OJED, Vol. 14, No. 2, 2019. Article ID: OJED-14-02-023

OJED
An Online Journal
of Education
www.tci-thaijo.org/index.php/OJED

Article Info: Received 27 February, 2019; Revised 31 July, 2019; Accepted 8 August, 2019

วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ทางการศึกษา

ผลการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐาน
ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เป็นฐานเพื่อพัฒนาความความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน 2) เพื่อศึกษาผลของกระบวนการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน ซึ่งเป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุจานวน 3 คน และเยาวชนจานวน 10 คน ในอาเภอ ชนบท จังหวัด ขอนแก่น ที่
สนใจภูมิปัญญาพื้นบ้านการทาผ้าไหมมัดหมี่ร่วมกันโดยใช้กระบวนการ Andragogy ของ Knowles (1980) สาหรับ
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลคือแบบบันทึกกิจกรรมแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้สูงอายุและเยาวชนได้ทากิจกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านการทาผ้าไหมมัดหมี่ร่วมกัน ตั้งแต่
การสร้างบรรยากาศและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการเรียนรู้ระหว่างกัน อีกทั้งได้ร่วมกันหาเป้าหมาย
วางแผนออกแบบดาเนินกิจกรรมและวัดประเมินผลการทาผ้าไหมร่วมกัน 2. หลังจากผู้สูงอายุและเยาวชนได้ทา
กิจกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านการทาผ้าไหมมัดหมี่ร่วมกันได้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนซึ่งประกอบไป
ด้วย 1) การสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างกัน 2) การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3) การให้โอกาสเชื่อใจในการ
ทางานระหว่างกัน 4) การแสดงความจริงใจและชื่นชนยินดีระหว่างกัน 5) การยอมรับลักษณะเฉพาะบุคคลระหว่างกัน
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Abstract
The objectives of this research were 1) to organize a local-wisdom based non-formal educational
process of the elderly-youth relationship 2) to study the effects of organizing a local-wisdom based nonformal educational process of the elderly-youth relationship. This study was conducted qualitatively. The
participants were elderly and young residents of Chonnabot District in Khon Kaen Province.. Andragogy
of Knowles (1980) was applied as non-formal educational process for activity planning and to facilitate
the study the elderly-youth relationship. The research instruments were activity logs, observations, and
interviews. Data were analyzed through content analysis.
The results of this study indicated the following:
1. In order to facilitate the local-wisdom based non-formal educational process to enhance the
elderly-youth relationship, a number of elements are critical. For example, in this study,participants
planned to weave Mudmee silk together by creating a collaborative learning atmosphere, with an
appropriate physical environment designed for collaborative learning, targeting a silk-weaving activity
involving collaborative planning, design, and implementation of the silk-weaving activities, including
collaborative assessment of silk works.
2. With regard to the effects of organizing a local-wisdom based non-formal educational process
on the elderly-youth relationship , the following results were identified from the collaborative silk activity:
a) the activity involved straightforward communication b) participants assisted others through
encouragement and keenness to help each other c) elderly and youth were likely to feel trustful of each
other during the work, d) sincerity and appreciation developed between elderly and youth, e) there was
acceptance of individual characteristics between elderly and the youth and realization of individual
characteristics between the two groups.
Moreover, the activities effectively support local wisdom in the implemented area.

คาสาคัญ: การศึกษานอกระบบโรงเรียน / แอนดราโกจี / ภูมิปัญญาพื้นบ้าน / ผ้าไหมมัดหมี่ /
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน
KEYWORDS: Non-Formal Education / Andragogy / Local wisdom / Mudmee silk / ElderlyYouth relationship
บทนา
จากรายงานข้อมูลมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560 พบว่า สัดส่วนโครงสร้างของ
ประชากรในวัยเด็กลดลงในขณะที่ประชากรผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไปขยายตัวเพิ่มขึ้น สูงขึ้นถึงร้อยละ 20 สังคมไทย
