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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทัว่ไปของการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก  

2) วิเคราะห์พฤติกรรมการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก และ 3) น าเสนอกระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการวิจยัแบบผสานวิธี เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 
การวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพทัว่ไปของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก พบวา่ มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรมใหง่้ายต่อการศึกษาคน้ควา้, มีการส่งเสริมความตระหนกัรู้ใน
คุณค่าของศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อร่วมกนัรักษาเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมีการประชาสัมพนัธ์ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเลง็เห็นความส าคญั
ของศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินโดยการสนบัสนุนของหน่วยงานรัฐและสถาบนัการศึกษา
ในพื้นท่ี มีการเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินแก่ชุมชนโดยเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน และมีการส่งเสริมการจดั
กิจกรรมและนิทรรศการศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยบูรณาการร่วมกบัการขบัเคล่ือนโครงการหมู่บา้นรักษาศีลห้า 2) พฤติกรรมการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก พบว่า โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดงัน้ี ดา้นการสร้างทศันคติ ความรู้ และความเขา้ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ดา้นการส่งเสริมใหช้นทุกหมู่เหล่าเห็นคุณค่า 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ดา้นการขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ดา้นการศึกษา คน้ควา้ หรือวจิยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.91 ดา้นการจดัท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางดา้นวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 และ ดา้นการส่งเสริมแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรม  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 และ 3) กระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก 
พบวา่ มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีประกอบดว้ย ชุมชนชาติพนัธ์ุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา 
รวมถึง นกัท่องเท่ียวหรือบุคคลภายนอกดว้ย โดยครอบคลุมองคป์ระกอบของวฏัจกัรการมีส่วนร่วม 
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Abstract  
The objectives of this research were 1) to study the general condition of culture awareness participation of ethnic groups in the 

western 2) to analyze the behavior of culture awareness participation of ethnic groups in the western, and 3) to present the process of culture 
awareness participation for peaceful coexistence of ethnic groups in the western. The research methodology was the mixed research method 
that the questionnaire, interview and focus group discussion as the tool of data collection. The Findings of the Research were as follows:  
1) The general condition of culture awareness participation of ethnic groups in the western found that arts and cultural information was 
collected for an easy study and there as promotion awareness of the value of local arts and culture in order to preserve ethnic identity, there 
was public relations for the stakeholders to realize the importance of local arts and culture, exchange of knowledge and arts in each locality 
with the support of government agencies and educational institutions in the area, there was a dissemination of knowledge on the conservation 
of local arts and culture to the community by focusing on children and youth groups, and the promotion of organizing activities and 
exhibitions of local arts and culture by integrating with the movement of the 5 precepts village project. 2) The behavior of culture awareness 
participation of ethnic groups in the western found that in overall, it was in the high level with an average of 3.92, when considering in each 
aspect found that it was at the high level in all aspects, as followed: creation of attitude, knowledge and understanding aspect had an average 
of 3.98, promoting the people of all groups to realize the value aspect had an average of 3.94, expanding the scope of participation in culture 
aspect had an average of 3.92, education or research aspect had an average of 3.91, establishment of the cultural information network aspect 
had an average of 3.89, art and culture exchange promotion aspect had an average of 3.39, and 3) The process of culture awareness 
participation for peaceful coexistence of ethnic groups in the western found that by focusing on participation of stakeholders consisting of 
communities, government agencies, private agencies, educational institutions, including tourists or outsiders, covering the components of 
the participation cycle. 
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บทน า   
วฒันธรรมเป็นวิถีแห่งการด ารงชีพท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน รวมทั้งระบบความรู้ ความคิด ความเช่ือ จนมีการยอมรับปฏิบติักนั

มา มีการอบรมถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อมา ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงใหเ้ขา้กบัสภาพส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์[1] วฒันธรรมจึง
เป็นผลรวมของการสั่งสมส่ิงสร้างสรรค์และภูมิธรรมปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคมนั้ น ๆ เป็นส่วนผสมของ
ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาทังหมดท่ีได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้ นอยู่รอดและเจริญสืบต่อได้ 
วฒันธรรมจึงเป็นทั้งส่ิงท่ีท าใหเ้จริญงอกงามสืบมาและเป็นเน้ือตวัของความเจริญงอกงามท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานของความเจริญ
งอกงามต่อไป [2] 

