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บทคัดย่อ

		 การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน เป็นกระบวนการส�ำคัญอันน�ำมาซึ่งการแบ่งปัน
และถ่ายโอนความรู้ และก่อให้เกิดกระจายความรู้ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ผลักดันให้เกิดการพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์
ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นลดลง
		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยมีความผูกพันต่อชุมชนเป็นตัวแปรส่งผ่าน กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 647 คน ซึ่ง
มีอายุเฉลี่ย 16.48 ปี ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยส่งผ่านความผูกพันต่อชุมชน นัน่ คือเมือ่ เยาวชนได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน จะมีความรูส้ กึ ผูกพันกับชุมชนทีต่ นอยูอ่ าศัยมากขึน้ และส่งผลให้เยาวชนมีสว่ นร่วมในการจัดการความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ข้อค้นพบครั้งนี้ท�ำให้เกิดความเข้าใจในกลไกการส่งผลของการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการมีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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Abstract

		 The objective of this research was to study an association between social support and participation in knowledge management of local wisdom through community commitment act as a mediator.
The participant group was made up of 647 students from grades 10 through 12 in a large school in
Pakthongchai, Nakornratchasima Province. (Mage = 16.48). The research found that social support has a
positive effect on participation in knowledge management through community commitment.
The results demonstrated that youth who receive social support from their families, schools, and
communities tend to feel a greater bond to the communities in which they live. This leads them to
increased involvement in gathering and sharing of local knowledge. This finding helps researchers
understand the mechanism of social support’s influence on the propensity for a youth to take part in
local knowledge management, and also helps establish an effective strategy to further encourage
young people’s participation in the management of local knowledge.
Key words: community commitment, participation on knowledge management, local wisdom, social 		
support, youth

บทน�ำ

		 การเปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนท�ำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุ ม ชนเกิ ด การสู ญ หายไป ในประเทศไทยพบว่ า มี
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีม่ ชี อื่ เสียงหลายแห่ง เช่น เครือ่ งจักรสาน
จังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องปั้นดินเผาจังหวัดนนทบุรี หนัง
ตะลุงจังหวัดพัทลุง รวมถึงอาหารและผ้าไหมขึ้นชื่อของ
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่มากที่สุด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพื้นที่ 20,493.964
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นที่ของ
ประเทศไทย ประชากรมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,628,818 คน ซึ่ง
มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร มี
แนวโน้ ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของเยาวชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและพบ
จ�ำนวนผู้สูงอายุลดลง (ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง, 2558) ส�ำหรับสถานการณ์ด้านจ�ำนวนครัวเรือน
อุตสาหกรรม จ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
และภูมิภาค พ.ศ. 2544 ด้านสิ่งทอ สิ่งถัก เครื่องแต่งกาย
ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำ� นวน
มากถึง 232,773 ครัวเรือน (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2558)
แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาสถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น พบว่ า มี ก าร
ประกอบกิจกรรมด้านสิ่งทอ สิ่งถัก เครื่องแต่งกายลดลง
เช่น ต�ำบลเมืองปัก พบว่า ครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรม

เกี่ยวกับสิ่งทอมีจ�ำนวนลดลง โดยในแต่ละครัวเรือนจะมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตเพียงบางกระบวนการในการ
ผลิตเท่านั้น อีกทั้งจ�ำนวนผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตพบว่าเป็นเพียงผู้สูงอายุเท่านั้น และเยาวชนส่วนใหญ่
ยังขาดความสนใจในการสืบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น
		 กลุ ่ ม เยาวชนนั บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ส� ำ คั ญ ในการ
พัฒนาสังคม เพราะเยาวชนคือกลุ่มคนที่เป็นพลังอันส�ำคัญ
สามารถช่วยเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติ การจะรักษาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้คงอยู่
ส่วนหนึง่ จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยกลุม่ เยาวชน โดยการส่งเสริม
ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
		 การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีอิทธิพลและมีส่วนควบคุมการริเริ่ม การตัดสินใจ และ
การจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาที่มีผลต่อตัวผู้นั้นเอง
(ธนาคารโลก, 1996, citied in Narayanasamy, 2009)
โดยอาจเป็นการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ความรู้เดิมระหว่างบุคคล การมีส่วนร่วมในกระบวนการ
แปลงความรู้เดิมออกมาเป็นความรู้เชิงประจักษ์โดยการ
แปลงประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะ
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ขั้นตอนออกมาเป็นรูปธรรม
เปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เดิมระหว่างบุคคล 2)
		 การจัดการความรู้ คือกระบวนการที่เป็นระบบ ใน กระบวนการแปลงความรู ้ เ ดิ ม ออกมาเป็ น ความรู ้ เ ชิ ง
การค้นหา รวบรวม แลกเปลี่ยน ใช้ และสร้างความรู้โดยมี ประจักษ์ โดยการแปลงประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญา
การจั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น ระบบให้ ค วามรู ้ อ ยู ่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ใน ท้องถิ่นแต่ละขั้นตอนออกมาเป็นรูปธรรม 3) กระบวนการ
องค์กร โดยการจัดการความรู้โดยการถ่ายทอดจากคนสู่คน ประสานความรู้ และ 4) กระบวนการปรับความรูเ้ ชิงประจักษ์
สามารถอธิบายผ่านทฤษฎีเกลียวความรู้ (Knowledge เป็นความรูภ้ ายในของผูเ้ รียน โดยมีกระบวนการดังภาพที่ 1
Spiral หรือ SECI Model) (Notaka และ Takeuchi, 		 การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้น จะเกิดขึ้น
1995) โดยทฤษฎีนี้เป็นการจัดการความรู้ระหว่างความรู้ที่ ได้ ก็ ต ่ อ เมื่ อ มี บุ ค คลหรื อ องค์ ก รน�ำ เครื่ อ งมื อ การจั ด การ
ปรากฏชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อันหมายถึงความรู้ ความรูไ้ ปใช้ ดังนัน้ แล้ว หากเยาวชนมีสว่ นร่วมในการจัดการ
ที่สามารถ่ายทอดออกมาเป็นการบันทึกเป็นลายลักษณ์ ความรู้ภูมิปํญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวน การจัดการที่ดี มี
อักษรได้ เช่น ต�ำราเรียนเป็นต้น และความรู้ที่ไม่ปรากฏชัด การบันทึกและเผยแพร่ แลกเปลี่ยนกันได้ในแต่ละขั้น ผ่าน
แจ้ง (Tacit Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่ยากต่อการ ตัวบุคคลสู่บุคคล ผ่านการปฏิบัติ และอาศัยปฏิสัมพันธ์
4
ถ่ายทอดออกมาเป็นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ระหว่างบุคคลในการติดต่อสือ่ สาร และส่งผ่านความรูต้ อ่ ไป
ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ เป็นต้น ความรู้ทั้งสอง เป็นวัฏจักร ก็จะก่อให้เกิดการอนุรกั ษ์ไว้ซงึ่ วัฒนธรรมท้องถิน่
การจั
ดการความรู
ี่มีประสิทธิภาพนั
ดขึ้นไดกอี็ตกอทัเมื้งยั่องมีน�บำุคไปสู
คลหรื
อองค
กรนําเครื
่องมือ้ใการ
ชนิดนี้จะมี
การถ่
ายทอดมุมทมองของความรู
้สลับ้นกันจะเกิ
ไปมาได้
่การพั
ฒนาองค์
ความรู
ห้เกิดนวัตกรรม
จั ด การความรู
 ไ ปใช
ง นัห้ นยุแล
ส วยนร
จนเกิ
ดเป็นความรู
้ใหม่ๆดัไม่
ดนิว่ง หากเยาวชนมี
เป็นวงจรหมุนเวี
น ว มในการจั
ใหม่ๆ อีกด้ดวยการความรู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
ตลอดเวลา
งออกเป็
น 4่ดี มีขัก้นารบั
ตอนนทึได้กแและเผยแพร
ก่ 1) การแลก
ผานกระบวนแบ่การจั
ดการที
แลกเปลี่ยนกันไดในแตละขั้น ผานตัวบุคคลสูบุคคล
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
ความรู้เดิมระหว่างบุคคล

