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การพัฒนาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ล้านนาของนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนประจ�าจงัหวดัล�าพูนและจงัหวดัล�าปาง
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มหาวทิยาลยันอร์ท	เชียงใหม่

บทคดัย่อ

	 การวจิยัคร้ังน้ีไดแ้บ่งการวจิยัออกเป็น	2	ระยะ	ดงัน้ี

	 ระยะท่ี	 1	 	 เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	Research)	 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบ 

การพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาของนกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนประจ�าจงัหวดั

ล�าพูนและจงัหวดัล�าปางกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัระยะท่ี	1	 คือ	การขอประชุมระดมความคิดเห็น

อยา่งมีส่วนร่วมของผูส้อนนาฏศิลป์ลา้นนาโรงเรียนประจ�าจงัหวดัล�าพูนและจงัหวดัล�าปาง	ผูเ้ช่ียวชาญ

ด้านนาฏศิลป์ล้านนา	ปราชญ์ชาวบ้าน	และนักเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนประจ�าจังหวดัล�าพูนและ

จงัหวดัล�าปาง	จ�านวน	20	คน	ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาความรู้และความ

ซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา	จ�าแนกเป็นปัจจยัภายใน	ไดแ้ก่	การสร้างแรงจูงใจ	และปัจจยัภายนอก	ไดแ้ก่	 

การสนบัสนุนทางสังคม	การไดรั้บตวัแบบท่ีเหมาะสม	อิทธิพลของส่ือ/เทคโนโลย	ี ซ่ึงจากผลการศึกษา

ในระยะท่ี	1	ผูว้ิจยัไดน้�ามาสร้างเป็นรูปแบบการพฒันา	และออกแบบกิจกรรมการพฒันาความรู้และ 

ความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา

	 ระยะท่ี	2		 เป็นการวจิยัเชิงก่ึงทดลอง	(Quasi	-	Experimental	Research)	มีวตัถุประสงค	์เพ่ือน�ารูป

แบบไปทดลองใชใ้นการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา	กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชป้ระกอบ

ดว้ยนกัเรียนมธัยมศึกษา	จ�านวน	160	คน	แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง	80	คน	และกลุ่มควบคุม	80	คน	ผลการ

ทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่	คะแนนเฉล่ียความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาของนกัเรียนกลุ่มทดลอง	

ทั้งก่อนและหลงัการทดลอง	มีคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติกล่าวคือ	นกัเรียนท่ีเขา้

ร่วมกิจกรรมการพฒันาฯ	มีความรู้และความซาบซ้ึงสูงข้ึน	และสูงกว่านกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

การพฒันาฯ	ดงันั้น	จึงสรุปไดว้า่การพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา	สามารถพฒันาได้

ดว้ยรูปแบบและกิจกรรมการพฒันาท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน
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ค�าส�าคญั:	การพฒันา	ความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา	นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา			

Abstact

	 This	research	was	divided	into	two	phases:	the	survey	and	the	quasi	-	experimental	research.

	 	 Phase	1	was	the	survey	research	which	aimed	at	generating	a	model	for	developing	knowledge	

and	appreciation	in	Lanna	Dancing	Art	among	students	 in	provincial	secondary	school	in	Lamphun	

and	Lampang	Provinces.	The	number	of	samples	employed	in	this	phase	was	20	participants;	including	 

dancing	art	teachers	in	provincial	secondary	schools,	Lanna	Dancing	artists,	local	scholars,	and	students	

in	provincial	secondary	school.	These	participants	were	invited	to	attend	the	participative	meeting	to	

brainstorm	the	factors	which	hindered	 the	knowledge	and	appreciation	 in	Lanna	Dancing	Art.	The	 

findings	of	 the	 study	showed	 that	 there	were	 two	 factors	which	affected	 the	knowledge	and	 the	 

appreciation	in	Lanna	Dancing	Art;	namely,	 internal	factor	(i.e.	motivation)	and	external	factors	(i.e. 

social	support,	appropriate	role	models,	media	and	technology	influences).	The	findings	of	this	phase	

were	employed	 to	generate	a	model	 for	 the	development	of	knowledge	and	appreciation	 in	Lanna	 

Dancing	Art.	

	 Phase	2	was	the	quasi	-	experimental	research	which	aimed	at	the	experimentation	of	the	model	

derived	from	the	first	phase	of	the	study.	The	number	of	samples	used	in	this	Phase	were	160	students	

in	provincial	secondary	school	in	Lamphun	and	Lampang	Provinces,	which	devided	into	two	groups,	

namely,	80	students	for	experimental	group	and	80	students	for	controlled	group.	The	findings	reveal	

that	the	mean	scores	of	the	knowledge	and	appreciation	in	Lanna	Dancing	Art	of	the	students	in	the	 

experimental	group	prior	 to	and	after	 the	experiment	were	statistically	significant	different.	That	 is	

the	level	of	knowledge	and	appreciation	in	Lanna	Dancing	Art	of	the	students	who	participated	in	the	 

development	activities	were	higher	than	those	who	did	not	to	participate	in	such	activities.	Therefore,	it	

can	be	concluded	that	the	knowledge	and	appreciation	in	Lanna	Dancing	Art	can	be	developed	by	the	

model	of	the	development	which	is	presented	in	this	study.

Keywords:	development,	knowledge	and	appreciation,	Lanna	dancing	art,	secondary	school	students.

บทน�า

	 นาฏศิลป์ล้านนา	 เป็นมรดกของชาวล้านนาท่ีสืบทอดต่อกันมาระยะเวลาอนัยาวนาน	ตั้ งแต่

อดีตถึงปัจจุบนั	 มีลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นเป็นกระบวนการถ่ายทอดท่ีสั่งสมทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ในรูปแบบของการแสดงท่ีมีลีลาท่าทางอ่อนชอ้ย	งดงาม	บ่งบอกถึงความประณีตท่ีแฝงดว้ยจินตนาการ

ศิลปะอนัละเอียดอ่อนของคนลา้นนา	จนกลายเป็นอตัลกัษณ์และถือว่าเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส�าคญั

ของคนลา้นนา

	 ศิลปะทางดา้นการแสดงนาฏศิลป์ลา้นนามีลกัษณะเฉพาะและมีแบบแผน	ดงัท่ี	 ธีรยุทธ	 	ยวงศรี	

(2540:	60	-	62)	ไดก้ล่าวถึง	ความเป็นมาของฟ้อนลา้นนาวา่มีมานานเกิน	500	ปี	การฟ้อนของชาวลา้นนา
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ในอดีต	ประกอบไปดว้ยลีลาท่าทางท่ีเลียนแบบหรือดดัแปลงมาจากธรรมชาติในทอ้งถ่ินมีลกัษณะกล่าว

คือ	เช่ืองชา้	แช่มชอ้ย	สวยงาม	ไม่มีลีลาท่าร�าซบัซอ้นยุง่ยาก	เป็นกระบวนท่าร�าท่ี	 ง่ายๆ	สั้นๆ	เพราะเกิด

จากภูมิปัญญาชาวบา้น	ต่อมาสมยัเจา้อินทวชิยานนท	์เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่องคท่ี์	7	มีการเปล่ียนแปลง

