
 

 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 งานวิจัยเรื่องกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
พื้นท่ีการท่องเท่ียวชุมชนบ้านจ่าโบ่ อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
เพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐานสู่การด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

  1. แนวคิดเกี่ยวการสืบทอดวัฒนธรรม 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับวงจรการบริหารสู่ความส าเร็จ PDCA 
 5. แนวคิดเรื่องการสร้างจิตส านึก 
 6. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวในชุมชน 
 7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการสืบทอดวัฒนธรรม  
 
 ความหมายของวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมเป็นค าท่ีได้มาจากการรวมค า 2 ค าเข้าด้วยกัน คือค าว่า “วัฒนะ” หมายถึงความ
เจริญงอกงาม รุ่งเรือง และค าว่า “ธรรม” หมายถึง การกระท า หรือข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมตาม
ความหมายในภาษาไทย จึงหมายถึง ข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม,2559:12) 
 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 ได้ให้ความหมายของ “วัฒนธรรม” ว่า เป็น
วิถีการด าเนินชีวิต ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชน
และสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์ ส่ังสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุง และเปล่ียนแปลง เพื่อให้ เกิด
ความเจริญงอกงามท้ังด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขและยั่งยืน  
 วัฒนธรรม หมายถึง การด าเนินของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียว ความก้าวหน้า และศีลธรรมของประชาชน (สมชัย ใจดีและ
ยรรยง ศริวิริยาภรณ์,2545:1)  
 มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นเพื่อประโยชน์แห่งการด ารงชีวิตและการสืบทอดเผ่าพันธุ์  การ
ด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นเรื่องท่ีกว้างใหญ่และมีแง่มุมต่างๆให้พิจารณาอย่างซับซ้อน เรื่องของ
วัฒนธรรมจึงสามารถพิจารณาได้หลายมิติไปด้วย วัฒนธรรมมีความหมายดังนี้ 1) วัฒนธรรม คือ 
ผลรวมของทุกส่ิงซึ่งเป็นความเจริญงอกงามท่ีสังคมนั้นๆได้ท าไว้หรือได้ส่ังสมมา 2) วัฒนธรรม คือ 
ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและพุทธิปัญญาทุกแขนง 3)วัฒนธรรม คือ ส่ิงท่ีเป็นขนบธรรมเนียม
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ประเพณีตกทอดจากบรรพบุรุษและ4) วัฒนธรรม คือ ส่ิงท่ีดีมีค่าแสดงรสนิยมของผู้ดีหรือชนช้ันสูงท่ีมี
การศึกษาและฐานะดี (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,2551ก:11)  
 ดังนั้น วัฒนธรรม หมายถึง ทุกส่ิงรอบตัวมนุษย์ ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมสัมผัสได้ และนามธรรม 
สัมผัสไม่ได้ เกิดจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ เพื่อแสดงถึงความเจริญงอกงามทางปัญญาความคิดของ
สังคมแต่ละกลุ่มชน ในการตอบสนองการอ านวยความสะดวกในชีวิต เป็นเสมือนเครื่องมือในการธ ารง
รักษาการด ารงชีวิตของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีการส่ังสม เรียนรู้ ดัดแปลง พัฒนาและ
สืบทอดความเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันและอนาคต 
 
 การสืบทอดวัฒนธรรม 
 
 ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. (2556) กล่าวว่า การสืบทอดทางวัฒนธรรมท่ีประสบความส าเร็จ 
ไม่ใช่เพียงแค่เป็น การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเท่านั้น แต่มันเป็นกระบวน
(cultural inheritance) ของการเรียนรู้  ( learning) กระบวนการพัฒนาโดยการเปล่ียนแปลง 
(change) การปรับแต่ง (adaptation) การตีความหมายใหม่ (re-interpretation) การสร้างสรรค์
ใหม่ (re-creation) การถ่ายทอด (transmit) การสืบทอด ( inherit) ทางวัฒนธรรม เหตุเพราะ
วัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีเกิดมาจากการเรียนรู้ของมนุษย์ และความพยายามของมนุษย์ท่ีจะต่อสู้ด้ินรนเพื่อ
รักษาอัตลักษณ์ของตนเองไว้ให้อยู่รอด เมื่อต้องการอยู่รอดจึงต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องเข้ากันได้
กับยุคสมัย วัฒนธรรมจึงมีความเป็นพลวัตร (dynamic) ยืดหยุ่นได้ มีความคงท่ีเพียงบางส่วน มีการ
เปล่ียนแปลงได้ในบางส่วน 
  มิติของการสืบทอดวัฒนธรรม..แบ่งการพิจารณาได้เป็นสามมิติ คือ มิติบุคคล (human) 
เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมจากบุคคลกลุ่มหนึ่งไปยังบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง มิติพื้นท่ี (space) เป็นการสืบ
ทอดวัฒนธรรมจากสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง และมิติเวลา (time) เป็นการสืบทอดวัฒนธรรม
จากห้วงเวลาหนึ่งไปยังอีกห้วงเวลาหนึ่ง โดยมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่อง 
 มุมมองของผู้สืบทอดทางวัฒนธรรม หากมองในแง่มุมของการถ่ายทอด (transmit) ทาง
วัฒนธรรม จะเน้นการมองจากมุมมองของผู้ถ่ายทอดหรือผู้ส่งสาร หมายถึง การส่งผ่านรูปแบบและ
เนื้อหาของวัฒนธรรม (form and content of culture) จากผู้ถ่ายทอดหรือผู้ส่งสารไปยังผู้รับการ
ถ่ายทอดหรือผู้รับสาร ในลักษณะท่ีว่า ได้รับอะไรมาก็ส่งผ่านไปอย่างนั้น มีอย่างไรก็ส่งไปอย่างนั้น แต่
หากมองในแง่มุมของการสืบทอด (inherit) ทางวัฒนธรรม จะเน้นการมองจากมุมมองของผู้รับการ
ถ่ายทอดหรือผู้รับสารเป็นหลัก โดยผู้รับสารจะพยายามรักษาวัฒนธรรมนั้นไว้มิให้มีการเปล่ียนแปลง 
หรือต่อสู้ด้ินรนให้มีการเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุด ในลักษณะท่ีว่าได้รับมาอย่างไรก็พยายามน าไปปฏิบัติ
อย่างนั้นให้มากท่ีสุด และได้รับมาอย่างไรก็พยามน าไปถ่ายทอดให้เหมือนต้นแบบมากท่ีสุด 
 ความหมายโดยสรุปของการสืบทอดทางวัฒนธรรม (cultural inheritance) เป็น
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา ( learning and development) ของมนุษย์เพื่อท่ีจะรักษา       
อัตลักษณ์ของแบบแผนของความคิด ความเช่ือ วิถีทาง และแนวปฏิบัติของตนเองไว้ โดยอาศัย
กระบวนการในการสืบทอดทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมีลักษณะเป็นการไหลเวียนอย่าง
ต่อเนื่องกันไปอย่างไม่รู้จบ การสืบทอดทางวัฒนธรรมในท่ีนี้หมายถึงการสืบทอดในส่ิงท่ีประกอบด้วย
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แนวคิด (concept) รูปแบบ (form) และเนื้อหา (content) และวิธีการ (method) ท่ีใช้ในการสืบ
ทอดวัฒนธรรม  
 การสืบทอดทางวัฒนธรรมพิจารณาได้เป็น 3 มิติ คือ มิติบุคคล (human) เป็นการสืบทอด
ทางวัฒนธรรมจากบุคคลกลุ่มหนึ่งไปยังบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง มิติพื้นท่ี (space) เป็นการสืบทอดทาง
วัฒนธรรมจากสถานท่ีหนึ่งไปยังสถานอีกท่ีหนึ่ง มิติเวลา (time) เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมจาก
ห้วงเวลาหนึ่งไปยังอีกห้วงเวลาหนึ่ง  เมื่อเรานิยามวัฒนธรรมว่าเป็นส่ิงท่ีไม่คงท่ีไม่ตายตัว แต่สามารถ
เปล่ียนแปลง ปรับแต่งวัฒนธรรมให้เข้ากับยุคสมัยได้ การสืบทอดทางวัฒนธรรมจึงเป็นมากกว่า การ
รับไว้ (recieve) การรักษา (maintain) และการส่งผ่าน (transmit) วัฒนธรรม แต่เป็นการเรียนรู้ท่ีจะ
รับ (recieve)  เรียนรู้ ท่ีจะเลือก (select) เรียนรู้ ท่ีจะใช้ (using) เรียนรู้ ท่ีจะพัฒนา (develop) 
วัฒนธรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของมนุษย์ภายใต้บริบททางสังคมของ
พื้นท่ีและเวลาแห่งยุคสมัยนั้น 
 กระบวนการสืบทอดทางวัฒนธรรม การสืบทอดทางวัฒนธรรมท าได้โดยอาศัยการท างาน
ในลักษณะกระบวนการ ประกอบด้วยกระบวนการผลิต (production) ทางวัฒนธรรม กระบวนการ
เผยแพร่ (distribution) ทางวัฒนธรรม กระบวนการบริโภค (consumption) ทางวัฒนธรรม และ
กระบวนการผลิตซ้ าเพื่อเผยแพร่ขยายผลสืบต่อ (reproduction) ทางวัฒนธรรม 
 
