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การวิจยั ครั้งนี้ได้แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1  เป็ นการวิจ ัย เชิ ง ส�ำ รวจ (Survey Research) โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ สร้ า งรู ป แบบ
การพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาโรงเรี ยนประจ�ำจังหวัด
ล�ำพูนและจังหวัดล�ำปางกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 1 คือ การขอประชุ มระดมความคิดเห็ น
อย่างมีส่วนร่ วมของผูส้ อนนาฏศิลป์ ล้านนาโรงเรี ยนประจ�ำจังหวัดล�ำพูนและจังหวัดล�ำปาง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้า นนาฏศิ ล ป์ ล้า นนา ปราชญ์ช าวบ้า น และนัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาโรงเรี ย นประจ�ำ จัง หวัด ล�ำ พูน และ
จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 20 คน ผลการศึ กษาชี้ ให้เห็ นว่าปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการพัฒนาความรู ้ และความ
ซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนา จ�ำแนกเป็ นปั จจัยภายใน ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ และปั จจัยภายนอก ได้แก่
การสนับสนุนทางสังคม การได้รับตัวแบบที่เหมาะสม อิทธิ พลของสื่ อ/เทคโนโลยี ซึ่ งจากผลการศึกษา
ในระยะที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้นำ� มาสร้ างเป็ นรู ปแบบการพัฒนา และออกแบบกิ จกรรมการพัฒนาความรู ้ และ
ความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนา
ระยะที่ 2  เป็ นการวิจยั เชิงกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) มีวตั ถุประสงค์ เพื่อน�ำรู ป
แบบไปทดลองใช้ในการพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบ
ด้วยนักเรี ยนมัธยมศึกษา จ�ำนวน 160 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 80 คน และกลุ่มควบคุม 80 คน ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยความรู ้และความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ ล้านนาของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
ทั้งก่อนและหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติกล่าวคือ นักเรี ยนที่เข้า
ร่ วมกิจกรรมการพัฒนาฯ มีความรู ้และความซาบซึ้ งสู งขึ้น และสู งกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม
การพัฒนาฯ ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ การพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ ล้านนา สามารถพัฒนาได้
ด้วยรู ปแบบและกิจกรรมการพัฒนาที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้น
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ค�ำส� ำคัญ: การพัฒนา ความรู ้และความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ ล้านนา นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา   
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�ำ

นาฏศิ ล ป์ ล้า นนา เป็ นมรดกของชาวล้า นนาที่ สื บ ทอดต่ อ กัน มาระยะเวลาอัน ยาวนาน ตั้ง แต่
อดี ต ถึ งปั จ จุ บนั มี ลกั ษณะเฉพาะที่ โดดเด่ นเป็ นกระบวนการถ่ า ยทอดที่ ส่ังสมทางภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่ น
ในรู ปแบบของการแสดงที่มีลีลาท่าทางอ่อนช้อย งดงาม บ่งบอกถึงความประณี ตที่แฝงด้วยจินตนาการ
ศิลปะอันละเอียดอ่อนของคนล้านนา จนกลายเป็ นอัตลักษณ์และถือว่าเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำ� คัญ
ของคนล้านนา
ศิลปะทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ ล้านนามีลกั ษณะเฉพาะและมีแบบแผน ดังที่ ธี รยุทธ  ยวงศรี
(2540: 60 - 62) ได้กล่าวถึง ความเป็ นมาของฟ้ อนล้านนาว่ามีมานานเกิน 500 ปี การฟ้ อนของชาวล้านนา
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ในอดีต ประกอบไปด้วยลีลาท่าทางที่เลียนแบบหรื อดัดแปลงมาจากธรรมชาติในท้องถิ่นมีลกั ษณะกล่าว
คือ เชื่องช้า แช่มช้อย สวยงาม ไม่มีลีลาท่าร�ำซับซ้อนยุง่ ยาก เป็ นกระบวนท่าร�ำที่ ง่ายๆ สั้นๆ เพราะเกิด
จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ต่อมาสมัยเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 มีการเปลี่ยนแปลง
การฟ้ อนเมื อ งขึ้ น โดยอิ ท ธิ พ ลการดนตรี แ ละการละครในราชส�ำ นัก กรุ ง เทพฯได้แ ผ่ ม าสู่ ดิ น แดน
ล้านนา สอดคล้องกับ สุ รพล  ด�ำริ ห์กลุ (2542: 266 - 269 ) กล่าวว่า นับแต่น้ นั มาในคุม้ ของเจ้าดารารัศมี
พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั การฟ้ อนของล้านนาเริ่ มมีแบบแผนมากขึ้น มี
ลักษณะเป็ นการแสดงแบบมหรสพอย่างแท้จริ ง เรี ยกว่า “ฟ้ อนเมือง” ซึ่งในสมัยก่อนฟ้ อนเมืองหาดูได้ยาก
ถ้าจะดูการฟ้ อนที่อ่อนช้อยสวยงาม ต้องเป็ นช่างฟ้ อนจากคุม้ หลวง
ภายใต้การอนุรักษ์และการสื บทอดในพระราชชายาเจ้าดารารัศมี นงเยาว์   กาญจนจารี (2533: 100)
กล่าวว่า พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงสนพระทัยในศิลปวัฒนธรรมของล้านนา สิ่ งไหนเห็นควรค่าที่จะ
อนุรักษ์ ก็โปรดฟื้ นฟูให้เป็ นศิลปะเชิดหน้าชูตาของชาวภาคเหนือ ส่ วนศิลปะการฟ้ อนเมืองทางเหนือนั้น
ทรงเอาพระทัยใส่ เป็ นอย่างมาก ได้ทรงฝึ กหัดลูกหลานของเจ้านายฝ่ ายเหนื อที่เข้ามาถวายตัวกับพระองค์
ท่าน ทรงให้เป็ นช่ างฟ้ อนประจ�ำคุม้ ถึงแม้ว่าจะอยู่คุม้ เจ้านายอื่นหรื อเป็ นลูกหลานของมหาดเล็กและ
