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บทคัดย่อ
	 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 คือ	 1)	 เพื่อศึกษำกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	 
ชุมชนสะพำนไม้และ	 2)	 เพื่อเสนอรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	 ชุมชน 
สะพำนไม้	 กระบวนกำรวิจัยประกอบด้วย	2	 ขั้นตอนคือ	 1)	 กำรสัมภำษณ์ผู ้เชี่ยวชำญกำรท�ำหัวโขน	 
จ�ำนวน	19	คน	ด้วยกระบวนกำร	Delphi	Technique	และ	2)	กำรประเมินควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรท�ำหัวโขน	 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย	 ได้แก่	 แบบสัมภำษณ์และแบบสอบถำมประมำณค่ำ	 
สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล	ค่ำร้อยละ	ค่ำเฉลี่ย	และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน	ส�ำหรับกำรประเมินควำมคิดเห็น 
ใช้ค่ำมัธยฐำน	ค่ำฐำนนิยม	และค่ำพิสัยควอไทล์	ส�ำหรับกำรประเมินควำมสอดคล้อง	ผลกำรศึกษำสรุปได้
ดังนี้	
	 กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	ชุมชนสะพำนไม้	มีองค์ประกอบหลัก	 ได้แก	่
บริบทของภูมิปัญญำท้องถิ่น	บริบทของชุมชน	รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้	และศิลปะกำรท�ำหัวโขน
	 รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	 ชุมชนสะพำนไม้	 จำกกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำง	จ�ำนวน	220	คน	ปรำกฏว่ำเห็นด้วยในระดับมำก	( x =	4.19)
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Abstract	
	 The	purposes	of	the	study	are:	1)	to	determine	knowledge	management	in	art	and	
culture	of	actor’s	mask,	Saparnmai	community,	and	2)	 to	create	and	present	a	model	 
for	knowledge	management	 in	art	and	culture	of	actor’s	mask,	Saparnmai	community.	 
The	 research	methodology	consisted	of	2	 steps:	1)	 interviewing	19	experts	using	 the	 
Delphi	Technique,	and	2)	evaluating	the	respondents’	opinions.	The	analysis	of	the	data	 
was	 accomplished	by	 computation	of	 percentage,	means,	 and	 standard	deviation.	 
The	median	 and	 interquartile	 range	were	 also	 computed	 to	 test	 the	 accordance	 
postulated	in	the	study.	Based	on	the	findings	of	this	study,	it	was	concluded	that:
	 The	main	opponents	 in	knowledge	management	of	making	actor’s	masks	are	the	
context	of	 local	wisdom	and	community,	 knowledge	management	model,	and	 the	art	 
of	making	actor’s	masks.
	 Overall	the	evaluation	of	opinions	of	the	respondents	on	factors	of	art	and	cultural	
knowledge	management	of	actor’s	mask	agreed	with	a	high	 level	 ( x =	4.19)	 from	220	 
samplings.	