 สมชัย  ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์ (2545 : 34-35) ได้อธิบายว่าการธ ารงอยู่ของ
วัฒนธรรมว่าจะต้องมีการปฏิบัติอยู่ 3 ลักษณะ สรุปได้ดังนี้ 1) การสะสม สามารถท าได้ทุกเรื่องไม่ว่า
จะเป็นด้านประเพณี ศิลปะ วรรณกรรม เทคโนโลยี ศีลธรรม คุณธรรมต่างๆ เป็นการเลือกสะสม
วัฒนธรรมท่ีดีงามเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และมีการถ่ายทอดเพื่อท่ีจะได้เป็นมรดกให้กับคนรุ่น
ต่อไปได้ปฏิบัติ 2)การสืบทอดต่อทางวัฒนธรรม เป็นเรื่องของการเรียนรู้จากบุคคลอื่น เช่น เด็กเรียนรู้
จากผู้ใหญ่ เรียนรู้จากบรรพบุรุษ เป็นการน าส่ิงท่ีบรรพบุรุษสะสมไว้มาปฏิบัติหากเห็นว่าดีงามหรือน่า
ปฏิบัติตามหรือท าแล้วมีประโยชน์ มีความหมายต่อชีวิตและประเทศชาติ 3) การปรับปรุงและเผยแพร่
วัฒนธรรมจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ถ้าของเก่าดีและไม่เสียหายก็
ควรรักษาไว้และส่ิงใดท่ีเห็นว่าไม่ดีก็ท้ิงไป เป็นการปรับปรุงวัฒนธรรมให้ก้าวหน้า ไม่ให้ตายหรือสูญ
หายไปเพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ดีข้ึน  
 อภิญญา สุมาและคณะ(2540) ได้ให้ความหมายของการถ่ายทอดความรู้ของชุมชน ว่า
หมายถึง กระบวนการรวม (Total process) กระบวนการหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งท่ีได้อาศัยในการพัฒนา
บุคลิกภาพของตน และเป็นแหล่งท่ีเค้าอาศัยเรียนหรือฝึกฝนการเป็นสมาชิกของสังคม (Social Actor) 
ท่ีกล่าวว่าเป็นกระบวนการรวม เพราะกระบวนการนี้รวมกระบวนการหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน เช่น 
กระบวนการเรียนรู้ภาษา บรรทัดฐานของสังคม ความเช่ือ อาชีพและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมี
วิธีการถ่ายทอดความรู้ 2 ประเภท คือ การอบรมโดยตรง (Direct socialization) เป็นการถ่ายทอดท่ี
เป็นทางการมีการก าหนดเนื้อหาวิธีการไว้เป็นการแน่นอน และการอบรมโดยอ้อม ( Indirect 
socialization) เป็นการถ่ายทอดท่ีไม่เป็นทางการ เกิดจากการได้เห็นได้ฟังตามธรรมชาติ 
 อมรา พงศษพิชญ์ (2541: 20-21) การถ่ายทอดวัฒนธรรม คือ การสอนให้คนรุ่นหลังรับรู้
ถึงระบบสัญลักษณ์ของสังคมท่ีได้มีการตกลงกันไว้ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงการ
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ตกลงอย่างกว้างๆมิได้มีการตกลงกันในรายละเอียดทุกๆเรื่อง ข้อตกลง คือ การก าหนดหลักใหญ่ๆ 
ก าหนดแนวความคิดท่ีส าคัญไว้ เมื่อทุกคนรู้ถึงหลักใหญ่นี้แล้วก็จะประพฤติปฏิบัติได้ง่ายขึ้น หลักของ
สมาชิกของสังคมใช้ยึดถือเป็นแนวประกอบประพฤติปฏิบัติ คือ บรรทัดฐานและค่านิยม บรรทัดฐาน 
คือ แนวทางการปฏิบัติท่ีสมาชิกของสังคมส่วนใหญ่ยึดถือและค่านิยม คือ ความคิดและแนวปฏิบัติท่ี
สมาชิกของสังคมส่วนใหญ่เห็นว่าถูกต้องดีงามและเมื่อทุกอย่างสอดคล้องกันก็หมายความว่ าการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมก็จะด าเนินไปได้อย่างไม่มีปัญหา ถึงแม้ว่าการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมอาจจะ
หมายถึงว่าลักษณะบางอย่างของวัฒนธรรมได้เปล่ียนไปบ้างตามกาลเวลา แต่ค่านิยมและหลักใหญ่ท่ี
ใช้เป็นกฎเกณฑ์ของสังคมก็ยังไม่เปล่ียนไป เพราะวัฒนธรรม คือ ระบบสัญลักษณ์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น
และสามารถเรียนรู้ได้  
 อมรา พงศาพิชญ์(2547:31-32) อธิบายเกี่ยวกับการสืบทอดวัฒนธรรม ไว้ว่า เมื่อวัฒนธรรม 
คือ ระบบสัญลักษณ์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นและมิใช่ระบบท่ีเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ การถ่ายทอดวัฒนธรรม
ท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุด คือ การท่ีพ่อแม่สอนลูกว่าอะไรควรท า และอะไรไม่ควรท าในสังคมไทย เช่น พ่อ
แม่จะสอนลูกให้ไหว้ผู้ท่ีมีความอาวุโสกว่า ผู้น้อยไม่ควรยืนค้ าศีรษะผู้ใหญ่ นอกจากนี้การท่ีแม่สอนให้
ลูกท าอาหารไทยก็เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยเหมือนกัน การสอนในลักษณะนี้เป็นการสอนถึง
พฤติกรรมและเป็นการถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์ด้วย การถ่ายทอดวัฒนธรรม คือ การสอนให้คนรุ่น
หลังรู้ถึงระบบสัญลักษณ์ของสังคม ซึ่งเคยมีการตกลงกันไว้ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง หลักท่ีสมาชิก
ของสังคมใช้ยึดถือเป็นแนวประกอบการประพฤติปฏิบัติก็คือบรรทัดฐานและค่านิยม บรรทัดฐาน คือ 
แนวทางการปฏิบัติท่ีสมาชิกของสังคมส่วนใหญ่ยึดถือ และค่านิยม คือ ความคิดและแนวปฏิบัติของ
สมาชิกของสังคมส่วนใหญ่เห็นว่าถูกต้องดีงาม เมื่อบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมเป็นแกนกลางให้
สมาชิกของสังคมยึดเป็นหลักพฤติกรรมแนวคิดวิธีการท างาน ตลอดจนการประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้
ย่อมจ าเป็นท่ีจะต้องสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมนั้นโดยอัตโนมัติ การถ่ายทอดวัฒนธรรมบาง
ลักษณะได้เปล่ียนไปตามกาลเวลา แต่ค่านิยมและหลักใหญ่ท่ีใช้เป็นกฎเกณฑ์ของสังคมก็ยังไม่
เปล่ียนไป  
 กมลพร สงมี(2543) กล่าวถึงตัวแทนขัดเกลาทางสังคมว่ามีตัวแทนการจัดเกลาทางสังคมอยู่ 
6 ประเภท คือ  
 1. ครอบครัว เป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมในการอบรมบ่มนิสัยและพัฒนาพฤติกรรมของ
เด็กเป็นอย่างดี การอบรมทางตรงเป็นการส่ังสอนกันตรงๆ ว่าอะไรดีไม่ดีหรือควรไม่ควร ส่วนการ
อบรมทางอ้อมเป็นการอบรมแบบไม่เป็นทางการอาจเป็นการเลียนแบบหรือรับไปโดยไม่รู้ตัว 
 2. กลุ่มเพื่อน มีอิทธิพลต่อทัศนคติของวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่ง มีการเลียนแบบท่าทางหรือเครื่อง
แต่งกายพวกเดียวกัน 
 3. โรงเรียน เป็นเสมือนบ้านหลังท่ีสองของเด็กและมีอิทธิพลมากในการพัฒนา บุคลิกภาพ
ท าให้ปรับตัวแบบคุณค่า ความรู้ ท้ังโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว 
 4. กลุ่มอาชีพ ได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาททางสังคมท่ีเกิดขึ้นในท่ีท างานจากเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 5. ตัวแทนสถาบันศาสนามุ่งขัดเกลาคนทางด้านจริยธรรมให้แนะแนวทางชีวิตเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจเพื่อเป้าหมายในการกระท า ตัวแทนทางศาสนา ได้แก่ วัด นักบวช ผู้สอนศาสนาบางสังคม 
อาจรวมถึง ผู้อาวุโสท่ีเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
 6. ส่ือมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งมีส่วนในการขัดเกลา
ทางสังคมแก่มนุษย์ในด้านต่างๆ ต้ังแต่ความคิดความเช่ือ แบบของความประพฤติอิทธิพลของส่ือมวล
นี้ จะมีมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าได้รับการอบรมเล้ียงดูให้มีเหตุผล เจตคติต่อส่ิงท่ีคน
ได้รับแตกต่างกัน ข่าวสารท่ีได้รับหรือไม่ยอมรับหรือการวางเฉยไม่ว่าจะมีปฏิกิริยาแบบใดก็ตาม อย่าง
น้อยก็เป็นกระบวนการถ่ายทอดของคนบางกลุ่มและต้องการความรู้ของบุคคลอีกส่วนหนึ่ง 
 จากท่ีกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า การสืบทอดวัฒนธรรม หมายถึง การถ่ายโอนองค์ความรู้
ทางวัฒนธรรมจากบรรพชนจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อธ ารงรักษาความเจริญงอกงามทางปัญญาในการสรรค์
สร้างส่ิงต่างๆเพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตของแต่ละกลุ่มชน โดยมีวิธีการถ่ายโอน
ท้ังในรูปแบบทางตรง และทางอ้อม มีความยึดหยุ่นเปล่ียนแปลงไปตามปัจจัยแวดล้อมในทุกระดับ
ต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีองค์ประกอบส าคัญคือ ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม เครื่องมือ
ในการถ่ายทอดวัฒนธรรม  ผู้รับวัฒนธรรม พื้นท่ีในการเรียนรู้วัฒนธรรม และ ผลการรับวัฒนธรรม 
 
