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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนที่ เอื้ อต่ อการจัดการศึ กษา ของอาเภอ
พระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ 2) ศึกษาศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการนาแหล่งเรี ยนรู ้
ในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึกษาและ 3)ศึกษาแนวทางในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ ม
การจัดการศึ กษา อาเภอพระสมุทรเจดี ย ์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นการวิจยั แบบมี ส่วนร่ วมใช้วิธีการวิจยั แบบ
ผสมผสาน กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล/กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผูท้ รงภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 22 คน ผูน้ าชุมชน ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ผสู ้ อน เจ้าหน้าที่ของสานักพัฒนาชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ประชาชนและผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องในอาเภอพระสมุทรเจดี ยจ์ านวน 440 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
และแนวคาถามสาหรับสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จัย พบว่า 1) ภู มิปั ญญาท้องถิ่ นอาเภอพระสมุ ทรเจดี ย ์ส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 40-60 ปี
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรื อต่ากว่า อาศัยอยู่ในตาบลนาเกลือมากที่สุด ผลงานส่ วนใหญ่เป็ นงานที่ตอ้ งใช้
ฝี มือและมีความเก่าแก่สืบทอดมารุ่ นต่อรุ่ น กระบวนการเรี ยนรู ้และสั่งสมประสบการณ์มีลกั ษณะที่แตกต่างกันคือ
การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง การสื บทอดจากบรรพบุ รุษ การเรี ยนรู ้ จากครู อาจารย์ และการรั บการฝึ กอบรม สาหรั บ
กรรมวิธีในการผลิตก็จะไม่ซบั ซ้อนเน้นการผลิตที่ทากันได้ง่ายและใช้วสั ดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น 2) ศักยภาพของชุมชน
ในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากในระดับสู งที่ สุด คื อ ชุ มชนเต็มใจและสนับสนุ นด้านการอนุ รักษ์ภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่ นให้คงอยู่คู่กบั ชุ มชน สาหรั บการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนมาใช้เพื่อ
ส่ งเสริ มการจัดการศึ กษา โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลางและ 3)แนวทางในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ ใน
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ชุ มชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึ กษาคื อจัดทาเป็ นทาเนี ยบภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทาฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในรู ปของเว็บไซต์และการจัดทาเป็ นเอกสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ วีดิทศั น์ และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจัดให้
มีงานนิ ทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกระดับควรมีนโยบายส่ งเสริ มหลักสู ตรท้องถิ่นใน
สถานศึกษาอย่างจริ งจัง
คาสาคัญ: ศักยภาพของชุมชน การมีส่วนร่ วมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรี ยนรู ้
Abstract
The objectives of this research were (1) to study community learning sources facilitating educational
management in Phra Samut Chedi district, Samut Prakan Province; (2) to study community potentiality and
participation in implementation of community learning sources to promote educational management thoroughly;
and 3) to develop the guidelines of using community learning sources to promote educational management
thoroughly in Phra Samut Chedi district, Samut Prakan province. This was a mixed-method participatory research.
The research informants were 22 local wisdom experts; while the research sample consisted of 440 community
leaders, educational and institutional administrators, supervisors, teachers, staff members of the Department of
Community Development, and board members of educational institutions. The research tools included interview
forms, questionnaires, and guidelines for focus group discussion. Quantitative data were statistically analyzed
using the mean and standard deviation; while qualitative data were analyzed with content analysis.
The results showed that (1) most of local wisdom experts of Phra Samut Chedi district were female, aged
40 - 60 years, with educational qualification of Prathom Suksa IV level or lower, and residing in Na Kluea subdistrict; most of their products required artisans’ special skills, and were ancient products inherited from generation
to generation; the learning process and accumulated experiences were different and included self- access learning,
ancestor’s heritage, learning from teachers or instructors, and receiving training; the production procedures were
not complicated focusing on simple production methods with the use of available local raw materials; (2) the
overall community potentiality in implementing community learning sources to promote educational management
was at the moderate level; the item with the highest rating mean was that on the community being willing to support
the conservation of local wisdom to remain with the community; on the other hand, both the overall and by-aspect
participations of the community in implementing local learning sources to promote educational management were
rated at the moderate level; and (3) the guideline for implementing community learning sources to promote
education management were as follows: a directory of local wisdoms should be created; database on local wisdoms
should be create both in the form of websites and documents including printed media, videos, and computerassisted instruction programs; there should be exhibitions on local wisdoms; and the administrators at every level
should have policies to concretely promote local-based curriculum in schools.