ข้าหลวง หากทรงเห็นว่ามีแววก็จะมีรับสัง่ ให้เข้ามาซ้อม และออกแสดงในเวลามีงานเฉลิมฉลองต่างๆ    
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หัว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ทรงมี พ ระราโชบายในการพัฒ นาประเทศ
ไปพร้ อมๆ กับการรั กษาศิ ลปวัฒนธรรมไทย โปรดเกล้าสนับสนุ นให้มีการพัฒนา อนุ รักษ์ สื บทอด
โดยคงรักษาสิ่ งดีงามของไทยที่สืบทอดมาแต่อดีตไว้ให้เป็ นเอกลักษณ์ศกั ดิ์ ศรี เพื่อให้คนไทยได้ส�ำนึ ก
และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็ นมรดกของชาติ และความเป็ นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ศิลปะ
การแสดงฟ้ อนเมือง หรื อที่เรี ยกในปั จจุบนั ว่านาฏศิลป์ ล้านนา ด้วยเหตุท่ีว่าประเทศไทยก�ำลังจะก้าวสู่
ประชาคมอาเซี ยน ตามที่ สุ รินทร์   พิศสุ วรรณ (2556 : 127 - 131) กล่าวถึง กลุ่มสมาชิกอาเซี ยนที่จะช่วย
หล่อหลอมทุกประเทศสมาชิ กอาเซี ยนให้มีความเป็ นหนึ่ งเดียวแบ่งแยกออกเป็ น 3 ประชาคมย่อยหรื อ
เรี ยกว่า 3 เสาหลักอาเซียน ซึ่งมีการก�ำหนดให้แล้วเสร็ จภายในปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
1. ประชาคมการเมืองความมัน่ คงอาเซี ยน (ASEAN POLITICAL-SECURITY  COMMUNITY
หรื อ APSC)
2.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY หรื อ AEC)
3.  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY หรื อ ASCC)
นาฏศิลป์ ล้านนา จึงถือเป็ นส่ วนหนึ่งในสามเสาหลักที่จะแสดงให้ถึงความแข็งแกร่ ง และเข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ สอดคล้องกับการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนิ นงาน ด้านการอนุรักษ์และสื บสาน
วัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีสำ� นักงานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ท�ำหน้าที่ส่งเสริ มบ�ำรุ ง
รักษาฟื้ นฟูวฒั นธรรมท้องถิ่น ตลอดจนส่ งเสริ มหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ส�ำหรับในส่ วนของกระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นอีกหน่ วยงานหนึ่ งที่ช่วยส่ งเสริ มพัฒนาปลูก
ฝั งวัฒนธรรมให้กบั เยาวชนในสถานศึกษา โดยก�ำหนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่ งเน้นให้โรงเรี ยนปลูกฝังจิตส�ำนึ กความเป็ นไทยมีระเบียบวินยั ค�ำนึ งถึงประโยชน์
ส่ วนรวมให้กบั ผูเ้ รี ยน ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง      
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ปั จ จุ บ ัน สั ง คมมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว กระแสโลกาภิ ว ตั น์ ค วามเจริ ญ ก้า วหน้า ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามี บทบาทส�ำคัญต่อสังคมไทย และได้รับความนิ ยมมากขึ้ นตามกาล
เวลา ดังเห็นได้จากหนุ่มสาวสมัยใหม่ให้ความส�ำคัญกับวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกมีการซึ มซับ
ทางวัฒนธรรมข้ามชาติมากขึ้น ส่ งผลท�ำให้นาฏศิลป์ ล้านนาถูกละเลย จนไม่สามารถสร้างความเหมาะ
สมให้ทนั ต่อการเปลี่ยนไปของกระแสสังคมได้ ซึ่ งเป็ นบริ บทใหม่ของสังคมไทยในการหยิบยืม  หรื อ
น�ำวัฒนธรรมของผูอ้ ื่นมาใช้ บางครั้งน�ำมาใช้อย่างสมบูรณ์ โดยลืมรากหรื อแก่นแท้ของตนเอง สอดคล้อง
กับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 29 - 34) ได้ให้ความหมายการถ่ายโยงทางวัฒนธรรมไว้วา่ เป็ นการปรับตัว
ให้เข้ากับวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่บุคคลต่างวัฒนธรรมมีการติดต่อโดยตรง
ต่อเนื่องกัน ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแบบอย่างวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรื อทั้งสอง
กลุ่ม อย่างไรก็ดีแต่ละกลุ่มก็คงด�ำรงวิถีชีวิตตามแบบอย่างวัฒนธรรมส่ วนใหญ่ของตนอยู่ ไม่ได้ถูกท�ำให้
กลืนกันเข้าไปในอีกกลุ่มหนึ่งทีเดียว
นอกจากนี้ แนวคิดของนักวิชาการมุ่งให้ความส�ำคัญกับบทบาททางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
มีความคิดว่าน่าจะรักษาอัตลักษณ์ (Identity) ของกลุ่มคนในท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ไว้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ John Naisbitt (1994: 304) ชี้ ให้เห็ นว่า ในขณะนี้ กระแสโลกาภิวตั น์เป็ นปั จจัยที่ทำ� ให้คนในโลก
ได้รับอิทธิพลจากภายนอกสังคมมากขึ้น และส่ งผลให้วฒั นธรรมในกลุ่มของตนลดลง ซึ่งก็ยงั มีนกั วิชาการ
อีกจ�ำนวนหนึ่ งในหลายๆ สังคมที่เห็นว่า สังคมของตนคงจะต้องพยายามสร้างลักษณะเด่นเฉพาะ หรื อ
ที่เรี ยกว่า อัตลักษณ์ (Identity) ของสังคมของตนไว้ (JohnNaisbitt, Global Paradox) เช่นเดียวกับแนวคิดของ
ผูว้ จิ ยั ซึ่งต้องการรักษาวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ล้านนาไว้ในท่ามกลางกระแสของโลกาภิวตั น์
ท่ามกลางกระแสดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิ ดของผูว้ ิจยั จะพบว่า การแสดงนาฏศิ ลป์ ล้านนา
ปั จจุ บนั จะหาชมได้ยาก หากแต่จะได้ดูการฟ้ อนหรื อการแสดงที่ เป็ นอัตลักษณ์ ของชาวล้านนาจริ งๆ
นั้น สามารถจะพบเห็ น ได้จ ากการแสดงในงานเทศกาลวัน ส� ำ คัญ พิ ธี ก รรมในบางโอกาสเท่ า นั้น
ส่ ว นใหญ่ ที่ พ บเห็ น จะเป็ นการแสดงออกทางวัฒ นธรรมที่ เ ปลี่ ย นไป โดยเฉพาะการแสดงนาฏศิ ล ป์
ล้านนา เด็กและเยาวชนคนรุ่ นใหม่ได้แสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างออกไป เช่น การน�ำเอาศิลปะ
ทางตะวันตกหรื อทางตะวันออกเฉี ยงใต้คือ การเต้นสมัยใหม่ ประกอบทั้งลีลาท่าทางการเต้น การแต่งกาย