 2. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน 
 ด้วยงานวิจัยเรื่องนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชน ผู้สืบทอดวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ
พันธุ์ลาหู่ด า จึงน าองค์ความรู้พื้นฐานส าหรับจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นพื้นฐานในสู่กระบวนการด าเนินงานวิจัย ตามหลักการปฏิรูปการศึกษาใน
ปัจจุบัน 
 การปฏิรูปการศึกษา การเรียนเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้การปฏิรูปการเรียน
ประสบความส าเร็จ การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงมีความส าคัญจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ี
ครูผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ถึงความหมาย เทคนิค วิธีการ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 เป็นพื้นฐาน และพิจารณาเลือกใช้
รูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งพัฒนาความสามารถทางปัญญา ปรับวิธีการเรียนรู้โดยบูรณา
การคุณธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ได้พัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ ด้วย
วิธีการ กระบวนการ แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลายหลายเช่ือมโยงท้ังชีวิตจริงท้ังในและนอกห้องเรียน มีการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนด 
 วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถใช้เป็นแนวทางท่ี กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544,หน้า5-7) ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ผู้เรียน การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ช่วยให้ครูผู้สอนมีข้อมูล
ส าคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม หลักการวิเคราะห์ผู้เรียนควรค านึงถึง  
3 องค์ประกอบ คือ ธรรมชาติของผู้เรียน ประสบการณ์และพื้นฐานความรู้เดิม  วิธีการเรียนของ
ผู้เรียน 
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 2. การใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ และบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่ือมโยงกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
 4. การออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร และเช่ือมโยง
บูรณาการระหว่างกลุ่มวิชาโดยใช้ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดเป็นหลัก และใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 5. การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือวัดท่ีหลากหลาย เพื่อ
สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนแน่นอนว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างไร ท าให้ได้ข้อมูลของผู้เรียน
รอบด้าน ท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินผู้เรียน ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนี้ ได้เริ่มเผยแพร่และด าเนินการ
ต้ังแต่ปี 2539 และมีการพัฒนาเรื่อยๆจนถึงปี 2542 ซึ่งเป็นปีท่ีรัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติ
การศึกษา และเพื่อให้ครูผู้สอนซึ่งเป็นบุคลากรท่ีส าคัญในการน าแนวคิดไปจัดการจัดกระบวนการการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ส าเร็จจริง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว 
มาแล้วนั้น ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA Model 
ดังท่ี ทิศนา แขมมณี ได้เสนอไว้ ดังนี้  
 หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบซิปปาหรือหลักซิปปา 
(CIPPA) เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี 
(2542: 23) ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักการดังกล่าว
พัฒนาขึ้นจากแนวคิดหลัก 5 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดการสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) ; 
แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Group Process and Cooperative 
Learning) ; แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness) ; แนวคิดเกี่ยวกับการ
เรียนรู้กระบวนการ (Process Learning) ; แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of 
Learning)โดยพื้นฐานของแนวคิดหลักท้ัง 5 ข้างต้น คือ ทฤษฎีส าคัญ 2 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎี
พัฒนาการมนุษย์ (Human Development) ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential 
Learning) 
 ทิศนา แขมมณี (2542: 15) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยครูจะต้องให้โอกาสผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นมากๆ ซึ่งกิจกรรมนั้น
จะต้องมีลักษณะท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่าง active คือช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ต่ืนใจ 
มีความจดจ่อ ผูกพันกับส่ิงท่ีท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพส าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง (ทิศนา แขมมณี. 2542: 26) ได้เสนอไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางร่างกาย 
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญา 
 3. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านสังคม 
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 4. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์ 
 จากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมท้ัง 4 ด้านดังกล่าว รวมท้ังการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ และการถ่ายโอนการเรียนรู้ท่ีได้เพิ่มข้ึนมานั้น มาใช้เป็นแนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบซิปปา (CIPPA) 
 
 รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักซิปปา 
 รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีวัตถุประสงค์ของรูปแบบ คือ มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีเรียนอย่างแท้จริงโดยการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง โดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม และพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ ประกอบด้วยขั้นตอน
ส าคัญ  7 ขั้น แต่ละขัน้ประกอบไปด้วยหลักการและวิธีสอนหรือเทคนิคการสอนท่ีเสนอแนะไว้ (ทิศนา 
แขมมณี.2545: 114) ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 ผู้สอนส ารวจความรู้เดิม ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ใหม่ 
 ขั้นที่ 2 ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล 
 ขั้นที่ 3 ผู้เรียนศึกษาข้อมูล สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 ขั้นที่ 4 ผู้เรียนแลกเปล่ียนความรู้ 
 ขั้นที่ 5 ผู้เรียนสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
 ขั้นที่ 6 ผู้เรียนแสดงความรู้ ผลงาน 
 ขั้นที่ 7 ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 ขั้นตอนท่ี 1–7 ของรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักCIPPA เป็นขั้นตอนท่ีจัดขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับหลัก CIPPA โดยขั้นตอนท่ี 1–6 เป็นขั้นตอนท่ีต่อเนื่องกันของกระบวนการสร้างความรู้ 
(Construction) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันเพื่อการเรียนรู้ 
(Interaction) และฝึกฝนทักษะกระบวนการต่างๆ (process learning) โดยขั้นตอนท่ี 5 เน้นเป็น
พิเศษในเรื่องของการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ (Process Learning) ในขณะท่ีขั้นตอนท่ี 7 ให้
ความส าคัญกับการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้โดยตรง สาหรับการมีส่วนร่วมทางร่างกายนั้น สะท้อนให้
เห็นในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะหลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนได้เคล่ือนไหวและมีลักษณะ “active” 
อยู่เสมอ นอกจากนี้หลังจากการประยุกต์ใช้ความรู้ อาจมีการนาเสนอผลงานจากการประยุกต์อีกครั้ง
ก็ได้ หรืออาจไม่มีการน าเสนอผลงานในขั้นท่ี 6 แต่น ามารวมแสดงในตอนท้ายหลังขั้นการประยุกต์ใช้
ก็ได้เช่นกัน กล่าวได้ว่า ขั้นตอนท้ัง 6 มีคุณสมบัติตามหลักการ CIPPA ส่วนขั้นตอนท่ี 7 เป็นขั้นตอนท่ี
ช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ จึงท าให้รูปแบบนี้มีคุณสมบัติครบตามหลัก CIPPA 
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 ภาพท่ี 2.1. แสดงรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA Model 
 ที่มาภาพ: หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา (2544,น.35) 
  
 จากแนวคิดข้างต้น สรุปเป็นหลักซิปปา (CIPPA) ได้ดังนี้ 
  C มาจากค าว่า Construction of knowledge 
  หลักการสร้ างความรู้  หมายถึง  การให้ ผู้ เรียนสร้ างความรู้ ตามแนวคิดของ 
Constructivism ซึ่งเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นประสบการณ์เฉพาะตนในการสร้างความหมายของส่ิงท่ี
เรียนรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้าง
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อตนเอง ซึ่งการท่ี
ผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความรู้ด้วยตนเองนี้เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
  I มาจากค าว่า Interaction 
  หลักการปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
ซึ่งตามทฤษฎี Constructivism และ Cooperative Learning เช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทาง
สังคมท่ีบุคคลจะต้องอาศัยและพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการอยู่
ร่วมกัน กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล 
และแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม 
 P มาจากค าว่า Process Learning 
 หลักการเรียนรู้กระบวนการ หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ เพราะทักษะ
กระบวนการเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ ซึ่งมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสาระ (Content) 
ของการเรียนรู้ กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ 

1.1. เตรียมตนเอง 

1.2. เตรียมแหล่งข้อมูล 

1.3. จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
      - เตรียมกิจกรรม 

      - เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
        - เตรียมการวัดผลและ  
        ประเมินผล 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียน 

2.1. สร้างค้นพบความรู้ด้วย
ตนเอง (C ) 

2.2. ปฏิสัมพันธ์กับแหล่งความรู้
หลากหลาย ( I ) 
2.3. มีกิจกรรมเคลื่อนไหวทาง
กายอย่างเหมาะสมกับวัย และ
ความสนใจ (P) 

2.4. มีกระบวนการเรียนรู้
เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน (P) 
2.5. มีการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ (A) 
       
 