Keywords: Community potentiality, Community participation, Local wisdom, Learning sources
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมควรส่ งเสริ มให้จดั บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดารงชี วิต และที่ สาคัญคื อการส่ งเสริ มให้นาคุณค่าจาก
สรรพสิ่ งทั้งใกล้ตวั และไกลตัวซึ่ งเป็ นแหล่งวิทยาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามาใช้ในการศึกษาเรี ยนรู ้
ซึ่ งจะทาให้การเรี ยนรู ้เกิ ดขึ้ นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยมีการประสานความร่ วมมือกับครอบครัวและบุคคลใน
ชุ มชนทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อร่ วมกันพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนและท้องถิ่ น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ แ ละ
สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพที่สอดคล้องกับบริ บทของชุมชน มีความรักและภาคภูมิใจในชุมชนและท้องถิ่น
ของตนเอง ชุมชนจึงมีความสาคัญและมีประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการศึกษาเพราะชุมชนเป็ นแหล่งทรัพยากร
การเรี ยนรู ้ที่สาคัญยิ่ง ที่สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ ซึ่ งสุ มน อมรวิวฒั น์ (2544,น.10)ได้แสดง
ทัศนะไว้วา่ การเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการที่ทุกฝ่ ายสร้างเครื อข่ายของการเชื่ อมโยงประสบการณ์ ทาให้เกิดสังคมแห่ งการ
เรี ย นรู ้ แ ละสังคมคุ ณ ธรรม การเรี ย นรู ้ จากแหล่ งเรี ย นรู ้ ในชุ มชนและธรรมชาติ เ ป็ นกระบวนการที่ มีค วามสุ ข
สร้างสรรค์ความคิดและประสบการณ์ ที่มีคุณค่า สอดคล้องกับพจนี เทียมศักดิ์ (2543,น. 57) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู ้
ในวิถีชีวิตมีความสาคัญยิ่งต่อการดารงชีวิตเพราะแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยูท่ วั่ ไปทั้งในครอบครัว ชุมชน วัดและธรรมชาติ
รวมทั้งผูใ้ ห้การถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งได้แก่ พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย เพื่อน ครู พระ หมอพื้นบ้าน ต้นไม้ สัตว์ ทุกคน ทุก
สิ่ งในโลกล้วนถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ในชีวิต ถือได้วา่ สิ่ งที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกัน สามารถ
ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ การเรี ยนรู ้ที่เกิ ดขึ้ นจึ งเป็ นการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต แหล่งเรี ยนรู ้จึงเป็ นเป้ าหมายสาคัญของ
สถานศึกษาทุกแห่ งเพื่อนามาส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยทุกฝ่ ายในสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาต้องร่ วมมือกันสนับสนุนซึ่ งกันและกันในการนาแหล่งเรี ยนรู ้เข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาคัญอย่างหนึ่ ง ซึ่ งตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ 2542
แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทคื อ แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นธรรมชาติ แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ น
บุคคล/สมาคม แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสถานที่ สถาบันและหน่วยงาน แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นเทคโนโลยี กิจกรรม วัฒนธรรม
และประเพณี ซึ่ งแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นบุคคล เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่สาคัญที่
สามารถเชื่ อ มโยงความรู ้ จ ากคนรุ่ น หนึ่ งสู่ ค นอี ก รุ่ น หนึ่ ง เป็ นความรู ้ ที่ เ กิ ด จากประสบการณ์ ใ นชี วิ ต ผ่ า น
กระบวนการทางปัญญาจนตกผลึกเป็ นองค์ความรู ้ ซึ่ งความรู ้ดงั กล่าวจัดว่าเป็ นพื้นฐานของความรู ้ใหม่ๆ ในปัจจุบนั
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสาคัญเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนค่อนข้างมีนอ้ ยเนื่ องจากสถานศึกษาเน้นใน
การทากิจกรรมด้านอื่นๆ ชุมชนก็ไม่ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับด้านการจัดการศึกษามากนัก ซึ่ งถ้าสถานศึกษานาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน จะเป็ นการช่วยให้องค์ความรู ้เหล่านั้นไม่เกิดการสูญหายและทาให้เด็กรุ่ น
ใหม่ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเองที่สืบทอดต่อกันมา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิไล กันทะใจ
(2550,น. 88) ได้กล่าวถึงการนาภูมิปัญญาท้องถิ่ นมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า นักเรี ยนและชุ มชนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น
อาเภอพระสมุทรเจดี ยเ์ ป็ นอาเภอหนึ่ งที่ มีแหล่งการเรี ยนรู ้ ที่ เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มการจัด
การศึกษาที่หลากหลาย อาเภอพระสมุทรเจดียแ์ บ่งการปกครองออกเป็ น 5 ตาบล แต่ละตาบลแบ่งออกเป็ นหมู่บา้ น
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รวม 42 หมู่บา้ น ได้แก่ ตาบลนาเกลือมี 8 หมู่บา้ น ตาบลบ้านคลองสวนมี 4 หมู่บา้ น ตาบลแหลมฟ้ าผ่ามี 13 หมู่บา้ น
ตาบลปากคลองบางปลากดมี 4 หมู่บา้ น และตาบลในคลองบางปลากดมี 13 หมู่บา้ น มีสถานศึกษาที่ต้ งั อยูใ่ นอาเภอ
พระสมุทรเจดี ยจ์ านวนรวม 24 โรงเรี ยน (สารานุ กรมวิกิพีเดี ย, 2556) อาเภอพระสมุทรเจดี ยเ์ ป็ นแหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้หลากหลายสาขาทั้งสาขาศิลปกรรม งานประดิษฐ์ สาขาคหกรรม ด้านอาหาร รวมทั้งด้าน
ศาสนาและประเพณี วฒั นธรรมต่างๆ ซึ่ งภูมิปัญญาเหล่านี้ ถือเป็ นแหล่งทรัพยากรในชุมชนที่สามารถนาไปใช้เพื่อ
การจัดการศึกษาได้เป็ นอย่างดี
ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาศักยภาพและการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนมาใช้เพื่ อ
ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาอย่างทัว่ ถึง อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น
เหล่านี้ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และได้รับประสบการณ์ตรงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง ก่อให้เกิ ดคุณลักษณะของการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ เกิ ดความรัก ความผูกผัน ภูมิใจในท้องถิ่น
