนสําคญัของความ

เป็นมนุษยที์่สมบูรณ์ เป็นส่ิงที่จะแยกออกจากกนัไม่ได ้และมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ในขณะเดียวกนั

วฒันธรรมก็เกิดข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการของสังคม และจิตใจของมนุษยด์ว้ยเหตุขา้งตน้วฒันธรรมจึงเป็น

ส่ิงท่ีช่วยประสาน และผกูมดัสังคมใหค้งอยูสื่บต่อไป 

 

ตอนที ่3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 

 

พิมลพรรณ กลดัสุวรรณ (2533) ได้ศึกษาการดาํเนินงานส่งเสริมวฒันธรรม รวมทั้งปัญหาและ

แนวทางในการส่งเสริมวฒันธรรมของศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนมธัยมศึกษาในภาคกลาง 

ผลการวิจยัพบวา่กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมไทยท่ีจดัมากท่ีสุดคือกิจกรรมดา้นการเผยแพร่วฒันธรรม โดย

อาศยับุคลากรทั้งภายในและภายนอกศูนย์วฒันธรรมจงัหวดั และใช้ส่ือในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ไปสู่

หน่วยงาน องค์กร และประชาชน รองลงมาคือกิจกรรมด้านการศึกษา คน้ควา้ วิจยังานวฒันธรรม ส่วน

กิจกรรมที่ดาํเนินการไดค้่อนขา้งน้อยคือการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ดา้นวฒันธรรม เน่ืองจากขาดบุคลากร 

และงบประมาณไม่เพียงพอ ผูใ้ห้การสนับสนุนการดาํเนินงานส่งเสริมวฒันธรรมที่สําคญัคือสํานักงาน

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการวฒันธรรมจงัหวดั ปัญหาการส่งเสริมวฒันธรรม

ของศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนมธัยมศึกษาในภาคกลางพบว่า ปัญหาด้านงบประมาณมี

มากกวา่ปัญหาทางดา้นอ่ืน รองลงมาคือปัญหาทางดา้นบุคลากร ปัญหาดา้นวสัดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่

อยูใ่นชั้นปานกลาง 

วีนัส สวนสุข (2533) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง กิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของโรงเรียน

ประถมศึกษา เขตการศึกษา 6 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ที ่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการอนุมรักษ์

ศิลปวฒันธรรมและเน้ือหาของกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของโรงเรียนประถมศึกษาในเขต

การศึกษา 6 ผลการวิจยัพบว่าโรงเรียนยึดนโยบายของสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

โดยกาํหนดโครงการจากมติของที่ประชุมครูทั้งโรงเรียน มีการวางแผนให้ครูมีส่วนร่วมและควบคุมการจดั

กิจกรรม เงินที่ใชไ้ดม้าจากการแสดงของนกัเรียนแลบะการจดังานของโรงเรียน ประโยชน์ที่ไดรั้บคือ การ

ส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม ประเมินผลโดยการสังเกตความสนใจของนกัเรียนและการ

ให้ความร่วมมือ ใชเ้วลาเชา้ก่อนเขา้เรียน แบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความสนใจและความถนดั และดูตามความ

สมคัรใจของนักเรียน การแจ้งผูป้กครองโดยผ่านทางนักเรียน การแจ้งกาํหนดการจดัประชุมช้ีแจงให้
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นักเรียนทราบ มีการนําเอาการละเล่นพื้นบ้านและการแสดงดนตรีไทยมาร่วมด้วย เน้ือหาของกิจกรรม

อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยอยูใ่นสาขามนุษยศาสตร์มากท่ีสุด ส่วใหญ่ จดันิทรรศการและป้ายนิเทศ 

ทองเอ้ือน อภิณหสมิต (2534) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การอนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมไทยของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาในพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ผลการวิจยัพบวา่โรงเรียนมธัยมศึกษาที่ตั้งอยูใ่น

เขตเมืองกบัเขตชนบทในบริเวณพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกยึดถือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ

อนุรักษส่์งเสริมวฒันธรรมไทย มีผูอ้าํนวยการ/ อาจารยใ์หญ่ เป็นผูต้ดัสินใจกาํหนดนโยบาย ซ่ึงกาํหนดไว้

ในแผนปฏิบติัการของโรงเรียน ผูพ้ิจารณาอนุมติัโครงการหรือคดัเลือกกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริม

วฒันธรรมไทยคือผูบ้ริหารผูก้าํหนดวตัถุประสงค์การอนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมไทยของโรงเรียนทั้ง

สองเขตคือผูบ้ริหารและคณะครู โรงเรียนในเขตเมืองเน้นการส่งเสริมวฒันธรรมไทยระดบัทอ้งถ่ิน แต่

โรงเรียนในเขตชนบทเน้นการอนุรักษ์วฒันธรรมไทยในระดับทอ้งถ่ิน ในด้านวิธีดาํเนินการอนุรักษ์

วฒันธรรมไทย โรงเรียนทั้งสองเขตเก็บรักษารวบรวม และศึกษาวิจยัขอ้มูลวฒันธรรมสาขามนุษยศาสตร์

มากท่ีสุด ส่วนการส่งเสริมวฒันธรรมไทยทุกโรงเรียนในเขตเมืองและเขตชนบทจดักิจกรรมในวนัสําคญั

เก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ประวติัศาสตร์ ประเพณี และวฒันธรรมไทย การอนุรักษแ์ละส่งเสริม

วฒันธรรมไทยรวมทุกดา้น ผูบ้ริหารและครูมีความเห็นวา่อยูใ่นระดบัพอใช ้เห็นวา่การอนุรักษแ์ละส่งเสริม

วฒันธรรมไทยของโรงเรียนในเขตเมืองสูงกวา่โรงเรียนในเขตชนบท เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่น

ระดบัดี 2 ดา้น คือ ดา้นวิธีดาํเนินการ การการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมไทยในวนัสําคญัเก่ียวกบัชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์ ประเพณี และวฒันธรรม และดา้นความร่วมมือของนกัเรียนในการจดักิจกรรม

ส่งเสริมวฒันธรรมไทย 

ทศันยั ไกรทอง (2546) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง บทบาทของสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตใน

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทาํนุบาํรุงวฒันธรรมของชาติ พบวา่  

1. บทบาทของสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตในกรุงเทพมหานคร ทีมี่ต่อการอนุรักษแ์ละ

ทาํนุบาํรุงวฒันธรรม 14 ดา้น และท่ีมากท่ีสุด 5 ดา้น คือ ดา้นการจดัประชุมสัมมนาการจดัแสดงและสาธิต 

การพมิพเ์อกสารออกเผยแพร่ การจดันิทรรศการ การฝึกสอนและอบรม 

2. วธีิดาํเนินการจดักิจกรรมดา้นวฒันธรรม ท่ีสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตใน

กรุงเทพมหานครไดก้ระทาํเป็นผลสาํเร็จมากท่ีสุด คือการดาํเนินงานเป็นเอกเทศ รองลงมาคือ ความร่วมมือ

กบัสถาบนัเอกชน องคก์ร และหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ 

3. ปัญหาและอุปสรรค พบวา่ปัญหาในระดบัค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่ ดา้นการดาํเนินงานและวธีิการ

ดาํเนินงาน ดา้นการประสานงานติดต่อส่ือสารทัว่ไป ดา้นบุคลากรผูร่้วมงานและดา้นวิชาการ 

จากงานวิจยัที่กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่า เป็นการศึกษาจากความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการงานดา้นวฒันธรรมของชาติ และเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของชาติ เช่น นกัเรียน 

นกัศึกษา ครู อาจารย ์นกัการศึกษา เป็นตน้ ผลการวจิยัพบวา่ผูแ้สดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นวา่วฒันธรรม

เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและความสาํคญัเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมนั้นมีความหมายผกูพนัไปถึงความเป็น



13 

 
ชาติอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นจึงควรช่วยกนัส่งเสริม ฟ้ืนฟู รักษา ถ่ายทอด และอนุรักษไ์วใ้ห้คงอยูสื่บไป แต่ใน

สภาพสังคมในปัจจุบนัพบวา่การเห็นคุณค่า เห็นความสําคญัของวฒันธรรมไทย อนัจะนาํไปสู่การอนุรักษ์

วฒันธรรมไทยนั้นมกัจะอยูใ่นรูปของอุดมคติแต่ในทางปฏิบติัมกัจะไม่ค่อยไดผ้ลเท่าใดนกัดงันั้นจึงควรท่ีจะ

ไดมี้การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาในการอนุรักษว์ฒันธรรมไทยเพือ่ที่จะไดท้ราบถึงสาเหตุของปัญหา

ดงักล่าว และจะไดเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบในการอนุรักษว์ฒันธรรมไทยใหเ้หมาะสมต่อไป 

 