การฟ้อนเมืองข้ึน	 โดยอิทธิพลการดนตรีและการละครในราชส�านักกรุงเทพฯได้แผ่มาสู่ดินแดน 

ลา้นนา	สอดคลอ้งกบั	สุรพล		ด�าริห์กลุ	(2542:	266	-	269	)	กล่าววา่	นบัแต่นั้นมาในคุม้ของเจา้ดารารัศมี	 

พระราชชายาในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	การฟ้อนของลา้นนาเร่ิมมีแบบแผนมากข้ึน	มี

ลกัษณะเป็นการแสดงแบบมหรสพอยา่งแทจ้ริง	เรียกวา่	“ฟ้อนเมือง”	ซ่ึงในสมยัก่อนฟ้อนเมืองหาดูไดย้าก 

ถา้จะดูการฟ้อนท่ีอ่อนชอ้ยสวยงาม	ตอ้งเป็นช่างฟ้อนจากคุม้หลวง

	 ภายใตก้ารอนุรักษแ์ละการสืบทอดในพระราชชายาเจา้ดารารัศมี	นงเยาว	์ 	กาญจนจารี	(2533:	100)	

กล่าววา่	พระราชชายาเจา้ดารารัศมี	ทรงสนพระทยัในศิลปวฒันธรรมของลา้นนา	ส่ิงไหนเห็นควรค่าท่ีจะ

อนุรักษ	์กโ็ปรดฟ้ืนฟใูหเ้ป็นศิลปะเชิดหนา้ชูตาของชาวภาคเหนือ	ส่วนศิลปะการฟ้อนเมืองทางเหนือนั้น	

ทรงเอาพระทยัใส่เป็นอยา่งมาก	ไดท้รงฝึกหดัลูกหลานของเจา้นายฝ่ายเหนือท่ีเขา้มาถวายตวักบัพระองค์

ท่าน	ทรงให้เป็นช่างฟ้อนประจ�าคุม้	 ถึงแมว้่าจะอยู่คุม้เจา้นายอ่ืนหรือเป็นลูกหลานของมหาดเล็กและ

ขา้หลวง	หากทรงเห็นวา่มีแววกจ็ะมีรับสัง่ใหเ้ขา้มาซอ้ม	และออกแสดงในเวลามีงานเฉลิมฉลองต่างๆ				

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	ทรงมีพระราโชบายในการพฒันาประเทศ 

ไปพร้อมๆ	กบัการรักษาศิลปวฒันธรรมไทย	โปรดเกลา้สนับสนุนให้มีการพฒันา	อนุรักษ์	 สืบทอด 

โดยคงรักษาส่ิงดีงามของไทยท่ีสืบทอดมาแต่อดีตไวใ้ห้เป็นเอกลกัษณ์ศกัด์ิศรี	 เพ่ือให้คนไทยไดส้�านึก

และหวงแหนศิลปวฒันธรรมไทย	อนัเป็นมรดกของชาติ	และความเป็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน	เช่น	ศิลปะ

การแสดงฟ้อนเมือง	หรือท่ีเรียกในปัจจุบนัว่านาฏศิลป์ลา้นนา	ดว้ยเหตุท่ีว่าประเทศไทยก�าลงัจะกา้วสู่

ประชาคมอาเซียน	ตามท่ี	สุรินทร์		พิศสุวรรณ	(2556	:	127	-	131)	กล่าวถึง	กลุ่มสมาชิกอาเซียนท่ีจะช่วย

หล่อหลอมทุกประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความเป็นหน่ึงเดียวแบ่งแยกออกเป็น	3	ประชาคมย่อยหรือ

เรียกวา่	3	เสาหลกัอาเซียน	ซ่ึงมีการก�าหนดใหแ้ลว้เสร็จภายในปีพ.ศ.	2558	ประกอบดว้ย

	 1.	ประชาคมการเมืองความมัน่คงอาเซียน	(ASEAN	POLITICAL-SECURITY		COMMUNITY	

หรือ	APSC)

	 2.		ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	ECONOMIC	COMMUNITY	หรือ	AEC)	

	 3.		สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน	(ASEAN	SOCIO-CULTURAL	COMMUNITY	หรือ	ASCC)

นาฏศิลป์ลา้นนา	จึงถือเป็นส่วนหน่ึงในสามเสาหลกัท่ีจะแสดงใหถึ้งความแขง็แกร่ง	และเขม้แขง็	สามารถ

แข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนได	้สอดคลอ้งกบัการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน	ดา้นการอนุรักษแ์ละสืบสาน

วฒันธรรมของกระทรวงวฒันธรรม	โดยมีส�านกังานกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ	ท�าหนา้ท่ีส่งเสริมบ�ารุง

รักษาฟ้ืนฟูวฒันธรรมทอ้งถ่ิน	ตลอดจนส่งเสริมหน่วยงานของภาครัฐ	และเอกชนทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ	ส�าหรับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมพฒันาปลูก

ฝังวฒันธรรมให้กบัเยาวชนในสถานศึกษา	โดยก�าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศกัราช	2551	 ซ่ึงเนน้ให้โรงเรียนปลูกฝังจิตส�านึกความเป็นไทยมีระเบียบวินยั	ค �านึงถึงประโยชน์

ส่วนรวมใหก้บัผูเ้รียน	ตลอดจนรักษาวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนเอง						
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	 ปัจจุบันสังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	 กระแสโลกาภิวตัน์ความเจริญก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไดเ้ขา้มามีบทบาทส�าคญัต่อสังคมไทย	และไดรั้บความนิยมมากข้ึนตามกาล

เวลา	ดงัเห็นไดจ้ากหนุ่มสาวสมยัใหม่ให้ความส�าคญักบัวฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออกมีการซึมซบั

ทางวฒันธรรมขา้มชาติมากข้ึน	ส่งผลท�าให้นาฏศิลป์ลา้นนาถูกละเลย	จนไม่สามารถสร้างความเหมาะ

สมให้ทนัต่อการเปล่ียนไปของกระแสสังคมได	้ ซ่ึงเป็นบริบทใหม่ของสังคมไทยในการหยิบยืม	 	หรือ 

น�าวฒันธรรมของผูอ่ื้นมาใช	้บางคร้ังน�ามาใชอ้ยา่งสมบูรณ์	โดยลืมรากหรือแก่นแทข้องตนเอง	สอดคลอ้ง

กบัราชบณัฑิตยสถาน	(2542:	29	-	34)	ไดใ้หค้วามหมายการถ่ายโยงทางวฒันธรรมไวว้า่เป็นการปรับตวั

ใหเ้ขา้กบัวฒันธรรม	กระบวนการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีบุคคลต่างวฒันธรรมมีการติดต่อโดยตรง

ต่อเน่ืองกนั	ยงัผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในแบบอยา่งวฒันธรรมดั้งเดิมของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือทั้งสอง

กลุ่ม	อยา่งไรกดี็แต่ละกลุ่มกค็งด�ารงวิถีชีวิตตามแบบอยา่งวฒันธรรมส่วนใหญ่ของตนอยู	่ไม่ไดถู้กท�าให้