มีการเปลี่ยนแปลงจานวนโครงสร้างของประชากรจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้เปลี่ ยนมาเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์แบบซึ่งปัญหาที่กล่าวมาทาให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างประชากรวัยเด็กเยาวชนและวัยผู้สูงอายุใน
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนชนบทหลายแห่งจะมีเพียงรุ่นปู่ย่าตายยายที่อยู่กับรุ่นหลานโดยเฉพาะในชุมชนชนบทที่
มีเด็กในวัยกาลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นเยาวชนปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชากรรุ่นปูย่าตายายหรือผู้สูงอายุนั้นคือปัญหา
ช่องว่างระหว่างวัยทาให้เกิดความไม่เข้าใจกันของทั้งสองฝ่าย โดยปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างวัยนี้มีสาเหตุมา
จากทั้ ง ผู้ สู ง อายุ แ ละเยาวชนเอง อี ก ทั้ ง การมี ป ระสบการณ์ ข องชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง บริ บ ททางสั ง คมที่
หลากหลายนั้นนาไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างวัยที่ลดน้อยถอยห่างลง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ
ทางภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ ก ลุ่ ม รุ่ น พ่ อ แม่ ป ล่ อ ยให้ ลู ก หลานอยู่ กั บ ประชากรรุ่ น ปู่ รุ่ น ย่ า
(วณิชชา ณรงค์ชัย, 2556)
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หลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นเป็นการศึกษาที่มีการมุ่งเน้นการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยสอดคล้องกับสภาพปัญหาความสัมพันธ์กับการดาเนินชีวิตและความต้องการ
ของชุมชนและสังคมโดยให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกันในการจัดกระบวนการทั้งในแหล่งเรียนรู้และวิถี
เรียนรู้ มีความยืดหยุ่นในการเรียนสอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นมาเป็นส่วนในการ
จัดการศึกษาและสามารถนาไปแก้ไขได้ทันที (อาชัญญา รัตนอุบล, 2551) ดังนั้นการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรีย นจะเป็น การจัดกระบวนการที่จะทาให้ผู้ สู งอายุและเยาวชนมีกิจกรรมที่ทาให้ทั้งสองวัยมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยต้องมีการร่วมวางแผนกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้โดยแนวคิด
Andragogy ที่ Knowles (1980) มานาเสนอเป็นกระบวนการในการจัดกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายุและเยาวชนมา พบปะมีเวลาร่วมกันและเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นประกอบไปด้วย
การสื่อสารเพื่อรับฟังและการแสดงความคิดเห็น การช่วยเหลือผู้อื่น การเชื่อใจผู้อื่น การแสดงความจริงใจและ
ชื่นชมยินดี และการยอมรับลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งประเด็นดังกล่าวมานี้เป็ นลักษณะที่จะทาให้ความสัมพันธ์
ระหว่ า งผู้ สู ง อายุ แ ละเยาวชนไปทางที่ ดี ขึ้ น (กรมสุ ข ภาพจิ ต , 2546; ธั ญ ญภั ส ร์ ศิ ริ ธั น ราโรจน์ , 2559;
มัลลิกา คณานุรักษ์ 2547; วิโรจน์ อารีย์กุล, 2553; สมพร สุทัศนีย์, 2554; สุรพล พยอมแย้ม, 2548) สาหรับ
เนื้อหาที่เหมาะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนนั้นนั่นคือเรื่องราวที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของพวกเขาทั้งสองฝ่ายนั่นคือ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้านนั้นเป็นองค์ความรู้ความชานาญและ
ประสบการณ์ที่สั่งสมสืบทอดมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของคนแต่
ละพื้นที่ (สานักงานเลขาธิการ, 2553) สาหรับเนื้อหาเรื่องของภูมิปัญญาการทาผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่น
เป็นจังหวัดแห่งที่มีชื่อเสียงโดดเด่นเกี่ยวกับการทาผ้าไหมระดับประเทศ โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่อาเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็น เอกลักษณ์ของอาเภอผ้าไหมชนบทซึ่งเป็นการทาผ้าที่มีการลอกเลียนแบบได้ยาก
(กรมหม่อนไหม, 2555) แต่เนื่องด้วยในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ภูมิปัญญาใน
การทาผ้ าไหมมัดหมี่อาเภอชนบทดังกล่ าวได้ถูกละเลยไป ที่กล่ าวทั้งหมดมานี้ห ากผู้ สูงอายุและเยาวชนมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพร้อมในชุมชนมามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชน จะสามารถเป็นกิจกรรมที่เป็นสะพานเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้ (บังอร ธรรมศิริ, 2549) ผู้วิจัยมุ่งหวังว่ากระบวนการการศึกษานอกระบบโดยใช้
กระบวนการของ Andragogy อีกทั้งนาภูมิปัญญาการทาผ้าไหมมัดหมี่อาเภอชนบท เป็นกิจกรรมในการดาเนิน
กิจกรรมระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนจะทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนมากขึ้น
และจะทาให้ปัญหาความขัดแย้งและช่องว่างระหว่างวัยของผู้สูงอายุและเยาวชนลดลงต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐานเพื่อพัฒนาความ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน
2. เพื่อศึกษาผลของกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐานที่มีต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