Keywords	:	knowledge	management,	actor’s	mask

บทน�า
	 ในปัจจุบันนี้มีปัจจัยหลำกหลำยที่ส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นของชุมชน	 
ซึ่งท�ำให้วัฒนธรรมอื่นเข้ำมำแทรกวัฒนธรรมด้ังเดิม	ส่งผลให้วัฒนธรรมด้ังเดิมเกิดกำรเปลี่ยนแปลงและ 
เลือนหำยไปจำกสังคมไทย	 โดยเฉพำะภูมิปัญญำท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ที่ส�ำคัญท่ีมีกระบวนกำรคิดค้น	
กำรสั่งสมประสบกำรณ์และกำรพัฒนำ	 เพื่อน�ำประโยชน์มำใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต	ตลอดจนกำรพัฒนำ 
วิถีชีวิตให้ดียิ่งขึ้นจำกวิถีชีวิตเดิม	 โดยอำศัยกำรเรียนรู้	กำรถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น	ท�ำให้เกิดควำมรู้ที่มีคุณค่ำ 
ในท้องถิ่น	และคนรุ่นหลังสำมำรถน�ำมำควำมรู้ที่ได้มำใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนำตนเอง	ชุมชน	ตลอดจนสังคม
รอบข้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
	 ศิลปหัตถกรรมกำรท�ำหัวโขนก็เช่นกัน	 ถือว่ำเป็นศิลปะที่มีลักษณะที่เป็นประณีตศิลป์	 กำรจะท�ำ
หัวโขนขึ้นมำนั้นจะต้องใช้องค์ควำมรู้ของช่ำงสิบหมู่	 ที่ต้องใช้ช่ำงฝีมือในกำรท�ำเนื่องจำกแต่ละขั้นตอน 
ต้องใช้ควำมละเอียดอ่อนในเชิงกำรช่ำง	 ซ่ึงเป็นเร่ืองยำกที่จะมีผู ้ท�ำให้มีควำมสวยงำมและประณีต	 
เช ่นเดียวกับชุมชนสะพำนไม้	 เขตบำงซื่อ	 กรุงเทพมหำนคร	 นับเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ยังคงอนุรักษ  ์
ศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขนมำเป็นระยะเวลำยำวนำนกว่ำ	10	ปี	และมีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นจนได้รับ 
กำรก�ำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหำนครถึงระดับ	5	ดำว	 โดยศิลปะกำรท�ำหัวโขนนั้นได้รับ 
กำรสืบทอกจำกครูสำคร	ยังเขียวสด	หรือโจหลุยส์	ผู้เป็นศิลปินแห่งชำติ	สำขำศิลปะกำรแสดง	 (ละครเล็ก)	 
เมื่อปี	พ.ศ.	2539	ซึ่งแต่เดิมในชุมชนแห่งนี้มีกำรท�ำหัวโขนส�ำหรับใช้แสดงอยู่หลำยครอบครัวและยังยึด
เป็นอำชีพ	แต่ปัจจุบันมีผู้ท�ำหัวโขนลดจ�ำนวนลงเรื่อยๆ	จนเหลือแค่ครูประทีป	รอดภัย	ที่ยังคงอนุรักษ ์
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และสืบทอดศิลปะกำรท�ำหัวโขนอยู่	 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรผลิตจำกกำรผลิตเพื่อใช้ส�ำหรับ 
เป็นหน้ำกำกประกอบกำรแสดงก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบกำรจ�ำหน่ำย	 เนื่องจำกกำรแสดงโขนนับวันจะลด 
น้อยลงเรื่อยๆ
	 กำรอนุรักษ์ให้กำรท�ำหัวโขนยังคงอยู่ต่อไปจนถึงคนรุ่นต่อๆ	ไปนั้น	 เป็นสิ่งที่มีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็น
อย่ำงมำก	ซึ่งปัญหำส่วนหนึ่งคือควำมรู้ที่ส�ำคัญเหล่ำนั้นเป็นควำมรู้ท่ีถูกฝังอยู่ในตัวคน	 โดยเฉพำะคนเก่ำแก่ 
กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำก็มีเพียงคนกลุ่มเล็กเท่ำนั้น	ควำมรู้นั้นจึงไม่ถูกแพร่ขยำยออกไป	อย่ำงไรก็ตำม
ปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้เข้ำมำใช้ในชุมชนมำกขึ้นโดยอำศัยกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำร 
ควำมรู ้อย่ำงเป็นระบบเป็นขั้นตอน	 ตั้งแต่กระบวนกำรในกำรระบุควำมรู้ท่ีมีอยู ่	 กำรจัดเก็บรวบรวม 
ควำมรู้จำกบุคลำกร	กำรจัดหมวดหมู่ควำมรู้	 กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้	 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ตลอดจน 
กำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีเหมำะสมในกำรเรียนรู้	จนสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์
และบรรลุตำมเป้ำประสงค์ได้
	 จะเห็นได้ว่ำกำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรจัดกำรข้อมูลท่ีมีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่	ท�ำให้กำรจัดท�ำหัวโขน
ซึ่งเป็นศิลปะตั้งแต่สมัยอยุธยำยังสำมำรถคงอยู่ได้ในยุคปัจจุบันที่มีกระแสวัฒนธรรมต่ำงๆ	 เข้ำมำกระ
ทบมำกมำย	 ในพื้นท่ีของชุมชนซึ่งเป็นชุมชนแออัดในเขตเมือง	 พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแฟลตและ 
อพำร์ทเม้นท์ส�ำหรับพักอำศัย	จึงใช้พื้นที่อพำร์ทเม้นท์ในกำรด�ำเนินกำรผลิตและจัดจ�ำหน่ำย	แต่ยังคงรักษำ
ศิลปะดังกล่ำวให้อยู่คู ่กับชุมชนได้	 ประเด็นนี้จึงมีควำมน่ำสนใจและควรค่ำแก่กำรศึกษำว่ำชุมชนแห่งนี้
สำมำรถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค่ำของตนเองได้อย่ำงไร	และมีรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงไร 
ที่ท�ำให้องค์ควำมรู้ในกำรจัดท�ำหัวโขนยังคงอยู่จนได้รับกำรสืบทอดมำถึงปัจจุบัน	ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำ
กำรจัดกำรควำมรู ้และรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู ้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม	กำรท�ำหัวโขน	ชุมชนสะพำนไม	้ 
เขตบำงซื่อ	กรุงเทพมหำนคร	ให้คงอยู่คู่กับคนไทยสืบไป
	 กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกระบวนกำรที่ถูกสร้ำงข้ึนมำเพื่อรวบรวมและจัดเก็บควำมรู้ภำยในชุมชนอย่ำง
เป็นระบบ	 เพื่อที่จะน�ำมำใช้หรือถ่ำยทอดต่อกัน	ท�ำให้เกิดกำรสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน	
ซึ่งควำมรู้ดังกล่ำวหำกมีกำรจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบก็จะสำมำรถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงสูงสุดทั้งต่อ 
ผู้สืบทอดและชุมชน	 (Samart	Taingpoonwong,	2014)	กระบวนกำรในกำรจัดกำรท่ีเป็นระบบต้ังแต ่
กำรประมวลผลข้อมูล	สำรสนเทศ	ควำมคิด	ตลอดจนประสบกำรณ์ของบุคคล	ทั้งควำมรู้ที่เป็นควำมรู ้
ที่ฝังลึก	และควำมรู้ที่ชัดแจ้งจำกภำยในและภำยนอก	เพ่ือสร้ำงเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ให้สำมำรถน�ำควำมรู ้
ไปประยุกต์ใช้งำน	 โดยมีกำรจัดเก็บควำมรู ้ในลักษณะที่ผู ้ใช้สำมำรถเข้ำถึงได้	 อำศัยช่องทำงที่สะดวก	 
และมีกำรเผยแพร่และน�ำควำมรู้ไปใช้อย่ำงเป็นระบบ
	 Sayan	Praicharnjit	 (2015)	 ได้ให้ควำมเห็นว่ำในกระบวนกำรวัฒนธรรมมีกลไกส�ำคัญ	2	ประกำร
ที่เป็นตัวขับเคลื่อน	คือ	 (1)	ภูมิปัญญำเป็นเรื่องของระบบควำมรู้	 ควำมเช่ือ	ควำมสำมำรถทำงพฤติกรรม	
หรือทักษะในกำรแก้ไขปัญหำของมนุษย์ในกำรจัดระบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับคนด้วยกัน	ทั้งในระดับ
ปัจเจกกับปัจเจกระดับกลุ่มกับกลุ่ม	 ระหว่ำงคนกับธรรมชำติทำงกำยภำพ	และระหว่ำงคนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชำติ	 ให้อยู่ในสภำวะสมดุลและกำรท่ีคนจะมีภูมิปัญญำท่ีเหมำะสมได้	ต้องผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู ้
จำกคนอื่น	 สัตว์อื่น	 และสิ่งอื่นท่ีด�ำรงอยู่ร่วมกัน	 (2)	 ศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมกำรแสดงออกเป็น 
กลไกทำงวัฒนธรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรระบบอำรมณ์และควำมรู้สึกของคนในกำรอยู่ร่วมกับคนอื่น	 สัตว์อื่น
และสิ่งอื่นให้อยู่ในสภำวะสุนทรียะหรืองดงำมอยู่เสมอ	
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	 จำกกำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู ้ด ้ำนศิลปวัฒนธรรม	 สรุปได้ว ่ำ 
ควรสร้ำงควำมเป็นเครือข่ำยระหว่ำงกัน	กำรมีปฏิสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องด้วยควำมไว้วำงใจซ่ึงกันและกัน	 
โดยกรมศิลปำกรควรมีนโยบำยอย่ำงเป็นรูปธรรมในกำรสนับสนุนกลุ่มเครือข่ำย	มรดกทำงศิลปวัฒนธรรม
ในชุมชนท้องถ่ินเพื่อกำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นหรือย่ำนประวัติศำสตร์	 โบรำณคดีและ 
มีกำรติดตำมประเมินผลควำมเป็นเครือข่ำยมรดกทำงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง
	 Udom	Cheoykeewong	 (2013)	อธิบำยว่ำภูมิปัญญำเป็นท้ังควำมรู้และทรัพยำกรวัฒนธรรม	 
2	ประเภท	และแหล่งท่ีอยู่	 2	ลักษณะคือ	 (1)	ควำมรู้ฝังลึกหรือควำมรู้ในคน	ควำมรู้ติดตัวคน	หรือเรียก 
อีกอย่ำงว่ำ	“ควำมรู้คู่ชีพ”	 เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์	ลองผิดลองถูก	หรือเกิดจำก
กำรค้นคว้ำจนเข้ำใจลึกซึ้ง	แล้วแสดงออกจนเป็นทักษะอย่ำงช�ำนำญ	 (2)	ควำมรู้นอกตัวคน	ควำมรู้ในต�ำรำ
ควำมรู้ติดที่แฝงไว้กับวัตถุสิ่งของ	 เป็นควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดออกมำในรูปแบบของสื่อบันทึกในรูปแบบ
ต่ำงๆ	เช่น	หนังสือ	ต�ำรำ	เทปบันทึกเสียง	เป็นต้น
	 จำกกำรศึกษำข้อมูลด้ำนภูมิปัญญำสรุปได้ว่ำ	ภูมิปัญญำเป็นองค์ควำมรู้ท่ีมีคุณค่ำและควำมดีงำม 
ที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชำติและสภำพแวดล้อมได้อย่ำงกลมกลืนสมดุล	ภูมิปัญญำ 
จึงเป็นสิ่งที่มำจำกประสบกำรณ์ของคนในท้องถิ่นท่ีมีควำมเชื่อมโยงกันทั้งกำย	 ใจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	 
รวมถึงกำรคิดแก้ปัญหำให้กับชีวิต	 ภูมิปัญญำเป็นพ้ืนฐำนกำรประกอบอำชีพและเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำ 
ที่เริ่มจำกกำรพัฒนำเพื่อกำรพึ่งพำตนเอง	กำรพัฒนำเพื่อกำรพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน	และกำรพัฒนำ 
ที่เกิดจำกกำรผสมผสำนองค์ควำมรู้สำกลบนฐำนภูมิปัญญำเดิม	 เพื่อให้เกิดเป็นภูมิปัญญำใหม่ที่เหมำะสม 
กับยุคสมัย	 จึงเปรียบได้ว่ำภูมิปัญญำท้องถิ่นก็เปรียบเสมือนน�้ำท่ีอยู ่ในหนอง	ถ้ำปล่อยท้ิงไว้โดยไม่ม ี
กำรไหลเวียนน�้ำน้ันก็จะเน่ำเสีย	 แต่ถ้ำหำกมีน�้ำใหม่ไหลเข้ำมำเปลี่ยนน�้ำเก่ำก็จะเกิดกำรเคลื่อนไหว 
ไหลเวียนไปในที่ต่ำงๆ	ผู้คนก็จะได้ใช้น�้ำนั้นต้ังแต่ต้นสำยน�้ำยันปลำยสำยน�้ำ	 ดังนั้นภูมิปัญญำจึงมีคุณค่ำ 
ไม่เพียงแต่ท้องถ่ินและผู้คนเท่ำนั้น	แต่ยังเอื้อประโยชน์อย่ำงใหญ่หลวงต่อกำรวำงแผนพัฒนำประเทศ 
อย่ำงยั่งยืนและมั่นคงได้อีกด้วย
	 โขนเป็นนำฏกรรมที่ผู ้แสดงต้องสวมหน้ำกำกท่ีเรียกว่ำ	หัวโขน	 ซ่ึงหัวโขนท่ีใช้ในกำรเล่นโขนนั้น 
สันนิษฐำนว่ำ	 เมื่อแรกนั้นจะยังไม่มีหัวโขน	 แต่อำจใช้กำรแต่งหน้ำเขียนระบำยสีลงบนหน้ำผู ้แสดง 
แต่ละคนตำมลักษณะของบุคคลในเรื่องที่สมมติให้เล่น	 ดังเช่นกำรแสดงกถักกฬิของอินเดียซ่ึงแสดงเร่ือง
รำมเกียรติ์เช่นเดียวกับกำรแสดงโขนของไทยก็ยังใช้วิธีเขียนระบำยใบหน้ำผู้แสดงอยู่จนทุกวันนี้	 (Patcharin	 
Romphochuen,	2014)	แต่กำรเล่นโขนของไทยเรำนั้นแบ่งพวกตัวแสดงออกเป็นข้ำงละมำกตัว	ใช้คนแสดง
จ�ำนวนมำก	ต่อมำจึงมีผู้แก้ข้อขัดข้องนี้โดยสร้ำงหน้ำกำกจ�ำลองใบหน้ำเป็นรูปต่ำงๆ	 ใช้สวมครอบศีรษะ 
และหน้ำผู ้แสดงแทน	ทั้งนี้โดยสวมเทริดอยู ่บนศีรษะ	 ดังเช่นท่ีปรำกฏหลักฐำนอยู ่ในกำรเล่นชักนำค
ดึกด�ำบรรพ์ในพระรำชพิธีอินทรำภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยำ	 ซึ่งถือว่ำเป็นต้นเค้ำที่มำของกำรแสดงโขน	 
ต่อมำจึงปรับปรุงหน้ำกำกหรือหน้ำโขนให้ยึดติดกับเทริด	แล้วสวมครอบศีรษะปิดมิดเพ่ือควำมสะดวกใน 
กำรแสดงเรียกว่ำหัวโขน	(Chavalit	Soontranoon,	2011)
	 นับแต่สมัยอยุธยำตอนปลำยลงมำ	หัวโขนได้รับกำรประดิษฐ์คิดสร้ำงอย่ำงสมบูรณ์สวยงำมเป็นพิเศษ	
รำวแผ่นดินพระเจ้ำอยู่หัวบรมโกศลงมำจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์	 รัชกำลพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
นภำลัย	ซึ่งเป็นระยะเวลำที่นำฏศิลป์และดนตรี	รวมทั้งงำนศิลปะทุกสำขำรุ่งเรืองถึงขีดสุด	หัวโขนที่สวยงำม
เป็นเลิศจึงมีขึ้นในแผ่นดินนี้สมัยหนึ่ง	(Fine	Arts	Department,	2009)
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	 หัวโขนเป็นงำนศิลปะชั้นสูง	 ใช้ส�ำหรับสวมครอบศีรษะ	ปิดบังส่วนหน้ำของผู้แสดงโขนอย่ำงมิดชิด	 
เป็นศิลปวัตถุประเภทประณีตศิลป์	 และงำนศิลปะที่ได้รับกำรสร้ำงสรรค์ขึ้นอย่ำงวิจิตรตระกำรตำ 
เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกำย	ประณีตบรรจงตำมแบบช่ำงไทย	มีรูปลักษณ์ที่สวยงำม	ลักษณะคล้ำยหน้ำกำก	
แตกต่ำงตรงที่เป็นกำรสร้ำงจ�ำลองรูปทรงใบหน้ำและศีรษะทั้งหมด	 เจำะช่องเป็นรูกลมที่นัยน์ตำของ
หัวโขน	ให้ตรงกับนัยน์ตำของผู้แสดงเพื่อกำรมองเห็น	แบ่งเป็น	2	ประเภทคือหัวโขนส�ำหรับใช้ในกำรแสดง	 
หมำยควำมถึงหัวโขนที่สื่อถึงตัวละครนั้นๆ	เช่น	พระ	ยักษ์	เทวดำ	วำนรและสัตว์ต่ำงๆ	สร้ำงขึ้นด้วยกรรมวิธี
แบบโบรำณตำมเอกลักษณ์ของหัวโขนที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบของศิลปะไทย	และหัวโขนที่ใช้ส�ำหรับ
เป็นของประดับตกแต่งหรือของท่ีระลึก	หมำยควำมถึงหัวโขนที่ท�ำขึ้นโดยกำรหล่อ	ปั้น	 ฉีดและขึ้นรูป 
ด้วยพลำสติกหรือกรรมวิธีอ่ืนๆ	ลงรักปิดทอง	ประดับกระจก	 จึงท�ำให้มีผู้นิยมน�ำหัวโขนไปเป็นของประดับ
ตกแต่งหรือของที่ระลึกแทน
	 จำกข้อมูลที่ศึกษำค้นคว้ำสรุปได้ว่ำกำรท�ำหัวโขนมีมำแต่สมัยอยุธยำตอนปลำยและมีวิวัฒนำกำร
ตำมภูมิปัญญำของกลุ่มบุคคลในแต่ละยุคแต่ละสมัยจนมำเจริญรุ่งเรือง	อีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์	รัชกำล
พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำ	ลัยซึ่งเป็นช่วงระยะเวลำที่นำฏศิลป์และดนตรีรวมทั้งงำนศิลปะ 
ทุกสำขำรุ่งเรืองถึงขีดสุดท�ำให้เกิดหัวโขนที่สวยงำมเป็นเลิศมีขึ้นและสืบทอดต่อมำจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวิจัยและตอบค�ำถำมได้ตรงประเด็น	ผู้วิจัยได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์กำรวิจัย	 
ดังต่อไปนี้
	 1.		 เพื่อศึกษำกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	 ชุมชนสะพำนไม้	 เขตบำงซื่อ	
กรุงเทพมหำนคร
	 2.		 เพื่อเสนอรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	ชุมชนสะพำนไม้	เขตบำงซื่อ 
กรุงเทพมหำนคร