Tacit

Socialization

Externalization

Tacit
กระบวนการปรับ
ความรู้เชิงประจักษ์เป็น
ความรู้ภายในของผเรียน

กระบวนการแปลงความรู้เดิม
ออกมาเป็นความรู้เชิงประจักษ์

Explicit
Internalization

Combination
กระบวนการประสานความรู้

Explicit

ภาพ 1 Knowledge Spiral หรือ SECI
ภาพModel
1 Knowledge Spiral หรือ SECI Model
ที่มา :Notaka และ Takeuchi (1995)
ที่มา :Notaka และ Takeuchi (1995)
ผานการปฏิบัติ และอาศัยปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในการติดตอสื่อสาร และสงผานความรูตอไปเปนวัฏจักร
ก็จะกอใหเกิดการอนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรมทองถิ่น อีกทั้งยังนําไปสูการพัฒนาองคความรูใหเกิดนวัตกรรม
ใหมๆอีกดวย
การสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคมเปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลประกอบดวย การสนับสนุนดานอารมณ ซึ่ง
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การสนับสนุนทางสังคม
		 การสนั บ สนุน ทางสังคมเป็น ปฏิสัม พัน ธ์ระหว่ า ง
บุคคลประกอบด้วย การสนับสนุนด้านอารมณ์ ซึ่งเกิดจาก
ความใกล้ชิดผูกพัน ความรัก ความห่วงใย ความไว้วางใจ
การสนับสนุนด้านความคิด การตัดสินใจ ซึ่งเกิดจากการ
นับถือและเห็นถึงความมีคุณค่า และการให้ความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ ตลอดการให้ข้อมูลป้อนกลับ และข้อมูลเพื่อ
เรียนรู้และประเมินตนเอง (House, 1981) รวมถึงเป็นการ
ที่บุคคลได้รับข้อมูลจากสังคมที่ท�ำให้ตัวเขาเองเชื่อว่ามี
บุคคลให้ความรัก ความเอาใจใส่ มองเห็นคุณค่ายกย่อง
นับถือ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และมีความผูกพันซึ่ง
กันและกัน (Cobb, 1976)
		 สถาบันทางสังคมทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการขัดเกลา ปลูกฝัง
ค่านิยม วิถีปฏิบัติ หล่อหลอมวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆ ได้แก่
ครอบครัว ซึง่ ถือเป็นสถาบันพืน้ ฐานทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนา
บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ และความประพฤติของ
เยาวชน โรงเรียน ซึ่งเป็นสถาบันที่เปรียบเหมือนบ้านหลัง
ทีส่ องของเยาวชน ในการให้ความรูว้ ชิ าการต่างๆ ตลอดจน
ขัดเกลา หล่อหลอมทัศนคติ (สุพัตรา สุภาพ, 2541) และ
ชุมชน ซึ่งมีหน้าที่ในการปลูกฝังและถ่ายทอดวัฒนธรรม
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในชุมชนให้แก่สมาชิก
ใหม่ (สนธยา พลศรี, 2547) สถาบันเหล่านี้ถือว่าความ
ส�ำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน ผ่านการอบรม สั่ง
สอน แนะน�ำ รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน
และหากเยาวชนได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่ดีจนท�ำให้
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น ก็อาจจะ
ท�ำให้เกิดความรัก ความผูกพัน หวงแหนต่อชุมชนที่ตน
อาศัยอยู่มีความส�ำนึกในการท�ำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
เพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
		 จากผลการศึ ก ษาของอรพิ น ทร์ ชู ช ม, อั จ ฉรา
สุขารมณ์, และอุษา ศรีจินดารัตน์ (2549) ที่ท�ำการ
วิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ทางจิ ต สั ง คมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ จิ ต ส� ำ นึ ก ทาง
ปัญญา ของกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จ�ำนวน 1,312 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การถ่ายทอดทางปัญญาสังคมอารมณ์ของบิดามารดา การปลูกฝังอบรมทางปัญญาสังคมอารมณ์จากโรงเรียน การเห็นแบบอย่างและพฤติกรรมจาก
เพือ่ นและการควบคุมตนเอง สามารถร่วมกันท�ำนายจิตส�ำนึก

ทางปัญญาได้ร้อยละ 69 โดยการถ่ายทอดทางปัญญา
สังคม-อารมณ์ของบิดามารดามีอิทธิพลต่อจิตส�ำนึกทาง
ปัญญาของเยาวชนมากที่สุด นอกจากนี้จากงานวิจัยของ
พรพรหม พรรคพวก (2550) ที่ท�ำการศึกษาในนักเรียน
มัธยมชั้นปีที่ 4 ของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จ�ำนวน
412 คน ยังพบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูส่งผล
ทางบวกต่อจิตสาธารณะโดยรวม และงานวิจัยของพิริยา
เลิศมงคลนาม (2551) ที่ท�ำการศึกษาในวัยรุ่นจ�ำนวน 413
คน พบว่า การท�ำหน้าที่ของครอบครัวด้านการควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม
ด้านข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียน การท�ำหน้าทีข่ องครอบครัว
ด้านการแก้ปญ
ั หาของสมาชิกในครอบครัว และการสนับสนุน
ทางสังคมด้านสิ่งของและบริการจากโรงพยาบาล เป็น
ตัวแปรที่สามารถร่วมกันท�ำนายคุณธรรมของวัยรุ่นได้ รวม
ทั้งการศึกษาของสุรีพันธ์ ชุมส�ำโรง (2554) ยังพบว่าการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ต่อวัฒนธรรมโบราณสถานมรดกโลกโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยเท่ากับ .25
ความผูกพันต่อชุมชน
		 ความผูกพันต่อชุมชน เป็นความรู้สึกเชื่อมโยง หรือ
ความรู้สึกผูกมัดเชิงจิตใจที่สมาชิกในชุมชนมีต่อชุมชนที่ตน
อาศัยอยู่ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาความผูกพันต่อชุมชน
ตามแนวคิดของ Allen and Mayer (1990) ที่ท�ำการ
ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรและเสนอว่าความผูกพันต่อ
องค์กรมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง
และด้านบรรทัดฐาน เมื่อน�ำมาแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้
ในบริ บ ทของชุ ม ชนจึ ง สามารถอธิ บ ายความผู ก พั น ต่ อ
ชุมชนในด้านต่างๆ ได้ดังนี้ ความผูกพันด้านความรู้สึก
หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึง่ ของชุมชน มีความรูส้ กึ ยึดมัน่ ในชุมชน ความผูกพัน
ด้านการคงอยู่กับชุมชน หมายถึง ความผูกพันที่เกิดจาก
การคิดค�ำนวณของบุคคล การรับรูถ้ งึ ผลประโยชน์ทอี่ าจจะ
สูญเสียไป หากออกจากชุมชน ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
หมายถึง ความผูกพันที่เกิดจากการรับรู้ว่าตนเองมีพันธะ
หน้าที่จะต้องคงอยู่และสนับสนุนตอบแทนบุญคุณที่ชุมชน
มีต่อตนเองซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึกจงรักภักดีต่อชุมชน
ของตน
		 จากการศึกษาที่ผ่านในบริบทขององค์การพบว่า