การทาผ้าไหมมัดหมี่ อาเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น
-การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
-การสาวไหม-ฟอกไหม
-การเตรียมไหมเส้นยืน
-การเตรียมไหมเส้นพุ่ง
-การมัดหมี่-ย้อมหมี่-แก้หมี่
-การกรอเส้นไหมเข้าหลอดและการทอ
แนวคิด Andragogy
ของ Knowles (1980)
- การสร้างบรรยากาศ
- การจัดสภาพแวดล้อม
- การร่วมกันหาความต้องการ
- การร่วมกันวางแผนกิจกรรม
- การออกแบบแผนการเรียนรู้
- การดาเนินการจัดประสบการณ์
- การร่วมกันประเมินผล
การสร้างความสัมพันธ์
-การสือ่ สารเพื่อรับฟั งและ
แสดงความคิดเห็น
- การช่วยเหลือผู้อื่น
-การเชื่อใจผู้อื่น
- การแสดงความจริ งใจและชื่น
ชมยินดี
- การยอมรับลักษณะเฉพาะ
บุคคล

กระบวนการ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
- การสร้ างบรรยากาศของผู้สงู อายุ
และเยาวชน
- การจัดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
ระหว่างผู้สงู อายุและเยาวชน
- การหาความต้ องการและเป้าหมาย
ร่วมกันระหว่างผู้สงู อายุและเยาวชน
- การวางแผนกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
ผู้สงู อายุและเยาวชน
- การออกแบบกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
ผู้สงู อายุและเยาวชน
- การดาเนินกิจกรรมระหว่างผู้สงู อายุ
และเยาวชน
- การวัดประเมินผลโดยผู้สงู อายุและ
เยาวชน

ธรรมชาติของเยาวชน
- การมีอิสระทางความคิด
และการตัดสินใจ
- การรวมกลุม่ ทากิจกรรม
กับกลุ่มเพื่อน
- การลองผิดลองถูก

ธรรมชาติของ
ผู้สูงอายุ
-การถ่ายทอด
ประสบการณ์ของ
ผู้สูงอายุ
-การต้องการพูดคุย
แลกเปลีย่ น

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้สงู อายุและเยาวชน
ด้านที1่
การสื่อสารเพื่อการรับฟังและการแสดงความคิดเห็น
- การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา
- การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและการ
วิจารณ์
- การใช้คาสุภาพอ่อนหวานไม่หยาบคาย
- การใช้คาขอร้องช่วยเหลือแทนการออกคาสั่ง
ด้านที่ 2 การช่วยเหลือผู้อื่น
- การอาสาผู้อื่น
ด้านที่ 3 การเชื่อใจผู้อื่น
- การให้โอกาสไว้ใจผู้อื่นให้แสดงความสามารถ
ด้านที่ 4 การแสดงความจริงใจและชืน่ ชมยินดี
- การยิ้มแย้มแจ่มใสทักทาย
- การรู้จักขอบคุณหรือขอโทษ
- การยกย่องผู้อื่น

การให้กาลังใจผู้อื่น
ด้านที่ 5 การยอมรับลักษณะของบุคคล
- การให้เกียรติกันและกัน
- การรับรู้ความแตกต่างของผู้อื่น
-

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องผลการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐาน
ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนมีขั้นตอนการจัดกระบวนการ โดยมีรายละเอียดของขั้นตอน
การวิจัย 5 ขั้นตอน ตามแนวคิด Andragogy ของ Knowles ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริ บทชุมชน ผู้ วิจัยได้การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมศึกษาชุมชนจาก
เอกสาร หลังจากนั้นผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุป เป็นบริบทของอาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยสร้างบรรยากาศที่ดีในการสัมภาษณ์พูดคุยกับบุคคลผู้ที่ให้สัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความเข้าใจระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มผู้สูงอายุและเยาวชนที่เข้าร่วมงานวิจัยผู้สูงอายุ
และ เยาวชนที่อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุโดยกลุ่มผู้สูงอายุ
และเยาวชน ในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยการนาผู้สูงอายุ
และเยาวชนมาจัดกิจกรรมการทาผ้าไหมมัดหมี่ในสถานที่จริง ตลอดระยะเวลาในการทากิจกรรม ตลอดจน
แลกเปลี่ยนพูดคุยในกระบวนการทาผ้าไหมมัดหมี่ร่วมกัน
ขั้น ตอนที่ 3 การหาความต้องการและเป้าหมายร่ว มกันระหว่างผู้ สู งอายุและเยาวชน ในการให้
ผู้สูงอายุและเยาวชนร่วมกันกาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้สูงอายุและเยาวชนที่อาสาสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมประชุมกลุ่มเพื่อให้ผู้ สูงอายุและเยาวชนร่วมกันหาความต้องการและเป้าหมายในการทากิจกรรม
ร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนและดาเนินกิจกรรมภูมิปัญญาพื้ นบ้าน ผ้าไหมมัดหมี่ อาเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่ น โดยกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ แ ละเยาวชนโดยร่ ว มกั นออกแบบกิ จกรรมระหว่า งผู้ สู งอายุแ ละเยาวชนกั บ
การดาเนินกิจกรรมระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน โดยหลังจากที่ผู้สูงอายุและเยาวชนร่วมกันวางเป้าหมายใน
การแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูง อายุและเยาวชน ในขั้นตอนนี้จะใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในการทาผ้าไหม
มัดหมี่ อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยผู้สูงอายุและเยาวชนจับกลุ่มตามความสนใจและวางแผนกิจกรรมที่
อยากทาร่วมกันในการเรียนรู้การทาผ้าไหมมัดหมี่ อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและการสะท้อนการเรียนรู้ระหว่างผู้ สูงอายุและเยาวชน การร่วมกัน
ประเมินผลระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนหลังจากการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน ด้วยการ
ประชุมกกลุ่มเพื่อการประเมินผลและสะท้อนการเรียนรู้โดย ผู้วิจัยนัดหมายผู้สูงอายุและเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมพูดคุยประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนและสะท้อนความคิดเห็น
และการสาเร็จตามเป้าหมายของความสัมพันธ์ระหว่างสองวัยที่ได้ร่วมกันวางแผนดาเนินการทั้งหมด
ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 สรุปการจัดการกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน
ในการจัดกระบวนการนี้มีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการจานวน 3 คน และมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 10 คนจากการประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ หาสภาพปั ญ หาของความสั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ การมี เ วลาใน
การร่วมกันทากิจกรรมร่วมกัน เวลาในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ผู้สูงอายุต้องการถ่ายทอดวิธีการทาผ้าไหม
มัดหมี่ อาเภอ ชนบท ให้กับเยาวชน ผู้วิจัยเองเป็นสื่อกลางเป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) ให้ผู้สูงอายุ
และเยาวชนได้มาจัดกิจกรรมร่วมกันซึ่งกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ใช้ คือ แนวคิดของ
Andragogy ของ Knowles โดยมีกระบวนการจัด 7 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1. การสร้างบรรยากาศระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน ผู้สูงอายุและเยาวชนนัดพบปะพูดคุย
ร่วมกันมาทาความรู้จักกันด้วยการสื่อสารที่ใช้ภาษาท้องถิ่น ผู้สูงอายุต้องการถ่ายทอดการทาผ้าไหมมัดหมี่ให้
ลูกหลาน ส่วนเยาวชนต้องการเรียนรู้การทาผ้าไหมมัดหมี่กับผู้สูงอายุ และตกลงในการทากิจกรรมร่วมกัน
2. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน กิจกรรม โดย
ผู้สูงอายุและเยาวชนได้ตกลงร่วมกันในสถานที่ในการจัดบ้านของผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมซึ่ง เป็นสถานที่ที่
ผู้สูงอายุมีการทาผ้าไหมมัดหมี่อยู่แล้ว และทั้งสองฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทาผ้าไหมมัดหมี่ร่วมกัน
3. การหาความต้องการและเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน ด้วยการพูดคุยเรียนรู้
แลกเปลี่ยนในเรื่องความรู้ในการทาผ้าไหมแล้วโดยทั้งผู้สูงอายุและเยาวชนมีเป้าหมายร่วมกันคือ การทาผ้าไหม
มัดหมี่อย่างง่าย ด้วยการผลัดเปลี่ยนมาทาผ้าไหมร่วมกันที่บ้านของผู้สูงอายุ โดยละการทาผ้าไหมมัดหมี่ในบาง
ขั้นตอนออกได้แก่ ขั้นตอนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการเตรียมไหมเส้นยืน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก
และใช้เวลานานจึงเลือกขั้นตอนที่ใช้ในการได้ในระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่จากัด
4. การวางแผนกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน ทั้งสองฝ่ายร่วมกันวางแผนกิจกรรม
ประกอบไปด้ ว ย กิ จ กรรมที่ ส นใจ ลั ก ษณะของขั้ น ตอนกิ จ กรรม วั ต ถุ ป ระสงค์ ช่ ว งเวลาการด าเนิ น การ
แผนกิจกรรม วิธีการทากิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ในการทากิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ หลักฐานความสาเร็จ และ
การประเมินผลของกิจกรรม จนได้ข้อสรุปร่วมกันในการกิจกรรมระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน
5. การออกแบบกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน ทั้งสองฝ่ายร่วมกันด้วยแบบบันทึก
การวางแผนกิจกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน การทาผ้าไหมมัดหมี่ อาเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น ของผู้สูงอายุและ
เยาวชน โดยแบ่งออกเป็นลักษณะกิจกรรมร่วมกัน จนได้แผนกิจกรรมร่วมกันแบบเป็นลายลักษณ์อักษร
6. การดาเนินกิจกรรมระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน ทั้งสองฝ่ายทากิจกรรมการร่วมกันตามแผน
กิจกรรมที่ร่วมกันออกแบบไว้ โดย เริ่มตั้งแต่การฟอกไหม การกวักไหม การมัดหมี่ การย้อมหมี่ การแก้หมี่
การกวักหมี่ การปั่นหมี่ ตลอดจนถึงการทอจนเป็นผ้าไหมที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์
7. การประเมินผลการจัดกิจกรรมระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันประเมิน
กิจกรรมร่วมกันและร่วมกันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ได้ในการทากิจกรรม
ระยะที่ 2 สรุปศึกษาผลของกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สูงอายุและเยาวชน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนโดยประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สูงอายุและเยาวชนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมร่วมกันโดยแบ่งเป็น 5 ด้านประกอบด้วย
ด้านที่ 1 การสื่อสารเพื่อรับฟังและการแสดงความคิดเห็น
1.1 การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา
- การสื่อสารของผู้สูงอายุกับเยาวชน ในมุมมองของผู้สูงอายุมองว่า เมื่อพูดคุยกับเยาวชนที่เข้า