กลืนกนัเขา้ไปในอีกกลุ่มหน่ึงทีเดียว	

	 นอกจากน้ี	แนวคิดของนกัวิชาการมุ่งให้ความส�าคญักบับทบาททางศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน	และ 

มีความคิดวา่น่าจะรักษาอตัลกัษณ์	(Identity)	ของกลุ่มคนในท่ามกลางกระแสโลกาภิวตันไ์ว	้ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั	John	Naisbitt	 (1994:	304)	 ช้ีให้เห็นว่า	ในขณะน้ีกระแสโลกาภิวตัน์เป็นปัจจยัท่ีท�าให้คนในโลก 

ไดรั้บอิทธิพลจากภายนอกสงัคมมากข้ึน	และส่งผลใหว้ฒันธรรมในกลุ่มของตนลดลง	ซ่ึงกย็งัมีนกัวชิาการ

อีกจ�านวนหน่ึงในหลายๆ	สังคมท่ีเห็นว่า	สังคมของตนคงจะตอ้งพยายามสร้างลกัษณะเด่นเฉพาะ	หรือ 

ท่ีเรียกวา่	อตัลกัษณ์	(Identity)	ของสงัคมของตนไว	้(JohnNaisbitt,	Global	Paradox)	เช่นเดียวกบัแนวคิดของ 

ผูว้จิยั	ซ่ึงตอ้งการรักษาวฒันธรรมดา้นนาฏศิลป์ลา้นนาไวใ้นท่ามกลางกระแสของโลกาภิวตัน์

	 ท่ามกลางกระแสดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของผูว้ิจยัจะพบว่า	การแสดงนาฏศิลป์ลา้นนา	

ปัจจุบนัจะหาชมไดย้าก	หากแต่จะไดดู้การฟ้อนหรือการแสดงท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชาวลา้นนาจริงๆ	 

นั้ นสามารถจะพบเห็นได้จากการแสดงในงานเทศกาลวนัส�าคัญ	 พิธีกรรมในบางโอกาสเท่านั้ น	 

ส่วนใหญ่ท่ีพบเห็นจะเป็นการแสดงออกทางวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไป	โดยเฉพาะการแสดงนาฏศิลป์ 

ลา้นนา	 เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ไดแ้สดงออกทางพฤติกรรมท่ีแตกต่างออกไป	เช่น	การน�าเอาศิลปะ 

ทางตะวนัตกหรือทางตะวนัออกเฉียงใตคื้อ	การเตน้สมยัใหม่	ประกอบทั้งลีลาท่าทางการเตน้	การแต่งกาย 

ท่ีอาจจะหล่อแหลมไม่เหมาะสม	ไดน้�ามาปรับประยกุตใ์ชท้ �าใหผ้ดิเพี้ยนไป	โดยการรับอิทธิพลจากส่ือและ 

ทางเทคโนโลยีต่าง	ๆ	สอดคลอ้งกบังานวิจยั	อา้งถึงในชชัาภา	 	ออ้พงษ	์ (2555:	1)	ไดก้ล่าวถึงกระแส

นิยมของวฒันธรรมเกาหลีท่ีเกิดข้ึนนั้ นเร่ิมมาจากส่ือส�าคัญ	 2	ประเภท	 คือ	ละคร	 โทรทัศน์	 และ 
เพลงป๊อบ	(K	-	Pop)	ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา	เน้ือหาสาระความเป็นเกาหลีในดา้นละครโทรทศัน	์ภาพยนตร์	 

เพลงป๊อบ	และคนมีช่ือเสียงในสังคมเกาหลี	ไดรั้บความนิยมและความสนใจเป็นวงกวา้งในประเทศจีน	

ไตห้วนั	ฮ่องกง	และประเทศอ่ืนในเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต	้ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละนิตยสาร

ต่างๆ	ให้การยอมรับในกระแสความนิยมของวฒันธรรมเกาหลีท่ีพุ่งสูง	โดยไดข้นานนามปรากฏการณ์

น้ีว่า	“คล่ืนวฒันธรรมเกาหลี”	หรือ	Hallyuในภาษาเกาหลี	จากวฒันธรรมของเกาหลี	ไม่ว่าจะเป็นละคร

เกาหลี	ดารายอดนิยมเกาหลี	นกัร้องเกาหลี	การแต่งตวัสไตลเ์กาหลี	อาหารการกิน	หรือการใชส่ิ้งของ

ต่างๆ	 ท่ีผลิตจากประเทศเกาหลี	ฯลฯ	 ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีคนไทยให้ความสนใจมากในปัจจุบนั	 

ทั้งทุกเพศ	ทุกวยั	โดยเฉพาะกลุ่มของ“วยัรุ่น”	จากความนิยมดงักล่าว	 เด็กรุ่นใหม่ของไทยไดรั้บอิทธิพล
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ตามกระแสสังคม	หรือมีค่านิยมท่ีเปล่ียนไป	 ได้น�าเอาศิลปะทางวฒันธรรมด้านนาฏศิลป์ล้านนา	 

น�ามาปรับปรุงเปล่ียนแปลง	และน�าเขา้มาผสมผสานกบัการแสดงของทางภาคเหนือ	จึงเป็นมูลเหตุท�าให้

วฒันธรรมดา้นการแสดงนาฏศิลป์ลา้นนาถกูกลืนไม่หลงเหลือความเป็นอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน	และวฒันธรรม

ของคนลา้นนาอยา่งแทจ้ริง	 เช่น	ไดมี้การน�าเอาการเตน้	 ท่าทางท่ีย ัว่ยวนไม่เหมาะสม	มกัจะพบเห็นใน

ช่วงเทศกาลสงกรานต	์ดงันั้น	ผูว้จิยัจึงมีความมุ่งมัน่และตั้งใจท่ีจะปลูกฝังเดก็และเยาวชน	โดยเฉพาะกลุ่ม

เด็กและเยาวชนในวยัเรียนท่ีก�าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษา	 ซ่ึงเป็นก�าลงัส�าคญัของประเทศชาติไดเ้ขา้มามี 

ส่วนร่วมในการท่ีจะอนุรักษ์และสืบสานศิลปะทางวฒันธรรมดา้นนาฏศิลป์ลา้นนา	 เพ่ือให้เกิดความ

ตระหนักความรู้และความซาบซ้ึงในมรดกทางวฒันธรรมของคนล้านนา	อันท่ีจะสร้างอัตลักษณ์ 

ของคนลา้นนาใหค้งอยูสื่บต่อไป

วตัถุประสงค์

	 1.	เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาของนกัเรียนมธัยมศึกษา

โรงเรียนประจ�าจงัหวดัล�าพนูและจงัหวดัล�าปาง

	 2.	 เพ่ือพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ล้านนาของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา

โรงเรียนประจ�าจงัหวดัล�าพนูและจงัหวดัล�าปาง

สมมตฐิานการวจิยั

	 1.	นกัเรียนท่ีไดรั้บประสบการณ์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงใน

นาฏศิลป์ลา้นนา	มีคะแนนเฉล่ียก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม	แตกต่างจากหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาความรู้

และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา

	 2.	นกัเรียนท่ีไดรั้บประสบการณ์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงใน

นาฏศิลป์ลา้นนา	มีคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้และความซาบซ้ึง	สูงกวา่	นกัเรียนกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บประสบการณ์

จากการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิยั

	 1.	นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ล้านนา	ตลอด

โครงการจะเป็นผูท่ี้มีความพร้อมในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมลา้นนาอยา่งย ัง่ยนื	และพร้อมท่ีจะถ่ายทอด

ศิลปวฒันธรรมลา้นนาสู่อนุชนรุ่นหลงัต่อๆ	ไปไดเ้ป็นอยา่งดี	อนัเน่ืองมาจากความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์

ลา้นนา	

	 2.	นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาของโรงเรียน

ท่ีเขา้ร่วมโครงการจะส่งผลต่อการสร้างความภาคภูมิใจ	น�ามาซ่ึงพฤติกรรมอนุรักษน์าฏศิลป์ลา้นนาและ

โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการสามารถน�าแนวคิดไปใชใ้นการเปิดหอ้งเรียนอจัฉริยะดา้นนาฏศิลป์ลา้นนาให้

กบันกัเรียน	และน�าไปใชใ้นการพฒันาส�าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาในโรงเรียนประจ�าจงัหวดัอ่ืนๆ	ได้
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วธีิการด�าเนินการวจิยั

	 ในการด�าเนินการวิจยัผูว้ิจยัได้แบ่งการวิจยัออกเป็น	2	ระยะ	 คือ	ระยะท่ี	 1	 เพ่ือสร้างรูปแบบ 

การพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา	ระยะท่ี	2	 เพ่ือทดสอบการพฒันาความรู้และ 

ความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาประจ�าจงัหวดัล�าพนูและ

จงัหวดัล�าปาง	ตามระยะท่ี	1

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

	 กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัย	 ผูว้ิจัยได้เลือกโรงเรียนท่ีมีชุมนุมนาฏศิลป์ล้านนา	 โรงเรียน

มธัยมศึกษาประจ�าจงัหวดัล�าพูน	2	โรงเรียน	ไดแ้ก่	โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ล �าพูน	จ�านวน	55	คน		 

และโรงเรียนจกัรค�าคณาทร	จงัหวดัล�าพนู	จ�านวน	60	คน		และโรงเรียนประจ�าจงัหวดัล�าปาง	2	โรงเรียน	

ไดแ้ก่	โรงเรียนล�าปางกลัยาณี	จ�านวน	90	คน	และโรงเรียน	บุญวาทยว์ทิยาลยั	จ�านวน	47	คน	รวมประชากร

ทั้งส้ิน	252	คน

	 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั	ผูว้จิยัไดสุ่้มตวัอยา่ง	อยา่งง่าย	โดยสุ่มตวัอยา่งจ�านวนนกัเรียนโรงเรียน

ละ	40	คน	รวมเป็น	160	คนเพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง	80	คน	และกลุ่มควบคุมจ�านวน	40	คน	โดยผูว้ิจยัใช้

โรงเรียนประจ�าจงัหวดัล�าพนู	ไดแ้ก่	โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภล์ �าพนู	และโรงเรียนจกัรค�าคณาทรจงัหวดั

ล�าพนู	เป็นกลุ่มทดลอง	ส่วนโรงเรียนประจ�าจงัหวดัล�าปาง	ไดแ้ก่	โรงเรียนล�าปางกลัยาณีและโรงเรียนบุญ

วาทยว์ทิยาลยัท่ีเป็นกลุ่มควบคุม	

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	

	 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั	 (Research	 Instrument)	 	ผูว้ิจยัสร้างแบบวดัความรู้มีลกัษณะเป็นแบบ

ตวัเลือก	4	ตวัเลือกโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนคือ	ถา้ตอบถูกได	้1	คะแนน	และถา้ตอบผิด	ได	้0	คะแนน	

จ�านวน	20	ขอ้	และแบบวดัความความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา	เป็นแบบสอบถาม	การประเมินค่าของ	

ลิเคอร์ท	(Likert)	ปลายปิดแบบ	5	ตวัเลือก	คือ	มากท่ีสุด		มาก	ปานกลาง	นอ้ย	และนอ้ยท่ีสุด	จ�านวน	20	

ขอ้	 ซ่ึงผูว้จิยัไดน้�าไปค�านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียงหรือความเช่ือมัน่แบบอลัฟ่า	(Alpha-Reliability	

Coefficients)	ไดค่้าสมัประสิทธ์ิความเท่ียงแบบอลัฟ่า	รายดา้นอยูร่ะหวา่ง	.760	-.864	แสดงวา่เคร่ืองมือน้ีมี

คุณภาพท่ีเหมาะสมส�าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี

การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล	ผูว้จิยัไดด้�าเนินการในแต่ละระยะ	ดงัน้ี

	 ระยะท่ี	 1เป็นการวิจยัเชิงส�ารวจ	 (Survey	Research)	 เพ่ือสร้างรูปแบบการพฒันาความรู้และ 

ความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา	โดยผูว้ิจยัไดท้ �าการส�ารวจปัญหาการเลือนหายไปของนาฏศิลป์ลา้นนา	

จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ	และจากการสังเกตและสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง	หลงัจากนั้นไดเ้ชิญอาจารย์

ผูส้อน	และอาจารยผ์ูค้วบคุมประจ�าชุมนุมนาฏศิลป์ลา้นนา	ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ	์ล�าพนู	และ

โรงเรียนจกัรค�าคณาทร	จงัหวดัล�าพนู	จากจงัหวดัล�าพนู	โรงเรียนล�าปางกลัยาณี	และโรงเรียนบุญญวาทย์

วิทยาลยัจากจงัหวดัล�าปาง	ตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญดา้นนาฏศิลป์ลา้นนา	ปราชญช์าวบา้น	และนกัเรียนท่ีอยู่
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ในชุมนุมนาฏศิลป์ลา้นนา	รวมจ�านวนทั้งส้ิน	20	คน	ประชุมระดมความคิดอยา่งมีส่วนร่วม	เพื่อสร้างเป็น

รูปแบบการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาของนกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนประจ�า

จงัหวดัล�าพนูและจงัหวดัล�าปาง	

	 ระยะท่ี	 2	 เป็นการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง	 (Quasi	 -	 Experimental)	 ผูว้ิจัยได้ท�าการทดสอบก่อน 

(Pretest)	ในดา้นความรู้และความซาบซ้ึงทั้งโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลอง	ไดแ้ก่	โรงเรียนประจ�าจงัหวดั

ล�าพูน	2	โรงเรียน	ไดแ้ก่	โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ	์ล�าพูน	และโรงเรียนจกัรค�าคณาทร	จงัหวดัล�าพูน	

ส่วนโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มควบคุม	ไดแ้ก่	โรงเรียนประจ�าจงัหวดัล�าปาง	ไดแ้ก่	โรงเรียนล�าปางกลัยาณี	และ

โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลยั	และท�าการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของแต่ละโรงเรียนเพ่ือให้แน่ใจว่าก่อน

ด�าเนินการทดลอง	โรงเรียนกลุ่มทดลองและโรงเรียนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียทั้งในดา้นความรู้และ

ความซาบซ้ึงไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติ	หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดท้ �ากิจกรรมการพฒันาตาม