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ท�ำให้ชุมชนสะพำนไม้	 เขตบำงซื่อ	 กรุงเทพมหำนคร	 เป็นท่ีรู้จักของคนไทย 
และต่ำงประเทศในด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขนของคนไทย

ขอบเขตของการวิจัย
	 ด้านเนื้อหา
	 1.		 บริบทของภูมิปัญญำท้องถิ่น	–	 (1)	ศึกษำประวัติควำมเป็นมำของภูมิปัญญำท้องถิ่น	 (2)	ส�ำรวจ
วัตถุดิบและกำรเตรียมวัตถุดิบ	 (3)	ศึกษำรูปแบบและควำมนิยมของผลิตภัณฑ์	 (4)	ศึกษำกระบวนกำรสร้ำง
ศิลปกรรมของภูมิปัญญำท้องถิ่น	(5)	ส่งเสริมมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจด้วยทุนทำงวัฒนธรรม			
	 2.		 บริบทของชุมชน	–	 (1)	ศึกษำประวัติควำมเป็นมำของชุมชนให้เข้ำใจ	 (2)	ศึกษำวิถีชีวิตควำม
เป็นอยู่ของประชำกรในชุมชน	(3)	ศึกษำวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เข้ำใจ	(4)	ศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกร 
ในท้องถิ่นให้ละเอียด	(5)	ศึกษำสภำวะแวดล้อมและเศรษฐกิจของประชำกรในชุมชน
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	 3.		 รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้	 –	 (1)	วำงรำกฐำนสิ่งที่ควรเรียนรู้	 	 (2)	 รู้จักกำรสร้ำงควำมรู้ให้เกิด 
ควำมช�ำนำญ	(3)	จัดกำรควำมรู้ให้เป็นรูปธรรม	(4)	สร้ำงคุณค่ำทำงศิลปะเพื่อเชิดชูวัฒนธรรมไทย	(5)	ศึกษำ
ด้ำนกำรตลำดที่จะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
	 4.		 ศิลปะกำรท�ำหัวโขน	–	 (1)	ส่งเสริมกำรผลิตกำรท�ำหัวโขนอย่ำงต่อเนื่อง	 (2)	ควรต้ังงบประมำณ
สนับสนุนให้เพียงพอจำกภำครัฐและเอกชน	 (3)	ตั้งหน่วยงำนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปะในกำรท�ำ
หัวโขน	 (4)	ควรมีหน่วยงำนเก็บรักษำเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้และศึกษำหำข้อมูลได้	 (5)	ควรให้เยำวชนได ้
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทำงด้ำนกำรท�ำหัวโขนเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมช�ำนำญและสืบสำนต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ผู ้วิจัยมุ่งศึกษำเฉพำะประชำกรในชุมชนสะพำนไม้	 เขตบำงซื่อ	 กรุงเทพมหำนคร	 ซึ่งมีจ�ำนวน
ประชำกร	512	คน	กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงก�ำหนดไว้ร้อยละ	45	ของจ�ำนวนประชำกรทั้งหมด	ได้กลุ่มตัวอย่ำง	
230	คน	ผู้วิจัยแบ่งเป็นกำรสัมภำษณ์ใช้กลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน	10	คนที่อยู่ในชุมชนสะพำนไม้	 เขตบำงซื่อ	
กรุงเทพมหำนครและใช้แบบสอบถำม	เป็นเครื่องมือในเชิงปริมำณใช้กลุ่มตัวอย่ำง	จ�ำนวน	220	คน
	 ท�ำกำรศึกษำด้วย	Delphi	Technique	และเลือกกลุ่มตัวอย่ำง	คือ	กลุ่มผู้เชี่ยวชำญในประเด็นปัญหำ
นั้นๆ	ซึ่งกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมส�ำคัญมำก	เพรำะผลกำรวิจัยจะถูกต้องเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใด	ขึ้นอยู่
กับกลุ่มผู้เชี่ยวชำญที่เลือกจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ	ทั้งนี้ผู้วิจัยพิจำรณำประเด็นที่ส�ำคัญได้	2	ประกำร	คือ
	 1.		 ขนำดของกลุ ่มผู ้เชี่ยวชำญจะใช้	 19	 คน	 เพรำะมีผลกำรวิจัยยืนยันว่ำใช้จ�ำนวนนี้จะมีควำม 
คลำดเคลื่อนน้อยและไม่ควรมีมำกเกินไปเพรำะอำจจะท�ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรติดตำมและอำจได้บุคคล
ที่ไม่เชี่ยวชำญในประเด็นนั้นจริง
	 2.		 กำรเลือกผู้เชี่ยวชำญ	ผู้วิจัยใช้วิธีวิพำกย์ประเด็นปัญหำ	กล่ำวคือจะเลือกผู้เชี่ยวชำญที่ผู ้วิจัย 
เห็นว่ำมีควำมเช่ียวชำญมำ	1	คนก่อน	แล้วขอให้ผู้เชี่ยวชำญนั้นแนะน�ำรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญต่อไปอีก	1–3	ชื่อ	 
หรือมำกที่สุดเท่ำท่ีจะมำกได้	หลังจำกสัมภำษณ์เสร็จแล้วจึงขอให้ผู้เชี่ยวชำญ	1–3	ท่ำนนั้น	แนะน�ำช่ือ 
ผู้เชี่ยวชำญต่อไปอีกท่ำนละ	1–3	 ช่ือท�ำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ	จนผู้เชี่ยวชำญมำกพอ	น�ำรำยชื่อผู ้เชี่ยวชำญ 
เหล่ำนั้นมำนับควำมถี่ที่ซ�้ำๆ	กันเรียงล�ำดับที่ซ�้ำกันจำกมำกไปหำน้อยจนได้รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญ	ตำมที่ต้องกำร
ผู้เชี่ยวชำญที่ใช้ในกำรศึกษำคนแรกได้มำจำกกำรเลือกแบบเจำะจงจำกผู้ที่มีประสบกำรณ์ตรง	 จำกนั้น 
ใช้เทคนิคกำรบอกต่อจนครบ	19	คน
	 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ	19	คน	ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
 •	ครั้งที	่1		 ใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงที่มีลักษณะค�ำถำมปลำยเปิด	 เพื่อให้ผู ้เชี่ยวชำญ
แสดงควำมคิดเห็น	 วิเครำะห์และวิจำรณ์อย่ำงกว้ำงขวำงในทุกประเด็น	 กำรรวบรวมข้อมูลครั้งที่	 1	 
ใช้กำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร	พูดคุยสนทนำกับผู้เชี่ยวชำญโดยมีรำยกำรค�ำถำมเปิดน�ำเพื่อให้ได ้
ควำมคิดเห็นที่ตรงประเด็น
 •	ครั้งที	่2		 ใช้แบบสอบถำมฉบับใหม่ที่ได้จำกกำรรวบรวมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญท่ีตอบค�ำถำม
ปลำยเปิดในครั้งที่	1	มำสร้ำงเป็นค�ำถำมปลำยปิดแบบประเมินค่ำ	แล้วน�ำให้ผู้เชี่ยวชำญตอบ
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	 •	ครั้งท่ี	3		 ก่อนกำรน�ำส่งครั้งท่ี	3	จะต้องน�ำค�ำถำมครั้งที่	 2	มำวิเครำะห์หำค่ำมัธยฐำนและค่ำพิสัย
ระหว่ำงควอไทล์ของค�ำถำมแต่ละข้อ	แล้วใช้ข้อค�ำถำมเดิมนั้นสร้ำงเป็นแบบสอบถำมฉบับใหม่	 โดยเพิ่ม
ค่ำมัธยฐำนกับค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์พร้อมกับบอกให้ผู้เชี่ยวชำญท่ำนนั้นทรำบว่ำ	ผลกำรตอบคร้ังท่ี	2	 
ท่ำนตอบอยู่ต�ำแหน่งใดและให้ผู้เช่ียวชำญนั้นทบทวนค�ำตอบและตอบกลับอีกคร้ัง	 ซ่ึงในกำรตอบครั้งนี ้
ผู ้เชี่ยวชำญแต่ละคนจะทรำบว่ำ	 ตนมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงหรือไม่แตกต่ำงไปจำกควำมคิดเห็นของ 
ผู ้เชี่ยวชำญทั้งหมดเพียงไรและจะได้พิจำรณำว่ำตนเห็นด้วยกับควำมสอดคล้องในควำมคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชำญคนอื่นๆ	หรือไม่	หำกไม่เห็นด้วยก็ให้แสดงเหตุผลประกอบเพื่อยืนยันค�ำตอบเดิมนั้น
	 •	ครั้งที	่4		 น�ำค�ำตอบที่ได้ในครั้งที่	 3	มำวิเครำะห์หำค่ำมัธยฐำนและค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ใหม่ 
และจัดพิมพ์ค่ำใหม่เช่นเดียวกับครั้งท่ี	 3	 แล้วจัดส่งไปให้ผู ้เชี่ยวชำญตอบใหม่อีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ำย	 
ซึ่งท�ำเหมือนครั้งที่	3	(Kanlaya	Vanichbuncha,	2016)
	 ข้อมูลเชิงปริมาณ	 ใช้แบบสอบถำมประมำณค่ำเพ่ือสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู ้ 
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	ชุมชนสะพำนไม้	 เขตบำงซื่อ	กรุงเทพมหำนคร	ซึ่งใช้เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตำมแบบ	Likert	Scale	(McLeod,	2019)
	 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ	ได้ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้	
	 1.		 ศึกษำเอกสำรและผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 สร้ำงแบบสอบถำม	แบบประมำณค่ำเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	
ชุมชนสะพำนไม้	เขตบำงซื่อ	กรุงเทพมหำนคร	ให้ครอบคลุมเนื้อหำดังนี้
	 	 	 2.1		 บริบทของภูมิปัญญำท้องถิ่น
	 	 	 2.2		 บริบทของชุมชน
	 	 	 2.3		 รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้
	 	 	 2.4		 ศิลปะกำรท�ำหัวโขน
	 3.		 กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ	 เมื่อผู้วิจัยได้สร้ำงแบบสอบถำมและตรวจสอบควำม
สมบูรณ์ของเนื้อหำเสร็จเรียบร้อยแล้ว	น�ำแบบสอบถำมไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน	5	คน	หลังจำกนั้นน�ำผล
กำรตรวจสอบจำกผู้เชี่ยวชำญ	มำหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง	ซึ่งผลที่ได้อยู่ในระดับ	0.80–1.00	แสดงว่ำ
แบบสอบถำมมีเนื้อหำสอดคล้องกัน
	 4.		 กำรตรวจสอบค่ำควำมเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวิจัยโดยน�ำไปทดลองใช้กับบุคคลในชุมชนสะพำนไม้	 
จ�ำนวน	 30	 คน	ที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่ำงวิจัย	 แล้วน�ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์คุณภำพเคร่ืองมือกำรหำค่ำ 
ควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมโดยรวมทั้งฉบับ	 ใช้สูตรกำรหำค่ำของ	Cronbach’s	Alpha	Coefficient	 
โดยมีเกณฑ์กำรตัดสินใจว่ำ	ถ้ำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่ำใกล้เคียง	0.80	 ข้ึนไปจะไม่แก้ไขแบบสอบถำม	
ถ้ำมีค่ำสัมประสิทธิ์ต�่ำกว่ำ	0.80	ลงมำจะท�ำกำรปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำม	จำกกำรทดลองใช้แบบสอบถำม
กับบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน	30	คน	ได้ค่ำสัมประสิทธิ์ทั้งฉบับที่	0.86	จึงถือว่ำแบบสอบถำมฉบับนี้
สำมำรถน�ำไปใช้ได้
	 5.		 คัดเลือกข้อค�ำถำมท่ีมีคุณภำพเหมำะสมและปรับปรุงกำรใช้ส�ำนวนภำษำ	 จำกนั้นจึงน�ำไปใช้ 
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
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	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.		 ข้อมูลเชิงคุณภำพได้จำกกำรสัมภำษณ์มำจัดท�ำให้เป็นระบบ	แยกแยะ	และหำควำมเชื่อมโยง 
ของข้อมลู	วเิครำะห์และอภปิรำยผล	ซึง่กำรวจิยัน้ีมกีำรวิเครำะห์ข้อมลูอยูใ่นช่วงของกำรด�ำเนินกำรทุกขัน้ตอน	
ข้อมูลที่ได้จะเป็นกำรสรุปกระบวนกำรต่ำงๆ	ในกำรด�ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้	 ดังนั้นจะได้องค์ควำมรู้ใหม่ๆ	
ในกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ในรูปแบบของชุมชนท่ีท�ำกำรวิจัยโดยหำค่ำมัธยฐำน	ค่ำฐำนนิยม	และค่ำพิสัย
ระหว่ำงควอไทล์ของแต่ละข้อค�ำถำมท่ีได้จำกกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ	จำกนั้นส่งแบบสอบถำมรอบที่	 2	พร้อมทั้ง
รำยงำนค่ำคะแนนที่ได้และค�ำตอบเดิมแก่ผู้เชี่ยวชำญ	 เพ่ือให้ได้ทรำบควำมเหมือน–ต่ำงของค�ำตอบเดิม 
ในแบบสอบถำมครั้งที่	 1	 รวมทั้งน�ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำในกำรยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงค�ำตอบ	 
หำกผู้เชี่ยวชำญยืนยันค�ำตอบเดิม	แต่เป็นค�ำตอบที่มีค่ำอยู่นอกพิสัยควอไทล์จะต้องให้เหตุผลประกอบด้วย
	 2.		 ข้อมูลเชิงปริมำณ	วิเครำะห์ด้วยค่ำร้อยละ	ค่ำเฉลี่ย	และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน

สรุปผลการวิจัย
	 ตอนที่	1		 กำรวิเครำะห์เพื่อตรวจสอบควำมเหมำะสมขององค์ประกอบกำรจัดกำรควำมรู ้ด้ำน 
ศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	 ชุมชนสะพำนไม้	 เขตบำงซื่อ	 กรุงเทพมหำนคร	 ตำมควำมคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชำญ	โดยใช้	Delphi	Technique	ในกำรเก็บข้อมูล	3	รอบ
 • รอบที่	1	ใช้แบบสอบถำมแบบมีโครงสร้ำง	 คร้ังท่ี	 1	 สัมภำษณ์ผู ้เชี่ยวชำญจ�ำนวน	 19	 คน	 
เมื่อได้ข้อมูลแล้ว	 น�ำมำเรียบเรียงเป็นข้อควำมท่ีแสดงถึงองค์ประกอบหลักของกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำน 
ศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	ชุมชนสะพำนไม้	 เขตบำงซ่ือ	กรุงเทพมหำนคร	จ�ำนวน	4	ด้ำน	ได้แก่	บริบท 
ของภูมิปัญญำท้องถิ่น	บริบทของชุมชน	รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้	และศิลปะกำรท�ำหัวโขน	ผลกำรวิเครำะห์
โดยภำพรวมใช้ค่ำคะแนนร้อยละและล�ำดับตำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ

ตารางที่	1	 ค่ำร้อยละและอันดับควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญด้ำนองค์ประกอบหลัก

ด้านองค์ประกอบหลัก ร้อยละ อันดับ

1.	ด้ำนบริบทของภูมิปัญญำท้องถิ่น 94.74 1

2.	ด้ำนบริบทของชุมชน 89.47 2

3.	ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ 84.21 3

4.	ด้ำนศิลปะกำรท�ำหัวโขน 78.95 4

	 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปรำกฏว่ำ	 องค์ประกอบหลักของกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
กำรท�ำหัวโขน	ผู้เชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นสอดคล้องกันว่ำ	ด้ำนบริบทของภูมิปัญญำท้องถ่ิน	มีคะแนนเป็น
อันดับ	1	ร้อยละ	94.74	รองลงมำคือ	ด้ำนบริบทของชุมชน	ร้อยละ	89.47	ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้	
ร้อยละ	84.21	และด้ำนศิลปะกำรท�ำหัวโขน	ร้อยละ	78.95	ตำมล�ำดับ



11กระแสวัฒนธรรม

 •	รอบที	่2		ใช้แบบสอบถำมฉบับที่	 2	ซึ่งเป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ 
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	ชุมชนสะพำนไม้	 เขตบำงซื่อ	กรุงเทพมหำนคร	จ�ำนวน	4	ด้ำน	 ได้แก	่
บริบทของภูมิปัญญำท้องถ่ิน	บริบทของชุมชน	 รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู ้	 และศิลปะกำรท�ำหัวโขน	 
ไปให้ผู้เชี่ยวชำญกลุ่มเดิมจ�ำนวน	19	คน	ท�ำแบบสอบถำมแล้วน�ำมำวิเครำะห์หำค่ำมัธยฐำน	และค่ำพิสัย 
ระหว่ำงควอไทล์

ตารางที่	2	 ค่ำมัธยฐำนและค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ตำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญด้ำนองค์ประกอบหลัก 

ด้านองค์ประกอบหลัก ร้อยละ อันดับ

1.	ด้ำนบริบทของภูมิปัญญำท้องถิ่น 5.00 1.00

2.	ด้ำนบริบทของชุมชน 5.00 0.00

3.	ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ 5.00 1.00

4.	ด้ำนศิลปะกำรท�ำหัวโขน 5.00 0.00

  
	 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปรำกฏว่ำ	กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	ด้ำนองค์
ประกอบหลักตำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญรอบที่	2	มีข้อที่ค่ำมัธยฐำนต้ังแต่	3.50	ขึ้นไป	และมีค่ำพิสัย 
ระหว่ำงควอไทล์ตัง้แต่	1.50	ลงมำ	พบว่ำผูเ้ชีย่วชำญมคีวำมคิดเหน็ท่ีสอดคล้องกนัท้ัง	4	ด้ำน