ร่วมมีการพูดคุยไม่อ้อมค้อมใช้เหตุผลในการพูดคุยกัน เยาวชนสามารถรับฟังและสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
- การสื่อสารของเยาวชนกับผู้สูงอายุ ในมุมมองของเยาวชนเห็นว่า ผู้สูงอายุใช้ภาษาในการสื่อสาร
ด้วยภาษาถิ่นที่ง่าย การพูดอธิบายด้วยคาง่ายๆ ละเอียด สงสัยอะไรผู้สูงอายุตอบคาถามได้ชัดเจนผู้สูงอายุ
สังเกตเยาวชนในการทาผ้าไหมตลอดและคอยดูแลคอยบอกตลอดโดยมีผู้อายุดูแลอย่างใกล้ชิด
1.2 การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและการวิจารณ์
- การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและการวิจารณ์ของผู้สูงอายุต่อเยาวชน ผู้สูงอายุได้รับฟัง
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เยาวชนเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกัน คือฟังเยาวชนให้เหตุผลให้จบก่อน ฟังเพื่อให้ทราบว่า เยาวชนคิดอย่างไร
จากนั้นจึงมาพูดคุยกัน เพราะผู้สูงอายุมองว่า ถ้าไปขัดจังหวะเยาวชน พวกเขาจะหมดความมั่นใจในตนเอง
ทันที
- การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและการวิจารณ์ของผู้สูงอายุต่อเยาวชน เยาวชนมองว่า
ผู้สูงอายุช่วยดูตรวจสอบเมื่อตนเองทากิจกรรมที่ตนได้ทาว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าต้องปรับต้องแก้ผู้สูงอายุจะช่วย
บอกช่วยสอนซึ่งเยาวชนเองรับฟังและปรับตามเพราะต้องการทาให้ถูกต้องขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ซึ่งก็มีบางครั้งที่ผู้สูงอายุให้เยาวชนเลือกปรึกษาหารือกันผู้สูงอายุจะเป็นผู้ช่วยเสนอแนวคิดให้พวกเยาวชนได้
ตัดสินใจแล้วให้ลองทาถ้าสิ่งที่ลองทาเป็นที่พึงพอใจของเยาวชนก็จะสามารถดาเนินการต่อไปได้
1.3 การใช้คาสุภาพอ่อนหวานไม่หยาบคาย
- การใช้คาพูดสุภาพอ่อนหวานไม่หยาบคายของผู้สูงอายุต่อเยาวชน ผู้สูงอายุใช้ภาษากับเยาวชน
ด้วยถ้อยคาที่สุภาพมาก เมื่อเยาวชนทาผ้าไหมในบางขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องผู้สูงอายุช่วยชี้แนะด้วยการใช้คาที่ให้
ค่อยๆแก้ไขไป ไม่มีการตาหนิติเตียนกัน
- การใช้คาพูดสุภาพอ่อนหวานไม่หยาบคายของเยาวชนต่อผู้สูงอายุ เยาวชนใช้ภาษากับผู้สูงอายุที่
ไม่กระโชกโฮกฮาก พูดด้วยน้าเสียงที่เป็นมิตร
1.4 การใช้คาขอร้องช่วยเหลือแทนการออกคาสั่ง
- การใช้คาขอร้องช่วยเหลือแทนการออกคาสั่งของผู้สูงอายุต่อเยาวชนเมื่อเยาวชนทากิจกรรมที่
วางไว้ไม่ได้หรือติดขัด ผู้สูงอายุจะช่วยบอกช่วยสอนบางครั้งได้บอกเทคนิคการทาเสริมสอดแทรกไปด้วย ไม่ใช้
การคาพูดในเชิงอานาจแต่จะสาธิตในขั้นตอนนั้นมากกว่า
- การใช้คาของร้องช่วยเหลือแทนการออกคาสั่งของเยาวชนต่อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเมื่อต้องการความ
ช่วยเหลือจากเยาวชน จะใช้การให้ช่วยเหลือ เช่น เหตุการณ์ที่ผู้สูงอายุต้องสอดเส้นไหมใส่รูกระสวยที่เป็น
อุปกรณ์การทอผ้าที่มีรูเล็กมาก ผู้สูงอายุใช้เวลาในการสอดยากเพราะรูเล็กอีกทั้งการมองเห็นไม่ค่อยดี จึงขอ
ความช่วยเหลือให้เยาวชนช่วยสอดเส้นไหมให้ โดยไม่ใช่คาสั่ง เป็นต้น
ด้านที่ 2 การช่วยเหลือผู้อื่น
2.1 การอาสาผู้อื่น
- การอาสาผู้อื่นของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุพร้อมที่จะช่วยเหลือเยาวชนตลอดเวลาแต่อยากปล่อยให้เยาวชน
ได้ลองลงมือทาก่อน เมื่อเยาวชนทาไม่ได้ผู้สูงอายุจึงเข้าช่วย ซึ่งก็ให้เขาทาเท่าที่ทาได้เพราะเป็นความสามารถ
ของเขาซึง่ บางครั้งที่วิธีการที่ไม่เหมาะในการทากับเยาวชน ผู้สูงอายุจะอาสาช่วยทาให้ เช่น การย้อมสีไหมสีหมี่
เนื่องจากขั้นตอนนี้มันเป็นสารเคมี ผู้สูงอายุไม่ต้องการให้เด็กสัมผัสสารเคมี เป็นต้น
- การอาสาผู้อื่นในส่วนของเยาวชนต่อผู้สูงอายุ เยาวชนช่วยเหลือผู้สูงอายุในหลายๆขั้นตอนที่ผู้สูงอายุ
ไม่สะดวกในการทา เช่น การร้อยเส้นไหมใส่ช่องทอผ้าที่มีรูขนาดเล็กมากถ้าผู้สูงอายุร้อยจะใช้เวลาพอสมควร
เนื่องจากสภาพการมองเห็นตามช่วงวัย หรือการช่วยยกของหนัก ยกปอยไหม หูกไหมทอผ้าช่วยผู้สูงอายุ หรือ
การช่วยยกของเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นต้น
ด้านที่ 3 การเชื่อใจผู้อื่น
3.1 การให้โอกาสและการไว้ใจผู้อื่นให้แสดงความสามารถ
- การให้โอกาสไว้ใจผู้อื่นให้แสดงความสามารถของผู้สูงอายุต่อเยาวชน ผู้สูงอายุไว้ใจในตัวเยาวชน
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มาก โดยอธิบายและสาธิตเพียงเล็กน้อยแล้วให้เยาวชนได้ลองลงมือทาเพราะถ้าทาไม่ถูกต้องผู้สูงอายุจะคอย
ช่วยแก้ไขอยู่ข้างๆ คอยดูแลอย่างห่างๆ ผู้สูงอายุเชื่อมั่นในตัวเยาวชนว่าพวกเขาจะสามารถทาได้
- การให้โอกาสและการไว้ใจผู้อื่นให้แสดงความสามารถของเยาวชนต่อผู้สูงอายุ เยาวชนสัมผัสถึงการให้
โอกาสไว้ใจของผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเยาวชนกล่าวชัดเจนว่า ผู้สูงอายุให้ใจเต็มที่ ไม่หวงของ กล้าที่จะหยิบ
ผ้าไหมราคาแพงที่เอาไว้ขายมาให้จับสัมผัส ส่วนการทากิจกรรมผ้าไหมผู้สูงอายุได้ให้เยาวชนได้ใช้อุปกรณ์ของ
จริงทาจริง ไม่หวงของ ทาให้เยาวชนรู้สึกเป็นกันเองและไม่รู้สึกเกร็งต่อผู้สูงอายุ
ด้านที่ 4 การแสดงความจริงใจและชื่นชมยินดี
4.1 การยิ้มแย้มแจ่มใสทักทาย
- การยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายในส่วนของผู้สูงอายุต่อเยาวชนใน ผู้สูงอายุพูดคุยกับเยาวชนด้วยภาษา
