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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวทางการถายทอดดานภูมิปญญาการบรรจุภัณฑ    

อาหารดวยการหอและบรรจุของชาวไทยและญ่ีปุนจากผูเช่ียวชาญการประกอบอาหารท้ังประเทศไทยและ

ญีปุ่น 2) เพือ่พฒันารูปแบบการถายทอดภมูปิญญาการบรรจุภณัฑ และ 3) เพือ่ทดลองใชรปูแบบการถายทอด

ภูมิปญญาการบรรจุภัณฑในการพัฒนาความคิดสรางสรรคดานบรรจุภัณฑของผู เรียนในโรงเรียน                     

แบบมาตรฐานสากลทั้ง 4 ภูมิภาค ผูวิจัยดําเนินการวิจัยแบบผสมผสาน              

  ผลการวิจัยพบวา 1) การถายทอดความรูภูมิปญญาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคดานบรรจุภัณฑ

อาหารของชาวไทยและชาวญ่ีปุนมคีวามสอดคลองกัน ดานโครงสรางวฒันธรรมและประวัตศิาสตรแตกตางกนั

ในดานเน้ือหาท่ีกลาวถงึวสัดุในทองถิน่และกระบวนการในการหอหรอืการบรรจุซึง่ตรงกับรายวิชาในกลุมสาระ

การเรียนรูวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาสังคม-ประวัติสาสตร บูรณาการ กับวิชาภาษา

องักฤษในหลักสตูรมาตรฐานสากลของประเทศไทย 2) ผูวจิยัพบวา รปูแบบในการถายทอดความรูภมูปิญญา

ในช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายตามหลักสตูรมาตรฐานสากลท่ีมแีผนการถายทอดความรูภมูปิญญา จาํนวน 5 แผน  

เปนเวลารวมท้ังสิ้น 24 ชั่วโมงสอน และตองทําการถายทอดอยางตอเนื่องโดยเนนการเรียนรูดวยตนเอง         

จากการปฏิบัติ 3) จากการทดลองพบวากลุมทดลองจํานวนโรงเรียนละ 20 คนในแตละภูมิภาคน้ันผูเรียน        

มีความรูภูมิปญญาเพิ่มขึ้นกวากอนการทดลองและมีความคิดสรางสรรคอยูในระดับสูง
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Abstract
  The purposes of this research were 1) To study the direction of how to transfer the wisdom 

of food package by wrapping and packing technique from the local Thai and Japanese food experts 

2) To develop the Wisdom-Transferring Model of food packaging 3) To experiment the specific 

program of Wisdom-Transferring Model of food packaging in Mathayomsuksa 4th year. The mixed 

methodology has been applied, started with qualitative and followed by quantitative: experimental 

research. The experimental program was examined in the world-class school

  The result of this research: 1) The transformative program of wisdom to the creative in food 

package development in Japan and Thailand especially focus on cultural and historical structure 

are similar but differences in local details. There are subjects of professional practice and technology 

together with the social science/cultural and history integrated with English understanding language. 

2) The researcher founded that the program of Thai Wisdom-Transferring has contained 5 subjects 

in 24 hours or 4 full day a continuing program. 3) The Experimental Study: the control groups            

of this research’s sample increased their knowledge and earned their high creativities’ level.

Keywords
  Knowledge Transmissible, Wisdom, Food-Package Development, Packaging

บทนํา 
  การถายทอดภูมิปญญาการประกอบอาหารพัฒนามาจากปจจัยพื้นฐานทางการประกอบอาหาร        

ที่เปนสาเหตุใหคุณภาพทางรสชาติของอาหารแตกตางกันไปตามกระบวนการในการจัดกระทํากับวัตถุดิบ      

ที่ไดจากธรรมชาติในทองถ่ินนั้นๆ (Gillebo, 2010) การถายทอดภูมิปญญาไดถูกพัฒนาไปตามสภาวการณ

ทางสังคมโดยเร่ิมจากสมาชิกในครอบครัวไดถูกสอนใหเรียนรูวิธีการเตรียมอาหารและการปรุงอาหารเพ่ือ      

ใหไดรสชาตเิปนที่พึงพอใจของสมาชิกในบาน โดยมีกระบวนการที่แตกตางกันไปตามทองถิ่นนั้นๆ  และเปน