วฒันธรรมเป็นมรดกทางสังคมท่ีครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีแสดงออกถึงวถีิชีวิตมนุษย ์[3] วฒันธรรมคือส่วนประกอบท่ี
ซับซ้อนทั้งหมดของลกัษณะอนัชดัเจนของจิตวิญญาณ สติปัญญา และอารมณ์ท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นสังคมหรือหมู่คณะ ซ่ึงหมาย
รวมถึงฐานนิยมต่าง ๆ สิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเช่ือ  ยิง่ในปัจจุบนั วฒันธรรมมีบทบาทมาก
ในระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ส่งผลให้ทุกประเทศต่างพยายามหาส่ิงท่ีแตกต่างและโดดเด่น วฒันธรรม 
จึงกลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีทุกฝ่ายน ามาใชเ้พ่ือสร้างความแตกต่างในการแข่งขนั [4] อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงเป็นเร่ือง
ปกติของสังคมมนุษย ์สังคมและวฒันธรรมของทุกสังคมยอ่มมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสามารถหยุดย ั้งได ้ดงัท่ี เฮราคลตุส 
(Heraclitus) ปรัชญาเมธีชาวกรีก ไดเ้คยกล่าววา่ เราไม่สามารถจุ่มเทา้ลงในสายน ้ าเดียวกนัไดถึ้งสองคร้ัง ทุกคร้ังเม่ือหวนกลบัมา
สายน ้ากเ็ปล่ียนแปลงไปแลว้ สายน ้าไม่มีวนัไหลกลบั เวลาไม่มีวนัหวนคืน [5] 
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ปัญหาส าคญัท่ีน่าเป็นห่วง คือ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมจดัเป็นกระบวนการท่ีสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอด 
เวลาทุกยุคทุกสมัยและทุกสังคม หากจะแตกต่างกันไปบ้างในเร่ืองวิธีการและลักษณะของการเปล่ียนแปลง ส าหรับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมในอดีตนั้นเป็นไปอยา่งชา้ ๆ เน่ืองจากการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ ๆ ยงัมีนอ้ย และระบบการ
ส่ือสารคมนาคมยงัไม่ค่อยพฒันากา้วหนา้เท่ากบัปัจจุบนั การแพร่กระจายทางวฒันธรรมจึงเป็นไปค่อนขา้งยาก แต่เม่ือเทคโนโลยี
และสารสนเทศของทุกสังคมมีความเจริญกา้วหนา้มากข้ึนท าใหก้ารเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมมีอตัราการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนค่อนข้างรวดเร็วและเกิดข้ึนตลอดเวลา เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ไม่สามารถควบคุมได้ และปัจจัยท่ีก าหนดให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ แรงกดดนัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ความเจริญทางเทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม [6] อาจท าให้วฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามมี
ความเส่ือมถอยไปเร่ือย ๆ จนในท่ีสุดจะเลือนหายไปตามกาลเวลา วฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินนั้น ถือ
วา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งรวบรวมใหเ้ป็นหน่ึงเดียว เพราะพิธีกรรมเป็นเร่ืองหลกัท่ีตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจโดยถ่องแท ้

ภาคตะวนัตกของประเทศไทย เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ (Ethnic) ซ่ึงไดแ้ก่กลุ่มบุคคลท่ีมีวฒันธรรม
ขนมธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกนัและสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกนั เช่น มอญ กะเหร่ียง เขมร ยวน ลาวเวียง ไทย
ทรงด า เป็นตน้ กลุ่มชาติพนัธ์ุมีลกัษณะเด่น คือ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกนั บรรพบุรุษในท่ีน้ีหมายถึงบุคคลท่ีมีลกัษณะทาง
เช้ือชาติท่ีเหมือนกนั รวมถึงบรรพบุรุษทางวฒันธรรม ผูอ้ยู่ในชาติพนัธ์ุเดียวกนัย่อมมีความรู้สึกผูกพนัทางสายเลือดและทาง
วฒันธรรมพร้อม ๆ กนัไป เป็นความรู้สึกผูกพนัท่ีช่วยเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของบุคคล และขณะเดียวกนัชาติพนัธ์ุก็สามารถสร้าง
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวไดอ้ย่างดี อย่างไรก็ตาม เม่ือสังคมมีขนาดใหญ่ข้ึน ความเจริญทางวตัถุและเทคโนโลยีไหล่บ่าเขา้มา 
หลายครอบครัวอาศยัอยูใ่นบริเวณเดียวกนัแต่วิถีชีวิตแตกต่างกนัไป ความคิดไม่สอดคลอ้งกนัดงัเช่นในอดีตปัญหาความขดัแยง้จึง
ตามมา ดงันั้น เม่ือสังคมมีขนาดใหญ่ข้ึน จ าเป็นตอ้งมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัวิถีชีวิต การประพฤติปฏิบติัและความคิดความเช่ือจึงเกิดข้ึน
ในสังคม ซ่ึงเรียกรวม ๆ วา่ วฒันธรรม ท่ีเป็นทุนทางสังคมท่ีส าคญัยิง่ท่ีจ  าเป็นตอ้งศึกษา พฒันา และรักษาใหย้ ัง่ยนืสืบไป 