ตอนที ่4 กรอบแนวคดิในโครงการวจัิย 

 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมุ่งเนน้การสาํรวจการจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นท่ีทางวฒันธรรมดา้น

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านงานวิจยัทาง

ศิลปวฒันธรรม  กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม  กิจกรรมฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม     งานสร้างสรรค์และ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมแลกเปลี ่ยนทาง

ศิลปวฒันธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ  เพื่อทราบปริมาณและประเภทของกิจกรรมและการให้บริการพื้นท่ีทาง

วฒันธรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยอาศยั

กรอบแนวคิด ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานภายในของ

มหาวทิยาลยั   ศรีนครินทรวโิรฒ 

การจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นที่ทาง

ว ัฒนธรรมด้านทํา นุบํา รุง ศิลปววัฒนธรรมของ

หน่วยงานในดา้น 

1. งานวจิยัทางศิลปวฒันธรรม 

2. กิจกรรมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 

3. กิจกรรมฟ้ืนฟศิูลปวฒันธรรม 

4. งานสร้างสรรคแ์ละพฒันาศิลปวฒันธรรม 

5. กิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

6. กิจกรรมแลกเปล่ียนทางศิลปวฒันธรรม 

7. กิจกรรมอ่ืนๆ 

ภาพท่ี 2.1  กรอบแนวคิดในโครงการวิจยั 
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ตอนที ่5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

1. บทบาทหน้าที่และการดาํเนินงานในการจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นท่ีทางวฒันธรรมดา้น

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายถึง กิจกรรมที่

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดําเนินการจัดข้ึนภายใต้กรอบอํานาจ หน้าที่ ที ่

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดรั้บมาตามกฎหมาย และกิจกรรมที่จดัตั้งข้ึนสามารถที่จะสังเกตและวดั

พฤติกรรมออกมาเป็นปริมาณงานและประเมินผลได ้

2. ศิลปวฒันธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีดีงามอนัเป็นมรดกของสังคมไทย ที่สร้างสมมาเป็นเวลานาน และ

ควรท่ีจะหวงแหนรักษาใหด้าํรงอยูต่ลอดไป 
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บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  

1. แบบแผนการวจิยั 

2. การกาํหนดประชากร 

3. การจดัทาํเคร่ืองมือและการศึกษาคุณภาพเคร่ืองมือ 

4. วธีิดาํเนินการทดลอง และการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล  

 

3.1 แบบแผนการวจัิย  

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการวิจยัท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งลงไปศึกษาสังเกต กบักลุ่ม

บุคคลทีต่้องการศึกษาโดยละเอียดทุกด้านในลกัษณะเจาะลึก ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้การวิเคราะห์เชิง

เหตุผลไม่ไดมุ้่งเก็บเป็นตวัเลขมาทาํการวเิคราะห์ 

 

3.2 การกาํหนดประชากร 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย  

ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาและสํารวจถึงบทบาทหนา้ที่และการดาํเนินงานในการจดักิจกรรมและ

การให้บริการพื้นที่ทางวฒันธรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ จาํนวน  140 หน่วยงาน ประกอบดว้ย คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันต

แพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

คณะวฒัธรรมส่ิงแวดแลว้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม วิทยาลยันานาชาติเพือ่

ศึกษาความย ัง่ยืน วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั สํานกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สํานกันวตักรรมการ

เรียนรู้ บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ สถาบนัวิจยัและพฒันา

การศึกษาพิเศษ สถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั สํานกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา สํานกังาน

อธิการบดี สํานกัคอมพิวเตอร์ สํานกัส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา สํานกัหอสมุดกลาง หอสมุดองครักษ ์ศูนย์

วิทยาศาสตร์ศึกษา  ศูนยกี์ฬา ศูนยส์ารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ ศูนยพ์ฒันาสภาพกายภาพฯ ศูนยบ์ริการ

วิชาการแก่ชุมชน ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกขุ ชลประทาน ศูนยบ์ริการวิชาการ ศูนยภ์าษา มศว สํานกังาน

บริหารกิจการหอพกั โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ฝ่ายมธัยม โรงเรียน
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สาธิตปทุมวนั และโรงเรียนสาธิตองครักษ์ 1

1. งานวจิยัทางศิลปวฒันธรรม 

ซ่ึงผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กบัตวัแทนหรือผูท่ี้

รับผิดชอบโดยตรงในการจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นทีท่างวฒันธรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใน

แต่ละหน่วยงาน หน่วยงานละ 1 คน โดยเน้ือหาและประเด็นหลกัสําหรับการเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ีสามารถแบ่ง

ออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

2. กิจกรรมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 

3. กิจกรรมฟ้ืนฟศิูลปวฒันธรรม 

4. งานสร้างสรรคแ์ละพฒันาศิลปวฒันธรรม 

5. กิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

6. กิจกรรมแลกเปล่ียนทางศิลปวฒันธรรม 

7. กิจกรรมอ่ืนๆ 

 

3.3 การจัดทาํเคร่ืองมือและการศึกษาคุณภาพเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจยัทางศิลปวฒันธรรม 

กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม งานสร้างสรรค์และพฒันาศิลปวฒันธรรม 

กิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางศิลปวฒันธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมี

ภายในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คือ แบบสัมภาษณ์โครงการสํารวจการจดักิจกรรม

และการใหบ้ริการพื้นทีท่างวฒันธรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวโิรฒ 

การจดัทาํแบบสัมภาษณ์โครงการสํารวจการจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นที่ทางวฒันธรรม

ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

3.4.1 แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ภายในหน่วยงาน 

2. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกบัการจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นที่ทางวฒันธรรมดา้นทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งออกเป็น 4 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอนุรักษ ์การส่งเสริม การเผยแพร่ และการพฒันาวฒันธรรม 

3.4.2 นาํแบบสัมภาษณ์ฯ ไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมของ

สัมภาษณ์แลว้จึงปรับแกแ้บบสัมภาษณ์ฯ ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้จึงนาํไปเก็บขอ้มูลจริง 
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3.4 วธีิดําเนินการทดลอง และการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 3.4.1 กระบวนการในการดาํเนินงาน 

เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์และขอ้มูลตามความตอ้งการของผูว้จิยั ดงันั้น ผูว้จิยัไดก้าํหนดขั้นตอน

พื้นฐานสาํหรับการเก็บขอ้มูล โดยมีขั้นตอนหลกัๆ ทั้งหมด 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบังานวจิยั เพื่อประมวลเป็นกรอบความคิดในการวิจยั 

2. กาํหนดประชากรในการวิจยั 

3. สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ 

4. ทดสอบการใชแ้บบสัมภาษณ์ 

5. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ 

6. เก็บรวบรวมขอ้มูล 

7. วเิคราะห์ขอ้มูล 

8. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล อภิปรายผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะ 

สาํหรับการวจิยัในคร้ังน้ี จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งคดักรอง และเลือกขอ้มูลท่ีมี

ความสมบูรณ์ครบถว้น เพื่อเป็นตวัแทน ในการวิเคราะห์ใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

3.4.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล   

ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กบัตวัแทนหรือผูที้่รับผิดชอบโดยตรงในการจดั

กิจกรรมและการใหบ้ริการพื้นท่ีทางวฒันธรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมในแต่ละหน่วยงาน หน่วยงาน

ละ 1 คน  โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล   

 การวเิคราะห์ขอ้มูลจะมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(1)  วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ โดยการหาค่าร้อยละ  

(2)  วิเคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัการจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นที่ทางวฒันธรรมดา้นทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม โดยวิเคราะห์หาจาํนวน ร้อยละ และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพสรุปผลในภาพรวม

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในเร่ืองของการจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นที่ทางวฒันธรรม

ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม วา่อยูใ่นทิศทางใด 
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บทที ่ 4 

ผลการวจิยั 

 

การวิจยัการคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพเพือ่ศึกษาถึงบทบาทในด้านการทาํนุบาํรุงส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรมของชาติในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื ่อศึกษาถึงวิธีการ

ดาํเนินงานการส่งเสริมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ และเพื่อศึกษาปัญหา ในการดาํเนินงานการบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชาติในแต่ละหน่วยงานของ

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมุ่งศึกษาและสาํรวจถึงบทบาทหนา้ที่และการดาํเนินงานใน

การจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นทีท่างวฒันธรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํนวน  1

 

40 หน่วยงาน แต่ขอ้มูลที่ผูว้ิจยัตรวจสอบ และมีความสมบูรณ์มี

เพยีง 23 หน่วยงานเท่านั้น ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1  

1

 

โดยผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  สรุปความคิดเห็นทัว่ไปจากแบบสัมภาษณ์โครงการสาํรวจการจดักิจกรรมและการ 

