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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา ขอมูลที่นํามาสังเคราะหองคประกอบ ไดแก                           

(1) ภูมิปญญาทองถ่ิน (2) ศิลปะและวัฒนธรรม (3) แนวคิดการบริหารงานตามภารกิจดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ (1) เอกสารและงานวิจัย          

ทีเ่กีย่วของกบัภมูปิญญาทองถิน่ในระหวางป พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2554  จาํนวน 11 รายการ (2) กลุมผูเชีย่วชาญ 

ทางดานภมูปิญญาทองถิน่ดานศลิปะและวัฒนธรรม ดานศลิปกรรมสาขาทีเ่กีย่วของจาํนวน 5 ทาน เครือ่งมอื

ที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) แบบบันทึกผลการศึกษา (2) แบบประเมินความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอน

การสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม                    

ในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก (1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของของภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา (2) การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสรางกรอบแนวคิดการวิจัย                             
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(3) นําเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินความสอดคลอง ผลการวิจัย พบวา ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา แบงไดเปน 2 องคประกอบหลัก คือ (1) ศิลปะ (2) วัฒนธรรม                 

องคประกอบดานศิลปะ ไดแก (1) อุตสาหกรรมและหัตถกรรม (2) ศิลปกรรมองคประกอบดานวัฒนธรรม                

ไดแก (1) ภาษาและวรรณกรรมพื้นถิ่น (2) ประเพณี (3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                  

(4) การแพทยแผนไทย (5) เกษตรกรรม จากการศึกษาสรุปไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา สามารถแบงออกได 2 องคประกอบหลัก และ 7 องคประกอบยอย                  

ทั้งน้ีองคประกอบและโครงสรางหลักมีความสําคัญและมีความสัมพันธกับภูมิปญญาทองถ่ินและ                                  

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

คําสําคัญ
 ภูมิปญญาทองถิ่น  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  สถาบันอุดมศึกษา

Abstract  
 The objective of this research is to Synthesize of Elements and Structure of Local Wisdom 

for Arts and Cultural Preservation in Higher Education Institutions. The data is used to synthesize: 

(1) local wisdom (2) arts and culture (3) the concept of management to promote arts and culture 

preservation in Higher Education Institutions.  The samples in research study are (1) documents 

and research related to local wisdom between the year 1996 - 2011, 11 items (2) five experts fields 

in local wisdom, arts and culture, arts-related. Tools that are used in research: (1) forms for recording 

the results of the study. (2) A conformity of assessment by experts. The methodology of the                      

synthesis of elements and structure of local wisdom for arts and cultural preservation in Higher 

Education Institutions include (1) a study of theories of local wisdom, arts and culture in Higher 

Education Institutions. (2) data collection to create a framework for the research. (3) offering experts 

to assess conformity. The research found that: local wisdom to promote arts and culture preservation 

in Higher Education Institutions can be divided into two main elements: (1) Arts (2) Cultures.                   

The elements of arts are (1) industry and crafts (2) fine arts. The elements of cultures are                                   

(1) language and local literature (2) tradition (3) The management of natural resources and the 

environment (4) Thai traditional medicine (5) agriculture. The study of local wisdom to promote arts 

and culture preservation in Higher Education Institutions can be divided into two main elements 

and seven subcomponent elements. The elements and main structure are important in terms of the 

relationship between local wisdom and the preservation of arts and culture in Higher Education 

Institutions.
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บทนํา
 ภูมิปญญาทองถิ่นเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของไทย และเปน                  

ความรูที่มีคุณคา โดยสืบทอดกันมาผานประสบการณ วิธีคิด การปฏิบัติที่แตกตางและหลากหลาย                         

เปนทั้งศาสตรและศิลป ซึ่งสั่งสมสืบทอดกันมายาวนานจากแหลงตางๆ ทั้งจากในชุมชน ครอบครัว ความเชื่อ

ศาสนา การเมืองการปกครองในทองถิ่น (Petkaew, 2004) ทั้งนี้ ภูมิปญญาทองถิ่นของไทยนั้น ยังสามารถ

สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนหรือสังคม ทําใหเกิดเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศสราง                            

ความภาคภมูใิจใหแกคนในชาติและทองถ่ิน กอใหเกดิการพฒันาเศรษฐกจิเชิงสรางสรรคอนันาํไปสูการสราง

คุณคาทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึนเพื่อใหคนไทยไดหันกลับมาทําความรูจักและเขาใจภูมิหลังรากเหงา     

ทางภูมปิญญาและวัฒนธรรมของตนเองใหมากข้ึนโดยยงัคงสามารถกาวหนาตอไปอยางทันโลกและยงัจาํเปน