จากความเป็นมาและปัญหาดงักล่าวขา้งตน้น้ี จึงควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนั
อยา่งสันติ ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งศึกษา “กระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก” เพ่ือวิเคราะห์สภาพทัว่ไปของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก พร้อมทั้ง
พฤติกรรมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก เพื่อเป็นฐานคิดส าคญัน าไปสู่การสังเคราะห์กระบวนการ
มีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกอยา่งย ัง่ยนื สืบไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
1. เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก 
2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก 
3. เพ่ือน าเสนอกระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาค 

 

ขอบเขตของการวจิัย  
การวิจัยคร้ังน้ี ก าหนดขอบเขตด้านเน้ือหา โดยสังเคราะห์ตามแนวคิดการอนุรักษ์มรดกศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน  

ของ กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม ครอบคลุม 6 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการ ศึกษา คน้ควา้ หรือวจิยั 2) ดา้นการส่งเสริมให้
ชนทุกหมู่เหล่าเห็นคุณค่า 3) ดา้นการขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวฒันธรรม 4) ดา้นการส่งเสริมแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรม  
5) ดา้นการสร้างทศันคติ ความรู้ และความเขา้ใจ และ 6) ดา้นการจดัท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางดา้นวฒันธรรม [7] 
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วธีิด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม  
เป็นเคร่ืองมือ และการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มเฉพาะเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 2. ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
 ประชากร (Population) ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไดแ้ก่ กลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี (ชาติพนัธ์ุจีน ชาติพนัธ์ุยวน ชาติพนัธ์ุมอญ ชาติพนัธ์ุเขมร ชาติพนัธ์ุลาวเวียง, ชาติพนัธ์ุ
ลาวโซ่ง ชาติพนัธ์ุกระเหร่ียง) จ านวน 518,484 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี กลุ่มชาติพันธ์ุในภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ี 
จงัหวดัราชบุรี (ชาติพนัธ์ุจีน ชาติพนัธ์ุยวน ชาติพนัธ์ุมอญ ชาติพนัธ์ุเขมร ชาติพนัธ์ุลาวเวียง ชาติพนัธ์ุลาวโซ่ง ชาติพนัธ์ุกระเหร่ียง) 
ซ่ึงไดท้  าการสุ่มมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากการใชสู้ตรค านวณ (กรณีท่ีทราบจ านวนประชากร) ท่ีระดบั
ความคลาดเคล่ือน 0.05 จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน 
 ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informants) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้แก่ ตัวแทนสถาบัน 
การปกครอง ตวัแทนสถาบนัการศึกษา และตวัแทนสถาบนัพระพุทธศาสนาท่ีมีบทบาทโดดเด่นในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีภาคตะวนัตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี ตามลกัษณะการเป็นตวัแทนของกลุ่ม
ท่ีเหมาะสม จากวธีิการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 ท่าน 