วัดและประเมินผลสภาพจริง 
        3.1.วิธีการหลากหลาย 

        3.2.จากการปฏิบัติ 

        3.3.จากแฟ้มสะสมงาน 
 

1.ข้ันเตรียมการ  2.ข้ันด าเนินงาน  3.ข้ันประเมินผล  
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เช่น กระบวนการคิด กระบวนการท างาน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการกลุ่ม ฯลฯ ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้ตลอด
ชีวิต รวมทั้งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญาอีกทางหนึ่ง 
 P มาจากค าว่า Physical participation / Involvement 
 หลักการมีส่วนร่วมทางร่างกาย หมายถึง การให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เคล่ือนไหวร่างกาย โดย
การท ากิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางกาย กล่าวคือ การเรียนรู้ต้อง
อาศัยการเรียนรู้การเคล่ือนไหวทางกายจะช่วยให้ประสาทการรับรู้ "active" และรับรู้ได้ดีดังนั้นในการ
สอนจึงจาเป็นต้องมีกิจกรรมให้ผู้เรียนต้องเคล่ือนไหวท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกับวัยและความ
สนใจของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับรู้และเรียนรู้ 
 A มาจากค าว่า Application 
 หลักการประยุกต์ใช้ความรู้ หมายถึง การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ กล่าวคือ การน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตจริงหรือการปฏิบัติจริง จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้
เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ และเกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งขึ้น กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีแต่เพียงการสอนเนื้อหาสาระ
ให้ผู้เรียนเข้าใจ โดยขาดกิจกรรมการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ จะท าให้ผู้เรียนขาดการเช่ือมโยงระหว่าง
ทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้การเรียนรู้ไม่เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร การจัดกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียน
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้นี้ เท่ากับเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ใน
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆ ด้านแล้วแต่ลักษณะของสาระและกิจกรรมท่ีจัดนอกจากนี้ การน าความรู้
ไปใช้เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต เป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน 
CIPPA Model นอกจากจะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้สอนยังสามารถน าไปใช้เป็นตัวช้ีวัด 
หรือเป็นเครื่องตรวจสอบได้ว่า กิจกรรมนั้นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือไม่ โดยน าเอากิจกรรมในการ
ว่างแผนการจัดการเรียนรู้มาตรวจสอบตามหลัก CIPPA ได้ด้วย หากเห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้ยังมี
ข้อบกพร่องก็สามารถปรับให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 จากแนวคิดดังกล่าวมาข้างต้น งานวิจัยเรื่องนี้ ได้น าวิธีการในแต่ละขั้นตอนของ CIPPA 
MODEL มาปรับประยุกต์ใช้ในขั้นตอนของการสร้างกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม ท่ีสัมพันธ์กับ
หลักการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังในส่วนของการเตรียมผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมให้มี
ความพร้อมท้ังองค์ความรู้และเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม สร้างกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้รับ
วัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะตามรูปแบบของ CIPPA และการใช้วิธีการประเมินผลการสืบทอด
วัฒนธรรมท่ีครอบคลุมองค์ประกอบของการสืบทอดวัฒนธรรม  
 
 3. แนวคิดเร่ืองการจัดการองค์ความรู้ 
        การจัดการองค์ความรู้ เป็นเครื่องมือในการสร้างและการถ่ายโอนความรู้ทางวัฒนธรรม อัน
เป็นสมบัติท่ีมีคุณค่าทางสังคมและเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงามของกลุ่ม
ชน ให้เกิดการธ ารงไว้อย่างยั่งยืนในสังคมไทย ซึ่งเป็นความรู้ทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏชัดเจนในสังคม 
(Explicit knowledge) และความรู้ทางวัฒนธรรมท่ีฝังตัวอยู่ในตัวผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม (Tacit 
knowledge ) โดยสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการของการจัดการองค์ความรู้ ตามทฤษฏีของ อลัน 
ฟรอสท์ (Alan Frost.2010) มีขั้นตอนกรอบของการจัดการ (KM Framework) ประกอบด้วย การ
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ระบุความต้องการ ( Indentification of needs) การก าหนดแหล่งความรู้  ( Identification of 
knowledge resources) การแสวงหาและสร้างความรู้ (Acquisition, creation or elimination 
knowledge ) การดึงความรู้มาใช้และแบ่งปัน (Retrieval, application and sharing knowledge) 
และการจัดเก็บความรู้ (Storage of knowledge) (ศูนย์ความรู้กินได้:8) และโมเดลการจัดการความรู้ 
โมเดลเซกิ (SECI Model)  ของโนนากะ กับ ทาเคอุชิ (Nonaka และ Takeuchi,1995) คือ แผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์การหลอมรวมความรู้ในองค์กรระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) กับ
ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ใน 4 กระบวนการ เพื่อยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นวัฎจักร เริ่มจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้  (Socialization) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน 
(Externalization) การควบรวมความรู้ (Combination) และการผนึกฝังความรู้ (Internalization) 
และวนกลับมาเริ่มต้นท าซ้ าท่ีกระบวนการแรก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 2.2  โมเดลเซกิ (SECI Model)  โนนากะ กับ ทาเคอุชิ  
     (Nonaka และ Takeuchi,1995) 
 ท่ีมา. Nonaka’s SECI Model,2563 ระบบออนไลน์ 
                    http://aminaghazadeh.edublogs.org/2010/08/30/nonakas-seci-model/ 
 
 1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Socialization) S : Tacit to Tacit  
  กระบวนการท่ี 1 อธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมในการส่งต่อระหว่างความรู้ ฝังลึก 
(Tacit knowledge) ด้วยกัน เป็นการแบ่งปันประสบการณ์แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้รู้ เช่น การ
ประชุม การระดมสมอง ท่ีมาจากความรู้ การเรียนรู้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เฉพาะเรื่อง 
เฉพาะพื้นท่ี แล้วน ามาแบ่งปัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ท่ีมิใช่เป็นเพียงการอ่าน
หนังสือ คู่มือ หรือต ารา  
 2. การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) E : Tacit to Explicit  
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กระบวนการท่ี 2 อธิบายความสัมพันธ์กับภายนอกในการส่งต่อระหว่างความรู้ ฝังลึก ( Tacit 
knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) อาจเป็นการน าเสนอในเวทีวิชาการ หรือ
บทความตีพิมพ์ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีถูกฝังอยู่ในความรู้ฝังลึกให้ส่ือสารออกไปภายนอก อาจ
เป็นแนวคิด แผนภาพ แผนภูมิ เอกสารท่ีสนับสนุนให้เกิดการส่ือสารระหว่างผู้เรียนรู้ด้วยกันท่ีเข้าใจได้
ง่าย ซึ่งความรู้ฝังลึกจะถูกพัฒนาให้ตกผลึกและถูกกล่ันกรอง แล้วน าไปสู่การแบ่งปัน เปล่ียนเป็น
ฐานความรู้ใหม่ท่ีถูกน าไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการใหม่  
 3. การควบรวมความรู้ (Combination) C : Explicit to Explicit  
กระบวนการท่ี 3 อธิบายความสัมพันธ์การรวมกันของความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) ท่ีผ่าน
การจัดระบบ และบูรณาการความรู้ท่ีต่างรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น น าความรู้ไปสร้างต้นแบบใหม่ ไป
สร้างสรรค์งานใหม่ ได้ความรู้ใหม่ โดยความรู้ชัดแจ้งได้จากการรวบรวมความรู้ภายในหรือภายนอก
องค์กร แล้วน ามารวมกัน ปรับปรุง หรือผ่านกระบวนการท่ีท าให้เกิดความรู้ใหม่ แล้วความรู้ใหม่จะถูก
เผยแพร่แก่สมาชิกในองค์กร  
 4. การผนึกฝังความรู้ (Internalization) I : Explicit to Tacit  
กระบวนการท่ี 4 อธิบายความสัมพันธ์ภายในท่ีมีการส่งต่อความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) สู่
ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) แล้วมีการน าไปใช้ในระดับบุคคล ครอบคลุมการเรียนรู้และลงมือ
ท า ซึ่งความรู้ชัดแจ้งถูกเปล่ียนเป็นความรู้ฝังลึกในระดับบุคคลแล้วกลายเป็นทรัพย์สินขององค์กร 
 จากองค์ความรู้ของการจัดการความรู้ งานวิจัยนี้ได้ปรับประยุกต์ใช้เป็นวิธีการในการสกัด
องค์ความรู้ในเรื่องภูมิหลังทางวัฒนธรรมของแคนหน่อจ๊ิแหละ และองค์ความรู้ท่ีฝังลึกในตัวปราชญ์
แคนแต่ละท่านให้ถ่ายทอดออกมา ในลักษณะของการบอกเล่า โดยมีประเด็นการสอบถามตาแบบ
สัมภาษณ์เป็นตัวควบคุมขอบเขตของข้อมูล ท้ังเป็นรายบุคคล และแบบกลุ่มย่อย  
 