และชุมชนของตน ส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และเป็ นการดึงเอาความสามารถของชุมชนโดยเฉพาะในส่ วนที่เป็ นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นออกมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ เป็ นการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาแหล่ ง เรี ยนรู ้ ใ นชุ ม ชนที่ เ อื้ อ ต่ อ การจัด การศึ ก ษา ของอ าเภอพระสมุ ท รเจดี ย ์ จัง หวัด
สมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ ม
การจัดการศึกษา อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึ กษา อาเภอพระสมุทร
เจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร/กลุ่มเป้ าหมาย คือ ผูน้ าชุมชน ประชาชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผูม้ ีส่วนได้
เสี ยในการจัดการศึ กษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ศึ กษานิ เทศก์ ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง เป็ นต้น ที่ อาศัยอยู่ใน
อาเภอพระสมุทรเจดีย ์
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจยั นี้มุ่งศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้เฉพาะที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นในอาเภอพระสมุทร
เจดี ย ์ จังหวัดสมุทรปราการ ศึ กษาศักยภาพและการมีส่วนร่ วมของชุ มชนรวมทั้งแนวทางในการนาแหล่งเรี ยนรู ้
เฉพาะที่ เ ป็ นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ในชุ ม ชนมาใช้เ พื่ อ ส่ ง เสริ มการจัด การศึ ก ษาอ าเภอพระสมุ ท รเจดี ย ์ จัง หวัด
สมุทรปราการ
3. พื้ นที่ ใ นการศึ ก ษา แหล่ งเรี ย นรู ้ เ ฉพาะที่ เ ป็ นภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ในอาเภอพระสมุ ทรเจดี ย ์ จังหวัด
สมุทรปราการ
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ศักยภาพและการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ ม
การจัดการศึ กษา อาเภอพระสมุทรเจดี ย ์ จังหวัดสมุทรปราการโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ตามพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่ งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เฉพาะแหล่งเรี ยนรู ้ ที่เป็ นบุคคล ในที่ น้ ี คือภูมิปัญญาท้องถิ่ น
อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั ภาพที่ 1
ศักยภาพและ สภาพการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการนาแหล่งเรี ยนรู ้มาใช้เพื่อ
ส่ งเสริ มการจัดการศึกษา

แหล่งเรี ยนรู ้ตาม พรบ.การศึกษา ศึกษา
เฉพาะ
- แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นบุคคลที่เป็ นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้แก่ สาขาคหกรรม สาขา
ศิลปกรรม งานประดิษฐ์ ฯลฯ

แนวทางการนาแหล่งเรี ยนรู ้
ในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ ม
การจัดการศึกษา

ชุมชนเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง และแหล่ งข้ อมูล / ผู้ให้ ข้อมูล
กลุ่มที่ 1สาหรับกรณีศึกษาภาคสนาม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่มคื อ 1) กลุ่มผูน้ าชุ มชน ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู ผสู ้ อน เจ้าหน้าที่ ของสานัก
พัฒนาชุ มชน ศึ กษานิ เทศก์ และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง รวมจานวน 25 คน สาหรับให้ขอ้ มูลเบื้ องต้นเกี่ ยวกับผูท้ รงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นว่ามีใครบ้าง เป็ นภูมิปัญญาด้านใด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ 2) ผูท้ รงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จานวน 22 คนซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ์ผทู ้ รงภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มที่ 2 สาหรับการศึกษาเชิงปริมาณ มีการดาเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่าง สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ดังนี้
1. ประชากร คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาเภอพระสมุทรเจดี ย ์ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 5 ตาบลคื อ
ตาบลนาเกลือ ตาบลบ้านคลองสวน ตาบลแหลมฟ้ าฝ่ า ตาบลปากคลองบางปลากด และตาบลในคลองบางปลากด
จานวน 42 หมู่บา้ นรวมทั้งสิ้ น 130,614 คน (สานักทะเบียนอาเภอพระสมุทรเจีย,์ เทศบาลตาบลพระสมุทรเจดียแ์ ละ
เทศบาลตาบลแหลมฟ้ าผ่า, ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิ งหาคม 2558)
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2.กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 5 ตาบล
รวมทั้งสิ้ น 400 คนกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย การเปิ ด ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามา
เน่ (Taro Yamane, 1973, pp. 1088 – 1089) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ประมาณ95% ความคลาดเคลื่ อน 5 % ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
กลุ่ มที่ 3 สาหรั บการศึ กษาเชิ งคุ ณ ภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ มผูเ้ ชี่ ย วชาญ ผูเ้ ข้า ร่ วม
สนทนากลุ่มประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารในอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึ กษา
ครู อาจารย์ ผูน้ าชุมชน ผูท้ รงภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมจานวน 15 คน
เครื่องมือและเทคนิควิธีเก็บรวมรวมข้ อมูล
1. แบบสั มภาษณ์ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น :โดยมีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติ ผลงาน/ผลิตภัณฑ์กระบวน
การเรี ยนรู ้ และสั่งสมประสบการณ์ กรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ การถ่ายทอดและอื่ นๆ ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในอาเภอพระสมุทรเจดีย ์
2. แบบสอบถาม เกี่ ยวกับศักยภาพและการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ชุมชนมาใช้เพื่ อ
ส่ งเสริ มการจัดการศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ศักยภาพของชุมชนในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
ตอนที่ 3 การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
ตอนที่ 4 แนวทางในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
3. แนวคาถามสาหรั บใช้ ในการสนทนากลุ่มผู้เชี่ ยวชาญ โดยมีประเด็นเนื้ อหาเกี่ ยวกับแนวทางในการนา
แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด เกี่ยวกับศักยภาพและการมีส่วนร่ วมของชุมชน แล้วนามาสร้างเป็ นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั กาหนดขอบข่ายนิ ยามของตัวแปร แล้วร่ างแบบสอบถาม แนวคาถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์ให้สอดคล้อง และครอบคลุมกับนิยามของตัวแปร