ผู ้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ไดแ้ก่ ตวัแทนสถาบนัการปกครอง ตวัแทนสถาบนัการศึกษา และตวัแทนสถาบนัพระพุทธศาสนาท่ีมีบทบาทโดดเด่นในการ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีภาคตะวนัตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี ตามลกัษณะ
การเป็นตวัแทนของกลุ่มท่ีเหมาะสม จากวธีิการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 8 ท่าน 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 แบบสอบถาม (Questionnaire)มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยไดด้ าเนินการหาความเท่ียงตรง 
(Validity) ในดา้นเน้ือหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาท่ีใชแ้ละตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 จากนั้นไดน้ าไปหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) 
โดยไดท้ดลองใช ้(Try-Out) กบัประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เพ่ือหาความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.9341 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกตรง
ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยผูว้ิจยัน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ท่ีไดเ้ลือกเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 ท่าน 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มสนทนาขนาดกลาง โดยการอภิปรายโตต้อบ
แสดงความเห็น/เล่าเร่ืองประสบการณ์ ตามประเดน็ท่ีผูด้  าเนินการสนทนาก าหนดข้ึนมาอยา่งเจาะจงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลหลัง่ไหล (Flow) ออกมาจากการปฏิสัมพนัธ์ในแนวราบระหวา่งสมาชิกในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดว้ยกนัเอง และระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะกบัผูว้จิยัโดยฐานะท่ีเป็นผูด้  าเนินการสนทนา 

 

ผลการวจิัย 
1. สภาพทัว่ไปของการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธ์ุในภาคตะวนัตก 
สภาพทัว่ไปของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก พบวา่ 
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 1.1 ดา้นการศึกษา คน้ควา้ หรือวิจยั พบวา่ มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นศิลปะและวฒันธรรมท่ีกระจดักระจายให้
เป็นหมวดหมู่อยา่งเป็นระเบียบเพ่ือง่ายต่อการศึกษาคน้ควา้ มีการจดัใหค้นชุมชนไดศึ้กษาคุณค่ามรดกของศิลปวฒันธรรมเพ่ือสร้าง
ความความภูมิใจในศิลปวฒันธรรมประจ าถ่ินของตน มีการส่งเสริมให้เยาวชนไดศึ้กษาคน้ควา้ความส าคญัของศิลปวฒันธรรม 
เพื่อการรักษาวิถีการด ารงชีวิต มีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือปลูกฝังความหวงแหนมรดกทางวฒันธรรม 
และมีการจดัการเรียนการสอนวฒันธรรมศึกษาในสถานศึกษาประจ าทอ้งถ่ินในลกัษณะหลกัสูตรสถานศึกษา 

1.2 ดา้นการส่งเสริมให้ชนทุกหมู่เหล่าเห็นคุณค่า พบว่า มีการส่งเสริมให้ชนทุกหมู่เหล่าเห็นคุณค่าดว้ยการให้
ความรู้แก่ชุมชนดา้นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพ่ือร่วมกนัรักษาเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ มีการใหค้วามสนบัสนุนจาก
หน่วยงานของสงฆ์และหน่วยงานจากภาครัฐในการร่วมกนัอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม มีการส่งเสริมผลกัดนัให้น าขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิมของทอ้งถ่ินกลบัคืนสู่สังคม มีการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีความใส่ใจในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของชุมชน
ต่อไปเพ่ือเป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลงั และมีการส่งเสริมในการให้ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมแก่
บุคคลภายนอกดว้ย 
 1.3 ดา้นการขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวฒันธรรม พบว่า มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน เอกชน และ
หน่วยงานภาครัฐไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีการชกัชวนประชาชนและเอกชนตลอดจนหน่วยงานรัฐให้
ร่วมกนัส่งเสริมศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีการให้ขอ้มูลหรือองค์ความรู้เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีการ
ชักชวนคนในชุมชนให้ร่วมรณรงค์ในการท ากิจกรรมป้องกนัศิลปวฒันธรรมประเพณีในทอ้งถ่ิน และมีการเผยแพร่เก่ียวกบั
กิจกรรมการอนุรักษว์ฒันธรรมองถ่ินทางส่ือออนไลน์ 
 1.4 ดา้นการส่งเสริมแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรม พบวา่ มีการประชุมร่วมกบัหน่วยงานรัฐหรือเอกชนในการเผยแผ่
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน มีการติดตามประเมินวฒันธรรมทอ้งถ่ินกบัร่วมกนั มีการจดัประชุม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือป้องกนัความเส่ือมสลายของศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีการจดักิจกรรมให้ทุกฝ่ายมีโอกาสร่วมเสนอ
ความเห็นในการปรับปรุงวิธีการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดประชุมร่วมกันในการติดตามผลการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินทั้งภายในและภายนอกชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
 1.5 ดา้นการสร้างทศันคติ ความรู้ และความเขา้ใจ พบว่า มีการแนะน าเก่ียวกบัความรู้ความส าคญัในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินแก่ชุมชน, มีการเปิดโอกาสใหชุ้มชนเสนอแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขความขดัแยง้ทางวฒันธรรม, มีการ
ปรับปรุงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตของชุมชน มีมาตรการป้องกนัรักษาศิลปวฒันธรรมและประเพณี
ทอ้งถ่ินของชุมชน และมีการเผยแผข่อ้มูลหรือองคค์วามรู้เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ 