แนวคิดการรณรงคอ์ยา่งมีส่วนร่วม	 เป็นเวลา	1	 เดือนส�าหรับกลุ่มทดลอง	ส่วนกลุ่มควบคุมท�ากิจกรรม

อย่างอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง	หลงัจากนั้นท�าการทดสอบภายหลงั	 (Posttest)	ท�ากิจกรรมแลว้เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างคะแนนเฉล่ียของทั้งสองกลุ่มตามสมมติฐานการวจิยั

การวเิคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 	 ผูว้ิจัยใช้สถิติพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 เพ่ือใช้ในการอธิบาย

คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง	 	 เช่น	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 เป็นตน้	และใน 

การทดสอบสมมติฐานของการทดลองผูว้จิยัใช	้T	-	test	แบบ	Independent	และแบบ	Paired	Sample	Test

สรุปผลการวจิยั

	 ผลการวิจยัในระยะท่ี	1	ผูว้ิจยัไดส้�ารวจปัญหาการเลือนหายไปของนาฏศิลป์ลา้นนาจากขอ้มูล

ทุติยภูมิ	และจากการสังเกต	สัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง	หลงัจากนั้นไดป้ระชุมระดมความคิดอย่างมี

ส่วนร่วม	ระหวา่ง	ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนาฏศิลป์ลา้นนา	ครูผูส้อนและผูค้วบคุม	ปราชญช์าวบา้น	นกัวิชาการ	

และนกัเรียน	รวมถึงการไดศึ้กษาคน้ควา้เพ่ิมเติมจากเอกสารหลกัฐานและทฤษฎีการพฒันา	ท�าให้ผูว้ิจยั

ไดต้กผลึกความคิด	 เป็นรูปแบบการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาโรงเรียนประจ�าจงัหวดัล�าพนูและจงัหวดัล�าปาง	โดยในการพฒันาจะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ี

เป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก	ดงัน้ี

	 ปัจจยัภายใน		ไดแ้ก่		การสร้างแรงจูงใจ	ใหเ้กิดข้ึน	กบับุคคลต่างๆ		ไดแ้ก่		ครูผูส้อน	พอ่แม่	นกัเรียน	

โรงเรียน	ผูบ้ริหารโรงเรียน	ตลอดจนชุมชน	

	 ปัจจยัภายนอก		ไดแ้ก่		การสนบัสนุนทางสงัคม	จากครอบครัว	โรงเรียน	องคก์รของรัฐหรือเอกชน

ท่ีเห็นความส�าคญั	การไดรั้บตวัแบบท่ีเหมาะสม	เช่น	ครู	พอ่แม่	ปราชญช์าวบา้น	และอิทธิพลของส่ือและ

เทคโนโลย	ีเป็นตน้

	 จากรูปแบบและกิจกรรมท่ีไดจ้ากการประชุมระดมความคิดอยา่งมีส่วนร่วมดงักล่าว	ผูว้ิจยัน�ามา

ออกแบบเป็นกิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาของนกัเรียน		ชั้นมธัยมศึกษา

โรงเรียนประจ�าจงัหวดัล�าพนูและจงัหวดัล�าปางดงัน้ี
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	 1.	กิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้	ไดแ้ก่

	 	 1.1.	 การท�าแผ่นพบัให้ความรู้เก่ียวกับนาฏศิลป์ล้านนา	 ในประเด็นท่ีนักเรียนได้คะแนน 

ในระดบัต�่า

	 	 1.2.ออกรายการวทิย	ุตั้งแต่วนัจนัทร์	ถึง	วนัศุกร์	เวลา	16.00	-	18.00	น.	รายการล�าพนูบา้นเฮา	

ข่าวขน้ฅนเมือง	ทั้งน้ี	ไดเ้ชิญนกัเรียนเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์		

	 	 1.3.	จดันิทรรศการในโรงเรียนเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบันาฏศิลป์ลา้นนา

	 	 1.4.	ร่วมกิจกรรมในหอ้งเรียน	โดยใหค้วามรู้	ทายปัญหา	และใหร้างวลัผูท่ี้ทายถูกในชั้นเรียน	

	 	 1.5.	การใหป้ราชญช์าวบา้น	ไดท้�ากิจกรรมร่วมกบันกัเรียน	เพ่ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึง

กนัและกนั	ระหวา่งเดก็นกัเรียนและปราชญช์าวบา้น	โดยการท�าใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง

	 2.	กิจกรรมเพื่อพฒันาความซาบซ้ึง	ไดแ้ก่

	 	 2.1.	การฟ้อนน�าหนา้ขบวนงานประเพณียีเ่ป็ง	(งานลอยกระทง)

	 	 2.2.	 กิจกรรมการแสดงบนเวที	โดยร่วมกบัทางเทศบาลเมืองล�าพนู	องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ล�าพูน	และจงัหวดัล�าพูน	 ซ่ึงมีการจดังานการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ภาค	5	คร้ังท่ี	 31“หริภุญ

ไชยเกมส์”	ระหว่างในวนัท่ี	21	-	30	พฤศจิกายน	2557	ณ	สนามกีฬากลาง	องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ล�าพนู	โดยผูว้ิจยัไดร่้วมกบัครูสนบัสนุนนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลอง	ทั้ง	2	โรงเรียน	คือ	โรงเรียนส่วนบุญ 

โญปถมัภ์ล �าพูน	และโรงเรียนจกัรค�าคณาทร	จงัหวดัล�าพูน	ไดท้ �ากิจกรรมการฟ้อนนาฏศิลป์ลา้นนา 

กลางสนามและบนเวที	

	 3.	 ไดเ้ชิญนกัแสดงอาวโุส	คือ	คุณวาสนา	สิทธิเวช	ซ่ึงเป็นนกัเรียนศิษยเ์ก่า

วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่	 เป็นผูท่ี้มีบทบาทดา้นการแสดงภาพยนตร์เร่ือง	ครูบา้นนอก	มาร่วมกิจกรรม

ในชั้นเรียน	 เพ่ือให้นกัเรียนเห็นเป็นแบบอย่างจากดารานกัแสดงและมีการเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตวั

เก่ียวกบันาฏศิลป์ลา้นนา

	 4.	 กิจกรรมบนถนนคนเดินโดยใชช่ื้อว่า	 ฟ้อนเปิดหมวก	โดยน�านักเรียนฟ้อนบนถนนแลว้เปิด

หมวก	เพื่อรับบริจาคเป็นทุนการศึกษา

	 5.	 กิจกรรมการสนบัสนุนและส่งเสริมใหน้กัเรียนไปท�าการแสดงท่ีเวทีต่างประเทศ

	 ผลการวจิยัระยะท่ี	2		การพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา	

	 การพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาของนกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนประจ�า

จงัหวดัล�าพนู	ผูว้จิยัไดน้�าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานการวจิยั	โดยไดต้ั้งสมมติฐานการวจิยั

ไว	้ดงัน้ี

	 1.	นักเรียนท่ีไดรั้บประสบการณ์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันามีคะแนนเฉล่ียความรู้และ

ความซาบซ้ึง	ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมแตกต่างจากหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงใน

นาฏศิลป์ลา้นนา

	 2.	นกัเรียนท่ีไดรั้บประสบการณ์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา	 มีคะแนนเฉล่ียความรู้และ

ความซาบซ้ึง	สูงกวา่	นกัเรียนกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บประสบการณ์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาความรู้และ

ความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา	 	
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ผลการทดลอง	พบวา่

	 1.	นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บประสบการณ์การเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาฯ	 มีคะแนนเฉล่ีย 

ทั้งดา้นความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา	ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาฯ	แตกต่างจากหลงัเขา้

ร่วมกิจกรรมการพฒันา	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	ดงันั้นสมมติฐาน	1	ไดรั้บการยอมรับ	

	 2.	ภายหลงัท่ีนกัเรียนกลุ่มทดลองไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาฯแลว้	พบวา่	มีคะแนนเฉล่ียทั้งดา้น

ความรู้และความซาบซ้ึง	แตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มควบคุมซ่ึงไม่ไดรั้บประสบการณ์การเขา้ร่วมกิจกรรม

การพฒันาฯ	โดยนกัเรียนกลุ่มทดลอง	มีคะแนนเฉล่ียทั้งดา้นความรู้และความซาบซ้ึงสูงกวา่นกัเรียนกลุ่ม

ควบคุม	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ		ดงันั้นสมมติฐาน	2	ไดรั้บการยอมรับ		

อภปิรายผล

	 	ผูว้จิยัอภิปรายในแต่ละระยะตามล�าดบั	ดงัน้ี	

ระยะท่ี	1	การสร้างรูปแบบการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา

	 1.	 แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา

ผูว้ิจยั	ไดว้างแผนการสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียน	ครู	พ่อแม่	ผูป้กครอง	และผูมี้ส่วนสนบัสนุนการเรียนรู้

ของเด็กไดท้�าการสนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็ก	ให้เด็กไดรั้บการยอมรับจากสังคมโดย	ให้เด็กไดมี้ส่วน

ร่วมในกิจกรรมต่อไปน้ี	คือ	การฟ้อนน�าหนา้ขบวนต่างๆ	เช่น	งานประเพณียีเ่ป็ง	กิจกรรมการแสดงบนเวที	

และกิจกรรมบนถนนคนเดินโดยใชช่ื้อวา่	ฟ้อนเปิดหมวก		

	 ในการเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว	เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่	 เดก็ไดรั้บการยอมรับจากสังคม	 ซ่ึงส่ง

ผลต่อความภาคภมิูใจใหก้บัพอ่แม่	ผูป้กครอง	ครู	และโรงเรียน	ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาความรู้และความ

ซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาต่อไป	ดงัท่ี	Ormrod	(1999	:	39)	ไดส้รุปไวว้า่	แรงจูงใจส่งผลต่อการเรียนรู้และ

การปฏิบติังาน	อยา่งนอ้ย	4	ประการ	คือ		

	 1.	 	แรงจูงใจช่วยเพิ่มพลงัและกระตุน้ระดบัการเขา้ร่วมท�ากิจกรรมของบุคคลแรงจูงใจส่งผลให้

บุคคลมีแนวโนม้ในการท�ากิจกรรมนั้นๆ	อยา่งหนกั	และทุ่มเทแรงกาย	แรงใจในการท�างาน

	 2.		แรงจูงใจจะเป็นตวัช้ีน�าทิศทางใหบุ้คคลไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว	้เม่ือบุคคลทุ่มเทความพยายามเพ่ือ

เป้าหมายใด	กจ็ะหนัเหความสนใจไปยงัเป้าหมายนั้น

	 3.	 	แรงจูงใจสร้างใหเ้กิดการริเร่ิมกิจกรรมใหม่	และท�ากิจกรรมนั้นต่อไปเร่ือยๆ	โดยไม่ทอ้ถอย	ถึง

แมจ้ะมีอุปสรรคหรือเกิดปัญหายุง่ยาก	บุคคลอาจหยดุชะงกัไประยะหน่ึงแลว้เร่ิมลุกข้ึนสูใ้หม่

	 4.	 	แรงจูงใจส่งผลต่อกลยทุธ์ในการเรียนรู้และกระบวนการรู้	การคิดซ่ึงบุคคลน�ามาใช	้ 	แรงจูงใจ

ท�าให้บุคคลเพิ่มความสนใจ	ใส่ใจ	กบัส่ิงท่ีเรียน	หรือก�าลงัท�าอยู	่พยายามฝึกปฏิบติัหรือพยายามหาทาง

เรียนรู้ให้ได	้ ซ่ึงรวมถึงการขอค�าแนะน�าหรือขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเม่ือประสบกบัสถานการณ์ท่ี

ส�าคญั

	 การสร้างแรงจูงใจดงักล่าวจึงเป็นส่ิงส�าคญัท่ีจะส่งผลให้เด็กพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงใน

นาฏศิลป์ลา้นนาต่อไป

	 2.		การสนบัสนุนทางสงัคม

	 	 ผูว้ิจยัในฐานะผูท้ �างานในองคก์รภาคเอกชน	ไดท้�ากิจกรรมท่ีเป็นการสนบัสนุนให้เด็กไดรั้บ
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การพฒันาตนเอง	โดยจดัหาเวทีการแสดงออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เช่น	การน�านกัเรียนไปแลก

เปล่ียนศิลปวฒันธรรมกบัประเทศญ่ีปุ่นและประเทศจีน	 ซ่ึงทางประเทศญ่ีปุ่นไดใ้ห้การสนบัสนุนปัจจยั

ดา้นการเงินส่วนหน่ึงดว้ย	นอกจากน้ี	ทางประเทศญ่ีปุ่นไดมี้การแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัประเทศไทย	

ซ่ึงการสนบัสนุนดงักล่าว	นอกจากส่งผลใหน้กัเรียนเกิดแรงจูงใจในการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้และ

ความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาแลว้	ยงัเป็นการให้โอกาสนกัเรียนไดแ้สดงออกถึงความเป็นอตัลกัษณ์

ของทอ้งถ่ิน	ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศในทางท่ีดี	และเกิดรายไดเ้ศรษฐกิจชุมชนตาม

มาดว้ย	 เพราะชาวญ่ีปุ่นไดส้นใจชุดแต่งกายพ้ืนเมืองลา้นนาของจงัหวดัล�าพูน	และผูว้ิจยัไดน้�ากลุ่มชาว

ญ่ีปุ่นเยีย่มชมการผลิตเส้ือผา้พ้ืนเมืองลา้นนาท่ีอ�าเภอเมืองล�าพนู	และอ�าเภอป่าซาง	จึงก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่

ชุมชนตามมา

	 จากหลกัการดงักล่าว	สอดคลอ้งกบัแนวคิด	Gottlieb	(1985	:	129)	ท่ีใหค้วามหมายวา่	การสนบัสนุน

ทางสังคม	หมายถึง	กระบวนการในการปฏิสัมพนัธ์	การสร้างความสัมพนัธ์	และการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม

ทางสงัคมเพ่ือใหเ้กิดความช่วยเหลือกนัในการเผชิญกบัปัญหา	สนบัสนุนใหเ้กิดความภาคภูมิใจในตนเอง	