 •	รอบที่	3	ใช้แบบสอบถำมฉบับที่	 3	 ให้ผู้เชี่ยวชำญกลุ่มเดิมจ�ำนวน	19	คน	 โดยคร้ังนี้มีกำรแสดง 
ค่ำมัธยฐำนและค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์	พร้อมทั้งค�ำตอบเดิมในแบบสอบถำมฉบับที่	 2	 ให้ผู้เชี่ยวชำญ 
แต่ละคนใช้ยืนยันค�ำตอบหรือเปลี่ยนควำมคิดเห็นใหม่	จำกนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์หำค่ำมัธยฐำนและ
ค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์อีกครั้ง	

ตารางที่	3	 ค่ำมัธยฐำนและค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ตำมควำมคิดเห็นของผู้เช่ียวชำญด้ำนองค์ประกอบหลัก 

ด้านองค์ประกอบหลัก มัธยฐาน ค่าพิสัย แปลผล

1.	ด้ำนบริบทของภูมิปัญญำท้องถิ่น 5.00 1.00 ใช้ได้

2.	ด้ำนบริบทของชุมชน 5.00 0.00 ใช้ได้

3.	ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ 5.00 1.00 ใช้ได้

4.	ด้ำนศิลปะกำรท�ำหัวโขน 5.00 0.00 ใช้ได้

	 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปรำกฏว่ำ	กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	ชุมชนสะพำนไม้	 
ด้ำนองค์ประกอบหลักตำมควำมคิดเห็นของผู้เช่ียวชำญรอบที่	 3	พบว่ำ	มีควำมคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 
ทั้ง	4	ด้ำน
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	 ตอนที่	2		 กำรวิเครำะห์สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม	ซึ่งเป็นประชำกรในชุมชนสะพำนไม	้ 
เขตบำงซื่อ	กรุงเทพมหำนคร	
	 กำรวิเครำะห์สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง	220	คน	 ซ่ึงเป็นข้อมูลพื้นฐำน
ด้ำนเพศ	อำยุ	กำรศึกษำ	อำชีพ	และประสบกำรณ์	ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม	โดยกำรหำค่ำ
ควำมถี่และค่ำร้อยละ	โดยภำพรวมจ�ำแนกตำมตัวแปรต่ำงๆ	พบว่ำ
 •	ด้ำนเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม	เป็นเพศหญิงจ�ำนวน	166	คน	คิดเป็นร้อยละ	75.45	และเพศชำย
จ�ำนวน	54	คน	ร้อยละ	24.55
 •	ด้ำนอำยุของผู้ตอบแบบสอบถำม	มีช่วงอำยุ	 31–40	ปี	 จ�ำนวน	83	คน	คิดเป็นร้อยละ	37.73	 
ช่วงอำยุ	 41–50	ปี	จ�ำนวน	67	คน	ร้อยละ	30.45	ช่วงอำยุ	 20–30	ปี	จ�ำนวน	39	คน	ร้อยละ	17.73	 
และช่วงอำยุ	50	ปีขึ้นไป	จ�ำนวน	31	คน	ร้อยละ	14.09
 •		 ด้ำนกำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำม	มีวุฒิกำรศึกษำระดับต�่ำกว่ำปริญญำตรีจ�ำนวน	134	คน 
คิดเป็นร้อยละ	60.91	ระดับปริญญำตรีจ�ำนวน	82	คน	37.27	ระดับปริญญำโทจ�ำนวน	4	คน	ร้อยละ	1.82	
และระดับปริญญำเอก	ไม่มี
 •	ด้ำนอำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำม	มีอำชีพรับจ้ำงจ�ำนวน	72	คน	คิดเป็นร้อยละ	32.73	อำชีพ
ค้ำขำยจ�ำนวน	64	คน	ร้อยละ	29.09	อำชีพอื่นๆ	ได้แก่	แม่บ้ำน	 (19	คน)	บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 (5	คน)	
ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	(2	คน)	และประกอบธุรกิจส่วนตัว	(2	คน)	รวมจ�ำนวน	28	คน	ร้อยละ	11.36	รัฐวิสำหกิจ
จ�ำนวน	19	คน	ร้อยละ	8.64	และข้ำรำชกำรจ�ำนวน	12	คน	ร้อยละ	5.45
 •	ด้ำนประสบกำรณ์กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม	ช่วงเวลำ	6–10	ปี	จ�ำนวน	98	คน	คิดเป็น 
ร้อยละ	44.55	ช่วงเวลำ	11–15	ปี	จ�ำนวน	79	คน	ร้อยละ	35.91	ช่วงเวลำ	16	ปีข้ึนไป	จ�ำนวน	27	คน	 
ร้อยละ	12.27	และช่วงเวลำ	1–5	ปี	จ�ำนวน	16	คน	ร้อยละ	7.27

	 ตอนที่	3		 กำรประเมินควำมคิดเห็นด้ำนกำรจัดกำรควำมรู ้ศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	 ชุมชน
สะพำนไม้	 เขตบำงซื่อ	 กรุงเทพมหำนคร	 ผลกำรประเมินรำยด้ำนโดยใช้ค่ำร้อยละ	 ค่ำคะแนนเฉลี่ย	 
และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน

ตารางที่	4	 ค่ำร้อยละ	 (%)	ค่ำคะแนนเฉลี่ย	 ( x )	และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน	 (S.D.)	ด้ำนองค์ประกอบหลัก 

ด้านองค์ประกอบหลัก
ร้อยละของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

x S.D. แปลผล
5 4 3 2 1

1.	ด้ำนบรบิทของภมูปัิญญำท้องถิน่ 46.40 42.30 10.90 0.05 – 4.33 0.66 ใช้ได้

2.	ด้ำนบริบทของชุมชน 32.70 53.20 14.10 – – 4.17 0.67 ใช้ได้

3.	ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ 32.70 50.00 16.40 0.9 – 4.14 0.71 ใช้ได้

4.	ด้ำนศิลปะกำรท�ำหัวโขน 34.50 45.50 19.10 0.9 – 4.13 0.69 ใช้ได้
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	 ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นด้ำนองค์ประกอบหลักในกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
กำรท�ำหัวโขน	ชุมชนสะพำนไม้	เขตบำงซื่อ	กรุงเทพมหำนคร	จ�ำนวน	4	ด้ำนได้แก่	บริบทของภูมิปัญญำ 
ท้องถิ่น	บริบทของชุมชน	รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้	และศิลปะกำรท�ำหัวโขน
	 ผลกำรวิจัยโดยภำพรวมสรุปได้ดังนี้	
	 1.		 กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	ชุมชนสะพำนไม้	เขตบำงซื่อ	กรุงเทพมหำนคร	
ด้ำนองค์ประกอบหลัก	คือ	บริบทของภูมิปัญญำท้องถิ่น	บริบทของชุมชน	 รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู	้ 
และศิลปะกำรท�ำหัวโขน	ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท�ำหัวโขนทั้ง	19	คน	เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
	 2.		 รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู ้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	 ชุมชนสะพำนไม้	 เขตบำงซื่อ	
กรุงเทพมหำนคร	จำกกำรประเมินควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอยำ่งชุมชนสะพำนไม้	จ�ำนวน	220	คน	ในองค์
ประกอบหลักทั้ง	4	ด้ำน	ปรำกฏว่ำเห็นด้วยในระดับมำก