1.6 ดา้นการจดัท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางดา้นวฒันธรรม พบว่า มีการจดันิทรรศการกิจกรรมวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินโดยบูรณาการร่วมกบัโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 มีการตั้งศูนยก์ลางเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้สิทธิและหน้าท่ีในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเขา้ใจสามารถ
เลือกสรร ตดัสินใจ และปรับเปล่ียนศิลปวฒันธรรมให้เหมาะสมในการด าเนินชีวิต และมีขอ้มูลศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศออนไลน์ 

2. พฤตกิรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาตพินัธ์ุในภาคตะวนัตก 
พฤติกรรมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( xˉ  = 3.92, S.D. 

= 0.324) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างทศันคติ ความรู้ 
และความเข้าใจ ( xˉ = 3.98, S.D. = 0.400) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรม  
( xˉ  = 3.89, S.D. = 0.462) และดา้นการจดัท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางดา้นวฒันธรรม (xˉ = 3.89, S.D. = 0.385) 
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3. กระบวนการมส่ีวนร่วมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างสันตขิองกลุ่มชาตพินัธ์ุในภาคตะวนัตก 
กระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอย่างสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก พบว่า 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีประกอบด้วย ชุมชนชาติพันธ์ุ  หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา รวมถึง นักท่องเท่ียวหรือบุคคลภายนอกด้วย โดยครอบคลุมองค์ประกอบของวฏัจักรการมีส่วนร่วม 
ประกอบดว้ย 1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ร่วมคน้หาปัญหา ร่วม
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงของปัญหา ร่วมแสดงความคิดเห็น/ใหข้อ้มูลปัญหา, ร่วมระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา 2) การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ร่วมรับรู้นโยบายสาธารณะ ร่วมจดัท าแผนงาน ร่วมแสดงความ
คิดเห็นส าหรับปรับปรุง และร่วมเผยแพร่หรือประชาสัมพนัธ์แผนงาน 3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ร่วมลงมือปฏิบติังาน ร่วมสนับสนุนวสัดุส่ิงของ ร่วมบริจาคทุนทรัพย ์และร่วมแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งการปฏิบติังาน 4) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
ไดแ้ก่ ร่วมก าหนดตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการประเมิน ร่วมสังเกตการณ์ ร่วมประเมินความส าเร็จ และร่วมเผยแพร่หรือประชาสัมพนัธ์ผล
การด าเนินงาน และ 5) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ไดแ้ก่ ร่วมรับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ เช่น รายได ้เป็นตน้, ร่วมรับ
ผลประโยชน์ในเชิงวิถีชีวิตและความเป็นอยู ่ร่วมรับผลประโยชน์ในเชิงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน
จากการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม ทั้งน้ี ตวัแบบดงักล่าว สามารถน าไปใชเ้ป็นตน้แบบในการ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกในสังคม
พหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