ใหบ้ริการพื้นท่ีทางวฒันธรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายใน 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ส่วนท่ี 2  สรุปแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการจดักิจกรรมและการใหบ้ริการพื้นท่ีทางวฒันธรรม 

ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรว ิ

โรฒ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอนุรักษ ์การส่งเสริม การเผยแพร่  

และการพฒันาวฒันธรรม 

ส่วนท่ี 3  สรุปขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

1ตารางที่ 4.1 แสดงจาํนวน ร้อยละของหน่วยงานที่ตอบแบบสัมภาษณ์ 1โครงการสํารวจการจดักิจกรรมและ

การให้บริการพื้นที ่ทางว ัฒนธรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

1

N=40 

1ผลการตอบแบบสัมภาษณ์ฯของหน่วยงาน 1จํานวน ร้อยละ 

1 1ครบถว้น 123 57.5 

1 1ไม่ครบถว้น 117 42.5 

 

1จากตารางที่ 4.1 พบว่า มีหน่วยงานที่ตอบแบบสัมภาษณ์ 1โครงการสํารวจการจดักิจกรรมและการ

ใหบ้ริการพื้นท่ีทางวฒันธรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ1 ครบถว้น จาํนวน 23 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 57.5 โดยมีหน่วยงานท่ีตอบครบถว้น ไดแ้ก่ 1

 

 สถาบนัวจิยั

พฒันาและการศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ ศูนยบ์ริการวิชาการ ศูนยว์ิทยาศาสตร์ศึกษา ร.ร. สาธิต มศว 

องครักษ ์สาํนกัหอสมุดกลาง คณะสังคมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

วิทยาลยันานาชาติเพือ่ศึกษาความย ัง่ยืน สถาบนัวิจยัและพฒันาการศึกษาพิเศษ สํานกัคอมพิวเตอร์ ร.ร. 

สาธิต มศว ปทุมวนั สํานกัวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ คณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คณะ

ศึกษาศาสตร์ วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ ร.ร. สาธิต 

มศว ( ฝ่ายประถม ส่วนขยาย ) โสตทศันศึกษา สํานกังานคณบดี คณะแพทยศ์าสตร์ และสํานกัส่ือสารและ

เทคโนโลยกีารศึกษา 
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ส่วนที่  1 สรุปความคิดเห็นทัว่ไปจากแบบสัมภาษณ์โครงการสํารวจการจัดกิจกรรมและการให้บริการพืน้ที่ทางวัฒนธรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน

ภายในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

ตารางที ่4.2 ขอ้ท่ี 1 ท่านคิดว่าภายในหน่วยงานของท่านควรมีการจดักิจกรรม หรือการจดัทาํเอกสารความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมภายในหน่วยงานของท่าน

หรือไม่ เพราะเหตุใดจึงคิด 

 

หน่วยงาน เหตุผล 

สถาบนัวิจยัพฒันาและการศึกษา เป็นเร่ืองท่ีตอ้งรณรงคแ์ละปฏิบติัให้ต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน  

คณะมนุษยศ์าสตร์ เป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนกั เห็นคุณค่า และซาบซ้ึงในการอนุรักษว์ฒันธรรมและศิลปะไทย 

ศูนยบ์ริการวิชาการ เป็นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติไม่ให้หายไปกบักาลเวลา 

ศูนยวิ์ทยาศาสตร์ศึกษา เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีแก่สมาชิกในหน่วยงาน และเป็นการสืบสานวฒันธรรมอนัดีของหน่วยงานเอาไว ้ทาํให้บุคลากรไดต้ระหนกัถึงคุณค่าและความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมเหล่านั้น 

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ์(ฝ่ายมธัยม) ผูป้กครองและนกัเรียนไดรั้บความรู้ ร่วมกนัสืบสานให้คงอยูไ่วต่้อไป 

สาํนกัหอสมุดกลาง เป็นการส่งเสริมสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย 

คณะสงัคมศาสตร์ เป็นการให้บุคลากรตระหนกัถึงศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 

คณะเภสชัศาสตร์ เป็นการสืบทอดวฒันธรรม ประเพณี ศิลปะของไทยให้คงอยู ่สามารถถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ ให้กบัเยาวชนรุ่นใหม่ เพ่ือให้เขาสืบทอดต่อไปภายภาคหนา้ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ จะไดมี้ส่วนช่วยกนัรักษาศิลปวฒันธรรมไทยให้คงอยูเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาติสืบไป 

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย และสืบสานให้คงอยูใ่นรูปของการจดักิจกรรม 

วิทยาลยันานาชาติ เป็นการให้ความรู้ เผยแพร่ โครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรมท่ีหน่วยงานไดด้าํเนินการ 

สถาบนัวิจยัและพฒันาการศึกษาพิเศษ เป็นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมให้ดาํรงสืบต่อไปในอนาคต 

สาํนกัคอมพิวเตอร์ เป็นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของไทย 

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวนั เป็นการให้เกิดความตระหนกั ดาํรงรักษาเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมให้แก่เยาวชนใน ร.ร. 

สาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นการส่งเสริมให้ภายในหน่วยงานไดรั้บทราบถึงความรู้ ข่าวสารทางดา้นศิลปวฒันธรรม ก่อเกิดการร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

 

หน่วยงาน เหตุผล 

คณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มและ เป็นการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชุมชนและวนัสาํคญัตามโอกาสต่างๆ  

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชาติ เป็นส่ิงท่ีแสดงเกียรติและความภาคภูมิใจเห็นคุณค่า และเป็นส่ิงก่อความรู้สึก ความสามคัคี 

วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม เป็นหน่วยการเรียนการสอนดา้นส่ือ การผลิตส่ือ และเร่ืองราวของศิลปวฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งดี 

สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ เป็นพนัธกิจ 1 ใน 4 ของหน่วยงาน 

คณะสหเวชศาสตร์ เป็นเอกสารความรู้ของบุคคลท่ีมาให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรม เพ่ือการดาํรงความเป็นไทยและความรักความสามคัคีของคนในชาติ 

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ์(ฝ่ายประถม) เป็นการปลูกฝังใหน้กัเรียน อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีไดต้ระหนกัถึงความสมัพนัธ์ของวฒันธรรมกบัสงัคมไทย อนัจะนาํมาถึงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมดา้นต่างๆ สืบต่อไป 

คณะแพทยศาสตร์ บางคนอาจไม่มีความรู้ หรือพอมีความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมอยูบ่า้ง ก็จะไดรู้้เพ่ิมมากข้ึน เพราะปัจจุบนัศิลปวฒันธรรม บางอยา่งก็ไดป้รับเปล่ียนส่ิงดีงามดว้ยเหตุภูมิปัญญาของ 

บรรพบุรุษ ก็กลายมาเป็นเพ่ือความสนุกสนานมากกวา่ 

สาํนกัส่ือสารและเทคโนโลยกีารศึกษา เป็นพนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยั 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ทุกหน่วยงานของมีความเห็นวา่ควรมีการจดักิจกรรม หรือการจดัทาํเอกสารความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมภายในหน่วยงาน 
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ตารางท่ี 4.3 ขอ้ท่ี 2 หน่วยงานของท่านมีวิธีการดาํเนินงานการส่งเสริมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติใน

หน่วยงานอยา่งไร 

 

หน่วยงาน 

กา
รแ

ต่ง
กา

ย 

น
าฏ

ศิล
ป์

 โ
ขน

 

ดน
ตรี

 

กา
รไ

ห
ว ้

น
โย

บ
าย

 

วนั
ส

าํค
ญั

 

ศึก
ษ

าดู
งา

น
 

ภา
ษ

า 

ท
าํบ

ุญ
 

งา
น

วิจ
ยั 

สถาบนัวิจยัพฒันาและการศึกษา 1 1 1  1      

คณะมนุษยศ์าสตร์      1 1    

ศูนยบ์ริการวิชาการ 1      1    

ศูนยวิ์ทยาศาสตร์ศึกษา        1   

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ์(ฝ่ายมธัยม) 1 1 1      1 1 

สาํนกัหอสมุดกลาง       1    

คณะสงัคมศาสตร์       1    

คณะเภสชัศาสตร์       1    

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 1  1  1 1 1  1 1 

คณะวิทยาศาสตร์      1 1    

วิทยาลยันานาชาติ       1    

สถาบนัวิจยัและพฒันาการศึกษาพิเศษ 1      1   1 

สาํนกัคอมพิวเตอร์       1    

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวนั       1    

สาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์       1    

คณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มและ 1      1  1  

คณะศึกษาศาสตร์       1    

วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 1      1   1 

สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 1      1   1 

คณะสหเวชศาสตร์       1    

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ์(ฝ่ายประถม) 1 1 1    1    

คณะแพทยศาสตร์ 1      1    

สาํนกัส่ือสารและเทคโนโลยกีารศึกษา      1 1    

รวม 10 3 4 0 2 4 20 1 3 5 

ร้อยละ 25.0 7.5 10.0 - 5.0 10.0 50.0 2.5 7.5 12.5 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า วิธีการดําเนินงานการส่งเสริมทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติใน

หน่วยงานส่วนมาก 3 อนัดบัแรก คือ การศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ การแต่งกาย คิดเป็น

ร้อยละ 25.0 และงานวจิยั คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.4 ขอ้ท่ี 3 ปัญหา ในการดาํเนินงานการบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชาติในหน่วยงานไดแ้ก่

อะไรบา้ง 

 

หน่วยงาน 
ขาดความร่วมมือ ขาดนโยบาย 

ไม่มีเวลา ขาดงบประมาณ ไม่มีปัญหา 
บุคลากร นิสิตหรือนกัเรียน การวางแผน 

สถาบนัวิจยัพฒันาและการศึกษา 1  1    

คณะมนุษยศ์าสตร์ 1 1     

ศูนยบ์ริการวิชาการ 1      

ศูนยวิ์ทยาศาสตร์ศึกษา      1 

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ์(ฝ่ายมธัยม)  1  1   

สาํนกัหอสมุดกลาง 1      

คณะสงัคมศาสตร์     1  

คณะเภสชัศาสตร์     1  

คณะทนัตแพทยศาสตร์      1 

คณะวิทยาศาสตร์      1 

วิทยาลยันานาชาติ    1   

สถาบนัวิจยัและพฒันาการศึกษาพิเศษ      1 

สาํนกัคอมพิวเตอร์      1 

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวนั   1 1 1  

สาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์    1   

คณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มและ      1 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ       

คณะศึกษาศาสตร์ 1   1   

วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม      1 

สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์      1 

คณะสหเวชศาสตร์ 1 1     

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ์(ฝ่ายประถม) 1      

คณะแพทยศาสตร์ 1 1     

สาํนกัส่ือสารและเทคโนโลยกีารศึกษา 1   1   

รวม 9 4 2 6 3 8 

ร้อยละ 22.5 10.0 5.0 15.0 7.5 20.0 

 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ปัญหา ในการดาํเนินงานการบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชาติใน

หน่วยงาน 3 อนัดบัแรก คือ ขาดความร่วมมือจากบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 22.5 รองลงมา คือ ไม่มีปัญหา คิด

เป็นร้อยละ 20.0 และไม่มีเวลา คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.5 ขอ้ท่ี 4 ปัจจยัที่ช่วยให้หน่วยงานของท่านประสบความสําเร็จในดา้นการทาํนุบาํรุงส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรมของชาติไดแ้ก่อะไร  

หน่วยงาน 

ความร่วมมือ 
ชุม-

ชน 

นโยบาย 
การเรียนการ

สอน 

ผูบ้ริ-

หาร 

งบประ-

มาณ 

กิจ-

กรรม 
บุคลา-

กร 

นิสิตหรือ

นกัเรียน 

การ

วางแผน 

สถาบนัวิจยัพฒันาและการศึกษา    1 1 1   

คณะมนุษยศ์าสตร์      1 1  

ศูนยบ์ริการวิชาการ 1    1    

ศูนยวิ์ทยาศาสตร์ศึกษา 1        

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ์(ฝ่าย

มธัยม) 

1 1    1   

สาํนกัหอสมุดกลาง        1 

คณะสงัคมศาสตร์ 1 1      1 

คณะเภสชัศาสตร์ 1       1 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 1       1 

คณะวิทยาศาสตร์ 1 1  1  1  1 

วิทยาลยันานาชาติ    1    1 

สถาบนัวิจยัและพฒันาการศึกษา

พิเศษ 

1        

สาํนกัคอมพิวเตอร์         

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวนั 1      1 1 

สาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์ 1 1      1 

คณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มและ   1      

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ         

คณะศึกษาศาสตร์ 1 1       

วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 1 1      1 

สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 1 1      1 

คณะสหเวชศาสตร์ 1 1      1 

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ์(ฝ่าย

ประถม) 

1 1      1 

คณะแพทยศาสตร์ 1 1     1 1 

สาํนกัส่ือสารและเทคโนโลยี

การศึกษา 

1     1  1 

รวม 17 10 1 3 2 5 3 14 

ร้อยละ 42.5 25.0 2.5 7.5 5.0 12.5 7.5 35.0 

จากตารางที่ 4.5 พบวา่ ปัจจยัที่ช่วยให้หน่วยงานของท่านประสบความสําเร็จในดา้นการทาํนุบาํรุง

ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชาติ 3 อนัดบัแรก คือ ความร่วมมือจากบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมา 

คือ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.0 และนิสิต/นกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามลาํดบั 
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ส่วนที่  2 สรุปแบบสัมภาษณ์เกีย่วกับการจัดกิจกรรมและการให้บริการพืน้ทีท่างวัฒนธรรมด้านทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการอนุรักษ์ การส่งเสริม การเผยแพร่ และการพฒันาวฒันธรรม 
 

ด้านที่ 1 การอนุรักษ์ 

ตารางที่ 4.6  ในหน่วยงานของท่านมีกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมหรือไม่ ถา้มี กิจกรรมดงักล่าวคือ

กิจกรรมอะไรบา้ง 

หน่วยงาน 

การอนุรักษ์ 

ดนตรี 
นาฎศิลป์หรือ

โขน 
มารยาท ทาํบุญ 

การแต่ง

กาย 

วนั

สําคญั 
อาหาร 

มี ไม่
มี 

สถาบนัวิจยัพฒันาและการศึกษา 1  1 1 1     

คณะมนุษยศ์าสตร์ 1       1  

ศนูยบ์ริการวชิาการ 1     1 1 1  

ศูนยว์ิทยาศาสตร์ศึกษา 1       1  

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ์(ฝ่ายมธัยม) 1  1   1 1  1 

สาํนกัหอสมุดกลาง 1      1   

คณะสงัคมศาสตร์ 1    1   1  

คณะเภสชัศาสตร์ 1       1 1 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 1      1 1  

คณะวิทยาศาสตร์ 1     1  1  

วทิยาลยันานาชาติ 1    1   1  

สถาบนัวิจยัและพฒันาการศึกษาพิเศษ 1      1 1  

สาํนกัคอมพวิเตอร์ 1     1  1  

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวนั 1    1   1  

สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตร์ 1       1  

คณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้ม 1       1  

คณะศึกษาศาสตร์ 1       1  

วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 1      1 1  

สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ 1      1 1  

คณะสหเวชศาสตร์ 1       1  

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ์(ฝ่าย

ประถม) 

1       1 1 

คณะแพทยศาสตร์ 1     1  1  

สาํนกัส่ือสารและเทคโนโลยกีารศึกษา 1       1  

รวม 23 0 2 1 4 5 7 20 3 

ร้อยละ 57.5 - 5.0 2.5 10.0 12.5 17.5 50.0 7.5 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ทุกหน่วยงานมีกิจกรรมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม โดยกิจกรรมการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมท่ีมีการจดัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ วญัสําคญั คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ การแต่ง

กาย คิดเป็นร้อยละ 17.5 และการทาํบุญ คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลาํดบั 
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 ด้านที่ 2 การส่งเสริม 

ตารางท่ี 4.7  ภายในหน่วยงานของท่านมีกิจกรรมแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมหรือไม่ ถา้มี กิจกรรมดงักล่าวคือกิจกรรมอะไรบา้ง  และหน่วยงานของท่านมีการประสานงานกับ

หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมหรือไม่ ถา้มี การประสานงานดงักล่าวเป็นการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมในดา้นใดและมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออะไร 

หน่วยงาน 

การ

ส่งเสริม 

ภา
ษ

า 

วฒั
น

ธร
รม

 เขา้ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

มี ไม่มี มี 
ไม่

มี 
หน่วยงาน เหตุผล 

สถาบนัวจิยัพฒันาและการศึกษา  1   1  สถาบนัวฒันธรรมและ

ศิลปะ 

สร้างความตระหนกัให้นกัเรียนเห็นความสาํคญัและคุณค่าของศิลปวฒันธรรมรวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์

ให้กบันกัเรียน 

คณะมนุษยศ์าสตร์ 1  1 1 1  สพร. สอนภาษาไทยใหช้าวต่างชาติ  

ศนูยบ์ริการวชิาการ  1   1  สถาบนัวฒันธรรมและ

ศิลปะ 

สืบสานวฒันธรรม 

ศูนยว์ิทยาศาสตร์ศึกษา 1   1  1   

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ์(ฝ่ายมธัยม) 1    1   

สาํนกัหอสมุดกลาง  1    1   

คณะสงัคมศาสตร์ 1  1 1 1  มหาวิทยาลยัอ่ืน ประกวดมารยาท 

คณะเภสชัศาสตร์  1    1   

คณะทนัตแพทยศาสตร์  1   1  สถาบนัวฒันธรรมและ

ศิลปะ 

ทาํบุญตกับาตร ลอยกระทง 

คณะวิทยาศาสตร์ 1  1 1 1  หน่วยงานในเครือเทางาม เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อวิชาการและศิลปวฒันธรรม เพ่ือสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดี 