ทีน่าสงัเกตวาถิน่ฐานทีใ่กลเคียงกนัจะมวีฒันธรรมความเปนอยูทีค่ลายคลงึกนัอนัเกดิจากการบรูณาการหลอม

หลวมกันเปนพหุวัฒนธรรมทางภูมิปญญา จากทฤษฎีความรูของ Kants (1781) ซึ่งพบวาในแตละชุมชน         

มีบางสวนที่แตกตางกันจนกลายเปนปจเจกทางบุคลิกภาพและอัตลักษณทางภูมิปญญา  การเพ่ิมคุณภาพ

อาหารจึงเปนวฒันธรรมท่ีสาํคญัสวนหน่ึงของวัฒนธรรมการประกอบอาหารซ่ึงโดยท่ัวไปจะมีความคลายคลึง

กันในดานการใชวัตถุดิบแตจะแตกตางกันในดานการปรุงแตงอันเปนสาเหตุใหเกิดวัฒนธรรมของ                 
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อาหารประจําชาติขึน้ (Goffman, 1956) ในขณะเดียวกันการเก็บสะสมอาหารเพ่ือการดํารงชีวติไดถกูจําแนก

เปนการสะสมอาหารไวเพ่ือปรุงแตงรสชาติกับการเก็บสะสมอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวและสามารถจะยืดเวลา

ในการรบัประทานใหนานขึน้  ในประเทศญีปุ่นการถายทอดความรูภมูปิญญาของแตละทองถิน่จึงเปนไปตาม

ธรรมชาติในรูปแบบของการบอกเลา สังเกตการณและการทดลองปฏิบัติเพื่อถายทอดจากบรรพบุรุษ                    

สูลูกหลาน (Bryant, DeWalt, Courtney & Schwartz, Korthals, 2003)  การเพ่ิมคุณภาพใหแกอาหาร         

เปนกระบวนการที่ประกอบดวยการเตรียมอาหารและการปรุงอาหารซึ่งในแตละภูมิภาคจะเริ่มตนจาก            

การผสมผสานวตัถดุบิพ้ืนฐานอนัไดแก เนือ้สตัว ขาวและพชืผกั อยางไรกต็ามวธิกีารสะสมอาหารของทกุชาติ

ทกุภาษาน้ันมีแนวทางท่ีใกลเคยีงกันโดยผูประกอบอาหารมักแสวงหาวัตถดุบิทีม่ปีระสิทธิภาพในการรวบรวม

อาหารไวดวยกันในปริมาณหน่ึงและจัดแบงเพ่ือเปนการเก็บอาหารปริมาณเพียงพอในแตละม้ือหรืออาจ       

เกบ็สะสมอาหารในปริมาณมากท่ีสามารถคอยๆ นาํออกมารับประทานไดอยางตอเนือ่งในระยะเวลาขางหนา 

(Borém, Ribeiro, Figueiredo, Giomo, Fortunato & Isquierdo, 2011) 

  สําหรับการบรรจุอาหารในประเทศไทยมีอิทธิพลมาจากการประกอบอาหารคาวหวานที่มีคุณภาพ

ทางรสชาติที่แตกตางกับอาหารประเทศอ่ืน และในปจจุบันอาหารไทยเปนที่ยอมรับไปทั่วโลกเนื่องจากมี      

ความโดดเดนดานอตัลกัษณในรสชาติและกระบวนการผลิตทีใ่หคณุคาทางภูมปิญญาทีผูบรโิภคซาบซ้ึงทาํให

เกิดความพึงพอใจเม่ือไดรับประทาน (Allen, Gupta, Arnaud, 2008) จึงเปนอาหารท่ีจูงใจผูบริโภคและ      

แสดงอัตลักษณของชาติไดอยางงดงาม (รติวัลย วัฒนสิน, 2553) การสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑอาหาร

ไทยโดยการเสริมจุดแข็งและการลดหรือกําจัดจุดออนของผลิตภัณฑซึ่งจุดแข็งของผลิตภัณฑอาหารไทยนั้น

สวนใหญเก่ียวของกับวัตถุดิบประเภทสมุนไพรที่ใหคุณคาทางอาหารและโภชนาการอันเปนวัตถุดิบที่หาได