อภิปรายผล 
กระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก บริบทเชิง

พ้ืนท่ีจังหวดัราชบุรี พบว่า มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีประกอบด้วย ชุมชนชาติพนัธ์ุ หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา รวมถึง นกัท่องเท่ียวหรือบุคคลภายนอกดว้ย โดยครอบคลุมองคป์ระกอบของวฏัจกัรการมี
ส่วนร่วม ประกอบดว้ย 1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ร่วมคน้หา
ปัญหา ร่วมตรวจสอบขอ้เท็จจริงของปัญหา ร่วมแสดงความคิดเห็น/ให้ขอ้มูลปัญหา ร่วมระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา  
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ร่วมรับรู้นโยบายสาธารณะ ร่วมจดัท าแผนงาน 
ร่วมแสดงความคิดเห็นส าหรับปรับปรุง และร่วมเผยแพร่หรือประชาสัมพนัธ์แผนงาน 3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ร่วมลงมือปฏิบติังาน ร่วมสนับสนุนวสัดุส่ิงของ ร่วมบริจาคทุนทรัพย ์และร่วมแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน 4) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ร่วมก าหนดตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการประเมิน ร่วมสังเกตการณ์ ร่วมประเมินความส าเร็จ และร่วมเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงาน และ 5) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ไดแ้ก่ ร่วมรับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ เช่น รายได ้
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการร่วมรับผลประโยชน์ในเชิงวิถีชีวิตและความเป็นอยู ่ร่วมรับผลประโยชน์ในเชิงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
และร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ทั้งน้ี ตวัแบบดงักล่าว 
สามารถน าไปใชเ้ป็นตน้แบบในการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกในสังคมพหุวฒันธรรมไดอ้ย่างย ัง่ยืน ดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบัท่ี ธนพชร นุตสาระและคณะ [8]  
ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง วิถีชีวิตการด ารงอยูว่ฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุ อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จากผลการวิจยัพบวา่ ในอดีตกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุทั้ง 2 กลุ่มน้ีใชว้ฒันธรรมกฎหมายดว้ยวิธีการนบัถือผีเป็นการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน แต่ปัจจุบนัท่ีภาวการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไปการนบัถือผแีบบดั้งเดิมไม่สามารถควบคุมสมาชิกภายในชุมชนได ้จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎระเบียบของชุมชนข้ึนมา 
เพื่อควบคุมให้สมาชิกในชุมชนมีระเบียบวินยัและปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามกฎหมายบา้นเมือง ซ่ึงการตั้งกฎหมายทอ้งถ่ินมีความ
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จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งน าวฒันธรรมกฎหมายเขา้มาปรับเพ่ือให้เกิดความสงบสุขในชุมชน และสอดคลอ้งกบัท่ี สม จะเปา [9]  
ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ จากผลการวิจยั
พบวา่ ภายหลงัจากไดรั้บการยอมรับการเป็นชนเผา่ชีวิตความเป็นอยูค่่อย ๆ พฒันาข้ึนมาตามล าดบั วฒันธรรม และประเพณีของ
ชนชาติพนัธ์ุคะฉ่ิน ไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามสังคมท่ีเปิดกวา้ง สามารถแสดงออกไดอ้ยา่งเปิดเผย เช่น ดา้นวฒันธรรม ประเพณีการ
แต่งกาย ภาษา และประเพณีการเตน้ร า แต่อย่างไรก็ตามยงัมีบางส่วนท่ียงัไม่สามารถยอมรับตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัท่ี 
วรรณพร บุญญาสถิต, ฉันทสั เพียรธรรม และเทพธิดา ศิลปรรเลง [10] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุลาวเวียง อ  าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี จากผลการวิจยัพบวา่ การพูดภาษาลาวเวียงและมีความภาคภูมิใจในการเป็นชาว
ลาวเวยีงแมว้า่ความทรงจ าเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ท่ีจดจ าจะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพส้งคราม การถูกกวาดตอ้นกไ็ม่ไดท้  าใหรู้้สึก
ถึงความดอ้ยกว่าชุมชนอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นจุดเด่นท่ีท าให้ชุมชนลาวเวียงแห่งน้ีมีความเขม้แข็ง พยายามรักษาและฟ้ืนฟู และสร้าง 
อตัลกัษณ์ลาวเวียงข้ึนเพ่ือตอบสนองกบัการเปล่ียนแปลง ความทนัสมยั รวมทั้งกระแสการท่องเท่ียวชุมชนท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม 