 4. แนวคิดเก่ียวกับวงจรสู่ความส าเร็จ  PDCA 
 PDCA เป็นวงจรท่ีพัฒนาขึ้นมาจากวงจรท่ีคิดค้นโดย Walter Shewhart ผู้บุกเบิกการใช้
สถิตติส าหรับแวดวงอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้ เริ่มเป็นท่ีรู้ จักมากขึ้น เมื่อ E.W.Deming 
ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยคนหาปัญหาอุปสรรคในและขั้นตอนการผลิตโดย
พนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นท่ีรู้จักกันในอีกช่ือว่า “วงจรเดมมิ่ง” ต่อมาพบว่าแนวคิดการใช้วงจร 
PDCA นั้นสามารถถน ามาใช้ได้กับทุกกิจกรรมจึงท าให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นท่ัวโลก 
 PDCA  เป็นอักษรน าของศัพท์ภาษาอังกฤษ 4 ค า  คือ  
  P : Plan  =   วางแผน 
  D : Do  =  ปฏิบัติตามแผน 
  C : Check = ตรวจสอบ 
  A : Act  = ด าเนินการให้เหมาะสม 
 เราสามารถใชวงจร PDCA  ใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ  
 1. ทุกครั้งท่ีเริ่มต้นท ากิจกรรมอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการท างาน  PDCA จะ
ช่วยให้กิจกรรมมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการต้ังเป้าหมายด้วยการวางแผน (P) และน า
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แผนไปสู่การปฏิบัติ (D) หลังจากนั้นจึงต่อด้วยการตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติตามแผน (C) 
ว่าผลท่ีได้นั้นเป็นไปตามท่ีคิดไว้มากน้อยแค่ไหน และท้ายท่ีสุด น าผลท่ีได้จากการประเมินไป
ด าเนินการต่อตาความเหมาะสม (A) หากผลท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ ก็ให้จัดท ามาตรฐาน
วิธีการด าเนินการนั้นเพื่อกิจกรรมในลักษณะเดียวกันต่อไป แต่หากผลท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผน เรา
อาจจ าเป็นต้องคิดปรับเปล่ียนบางส่ิงบางอย่างซึ่งอาจเป็นการเปล่ียนเป้าหมายเปล่ียนแผน หรือ
เปล่ียนวิธีการปฏิบัติก็ได้  
 2. เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยเริ่มจากการระบุปัญหาและคิดค้นหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาด้วยการก าหนดเป็นแผน (P) และลงมือแก้ไขปัญหาตามแนวทางนั้นๆ (D) ซึ่งในความเป็น
จริงปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ อาจได้รับการแก้ไขเยียวยาได้ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จก็ได้ จึงจ าเป็นต้อง
ตรวจสอบผลลัพธ์และประเมินวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีได้เลือกไว้ ( C ) และท้ายสุดเมื่อได้ผ่านการ
ตรวจสอบและประเมินผลแล้วหาวิธีการแก้ปัญหานั้นๆ เป็นวิธีท่ีถูกต้องให้น าวิธีนั้นใช้กับปัญหาใน
ลักษณะเดียวกันในอนาคตต่อไป แต่หากวิธีการแก้ปัญหานั้นไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ให้ลอง
หาทางคิดวิธีการใหม่หรือเริ่มระบุปัญหาใหม่ (A) 
 สรุป PDCA เป็นเทคนิคการปรับปรุงงานหรือแม้แต่การเรียนการสอนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และยังเป็นเทคนิคในการแก้ปัญหาปวดหัวให้กับทุกคนได้อีกด้วย ผู้ท่ีใช้เทคนิคนี้ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู/อาจารย์ หรือคนท างาน จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ผลงานท่ีน่าพึงพอใจในทุกขั้นตอน จะช่วยให้เรามีการเรียนรู้ ฝึกให้เราคิดในเชิงวิเคราะห์ ไม่ใช่แค่นั่ง
เทียบนึกอยากท าอะไรก็ท า นึกอยากแห้ปัญหาด้วยวิธีไหนก็วิธีนั้น ไม่มองให้ทะลุปรุโปร่ง (วีรพล บดี
รัฐ,2543:7) งานวิจัยเรื่องนี้ได้น าองค์ความรู้ของ PDCA สร้างกรอบแนวคิดของกระบวนการสืบทอด
วัฒนธรรม ประกอบกับ แนวคิดทฤษฏีอื่นๆ เพื่อให้กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิ
แหละเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 5. แนวคิดเก่ียวกับการสร้างจิตส านึก  
         มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญและวิธีการการสร้างจิตส านึกในเด็กและเยาวชน ไว้ดังนี้  
 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย ( Affective Domain) เป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนรู้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึง
ประสงค์ โดยมีแนวคิดของแครทโวล บลูมและมาเซีย ท่ีเป็นพื้นฐานการสร้างรูปแบบการสอน ของทิศ
นา แขมมณี (2562) จ าแนกลักษณะของการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (Cognitive 
Domain) ด้านเจตคติหรือความรู้ สึก  (Affective Domain) และด้านทักษะ (Psycho-motor 
Domain) โดยในด้านเจตคติ นั้น แครทโวล บลูมและมาเซีย (Bloom, 1956) ได้จัดขั้นตอนของการ
เรียนรู้ไว้ 5 ขั้นตอน 

1) ขั้นการรับรู้ (receiving or attending) หมายถึง การท่ีผู้เรียนได้รับรู้ค่านิยมท่ี
ต้องการจะปลูกฝังในตัวผู้เรียน 

2) ขั้นการตอบสนอง (responding) หมายถึง การท่ีผู้เรียนได้รับรู้และเกิดความ
สนใจในค่านิยมนั้น แล้วมีโอกาสได้ตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
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3) ขั้นการเห็นคุณค่า (valuing) หมายถึง การท่ีผู้เรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับ
ค่านิยมนั้น แล้วเกิดเห็นคุณค่าของค่านิยมนั้น ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
ค่านิยมนั้น 

4) ขั้นการจัดระบบ (organization) หมายถึง ขั้นท่ีผู้เรียนรับค่านิยมท่ีตนเห็น
คุณค่านั้นเข้ามาอยู่ในระบบค่านิยมของตน 

5) ขั้นการสร้างลักษณะนิสัย (characterization) หมายถึง ขั้นท่ีผู้เรียนปฏิบัติตน
ตามค่านิยมท่ีรับมาอย่างสม่ าเสมอ และท าจนกระท้ังเป็นนิสัย  

โดยในแต่ละขั้นตอนมีกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบดังนี้ 
 ตารางที่ 2.1 ขั้นตอน การเรียนรู้ด้านจิตส านึก  5 ขั้นตอน 
ที่มา: แครทโวล บลูมและมาเซีย (Bloom, 1956) 

ขั้นที ่ กระบวนการ พฤติกรรมท่ีควรเกิดขึ้น
ในตัวผู้เรียน 

1. การรับรู้ค่านิยม 
(receiving/attending) 

ผู้สอนจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
ช่วย ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ค่านิยมนั้นอย่าง
ใส่ใจ เช่น เสนอกรณีตัวอย่างเป็นประเด็น
ท้าทายความคิดเกี่ยวกับค่านิยมนั้น เป็นต้น 

1. การรู้ตัว (awareness) 
2. การเต็มใจรับรู้ 
(wilingness) 
3. การควบคุมการรับรู้ 
(control) 

2. การตอบสนอง ต่อ
ค่านิยม (responding) 

ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีโอกาส
ตอบสนองต่อค่านิยมนั้น ใน ลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่ง เช่น ให้พูดแสดงความคิดเห็น
ต่อค่านิยมนั้น ให้ลองท าตามค่านิยมนั้น ให้
สัมภาษณ์หรือ พูดคุยกับผู้ท่ีมีค่านิยมนั้น 
เป็นต้น 

1. การยินยอมตอบสนอง 
(acquiescence in 
responding) 
2. การเต็มใจตอบสนอง 
(willingness to 
respond) 
3. ความพึงพอใจในการ
ตอบสนอง (satisfaction 
in response) 

3. การเห็นคุณค่าของ
ค่านิยม (valuing) 

ผู้สอนจัดประสบการณ์หรือสถานท่ีช่วยให้
ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของค่านิยมนั้น เช่น การ
ให้ลองปฏิบั ติตามค่านิยมแล้วได้รับการ
ตอบสนองในทางท่ีดี เห็นประโยชน์ท่ีเกิด
ขึ้นกับตนหรือบุคคลอื่นท่ีปฏิบัติตามค่านิยม
นั้น เห็นโทษหรือได้รับโทษจากการละเลย
ไม่ปฏิบัติตามค่านิยมนั้น  

1. การยอมรับในคุณค่า
นั้น (acceptance of a 
value) 
2. การช่ืนชอบในคุณค่า
นั้น (preference for a 
value)  
3. ความผูกพันในคุณค่า
นั้น (commitment) 

4  ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ
ค่านิยม (organization) 

เมื่อผู้เรียนเห็นคุณค่าของค่านิยมและเกิด
เจตคติท่ีดีต่อค่านิยมนั้น และมีความโน้ม 

1. การสร้างมโนทัศน์ใน
คุณค่านั้น 
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เอียงท่ีจะรับค่านิยมนั้นมาใช้ในชีวิตของตน 
ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนพิจารณาค่านิยม
นั้นกับค่านิยม หรือคุณค่าอื่นๆ ของตน และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมต่างๆ 
ของตน 

(conceptualization of 
value) 
2. การจัดระบบคุณค่านั้น 
(organization of a 
value system) 

5 การสร้างลักษณะ
นิสัย 
(characterization by 
value) 

ผู้สอนส่ง เสริมให้ ผู้ เรียนปฏิบั ติตนตาม
ค่านิยมนั้นอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดตามผล 
การปฏิบัติ และให้ข้อมูลป้อนกลับและการ
เสริมแรงเป็นระยะๆ จนกระท้ัง ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติได้จน เป็นนิสัย 

1. การมีหลักยึดในการ
ตัดสินใจ 
(generalization set) 
2. การปฏิบัติตามหลักยึด
นั้นจนเป็นนิสัย 
(characterization) 

 
 ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมท่ีพึงประสงค์จนถึงระดับท่ีสามารถปฏิบัติได้ จนเป็นนิสัย 
นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้เรียนรู้กระบวนการในการปลูกฝังค่านิยมให้เกิดข้ึน ซึ่งผู้เรียน สามารถน าไปใช้
ในการปลูกฝังค่านิยมอื่นๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่นต่อไป 
 