ความผู ก พั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความรู สึ ก ว า ตนเองเป น ส ว นหนึ่ ง ของชุ ม ชน มี ค วามรู สึ ก ยึ ด มั่ น ในชุ ม ชน
ความผูกพันดานการคงอยูกับชุมชน หมายถึง ความผูกพันที่เกิดจากการคิดคํานวณของบุคคล การรับรูถึง
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ผลประโยชนที่อาจจะสูญเสียไป หากออกจากชุมชน ความผูกพันดานบรรทัดฐาน หมายถึง ความผูกพันที่
เกิดเมืจากการรั
รูวาตนเองมี
พันกธะหน
าทีพ่จฤติ
ะตกอรรมการ
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กพันต่อองค์
ารสูงจะมี
รู้สึกว่าบตนเองมี
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่ดีขององค์
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ซึ่งจากงานอภิ นั้น จนท�ำให้เกิดเป็นความผูกพันต่อชุมชนที่ตนอาศัยอยู่
สงเป็ผลให
เกิดกทีความรู
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้ภูมกิปารสู
ัญญาท้ง จะมี
อง
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16 ต�ำบล สุ่มได้มา 3 ต�ำบล มี 1 โรงเรียน ใน 1 โรงเรียนมี
นักเรียนทั้งหมดประมาณ 3,200 คน ใช้การสุ่มอย่างง่ายมา
20% จากจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด ได้นักเรียนมาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 650 คน (M = 16.48 ปี, SD = 0.95) เป็น
นักเรียนชายจ�ำนวน 201 คน และนักเรียนหญิงจ�ำนวน
449 คน จากการพิจารณาค่าสุดโต่งแบบพหุนามโดยวิธี
Mahalanobis distance และ DFfits ไม่พบว่ามี
แบบสอบถามชุดใดที่มีค่าสุดโต่ง ผู้วิจัยคัดแบบสอบถามที่
ตอบไม่สมบูรณ์ออกจ�ำนวน 3 ชุด ท�ำให้เหลือข้อมูลที่ใช้
วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานจ�ำนวน 647 ชุด
เครื่องมือ
แบบสอบถามการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ผู ้ วิ จั ย
ดัดแปลงจากแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม ซึง่ สร้าง
จากแนวคิดของ House (1981) โดยแบ่งเป็นการสนับสนุน
ทางสังคมจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน จ�ำนวน 37 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต 5
ช่วง ตั้งแต่ 1 คือระดับน้อยที่สุด จนถึง 5 คือระดับมากที่สุด
ตัวอย่างข้อค�ำถาม เช่น “ครอบครัวเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชนให้ฉันฟัง” มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคโดยรวมทั้งฉบับ เท่ากับ .95 (ราย
ด้าน αครอบครัว = .87, αโรงเรียน = .89 และ αชุมชน = .91)
		 แบบสอบถามความผูกพันต่อชุมชน ผู้วิจัยพัฒนา
แบบสอบถามจากแนวคิดของ Allen และ Mayer (1990)
โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านการคงอยู่
กับชุมชน และด้านบรรทัดฐาน จ�ำนวน 15 ข้อ เป็นมาตร
ประมาณค่าแบบลิเคิร์ต 5 ช่วง ตั้งแต่ 1 คือระดับน้อยที่สุด
จนถึง 5 คือระดับมากที่สุด ตัวอย่างข้อค�ำถาม เช่น “ฉัน
รู้สึกผูกพันกับอ�ำเภอปักธงชัย” มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคโดยรวมทั้งฉบับ เท่ากับ .87 (รายด้าน
αความรู้สึก= .82, αการคงอยู่กับชุมชน = .59 และ αบรรทัดฐาน = .78)
แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการจัดการความ
รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามการมีส่วน
ร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามลักษณะ
การเรียนรู้ Knowledge Spiral ของ Nonaka และ
Takeuchi (1995) โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การเข้า
ร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้เดิมระหว่าง
บุคคล 2) การมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงความรู้เดิม
ออกมาเป็นความรูเ้ ชิงประจักษ์ โดยการแปลงประสบการณ์