และสอดคลอ้งกบัท่ี สุธี จนัทร์ศรี [11] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ไทด า: พลวตัวฒันธรรม กบัการธ ารงอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุผ่านดนตรี  
จากผลการวิจัยพบว่า การสืบทอดในลกัษณะคงสภาพดนตรีแบบดั้ งเดิม แมจ้ะสามารถตอกย  ้าจิตส านึกความเป็นไทด าได้ดี  
แต่กลายเป็นขอ้จ ากดัในการธ ารงอยูท่่ามกลางบริบทสังคมสมยัใหม่ ในขณะท่ีการปรับเปล่ียนสะทอ้นถึงการต่อรองผ่านการน า
องคป์ระกอบและเทคโนโลยใีนสังคมกระแสหลกัมาปรับใช้ ท าให้การขบัเคล่ือนมีความทนัสมยัและมีคุณค่าเชิงสุนทรียะมากข้ึน 
จึงมีแนวโน้มของการเรียนรู้และสืบทอดอย่างต่อเน่ือง น าไปสู่การธ ารงรักษาอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุไทด าในพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีมี 
การเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นพลวตัต่อไปได ้และสอดคลอ้งกบัท่ี วศิน โต๊ะสิงห์ [12] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง คุณค่าและภูมิปัญญาประเพณี
บุญกลางบา้นกลุ่มชาติพนัธ์ุลาวเวียง อ  าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี จากผลการวิจัยพบว่า แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีบุญ
กลางบา้น อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี พบว่า ขั้นตอนแรกจ าเป็นตอ้งปลูกฝังค่านิยมจากสถาบนัครอบครัว โดยการเร่ิมตน้ 
จากพอ่ แม่ ท่ีควรปฏิบติัใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี อบรมสั่งสอนลูกใหเ้ป็นคนดีของสังคม การส่งเสริมใหเ้ดก็นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
ร่วมประเพณีบุญกลางบา้นหรือการจดัใหมี้การแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเตน้ร า การประกวดร้องเพลงการเดินขบวนพาเหรด 
การแข่งขนัการจกัสาน การแข่งขนักีฬา เป็นตน้ ขั้นตอนต่อมา คือ การจดัการหลกัสูตทอ้งถ่ินเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีบุญ
กลางบา้นในสถานศึกษา เพ่ือปลูกฝังและสั่งสมความรู้และส่งเสริมประเพณีบุญกลางบา้น และความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ 
ขั้นตอนต่อมา คือ การสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีบุญกลางบา้น เพ่ือเป็นแรงดึงดูดการท่องเท่ียวโดยความ
ร่วมมือกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และขั้นตอนสุดทา้ย คือ การส่งเสริมประเพณีอยา่งต่อเน่ืองพร้อมการพฒันาและส่งเสริม
ดา้นเศรษฐกิจ เช่น การจดังานหรือการออกนิทรรศการเก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นคา้ของชุมชน และสอดคลอ้งกบัท่ี สิทธิโชค วิบูลย,์  
สุเทพ บุญซอ้น และปิยะวรรณ เลิศพานิช [13] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาการอนุรักษท์างวฒันธรรมชาวมอญเพื่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนศาลาแดงเหนือ จงัหวดัปทุมธานี จากผลการวิจยัพบว่า การอนุรักษ์ทางวฒันธรรมชาวมอญ 
ชุมชนบา้นศาลาแดงเหนือ เป็นการอนุรักษท์างวฒันธรรมชาวมอญในการตั้งถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยั สถาปัตยกรรม โบราณวตัถุ วิถีชาว
มอญทั้งดา้นวฒันธรรมประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนา ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัถือไดว้า่ชุมชนศาลาแดงเหนือยงัมี
ความเขม้แข็งในการอนุรักษ์ คือ คนในชุมชนยงัคงปฏิบติัประเพณีหลกั ๆ เช่น ประเพณีเปิงสงกรานต์ ประเพณีตกับาตรน ้ าผึ้ ง 
ประเพณีท าบุญกลางบา้น คติความเช่ือทางศาสนา ส่วนวฒันธรรมการด าเนินชีวิต เช่น ภาษา การแต่งกาย การประกอบอาชีพของ
คนในชุมชนมีการอนุรักษ์ลดนอ้ยลง เน่ืองมาจากนโยบายการพฒันาประเทศ ไปสู่ความเป็นสากลท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิต
เปล่ียนไป หรือระบบการศึกษาแผนใหม่ท าให้มีการใชภ้าษามอญ ในชีวิต ประจ าวนัลดนอ้ยลงไป อยา่งไรก็ตามชาวมอญชุมชน
ศาลาแดงเหนือ ยงัมีแนวทางในการอนุรักษ์ทางวฒันธรรมโดยการจัดตั้ งพิพิธภณัฑ์ชุมชน โดยให้ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชุมชน  
เป็นผูถ่้ายทอดวฒันธรรมให้กับเยาวชนได้สืบทอดต่อไป ส าหรับการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนนั้น ชุมชนศาลาแดงเหนือ
จ าเป็นต้องอาศัยทุนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชน คือ โบราณสถาน โบราณวตัถุ วฒันธรรมประเพณี ตลอดจน
สภาพแวดลอ้มของชุมชน มาพฒันาโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ตั้งแต่เส้นทางการท่องเท่ียว โปรแกรม