  2. รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน (Jurisprudential Model) 
   จอยส์ และวีล (Joyce & Well, 1996 : 106 – 128) พัฒนารูปแบบนี้ขึ้นจากแนวคิด 
ของโอลิเวอร์และเชเวอร์ (Oliver and Shaver) เกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในประเด็น
ปัญหา ขัดแย้งต่างๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องค่านิยมท่ีแตกต่างกัน ปัญหาดังกล่าวอาจเป็นปัญหาทาง
สังคม หรือ ปัญหาส่วนตัว ท่ียากแก่การตัดสินใจ การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ก็คือการสามารถเลือก
ทางท่ีเป็น ประโยชน์มากท่ีสุด โดยกระทบต่อส่ิงอื่นๆ น้อยท่ีสุด ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนให้รู้จัก
วิเคราะห์ปัญหา แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น วิเคราะห์หาค่านิยมท่ีอยู่เบื้องหลังปัญหา 
ประมวลข้อมูล ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผล และแสดงจุดยืนของตนได้ ผู้สอนสามารถใช้
กระบวนการซักค้าน อันเป็นกระบวนการท่ีใช้กันในศาล มาทดสอบผู้เรียนว่าจุดยืนท่ีตนแสดงนั้นเป็น
จัดยืนท่ีแท้จริงของตน หรือไม่ โดยการใช้ค าถามซักค้านท่ีช่วยให้ผู้เรียนคิดย้อนกลับไปพิจารณาความ
คิดเห็นอันเป็นจุดยืนของ ตน ซึ่งอาจท าให้ผู้เรียนปรับเปล่ียนความคิดเห็นเป็นหรือจุดยืนของตนหรือ
ยืนยันจุดยืนของตนอย่างมั่นใจขึ้น 
   วัตถุประสงค์ของการใช้ รูปแบบนี้เหมาะส าหรับการสอนสาระท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาขัดแย้ง ต่างๆ ซึ่งยากแก่การตัดสินใจ การสอนตามรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
กระบวนการตัดสินใจอย่างชาญ ฉลาด รวมทั้งวิธีการในการท าความกระจ่างในความคิดของตน 
   กระบวนการเรียนการสอน 
   ขั้นที่ 1 น าเสนอกรณีปัญหา 
ประเด็นปัญหาท่ีน าเสนอควรเป็นประเด็นท่ีมีทางออกให้คิดได้หลายค าตอบ ควร เป็นประโยคท่ีมีค าว่า 
“ควรจะ...” เช่น ควรมีกฎหมายให้มีการท าแท้งได้อย่างเสรีหรือไม่? ควรมีการจด ทะเบียนโสเภณี
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หรือไม่? ควรออกกฎหมายห้ามคนสูบบุหรี่หรือไม่? ควรอนุญาตให้นักเรียนประกวด นางงามหรือไม่? 
อย่างไรก็ควรหลีกเล่ียงประเด็น ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับความเช่ือทางศาสนาท่ีแตกต่างกัน 
วิธีท่ีน าเสนออาจจะท าได้หลายวิธี เช่น การอ่านเรื่องให้ฟัง การให้ดูภาพยนตร์ การเล่าประวัติความ
เป็นมา ครูต้องระลึกอยู่เสมอว่าการน าเสนอปัญหานั้นต้องท าให้นักเรียนได้รู้ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหารู้ว่าใครท าอะไร เมื่อไหร่ เพราะเหตุใด และมีแง่มุมของปัญหาท่ีขัดแย้ง กันอย่างไร ให้ผู้เรียน
ประมวลข้อเท็จจริงจากกรณีปัญหาและวิเคราะห์หาค่านิยมท่ีเกี่ยวข้องกัน 
  ขั้นท่ี 2 ให้ผู้เรียนแสดงจุดยืนของตนเอง ผู้เรียนเลือกจุดยืนของตนเองว่าจะเข้ากับฝ่าย
ใดและบอกเหตุผลของการเลือก  
  ขั้นที่ 3 ผู้สอนซักค้านจุดยืนของผู้เรียน ผู้สอนใช้ค าถามท่ีมีลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   3.1 ถ้ามีจุดยืนอื่นๆ ให้เลือกอีก ผู้เรียนยังยืนยันท่ีจะเลือกจุดยืนเดิมหรือไม่ เพราะ
อะไร 
   3.2 หากสถานการณ์เปล่ียนไป ผู้เรียนยังจะยืนยันท่ีจะเลือกจุดยืนเดิมหรือไม่ เพราะ
อะไร 
   3.3 ถ้าผู้เรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์อื่นๆ จะยังยืนยันจุดยืนนี้หรือไม่ 
   3.4. ผู้เรียนมีเหตุผลอะไรท่ียึดมั่นกับจุดยืนนั้น จุดยืนนั้นเหมาะสมกับ สถานการณ์ท่ี
เป็นปัญหานั้นหรือไม่ 
   3.5 เหตุการณ์ท่ียึดมั่นกับจุดยืนนั้นเป็นเหตุผลท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ ท่ีเป็นอยู่
หรือไม่ 
   3.6 ผู้เรียนมีข้อมูลเพียงพอท่ีจะสนับสนุนจุดยืนนั้นหรือไม่ 
   3.7 ข้อมูลท่ีผู้เรียนใช้เป็นพื้นฐานของจุดยืนนั้นถูกต้องหรือไม่ 
    3.8 ถ้ายึดจุดยืนนี้แล้วผลท่ีเกิดขึ้นตามมาคืออะไร 
   3.9 เมื่อรู้ผลท่ีจะเกิดตามมาแล้ว ผู้เรียนยังยืนยันท่ีจะยึดถือจุดนี้อีกหรือไม่ 
  ขั้นที่ 4 ผู้เรียนทบทวนจุดยืนในค่านิยมของตนเอง 
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพิจารณาปรับเปล่ียนหรือยืนยันในค่านิยมท่ียึดถือ 
  ขั้นท่ี 5 ผู้เรียนตรวจสอบและยืนยันจุดยืนใหม่-เก่าของตนอีกครั้ง และผู้เรียน พยายาม
หาข้อเท็จจริงต่างๆ มาสนับสนุนค่านิยมของตน เพื่อยืนยันว่าส่ิงท่ีตนยึดถืออยู่นั้นเป็นค่านิยมท่ี แท้จริง
ของตนผลท่ีผู้เรียนจะได้รับ 
  ผู้เรียนจะเกิดความกระจ่างในความคิดของตนเองเกี่ยวกับค่านิยม และเกิดความ เข้าใจ
ในตนเอง รวมทั้งผู้สอน ได้เรียนรู้และเข้าใจความคิดของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียน มีการมองโลกใน แง่มุม
กว้างขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของผู้เรียนด้วย 
 
  2.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Playing Model) 
  ทฤษฎี หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
  รูปแบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ พัฒนาขึ้นโดยแชฟเทล และแชฟ เทล 
(Shaftel and Shaftel, 1967 : 67 - 71) ซึ่งให้ความส าคัญกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล เขา
กล่าว ว่า บุคคลสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองได้จากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความรู้สึกนึกคิดและ
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ค่านิยมต่างๆ ของบุคคล เป็นผลมาจากการท่ีบุคคลมีการปะทะสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบข้าง และได้
ส่ังสมไว้ภายใน ลึกๆ โดยท่ีบุคคลอาจไม่รู้ตัวเลยก็ได้ การสวมบทบาทสมมติเป็นวิธีการท่ีช่วยให้บุคคล
ได้แสดงความรู้สึก นึกคิดต่างๆ ท่ีอยู่ภายในออกมา ท าให้ส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยู่เปิดเผยออกมา และน ามา
ศึกษาท าความเข้าใจกันได้ ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เกิดความเข้าใจในตนเอง ใน
ขณะเดียวกัน การท่ีบุคคลสวม บทบาทของผู้อื่น ก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความคิด 
ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้อื่นได้ เช่นเดียวกัน 
  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในตนเอง เข้าใจในความรู้สึกและพฤติกรรมของ ผู้อื่น และเกิดการ
ปรับเปล่ียนเจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางท่ีเหมาะสม 
  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
   ขั้นท่ี 1 น าเสนอสถานการณ์ปัญหาและบทบาทสมมติ ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ 
ปัญหา และบทบาทสมมติ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริงและมีระดับความยากง่ายเหมาะสม
กับวัย และความสามารถของผู้เรียน บทบาทสมมติท่ีก าหนด จะมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่
กับ วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน ถ้าต้องการให้ผู้เรียนเปิดเผยความคิดความรู้สึกของตนมาก 
บทบาทท่ี ให้ควรมีลักษณะเปิดกว้าง ก าหนดรายละเอียดให้น้อย แต่ถ้าต้องการจะเจาะประเด็นเฉพาะ
อย่าง บทบาท สมมติอาจก าหนดรายละเอียดควบคุมการแสดงของผู้เรียนให้มุ่งประเด็นเฉพาะนั้น 
   ขั้นท่ี 2 เลือกผู้แสดง ผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกันเลือกผู้แสดง หรือให้ผู้เรียน 
อาสาสมัครก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการวินิจฉัยของผู้สอน 
   ขั้นที่ 3 จัดฉาก การจัดฉากนั้นจัดได้ตามความพร้อมและสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ 
   ขั้นที่ 4 เตรียมผู้สังเกตการณ์ ก่อนการแสดงผู้สอนจะต้องเตรียมผู้ชมว่า ควร สังเกต
อะไร และปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี 
   ขั้นที่ 5 แสดง ผู้แสดงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะท าให้ผู้ชมเข้าใจ เรื่องราว
หรือเหตุการณ์ ผู้แสดงจะต้องแสดงออกตามบทบาทท่ีตนได้รับให้ดีท่ีสุด 
   ขั้นที่ 6 อภิปรายและประเมินผล การอภิปรายผลส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย การ
อภิปรายจะเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ การแสดงออกของผู้แสดง และควรเปิด 
โอกาสให้ผู้แสดงได้แสดงความคิดเห็นด้วย 
   ขั้นท่ี 7 แสดงเพิ่มเติม ควรแสดงเพิ่มเติม หากผู้เรียนเสนอแนะทางออกอื่น 
นอกเหนือจากท่ีได้แสดงไปแล้ว 
   ขั้นท่ี 3 อภิปรายและประเมินผลอีกครั้ง หลักจากการแสดงเพิ่มเติม กลุ่มควร 
อภิปราย และอภิปรายผลเกี่ยวกับการแสดงครั้งใหม่ด้วย 
   ขั้นที่ 9 แลกเปล่ียนประสบการณ์และสรุปการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสรุปผลการ อภิปราย
ของกลุ่มตน และหาข้อสรุปรวม หรือการเรียนรู้ท่ีได้รับเกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็น ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรมของบุคคล 
   ผลท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจท่ีลึกซึ้งเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ของผู้อื่น รวมทั้งมีความเข้าใจในตนเองมากขึ้น 
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  จากแนวคิดของนักวิชาการท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การสร้างจิตส านึกใน
การรักษาและสืบทอดวัฒนธรรม นั้น มีวิธีการปลูกฝังเจตคติ เพื่อกล่อมเกลาให้เด็กและเยาชนส านึก
ในคุณค่าของวัฒนธรรม และมีแรงผลักดันให้ต้องการรักษา สืบทอด ไว้ โดยมีวิธีการ 3 รูปแบบ คือ 
วิธีการการสร้างเจตคติท่ีดี   วิธีการสอนโดยการซักค้าน และ วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ งานวิจัย
เรื่องนี้ได้น าองค์ความรู้เพื่อการสร้างจิตส านึกท้ัง 3 รูปแบบ ปรับประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการสร้าง
กิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนหน่อจ๊ิแหละ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในพื้นท่ีการ
ท่องเท่ียวบ้านจ่าโบ่ 
 