การเรียนรู้การภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละขั้นตอนออกมาเป็น
รูปธรรม 3) การมีส่วนร่วมในกระบวนการประสานความรู้
และ 4) การมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับความรู้เชิง
ประจักษ์เป็นความรู้ภายในของผู้เรียน จ�ำนวน 28 ข้อ เป็น
มาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต 5 ช่วง ตั้งแต่ 1 คือไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง จนถึง 5 คือเห็นด้วยอย่างยิ่ง ตัวอย่างข้อ
ค�ำถาม เช่น “ฉันมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลเรื่อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น” มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
โดยรวมทั้งฉบับ เท่ากับ .96 (รายด้าน α1) = .90, α2)=
.87, α3)= .89 และ α4) = .92)

การเก็บข้อมูล

		 ผู้วิจัยติดต่อโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ�ำเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูล
จากนักเรียนที่ก�ำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 เมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วผู้วิจัยประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและ
เชิญชวนเข้าร่วมการวิจัย จากนั้นจึงแจกแบบสอบถามแก่
นักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย เมื่อนักเรียนตอบแบบ
สอบถามเสร็จผู้วิจัยจึงมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนที่เข้า
ร่วมการวิจัย

ผลการศึกษา

		 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ ได้แก่ นักเรียนที่ก�ำลัง
ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่
แห่งหนึ่งในอ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน
650 คน โดยมีการคัดข้อมูลออก 3 คน เนื่องจากมีการ
ตอบ ตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ เหลือข้อมูลที่น�ำมา
วิเคราะห์ข้อมูล 647คน โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีเชื้อชาติ
ไทย สัญชาติไทย และนับถือศาสนาพุทธ และมีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ดังนี้ (รายละเอียดดังตารางที่ 1)
		 เพศ พบว่านักเรียนที่ก�ำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 -6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ�ำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 447 คน
คิดเป็นร้อยละ 69.1 และเป็นเพศชาย จ�ำนวน 200 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.9
		 อายุ พบว่านักเรียนที่ก�ำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 -6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ�ำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมามีอายุมากที่สุด คือ 19 ปี จ�ำนวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.8 และมีอายุน้อยที่สุด คือ 14 ปี จ�ำนวน 1
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คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี จ�ำนวน 248
คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 และอายุ 16 ปี จ�ำนวน 200 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.9
		 การศึกษา พบว่านักเรียนที่ก�ำลังศึกษาในชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 4 -6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ�ำเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2
		 อาชีพผู้ปกครอง พบว่านักเรียนที่ก�ำลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน
อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีผปู้ กครองทีป่ ระกอบ
อาชีพรับจ้างมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4
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รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย จ�ำนวน 170 คิดเป็นร้อยละ 26.2
และอาชีพเกษตรกรรม จ�ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6
		 ภูมิล�ำเนา พบว่านักเรียนที่ก�ำลังศึกษาในชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 4 -6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ�ำเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนาอยู่ใน
อ�ำเภอปักธงชัย จ�ำนวน 509 คน คิดเป็นร้อยละ 78.7 และ
ไม่ได้อยูใ่ นอ�ำเภอปักชัย จ�ำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4
		 ระยะเวลาทีอ่ ยูใ่ นชุมชน พบว่านักเรียนทีก่ ำ� ลังศึกษา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ในอ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ น
ชุมชนเป็นเวลา 10 ปีขนึ้ ไป จ�ำนวน 577 คน คิดเป็นร้อยละ
88.8 และน้อยกว่า 10 ปี จ�ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8
รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตาราง 1 จ�ำนวนและร้อยละของตัวอย่างในการวิจัย จ�ำแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์
ลักษณะ
จ�ำนวน (คน)
เพศ		
หญิง
447
ชาย
200
อายุ (M = 16.48 ปี, SD = 0.95)		
14 ปี
1
15 ปี
112
16 ปี
200
17 ปี
248
18 ปี
80
19 ปี
5
ไม่ระบุ
1
ภูมิล�ำเนา		
อ�ำเภอปักธงชัย
509
ไม่ใช่อ�ำเภอปักธงชัย
132
ไม่ระบุ
6
การศึกษา		
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
144
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
211
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
294
อาชีพผู้ปกครอง		
รับจ้าง
230
ค้าขาย
170
เกษตรกรรม
95
อื่นๆ
152
ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน 		
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
577
น้อยกว่า 10 ปี
51
ไม่ทราบ
19