2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ พิ จารณาความตรงเชิ งเนื้ อหา ความเหมาะสม
ความชัดเจนเกี่ ย วกับภาษา และปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ก่อนนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง
3. จัดทาแบบสอบถามและแนวคาถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ แล้วนาไปทดลองใช้ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
4. วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามโดยคานวณค่าความเที่ยง (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอล
ฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยง .87
5. จัดทาแบบสอบถามและแนวคาถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์
4. เครื่ องมือที่ใช้ ในการบันทึกข้ อมูล ได้แก่ เครื่ องบันทึ กเสี ยง กล้องถ่ายรู ป สมุดบันทึ กการปฏิ บตั ิ งาน
ภาคสนาม เป็ นต้น
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การเก็บรวมรวมข้ อมูล
1.การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผนู ้ าชุมชน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผูบ้ ริ หาร
ในอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ และสัมภาษณ์ผทู ้ รงภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยให้นกั ศึกษาที่เรี ยนใน
รายวิชาวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ได้ร่วมเก็บข้อมูลจริ งพร้อมกับผูว้ ิจยั ด้วย ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่าง วันที่
1 กรกฎาคม – 7 สิ งหาคม 2558
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยจัดส่ งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยผ่าน
กานันและผูใ้ หญ่บา้ นของแต่ ละตาบล ในอาเภอพระสมุทรเจดี ย ์ เป็ นผูท้ าการรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลได้
ทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละ 100
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่วา่ การอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ (หลังเล็ก) จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร
ในอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย ผูน้ าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน 15 คน
การตรวจสอบความน่าเชื่ อถือของข้อมูล โดยการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)
โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การใช้การสังเกตและการสนทนากลุ่ม และจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ควบคู่กนั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อ มูลเชิ งคุ ณ ภาพที่ ไ ด้จากการสนทนากลุ่ มและการสัมภาษณ์ ใช้วิ ธีการวิ เ คราะห์ เ นื้ อหา (content
analysis) สรุ ปผลการวิเคราะห์จาแนกเป็ นหมวดหมู่เพื่อมุ่งตอบคาถามการวิจยั
2. ข้อ มูล เชิ ง ปริ ม าณที่ ไ ด้จ ากแบบสอบถาม วิเ คราะห์ข ้อ มูล โดยใช้ส ถิ ติ บ รรยาย ได้แ ก่ ความถี ่
ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
สรุ ปผลการวิจยั
จากการศึ กษาข้อมูลเชิ งคุณภาพจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม สรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาแหล่ งเรียนรู้ ที่เป็ นภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นในอาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ทาการสัมภาษณ์ในภาพรวมมี
จานวน 33 ภูมิปัญญา จากผูท้ รงภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวน 22 คน จาก 5 ตาบลคือ นาเกลือ แหลมฟ้ าผ่า ปากคลอง
บางปลากด ในคลองบางปลากดและบ้านคลองสวน จาแนกตามสาขาที่ทาการศึกษาประกอบด้วย ภูมิปัญญาสาขา
คหกรรม ได้แก่ ด้านอาหาร สาขาศิลปกรรม ได้แก่ดา้ นหัตถกรรม ด้านงานประดิษฐ์ สาขาสาธารณสุ ข ได้แก่ ด้าน
การสื บสานตาราสมุนไพร และด้านอื่นๆ คือ การทาน้ าหมักชี วภาพ ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงาน
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หรื อผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการเรี ยนรู ้ และสั่งสมประสบการณ์ การถ่ายทอดความรู ้ ภูมิปัญญา ลักษณะผลิ ตภัณฑ์/
ผลงาน และอื่นๆ ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสรุ ปมีดงั นี้
ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 17 คน
คิดเป็ นร้อยละ 77.27 มีอายุ 40-60 ปี มากที่สุด จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.09 จบการศึกษาระดับประถมศึ กษา
หรื อต่ากว่า จานวนเท่ากัน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.73 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ
72.73 อาศัยอยูใ่ นตาบลนาเกลือมากที่สุด จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.91
กระบวนการเรียนรู้ และสั่ งสมประสบการณ์
กระบวนการเรี ยนรู ้ของผูท้ รงภูมิปัญญาสรุ ปได้ดงั นี้
1) การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีการคิดค้นและการลองถูกลองผิดด้วยตนเองโดยใช้การสังเกตผลที่ได้ทาได้บา้ ง
เสี ยบ้างผ่านการฝึ กฝนและพัฒนาฝี มือมานาน นามาแก้ไขจนเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ
2) การได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดามารดา บรรพบุรุษ และนามาปฏิบตั ิจนมีความเชี่ยวชาญ โดยมีการคิด
พัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากของเดิมให้มีความทันสมัย หลากหลายมากขึ้น
3) การเรี ยนรู ้จากครู รุ่นเก่า ครู บาอาจารย์และมีการฝึ กปฏิบตั ิจริ งจนทาให้เกิดความชานาญ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ มีการพัฒนาปรับปรุ งให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้นปรับแต่งตามยุคสมัย
4) การเรี ยนรู ้โดยการเข้ารับการอบรมจากสถานที่ จดั ฝึ กอบรมต่างๆ เช่ น ศูนย์ฝึกอาชี พของหน่ วยงาน
ราชการของจังหวัดสมุทรปราการที่ เปิ ดให้บุคคลที่ สนใจเข้ารับการฝึ กอบรม โดยทาการฝึ กฝนและปฏิ บตั ิจนเกิด
ความชานาญและมีการพัฒนาต่อยอดให้เกิดความหลายหลายและประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบนั
ผลิตภัณฑ์ หรือผลงาน
งานของภูมิปัญญาท้องถิ่นส่ วนใหญ่ เป็ นงานที่ ตอ้ งใช้ฝีมือและมีความเก่าแก่สืบทอดกันมารุ่ นต่อรุ่ นถ้า
เป็ นงานที่ เป็ น สาขาคหกรรม เช่ น อาหาร ส่ วนใหญ่จะเป็ นอาหารที่ ทามาตั้งแต่สมัยโบราณสื บทอดต่อๆ กันมา