 6. แนวคิดการท่องเทียวโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
          การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนนับเป็นยุทธวิธีท่ีส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีมุ่งพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมให้ด าเนินไปพร้อมๆ กัน ส่งเสริมให้
เกิดความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายและลักษณะของการมีส่วน
ร่วม ไว้ดังนี้ คือ 
         Cohen & Uphoff (1977: 213-218) กล่าวถึงองค์ประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ว่าควรประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วยการริเริ่มตัดสินใจ
ด าเนินการตัดสินใจและการตัดสินใจในปฏิบัติการ 
  2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (Implementation) อาจเป็นไปในรูปของการ
เข้าร่วมโดยการสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร การร่วมมือรวมทั้งการร่วมแรงร่วมใจ 
  3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้าน
วัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคม หรือผลประโยชน์ทางด้านส่วนบุคคล 
  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็นการเข้าร่วมในการควบคุมและ
ตรวจสอบการด าเนินการท้ังหมด การพิจารณาการมีส่วนร่วมเป็นท้ังเป้าหมายและวิธีการน าไปสู่การ
พัฒนาและการจัดการการท่องเท่ียวซึ่งเป็นกระบวนการท่ีขาดไม่ได้ในการจะบรรลุเป้าหมายของการ
จัดการการท่องเท่ียว เนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็นส่ิงท่ีเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองโดยการแสดงออกซึ่ง
เสรีภาพของประชาชนเรื่องใดเรื่องหนึ่งหากแต่ทุกอย่างประชาชนจะต้องคิดค้นขึ้นมาเอง สามารถสรุป
ได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นถูกตีความหมายไปในลักษณะท่ีเน้นการให้ประชาชนมีโอกาส
เป็นผู้ก าหนดการตัดสินใจคิดค้นปัญหาและการด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดการ คือการท่ี
ประชาชนได้เพิ่มศักยภาพในการควบคุมทรัพยากร รวมตลอดถึงการใช้การจัดการทรัพยากรท่ีมีใน
สังคมด้วยตนเอง 
 ชูวิทย์ ศิริเวชกุล(2544:5-7) ได้สรุปการบรรยายของ Erik Holm Petersen ผู้เช่ียวชาญ
พิเศษจากองค์การท่องเท่ียวโลก  ท่ีกล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิงชุมชน (Community –Based Tourism) 
ไว้ว่า หัวใจส าคัญของการท่องเท่ียวชุมชน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) 
อันรวมถึง กิจกรรมทางการท่องเท่ียวซึ่งชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ ท้ังนี้ การท่องเท่ียวเชิง
ชุมชนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งรูปแบบของการท่องเท่ียวลักษณะนี้
ได้แก่   
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 1) การจ าหน่ายสินค้า ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน (Product Sales) 
 2) กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม (Cultural Shows) 
 3) กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงหมู่บ้าน (Village Based Activities) 
 4) กิจกรรมการพักค้างแรมในหมู่บ้าน มีท้ังการจัดแค้มป์ การจัดท่ีพักแรมแบบโฮม สเตย์ 
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกและท่ีพักแรมในหมู่บ้าน  
 ยุวดี นิรัตน์ตระกูล (2544:5) กล่าวถึงการท่องเท่ียวชนบทและการท่องเท่ียวชุมชน (Rural 
& Community-Based Tourism) ในมิติของการจัดการว่า จะให้ความส าคัญกับจิตวิญญาณของ
ชุมชน การรักษาไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติท่ีสวยงาม สภาพสังคม/วัฒนธรรมของชุมชน อาทิ เช่น การ
จัดการด้านการให้บริการท่องเท่ียว เป็นการด าเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน/ผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียว/ชุมชน/ สถาบันการศึกษาหรือหลายองค์กร ร่วมกันด าเนินงาน เป็นการให้บริการท่องเท่ียว
ซึ่งไม่มีตัวแบบท่ีแน่นอน แต่จุดร่วมประการหนึ่ง คือ ต้องสร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ผลประโยชน์จะต้องตกอยู่ในชุมชน ส่ิงส าคัญและเป็นด้านแรกท่ีชุมชนจะต้องคิดเมื่อจะเริ่มด าเนินการ
เรื่องการท่องเท่ียว คือ การสร้างให้ชุมชนหรือท้องถิ่นเกิดความภูมิใจในตัวเอง มีทรัพยากรท่ีสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ทางการผลิต มีกลุ่มองค์กรชุมชนท่ีเข้มแข็ง ส่ิงเหล่านี้เป็นพื้นฐานท่ีดี ท่ีจะท าให้เกิดการ
พัฒนาการท่องเท่ียวที่ยั่งยืนภายใต้ ต้นทุนชุมชนท่ีมีอยู่ 
 สุจิตราภา  พันธ์วิไล และคณะ (2550:27) ได้กล่าวสรุปว่า รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบข้ึนอยู่กับศักยภาพของชุมชน และแหล่งท่องเท่ียว โดยอาจ
เลือกได้จากรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 1) ชุมชนท้องถิ่น เป็นผู้บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวของตนเองใน
รูปของคณะกรรมการ 2)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับผู้แทนกลุ่มในชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ
เพื่อการกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมต่อชุมชน 3)การมีส่วนร่วมระหว่างธุรกิจเอกชนและชุมชน 
4)รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาการท่องเท่ียว 5)ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ ชุมชน และเอกชน โดยชุมชนมีโอกาสในการก าหนดการพัฒนาการท่องเท่ียวในท้องถิ่นเอง 
ขณะท่ีรัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการบริการท่ีชุมชนไม่สามารถให้บริการได้เอง แต่ท่ีส าคัญ คือ จะ
เลือกรูปแบบใด การจัดการต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ของชาวบ้านเป็นหลัก ผนวกกับการ
สร้างแรงจูงใจให้เขาได้รับผลประโยชน์จากการอนุรักษ์ ภายใต้ระบบการจัดการสมัยใหม่ซึ่งไม่ใช่มี
เฉพาะเรื่องเงินเพียงอย่างเดียว ต้องมีการสนับสนุนด้านความรู้ และการให้ค าปรึกษาด้านการวางแผน 
การบริหารจัดการในด้านต่างๆ จากสถาบันการศึกษา ผู้รู้ผู้ช านาญการในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวด้วย 
           จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการท่องเท่ียวชุมชนอย่างมีส่วนร่วมนั้น 
ต้องเกิดจากจิตส านึกร่วมกันของชุมชน ท่ีมีความคิดริเริ่มตรงกัน ร่วมกับการท างานอย่างมีเป้าหมายท่ี
สอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี  และแนวคิดท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพท่ีแท้จริง รวมท้ังข้อจ ากัด
ต่างๆของสังคม และส่ิงแวดล้อม ร่วมกันวางแผนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามระบบของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในแหล่งท่ีชุมชนเป็นเจ้าของ โดยอาศัยการผสมผสานความรู้ทางศาสตร์
และศิลป์ในการจัดการการท่องเท่ียวของชุมชน ค านึงถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆให้เข้ากับคุณภาพ
ของการบริการเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเท่ียวและชุมชน และการจัดการการท่องเท่ียวของ
ชุมชน ควรมีการจัดต้ังองค์กรทางด้านการท่องเท่ียวของชุมชน เพื่อเป็นแกนหลัก และเป็นตัวเช่ือม
ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยต้องสร้างจริยธรรม ควบคู่ไปกับการเป็น
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เจ้าของแหล่งท่องเท่ียวที่ดี จึงจะน าพาชุมชนไปสู่ความส าเร็จอย่างภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ น ามา
ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 ปฐม นิคมมานนท์ (2535 :279-281) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การค้นพบความรู้และระบบ
ถ่ายทอดความรู้ในชุมชนชนบทไทย พบว่า การถ่ายทอดความรู้สามารถ จ าแนกได้ 5 รูปแบบ คือ  
  1. การสืบทอดความรู้ในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอาชีพของหมู่บ้านท่ีแทบทุก
ครัวเรือนท าเหมือนกัน และเป็นอาชีพรองหรืออาชีพเสริมจากการท านาท าไร่ เช่น การท า
เครื่องปั้นดินเผา งานจักสาน ทอผ้า และงานหัตถกรรมท่ัวไป อาชีพและความช านาญเหล่านี้ สมาชิก
ในชุมชนได้คลุกคลีและมีความคุ้นเคยมาต้ังแต่เด็ก ทุกคนได้เรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดมา
เหมือนๆกัน ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ ภายใต้สภาพการด ารงชีวิตประจ าวันมีการเรียนรู้และมีการสืบ
ทอดความรู้สืบต่อกันมา 
  2. การสืบทอดภายในครัวเรือน เป็นการสืบทอดความรู้ ความช านาญท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
กล่าวคือ เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะครอบครัว เช่น ความสามารถในการรักษาโรค 
งาน ช่างศิลป์ งานช่างฝีมือต่างๆ ความสามารถด้านดนตรี การขับร้อง เป็นต้น ความรู้เหล่านี้จะมีการ
ถ่ายทอดในครอบครัวและเครือญาติ บางอย่างมีการหวงแหนและเป็นความลับในตระกูล 
  3. การฝึกจากผู้ช านาญเฉพาะอย่าง เป็นการท่ีผู้สนใจไปขอรับการถ่ายทอดวิชาจากผู้รู้ 
อาจเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติหรืออาจอยู่นอกชุมชนก็ได้ ซึ่งมีการถ่ายทอดโดย 
   3.1. ไปอยู่เป็นลูกมือฝึกงาน บางรายได้รับค่าแรง และบางรายไม่ได้ค่าแรงแต่ได้
ความรู้ตอบแทน 
   3.2. ไปขอเรียน โดยเสียค่าเรียนเป็นการตอบแทน 
   3.3. มีการรวมกลุ่มกันเรียนภายในชุมชน 
   3.4. เจ้าหน้าท่ีจากองค์กรภายนอกมาจัดสอน 
  4. การฝึกฝนและค้นคว้าด้วยตนเอง อาชีพและความช านาญหลายอย่างเกิดขึ้นด้วยการ
คิดค้น ดัดแปลง และพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเอง และถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานหรือผู้ท่ีสนใจ การเรียนรู้ด้วย
ตนเองเกิดขึ้นจาก 
   4.1. ชอบส่ิงนั้นมาต้ังแต่เด็ก 
   4.2. เห็นตัวอย่างคนอื่นท าแล้วสนใจ พยายามเลียนแบบและฝึกจนช านาญ 
   4.3. มีผู้ช้ีแนะในเบ้ืองต้น แล้วมาฝึกฝน และคิดค้นด้วยตนเองจนมีความช านาญ  
  5. ความรู้ความช านาญท่ีเกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือส่ิงลึกลับ เป็นความรู้บางอย่าง
เกิดขึ้นโดยตนเองไม่ได้สนใจหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน เป็นต้นว่า มีวิญญาณหรืออ านาจลึกลับเข้าสิง มา
บอกกล่าว ท าให้มีความสามารถรักษาโรคหรือความสามารถในการท านายทายทักได้ แม้ไม่ใช่เป็นการ
เรียนรู้ตามความหมายในทางวิชาการท่ัวไป แต่ก็เป็นวิธีหนึ่งท่ีประชาชนได้รับประสบการณ์ อันเกิด
ความรู้บางอย่างท่ียังไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้  
 เอื้องฟ้า ถาวรรักษ์ (2555) ศึกษาเรื่อง การอนุรักษ์สืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านชาว
กะเหรี่ยง “ร าตง” อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี พบว่า แนวทางการอนุรักษ์สืบทอดศิลปะการแสดง