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (September - December)  116  - 124  (2020) Vol. 10, No. 3 

123 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

การท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงน ามาสู่การสร้างองคค์วามรู้ดา้นการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และสอดคลอ้งกบัท่ี  
ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช [14] ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียว 
กรณีศึกษา: ชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุก อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี จากผลการวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ในการจดัการดา้นการท่องเท่ียวนั้น คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวในระดบัมาก โดยเฉพาะในดา้นของการ
จดัการดา้นสถานท่ี ท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมทั้งในดา้นวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดงความเห็นต่าง ๆ ดา้นของส่ิงอ านวย
ความสะดวกนั้น ชุมชนจะมีส่วนแค่การแสดงความคิดเห็นวา่ดีหรือไม่ ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ แต่ไม่ไดเ้ขา้มาส่วนในการวางแผน
คิดนโยบาย หรือการจดัการมากแต่อยา่งใด และดา้นบุคลากร ประชาชนหรือคนในชุมชนนั้น มีส่วนร่วมมาก แต่ในส่วนของการ
จดัการดา้นกฎเกณฑท์างการท่องเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชุกนั้น คนในชุมชนมีส่วนร่วมลดลงหากเทียบกบัดา้นอ่ืน ๆ เน่ืองจากใน
ปัจจุบนักฎเกณฑต่์าง ๆ คือกฎท่ีไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมา ไม่ไดมี้การวางกฎเกณฑท่ี์ตายตวั และสอดคลอ้งกบัท่ี นงเยาว ์ทองสุข [15] 
ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง จากผลการวิจยั
พบวา่ ประชาชนในหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง มีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้นในทุกกระบวนการ ทั้งดา้น
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผล และสอดคลอ้งกบัท่ี ศรคม เผือกผิววงศ์ [16] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการสร้างความร่วมมือใน
ชุมชนดว้ยพุทธสันติวิธี: กรณีศึกษาชุมชนวดัคูบ้อน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยพบว่า แนวคิดและ 
แนวปฏิบติัเพ่ือสร้างความร่วมมือตามแนวพระพุทธศาสนา สามารถช่วยให้เกิดความสามคัคี การร่วมแรงร่วมใจกนั ซ่ึงจะช่วยใน
การสร้างสันติสุข ความเจริญรุ่งเรืองใหแ้ก่ชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริงและมัน่คง ดว้ยความเป็นธรรมในมุมมองประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1. ชุมชนชาติพนัธ์ุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ี ควรส่งเสริมให้เยาวชนได้

ศึกษาองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินทั้งในส่วนของการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
2. ชุมชนชาติพนัธ์ุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ี ควรสนับสนุนให้องค์กร

พระพทุธศาสนาเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีบทบาทในการสอดแทรกค่านิยมการอนุรักษใ์นกิจกรรมหรือประเพณีประจ าทอ้งถ่ิน 
3. ชุมชนชาติพนัธ์ุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ี ควรสนบัสนุนให้ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหรือวยัรุ่น ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเก่ียวกับการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม  
โดยใหค้วามส าคญัในฐานะท่ีเป็นผูสื้บสานดา้นการอนุรักษ ์

4. ชุมชนชาติพนัธ์ุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ี ควรร่วมกนัขบัเคล่ือนภารกิจ
การเผยแพร่วฒันธรรมในระบบเครือข่ายสารสนเทศออนไลน์ 

5. ชุมชนชาติพนัธ์ุ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ี ควรสนบัสนุนใหทุ้กกลุ่มชาติ
พนัธ์ด าเนินการจดัตั้งศูนยเ์ฝ้าระวงัวฒันธรรมประจ าชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุ โดยใชพ้ื้นท่ีของวดัประจ าชุมชน 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยคร้ังต่อไป ควรท าการวิจัยเก่ียวกับ การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุโดยบูรณาการร่วมกบั 

การขบัเคล่ือนโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 
2. การวจิยัคร้ังต่อไป ควรท าการวจิยัเก่ียวกบั ตน้แบบหลกัสูตรวฒันธรรมศึกษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
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