อีสาน มีการหยอกล้อกับเยาวชนทาให้บรรยากาศไม่เครียด
- การยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายในส่วนของเยาวชนต่อผู้สูงอายุ เยาวชนทักทายไหว้ ผู้สูงอายุที่เจอทุกครั้ง
ในแต่ละวัน มีการพูดคุยสนทนาด้วยภาษาอีสาน ผู้สูงอายุยิ้มแย้มแจ่มใส เรียกชื่อกันทักทายกัน เยาวชนรู้สึกไม่
เคร่งเครียด เยาวชนรู้สึกเป็นกันเองกับผู้สูงอายุ รู้สึกเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเลย
4.2 การรู้จักขอบคุณหรือขอโทษ
- การตอบรับของของผู้สูงอายุเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากเยาวชน ผู้สูงอายุขอบใจเยาวชนเมื่อเยาวชน
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น การช่วยยกฟืมไหมที่หนัก การช่วยผู้สูงอายุร้อยเส้นไหมลงรูที่เล็กมาก
การยกอุปกรณ์การทาผ้าไหม การส่งของ หยิบของให้ เป็นต้น ทาให้บรรยากาศในการทากิจกรรมร่วมกันมี
ความรู้สึกเป็นมิตร
- การรู้จักการขอบคุณหรือขอโทษของเยาวชนต่อผู้สูงอายุ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสัมมาคารวะ
รู้จักการขอบคุณเมื่อผู้สูงอายุชี้แนะในการทากิจกรรม หรือในบางเหตุการณ์ที่มีความล่าช้าในการทาผ้าไหม
เยาวชนขอโทษผู้สูงอายุ
4.3 การยกย่องผู้อื่น
- การยกย่องผู้อื่นในส่วนของเยาวชน ผู้สูงอายุมองเห็นเยาวชนมาทากิจกรรมการทาผ้าไหมร่วมกันก็
ประทับใจ ผู้ สูงอายุมองเห็นว่าเยาวชนสามารถพัฒนากันได้ ชื่นชมในความสามารถของเยาวชนว่า ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการทาผ้าไหมมากพอก็สามารถเรียนรู้ได้และสามารถทาออกมาได้ดีทาได้ดี
- การยกย่องผู้อื่นในส่วนของเยาวชนในส่วนมุมมองของเยาวชนต่อผู้สูงอายุ เยาวชนชื่นชมผู้สูงอายุ
ไม่ถือตัวเป็นกันเอง กล้าที่จะเดินเข้าหากล้าที่จะเดินเข้าไปถาม ผู้สูงอายุชมว่า ทาออกมาได้ดี ซึ่งเยาวชนมี
กาลังใจในการทาต่อไป เป็นการเสริมแรงในด้านบวกให้กับเยาวชน
4.4 การให้กาลังใจผู้อื่น
- การให้ กาลั งใจผู้ อื่น ในส่ ว นของผู้ สู งอายุต่อเยาวชน ผู้ สู งอายุมีอิทธิในการให้ กาลั งใจเยาวชนให้
เยาวชนค่อยๆทาใจเย็นๆ ผู้สูงอายุให้กาลังใจทั้งหมดไม่ว่าจะสอนยังใจเย็นในการสอน การกระทาต่าง ๆ เมื่อ
เยาวชนได้รับกาลังใจทาให้พวกเขากล้าที่จะทากิจกรรมให้สาเร็จได้
- การให้กาลังใจผู้อื่นในส่วนของเยาวชนต่อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้กล่าวว่าเมื่อมีเยาวชนมาเรียนรู้อยาก
สืบทอดเรื่องการทาผ้าไหมถือว่าเป็นกาลังใจสาหรับพวกตนแล้ว เพราะอยากให้ผ้าไหมมัดหมี่ของอาเภอมีการ
สืบทอดไป
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ด้านที่ 5 การยอมรับลักษณะของบุคคล
5.1 การให้เกียรติกันและกัน
- การให้เกียรติกันและกันในส่วนของผู้สูงอายุต่อเยาวชน ผู้สูงอายุ ไม่ไปบังคับในตัวเยาวชนมากเกินไป
ไม่บังคับว่าต้องเป็นตามที่ตนคิดตนหวัง ปล่อยวาง เพราะถ้าไปบังคับเยาวชนมากจนเกินไป เยาวชนจะรู้สึกอึก
อัดไม่เป็นตัวเอง
- การให้เกียรติกันและกันในส่วนของผู้สูงอายุต่อเยาวชน เยาวชนมองว่า เมื่อพูดคุยกับผู้สูงอายุต้อ ง
พูดจาสุภาพ นอบน้อม แล้วผู้สูงอายุจะไว้ใจเราและให้เกียรติเรา ผู้สูงอายุให้เยาวชนรู้สึกเป็นกันเอง และการ
ปฏิบัติของเยาวชนกับผู้สูงอายุมีความนอบน้อมถ่อมตน
5.2 การรับรู้ความแตกต่างของผู้อื่น
- การรับรู้ความแตกต่างของผู้อื่นในส่วนของผู้สูงอายุที่มีต่อเยาวชน ผู้สูงอายุมองว่า การที่ เยาวชน
สามารถทาได้ในเวลาที่จากัดย่อมเป็นสิ่งที่ดีแล้ว รวมไปถึง การที่ผู้สูงอายุตระหนักถึงว่า เยาวชนเมื่อเขาคิดทา
อะไรจะไปขัดขวางการทางานเขาเลยไม่ได้ ต้องลองให้เขาลองทาก่อน จะไปห้ามคาว่าอย่าๆ เลยย่อมไม่ได้ จะ
ทาให้เยาวชนขาดความมั่นใจ
- การรับรู้ความแตกต่างของผู้อื่นในส่วนของเยาวชนที่มีต่อผู้สูงอายุ เยาวชนรับรู้การทางานของ
ผู้สูงอายุในการทาผ้าไหมว่ากว่าจะทอผ้าไหมแต่ละผืน เสร็จไม่ใช่เรื่องง่าย เยาวชนรับรู้ถึงการปรับตัว ของ
ผู้สูงอายุทพี่ ยายามปรับตัวเข้าหาเยาวชนทั้งการใช้ภาษา การพูดคุย การกระทา ที่เป็นกันเอง
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐานมี
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน สามารถอภิปรายผลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การจั ดการกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้น บ้า นเป็น ฐาน
เพื่อพัฒนความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน
1. การจัดกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน คือ การทาผ้าไหมมัดหมี่
ของอาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมครั้ งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและเยาวชนได้มี
โอกาสพูดคุยและเรียนรู้ ในจัดกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมได้มีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
ในการทาผ้าไหมมัดหมี่จริงทาจริงจากผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับ วรรัตน์ อภินันท์กูล, 2551
; สุ มาลี สั งข์ศรี , 2551; อาชัญญา รั ตนอุบ ล, 2551 และ อุ่นตา นพคุณ , 2546 ที่กล่ าวไว้ว่ากระบวนการ
การศึกษานอกระบบโรงเรีย นช่วยทาให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจปัญหาของตนเองและ
สภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ด้วยการนาทรัพยากรท้องถิ่นมาเป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้รู้จักการ
ปฏิบัติตนตามความถูกต้องและเหมาะสมของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนและสังคม
2. แนวคิดของ Andragogy ของ Knowles เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและเยาวชนหาความสนใจในการทาผ้า
ไหมมัดหมี่ร่ วมกัน โดยใช้สถานการณ์การทาผ้าไหมมัดหมี่ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนเพื่อให้เกิด
ความสันพันธ์ในเชิงบวกระหว่างกันและกัน ในกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญา
การทาผ้าไหมมัดหมี่ร่วมกันกับผู้สูงอายุและเยาวชน ในการทาผ้าไหมมัดหมี่นั้น ผู้จัดกิจกรรมได้ ประเมินระดับ
ความต้องการของผู้สูงอายุและเยาวชน ผู้สูงอายุต้องการถ่ายทอดความรู้การทาผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งความต้องการ
ดังกล่าวเกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน กาหนดวัตถุประสงค์ วางแผนกิจกรรม เนื้อหาวิธีการเรียนร่วมกัน ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เกิดจากการพูดคุยร่วมกัน การเจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความเคารพในลักษณะของแต่ละบุคคล
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รวมไปถึงความเชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยผู้จัดกิจกรรมคือผู้อานวยความสะดวกในการส่งเสริมให้ผู้อายุและ
เยาวชนทากิจกรรมร่วมกันแต่ต้องอยู่ในบทบาทของการร่วมกันหาคาตอบให้ผู้สูงอายุและเยาวชนได้มีโอกาสใน
การพูดคุยแลกเปลี่ยนการเจรจาต่อรองรวมไปถึงการทากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น
ตอนที่ 2 ผลของกระบวนการจั ด การศึก ษานอกระบบโรงเรี ยนโดยใช้ ประเพณี พื้ น บ้ า นที่มี ต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน
ด้านที่ 1 การสื่อสารเพื่อการรับฟังและการแสดงความคิดเห็น
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและการวิจารณ์ ผู้สูงอายุได้รับฟังเยาวชนเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกัน
คือฟังเยาวชนให้เหตุผลให้จบก่อน ฟังเพื่อให้ทราบว่า เยาวชนคิดอย่างไร จากนั้นจึงมาพูดคุยกัน ส่วนเยาวชน
ต้องมีการรับฟังผู้สูงอายุให้จบก่อนเช่นกัน ซึง่ สอดคล้องกับ มัลลิกา คณานุรักษ์ (2547) เวลาในการสื่อสารอย่า
เป็นผู้พูดฝ่ายเดียว ควรจะฟังผู้อื่นพูดด้วย โดยเฉพาะกับคู่สื่อสาร เพราะพฤติกรรมการสื่อสารที่ดีมิใช่เพื่อมุ่ง
สื่อสารอย่างเดียว แต่ต้องรับสารจากคู่สื่อสารเช่นกัน
การใช้คาขอร้องช่วยเหลือแทนการออกคาสั่ง การใช้คาของร้องช่วยเหลือแทนการออกคาสั่งของ
เยาวชนต่อสูงอายุ เมื่อเยาวชนทากิจกรรมที่วางไว้ไม่ได้หรือติดขัดเยาวชนจะขอความช่วยเหลือผู้สูงอย่าง
สุภาพ ผู้สูงอายุจะช่วยบอกช่วยสอนบางครั้งได้บอกเทคนิคการทาเสริมสอดแทรกไปด้วย ผู้สูงอายุจะใ ช้การ
ค่อยพูดคอยบอกไม่ออกคาสั่ง ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญญภัสร์ ศิรธันราโรจน์ (2559) ควรมีความระมัดระวังในการ
เคารพซึ่งกันและกัน ในความสัมพันธ์กับผู้อื่นการสื่อสารมีความสัมพันธ์มากไม่ใช่คาสั่งเพื่อกดคนอื่น ควรใช้การ
ขอร้อง ขอคาแนะนา ขอความช่วยเหลือ มากกว่าการออกคาสั่ง
ด้านที่ 2 การช่วยเหลือผู้อื่น
จากปรากฏการณ์ในตัวชี้วัดนี้สะท้อนให้เห็นถึง การมีน้าใจให้กันและกัน มีความกระตือรือร้นในการ
ช่วยเหลือกันและกัน หรือแม้กระทั่งการแสดงน้าใจในการช่วยเหลือกัน ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ
และเยาวชนไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้อ งกับ สมพร สุทัศนีย์ (2554) การรู้จักบริการในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่น สังเกตความต้องการของผู้อื่นและให้ในสิ่งที่เขาต้องการตลอดสังเกต
อารมณ์ความรู้สึกเพื่อจะได้ตอบสนองให้สอดคล้องกับอารมณ์ของเขาได้ สอดคล้องกับ ธัญญภัสร์ ศิรธันราโรจน์
,(2559) ที่กล่าวสรุปไว้ว่า จงเป็นผู้มีน้าใจ รู้จักช่วยเหลือคนอื่น แสดงความมีน้าใจซึ่งกันและกัน
ด้านที่ 3 การเชื่อใจผู้อื่น
การให้โอกาสไว้ใจผู้อื่นให้แสดงความสามารถระหว่างผู้สูงอายุและ ผู้สูงอายุและเยาวชนจะต้องมีความ
เชื่อใจเชื่อมั่นในกันและกันก่อนจึงจะสามารถทากิจกรรมร่วมกันในช่วงอื่น ๆ ต่อได้ การสร้างความไว้ใจให้กับ
ผู้สูงอายุและเยาวชนเริ่มตั้งแต่การพบกันครั้งแรก การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้มีผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างกัน ผู้สูงอายุเชื่อมั่นในตัวเยาวชนว่าพวกเขาจะสามารถทาได้ ทาให้เยาวชนรู้สึกเป็นกันเอง จากการไว้
เนื้อเชื่อใจกันและกันทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกันกับแนวคิดของกรมสุขภาพจิต (2546)
ความไว้เนื้อเชื่อใจ การอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข เราจาเป็นต้องให้เขาไว้วางใจในตัวเราด้วย การให้โอกาสให้
บุคคลอื่นได้ทางานอย่างเต็มที่ถ้าเราได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจ สนับสนุนการทางานระหว่างกัน