จนถึงในยุคปั จจุบนั เช่น อาหารที่ทาจากกุง้ ได้แก่ กุง้ เหยียด กุง้ แห้ง กุง้ กรอบแก้ว หรื อพวกขนมต่างๆ เช่น ขนม
จาก ขนมเกสรดอกลาเจี ยกลูกจาก มีการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัยปั จจุบนั ปรับปรุ งวัตถุดิบ เช่ น ขนม
จากหรื อขนมเกสรดอกลาเจียกก็มีการเพิ่มเติมส่ วนผสมจากลูกจากลงไปเพื่อให้มีรสชาติดียิ่งขึ้น แต่ยงั คงเอกลักษณ์
ของอาหารประเภทนั้นๆ ไว้ เช่ น รสชาติ รู ปลักษณ์ บางอย่างยังคงเหมือนเดิ มเช่ นขนมจากก็ยงั ใช้ใบจากมาห่ อ
สาขาศิลปกรรม ส่ วนใหญ่เป็ นงานที่ ตอ้ งใช้ฝีมือในการผลิตและมีการทาที่ ทาต่อเนื่ องมายาวนาน พัฒนาคุณภาพ
เรื่ อยมา ผลงานต้องมี ความประณี ต สวยงาม ซึ่ งต้องอาศัยความรู ้ ประสบการณ์ และความชานาญของผูท้ รงภูมิ
ปัญญาอย่างแท้จริ ง เช่น การทาเรื อรบจาลอง กระจกแกะลายเพนท์สี การประดิษฐ์ปูรามเกียรติ์ การทาปูสต๊าฟ บ้าน
ตอไม้ประดิษฐ์ บายศรี ดอกไม้สด การสานปลาตะเพียนจากใบจาก ผ้ามัดย้อมจากต้นจาก งูนวดนิ้วจากใบลาน เป็ น
ต้นสาขาสาธารณสุ ข ส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการนาสมุนไพรมาใช้ประกอบเป็ นตัวผลิตภัณฑ์ ได้แก่
ยาสี ฟันสมุนไพรข่อย สบู่ทองคา สมุนไพรหอมเกิดผล ยาหม่อง เป็ นต้น สาหรับสมุนไพรส่ วนใหญ่ที่ใช้ก็เป็ นวัสดุ
ที่หาได้ในท้องถิ่น และนามาเป็ นส่ วนประกอบของการทา
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การถ่ ายทอดความรู้ ของภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
โดยทัว่ ไปผูท้ รงภูมิปัญญาท้องถิ่น จะมีวิธีการถ่ายทอดความรู ้ที่มีในหลากหลายวิธี คือ การได้รับเชิ ญไป
เป็ นวิทยากรสอนให้กลุ่มคนตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในสถานที่ราชการและเอกชนการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กบั ญาติ
พี่ น้อง เพื่อนและบุคคลทัว่ ไปในชุมชน ที่สนใจเข้ามาศึกษาที่แหล่งผลิตเป็ นรายๆ ไป ทามาแล้วหลายคน หลายรุ่ น
มี ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ สาหรั บบางภูมิปัญญาก็ไม่ได้ถ่ายทอดให้กบั คนภายนอก จะส่ งต่ อเฉพาะในคนครอบครั ว
ลูกหลาน เท่านั้น
การผลิตผลิตภัณฑ์
การผลิตผลิตภัณฑ์ของผูท้ รงภูมิปัญญาส่ วนใหญ่ จะไม่ซับซ้อนมากเน้นการผลิ ตที่ ทากันได้ง่าย วัสดุที่
นามาทาผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็ น สาขาคหกรรมด้านอาหาร สาขาศิลปกรรมด้านงานประดิษฐ์ ด้านหัตถกรรม และ
สาขาสาธารณสุ ข ด้า นการสื บสานต าราสมุ น ไพร ส่ วนใหญ่ ก็ใช้วสั ดุ ที่ มี อยู่ใ นท้อ งถิ่ น หาซื้ อได้ง่า ยเน้น หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ผลิตภัณฑ์จากกุง้ การทาปูสต๊าฟ ขนมจาก การทาผ้ามัดย้อมจากต้นจาก การทาพวงกุญแจ
จากรากลาพู
2. ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพและสภาพการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการนาแหล่ งเรี ยนรู้ ที่เป็ นภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นในชุมชนมาใช้ เพือ่ ส่ งเสริมการจัดการศึกษาอาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
การวิเคราะห์ศกั ยภาพและสภาพการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึกษาอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการมีขอ้ มูลสรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ศักยภาพของชุมชนในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุ มชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัด
การศึกษา ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่ มีค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด คื อ ชุ มชนเต็มใจและสนับสนุ นด้านการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กบั
ชุ มชน รองลงมาคื อ ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในอาเภอพระสมุทรเจดี ย ์ สามารถบอกเส้นทางการเดิ นทางไปยังแหล่ง
เรี ยนรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ และชุ มชนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในอาเภอพระ
สมุทรเจดียใ์ นช่องทางต่างๆ
2.2 การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึกษา ประชาชน
ที่อาศัยอยูใ่ นอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ผลการศึ กษาแนวทางในการนาแหล่ งเรี ยนรู้ ในชุ มชนมาใช้ เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึ กษา อาเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
แนวทางในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึกษา อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัด
สมุทรปราการ มีขอ้ มูลสรุ ปได้ดงั นี้
3.1 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ มีวิธีดาเนินการดังต่อไปนี้
3.1.1 ควรมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ผูท้ รงภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรง
โดยในการจัดทาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมโดยให้เชิ ญผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องหลายๆ ฝ่ าย เช่น
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรี ยน องค์การบริ หารส่ วนตาบล เทศบาล พัฒนาชุมชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
สารวจข้อมูลในท้องถิ่นแต่ละตาบล ซึ่ งมี 42 หมู่บา้ น ในอาเภอพระสมุทรเจดี ยว์ ่า มีผทู ้ รงภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละคนอะไรบ้าง จัดประชุ มทาแผนและโครงการร่ วมกันซึ่ งควรมีงบประมาณรองรับและมีการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนิ นงานเป็ นระยะ และต้องปรับปรุ งข้อมูลสารสนเทศให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ในการ
จัดทาข้อมูลสารเทศสามารถจัดทาในรู ปแบบต่างๆ ดังนี้
1) จัดทาเป็ นทาเนี ยบภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชิ ดชูเกียรติของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด
ของผูท้ รงภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลงานของแต่ละคน
2) การจัดทาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในรู ปของเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการสื บค้น
อ้างอิง โดยมีการปรับข้อมูลให้ทนั สมัย
3) การจัดทาเป็ นเอกสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ วีดิทศั น์ และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นต้น เพื่อ
เผยแพร่ ชื่อเสี ยงความสามารถและผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1.2 ในหน่วยงานหลักได้แก่ องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิ การ