วทิยาลยันานาชาติ 1  1 1  1   

สถาบนัวิจยัและพฒันาการศึกษา

พิเศษ 

1    1  สถาบนัวฒันธรรมและ

ศิลปะ 

แต่งกายผา้ไทย 

สาํนกัคอมพวิเตอร์  1    1   

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวนั 1  1 1 1  ภทัราวดี (หวัหิน) อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมดา้นการแสดง,อาหารไทย,การแกะสลกัผกัผลไมต่้างๆ 

สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตร์ 1  1 1 1  ญ่ีปุ่น อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม,อาหารไทย 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

 

หน่วยงาน 

การส่งเสริม 

ภา
ษ

า 

วฒั
น

ธร
รม

 เขา้ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

มี ไม่มี มี ไม่มี หน่วยงาน เหตุผล 

คณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้ม 

 

1 

  

1 

 

กรมการท่องเท่ียวและกีฬา 

 คณะศึกษาศาสตร์ 

 

1 

   

1 

  วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 1 

   

1 

 

สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ สืบสานวฒันธรรม 

สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ 1 

 

1 1 1 

 

มาเลเซีย แลกเปล่ียนวฒันธรรม 

คณะสหเวชศาสตร์ 

 

1 

  

1 

 

สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ สืบสานวฒันธรรม 

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ์(ฝ่ายประถม) 1 

 

1 1 1 

 

กระทรวงศึกษาธิการ งานศิลปหตัถกรรม 

คณะแพทยศาสตร์ 

 

1 

  

1 

 

การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ไหวพ้ระ9วดั 

สาํนกัส่ือสารและเทคโนโลยกีารศึกษา 1 

  

1 

 

หน่วยงานภายในมศว จดัทาํแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวฒันธรรมระหวา่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ หน่วยงานท่ีมีกิจกรรมแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมจะมีการส่งเสริมทางดว้ยภาษาและวฒันธรรมควบคู่กนั 
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ด้านที่ 3 การเผยแพร่ 

ตารางท่ี 4.8 หน่วยงานของท่านมีการจดัทาํงานวิจยั/ตาํรา/วารสารหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรม

หรือไม่ ถา้มี ไดแ้ก่อะไรบา้ง และมีวตัถุประสงคเ์พือ่อะไร ภายในหน่วยงานของท่านมีกิจกรรม

ถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมหรือไม่ ถา้มี กิจกรรมดงักล่าวคือกิจกรรมอะไรบา้ง 

 

หน่วยงาน 
การเผยแพร่ กิจกรรมถ่ายทอดหรือเผยแพร่ 

นาฎศิลป์ 
เวป

ไซต ์

วนั

สาํคญั 

หนงัสือ 

CD มี ไม่มี มี ไม่มี 

สถาบนัวจิยัพฒันาและการศึกษา  1 1  1    

คณะมนุษยศ์าสตร์  1 1   1   

ศนูยบ์ริการวชิาการ  1  1     

ศูนยว์ิทยาศาสตร์ศึกษา  1  1     

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ์(ฝ่ายมธัยม) 1 1  1    

สาํนกัหอสมุดกลาง  1  1     

คณะสงัคมศาสตร์  1  1     

คณะเภสชัศาสตร์  1 1    1  

คณะทนัตแพทยศาสตร์  1 1   1   

คณะวิทยาศาสตร์ 1   1     

วทิยาลยันานาชาติ  1 1    1  

สถาบนัวิจยัและพฒันาการศึกษาพิเศษ 1 1   1   

สาํนกัคอมพวิเตอร์  1  1     

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวนั 1  1    1  

สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตร์ 1   1     

คณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้ม 1  1   1   

คณะศึกษาศาสตร์  1  1     

วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 1  1   1  1 

สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ 1  1   1  1 

คณะสหเวชศาสตร์  1  1     

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ์(ฝ่าย

ประถม) 

1  1  1    

คณะแพทยศาสตร์  1 1    1  

สาํนกัส่ือสารและเทคโนโลยกีารศึกษา 1  1    1 1 

รวม 8 15 14 9 3 6 5 3 

ร้อยละ 20.0 37.5 35.0 22.5 7.5 15.0 12.5 7.5 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบวา่ การถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมในภาพรวมยงัอยูใ่นระดบัทีน่้อย 

กล่าวคือ มีถึง 15 หน่วยงานท่ีไม่มีการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงคิดเป็นร้อย 37.5 ส่วนในเร่ืองของกิจกรรม

การถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมจะมีในรูปแบบในเวปไซต ์วนัสําคญั นาฏศิลป์ และหนงัสือร่วมทั้ง 

CD ตามลาํดบั 
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ด้านที่ 4 การพฒันาวฒันธรรม 

ตารางท่ี 4.9 แสดงการจดักิจกรรมฟ้ืนฟศิูลปวฒันธรรมภายในหน่วยงานทั้งหมดท่ีจดัข้ึน 

 

กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในแต่ละหน่วยงาน 

1. การกราบเพ่ือแสดงความเคารพต่อครูผูส้อนและครูอาจารยท่ี์ท่านไดเ้ป็นผูป้ระสาทวิชาทางดา้นศิลปะ ซ่ึงนกัเรียนจะใชวิ้ธีการกราบทั้งตน้และ

ทา้ยชัว่โมงโดยพร้อมเพรียงกนั นบัวา่เป็นการส่งเสริมและฟ้ืนฟใูห้เกิดเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน 

 2. มีนโยบายสร้างวฒันธรรมท่ีดี ดว้ยการส่งเสริมทกัษะส่ือสารท่ีแสดงถึงการอนุรักษเ์ห็นคุณค่าและตระหนกัถึงศิลปวฒันธรรมไทยดว้ยการ

ทกัทาย โดยการไหว ้และพดูวา่สวสัดีครับ/สวสัดีคะ 

 3. ผูบ้ริหารคณะโดยเฉพาะหวัหนา้หน่วยงานเป้นแบบอยา่งท่ีดีในการสร้างวฒันธรรมท่ีดีในหน่วยงาน 

 4. การใส่ผา้ไทย 

 5. การทาํบญุสงกรานต ์( รดนํ้าดาํหวัผูใ้หญ่ ) 

6. ทาํนุบาํรุงโบราณสถานทางพระพทุธศาสนา 

7. กิจกรรมเภสชัเขา้พรรษา 

8. กิจกรรมสมุนไพรกบัวฒันธรรมการกิน 

9. กิจกรรมภูมิปัญญาหมอพ้ืนบา้น 

10. เชิญชวนให้สวมเส้ือผา้ไทยทุกวนัจนัทร์ รณรงคเ์ขียนเลขไทยในหนงัสือราชการ  เขียนตวัอกัษรไทยสารบรรณในหนงัสือราชการ 

11. รณรงคใ์ห้บุคลากรส่วมใส่ชุดผา้ไทย เพ่ือเป็นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟศิูลปวฒันธรรม 

12. กิจกรรมฟ้ืนฟสูาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ 

13. มีการดาํเนินการรณรงคก์ารทาํนุบาํรุงศิลปวฒันะรรมในดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ทั้งบคุลากรและนิสิต 

14. โครงการอบรมมารยาทไทย 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงผลงานท่ีสร้างสรรคแ์ละพฒันาศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานที่ไดรั้บ 

 

กจิกรรมทีส่ร้างสรรค์และพฒันาศิลปวฒันธรรม 

1. การสร้างสรรคผ์ลงานดนตรี และนาฏศิลป์ร่วมสมยั และนาํเผยแพร่ในงานสาํคญัต่างๆของโรงเรียน 

2. ดนตรีไทยประยกุต ์

3. จินตลีลา ( ร่วมกบัเพลงร่วมสมยั ) 

4. การประกวดชุดการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงประจาํปี 

5. กิจกรรมสมุนไพรกบัวฒันธรรมการกิน 

6. กิจกรรมการจดัวิพิธทศันา เป็นการจดักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการบูรณาการศิลปะดา้นการแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ศิลปะ โดย

การให้นกัเรียนเป็นผูส้ร้างสรรกิจกรรม ซ่ึงจะจดัในรูปแบบการแสดง 

7. กิจกรรมการพฒันาส่ือศิลปวฒันธรรม เพ่ือประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอน และบริหารวิชาการกบัชุมชนภายนอก 

8. การส่งเสริมความเป็นไทยท่ีดีงามผ่านโครงการ 

9. การนาํลายไทยมาประยกุตต์กแต่งในงานตามโอกาสต่างๆของคณะฯ 
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ส่วนที่  3 สรุปข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 