ที่อาจจะหล่อแหลมไม่เหมาะสม ได้นำ� มาปรับประยุกต์ใช้ทำ� ให้ผดิ เพี้ยนไป โดยการรับอิทธิพลจากสื่ อและ
ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจยั อ้างถึงในชัชาภา  อ้อพงษ์ (2555: 1) ได้กล่าวถึงกระแส
นิ ย มของวัฒ นธรรมเกาหลี ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้น เริ่ ม มาจากสื่ อ ส�ำ คัญ 2 ประเภท คื อ ละคร โทรทัศ น์ และ
เพลงป๊ อบ (K - Pop) ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา เนื้อหาสาระความเป็ นเกาหลีในด้านละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์
เพลงป๊ อบ และคนมีชื่อเสี ยงในสังคมเกาหลี ได้รับความนิ ยมและความสนใจเป็ นวงกว้างในประเทศจีน
ไต้หวัน ฮ่องกง และประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ สื่ อสิ่ งพิมพ์และนิตยสาร
ต่างๆ ให้การยอมรับในกระแสความนิ ยมของวัฒนธรรมเกาหลีที่พ่งุ สู ง โดยได้ขนานนามปรากฏการณ์
นี้ ว่า “คลื่นวัฒนธรรมเกาหลี” หรื อ Hallyuในภาษาเกาหลี จากวัฒนธรรมของเกาหลี ไม่ว่าจะเป็ นละคร
เกาหลี ดารายอดนิ ยมเกาหลี นักร้องเกาหลี การแต่งตัวสไตล์เกาหลี อาหารการกิน หรื อการใช้สิ่งของ
ต่ างๆ ที่ ผลิ ตจากประเทศเกาหลี ฯลฯ สิ่ งเหล่ านี้ ลว้ นเป็ นสิ่ งที่ คนไทยให้ความสนใจมากในปั จจุ บนั
ทั้งทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มของ“วัยรุ่ น” จากความนิ ยมดังกล่าว เด็กรุ่ นใหม่ของไทยได้รับอิทธิ พล
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ตามกระแสสั ง คม หรื อ มี ค่ า นิ ย มที่ เ ปลี่ ย นไป ได้น�ำ เอาศิ ล ปะทางวัฒ นธรรมด้า นนาฏศิ ล ป์ ล้า นนา
น�ำมาปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง และน�ำเข้ามาผสมผสานกับการแสดงของทางภาคเหนื อ จึงเป็ นมูลเหตุทำ� ให้
วัฒนธรรมด้านการแสดงนาฏศิลป์ ล้านนาถูกกลืนไม่หลงเหลือความเป็ นอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่น และวัฒนธรรม
ของคนล้านนาอย่างแท้จริ ง เช่น ได้มีการน�ำเอาการเต้น ท่าทางที่ยวั่ ยวนไม่เหมาะสม มักจะพบเห็นใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความมุ่งมัน่ และตั้งใจที่จะปลูกฝังเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในวัยเรี ยนที่กำ� ลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษา ซึ่ งเป็ นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชาติได้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการที่ จะอนุ รักษ์และสื บสานศิ ลปะทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิ ลป์ ล้านนา เพื่อให้เกิ ดความ
ตระหนัก ความรู ้ แ ละความซาบซึ้ งในมรดกทางวัฒ นธรรมของคนล้า นนา อัน ที่ จ ะสร้ า งอัต ลัก ษณ์
ของคนล้านนาให้คงอยูส่ ื บต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างรู ปแบบการพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ ล้านนาของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
โรงเรี ยนประจ�ำจังหวัดล�ำพูนและจังหวัดล�ำปาง
2. เพื่ อ พัฒ นาความรู ้ แ ละความซาบซึ้ งในนาฏศิ ล ป์ ล้า นนาของนัก เรี ย นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา
โรงเรี ยนประจ�ำจังหวัดล�ำพูนและจังหวัดล�ำปาง
สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรี ยนที่ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่ วมกิ จกรรมการพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้ งใน
นาฏศิลป์ ล้านนา มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม แตกต่างจากหลังเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาความรู ้
และความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนา
2. นักเรี ยนที่ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่ วมกิ จกรรมการพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้ งใน
นาฏศิลป์ ล้านนา มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้และความซาบซึ้ ง สูงกว่า นักเรี ยนกลุ่มที่ไม่ได้รับประสบการณ์
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ ล้านนา
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจยั
1. นัก เรี ย นที่ เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการพัฒ นาความรู ้ แ ละความซาบซึ้ งในนาฏศิ ล ป์ ล้า นนา ตลอด
โครงการจะเป็ นผูท้ ี่มีความพร้อมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างยัง่ ยืน และพร้อมที่จะถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่ อนุ ชนรุ่ นหลังต่อๆ ไปได้เป็ นอย่างดี อันเนื่ องมาจากความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์
ล้านนา
2. นักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนาของโรงเรี ยน
ที่เข้าร่ วมโครงการจะส่ งผลต่อการสร้างความภาคภูมิใจ น�ำมาซึ่ งพฤติกรรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ ล้านนาและ
โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการสามารถน�ำแนวคิดไปใช้ในการเปิ ดห้องเรี ยนอัจฉริ ยะด้านนาฏศิลป์ ล้านนาให้
กับนักเรี ยน และน�ำไปใช้ในการพัฒนาส�ำหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาในโรงเรี ยนประจ�ำจังหวัดอื่นๆ ได้
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วิธีการด�ำเนินการวิจยั
ในการด�ำเนิ นการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้แบ่ งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ คื อ ระยะที่ 1 เพื่อสร้ างรู ปแบบ