ควรจัดตั้งหน่ วยงานย่อยในองค์กรสาหรับส่ งเสริ มหรื ออนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นผูร้ ับผิดชอบมีการประสาน
ร่ วมมือกันกับหน่ วยงานที่ ดาเนิ นการในลักษณะเดี ยวกันในหน่ วยงานอื่นโดยจัดทาเป็ นเครื อข่ายเชื่ อมโยงข้อมูล
สารสนเทศและใช้ร่วมกัน
3.1.3 ควรจัดให้มีงานนิ ทรรศการภูมิปั ญญาท้องถิ่ นในอาเภอพระสมุทรเจดี ยใ์ นทุ กปี หรื อทุ กภาค
เรี ยน มีการให้รางวัลเชิ ดชูเกียรติผทู ้ รงภูมิปัญญาท้องถิ่นและรณรงค์ให้สถานศึกษาทุกแห่ งให้ความร่ วมมือในการ
นาผูเ้ รี ยนเข้ามาศึ กษาหาความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรง เพื่อให้เกิ ดความรักและความภาคภูมิใจเกี่ ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3.2 การนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ มีวิธีดาเนินการดังต่อไปนี้
3.2.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในระดับ การศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐาน และระดับอาชี วศึ ก ษาควรมี นโยบาย
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปจัดทาเป็ นหลักสู ตรสถานศึ กษาอย่างจริ งจังโดยให้มีระเบี ยบ
หรื อข้อบังคับว่าด้วยการใช้หลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาโดยให้หลักสูตรมีสภาพเท่ากับการจัดการเรี ยนการสอน
ตามหลักสู ตรแกน และนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้โดยคณะครู อาจารย์และผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันทาหลักสู ตร
ท้องถิ่นและดึ งแหล่งเรี ยนรู ้ ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่ น เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนการสอนโดยกาหนดแนว
ทางการสอดแทรกเข้าไปในเนื้ อหาของรายวิชา หรื อจัดเป็ นรายวิชาเพิ่มเติม มีการจัดการเรี ยนรู ้ และการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ เพื่อเป็ นการสร้างค่านิยมให้นกั เรี ยน รักในชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
3.2.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในระดับอุดมศึ กษา ควรสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ่านกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยจัดทาเป็ นรายวิชาเพิ่มเติมในรายวิชาการศึกษาทัว่ ไป หรื อสร้างเนื้ อหาที่
สอดแทรกเข้าไปในรายวิชาที่ เกี่ ยวข้อง โดยให้ทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาให้นกั ศึ กษามีจิตสานึ กรัก
ชุ มชนท้องถิ่ นที่ อาศัย ตลอดจนสร้ างโอกาสให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่ น โดยถ้านักเรี ยนสนใจ
สามารถศึกษาเรี ยนรู ้อย่างจริ งจังเพื่อนามาใช้ประกอบอาชีพต่อยอดได้ในอนาคตต่อไปได้
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3.2.3 ผูบ้ ริ หารการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นและหน่ วยงานที่ จัด การทางด้า นการศึ ก ษา ควรมี
นโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่ นไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนเพื่ อให้
ผูเ้ รี ยนตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2.4 จัดให้สถานศึกษาเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ของชุมชนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยสถานศึ กษา
เป็ นผูป้ ระสานงานการอบรมให้ความรู ้กบั คนในชุมชน และมีขอ้ มูลสารสนเทศของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อศึกษาหา
ความรู ้ท้ งั หมดรวมอยูใ่ นสถานศึกษา
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ มีจานวน
33 ภูมิปัญญา จากผูท้ รงภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวน 22 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 40-60 ปี มากที่สุดซึ่ งเป็ นวัยที่
ค่อนข้างมีอายุ เนื่ องจากในวัยนี้ เป็ นวัยที่ ได้มีการสั่งสมประสบการณ์ในการทางานจนเกิ ดความชานาญ และงาน
ส่ วนใหญ่เป็ นงานศิ ลปกรรมด้านงานประดิ ษฐ์ ซึ่ งต้องอาศัยความละเอี ยดรอบคอบและความเชี่ ยวชาญในการ
ทางานเป็ นงานที่ตอ้ งใช้ฝีมือในการผลิตและมีการทาที่ทาต่อเนื่ องมายาวนาน และมีการค้นคว้าหาความรู ้ใหม่ๆ มา
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง ผลงานต้องมีความประณี ต ซึ่ งต้องอาศัยความรู ้ ประสบการณ์และความชานาญของผู ้
ทรงภูมิปัญญาอย่างแท้จริ ง เช่ น การทาเรื อรบจาลอง กระจกแกะลายเพนท์สี การประดิ ษฐ์ปูรามเกี ยรติ์ การทา
ปูสต๊าฟ บ้านตอไม้ประดิษฐ์ บายศรี ดอกไม้สด การสานปลาตะเพียนจากใบจาก ผ้ามัดย้อมจากต้นจาก งูนวดนิ้วจาก
ใบลาน เป็ นต้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมบัติ พรมพันห่าว (2551) ที่ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานของ
ผูส้ ู งอายุในโครงการส่ งเสริ มศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผูส้ ูงอายุ พบว่าผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะค้นหา
ความรู ้ใหม่ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมหรื อสอดคล้องกับภูมิปัญญาที่ มีอยู่ เพื่อเป็ นองค์ความรู ้ไม่ให้สูญหายและมี
การนาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนต้องการให้หน่ วยงานของรัฐเห็นความสาคัญของผูส้ ู งอายุดา้ นการใช้ภูมิปัญญา
ต้องการได้รับเชิ ญไปให้ความรู ้และให้มีตลาดรองรับผลผลิ ตอี กด้วย ภูมิปัญญาส่ วนใหญ่จบการศึ กษาในระดับ
ประถมศึ กษาหรื อต่ ากว่าเป็ นส่ วนใหญ่ และมีประสบการณ์ประมาณ 10 ปี และมีการพัฒนาฝี มือตนเองอยู่เสมอ
รวมทั้งมีการถ่ายทอดให้กบั คนรุ่ นต่อๆ ไปซึ่ งเป็ นการฝึ กฝี มือตลอดเวลารวมทั้งการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง
2. ผลการศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้และสั่งสมประสบการณ์ ผูท้ รงภูมิปัญญาแต่ละท่านจะมีกระบวนการ
เรี ยนรู ้และการสั่งสมประสบการณ์ในลักษณะที่แตกต่างกัน กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผทู ้ รงภูมิปัญญาคือการได้ รับการ
ถ่ ายทอดมาจากบิดามารดา บรรพบุรุษ และนามาปฏิบตั ิจนมีความเชี่ ยวชาญ มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อ
ยอดให้มีคุณภาพและเป็ นที่ ตอ้ งการของคนตามยุคตามสมัยมากขึ้ น เช่ น การทาผลิตภัณฑ์จากกุง้ ขนมจาก ขนม
เกสรดอกลาเจียกลูกจาก โดยการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองโดยการลองถูกลองผิด ผ่านการฝึ กฝนและพัฒนาฝี มือมานาน
งานที่ ออกมามีท้ งั สวยและไม่สวย แต่อาศัยใจรักและความมุ่งมัน่ ค่อยๆพัฒนาฝี มื อต่อย่อไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะได้