ด้านที่ 4 การแสดงความจริงใจและการแสดงความชื่นชมยินดี
การยิ้มแย้มแจ่มใสทักทาย ในประเด็นตัวชี้วัดนี้สะท้อนออกมาในส่วนของเยาวชนที่กระทากับผู้สูงอายุ
มากกว่า เยาวชนทักทายไหว้ ผู้สูงอายุที่เจอทุกครั้งในแต่ละวัน มีการพูดคุยสนทนาด้วยภาษาอีสาน ผู้สูงอายุ
ยิ้มแย้มแจ่มใส เรียกชื่อกันทักทายกัน การยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเป็นธรรมเนียมพื้นฐานความสัมพันธ์ในเชิง
บวกระหว่างกันและกัน สอดคล้องกับ ธัญญภัสร์ ศิรธันราโรจน์ (2559) และ วีระพรรณ จันทร์เหลือง (2559)
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การจาและการเรียนชื่อผู้อื่นได้ถูกต้อง เจ้าของชื่อจะรู้สึกภูมิใจที่เอาใจใส่ สนใจ ให้เกียรติและให้ความสาคัญต่อ
เขา การทักทาย เจรจา ปราศรัยกับผู้อื่น สร้างความคุ้นเคยก่อให้เกิดความสัมพันธ์ การยิ้มให้ผู้อื่นก่อนแสดงถึง
การทอดไมตรี มีน้าใจ มีอัธยาศัย มีความเป็นมิตร ไม่ถือตัว มีอารมณ์ขันสร้างบรรยากาศที่ดี
การให้กาลังใจผู้อื่น ผู้สูงอายุมีอิทธิพลในการให้กาลังใจเยาวชนให้เยาวชนค่อยๆทาใจเย็นๆ ผู้สูงอายุให้
กาลังใจทั้งหมดไม่ว่าจะสอนกี่ครั้งก็ตาม ให้กาลังใจเยาวชนในการทางานทากิจกรรมของเยาวชนด้วยคาพูด
การกระท าต่ า ง ๆ เมื่ อ เยาวชนได้ รั บ ก าลั ง ใจท าให้ พ วกเขากล้ า ที่ จ ะท ากิ จ กรรมให้ ส าเร็ จ ได้ ท าให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญญภัสร์ ศิรธันราโรจน์ (2559) การรู้จักให้
กาลังใจคนอื่น เพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเราสนใจเขาเห็นใจ การกระตุ้นให้บุคคลมีกาลังใจจะทาให้คนอื่นมีเราเป็นมิตร
ด้านที่ 5 การยอมรับลักษณะของบุคคล ประกอบไปด้วย 2 ตัวชี้วัดคือ การให้เกียรติกันและกัน และ
การรับรู้ความแตกต่างของผู้อื่น การยอมรับลักษณะบุคคลนั้นทาให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันลดความขัดแย้ง
ระหว่างกันและกันได้อีกทางหนึ่ง
การให้เกียรติกันและกัน ผู้สูงอายุไม่ไปบังคับในตัวเยาวชนมากเกินไป ไม่บังคับว่าต้องเป็นตามที่ตนคิด
ตนหวัง ปล่อยวาง วางมือให้เยาวชนได้ลองถูกลองผิดถ้าไม่ได้จึงค่อยอาสาช่วยเหลือ เพราะถ้าไปบังคับเยาวชน
มากจนเกินไป เยาวชนจะรู้สึกอึกอัดไม่เป็นตัวเอง จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุต้องให้อิสระกับเยาวชนพอสมควร
เพราะเยาวชนเป็นช่วงอายุที่ไม่ต้องการการบังคั บมากจนเกินไป ส่วนเยาวชนมองว่า เมื่อพูดคุยกับผู้สูงอายุ
สุภ าพ นอบน้ อม แล้ วผู้ สู งอายุ จะไว้ใจเราและให้ เกียรติเราจะเห็ นได้ว่าผู้ สู งอายุต้องให้อิส ระกับเยาวชน
ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นการให้เกียรติซึ่งกันจะทาให้ความสัมพันธ์ที่ดีสอดคล้องกับ วีระพรรณ จันทร์เหลือง (2559)
การให้ความสาคัญกับผู้อื่น ด้วยวิธีการหลายๆอย่างได้แก่ การพูดให้คนอื่นรู้ว่าเขาเก่งยกย่องให้เกียรติผู้อื่น การ
แสดงกิริยาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาการให้โอกาสในการทาสิ่งต่าง ๆก่อนตัวเราเสมอถ้า
ทาได้ ปฏิบัติต่อผู้อื่นเยี่ยงบุคคลพิเศษการวางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ไม่แสดงอานาจเหนือผู้อื่น
ควรให้ผู้อื่นรู้สึกว่าอยู่ใกล้เราแล้วสบายใจ
การเข้าใจลักษณะธรรมชาติของกันและกันจะทาให้ความสัมพันธ์ไปทางที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุมองว่าเยาวชน
ปัจจุบันมีความอดทนไม่มาก การที่เยาวชนทาได้เพียงในเวลาที่จากัดย่อมเป็นสิ่งที่ดีแล้วรวมไปถึงการที่เยาวชน
เมื่อเขาคิดทาอะไรวางแผนอะไรเราจะไปขัดขวางการทางานเลยไม่ได้ ต้องปล่อยให้เยาวชนมีการลองผิดลองถูก
ไปก่อนไม่ขัดจังจะทาให้เยาวชนขาดความมั่นใจในมุมมองของเยาวชนรับรู้ถึงการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เข้าหา
เยาวชนทั้งการใช้ภาษา การพูดคุย การกระทา ที่เป็นกันเอง การพยายามถ่ายทอดองค์ความรู้ การพยายาม
พูดคุยกับเยาวชนด้วยความเช้าใจในการรับรู้ความแตกต่างระหว่างกันนี้ทาให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กันกับ กมลรัฐ อินทรทัศน์ (2547) การยอมรับลักษณะส่วนตัวหรือลักษณะเฉพาะของบุคคลตามที่เขาเป็น ให้
เกียรติและเคารพ ในคุณค่าของบุคคล มีความเป็นมิตร และความอบอุ่นใจแก่ผู้อื่น
ข้อเสนอแนะ
ในกระบวนการจัดกิจกรรมจะต้องเน้นให้ผู้สูงอายุและเยาวชนมีโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
มากที่สุด ซึ่งสิ่งแรกที่ผู้จัดกิจกรรมที่จะต้องคานึงในขั้นตอนแรกและสาคัญ คือ การสร้างบรรยากาศให้ทั้งสอง
ฝ่ายเกิดความต้องการในการเรียนรู้ร่วมกันและรู้สึกปลอดภัยในตัวชี้วัดของความสัมพันธ์ระหว่างกันสิ่งแรกที่
ควรจะให้เกิดขึ้นก่อนคือ การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ถ้ามีการไว้เนื้อเชื่อใจกัน ความสัมพันธ์อื่นๆจะตามมา
ต่อๆ ไป นอกจากนี้ควรมีการติดตามผลหลังจากการจัดกิจกรรมและควรคานึงถึงความยั่งยืนของความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนเนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นเพียงการสร้างจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ
และเยาวชนผ่านการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน
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