การพัฒนาความรู ้ และความซาบซึ้ งในนาฏศิ ลป์ ล้านนา ระยะที่ 2 เพื่อทดสอบการพัฒนาความรู ้ และ
ความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ ล้านนาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจ�ำจังหวัดล�ำพูนและ
จังหวัดล�ำปาง ตามระยะที่ 1
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ผูว้ ิ จ ัย ได้เ ลื อ กโรงเรี ย นที่ มี ชุ ม นุ ม นาฏศิ ล ป์ ล้า นนา โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาประจ�ำจังหวัดล�ำพูน 2 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ลำ� พูน จ�ำนวน 55 คน  
และโรงเรี ยนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน จ�ำนวน 60 คน  และโรงเรี ยนประจ�ำจังหวัดล�ำปาง 2 โรงเรี ยน
ได้แก่ โรงเรี ยนล�ำปางกัลยาณี จ�ำนวน 90 คน และโรงเรี ยน บุญวาทย์วทิ ยาลัย จ�ำนวน 47 คน รวมประชากร
ทั้งสิ้ น 252 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้สุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย โดยสุ่ มตัวอย่างจ�ำนวนนักเรี ยนโรงเรี ยน
ละ 40 คน รวมเป็ น 160 คนเพื่อเป็ นกลุ่มทดลอง 80 คน และกลุ่มควบคุมจ�ำนวน 40 คน โดยผูว้ ิจยั ใช้
โรงเรี ยนประจ�ำจังหวัดล�ำพูน ได้แก่ โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ลำ� พูน และโรงเรี ยนจักรค�ำคณาทรจังหวัด
ล�ำพูน เป็ นกลุ่มทดลอง ส่ วนโรงเรี ยนประจ�ำจังหวัดล�ำปาง ได้แก่ โรงเรี ยนล�ำปางกัลยาณี และโรงเรี ยนบุญ
วาทย์วทิ ยาลัยที่เป็ นกลุ่มควบคุม
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั (Research Instrument)  ผูว้ ิจยั สร้างแบบวัดความรู ้มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตัวเลือก 4 ตัวเลือกโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน และถ้าตอบผิด ได้ 0 คะแนน
จ�ำนวน 20 ข้อ และแบบวัดความความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนา เป็ นแบบสอบถาม การประเมินค่าของ
ลิเคอร์ท (Likert) ปลายปิ ดแบบ 5 ตัวเลือก คือ มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ�ำนวน 20
ข้อ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้นำ� ไปค�ำนวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเที่ยงหรื อความเชื่อมัน่ แบบอัลฟ่ า (Alpha-Reliability
Coefficients) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่ า รายด้านอยูร่ ะหว่าง .760 -.864 แสดงว่าเครื่ องมือนี้มี
คุณภาพที่เหมาะสมส�ำหรับการวิจยั ในครั้งนี้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการในแต่ละระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1เป็ นการวิจยั เชิ งส�ำรวจ (Survey Research) เพื่อสร้ างรู ปแบบการพัฒนาความรู ้ และ
ความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนา โดยผูว้ ิจยั ได้ทำ� การส�ำรวจปั ญหาการเลือนหายไปของนาฏศิลป์ ล้านนา
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และจากการสังเกตและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นได้เชิ ญอาจารย์
ผูส้ อน และอาจารย์ผคู ้ วบคุมประจ�ำชุมนุมนาฏศิลป์ ล้านนา ของโรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ล�ำพูน และ
โรงเรี ยนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน จากจังหวัดล�ำพูน โรงเรี ยนล�ำปางกัลยาณี และโรงเรี ยนบุญญวาทย์
วิทยาลัยจากจังหวัดล�ำปาง ตลอดจนผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ล้านนา ปราชญ์ชาวบ้าน และนักเรี ยนที่อยู่
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ในชุมนุมนาฏศิลป์ ล้านนา รวมจ�ำนวนทั้งสิ้ น 20 คน ประชุมระดมความคิดอย่างมีส่วนร่ วม เพื่อสร้างเป็ น
รู ปแบบการพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาโรงเรี ยนประจ�ำ
จังหวัดล�ำพูนและจังหวัดล�ำปาง
ระยะที่ 2 เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง กึ่ ง ทดลอง (Quasi - Experimental) ผูว้ ิ จ ัย ได้ท ำ� การทดสอบก่ อ น
(Pretest) ในด้านความรู ้และความซาบซึ้ งทั้งโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มทดลอง ได้แก่ โรงเรี ยนประจ�ำจังหวัด
ล�ำพูน 2 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ล�ำพูน และโรงเรี ยนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน
ส่ วนโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มควบคุม ได้แก่ โรงเรี ยนประจ�ำจังหวัดล�ำปาง ได้แก่ โรงเรี ยนล�ำปางกัลยาณี และ
โรงเรี ยนบุญวาทย์วิทยาลัย และท�ำการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแต่ละโรงเรี ยนเพื่อให้แน่ ใจว่าก่อน
ด�ำเนิ นการทดลอง โรงเรี ยนกลุ่มทดลองและโรงเรี ยนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยทั้งในด้านความรู ้และ
ความซาบซึ้ งไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยส�ำคัญทางสถิติ หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทำ� กิ จกรรมการพัฒนาตาม
แนวคิดการรณรงค์อย่างมีส่วนร่ วม เป็ นเวลา 1 เดือนส�ำหรับกลุ่มทดลอง ส่ วนกลุ่มควบคุมท�ำกิจกรรม
อย่างอื่ นที่ ไม่ เกี่ ยวข้อง หลังจากนั้นท�ำการทดสอบภายหลัง (Posttest) ท�ำกิ จกรรมแล้วเปรี ยบเที ยบ
ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มตามสมมติฐานการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล   ผูว้ ิ จ ัย ใช้ส ถิ ติ พ รรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ ใช้ใ นการอธิ บ าย