จากธรรมชาตจินกระท่ังพฒันาเปนพืชเศรษฐกจิในปจจบุนัและหากกลาวถงึการประกอบอาหารไทยโดยเฉพาะ

ดานการเตรียมอาหารไทยน้ันพบวา มคีวามซับซอนและมกีารถายทอดภูมปิญญามาจากรุนสูรุน (มยรุ ีจยัวฒัน, 

วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร, นงนุช รักสกุลไทย และ พงษเทพ วิไลพันธ, 2550)  

  โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลกําหนดใหจัดการเรียนการสอน         

ทีม่รีปูแบบเปนสากล ในการเพิม่สาระความเปนสากลนัน้จะตองมอีงคประกอบของหลกัสตูรสูความเปนสากล 

โดยจัดการเรียนการสอนและสาระการเรียนรูดวยทฤษฎีความรู (Theory of Knowledge) ซึ่งมีวิธีการจัดการ

เรยีนการสอนทีส่ามารถบอกความหมายขององคประกอบตางๆ ของความรูทีไ่ดรบัในเรือ่งเกีย่วกบัภมูปิญญา

ทองถิน่และภมูปิญญาชาวบานเปนสาระสาํคญั (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, 13-15)  

โดยอธบิายไดวาการเรยีนการสอนในหลักสตูรมาตรฐานสากลไดแนวคิดจากพฤติกรรมมนุษยทีม่ปีฏสิมัพนัธ

ระหวางกันอยางตอเน่ืองระหวางความคิด พฤติกรรม และส่ิงแวดลอม ตามหลักการและทฤษฎีการเรียนรู 

(Learning Theory) จากพฤติกรรมซ่ึงเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณทางออมจากทฤษฎี     

การเรยีนรูโดยการเนนผูเรยีนเปนสาํคญัของวีกอทสก ี(Vygotsky)  จงึเปนเหตุใหการถายทอดภูมปิญญาเปนเสมือน

หน่ึงการสรางบุคลากรภายในประเทศใหตระหนักถึงความรูที่ไดจากการสืบสานจากบรรพบุรุษมีคุณคาและ

สรางคุณภาพใหแกชีวิตความเปนอยู ตลอดจนพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจใหมีความยั่งยืนตามหลักการ
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ของทฤษฎกีารจดัการความรูของปเตอร แซงเก (Sange; kleiner; Roberts; Rose & Smitk ,1994) โดยพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองกับหลักการดังกลาวยอมอาศัยการศึกษาเชิงลึกทางการจัดการเรียนรูโดยการพัฒนา

เน้ือหาและกิจกรรมในการเรียนรู หลังจากการพัฒนาเปาประสงคของการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู     

ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  (สุวิทย มูลคํา, 2549) ประกอบการถายทอดที่ผู เรียนสามารถบูรณาการ                 

ความคิดสรางสรรคตามทฤษฎีความคิดสรางสรรค (Torrance, 1980)  เพื่อใชในการพัฒนาบรรจุภัณฑเพิ่ม

มูลคาใหแกผลิตภัณฑอาหารในบริบทของสังคมไทยตามแนวคิดและทฤษฎีการสรางมูลคาเพิ่มของ            

ฮันดัล (Hundal, 2000)

  ดงันัน้ เพือ่ใหเกดิความรูความเขาใจในการจัดการความรูดานการถายทอดภมูปิญญาการเพ่ิมคณุภาพ

อาหารสําหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแตละภูมิภาค ผูวิจัยจึงศึกษาขามวัฒนธรรม               

การถายทอดความรูภมูปิญญาการเพิม่คณุภาพอาหารของชาวญีปุ่นเปรียบเทยีบความเหมอืนและความแตกตาง

ในบริบททางวัฒนธรรมของท้ังสองประเทศแลววิเคราะหแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย                

เพื่อการพัฒนาสรางมลูคาเพ่ิมใหแกบรรจุภัณฑสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