ความรู้สึกมัน่คง	และศกัยภาพของตนเอง	 ซ่ึงอาจไดรั้บในรูปแบบของการสนบัสนุนทางดา้นวตัถุหรือ

ทางดา้นจิตใจและแนวคิดของ	Kahn	(1979:	72)	ไดก้ล่าววา่	การสนบัสนุนทางสงัคมเป็นการปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลอยา่งมีจุดหมาย	ซ่ึงรวมถึงส่ิงต่อไปน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือมากกวา่	คือ	การแสดงออกถึง

ความพึงพอใจของบุคคลหน่ึงกบัอีกบุคคลหน่ึง	การยืนยนัรับรองพฤติกรรมของบุคคล	อาจโดยการรับ

รู้หรือการแสดงออกถึงการยอมรับ	การใหค้วามช่วยเหลือในดา้นส่ิงของ	เงินทอง	หรือส่ิงอ่ืนๆตลอดจน

แนวคิดของ	Cobb	(1976:	97)	 ซ่ึงไดใ้หแ้นวคิดวา่การสนบัสนุนทางสงัคม	คือ	การท่ีบุคคลไดรั้บขอ้มูลท่ี

ท�าใหต้วัเขาเองเช่ือวา่มีบุคคลใหค้วามรัก	ความเอาใจใส่	เห็นคุณค่ายกยอ่งเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม	มีความ

ผกูพนัซ่ึงกนัและกนัในฐานะท่ีเป็นเครือข่ายของการติดต่อส่ือสาร	และหนา้ท่ีท่ีมีต่อกนั	

	 จะเห็นได้ว่า	การสนับสนุนทางสังคมมีส่วนส�าคญัในการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงใน

นาฏศิลป์ลา้นนาของนกัเรียน	กล่าวคือ	การท่ีนกัเรียนไดรั้บการสนบัสนุนจากสังคม	ทั้งในเร่ืองโอกาส	

เงินทอง	การยกยอ่งให้เห็นคุณค่า	ตลอดจนการยอมรับให้เป็นส่วนหน่ึงของสังคม	 เป็นส่วนท่ีส่งผลให	้

นักเรียนไดรั้บการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา	และยงัส่งผลสืบทอดความเป็น

นาฏศิลป์ลา้นนาต่ออนุชนรุ่นหลงัต่อไป

	 3.		การไดรั้บตน้แบบท่ีเหมาะสม

	 	 ผูว้ิจยัไดแ้สดงทศันะต่อครูผูส้อนและปราชญช์าวบา้น	โดยให้แต่งกายชุดลา้นนาในชัว่โมงท่ี

มีการสอนนาฏศิลป์	 เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากตวัแบบ	โดยมีครูและปราชญช์าวบา้นเป็นแบบอย่าง

ท่ีเหมาะสม	ทั้งในเร่ืองของการแต่งกายและท่าทางการฟ้อน	การแสดง	อนัน�าไปสู่ความรู้สึกซาบซ้ึงใน

นาฏศิลป์ลา้นนา	และส่งผลต่อความยัง่ยนื	 ซ่ึงกลายเป็นบุคลิกภาพในท่ีสุด	ดงัอธิบายไดจ้ากทฤษฎีเซลล์

กระจกเงา	(Mirror	Neuron		Theory)

	 ทฤษฎีเซลลก์ระจกเงา	(อุดม		 เพชรสงัหาร,	2551)	 เป็นทฤษฎีท่ีคน้พบใหม่	หลงัปี	ค.ศ.	2000	โดย

นกัวิทยาศาสตร์	3	ท่าน	จาก	University	of	Parma	คือ	Dr.	Vittorio	Gallese,	Dr.Leonardo	Fogassi	และ	

Dr.GiacomoRizzolatti	คน้พบว่า	ในสมองของมนุษย	์มีเซลลช์นิดหน่ึงท่ีท�าหนา้ท่ีเหมือนกระจกเงา	คือ	

สะทอ้นทุกอย่างท่ีส่งผ่านประสาทการรับรู้ไปยงัเซลล์อ่ืนๆ	ในสมอง	 ส่งผลให้เกิดการกระท�าเหมือน
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กบัส่ิงท่ีไดรั้บรู้	โดยมีเง่ือนไขส�าคญั	 คือ	ขณะท่ีรับรู้นั้นๆ	ผูรั้บมีความรู้สึกร่วม	 ซ่ึงการคน้พบน้ี	ท�าให้

เขา้ใจธรรมชาติการท�างานของสมองมนุษยม์ากยิ่งข้ึน	ทั้งในดา้นการเรียนรู้	สติปัญญา	และท่ีส�าคญั	 คือ	

กระบวนการปลูกฝังวฒันธรรมใหก้บัเดก็และเยาวชน	โดยมุ่งใหค้วามส�าคญักบัการมีตน้แบบ	มีความใกล้

ชิด	ส่ือสารได	้เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ของเซลลก์ระจกเงาอยูเ่สมอ	ผา่นการท�าตน้แบบใหเ้ห็นและใหเ้กิดความ

ประทบัใจความรู้สึกมีส่วนร่วม	ในขณะเดียวกนักต็อ้งมีการไดท้ดลองท�าดว้ยตนเองเพื่อใหเ้กิดทกัษะ	และ

ความเขา้ใจในระดบัจิตใจ	จนมีผลต่อพฤติกรรมในอนาคต	

	 จากทฤษฎีดังกล่าว	อธิบายได้ว่า	 เม่ือนักเรียนเห็นตัวแบบท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจเป็นครู	พ่อแม่ 

ผูป้กครอง	หรือปราชญ์ชาวบา้น	 เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรม	 ซ่ึงก่อให้เกิดทกัษะและความเขา้ใจและ 

กลายเป็นความซาบซ้ึง	เดก็จะเรียนรู้ถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเรา	ซ่ึงท�าใหเ้กิดเหตุผลเชิงจริยธรรมอนัไดแ้ก่	

การเขา้ใจถึงเหตุผลวา่	ท�าไมจึงจ�าเป็นตอ้งรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมและความเป็นลา้นนา	จากความเขา้ใจถึง

เหตุผลท่ีถกูตอ้งดงักล่าว	จะส่งผลใหเ้ดก็มีบุคลิกภาพของความเป็นลา้นนาโดยสมบูรณ์	ดว้ยเหตุน้ี	ผูว้จิยัจึง

คาดหวงัวา่	ครู	พอ่แม่	ผูป้กครอง	ดารา	นกัร้องนกัแสดงและปราชญช์าวบา้น	น่าจะเป็นตวัแบบท่ีเหมาะสม

ใหก้บันกัเรียนได	้ทั้งในดา้นการพดู	การแต่งกาย	ลีลาท่าร�า	การฟ้อน	และความเป็นลา้นนา	เพื่อใหน้กัเรียน

ไดเ้ลียนแบบจนเกิดความซาบซ้ึง	และกลายเป็นบุคลิกภาพในท่ีสุด

	 4.		อิทธิพลของส่ือและเทคโนโลยี

	 	 ผูว้ิจยัไดใ้ช้ส่ือเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา	โดยน�า

นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มหน่ึงมาใหค้วามรู้เก่ียวกบันาฏศิลป์	ออกอากาศทางสถานีวทิย	ุอสมท.ล�าพนู	และ