คุ ณลักษณะของกลุ่ มตัวอย่าง  เช่ น ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เป็ นต้น และใน
การทดสอบสมมติฐานของการทดลองผูว้ จิ ยั ใช้ T - test แบบ Independent และแบบ Paired Sample Test
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้ส�ำรวจปั ญหาการเลื อนหายไปของนาฏศิลป์ ล้านนาจากข้อมูล
ทุติยภูมิ และจากการสังเกต สัมภาษณ์ บุคคลที่ เกี่ ยวข้อง หลังจากนั้นได้ประชุ มระดมความคิดอย่างมี
ส่ วนร่ วม ระหว่าง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ล้านนา ครู ผสู ้ อนและผูค้ วบคุม ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ
และนักเรี ยน รวมถึงการได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารหลักฐานและทฤษฎีการพัฒนา ท�ำให้ผวู ้ ิจยั
ได้ตกผลึกความคิด เป็ นรู ปแบบการพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนาของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาโรงเรี ยนประจ�ำจังหวัดล�ำพูนและจังหวัดล�ำปาง โดยในการพัฒนาจะต้องอาศัยองค์ประกอบที่
เป็ นปั จจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้
ปั จจัยภายใน  ได้แก่  การสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดขึ้น กับบุคคลต่างๆ  ได้แก่  ครู ผสู ้ อน พ่อแม่ นักเรี ยน
โรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตลอดจนชุมชน
ปั จจัยภายนอก  ได้แก่  การสนับสนุนทางสังคม จากครอบครัว โรงเรี ยน องค์กรของรัฐหรื อเอกชน
ที่เห็นความส�ำคัญ การได้รับตัวแบบที่เหมาะสม เช่น ครู พ่อแม่ ปราชญ์ชาวบ้าน และอิทธิพลของสื่ อและ
เทคโนโลยี เป็ นต้น
จากรู ปแบบและกิจกรรมที่ได้จากการประชุมระดมความคิดอย่างมีส่วนร่ วมดังกล่าว ผูว้ ิจยั น�ำมา
ออกแบบเป็ นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนาของนักเรี ยน  ชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรี ยนประจ�ำจังหวัดล�ำพูนและจังหวัดล�ำปางดังนี้
กระแสวัฒนธรรม
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1. กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้ ได้แก่
1.1. การท�ำ แผ่น พับ ให้ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ นาฏศิ ล ป์ ล้า นนา ในประเด็ น ที่ นัก เรี ย นได้ค ะแนน
ในระดับต�่ำ
1.2.ออกรายการวิทยุ ตั้งแต่วนั จันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 16.00 - 18.00 น. รายการล�ำพูนบ้านเฮา
ข่าวข้นฅนเมือง ทั้งนี้ ได้เชิญนักเรี ยนเป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์  
1.3. จัดนิทรรศการในโรงเรี ยนเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ ล้านนา
1.4. ร่ วมกิจกรรมในห้องเรี ยน โดยให้ความรู ้ ทายปั ญหา และให้รางวัลผูท้ ี่ทายถูกในชั้นเรี ยน
1.5. การให้ปราชญ์ชาวบ้าน ได้ทำ� กิจกรรมร่ วมกับนักเรี ยน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ ง
กันและกัน ระหว่างเด็กนักเรี ยนและปราชญ์ชาวบ้าน โดยการท�ำให้เห็นเป็ นแบบอย่าง
2. กิจกรรมเพื่อพัฒนาความซาบซึ้ ง ได้แก่
2.1. การฟ้ อนน�ำหน้าขบวนงานประเพณี ยเี่ ป็ ง (งานลอยกระทง)
2.2. กิจกรรมการแสดงบนเวที โดยร่ วมกับทางเทศบาลเมืองล�ำพูน องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ล�ำพูน และจังหวัดล�ำพูน ซึ่ งมี การจัดงานการแข่งขันกี ฬาเยาวชนแห่ งชาติ ภาค 5 ครั้ งที่ 31“หริ ภุญ
ไชยเกมส์” ระหว่างในวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ล�ำพูน โดยผูว้ ิจยั ได้ร่วมกับครู สนับสนุนนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มทดลอง ทั้ง 2 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนส่ วนบุญ
โญปถัมภ์ลำ� พูน และโรงเรี ยนจักรค�ำคณาทร จังหวัดล�ำพูน ได้ทำ� กิ จกรรมการฟ้ อนนาฏศิ ลป์ ล้านนา
กลางสนามและบนเวที
3. ได้เชิญนักแสดงอาวุโส คือ คุณวาสนา สิ ทธิเวช ซึ่งเป็ นนักเรี ยนศิษย์เก่า
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทด้านการแสดงภาพยนตร์ เรื่ อง ครู บา้ นนอก มาร่ วมกิจกรรม
ในชั้นเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นเป็ นแบบอย่างจากดารานักแสดงและมีการเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัว
เกี่ยวกับนาฏศิลป์ ล้านนา
4. กิ จกรรมบนถนนคนเดิ นโดยใช้ชื่อว่า ฟ้ อนเปิ ดหมวก โดยน�ำนักเรี ยนฟ้ อนบนถนนแล้วเปิ ด
หมวก เพื่อรับบริ จาคเป็ นทุนการศึกษา
5. กิจกรรมการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนไปท�ำการแสดงที่เวทีต่างประเทศ
ผลการวิจยั ระยะที่ 2  การพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนา
การพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาโรงเรี ยนประจ�ำ
จังหวัดล�ำพูน ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานการวิจยั โดยได้ต้ งั สมมติฐานการวิจยั
ไว้ ดังนี้
1. นักเรี ยนที่ ได้รับประสบการณ์ จากการเข้าร่ วมกิ จกรรมการพัฒนามี คะแนนเฉลี่ ยความรู ้ และ
ความซาบซึ้ ง ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรมแตกต่างจากหลังเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้งใน
นาฏศิลป์ ล้านนา
2. นักเรี ยนที่ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่ วมกิ จกรรมการพัฒนา มีคะแนนเฉลี่ยความรู ้ และ
ความซาบซึ้ ง สู งกว่า นักเรี ยนกลุ่มที่ไม่ได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาความรู ้และ
ความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนา

22 กระแสวัฒนธรรม

ผลการทดลอง พบว่า
1. นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ได้รับประสบการณ์ การเข้าร่ วมกิ จกรรมการพัฒนาฯ มี คะแนนเฉลี่ ย
ทั้งด้านความรู ้และความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ ล้านนา ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาฯ แตกต่างจากหลังเข้า
ร่ วมกิจกรรมการพัฒนา อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้นสมมติฐาน 1 ได้รับการยอมรับ
2. ภายหลังที่นกั เรี ยนกลุ่มทดลองได้เข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาฯแล้ว พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยทั้งด้าน
ความรู ้และความซาบซึ้ ง แตกต่างจากนักเรี ยนกลุ่มควบคุมซึ่ งไม่ได้รับประสบการณ์การเข้าร่ วมกิจกรรม
การพัฒนาฯ โดยนักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยทั้งด้านความรู ้และความซาบซึ้ งสู งกว่านักเรี ยนกลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ  ดังนั้นสมมติฐาน 2 ได้รับการยอมรับ  
อภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั อภิปรายในแต่ละระยะตามล�ำดับ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสร้างรู ปแบบการพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ ล้านนา
1. แรงจูงใจที่มีผลต่อการพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ ล้านนา
ผูว้ ิจยั ได้วางแผนการสร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยน ครู พ่อแม่ ผูป้ กครอง และผูม้ ีส่วนสนับสนุนการเรี ยนรู ้
ของเด็กได้ทำ� การสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของเด็ก ให้เด็กได้รับการยอมรับจากสังคมโดย ให้เด็กได้มีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมต่อไปนี้ คือ การฟ้ อนน�ำหน้าขบวนต่างๆ เช่น งานประเพณี ยเี่ ป็ ง กิจกรรมการแสดงบนเวที
และกิจกรรมบนถนนคนเดินโดยใช้ชื่อว่า ฟ้ อนเปิ ดหมวก  
ในการเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว เป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นว่า เด็กได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่ งส่ ง
ผลต่อความภาคภูมิใจให้กบั พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู และโรงเรี ยน ซึ่งจะส่ งผลต่อการพัฒนาความรู ้และความ
ซาบซึ้งในนาฏศิลป์ ล้านนาต่อไป ดังที่ Ormrod (1999 : 39) ได้สรุ ปไว้วา่ แรงจูงใจส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้และ
การปฏิบตั ิงาน อย่างน้อย 4 ประการ คือ  
1.  แรงจูงใจช่วยเพิ่มพลังและกระตุน้ ระดับการเข้าร่ วมท�ำกิจกรรมของบุคคลแรงจูงใจส่ งผลให้
บุคคลมีแนวโน้มในการท�ำกิจกรรมนั้นๆ อย่างหนัก และทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการท�ำงาน
2.  แรงจูงใจจะเป็ นตัวชี้นำ� ทิศทางให้บุคคลไปสู่เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ เมื่อบุคคลทุ่มเทความพยายามเพื่อ
เป้ าหมายใด ก็จะหันเหความสนใจไปยังเป้ าหมายนั้น
3.  แรงจูงใจสร้างให้เกิดการริ เริ่ มกิจกรรมใหม่ และท�ำกิจกรรมนั้นต่อไปเรื่ อยๆ โดยไม่ทอ้ ถอย ถึง
แม้จะมีอุปสรรคหรื อเกิดปั ญหายุง่ ยาก บุคคลอาจหยุดชะงักไประยะหนึ่งแล้วเริ่ มลุกขึ้นสูใ้ หม่
4.  แรงจูงใจส่ งผลต่อกลยุทธ์ในการเรี ยนรู ้และกระบวนการรู ้ การคิดซึ่ งบุคคลน�ำมาใช้   แรงจูงใจ
ท�ำให้บุคคลเพิ่มความสนใจ ใส่ ใจ กับสิ่ งที่เรี ยน หรื อก�ำลังท�ำอยู่ พยายามฝึ กปฏิบตั ิหรื อพยายามหาทาง
เรี ยนรู ้ ให้ได้ ซึ่ งรวมถึงการขอค�ำแนะน�ำหรื อขอความช่ วยเหลือจากผูอ้ ื่นเมื่อประสบกับสถานการณ์ที่
ส�ำคัญ
การสร้ างแรงจูงใจดังกล่าวจึ งเป็ นสิ่ งส�ำคัญที่ จะส่ งผลให้เด็กพัฒนาความรู ้ และความซาบซึ้ งใน
นาฏศิลป์ ล้านนาต่อไป
2.  การสนับสนุนทางสังคม
ผูว้ ิจยั ในฐานะผูท้ ำ� งานในองค์กรภาคเอกชน ได้ทำ� กิ จกรรมที่เป็ นการสนับสนุ นให้เด็กได้รับ
กระแสวัฒนธรรม
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การพัฒนาตนเอง โดยจัดหาเวทีการแสดงออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การน�ำนักเรี ยนไปแลก
เปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน ซึ่ งทางประเทศญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุ นปั จจัย
ด้านการเงินส่ วนหนึ่ งด้วย นอกจากนี้ ทางประเทศญี่ปุ่นได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศไทย
ซึ่ งการสนับสนุนดังกล่าว นอกจากส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู ้และ
ความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนาแล้ว ยังเป็ นการให้โอกาสนักเรี ยนได้แสดงออกถึงความเป็ นอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น ซึ่ งส่ งผลให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทางที่ดี และเกิดรายได้เศรษฐกิจชุมชนตาม
มาด้วย เพราะชาวญี่ปุ่นได้สนใจชุดแต่งกายพื้นเมืองล้านนาของจังหวัดล�ำพูน และผูว้ ิจยั ได้นำ� กลุ่มชาว
ญี่ปุ่นเยีย่ มชมการผลิตเสื้ อผ้าพื้นเมืองล้านนาที่อำ� เภอเมืองล�ำพูน และอ�ำเภอป่ าซาง จึงก่อให้เกิดรายได้แก่
ชุมชนตามมา
จากหลักการดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิด Gottlieb (1985 : 129) ที่ให้ความหมายว่า การสนับสนุน
ทางสังคม หมายถึง กระบวนการในการปฏิสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์ และการรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม
ทางสังคมเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือกันในการเผชิญกับปั ญหา สนับสนุนให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
ความรู ้สึกมัน่ คง และศักยภาพของตนเอง ซึ่ งอาจได้รับในรู ปแบบของการสนับสนุ นทางด้านวัตถุหรื อ
ทางด้านจิตใจและแนวคิดของ Kahn (1979: 72) ได้กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็ นการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลอย่างมีจุดหมาย ซึ่ งรวมถึงสิ่ งต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อมากกว่า คือ การแสดงออกถึง
ความพึงพอใจของบุคคลหนึ่ งกับอีกบุคคลหนึ่ ง การยืนยันรับรองพฤติกรรมของบุคคล อาจโดยการรับ
รู ้หรื อการแสดงออกถึงการยอมรับ การให้ความช่วยเหลือในด้านสิ่ งของ เงินทอง หรื อสิ่ งอื่นๆตลอดจน
แนวคิดของ Cobb (1976: 97) ซึ่ งได้ให้แนวคิดว่าการสนับสนุนทางสังคม คือ การที่บุคคลได้รับข้อมูลที่
ท�ำให้ตวั เขาเองเชื่อว่ามีบุคคลให้ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่ายกย่องเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม มีความ
ผูกพันซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็ นเครื อข่ายของการติดต่อสื่ อสาร และหน้าที่ที่มีต่อกัน
จะเห็ น ได้ว่า การสนับ สนุ น ทางสัง คมมี ส่ ว นส�ำ คัญ ในการพัฒ นาความรู ้ แ ละความซาบซึ้ งใน
นาฏศิลป์ ล้านนาของนักเรี ยน กล่าวคือ การที่นกั เรี ยนได้รับการสนับสนุ นจากสังคม ทั้งในเรื่ องโอกาส
เงินทอง การยกย่องให้เห็นคุณค่า ตลอดจนการยอมรับให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม เป็ นส่ วนที่ส่งผลให้
นักเรี ยนได้รับการพัฒนาความรู ้ และความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนา และยังส่ งผลสื บทอดความเป็ น
นาฏศิลป์ ล้านนาต่ออนุชนรุ่ นหลังต่อไป
3.  การได้รับต้นแบบที่เหมาะสม
ผูว้ ิจยั ได้แสดงทัศนะต่อครู ผูส้ อนและปราชญ์ชาวบ้าน โดยให้แต่งกายชุ ดล้านนาในชัว่ โมงที่
มีการสอนนาฏศิลป์ เพื่อให้เด็กเกิ ดการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ โดยมีครู และปราชญ์ชาวบ้านเป็ นแบบอย่าง
ที่เหมาะสม ทั้งในเรื่ องของการแต่งกายและท่าทางการฟ้ อน การแสดง อันน�ำไปสู่ ความรู ้สึกซาบซึ้ งใน
นาฏศิลป์ ล้านนา และส่ งผลต่อความยัง่ ยืน ซึ่ งกลายเป็ นบุคลิกภาพในที่สุด ดังอธิ บายได้จากทฤษฎีเซลล์
กระจกเงา (Mirror Neuron  Theory)
ทฤษฎีเซลล์กระจกเงา (อุดม  เพชรสังหาร, 2551) เป็ นทฤษฎีที่คน้ พบใหม่ หลังปี ค.ศ. 2000 โดย
นักวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน จาก University of Parma คือ Dr. Vittorio Gallese, Dr.Leonardo Fogassi และ
Dr.GiacomoRizzolatti ค้นพบว่า ในสมองของมนุ ษย์ มีเซลล์ชนิ ดหนึ่ งที่ทำ� หน้าที่เหมือนกระจกเงา คือ
สะท้อนทุกอย่างที่ ส่งผ่านประสาทการรั บรู ้ ไปยังเซลล์อื่นๆ ในสมอง ส่ งผลให้เกิ ดการกระท�ำเหมื อน
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กับสิ่ งที่ได้รับรู ้ โดยมีเงื่อนไขส�ำคัญ คือ ขณะที่รับรู ้น้ นั ๆ ผูร้ ับมีความรู ้สึกร่ วม ซึ่ งการค้นพบนี้ ท�ำให้
เข้าใจธรรมชาติการท�ำงานของสมองมนุ ษย์มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเรี ยนรู ้ สติปัญญา และที่สำ� คัญ คือ
กระบวนการปลูกฝังวัฒนธรรมให้กบั เด็กและเยาวชน โดยมุ่งให้ความส�ำคัญกับการมีตน้ แบบ มีความใกล้
ชิด สื่ อสารได้ เพื่อให้เกิดการรับรู ้ของเซลล์กระจกเงาอยูเ่ สมอ ผ่านการท�ำต้นแบบให้เห็นและให้เกิดความ
ประทับใจความรู ้สึกมีส่วนร่ วม ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีการได้ทดลองท�ำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดทักษะ และ
ความเข้าใจในระดับจิตใจ จนมีผลต่อพฤติกรรมในอนาคต
จากทฤษฎี ดัง กล่ า ว อธิ บ ายได้ว่า เมื่ อ นัก เรี ย นเห็ น ตัว แบบที่ เ หมาะสมซึ่ งอาจเป็ นครู พ่ อ แม่
ผูป้ กครอง หรื อปราชญ์ชาวบ้าน เด็กจะเลียนแบบพฤติ กรรม ซึ่ งก่ อให้เกิ ดทักษะและความเข้าใจและ
กลายเป็ นความซาบซึ้ ง เด็กจะเรี ยนรู ้ถึงการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา ซึ่งท�ำให้เกิดเหตุผลเชิงจริ ยธรรมอันได้แก่
การเข้าใจถึงเหตุผลว่า ท�ำไมจึงจ�ำเป็ นต้องรักษาไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมและความเป็ นล้านนา จากความเข้าใจถึง
เหตุผลที่ถกู ต้องดังกล่าว จะส่ งผลให้เด็กมีบุคลิกภาพของความเป็ นล้านนาโดยสมบูรณ์ ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั จึง
คาดหวังว่า ครู พ่อแม่ ผูป้ กครอง ดารา นักร้องนักแสดงและปราชญ์ชาวบ้าน น่าจะเป็ นตัวแบบที่เหมาะสม
ให้กบั นักเรี ยนได้ ทั้งในด้านการพูด การแต่งกาย ลีลาท่าร�ำ การฟ้ อน และความเป็ นล้านนา เพื่อให้นกั เรี ยน
ได้เลียนแบบจนเกิดความซาบซึ้ ง และกลายเป็ นบุคลิกภาพในที่สุด
4.  อิทธิพลของสื่ อและเทคโนโลยี
ผูว้ ิจยั ได้ใช้สื่อเป็ นเครื่ องมื อในการเพิ่มความรู ้ และความซาบซึ้ งในนาฏศิ ลป์ ล้านนา โดยน�ำ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่งมาให้ความรู ้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ อสมท.ล�ำพูน และ
อีกกลุ่มหนึ่งเป็ นผูฟ้ ังวิทยุ รายการนี้ซ่ ึ งเป็ นรายการสดในชั้นเรี ยน และมีการถาม - ตอบเกี่ยวกับนาฏศิลป์