25 
 

 

พื้นบ้านมีแนวทาง ดังนี้ 1) จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเด็ก เยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้ในสถานศึกษา
โดยใช้สถานศึกษาเป็นผู้จัดท าหลักสูตรและน าปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผู้ฝึกสอน 
2) จัดฝึกอบรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถแสดง 
“ร าตง”ได้ โดยให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 3)จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น วีดีทัศน์ เว็ปไซต์ วารสาร เพื่อเป็นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การแสดงให้กับประชาชนในชุมชน ชุมชนอื่น นักท่องเท่ียว และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 4) จัด
ลานวัฒนธรรมพื้นบ้านส าหรับเป็นเวทีการแสดงของเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้และแสดงออกซึ่งศิลปะการแสดงของท้องถิ่นให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายและ 5) 
จัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์ศิลปะและการแสดงพื้นบ้าน “ร าตง” โดยชุมชนเป็นผู้จัดต้ังให้มีรูปแบบการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจนในการถ่ายทอดศิลปะการแสดงให้แก่เด็ก และเยาวชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ชุมชน 
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรเข้าไปมีบทบาทการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดศิลปะการแสดงอย่างจริงจัง 
 สุธีรา อะทะวงษา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การสืบทอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหม และ
แนวทางการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการตลาดเพื่อสังคม ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนในพื้นท่ีมีการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นท่ีหลากหลาย ส่วนใหญ่ล้วนเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี
และกิจกรรมทางพุทธศาสนา ส าหรับการฟื้นฟูและหาแนวทางสืบทอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมสู่
กลุ่มคน 3 วัย ของชุมชน พบว่า การพัฒนารูปแบบและทักษะการฟ้อน การสอนและการฝึกอบรมเป็น
การถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ ท่ีให้ผลในเชิงประจักษ์ ส่วนแนวทางการพัฒนาการฟ้อนให้เป็น
ผลิตภัณฑ์บริการตลาดเพื่อสังคมนั้น ชุมชนควรมีการจัดต้ังกลุ่มช่างฟ้อนขึ้นและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการกลุ่มโดยมีการแสดงฟ้อนเป็นผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพื่อสังคมในการเผยแพร่
วัฒนธรรมการฟ้อนของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่สืบไป  
 ธนพชร นุตสาระ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ดนตรีมูเซอกับวัฒนธรรมสังคมใหม่ ต าบลแม่นาเติง 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า หน่อซื่อแหละเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่า มีล้ินอิสระ อยู่ใน
ตะกูลแคน หน่อซื่อแหละท าจากน้ าเต้าทรงงาช้าง ใช้ไม้ไผ่ส าหรับท าท่อและไม้ไผ่ส าหรับท าล้ินและใช้
ขี้ชันโรงอุดรอบๆท่อเพื่อไม่ให้ลมภายในออกมาด้านนอก หน่อซื่อแหละมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับขนาด
ของน้ าเต้า การต้ังเสียงมีท้ังหมด 7 เสียง มีเสียง E A B C E F C ซึ่งมีเสียง E-E และ C-C เป็นคู่ 8 
เสียง หน่อซื่อแหละท้ังหมดจะขึ้นอยู่กับโสตของช่าง การเป่าหน่อซื่อแหละ สามารถผลิตเสียงท านอง 
เสียงประสานและเสียงโดรน บทเพลงท่ีใช้ในเทศกาลท้ังหมดมี 13 บทเพลง ในแต่ละบทเพลงจะมี
ท านองส้ันๆ แต่บรรเลงซ้ าไปมาหลายรอบ บทเพลงของลาหู่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) เพลง
เกี้ยวพาราสี 2) เกี่ยวกับการอวยพร 3) น าเอาวิถีชีวิตมาประยุกต์ส าหรับการเต้นจ่าคึ หน่อซื่อแหละ
เป็นเครื่องดนตรีท่ีส าคัญต่อพิธีกรรมและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่มาก โดยเฉพาะเทศกาลวันปี
ใหม่หรือกินวอ มีการเต้นจะคึในช่วงกลางคืนจนกระท่ังถึงช่วงเช้า  
 จากงานวิจัยท่ีได้ท าการศึกษา มีงานวิจัยท่ีมีฐานข้อมูลเรื่อง แคนลาหู่ “หน่อซื่อแหละ” ของ
ธนพชร นุตสาระ (2559) เป็นฐานข้อมูลประกอบการศึกษา ข้อมูลพื้นฐานของเครื่องดนตรี ท่ีมี
ลักษณะคล้ายกัน ซึ่งชุมชนชาวลาหู่บ้านจ่าโบ่ เรียกว่า “หน่อจ๊ิแหละ” ด้วยเป็นเครื่องดนตรีขนาดเล็ก
ท่ีสุดในบรรดาเครื่องเป่าของกลุ่มชนนี้ และไม่มีข้อจ ากัดหรือข้อห้ามในการใช้งานเหมือนกับเครื่อง
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ดนตรีส าคัญช้ินอื่นๆ จึงสามารถใช้ในการสอนเด็กและเยาวชนได้ เป็นอันดับแรก งานวิจัยเรื่องนี้ จึง
เริ่มต้นจาก การศึกษาเฉพาะเพียง กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน “ หน่อจ๊ิแหละ ” ใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ตามงบประมาณของการวิจัยและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้เท่านั้น และได้น าองค์
ความรู้ของกระบวนการวิจัยการสืบทอดวัฒนธรรม ของนักวิชาการท่ีได้ท ามาแล้ว ปรับประยุกต์ใช้
ประกอบกับแนวคิดและทฤษฏีท่ีสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องนี้  เพื่อเป็นแนวทางและ
น าไปสู่การด าเนินงานวิจัยในพื้นท่ีจริง  
 