วัตถุประสงค 

  1. เพื่อศึกษาแนวทางการถายทอดดานภูมิปญญาการบรรจุภัณฑอาหารดวยการหอและบรรจุ     

ของชาวไทยและญี่ปุนจากผูเชี่ยวชาญการประกอบอาหารทั้งสองประเทศ 

  2. เพื่อพัฒนารูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการบรรจุภัณฑ

  3. เพือ่ทดลองใชรปูแบบการถายทอดภมูปิญญาการบรรจภุณัฑในการพฒันาความคดิสรางสรรค

ดานบรรจุภัณฑของผูเรียนในโรงเรียนแบบมาตรฐานสากลทั้ง 4 ภูมิภาค 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

  จากการเปรียบเทียบลักษณะการถายทอดภูมิปญญาการหอและการบรรจุเพ่ือเพ่ิมคุณภาพอาหาร

ดวยวัสดุธรรมชาติระหวางประเทศไทยและชาวญ่ีปุ นซึ่งนอกจากมีความแตกตางกันตามลักษณะ                      

ทางภูมิศาสตรยังแตกตางกันดวยอัตลักษณตามความเชื่อและภูมิปญญาทองถิ่น ความรูภูมิปญญาจึงมี     

ความคลายคลึงกันในชุมชนที่อยูใกลเคียงกัน การศึกษาขั้นตอนแรกจึงเปนการศึกษาเชิงลึกดานภูมิปญญา 

(Kants, 1781) ตวัแปรทีส่งผลสูการถายทอดภมูปิญญา คอื การเปลีย่นแปลงและผสมผสานกนัทางวฒันธรรม 

วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมเปนสาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนรากฐานของชุมชน

และชนเผา การศกึษาในขัน้ตอนนีเ้ปนการศกึษาเปรยีบเทยีบวฒันธรรมการหอหรอืการบรรจอุาหารเพ่ือสราง

มูลคาเพิ่มจากอัตลักษณทางคุณภาพอาหารและวัฒนธรรมไทย ผูวิจัยดําเนินการศึกษาขามวัฒนธรรม           

ดวยกระบวนการเรยีนรูวธิกีารถายทอดของผูเชีย่วชาญดานภมูปิญญาการหอหรือการบรรจุอาหารของทัง้สอง

ประเทศโดยใชวิธีสังเกตการณเพราะเชื่อวาการเรียนรูจากแนวการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู             

แนวพุทธิปญญานิยมของวีกอทสกี (Vygotsky) ซึ่งเนนการเรียนรูดวยตนเอง
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  กระทรวงศกึษาธกิารจดัใหมกีารรเิริม่หลกัสูตรโรงเรยีนแบบมาตรฐานสากลตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อจัดการศึกษาใหทัดเทียมกับตางประเทศ

ตามทฤษฎีองคกรแหงการเรียนรู (Sange, Kleiner, Roberts, Ross & Smith, 1994) โดยเนนการศึกษา        

ตามทฤษฎีความรู  (Theory of Knowledge TOK) มุงหวังใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรู โดยผานวิธีการรับ

ความรู 4 ประการ ไดแก การรับรูดวยการสัมผัสรับรู การรับความรูดวยภาษา การรับรูดวยอารมณและ             

ความรูสกึ (Sense Perception)  ดงันัน้ การจดัการความรูเพือ่ถายทอดภมูปิญญาการหอหรอืการบรรจอุาหาร

เพ่ือเพ่ิมคณุภาพอาหารดวยวัสดุธรรมชาตินัน้มรีากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูตามแนว คอนสตรัคติวสิตซ่ึิม 

(Constructivism) ผูวิจัยพบวา การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑโดยยึดตามทฤษฎีความคิดสรางสรรคของ          

ทอแรนซเพื่อนําความรูใหมที่ไดบูรณาการความรูและความเช่ือในภูมิปญญาการหอและบรรจุอาหาร               

เพื่อสรางสรรครูปแบบการบรรจุอาหารตามแนวอัตลักษณไทยในการพัฒนาบรรจุภัณฑตามทฤษฎีการสราง

มูลคาเพิ่มของฮัลดัล (Hundal, 2000) ดังกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัย โดยแบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขามวัฒนธรรมการถายทอดภูมิปญญาดานการเพิ่มคุณภาพอาหาร      

เพือ่การพฒันาบรรจภุณัฑระหวางชาวไทยและชาวญีปุ่น  ดาํเนนิการศกึษาในปการศกึษา  ขัน้ตอนนีเ้ปนงาน

วจิยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยการเกบ็รวบรวมขอมูลจากการลงพืน้ทีภ่าคสนามไปยงัสถานที่

ดงักลาวศกึษาขามวฒันธรรมดานความรูภมูปิญญาการหอหรือการบรรจอุาหารระหวางชาวไทยและชาวญ่ีปุน
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   1.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

    ผูวจิยัเลอืกกลุมตัวอยางแบบความไมนาจะเปน (Non-Probability) โดยสุมตวัอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คัดเลือกผูใหขอมูลการถายทอดภูมิปญญาการบรรจุอาหารจาก

ธรรมชาติที่เปนผูเชี่ยวชาญดานการประกอบอาหาร ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบมีเกณฑ (Criteria 

Bases) กลุมตัวอยางที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูเชี่ยวชาญดานการประกอบอาหารจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

    1) ชาวไทยและชาวญีปุ่นทีไ่ดรบัการถายทอดภมูปิญญาตามอตัลกัษณของวฒันธรรม

จากบรรพบุรุษที่มีอายุระหวาง 35-70 ป

    2) ชาวไทยและชาวญ่ีปุนที่มีชื่อเสียงดานการบรรจุภัณฑอาหารท่ีเปนที่ยอมรับ โดย    

เปนชาวไทยจากชุมชนในภูมิภาคท่ีผลิตอาหารจากภูมิปญญาโดยเปนผูถายทอดอาหารในภูมิภาคจาก

ผลิตภัณฑอาหารหอที่มีชื่ออยูในรายชื่อผูเชี่ยวชาญภูมิปญญาทางวัฒนธรรมรับรองโดยกระทรวงวัฒนธรรม  

จํานวน 4 คน โดยคัดเลือกจากกลุมตัวอยางที่อยูในภูมิภาคท่ีสอดคลองกับการดําเนินงานวิจัยเชิงทดลองใน

ขั้นตอนที่ 2  

   1.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

    1) แบบสัมภาษณ ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Dept Interview) 

เปนแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structure Interview) (Whiting, 2008) โดยเปนการพูดคยุสนทนาตามธรรมชาติ

และกําหนดกรอบประเด็นสัมภาษณ 

    2) แบบสังเกตการณ ผูวิจัยดําเนินการสังเกตการณแบบมีสวนรวมโดยรวมกับเปน          

ผูทีร่บัฟง การถายทอดและทดลองปฏิบตัติาม ดาํเนนิการทีละคนจนครบทุกคนเพ่ือเก็บบันทกึขอมูลโดยละเอียด

และมี ชวงเวลาตามแผนการสังเกตการณ

  2. ขั้นตอนท่ี 2  

   2.1 การสรางรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการเพิ่มคุณภาพอาหารเพื่อการพัฒนา 

บรรจุภัณฑตามบริบทของสังคมไทย  ดําเนินการในปการศึกษา 2557 

    1) วิธีการดําเนินงานวิจัย  ผูวิจัยดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการสนทนากลุม 

(Focus Group Discussion) โดยระดมสมองผูเชี่ยวชาญและใชเคร่ืองมือเปนแบบประเมินแผนการถายทอด

และรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการหอหรือการบรรจุอาหารดวยวัสดุธรรมชาติเพื่อนําไป ใชในข้ันตอน

ทดลองรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการเพิ่มคุณภาพอาหารดวยการบรรจุภัณฑตามบริบทของสังคมไทย

     ประชากรทีใ่ชในการสรางรปูแบบการเพิม่คณุภาพอาหารดวยการบรรจภุณัฑในครัง้นี้

เปนผูเช่ียวชาญดานการพฒันาหลกัสตูรและการสอนจากสํานกังานการศึกษาช้ันพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ผูเชี่ยวชาญการสอนวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรมาตรฐานสากล    

และผูเชี่ยวชาญการสอนดานการพัฒนาบรรจุภัณฑในระดับอุดมศึกษาในชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2556      

โดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักวิชาการดานหลักสูตรและการสอนจากสํานักงานการศึกษา               

ขั้นพื้นฐานและสํานักงานการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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    2) การทดลองรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการเพิ่มคุณภาพอาหารดวยการ            

บรรจุภัณฑตามบริบทของสังคมไทย

                            วิธีการดําเนินการวิจัยเปนงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมี

ตัวแปรตนเปนตัวแปรจัดกระทํา (Experiment Variables) และมีตัวแปรตามเปนตัวแปรผลลัพธ (Outcome 

Variables) ดําเนินการทดลองโดยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทั้งภาคภาษาเขียนและเชิงปฏิบัติการ 

ทั้งนี้แบบวัดความรูและความคิดสรางสรรคดานการพัฒนาบรรจุภัณฑสรางแบบทดสอบความคิดสรางสรรค

กอนเรยีนและหลงัเรยีนตามแนวของแบบวดัความคดิสรางสรรคของทอแรนซ เพือ่วัดความคดิสรางสรรคของ

นักเรียนอายุ 16 -18 ป ประกอบดวย ขอคําถามจํานวน 4 ขอ ขอละ 15 นาที รวม 45 นาที 1) แบบวัดที่สราง

ขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบลักษณะการต้ังคําถามความสอดคลองกับนิยามท่ีตองการ

ทดสอบ ความถูกตองดานภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนําแบบทดสอบไปใชใน

การวัดความคิดสรางสรรคกับกลุมตัวอยางในการวิจัย

     ประชากรท่ีใชในการทดลองใชรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการเพิ่มคุณภาพ

อาหารเพ่ือการพัฒนาบรรจุภณัฑเปนนกัเรยีนในโรงเรียนแบบมาตรฐานสากลท่ีมกีารเรียนในปการศึกษา 2556         

กลุมตัวอยางที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ

ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ คัดเลือกโดยผู เชี่ยวชาญการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ                 

การงานพื้นฐานอาชีพและสังคมศึกษา

ผลการวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 1 การดําเนินการวิจัยในจุดประสงคที่ 1 ผูวิจัยพบวาการถายทอดภูมิปญญาการ              

บรรจุภัณฑอาหารดวยการหอและบรรจุของชาวไทยและญี่ปุนจากผูเชี่ยวชาญการประกอบอาหารทั้งสอง

ประเทศมีกระบวนการถายทอดท่ีคลายคลึงกันในดานการเลาเรื่องราว และการถายทอดความรูภูมิปญญา 

และมีประเด็นที่นาสังเกต คือ บรรพบุรุษชาวญี่ปุนมีวิธีการถายทอดที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยการใหผูเรียน

ทดลองปฏิบตัแิละแกปญหาสถานการณตาง ๆ  เพือ่ความอยูรอดซ่ึงแตกตางจากการถายทอดด้ังเดิมของชาวไทย 

  ผูวิจัยดําเนินการตามวัตถุประสงคที่ 2 โดยการพัฒนารูปแบบการถายทอดภูมิปญญา การพัฒนา

ความคดิสรางสรรคดานการประกอบอาหารในผูเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในจุดประสงคที ่2 นัน้ ประกอบ

ไปดวยตัวชี้วัดดานความรูภูมิปญญา ทัศนคติและความเชื่อ และมีทักษะในการหอและการบรรจุอาหาร           

ในแหลงภูมิภาค โดยสงผลการเรียนรูสู พฤติกรรมในระหวางการถายทอดภูมิปญญา 4 ทิศทาง ไดแก              

ความสามารถในการเลือกใชวัสดุในภูมิภาค ความสามารถในการหออาหารตามแนวภูมิปญญา ทักษะใน   

การประยุกตเทคโนโลยีและสามารถสื่อสารรสชาติตามแนวภูมิปญญา (ดังภาพประกอบท่ี 1)
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ภาพที่ 1: แสดงรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการบรรจุภัณฑอาหาร

           ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมาตรฐานสากล

 

  ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการตามจุดประสงคที่ 3 โดยการทดลองรูปแบบการถายทอดความรู

ภูมิปญญาการบรรจุภัณฑอาหารในผูเรียนกลุมทดลองดวยการทดสอบกอนและหลังการทดลองแผน                

การถายทอดภูมปิญญาฯ พบวา นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่4 มผีลสอบกอนและหลังการทดลองท่ีแตกตางกนั       

ผู วิจัยพบวา ความรู ภูมิป ญญาและความคิดสร างสรรคก อนและหลังเรียนดวยชุดแบบทดสอบ                                          

ความคิดสรางสรรคในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในจุดประสงคขอที่ 3 เกี่ยวกับทดลองใชรูปแบบ                        