ร้อยละ
69.1
30.9
0.2
17.3
30.9
38.3
12.4
0.8
0.2
78.7
20.4
0.9
22.2
32.5
45.2
35.4
26.2
14.6
23.49
88.8
7.8
2.93
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สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษยน 2561

		 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน
การวิจัย โดยใช้สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่าการสนับสนุน
ทางสังคม ความผูกพันต่อชุมชน และการมีส่วนร่วมใน
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสัมพันธ์ทาง
บวกในระดับสูงโดยมีค่าอยู่ระหว่าง .61 ถึง .67 ซึ่งมีค่า
ต�่ำกว่า .80 แสดงว่าตัวแปรทั้งสามไม่มีปัญหาภาวะร่วม
เส้นตรงพหุ รายละเอียดดังตารางที่ 2

โครงสร้างของโมเดลประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ (X) คือ
การสนับสนุนทางสังคม ตัวแปรส่งผ่าน (M) คือความผูกพัน
ต่อชุมชน และตัวแปรตาม (Y) คือการมีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
		 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าการสนับสนุนทางสังคม
มีอิทธิพลทางอ้อมทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีความผูกพันต่อชุมชนเป็น

ตาราง 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (N = 647)
		
ตัวแปร
1
2
3
1. การสนับสนุนทางสังคม
(.95)		
2. ความผูกพันต่อชุมชน
.66*
(.87)
3. การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
.67*
.61*
(.96)
M
3.26
3.43
3.00
SD
0.57
0.62
0.72
หมายเหตุ ตัวแปรทั้งหมดวัดด้วยมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต 5 ช่วง (1 ระดับน้อยที่สุด จนถึง 5 คือระดับมากที่สุด)
ตัวเลขในแนวทแยง คือ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแต่ละตัวแปร
*p < .001, สองหาง.
ตาราง 3 สรุปค่าสถิติในโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้		
		 ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีความผูกพันต่อชุมชนเป็นตัวแปรส่งผ่าน (N = 647)
				
การมีส่วนร่วมในการจัดการ
			
ความผูกพันต่อชุมชน (M)		
		
ตัวแปร		
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Y)
			 Coeff.
SE
p		
Coeff.
SE
p
การสนับสนุนทางสังคม (X) a
.73
.033 <.001
c’
.59
.05
<.001
ความผูกพันต่อชุมชน (M)					
b
.35
.04
<.001
ค่าคงที่
iM 1.06
.11 <.001
iY
-.13
.13
.30
2
2
			R = .44, F(1,645)=497.24, p <.001		R = .49, F(1,644)=313.57, p <.001
หมายเหตุ *p < .001
		 ผู ้ วิ จั ย ทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ ค� ำ สั่ ง Process
(Hayes, 2013) ซึง่ เป็นโปรแกรมเสริมของโปรแกรมส�ำเร็จรูป
SPSS ที่ใช้ในการวิเคราะห์อิทธิพลจากตัวแปรส่งผ่าน โดย
ผู ้ วิ จั ย ก� ำ หนดจ� ำ นวนครั้ ง ของการสุ ่ ม ตั ว อย่ า งเท่ า กั บ
10,000 รอบในการวิเคราะห์ทุกครั้ง และเลือกใช้รูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่ 4 (Model 4) ซึ่งเป็นการทดสอบอิทธิพล
ทางอ้อมที่มีตัวแปรส่งผ่านและทดสอบอิทธิพลทางตรง

ตัวแปรส่งผ่าน (ab = .25, p < .001, BCa 95% CI[.18,
.33]) แสดงให้เห็นว่าความผูกพันต่อชุมชนเป็นตัวแปรสื่อ
กลางระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เมือ่ ได้รบั การสนับสนุน
ทางสังคมท�ำให้เยาวชนมีความผูกพันต่อชุมชนมากขึ้น (a
= .73, p < .001, BCa 95% CI[.66, .79]) ซึ่งส่งผลให้
เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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b = .35*
การมีส่วนร่วมในการจัดการ

c = .85* (c’ = .59*)

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาพ 3 สรุปค่าขนาดอิทธิพล (N=647)
ภาพ 3 สรุปคาขนาดอิทธิพล (N=647)
หมายเหตุ *p < .001, หนึ่งหาง.
c = ขนาดอิ
ทธิพลรวม
หมายเหตุ
*p < .001,
หนึ่งโดยรวมตั
หาง. วแปรส่งผ่านในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
c’ = ขนาดอิ
ทธิพลทางตรง
โดยไม่โดยรวมตั
รวมตัวแปรส่
งผ่านในการวิ
เคราะห์คเวามสั
มพัคนวามสั
ธ์ มพันธ
c = ขนาดอิ
ทธิพลรวม
วแปรส
งผานในการวิ
คราะห