คุณภาพที่ ดีที่สุดและเป็ นที่ ตอ้ งการ เช่ น การทาเรื อรบจาลอง การประดิ ษฐ์ปูรามเกี ยรติ์ บ้านตอไม้ประดิ ษฐ์ การ
สานปลาตะเพียนจากใบจาก โดยการเรียนรู้ จาก ครู บาอาจารย์ ครู ร่ ุ นเก่ า และมีการฝึ กปฏิบตั ิจริ งจนทาให้เกิดความ
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ชานาญ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มีการหาท่าทางที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง มีการค้นหาลูกเล่นต่างๆ เช่น
การทาพวงหรี ดอุปกรณ์เครื่ องครัว การสานตะกร้าพลาสติก การทาบ้านตอไม้ประดิษฐ์ งูนวดนิ้วจากใบลาน มีการ
หารู ปแบบใหม่ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซากจาเจ ทาให้สามารถนามาประกอบอาชี พได้ โดยการเข้ ารั บการอบรม
จากสถานที่จดั ฝึ กอบรมต่างๆ เช่น ศูนย์ฝึกอาชี พของหน่วยงานราชการของจังหวัดสมุทรปราการที่เปิ ดให้บุคคลที่
สนใจเข้ารับการฝึ กอบรม เช่ น การประดิ ษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว การทาสมุนไพรหอม การทาน้ าหมักชี วภาพซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เรไร ไพรวรรณ์ (2548,น.20 – 23) ที่สรุ ปว่า กระบวนการเรี ยนรู ้ตามธรรมชาติของมนุษย์
มีอยู่ 8 รู ปแบบหลักๆ คือ การลองผิดลองถูก การลงมือทาจริ ง การสาธิ ตวิธีการ /การสั่งสอนด้วยการบอกเล่า การ
เรี ยนรู ้โดยพิธีกรรม มาจากศาสนา การแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ การผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม และครู พกั
ลักจา
3. ผลการศึกษากรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์และการถ่ายทอดความรู ้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมวิธีใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ของผูท้ รงภูมิปัญญาส่ วนใหญ่ จะไม่ซบั ซ้อนมากเน้นการผลิตที่ทากันได้ง่าย ส่ วนใหญ่จะใช้วสั ดุ
ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็ นหลักเช่น กุง้ ปู ใบจาก ลูกจาก การถ่ ายทอดความรู้ ของภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น โดยทัว่ ไปผูท้ รง
ภูมิปัญญาจะมีการถ่ายทอดความรู ้ ให้กบั ลูก หลาน พี่ น้อง เพื่อน นักเรี ยน นักศึกษาและประชาชนโดยทัว่ ไป และมี
ผูส้ นใจเข้าเรี ยนรู ้ หลากหลาย การเรี ยนทั้งที่ เรี ยนเป็ นกลุ่ มหรื อเรี ย นแบบตัวต่ อตัว ซึ่ งสอดคล้องกับสานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2541,น. 91 - 92) ที่ว่ากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม
และด้านเศรษฐกิ จ ของชุมชนมีวิธีการเรี ยนรู ้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายรู ปแบบด้วยกัน คือ 1) ถ่ายทอด
แบบตัวต่อตัว เป็ นวิธีการถ่ายทอดโดยการบอกกล่าวกับบุคคลที่เป็ นญาติสนิ ทกัน เพื่อนสนิ ทกันหรื อเป็ นลูกหลาน
อยู่ในครอบครัวเดียวกัน จะไม่ยอมถ่ายทอดให้กบั คนอื่นที่ ไม่ใช่ญาติ หรื อเพื่อนสนิ ทกัน 2) การถ่ายทอดโดยการ
รวมกลุ่มกัน เป็ นวิธีการที่ขยายผลได้ดีและแพร่ หลายทัว่ ไป เช่นวิธีการถ่ายทอดที่ทาให้ทุกคนมีส่วนร่ วม 3) ทดลอง
ปฏิบตั ิโดยการซักถามคนอื่น เป็ นการถ่ายทอดความรู ้และมีความเสี่ ยงสู ง เนื่ องจากผูท้ ดลองต้องมีการลองผิดลอง
ถูก และทาให้ไม่ประสบผลสาเร็ จ และ 4) การทดลองปฏิบตั ิโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยน ค้นคว้าจากเอกสาร ซึ่ งพบว่า
วิธีน้ ีประสบความสาเร็ จดีกว่าทดลองทาตามคนอื่นโดยขาดความรู ้ประสบการณ์
4. ศักยภาพของชุ มชนในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุ มชนมาใช้เพื่ อส่ งเสริ มการจัด
การศึ กษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากในระดับสู งที่สุด คือ ชุมชนเต็มใจและสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
คู่กบั ชุมชน รองลงมาคือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นอาเภอพระสมุทรเจดียส์ ามารถบอกเส้นทางการเดินทางไปยังแหล่ง
เรี ยนรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ และชุ มชนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในอาเภอพระ
สมุทรเจดียใ์ นช่องทางต่างๆ ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะอาเภอพระสมุทรเจดียเ์ ป็ นอาเภอที่มีแหล่งเรี ยนรู ้หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นธรรมชาติแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นบุคคล/สมาคม แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสถานที่ สถาบันและ
หน่วยงานแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นเทคโนโลยี กิจกรรม วัฒนธรรมและประเพณี โดยเฉพาะแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีชื่อเสี ยง เช่น การทากุง้ เหยียด การทาเรื อรบจาลอง การทาปูสต๊าฟ เป็ นต้น คนในชุมชนเองเป็ นผูท้ ี่อาศัย
อยูใ่ นพื้นที่มานานก็คาดหวังอยากให้ชุมชนท้องถิ่นของตนเองมีความเจริ ญก้าวหน้าและเป็ นที่รู้จกั ของคนต่างๆ เมื่อ
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เป็ นที่รู้จกั และมีคนเข้ามามากขึ้นก็ทาให้เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ ึนตามไปด้วย และภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่
ดึงดูดให้คนภายนอกเข้ามาในชุ มชน อยากรู ้จกั ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนในชุ มชนช่ วยอานวยความสะดวก
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการบอกแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น การเดินทาง และคนในชุมชนร่ วมมือกันดูแลและ
อนุ รักษ์แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่ นให้คงไว้ก็จะยิ่งทาให้คนเข้ามาศึ กษาและเรี ยนรู ้มากขึ้ นและถ้ามี การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลในสื่ อต่างๆ จะทาให้เป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยงมากขึ้นตามมาด้วย สอดคล้องกับนภดล
ฮมแสน (2546) ให้แนวคิดที่ว่า ศักยภาพของชุมชนเป็ นขีดความสามารถหรื อความพร้อมของกลุ่มบุคคลในชุมชน
เดียวกันที่จะกระทาการใดๆ ให้เป็ นผลสาเร็ จ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน รวมไปถึง
ความสามารถในการประสานความร่ วมมื อภายในชุ มชนโดยสามารถแก้ไขปั ญหาที่ มีมาจากภายนอกด้วยเพื่ อ
ประโยชน์โดยรวมของชุมชน
5. การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึกษา โดยภาพรวม
และรายข้อทุกข้อ มีส่วนร่ วมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะ คนในชุมชนเองต้องประกอบอาชี พ