อีกกลุ่มหน่ึงเป็นผูฟั้งวิทย	ุรายการน้ีซ่ึงเป็นรายการสดในชั้นเรียน	และมีการถาม	-	ตอบเก่ียวกบันาฏศิลป์

ลา้นนา	ถา้ตอบถูก	มีการแจกของรางวลัเพ่ือเป็นแรงจูงใจ	สร้างความประทบัใจก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และ

พฒันาความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาให้กบัทั้งนักเรียนท่ีออกอากาศ	และนักเรียนท่ีตอบค�าถามซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	นรินทร์ชยั	พฒันพงศา	(2542:	54)	ซ่ึงกล่าวถึง	เหตุผลท่ีตอ้งใชส่ื้อในการรณรงค์

ไวคื้อช่วยใหคุ้ณภาพของการเรียนรู้ดีข้ึน		กล่าวคือ	ผูฟั้งรับรู้ไดดี้	นอกจากน้ียงัแสดงถึงความจริงจงั	และ

การเตรียมตวัของผูส่้งสารช่วยให้เรียนรู้ในปริมาณมากข้ึน	ในเวลารวดเร็ว	 ช่วยให้จดจ�าไดดี้ข้ึนช่วยให้

เขา้ใจส่ิงท่ียาก	ไดง่้ายข้ึนช่วยใหส้ามารถเรียนรู้ในส่ิงซ่ึงไม่อาจศึกษา	หรือสงัเกตจริง	ไดง่้ายหรือไม่อาจไป

เห็นเหตุการณ์จริงได้

	 	 ดงักล่าวน้ี	 	 จึงเป็นเหตุผลใหผู้ว้ิจยัใชส่ื้อเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงใน

นาฏศิลป์ลา้นนาของนกัเรียน

ระยะท่ี	2	การพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนา

	 จากผลการวิจยัท่ีสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั	ทั้ง	 2	 	ขอ้	 จึงกล่าวไดว้่าการพฒันาความรู้และ 

ความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาของนกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนประจ�าจงัหวดัจงัหวดัล�าพนูและจงัหวดั

ล�าปาง	สามารถพฒันาไดโ้ดยใชกิ้จกรรมการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงตามรูปแบบการพฒันาฯ		 ซ่ึง

การท่ีคะแนนความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นาของกลุ่มทดลองสูงข้ึนในการวิจยัคร้ังน้ี	อาจ

เน่ืองมาจากสาเหตุท่ีผูว้ิจยัไดใ้ช	้ คือ	การใชว้ิธีการ	การรณรงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมและ

เจาะจงกลุ่ม	 เป็นแนวทางส�าคญั	(นรินทร์ชยั	 	พฒันพงศา,	2542:	26	-	30)	กล่าวคือ	 เนน้การมีส่วนร่วม	 

(Participating	Oriented)ทั้งทางตรง	ทางออ้ม	 	ค �านึงถึงทุกปัจจยัและเป็นระบบ	(System	Approach)	 
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	 จากการเน้นอย่างจริงจงัในประเด็นดงักล่าว	การรณรงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมน้ี	 

จึงมีส่วนท่ีท�าใหก้ารพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาของนกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียน

ประจ�าจงัหวดัล�าพนูและจงัหวดัล�าปางประสบความส�าเร็จ	

ข้อเสนอแนะ 

	 1.	 ขอ้เสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ช้

	 	 1.1	เก่ียวกบัพอ่แม่/ผูป้กครอง/ครู			

จากผลการวิจัยท่ีพบว่ากิจกรรมต่างๆ	 ท่ีสามารถใช้การพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ 

ลา้นนาของนกัเรียนไดจ้ริงนั้น	พ่อแม่	ผูป้กครอง	ครู	ควรสนบัสนุนให้นกัเรียน	หรือลูกหลานของตน 

เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ	ทั้งท่ีทางจงัหวดัหรือโรงเรียนเป็นผูจ้ดัซ่ึงจะส่งผลให้ทั้งตวันักเรียน	พ่อแม่	ครู	

และโรงเรียน	เกิดแรงจูงใจในการพฒันาความรู้และความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาต่อไป	และสามารถ 

สร้างความเป็นอตัลกัษณ์ของความเป็นลา้นนาต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื

	 	 1.2	เก่ียวกบัชุมชน/ทอ้งถ่ิน	

	 	 ชุมชน	หรือทอ้งถ่ินซ่ึงไดแ้ก่ผูน้�าชุมชน	เช่น	ผูใ้หญ่บา้น	ก�านนั	นายกองคก์ารบริหารส่วนต�าบล	

อบต.ควรสนบัสนุนกิจกรรมของนกัเรียนในดา้นนาฏศิลป์ลา้นนาในชุมชนของตนเอง	โดยใหค้วามส�าคญั	

และผลกัดนัใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกบนเวทีในระดบัชุมชน	เพ่ือสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินของ

ตนเอง	และคงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน

	 	 1.3		ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา	ในระดบัจงัหวดั		

	 	 ไดแ้ก่	ผูว้า่ราชการจงัหวดั	นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั	ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมจงัหวดั	

ควรมีวาระการพฒันาการเรียนการสอนนาฏศิลป์	โดยบรรจุไวใ้นแผนพฒันาของทางจงัหวดั	ทั้งน้ี	ผูว้่า

ราชการจงัหวดัมีส่วนช่วยในการผลกัดนัโรงเรียนให้เกิดการขบัเคล่ือนศิลปวฒันธรรมในดา้นนาฏศิลป์

ลา้นนาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม

	 2.	 ขอ้เสนอแนะส�าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป	

	 	 2.1	 ในการวิจัยคร้ังต่อไป	ควรศึกษากับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ	 ท่ีไม่ได้เข้าร่วมชุมนุม

นาฏศิลป์ลา้นนาหรือไม่ไดมี้ความสนใจในนาฏศิลป์ลา้นนา	เพ่ือหาสาเหตุของการไม่เขา้ร่วมอนัน�าไป 

สู่การผลกัดนัใหน้กัเรียนท่ีไม่สนใจ	ใหเ้กิดความสนใจเขา้ร่วมมากข้ึน

	 	 2.2	ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ	 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ลา้นนา	โดยให้ผูท่ี้ 

ท�าหนา้ท่ีถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมลา้นนา	นอกจากจะเป็นผูท่ี้มีความรู้และความซาบซ้ึงอย่างลึกซ้ึงแลว้	

ควรมีความสามารถในการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมลา้นนาใหแ้ก่อนุชนรุ่นหลงัต่อไป

	 	 2.3	 จากการศึกษาพบว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาความรู้และ 

ความซาบซ้ึงในนาฏศิลป์ลา้นนาของนกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนประจ�าจงัหวดัล�าพนูและจงัหวดัล�าปาง	

ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี	น�าไปใชใ้นการพฒันาส�าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาในโรงเรียนประจ�าจงัหวดัอ่ืนๆ 

ไดซ่ึ้งอยูใ่นเขตภาคเหนือตอนบนต่อไป
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