อภิปรายผลการวิจัย
	 กำรศึกษำวิจัย	 เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	ชุมชนสะพำนไม้	 เขตบำงซื่อ	
กรุงเทพมหำนคร	จำกกลุ่มตัวอย่ำงท่ีแสดงควำมคิดเห็นตำมวัตถุประสงค์ที่ศึกษำพบว่ำ	 ในองค์ประกอบ
หลัก	4	ด้ำน	 ได้แก่	บริบทของภูมิปัญญำท้องถิ่น	บริบทของชุมชน	 รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้	 และศิลปะ 
กำรท�ำหัวโขน	มีควำมสอดคล้องกัน	ซึ่งกำรจัดกำรควำมรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	เป็นกระบวนกำร
ส�ำคัญในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ถูกสร้ำงขึ้นมำให้คงอยู่	เพื่อรวบรวมและจัดเก็บควำมรู้ภำยในชุมชนสะพำนไม้	
โดยอำศัยกำรบอกเล่ำจำกผู้เฒ่ำผู้แก่ท่ีนับวันมีจ�ำนวนน้อยลง	ท�ำให้เส่ียงต่อกำรสูญหำย	ผู้วิจัยจึงได้ลงพื้นท่ี
สอบถำมกลุ่มผู้เฒ่ำผู้แก่และคณะกรรมกำรชุมชน	โดยมีนำยบุญเชิด	ชะวำลำ	 เป็นประธำนกรรมกำรชุมชน
และคณะกรรมกำรชุมชน	รวมถึงชำวบ้ำนจ�ำนวน	10	คน	 เพื่อรวบรวมข้อมูลในอดีตของชุมชนสะพำนไม ้
ในอดีต	และในปัจจุบันมีครูประทีป	รอดภัย	ที่เป็นครูช่ำงด้ำนภูมิปัญญำศิลปหัตถกรรมเพียงท่ำนเดียว 
ที่ยังคงรักษำ	สืบทอด	และอนุรักษ์กำรท�ำหัวโขนของชุมชนสะพำนไม้ไว้
	 กำรจัดเก็บและกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลกำรท�ำหัวโขนของชุมชนสะพำนไม้นั้น	ประชำชนทั่วไปไม่ให ้
ควำมส�ำคัญในกำรจดบันทึกควำมรู้ที่อยู่ภำยในตัวบุคคลหรือควำมรู้ในส่ิงที่จับต้องไม่ได้ให้กลำยเป็นควำมรู ้
ที่จับต้องได้และเห็นได้ชัดเจน	 เนื่องจำกปัจจุบันยังไม่มีหลักฐำนบันทึกประวัติควำมเป็นมำของชุมชนใน 
กำรท�ำหัวโขน	 วิถีชีวิตควำมเป็นอยู ่	 วัฒนธรรมท้องถ่ินและทรัพยำกรในท้องถิ่นของชุมชนสะพำนไม้ 
ที่ละเอียดและสำมำรถเรียนรู้ได้ง่ำย	จึงควรจัดเก็บข้อมูลโดยกำรท�ำสตอรี่บอร์ดในกำรเล่ำเร่ืองต่ำงๆ	 เช่น	
กำรท�ำหัวโขน	วิถีชีวิตของชุมชน	ควำมเชื่อ	และบริเวณแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญในชุมชนสะพำนไม้	 ส�ำหรับ 
กำรบริกำรข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว	นักเรียน	และประชำชนทั่วไปได้อ่ำนศึกษำหำควำมรู้	 เป็นกำรกระตุ้น 
ควำมสนใจให้อยำกไปเยี่ยมชมหรือสัมผัสด้วยตนเอง	 เน้นกำรสื่อสำรด้วยภำพ	 เนื้อหำไม่มำกเกินไป	 
อ่ำนเข้ำใจง่ำย	พร้อมระบุถึงบุคคลหรือหน่วยงำนที่สำมำรถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้	 นอกจำกนี้ยังให้ประชำชน
ในพื้นที่มีส่วนร่วมในกำรสังเครำะห์ข้อมูล	ประวัติศำสตร์	 และควำมเป็นมำในอดีต	 ซึ่งสำมำรถน�ำมำ 
บูรณำกำรร่วมสมัยได้เพื่อที่จะน�ำมำใช้หรือถ่ำยทอดต่อกัน	ท�ำให้เกิดกำรสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม 
ในชุมชน	ควำมรู้ดังกล่ำวหำกมีกำรจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบก็จะสำมำรถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงสูงสุด 
ทั้งต่อผู้สืบทอดและชุมชน	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Nanpaporn	Sithiya	 (2008)	ที่ให้ควำมเห็นว่ำ	 
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กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย	3	ประกำรไปพร้อมกัน	ประกอบด้วย 
บรรลุเป้ำหมำยของงำน	 เป้ำหมำยพัฒนำคน	และกำรพัฒนำองค์กรไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้	 
รวมถึงแนวคิดของ	Boondee	Boonyakit	et	al.	(2006)	ได้ให้ควำมสอดคล้องกันว่ำ	กำรจัดกำรควำมรู้เป็น 
กระบวนกำรในกำรน�ำควำมรู ้ที่มีอยู ่หรือกำรเรียนรู ้มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน	 โดยผ่ำน
กระบวนกำรต่ำงๆ	 เช่น	กำรสร้ำง	 กำรรวบรวม	กำรแลกเปล่ียนและใช้ควำมรู้	 เป็นต้น	สอดคล้องกับ 
งำนวิจัยของ	Preeda	Poonsin	 (2011)	 ท่ีศึกษำเรื่องกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรควำมรู้ทำง 
ศิลปวัฒนธรรม	กรณีศึกษำชุมชนวัดโสมนัส	ผลกำรวิจัยพบว่ำ	ชุมชนวัดโสมนัสมีทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม
ที่หลำกหลำย	มีควำมโดดเด่นและทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์	 รวมถึงยังคงสืบทอดศิลปะ	ประเพณ	ี 
และศำสนปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน
	 รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	ชุมชนสะพำนไม้	 จำกกำรศึกษำวิจัย 
พบว่ำ	องค์ประกอบหลักทั้ง	4	ด้ำน	ได้แก่	บริบทของภูมิปัญญำท้องถิ่น	บริบทของชุมชน	รูปแบบกำรจัดกำร
ควำมรู้	และศิลปะกำรท�ำหัวโขน	มีควำมสอดคล้องกัน	และได้น�ำองค์ประกอบหลักมำใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ 
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขน	 โดยเริ่มจำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกผู้รู ้ในชุมชนแล้วน�ำมำจัดเก็บเข้ำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเข้ำถึงข้อมูลของกำรท�ำหัวโขนในชุมชน	นอกจำกนี้ยังมีกำรรวมกลุ่มในชุมชนเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และน�ำระบบสำรสนเทศมำเป็นช่องทำงกำรส่ือสำรพูดคุยแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนบล็อก	
ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันให้ประชำชนได้รู้จักกำรวำงรำกฐำนสิ่งที่ควรเรียนรู้	 รู ้จักกำรสร้ำงควำมรู้ให้เกิด 
ควำมช�ำนำญโดยจัดกำรควำมรู้ให้เป็นรูปธรรม	เพื่อสร้ำงคุณค่ำทำงศิลปะ	เชิดชูวัฒนธรรมไทย	และเผยแพร ่
ให้สังคมได้รับรู้ถึงศิลปหัตถกรรมกำรท�ำหัวโขนของชุมชน	ส่วนด้ำนศิลปะกำรท�ำหัวโขนโดยส่งเสริมกำร
ผลิตกำรท�ำหัวโขนอย่ำงต่อเนื่อง	 ควรมีกำรตั้งงบประมำณสนับสนุนให้เพียงพอจำกภำครัฐและเอกชน	 
ตั้งหน่วยงำนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปะในกำรท�ำหัวโขน	ควรมีหน่วยงำนเก็บรักษำเพื่อให้เกิด 
องค์ควำมรู้และศึกษำหำข้อมูลได้	 อีกท้ังควรให้เยำวชนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทำงด้ำนกำรท�ำหัวโขน	 
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมช�ำนำญและสืบสำนต่อไป	ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ	Kaukamon	Srisamang	
(2013)	 ที่ศึกษำเรื่องรูปแบบหัวโขนจำกอดีตจนถึงปัจจุบันสกุลช่ำงครูชิต	 แก้วดวงใหญ่	 ผลกำรวิจัย 
พบว่ำ	หัวโขนเป็นงำนประณีตศิลป์ท่ีรวบรวมฝีมือของช่ำงสิบหมู่ไว้อย่ำงครบถ้วน	 ผู้ท่ีจะสร้ำงสรรค์งำน 
ขึ้นมำได้จึงไม่เพียงต้องมีควำมสำมำรถในเชิงช่ำงต่ำงๆ	อย่ำงครบถ้วน	หำกแต่ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในหลักสุนทรียศำสตร์และองค์ประกอบของหัวโขนที่ถูกต้องตำมหลักแบบแผน	กำรสืบทอดวิธีกำรท�ำหัวโขน
สมัยโบรำณจึงถือเป็นกำรอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่ง
	 รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกำรท�ำหัวโขนของชุมชนสะพำนไม้	เริ่มจำกกำรรวบรวม
ควำมรู้จำกผู้รู้	 แล้วน�ำมำแลกเปลี่ยนควำมรู้กันในชุมชน	จำกนั้นประธำนชุมชนจึงมีกำรสังเครำะห์ข้อมูล	
เพื่อท�ำกำรจัดเก็บข้อมูลเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศส�ำหรับให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษำและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำร
ท�ำหัวโขนของชุมชนได้	ซึ่งกำรท�ำหัวโขนของชุมชนยึดรูปแบบสมัยโบรำณตำมแบบของช่ำงสิบหมู่	 ในอดีต 
มีกำรใช้ดินเหนียวเป็นวัตถุดิบในกำรปั้น	ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นดินผสมที่ครูประทีป	 รอดภัย	 เป็นผู้คิดส่วน 
ผสมเอง	โดยมีแป้งข้ำวเจ้ำ	ผงแคลเซียม	(กระดูกสัตว์ป่น)	ปูนยำแนวและปูนซีเมนต์	เมื่อได้ดินผสมแล้วจึงน�ำ
มำใช้ปั้นหุ่น	ซึ่งขั้นตอนกำรท�ำหัวโขนเริ่มต้นด้วยกำรปั้นหุ่นตำมแบบเพื่อใช้ส�ำหรับปิดกระดำษ	ใช้กระดำษสำ 
จำกเชียงใหม่ที่เป็นวัสดุพื้นบ้ำนที่เหมำะสมอย่ำงยิ่งในกำรท�ำหัวโขนเพรำะให้ควำมคงทนสวยงำม	 
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ปิดทบักนัประมำณ	7–8	ชัน้ด้วยแป้งข้ำวเจ้ำ	เมือ่เสร็จแล้วน�ำไปตำกให้แห้ง	จำกนัน้ผ่ำออกจำกหุน่	เยบ็ด้วยลวด 
เพื่อไม่ให้ช่วงคำงกำงออกหรือเบ้ียวผิดรูป	ปั้นและตกแต่งหุ่นให้รูปทรงคงที่	 จำกนั้นปั้นหน้ำติดตัวกระจัง	 
(ในสมัยก่อนเรียกว่ำกระแจะ)	 ลงดินสอพองที่หน้ำ	 ตำกแดดให้แห้งแล้วขัดให้เรียบด้วยกระดำษทรำย	 
ต่อไปเป็นข้ันตอนปิดทองโดยน�ำหัวโขนมำรองพ้ืนด้วยสีน�้ำหนึ่งครั้งแล้วตำกแดดให้แห้ง	 จำกนั้นรองพื้น 
ด้วยสีน�้ำมันอีกครั้งแล้วน�ำตำกแดดใหม่รวมเป็น	2	ครั้ง	จึงน�ำมำปิดทอง	ขั้นตอนต่อไปท�ำกำรเขียนหน้ำ
ติดเพชร	 (รัสเซีย)	ที่กระจังโดยเรียงเพชรทีละตัว	นอกจำกนี้ครูประทีป	 รอดภัย	ยังจัดฝึกอบรมกำรท�ำ
หัวโขนให้กับชำวบ้ำนท่ีสนใจ	ตลอดจนนักเรียน	นักศึกษำ	และผู้ที่สนใจท้ังชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ	 
ซึ่งกระบวนกำรเรียนรู้หรือวิธีกำร	ครูประทีปจะสอนกำรท�ำหัวโขนจำกประสบกำรณ์ตรงที่ได้ลงมือปฏิบัต ิ
ทีละขั้นตอน	 โดยน�ำควำมรู้มำฝึกหัดเร่ิมต้ังแต่กำรปั้นหุ่น	 ติดกระดำษสำ	 ขัดหน้ำ	 ติดเพชร	 ซ่ึงแต่ละขั้น
ตอนกำรเรียนรู้ต้องใช้ควำมรักควำมชอบเป็นทุนทำงปัญญำในกำรประดิษฐ์ชิ้นงำนให้ดูวิจิตรและงดงำม	 
อีกทั้งนอกจำกจะท�ำกำรสอนในชุมชนแล้ว	ยังมีกำรน�ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำผ่ำน	ThaiKhonMaskMaker	
Fanpage
	 หัวโขนที่ประดิษฐ์แล้วเสร็จจะน�ำมำจัดแสดงผลงำนท่ีชุมชนสะพำนไม้	และมีกำรจัดจ�ำหน่ำยทั้ง 
ชำวไทยและชำวต่ำงชำติที่ส่วนใหญ่มำจำกกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป	 เช่น	ประเทศอังกฤษ	 เยอรมนี	สเปน	
สวีเดน	ฝรั่งเศส	เป็นต้น	กลุ่มคนเหล่ำนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำดูกำรท�ำหัวโขนชุมชนสะพำนไม้และ
มีกำรซื้อกลับไป	ซึ่งท�ำให้ชุมชนเกิดรำยได้และเป็นที่ภำคภูมิใจของคนในชุมชนที่ได้มอบศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลก

References
Boondee	Boonyakit	et	al.	(2006).	The	Knowledge	Management	from	Theory	to	Practice 
	 of	the	National	Proceed	Increase.	Bangkok:	Se–education.
Chavalit	 Soontranon.	 (2011).	Alternative:	Beliefs	Expressed	 in	 the	Performance	of	 
	 a	Masked–Dance	Drama	Written	by	King	Rama	VI.	Master’s	Thesis,	Ramkhamhaeng	 
	 University.
Fine	 Arts	 Department.	 (2009).	The	 Source	Master	 Copy	 Project	 for	 Knowledge	 
	 Management	of	Actor’s	Mask.	Bangkok:	Ministry	of	Culture.
Kanlaya	Vanichbuncha.	 (2016).	The	High	Analysis	with	SPSS	 for	Window.	 Bangkok:	 
	 Chulapress.
Kaukamon	Srisamang.	(2013).	The	Actor’s	Mask	Model	from	Ancient	to	Present	of	Chit	 
	 Kaewduangyai.	Faculty	of	Archaeology,	Silpakorn	University.
McLeod,	S.	A.	 (2019).	Likert	Scale.	Retrieved	 from	http://www.simplypsychology.org/ 
	 likert–scale.html
Nanpaporn	Sithiya.	 (2008).	A	Study	of	a	Community–Led	Knowledge	Management 
	 Processes	 to	 Promote	 Ecotourism.	Master’s	 Thesis,	 Faculty	 of	 Education,	 
	 Chulalongkorn	University.



16 กระแสวัฒนธรรม

Patcharin	Romphochuen.	 (2014).	Management	of	Khru	Chucheep	Khun–Aad’s	Art	of	 
	 Mask	Dance.	Master’s	 Thesis,	 Department	of	Cultural	 Resource	Management,	 
	 Faculty	of	Arts,	Silpakorn	University.
Preeda	Poonsin.	 (2011).	Community	Participation	 in	Knowledge	Management	of	Arts 
	 and	Culture:	A	Case	Study	of	Wat	Sommanat	Community.	Bangkok:	Ministry	of	 
	 Culture.
Samart	Taingpoonwong.	 (2014).	Management	of	Art	 and	Cultural	Knowledge	 in	a 
	 Community:	A	Case	Study	of	Wat	Yai	 Intraram,	Chon	Buri	Province.	Master’s	 
	 Thesis,	Faculty	of	Public	Administration,	Burapha	University.
Sayan	Praicharnjit.	 (2015).	The	Archaeology	Resource	Management	on	Community	 
	 Development.	Bangkok:	Saksopha	Press.
Udom	Cheoykeewong.	(2013).	Tradition	Ceremony	Local	Thai.	Bangkok:	Sukaphapjai	Press.