= ขนาดอิ
ทธิBCa
พลทางตรง
โดยไม
รวมตัวแปรส
ผานนในการวิ
วามสั
นธกรรมหรือการ
เพิ่มขึ้น (b=c’.35,
p < .001,
95% CI[.27,
.43])
สนับงสนุ
ทางสังคมมีเคราะห
ความเกีค่ยวข้
องกัมบพัพฤติ
		 การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงทางบวก รู้คิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของเยาวชน (พรพรหม พรรค
ส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พวก, 2550; พิริยา เลิศมงคลนาม, 2551; อรพินทร์ ชูชม,
อภิต่ปอการมี
รายและข
อเสนอแนะ
เมื่อไม่มีอิทธิพลของความผูกพันต่อชุมชนร่วมด้วยเท่ากับ อัจฉรา สุขารมณ์, และอุษา ศรีจินดารัตน์, 2549) และ
ผลการศึ
ษาครัBCa
้งนี้ พบว
การสนั.68])
บสนุและการ
นทางสังคมมี
อิทอธิงกัพบลทางบวกต
อการมี
วนรวมในการจั
.59 (SE=.05,
p <ก.001,
95%าCI[.50,
สอดคล้
การศึกษาของกมล
ค้าสไกลและบั
ณฑิต ผังนิรดนั การ
ดร์
สนั
บ
สนุ
น
ทางสั
ง
คมมี
อ
ิ
ท
ธิ
พ
ลโดยรวมทั
้
ง
หมดทางบวกต่
อ
ความรูภูมิปญญาทองถิ่น โดยสงอิทธิพลผานความผูกพัน(2560)
ตอชุมชน
อ เมืส่อ่วนร่
เยาวชนได
การสนั
ที่กล่กล
าวว่าาวคืการมี
วมในการท�รำับงานเป็
นปับจจัสนุ
ยทีน่
การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อมี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ และประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งาน
ทางสังคมจากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เชน เรื่องความรูสึก ขอมูล ทรัพยากร การอํานวยความสะดวก
อิทธิพลของความผูกพันต่อชุมชนร่วมด้วย เท่ากับ .85 และงานวิจัยที่พบว่าการที่บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การ
เกี(SE=.04,
่ ย วข อ งกัpบ<ภู.001,
มิ ป ญBCa
ญาท95%
อ งถิCI[.77,
่ น จะส.92])
ง ผลให
เ ยาวชนเกิ
ว า ตนเองเป
น สบวุคนหนึ
ม ชน
รายละเอี
ยด หรืดอความรู
สังคม  สชุมึ กชนที
่อยู่จะส่งผลให้
คลมีพ่ งฤติของชุ
กรรมหรื
อ
ดั
ง
ภาพ
3
และตาราง
3
มีความรูสึกยึดมั่นในชุมชน เห็นประโยชนของชุมชนทีการรู
่มีตอค้ ตนเอง
และรับรูตวอ่ าส่ตนเองมี
พันธะหน
าที่จะต
ดิ ทีเ่ ป็นประโยชน์
วนรวม (Cetin,
Gürbüz,
andอง
Sert,สึก2015;
ันธ์าชุไปสู
มส�ำโรง,
บุคคลเกิดความ
คงอยู
บสนุ
นตอบแทนบุญคุณของชุมชน ซึ่งความรู
เหลาสุนีร้จีพะนํ
การมี2554)
สวนรเมืว่อมในการจั
ดการ
อภิปและสนั
รายและข้
อเสนอแนะ
รู้สึกผูกพันกับชุมชนที่อาศัยมานย่อมส่งผลให้บุคคลใช้ชีวิต
ความรู
ูมิปญญาท
องถิ
ของเยาวชน
ขอคงนคมมี
พบนี้สและท�
อดคล
องกับผลงานวิ
จั ยที่ผานมาที
บวาเมือ่ องกัการ
		 ภผลการศึ
กษาครั
้งนี่น้ พบว่
าการสนับสนุซึน่ งทางสั
ำประโยชน์
ต่อชนชนของตนต่
อไป ซึ่ พ่งสอดคล้
บ
อิ
ท
ธิ
พ
ลทางบวกต่
อ
การมี
ส
่
ว
นร่
ว
มในการจั
ด
การความรู
้
สนับสนุนทางสังคมมีความเกี่ย วของกับพฤติกรรมหรืการศึ
อการรู
คิดทีท่เปธิชนัยประโยชน
กษาของสิ
สิทธิพงษ์พตร, อสัวิญง คมของเยาวชน
ญู กินะเสนและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งอิทธิพลผ่านความผูกพันต่อชุมชน มานพ นักการเรียน (2555) พบว่า พนักงานที่มีความรัก
(พรพรหม
พรรคพวก, 2550; พิริยา เลิศมงคลนาม, 2551; อรพินทร ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ, และอุษา
กล่าวคือ เมื่อเยาวชนได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก องค์กรเนื่องจากการท�ำงานมาเป็นระยะเวลานานย่อมมี
ศรีครอบครั
จินดารัวตนโรงเรี
, 2549)
บการศึ
คาไกลและบั
ต ผัง่กนิับรองค์
ันดรการต่
(2560)
ลาววา
ยน ชุและสอดคล
มชน เช่น เรือ่องกั
งความรู
้สึก กข้ษาของกมล
อมูล ความประสงค์
ที่จะท�ณำฑิงานอยู
อไปด้ทีว่กยความ
ทรัพสยากร
ำนวยความสะดวกเกี
การมี
วนรวการอ�
มในการทํ
างานเปนปจ่ยจัวข้ยทีองกั
่มีอบิทภูธิมพิปัญลตญาอความสํ