ล้านนา ถ้าตอบถูก มีการแจกของรางวัลเพื่อเป็ นแรงจูงใจ สร้างความประทับใจก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาความซาบซึ้ งในนาฏศิ ลป์ ล้านนาให้กบั ทั้งนักเรี ยนที่ ออกอากาศ และนักเรี ยนที่ ตอบค�ำถามซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ นริ นทร์ชยั พัฒนพงศา (2542: 54) ซึ่งกล่าวถึง เหตุผลที่ตอ้ งใช้สื่อในการรณรงค์
ไว้คือช่วยให้คุณภาพของการเรี ยนรู ้ดีข้ ึน  กล่าวคือ ผูฟ้ ังรับรู ้ได้ดี นอกจากนี้ยงั แสดงถึงความจริ งจัง และ
การเตรี ยมตัวของผูส้ ่ งสารช่วยให้เรี ยนรู ้ในปริ มาณมากขึ้น ในเวลารวดเร็ ว ช่วยให้จดจ�ำได้ดีข้ ึนช่วยให้
เข้าใจสิ่ งที่ยาก ได้ง่ายขึ้นช่วยให้สามารถเรี ยนรู ้ในสิ่ งซึ่งไม่อาจศึกษา หรื อสังเกตจริ ง ได้ง่ายหรื อไม่อาจไป
เห็นเหตุการณ์จริ งได้
ดังกล่าวนี้    จึงเป็ นเหตุผลให้ผวู ้ ิจยั ใช้สื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้ งใน
นาฏศิลป์ ล้านนาของนักเรี ยน
ระยะที่ 2 การพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนา
จากผลการวิจยั ที่ สนับสนุ นสมมติ ฐานการวิจยั ทั้ง 2  ข้อ จึ งกล่าวได้ว่าการพัฒนาความรู ้ และ
ความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาโรงเรี ยนประจ�ำจังหวัดจังหวัดล�ำพูนและจังหวัด
ล�ำปาง สามารถพัฒนาได้โดยใช้กิจกรรมการพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้ งตามรู ปแบบการพัฒนาฯ  ซึ่ ง
การที่ คะแนนความรู ้ และความซาบซึ้ งในนาฏศิ ลป์ ล้านาของกลุ่มทดลองสู งขึ้นในการวิจยั ครั้ งนี้ อาจ
เนื่ องมาจากสาเหตุที่ผวู ้ ิจยั ได้ใช้ คือ การใช้วิธีการ การรณรงค์เชิ งยุทธศาสตร์ ที่เน้นการมีส่วนร่ วมและ
เจาะจงกลุ่ม เป็ นแนวทางส�ำคัญ (นริ นทร์ ชยั   พัฒนพงศา, 2542: 26 - 30) กล่าวคือ เน้นการมีส่วนร่ วม
(Participating Oriented)ทั้งทางตรง ทางอ้อม  ค�ำนึ งถึงทุกปั จจัยและเป็ นระบบ (System Approach)
กระแสวัฒนธรรม
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จากการเน้นอย่างจริ งจังในประเด็นดังกล่าว การรณรงค์เชิ งยุทธศาสตร์ ที่เน้นการมี ส่วนร่ วมนี้
จึงมีส่วนที่ทำ� ให้การพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาโรงเรี ยน
ประจ�ำจังหวัดล�ำพูนและจังหวัดล�ำปางประสบความส�ำเร็ จ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้
1.1 เกี่ยวกับพ่อแม่/ผูป้ กครอง/ครู    
จากผลการวิจ ัย ที่ พ บว่า กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ส ามารถใช้ก ารพัฒ นาความรู ้ แ ละความซาบซึ้ งในนาฏศิ ล ป์
ล้านนาของนักเรี ยนได้จริ งนั้น พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู ควรสนับสนุ นให้นกั เรี ยน หรื อลูกหลานของตน
เข้าร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ทั้งที่ ทางจังหวัดหรื อโรงเรี ยนเป็ นผูจ้ ดั ซึ่ งจะส่ งผลให้ท้ งั ตัวนักเรี ยน พ่อแม่ ครู
และโรงเรี ยน เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาความรู ้และความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนาต่อไป และสามารถ
สร้างความเป็ นอัตลักษณ์ของความเป็ นล้านนาต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน
1.2 เกี่ยวกับชุมชน/ท้องถิ่น
ชุมชน หรื อท้องถิ่นซึ่งได้แก่ผนู ้ ำ� ชุมชน เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น ก�ำนัน นายกองค์การบริ หารส่ วนต�ำบล
อบต.ควรสนับสนุนกิจกรรมของนักเรี ยนในด้านนาฏศิลป์ ล้านนาในชุมชนของตนเอง โดยให้ความส�ำคัญ
และผลักดันให้นกั เรี ยนได้แสดงออกบนเวทีในระดับชุมชน เพื่อสร้างความเป็ นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นของ
ตนเอง และคงไว้ซ่ ึงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
1.3  ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ในระดับจังหวัด  
ได้แก่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจังหวัด
ควรมีวาระการพัฒนาการเรี ยนการสอนนาฏศิลป์ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของทางจังหวัด ทั้งนี้ ผูว้ ่า
ราชการจังหวัดมีส่วนช่วยในการผลักดันโรงเรี ยนให้เกิดการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมในด้านนาฏศิลป์
ล้านนาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ในการวิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไป ควรศึ ก ษากับ นัก เรี ย นกลุ่ ม ตัว อย่า งอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้เ ข้า ร่ ว มชุ ม นุ ม
นาฏศิลป์ ล้านนาหรื อไม่ได้มีความสนใจในนาฏศิลป์ ล้านนา เพื่อหาสาเหตุของการไม่เข้าร่ วมอันน�ำไป
สู่การผลักดันให้นกั เรี ยนที่ไม่สนใจ ให้เกิดความสนใจเข้าร่ วมมากขึ้น
2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ ล้านนา โดยให้ผูท้ ี่
ท�ำหน้าที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมล้านนา นอกจากจะเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และความซาบซึ้ งอย่างลึกซึ้ งแล้ว
ควรมีความสามารถในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้แก่อนุชนรุ่ นหลังต่อไป
2.3 จากการศึ ก ษาพบว่ า กิ จ กรรมดัง กล่ า วสามารถน� ำ ไปใช้ ใ นการพัฒ นาความรู ้ แ ละ
ความซาบซึ้ งในนาฏศิลป์ ล้านนาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาโรงเรี ยนประจ�ำจังหวัดล�ำพูนและจังหวัดล�ำปาง
ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ น�ำไปใช้ในการพัฒนาส�ำหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาในโรงเรี ยนประจ�ำจังหวัดอื่นๆ
ได้ซ่ ึงอยูใ่ นเขตภาคเหนือตอนบนต่อไป
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