ตารางท่ี 4.11 สรุปขอ้เสนอแนะของแต่ละหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

N=40 

จํานวน ร้อยละ 

- หน่วยงานที่ไม่ได้เก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค์งาน ศิลปวฒันธรรมโดยตรง จะไม่สามารถมีงานสร้างสรรค์ และ

พฒันาศิลปวฒันธรรมไดเ้ด่นชดั ดงันั้น การกาํหนดระดบัคะแนนท่ีสูงถึงระดบั การประกวดแข่งขนั หรือมีช่ือเสียงใน

ระดบัชาติจึงทาํไดย้ากในเร่ืองประกนัคุณภาพ 

4 10.0 

 

- ควรสนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมร่วมกนั ของอาจารย ์บุคลากร นิสิต และระหวา่งหน่วยงานให้ชดัเจน 2 5.0 

- ควรมีการจดักิจกรรมด้านศิลปะวฒันธรรมต่างๆ ใน มศว มีมากกว่าน้ีและควรจะมีการเผยแพร่ในวงกวา้งให้กบั

สงัคมการศึกษาระดบัอุดมศึกษา รวมถึงการใหค้วามสาํคญัถึงการวิจยัดา้นศิลปวฒันธรรม 

5 12.5 

 

จากตารางที ่ 4.11 พบว่า ข้อเสนอแนะที ่มีค่าสูงทีสุ่ด คือ ข้อ “ควรมีการจัดกิจกรรมด้าน

ศิลปะวฒันธรรมต่างๆ ใน มศว มีมากกว่าน้ีและควรจะมีการเผยแพร่ในวงกวา้งให้กับสังคมการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา รวมถึงการให้ความสําคญัถึงการวิจยัดา้นศิลปวฒันธรรม” คิดเป็นร้อยละ 12.5 รองลงมา 

คือ ขอ้ “หน่วยงานที่ไม่ได้เกี่ยวขอ้งกบัการสร้างสรรค์งาน ศิลปวฒันธรรมโดยตรง จะไม่สามารถมีงาน

สร้างสรรค ์และพฒันาศิลปวฒันธรรมไดเ้ด่นชดั ดงันั้น การกาํหนดระดบัคะแนนท่ีสูงถึงระดบั การประกวด

แข่งขนั หรือมีช่ือเสียงในระดบัชาติจึงทาํไดย้ากในเร่ืองประกนัคุณภาพ” คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ ขอ้ “ควร

สนับสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมร่วมกนั ของอาจารย ์บุคลากร นิสิต และระหว่างหน่วยงานให้

ชดัเจน” คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลาํดบั 
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บทที ่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัการคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพเพือ่ศึกษาถึงบทบาทในด้านการทาํนุบาํรุงส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรมของชาติในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื ่อศึกษาถึงวิธีการ

ดาํเนินงานการส่งเสริมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ และเพื่อศึกษาปัญหา ในการดาํเนินงานการบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชาติในแต่ละหน่วยงานของ

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ทั้งน้ีในการนาํเสนอบทสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนแนะ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการ

นาํเสนอเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

 

 5.1  สรุปผลจากวจิยั 

 5.2  อภิปรายผลจากการวจิยั  

5.3  ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลจากวจัิย 

 

1มีหน่วยงานที่ตอบแบบสัมภาษณ์ 1โครงการสํารวจการจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นที่ทาง

วฒันธรรมด้านทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 1 ครบถว้น 

จาํนวน 23 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 57.5 โดยมีหน่วยงานที่ตอบครบถ้วน ไดแ้ก่ 1

 ความคิดเห็นทัว่ไปจากแบบสัมภาษณ์โครงการสํารวจการจัดกิจกรรมและการให้บริการพืน้ทีท่าง

วฒันธรรมด้านทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 สถาบนัวิจยัพฒันาและ

การศึกษา คณะมนุษยศ์าสตร์ ศูนยบ์ริการวิชาการ ศูนยว์ิทยาศาสตร์ศึกษา ร.ร. สาธิต มศว องครักษ ์สาํนกั

หอสมุดกลาง คณะสังคมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลยั

นานาชาติเพื่อศึกษาความย ัง่ยืน สถาบนัวิจยัและพฒันาการศึกษาพิเศษ สํานกัคอมพิวเตอร์ ร.ร. สาธิต มศว 

ปทุมวนั สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตร์ฯ คณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คณะศึกษาศาสตร์ 

วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ ร.ร. สาธิต มศว ( ฝ่าย

ประถม ส่วนขยาย ) โสตทศันศึกษา สํานกังานคณบดี คณะแพทยศ์าสตร์ และสํานกัส่ือสารและเทคโนโลยี

การศึกษา 

ทุกหน่วยงานของมีความเห็นว่าควรมีการจดักิจกรรม หรือการจดัทาํเอกสารความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบั

ศิลปวฒันธรรมภายในหน่วยงาน มีวิธีการดาํเนินงานการส่งเสริมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติใน
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หน่วยงานส่วนมาก 3 อนัดบัแรก คือ การศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ การแต่งกาย คิดเป็น

ร้อยละ 25.0 และงานวจิยั คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลาํดบั 

ส่วน ปัญหาในการดาํเนินงานการบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชาติในหน่วยงาน 3 อนัดบัแรก คือ 

ขาดความร่วมมือจากบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 22.5 รองลงมา คือ ไม่มีปัญหา คิดเป็นร้อยละ 20.0 และไม่มี

เวลา คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามลาํดบั 

โดยปัจจัยที ่ช่วยให้หน่วยงานของท่านประสบความสําเ ร็จในด้านการทํานุบํารุงส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรมของชาติ 3 อนัดบัแรก คือ ความร่วมมือจากบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมา คือ 

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.0 และนิสิต/นกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามลาํดบั 

 

การจัดกจิกรรมและการให้บริการพืน้ที่ทางวัฒนธรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์ การส่งเสริม การ

เผยแพร่ และการพฒันาวฒันธรรม 

ด้านที่ 1 การอนุรักษ์ - ทุกหน่วยงานมีกิจกรรมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม โดยกิจกรรมการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมท่ีมีการจดัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ วญัสําคญั คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ การแต่ง

กาย คิดเป็นร้อยละ 17.5 และการทาํบุญ คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลาํดบั 

ด้านที่  2 การส่งเสริม - หน่วยงานที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมจะมีการส่งเสริมทางดว้ย

ภาษาและวฒันธรรมควบคู่กนั 

ด้านที่  3 การเผยแพร่ - การถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมในภาพรวมยงัอยู่ในระดบัที่น้อย 

กล่าวคือ มีถึง 15 หน่วยงานที่ไม่มีการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงคิดเป็นร้อย 37.5 ส่วนในเร่ืองของกิจกรรม

การถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมจะมีในรูปแบบในเวปไซต ์วนัสําคญั นาฏศิลป์ และหนงัสือร่วมทั้ง 

CD ตามลาํดบั 

ด้านที่ 4 การพฒันาวฒันธรรม – มีการจดักิจกรรมเพือ่พฒันาวฒันธรรม ไดแ้ก่ 

1. การกราบเพื่อแสดงความเคารพต่อครูผูส้อนและครูอาจารยท่ี์ท่านไดเ้ป็นผูป้ระสาทวิชาทางดา้นศิลปะ ซ่ึง

นกัเรียนจะใชว้ธีิการกราบทั้งตน้และทา้ยชัว่โมงโดยพร้อมเพรียงกนั นบัวา่เป็นการส่งเสริมและฟ้ืนฟูใหเ้กิด

เป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน 

 2. มีนโยบายสร้างวฒันธรรมท่ีดี ดว้ยการส่งเสริมทกัษะส่ือสารท่ีแสดงถึงการอนุรักษเ์ห็นคุณค่าและ

ตระหนกัถึงศิลปวฒันธรรมไทยดว้ยการทกัทาย โดยการไหว ้และพดูวา่สวสัดีครับ/สวสัดีคะ 

 3. ผูบ้ริหารคณะโดยเฉพาะหวัหนา้หน่วยงานเป้นแบบอยา่งท่ีดีในการสร้างวฒันธรรมท่ีดีในหน่วยงาน 

 4. การใส่ผา้ไทย 

 5. การทาํบุญสงกรานต ์( รดนํ้าดาํหวัผูใ้หญ่ ) 

6. ทาํนุบาํรุงโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา 
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7. กิจกรรมเภสชัเขา้พรรษา 

8. กิจกรรมสมุนไพรกบัวฒันธรรมการกิน 

9. กิจกรรมภูมิปัญญาหมอพื้นบา้น 

10. เชิญชวนใหส้วมเส้ือผา้ไทยทุกวนัจนัทร์ รณรงคเ์ขียนเลขไทยในหนงัสือราชการ  เขียนตวัอกัษรไทยสาร