เพื่อเลี้ยงตนเองส่ วนใหญ่ก็จะไม่มีเวลามากในการให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น ไม่ว่า
จะเป็ นความร่ วมมือในการวางแผนกาหนดเป้ าหมาย ร่ วมให้ขอ้ มูล ร่ วมดาเนิ นการในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ร่ วมจัดหางบประมาณในการดาเนิ นการ ร่ วมประเมินผลการดาเนิ นงานหรื อให้ขอ้ คิดเห็นและ
ให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มการจัดการศึกษา กระบวนการเหล่านี้ตอ้ งใช้เวลา ซึ่ งการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนนั้นถ้าจะให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลควรต้องมีส่วนร่ วมตั้งแต่ข้ นั เริ่ มต้นไปจนถึ งขั้น
สุ ดท้ายจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสู งสุ ด สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2539) ได้ให้แนวคิ ด
เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมประชาชนจะต้องมีส่วนร่ วมในช่วงต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนาดังนี้ 1) ร่ วมในการค้นหา
ปั ญ หาสาเหตุ ข องปั ญ หาและตัด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี แ ก้ปั ญ หา 2) ร่ วมปฏิ บัติ ง านในกิ จ กรรมพัฒ นา 3) ร่ วมรั บ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้ นจากกิ จกรรมการพัฒนา และ 4) ร่ วมประเมินผลที่เกิดขึ้ นจากการดาเนิ นกิ จกรรมการพัฒนา
สอดคล้องกับโคเฮนและอัลกอฟ (Cohen and Uphoff อ้างถึงในจรัญญา บันเทิ ง, 2548) ได้แบ่งการมีส่วนร่ วมเป็ น
4 ด้านคือ 1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ 2) การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ 3) การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ และ
4) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลสาหรับการมีส่วนร่ วมในด้านต่างๆ นี้ นักวิชาการสาขาต่างๆ มีจุดเน้นของการมี
ส่ วนร่ วมแตกต่างกันออกไปและงานวิจยั ดังกล่าวนี้ ยังสอดคล้องกับ นิ รันด์ จงวุฒิเวศน์ (2527 อ้างถึงใน ชิ นรัตน์
สมสื บ, 2539) ที่สรุ ปว่า การทางานร่ วมกับกลุ่มเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยความร่ วมมือร่ วมใจโดยกระทาการ
ดังกล่าวในห้วงเวลาและลาดับเหตุ การณ์ ที่ทรงประสิ ทธิ ภาพคื อถูกจังหวะและเหมาะสมกับทั้งกระทาการงาน
ดังกล่าวด้วยความรู ้สึกผูกพันให้ประจักษ์ว่าเชื่ อถือได้ แสดงว่าการมีส่วนร่ วมเป็ นผลของความร่ วมมือร่ วมใจ การ
ประสานงานและความรับผิดชอบ ดังนั้นองค์กรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคิดหาวิธีการที่จะสร้างความศรัทธา
และชี้แนวทางให้เห็นว่าถ้ามีการนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึกษาจะเกิดผลที่ดีอย่างไรกับ
คนในชุมชน ลูกหลานคนรุ่ นใหม่จะได้ประโยชน์อย่างไรกับการกระทาของคนในชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ เจียมพดล ไชยยาลักษณ์ (2547) ได้ทาการศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการศึกษาพบว่า
ด้านการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นและสาระเพิ่มเติมอยูใ่ นระดับปานกลาง
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6. จากผลการศึกษาแนวทางในการนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึกษา อาเภอพระ
สมุ ทรเจดี ย ์ จังหวัด สมุ ทรปราการ พบว่า การอนุ รั กษ์ภู มิปัญ ญาท้อ งถิ่ น ในเขตอาเภอพระสมุ ทรเจดี ย ์ ควรมี
หน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ โดยอาจจัดทาเป็ นทาเนี ยบภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทา
ฐานข้อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ในรู ป ของเว็บ ไซต์ การจัด ท าเป็ นเอกสาร สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ วี ดิ ทัศ น์ และบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สาหรับการนาองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่ นไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชี วศึกษา ควรมีนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปจัดทาเป็ นหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง ซึ่ งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วารี หอมอุดม
(2553, น. 37) ที่ ว่ า หลัก สู ต รของสถานศึ ก ษาในทุ ก ระดับ ต้อ งก าหนดให้มี ก ารเรี ย นการสอนภู มิ ปั ญ ญาและ
วัฒนธรรมไทยเพื่ อแสดงความเป็ นไทย และ ส่ งเสริ มให้มีการนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์กับ
การตลาดเพื่อการผลิตและการเผยแพร่ ให้นานาประเทศได้รู้จกั ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยอย่างกว้างขวาง และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่ งชาติ (2541, น.117 – 118) ที่ว่าในการเผยแพร่ ความรู ้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นควรมีการถ่ายทอดผ่านสื่ อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ ภาพยนตร์
ตามเงื่อนไขและโอกาสที่ มีเหล่านี้ เป็ นต้น แนวทางดังกล่าวจะทาให้แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่
ต่อไป ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เกิดความรัก ความผูกผัน ภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง เป็ นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ชุมชน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจยั ไปใช้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ ควรพิจารณาแนวทางในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
มาใช้เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึกษา ไปจัดดาเนินการเพื่อให้เกิดผลงานที่ออกมาเป็ นรู ปธรรม เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น
ในอาเภอพระสมุทรเจดีย ์ มีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยในการดาเนินการควรใช้กระบวนการ
มีส่วนร่ วมของคนในชุมชน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในอาเภออื่นในจังหวัดสมุทรปราการ หรื อในจังหวัด
อื่น ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อผูท้ ี่สนใจสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวางมากขึ้นและเป็ นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติให้คงอยูต่ ่อไป
2. ควรมีการวิจยั เพื่อหาวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริ งจังเพื่อให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป
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