การถายทอดภูมิปญญาการบรรจุภัณฑในการพัฒนาความคิดสรางสรรคดานบรรจุภัณฑของผู เรียน                    

ในโรงเรียนแบบมาตรฐานสากลทั้ง 4 ภูมิภาค ในแตละโรงเรียนมีผลสอบท่ีมีความใกลเคียงกัน 

  จากขอคนพบดังกลาว โรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกตามเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใชใน     

การทดลองโปรแกรมการถายทอดภูมปิญญาเพ่ือพฒันาความคิดสรางสรรคดานการบรรจุภณัฑอาหารภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใตนั้นพบวา ภาคเหนือที่โรงเรียนแมเจดียวิทยาคมไดถายทอด

การประกอบอาหารและการหอจ้ินสม โรงเรียนนิคมพิมายศึกษาหอขนมตาล โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห  

หองาสลัดและโรงเรียนพนางตุงหอขาวตมลกูโยน โดยพบวานักเรียนมีระดับความรูหลงัการทดลองอยูในระดับ

ที่สูงกวากอนการทดลองรอยละ 16.89 13.67 12.56 และ 17.24 ตามลําดับ และมีความคิดสรางสรรคที่สูง

ขึ้นกวาเดิมทุกโรงเรียน ดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1 

ความรูและความคิดสรางสรรคดานการบรรจุภัณฑอาหารจากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

   
 

 
 

( )  
     16.89   

/      13.67  

     12.56  

     17.24  

อภิปรายผลการวิจัย     
  การถายทอดความรูภูมิปญญาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคดานการบรรจุภัณฑอาหารสําหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 นัน้ควรไดรบัการพฒันาดานเนือ้หาและวิธกีารในการถายทอดฯ โดยจากผลของ

การวิจัยผูวิจัยพบตามข้ันตอนดังนี้

  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเปรียบเทียบความรูภูมิปญญาระหวางชาวญี่ปุนกับชาวไทยในจุดประสงค     

ที ่1 พบวาในแตละทองถ่ินมอีตัลกัษณทีโ่ดดตามลักษณะทางภูมศิาสตรและวัฒนธรรมซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี

ความรูของแคนซที่กลาวถึงความรูที่มีอยูในตัวตนต้ังแตกําเนิด ผูวิจัยพบขอแตกตางระหวางท้ังสองประเทศ

เกี่ยวกับวิธีการถายทอดฯ โดยชาวญ่ีปุนจะใชวิธีการสอนที่เนนการปฏิบัติและการทดลองดวยตนเองการ       

สรางโจทยปญหาและคนหาวธิกีารแกปญหาตามทฤษฎีการเรียนรูแนวปญญานยิมของวกีอทสกี (Vygotsky) 

สรางใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคที่สูงขึ้นจากประสบการณ 

  ผูวิจัยนําแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากชาวญี่ปุนมาพัฒนาใหเปนไปตามโครงสรางของ

หลกัสตูรแบบมาตรฐานสากลของกระทรวงศึกษาธิการตามจุดประสงคที ่2 ของการวิจยัครัง้นีด้วยการบูรณาการ 

กลุมสาระ 3 กลุมสาระ ไดแก สังคม-ประวัติศาสตร การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 

รูปแบบการถายทอดฯ นั้นมุงเนนการพัฒนาความคิดสรางสรรคในผูเรียนดวยการปฏิบัติ โดยดําเนินการ           

ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูของปเตอร แซงเก ที่ไมเพียงแตความรูภูมิปญญาแตผูเรียนตองตระหนัก    

ในความเขมแข็งในอัตลักษณที่โดดเดนของชุมชน รูปแบบการถายทอดความรูจึงตองใชเวลาที่ตอเน่ืองกัน

อยางนอย 4 วัน วันละ 6 ชั่วโมง โดยเริ่มจากการถายทอดความรูตลอดจนการทดลองปฏิบัติงานสรางสรรค  

ผลงานจากความคิดของตนเอง 

  ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัยในตามประสงคที่ 3 ดวยการทําการทดลองใชแผนการถายทอด