ผูกพัานเร็จและประสิทธิภาพการทํางาน และงานวิจัย
ท้องถิ่น จะส่งผลให้เยาวชนเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็น 		 จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การสนับสนุนทาง
ที่พส่วบว
าการที่บุคคลมีความผูกพันตอองคการหรือสังคม ชุมชนที่อยูจะสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมหรือการรู
นหนึง่ ของชุมชน มีความรูส้ กึ ยึดมัน่ ในชุมชน เห็นประโยชน์ สั ง คมท� ำ ให้ เ ยาวชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การความรู ้
คิดของชุ
ที่เปมนชนที
ประโยชน
ตอสวและรั
นรวม
ธ ชุามนความรู
สําโรง,ส้ กึ 2554)
เมื่อนบุส่ควคลเกิ
่มีต่อตนเอง
บรู้ว(Cetin,
่าตนเองมีGürbüz,
พันธะหน้and
าที่ Sert,
ภูมปิ ญ
ั2015;
ญาท้อสุงถิรน่ ีพันโดยผ่
ว่าตนเองเป็
นหนึง่ ด
จะต้องคงอยู
นตอบแทนบุ
ญคุณของชุ
ซึ่งบุคคลใช
หรือส�ำชนึีวกิตรักและทํ
ในชุมชน
ดังนั้น การส่
เสริมการมีส่วนร่วมใน
ความรู
สึกผูก่แพัละสนั
นกับบชุสนุมชนที
่อาศัยมานย
อมสมงชน
ผลให
าประโยชน
ตองชนชนของตนต
อไป
ความรู้สึกเหล่านี้จะน�ำไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มเยาวชนนั้น จึง
ซึ่งความรู
สอดคล
องกับการศึกษาของสิทธิชัย สิทธิพงษพร, วิญู กินะเสนและมานพ นักการเรียน (2555) พบวา
้ ภู มิ ป ั ญ ญาท้องถิ่น ของเยาวชน ซึ่งข้อค้น พบนี้ ควรให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนทางสังคมจากสถาบัน
พนัสอดคล้
กงานทีอ่มงกัีความรั
กองคจกั ยรเนื
ความประสงค
บ ผลงานวิ
ที่ ผ ่อ่ า งจากการทํ
นมาที่ พ บว่าางานมาเป
เมื่ อ การ นระยะเวลานานย
ครอบครัว โรงเรียอนมมี
และชุ
มชน โดยผู้ทที่มีสี่จ่วะทํ
นเกีา่ยงานอยู
วข้องกักบับ
องคการตอไปดวยความผูกพัน
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา การสนับสนุนทางสังคมทําใหเยาวชนมีสวนรวมในการจัดการความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยผานความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่ง หรือสํานึกรักในชุมชน ดังนั้น การสงเสริม
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การส่งเสริมการจัดการความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ อาจพิจารณา
จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน ได้สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนในเรือ่ งภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
รวมทั้งควรปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรักและผูกพันกับ
ชุมชนของตน
		 ส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยอืน่ ๆ
ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความผูกพันต่อชุมชนเพิ่มเติม เช่น
บุคลิกภาพ คุณภาพชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และควร
ศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ อืน่ หรือการมีสว่ นร่วมในประเด็น
อื่นเพื่อทดสอบว่าความผูกพันต่อชุมชนจะเป็นตัวแปรส่ง
ผ่านในส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนใน

กลุ ่ มตั ว อย่ า งที่ ห ลากหลายออกไปหรื อ ประเด็ น อื่ น นอก
เหนือจากการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือไม่

กิตติกรรมประกาศ

		 โครงการวิจัยนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และความร่วมมือที่ดีอย่างยิ่งจากผู้บริหาร คณาจารย์ และ
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นปั ก ธงชั ย ประชานฤมิ ต รในการตอบ
แบบสอบถาม รวมไปถึงนิสติ ในการมาช่วยเก็บแบบสอบถาม
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณในการสนับสนุนของทุกท่านไว้
ณ ที่นี้
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