บรรณในหนงัสือราชการ 

11. รณรงคใ์หบุ้คลากรส่วมใส่ชุดผา้ไทย เพือ่เป็นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟศิูลปวฒันธรรม 

12. กิจกรรมฟ้ืนฟูสาํนกัวชิาเศรษฐศาสตร์ฯ 

13. มีการดาํเนินการรณรงคก์ารทาํนุบาํรุงศิลปวฒันะรรมในดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ทั้งบุคลากรและนิสิต 

14. โครงการอบรมมารยาทไทย 

 

สรุปข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน ที่มีค่าสูงที่สุด คือ ขอ้ “ควรมีการจดักิจกรรมดา้นศิลปะวฒันธรรม

ต่างๆ ใน มศว มีมากกวา่น้ีและควรจะมีการเผยแพร่ในวงกวา้งใหก้บัสังคมการศึกษาระดบัอุดมศึกษา รวมถึง

การใหค้วามสาํคญัถึงการวจิยัดา้นศิลปวฒันธรรม” คิดเป็นร้อยละ 12.5 รองลงมา คือ ขอ้ “หน่วยงานที่ไม่ได้

เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งาน ศิลปวฒันธรรมโดยตรง จะไม่สามารถมีงานสร้างสรรค์ และพฒันา

ศิลปวฒันธรรมไดเ้ด่นชดั ดงันั้น การกาํหนดระดบัคะแนนที่สูงถึงระดบั การประกวดแข่งขนั หรือมีช่ือเสียง

ในระดบัชาติจึงทาํไดย้ากในเร่ืองประกนัคุณภาพ” คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ ขอ้ “ควรสนบัสนุนงบประมาณ

ในการจดักิจกรรมร่วมกนั ของอาจารย ์บุคลากร นิสิต และระหวา่งหน่วยงานให้ชดัเจน” คิดเป็นร้อยละ 5.0 

ตามลาํดบั 

 

5.2  อภิปรายผลจากการวจัิย 

 

จากผลการศึกษาน้ี พบวา่ หลายหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไดต้ระหนกัและให้

ความสําคญักับการทาํนุบาํรุงส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชาติ โดยเห็นได้จากการจดักิจกรรมต่างๆ ที่

เก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมของชาติตามผลสรุปการวิจยั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิมลพรรณ กลดัสุวรรณ (2533) 

พบว่า กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมไทยที่จดัมากที่สุดคือกิจกรรมด้านการเผยแพร่วฒันธรรม โดยอาศยั

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดั และใชส่ื้อในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ไปสู่หน่วยงาน 

องคก์ร และประชาชน และวนีสั สวนสุข (2533) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง กิจกรรมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของ

โรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 6 พบว่า โรงเรียนยึดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ โดยกาํหนดโครงการจากมติของที่ประชุมครูทั้งโรงเรียน มีการวางแผนให้ครูมีส่วน

ร่วมและควบคุมการจดักิจกรรม เงินที่ใช้ได้มาจากการแสดงของนักเรียนแลบะการจดังานของโรงเรียน 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บคือ การส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม ประเมินผลโดยการสังเกตความ

สนใจของนกัเรียนและการให้ความร่วมมือ ใชเ้วลาเชา้ก่อนเขา้เรียน แบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความสนใจและ
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ความถนดั และดูตามความสมคัรใจของนกัเรียน การแจง้ผูป้กครองโดยผา่นทางนกัเรียน การแจง้กาํหนดการ

จดัประชุมช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบ มีการนาํเอาการละเล่นพื้นบา้นและการแสดงดนตรีไทยมาร่วมดว้ย เน้ือหา

ของกิจกรรมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยอยูใ่นสาขามนุษยศาสตร์มากท่ีสุด  

ศิลปวฒันธรรมจะยืนยงคงอยู่และมีความเจริญงอกงามมิได้ ถ้าไม่มีการถ่ายทอดและสืบต่อ

วฒันธรรมกนัไว ้ การถ่ายทอดและการสืบต่อน้ีข้ึนอยูก่บัการศึกษาของเยาวชนในสังคมหรือกล่าวอีกอยา่ง

หน่ึงก็คือ วฒันธรรมตอ้งอาศยัการศึกษาเป็นส่ิงสําคญั และวฒันธรรมจะอยูไ่ดก้็เพราะคนในสังคมถ่ายทอด

ให้แก่กนัทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยรู้สึกตวัเองและไม่รู้สึกตวั แต่วฒันธรรมจะมีพฒันาการกา้วหนา้ไดก้็

เน่ืองจากคนส่วนมากในสังคมสนใจเร่ืองความเจริญทางจิตใจและปัญญาความคิด เพราะถา้จิตใจและปัญญา

ความคิดเจริญ ส่ิงที่สร้างข้ึนเป็นวฒันธรรมก็เจริญงอกงามตามไปดว้ยเช่นเดียวกนั และตราบใดที่ความ

จาํเป็นและความตอ้งการในเร่ืองวฒันธรรมของสังคมเป็นไปอยา่งง่ายๆ คือมีส่ิงท่ีตอ้งการนอ้ยอยา่ง ตราบ

นั้นวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นก็มีลกัษณะสมํ่าเสมอไม่เปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นส่ิงที่ไม่ดี จึงเป็นส่ิงจาํเป็นที่ทุก

คนในแต่ละสังคมตอ้งทาํให้สังคมของตนเจริญในเร่ืองวฒันธรรม ดว้ยการปรับปรุงและส่งเสริมวฒันธรรม

ในสังคมของตนใหเ้หมาะสม  

ดงันั้นวฒันธรรมจึงมีความสําคญัต่อมนุษยเ์พราะ วฒันธรรมเป็นส่ิงที่มนุษยส์ร้างข้ึนเพือ่สนอง

ความตอ้งการของมนุษยใ์นการดาํเนินชีวติ และการจดัระเบียบสังคม วฒันธรรมจึงเป็นส่วนสําคญัของความ

เป็นมนุษยที์่สมบูรณ์ เป็นส่ิงที่จะแยกออกจากกนัไม่ได ้และมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ในขณะเดียวกนั

วฒันธรรมก็เกิดข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการของสังคม และจิตใจของมนุษยด์ว้ยเหตุขา้งตน้วฒันธรรมจึงเป็น

ส่ิงท่ีช่วยประสาน และผกูมดัสังคมใหค้งอยูสื่บต่อไป 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 1. จากการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหาร อาจารย ์และเจา้หนา้ที่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมมีความเห็นต่อ

การจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นทีท่างวฒันธรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดา้นการอนุรักษ์วฒันธรรม การส่งเสริมวฒันธรรม การเผยแพร่วฒันธรรม

และการพฒันาวฒันธรรมโดยรวม 4 ดา้น วา่ควรมีการจดักิจกรรมและการใหบ้ริการพื้นท่ีทางวฒันธรรมดา้น

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงขอแสนอแนะว่า มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒควรจดัสัมมนาหรือจดัการประชุม

ปฏิบติัการเพือ่ระดมความคิดเห็นจากผุที้่เกี่ยวข้อง เพือ่วางนโยบาย วิธีการจดัดาํเนินการ ทั้งระบบการ

บริหารงานบุคคล การงบประมาณ อาคารสถานที่ และวสัดุอุปกรณ์ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ ง 

มหาวทิยาลยั 

 2. ด้านการอนุรักษ์วฒันธรรม ผูบ้ริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีผูเ้ก่ียวข้องกบัศิลปวฒันธรรมมี

ความเห็นต่อการจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นที่ทางวฒันธรรมด้านทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของ
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หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีบางประเด็นท่ีมีความเห็นวา่ การจดัเก็บระบบขอ้มูลดว้ย

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีเ่หมาะสมกบักาลสมยั เช่น แถบบนัทึกภาพ คอมพิวเตอร์ และผูบ้ริหารกบัอาจารยย์งั

มีความเห็นวา่การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยโดยผา่นส่ือทางวิทยุ โทรทศัน์ และหนงัสือพิมพย์งัมีการปฏิบติัอยู่

ในระดบันอ้ยเช่นกนั ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะให้มหาวิทยาลยั และศูนยศิ์ลปวฒันธรรมไดต้ระหนกัถึงความ

จาํเป็นในการพฒันาการจัดดาํเนินการเพือ่อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมให้มีความรู้ในการนําเคร่ืองมือทาง

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการจดัอบรม จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เชิญวิทยากร

มาบรรยาย หรือไปศึกษาดูงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์

วฒันธรรม หรือจา้งเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความสามารถเฉพาะดา้นมาทาํหนา้ท่ีประจาํศูนยศิ์ลปวฒันธรรม นอกจากน้ี

ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมควรพิจารณาการจดัสรรงบประมาณ เพื่อซ้ือวสัดุอุปกรณ์ที่จาํเป็นและเหมาะสมกบักาล

สมยั และเมื่อให้การจดัดาํเนินการด้านการอนุรักษ์วฒันธรรมเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ควรตอ้งขอความ

ร่วมมือจากส่ือมวลชน ด้านวิทยุ โทรทศัน์ และหนังสือพิมพ์ เพื่อการรณรงค์อนุรักษ์วฒันธรรม เพื่อให้

ส่ือมวลชนเกิดความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัถึงคุณค่าของวฒันธรรม 

 3. ด้านการส่งเสริมวฒันธรรม ผูบ้ริหาร อาจารย ์และเจา้หน้าที่ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรม มี

ความเห็นว่าการจดัดาํเนินการของศูนยศิ์ลปวฒันธรรมในหน่วยงานของตน มีการปฏิบติัอยู่น้อย ผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะวา่ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมควรประสานงานกบัฝ่ายกิจการนกัศึกษาเพือ่ให้นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วม

ในการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม และควรเร่งให้มีการจดัประชุมสัมมนาและหากลวิธีเพือ่ระดมสรรพกาํลงั

ใหป้ระชาชน เยาวชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนกัถึงคุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน พร้อมที่จะ

เป็นผูร่้วมปฏิบติัหรือเป็นผูจ้ดักิจกรรมทางวฒันธรรม 

 4. ดา้นการเผยแพร่วฒันธรรม ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะให้ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมผลิตส่ือทางวฒันธรรม

เพือ่เผยแพร่ เร่งจดัดาํเนินการประชาสัมพนัธ์งานวฒันธรรมโดยจดัทาํเอกสารส่ิงพิมพ์เผยแพร่การจัด

กิจกรรมของศูนยศิ์ลปวฒันธรรม และขอความร่วมมือจากส่ือมวลชนทุกประเภทในกรเผยแพร่วฒันธรรม 

เช่น การจดัรายการทางสถานีโทรทศัน์ วิทยุ เสียงตามสายในเร่ืองเก่ียวกบัวฒันธรรม นอกจากน้ีควรจดัการ

ประกวดแข่งขนัทางดา้นวฒันธรรมสาขาต่างๆ จดัการอบรมความรู้ทางวฒันธรรมให้แก่นกัศึกษา อาจารย ์

และประชาชนทัว่ไป โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญทางวฒันธรรมสาขาต่างๆ มาเป็นผูใ้ห้ความรู้ จดังานเชิดชูเกียรติ 

และจดัพิมพ์ประวติัผูมี้ผลงานดีเด่นทางวฒันธรรมและควรจดัโครงการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่าง

ทอ้งถ่ิน และระหวา่งประเทศ 

 5. ดา้นการพฒันาวฒันธรรม ให้มีการพฒันาวฒันธรรมเป็นประโยชน์ต่อการธาํรงวฒันธรรมของ

ชาติ คือ ควรพิจารณาบุคคลที่เขา้มาปฏิบติังานในตาํแหน่งหัวหน้าศูนยศิ์ลปวฒันธรรม โดยคดัเลือกผูที้่มี

ความรู้ความเขา้ใจ รักงานวฒันธรรม และเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ที่ดี จดัให้มีการประชุมสัมมนาระหวา่งผุน้าํ

ทอ้งถ่ินกบัคณะกรรมการศูนยศิ์ลปวฒันธรรม เพือ่วางแผนการจดัดาํเนินการเพือ่การทาํนุบาํรุงวฒันธรรม 

ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมควรขอความร่วมมือกบัผูเ้ชี่ยวชาญด้านงานวฒันธรรม เพื่อเป็นตน้แบบ และให้การ

อบรมบุคลากรดา้นวฒันธรรม 
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5.3.2 ข้อเสนแนะเพือ่การวจัิย 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัขอเสนอแนะวา่ควรมีการวจิยัในเร่ืองต่อไปน้ี 

 1. การจดัดาํเนินการของศูนยศิ์ลปวฒันธรรมในแต่ละหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ ในทศันะของผูบ้ริหาร อาจารย ์และกรรมการศูนยศิ์ลปวฒันธรรม 

 2. การศึกษารูปแบบของการบริหารงานศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ 

 3. การศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานศูนยศิ์ลปวฒันธรรมในทศันะของผูบ้ริหาร 

อาจารย ์และกรรมการศูนยศิ์ลปวฒันธรรม 
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ภาคผนวก 

 

แบบสัมภาษณ์ 
 

โครงการสํารวจการจดักจิกรรมและการให้บริการพืน้ทีท่างวฒันธรรม 

ด้านทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

คาํช้ีแจง 

1. แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงบทบาท วธีิการดาํเนินงาน และปัญหาในดา้นการทาํนุ

บาํรุงส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชาติในแต่ละหน่วยงานของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิร 

2. แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นคาํถามแบบปลายเปิด ซ่ึงท่านสามารถแสดงความคิดเห็นของท่านตามความ

เป็นจริง ผูว้ิจยัจึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบคาํถามให้ครบทุกขอ้ เพือ่ประโยชน์สําหรับการ

วเิคราะห์ในคร้ังน้ี  

3. ผูว้จิยัจึงขอความกรุณาจากท่านสละเวลาอนัมีค่าตอบคาํถามทุกขอ้ตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์

สาํหรับการวเิคราะห์ต่อไป 

4. แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

4.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ภายในหน่วยงาน 

4.2 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการจดักิจกรรมและการให้บริการพื้นท่ีทางวฒันธรรมดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นการอนุรักษ ์การส่งเสริม การเผยแพร่ และการพฒันาวฒันธรรม 

 

 

                                                                        ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอยา่งสูง 
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ส่วนที่  1 ข้อมูลเบือ้งต้นภายในหน่วยงานและความคดิเห็นทัว่ไป 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นภายในหน่วยงาน 

ช่ือผูรั้บการสัมภาษณ์____________________________________________________________________ 

ตาํแหน่ง_________________________________ หน่วยงาน__________________________________ 

อายขุองหน่วยงาน________________________ จาํนวนเจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงาน______________ 
 

ความคิดเห็นทัว่ไป 
 

- ท่านคิดว่าภายในหน่วยงานของท่านควรมีการจดักิจกรรม หรือการจดัทาํเอกสารความรู้ที่

เก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมภายในหน่วยงานของท่านหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- หน่วยงานของท่านมีวิธีการดําเนินงานการส่งเสริมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติใน

หน่วยงานอยา่งไร 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- ปัญหา ในการดาํเนินงานการบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชาติในหน่วยงานไดแ้ก่อะไรบา้ง 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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- ปัจจัยที ่ช่วยให้หน่วยงานของท่านประสบความสํา เร็จในด้านการทํานุบํารุงส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรมของชาติไดแ้ก่อะไร เพราะเหตุใด 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ส่วนที่  2 แบบสัมภาษณ์เกีย่วกับการจัดกิจกรรมและการให้บริการพื้นทีท่างวัฒนธรรมด้านทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการอนุรักษ์ การส่งเสริม การเผยแพร่ และการพฒันาวฒันธรรม 
 

ด้านที่ 1 การอนุรักษ์ 

- ในหน่วยงานของท่านมีกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมหรือไม่ ถา้มี กิจกรรมดงักล่าวคือ

กิจกรรมอะไรบา้ง 

______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 ด้านที่ 2 การส่งเสริม 

- ภายในหน่วยงานของท่านมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมหรือไม่ ถ้ามี กิจกรรมดัง

กล่าวคือกิจกรรมอะไรบา้ง 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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- หน่วยงานของท่านมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื ่อการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม

หรือไม่ ถ้ามี การประสานงานดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมในด้านใดและมี

วตัถุประสงคเ์พือ่อะไร 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
  

ด้านที่ 3 การเผยแพร่ 

- หน่วยงานของท่านมีการจดัทาํงานวจิยั/ตาํรา/วารสารหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรม

หรือไม่ ถา้มี ไดแ้ก่อะไรบา้ง และมีวตัถุประสงคเ์พือ่อะไร 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- ภายในหน่วยงานของท่านมีกิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่ศลปวฒันธรรมหรือไม่ ถา้มี กิจกรรม

ดงักล่าวคือกิจกรรมอะไรบา้ง 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 ด้านที่ 4 การพฒันาวฒันธรรม 

- หน่วยงานของท่านมีการจดักิจกรรมฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมหรือไม่ ถ้ามี กิจกรรมดงักล่าวคือ

กิจกรรมอะไรบา้ง 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- หน่วยงานของท่านมีผลงานที่สร้างสรรค์และพฒันาศิลปวฒันธรรมหรือไม่ ถา้มี กิจกรรมดงั

กล่าวคือกิจกรรมอะไรบา้ง 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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