ความรูฯ สูผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุมทดลองทั้ง 4 ภาค ผูวิจัยสรางแบบทดสอบตามแนวคิด   

และทฤษฎีความคิดสรางสรรคของทอแรนซวัดความคิดสรางสรรคจากกลุมทดลองภายหลังการเรียนรู               

ผลการทดสอบความคิดสรางสรรคอยูในระดับสูง ผลงานสรางสรรคมีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจและลด         

การใชวัสดุเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมตามแนวคิดและทฤษฎีการสรางมูลคาเพิ่มของฮันดัล  
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สรุป 
  จากขอคนพบในจุดประสงคขอที่ 1 ผูวิจัยพบวาการถายทอดภูมิปญญาของชาวไทยและชาวญ่ีปุน

ในอดตีนัน้มีความคลายคลงึกนัโดยเนนการถายทอดจากผูใหญสูลกูหลาน แตเม่ือบรบิททางสังคมเปลีย่นแปลงไป 

ญี่ปุ นมีความยากลําบากจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 ทําใหประเทศญ่ีปุนมีการพัฒนาแผนการถายทอด                       

สูลูกหลานในชุมชนไดอยางมั่นคง จัดระบบการถายทอดภูมิปญญาการบรรจุภัณฑอาหารเพ่ือนํามาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม และเปนเลศิดานการบรรจุภณัฑในเอเชีย ในขณะท่ีประเทศไทยยังคงถายทอดแบบด้ังเดิม

และเกิดปญหาการขาดแคลนผูรูจริง ภูมิปญญาที่มีอยูเดิมคอยๆ สูญหายไป 

  ขอคนพบในจุดประสงคขอที่ 2 ผูวิจัยพบวา รูปแบบการถายทอดภูมิปญญาที่พัฒนาบรรจุไว                   

ในหลกัสตูรมาตรฐานสากลโดยเปนสวนหน่ึงของการบูรณาการรายวิชาสงัคม-ประวตัศิาสตร การงานพ้ืนฐาน

อาชีพ และภาษาอังกฤษ ที่สอดคลองกับวิธีการถายทอดที่ เหมาะสมที่สุด ไดแก การเลียนแบบ                               

การลองตัง้คาํถามและการทดลองปฏิบตัซิึง่ตองมชีัว่โมงในการปฏิบตัอิยางตอเนือ่งไมเกนิ 24 ชัว่โมง และพบวา         

การถายทอดภูมิปญญาฯ นั้นมีลักษณะที่สําคัญ คือ การสรางขวัญและกําลังใจ การสงเสริมใหผูเรียนใกลชิด              

กับผูรูจริงและมีกิจกรรมรวมกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

  ขอคนพบในจุดประสงคที่ 3 น้ัน ผูวิจัยพบวา เมื่อไดทดลองแผนการถายทอดภูมิปญญาท่ีสอดคลอง

กับผลการเรียนรู ตามสาระรายวิชาในช้ันเรียนแลวผลการทดสอบท้ังดานเนื้อหาภูมิป ญญา และ                          

ความคิดสรางสรรคในผูเรยีนมรีะดับทีส่งูขึน้ ดงันัน้  กระทรวงศึกษาธิการจึงควรพฒันารูปแบบการถายทอดความรู        

ภูมิปญญาฯ เพ่ือใหผูเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคมและการที่จะพัฒนาความคิดสรางสรรคทางภูมิปญญาน้ัน

นอกจากการบูรณาการสาระรายวิชาใหสงผลทางการปฏิบตัสิรางนวัตกรรมการจัดการความรูจากการปฏิบตัิ

จริงและกําหนดโจทยปญหา นอกจากนี้ผู บริหารโรงเรียนและครูผู ควบคุมการสอนตองมีความเขาใจ                      

มีความพรอมในการใหโอกาสและสนับสนุนในการเขารวมกิจกรรมชุมชนและการแขงขันทักษะฝมือและ    

ความคิดสรางสรรคดานการบรรจุภัณฑอาหาร โดยสรางขวัญและกําลังใจ ความภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่น

จะเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมในดานเนื้อหาภูมิปญญา สามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

หรือประกอบอาชีพอิสระเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่มีประสิทธิภาพ มีความพรอมรวมกัน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหมีความกาวหนาตอไปอยางยั่งยืน
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