ตองรูจักตนเองเขาใจภูมิปญญาท่ีสั่งสมของเราเองเพื่อใหสามารถปรับเปล่ียนและพัฒนาอยางมีศักดิ์ศรี                    

บนแนวทางผสมผสาน “ของดี” ที่เรามีอยูเปนทุนกับ “ของใหม” ที่เราเลือกแลววาเหมาะแกเรา (Na Thalang, 

1997)

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ถือเปนภารกิจหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา

วฒันธรรมอนัดีงามจะชวยปลูกฝงรากฐานอนัดีงามของจติใจ ชวยเสริมคุณคาใหบณัฑิตของมหาวทิยาลัยเปน

ทรัพยากรบุคคลทีม่คีุณภาพของชาติ ดงัน้ัน สถาบนัอุดมศึกษาจงึตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานน้ี

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติ

ของแตละสถาบนัและมกีารบูรณาการเขากับพันธกจิอ่ืนๆ รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมทีฟ่นฟูอนุรกัษสบืสาน พฒันา 

เผยแพร ศลิปะและวฒันธรรม สรางสรรคสงเสรมิภมูปิญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพฒันาองคความรูทีด่ขีึน้

 โครงสรางของภูมปิญญาทองถิน่ถือเปนองคความรูทีม่คีวามสําคัญอยางมาก เปนมรดกทางวัฒนธรรม

ที่สืบทอดตอกันมายาวนาน เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่พัฒนามาจากอดีตถึงปจจุบัน ลักษณะความรู               

ของภูมิปญญาทองถิ่นเปนการผสมผสานเช่ือมโยงกัน จึงมีการจัดแบงองคประกอบโครงสรางหรือประเภท     

ของภูมิปญญาทองถิ่นไวแตกตางกัน ทั้งภูมิปญญาทองถิ่นดานการทํามาหากิน การยังชีพ วัฒนธรรม                                 

ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม โภชนาการ เกษตรกรรม การรักษาและยารักษาโรค หรือการจัดการทรัพยากรตางๆ

 Keawwanna (2011, 204) กลาววา ภมูปิญญาทองถ่ินเปนรากฐานสาํคญัของการดาํรงชวีติของชุมชน

ทองถิ่น เพราะภูมิปญญาทองถิ่นเปนสรรพวิชาความรูที่ชุมชนใชแกปญหาหรือจรรโลงชีวิต มีการประยุกตใช

กนัมายาวนาน  หากภูมปิญญาทองถ่ินจะสามารถดาํรงอยูไดยาวนานจําเปนตองมีศกัยภาพในการปรับเปล่ียน

ใหเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมหรือบรบิททีเ่ปล่ียนแปลงไป จากความเปนมาดังกลาวผูวจิยัจงึเห็นความสาํคญั

ของการสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใหไดองคประกอบและโครงสรางท่ีสอดคลองและเหมาะสมซ่ึงมีความจําเปน                       
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อยางยิ่งตอการพัฒนาระบบการจัดเก็บความรูภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชออนโทโลยี เพ่ือการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาและระบบดังกลาวจะเปนตัวกลางที่เปนประโยชนในการนําความรูไปสู 

ผูสนใจ ซึ่งถือเปนตัวชวยในการสื่อความหมายใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นของภูมิปญญาทองถิ่น

วัตถุประสงค
 เพื่อสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม
 ภูมิปญญาทองถิ่น

 “ภูมิปญญา” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Wisdom มีความหมายวา ความรู ความคิด ความเชื่อ                           

ความสามารถ ความจดัเจนทีก่ลุมชนไดจากประสบการณทีส่ัง่สมไวในการปรับตวัและดาํรงชีพ  ความสามารถ

ทางพฤติกรรม และความสามารถในการแกปญหาของมนุษย (Na Thalang, 1997)  ภูมิปญญาจัดเปนทุน

ทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญย่ิงของมนุษย สิ่งดังกลาวสั่งสมงอกงามขึ้นจากความรอบรูประสบการณ                    

ผนวกดวยความเฉียบคมในการหยั่งรูอยางลุมลึก เพื่อการปรับเปลี่ยนสภาพทรัพยากรและองคความรูที่มีอยู

เดิมใหเพิ่มพูนคุณคาข้ึนอยางสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ  ของชุมชนทองถ่ินและสังคมของตน

องคความรูของภูมิปญญาคือสวนท่ีเปนศาสตร สําหรับสวนท่ีเปนศิลปคือเปนความรูที่มีคุณคาทั้งดีและงาม 

และผูคนคดิคนข้ึนมา ไมใชสมองเพยีงอยางเดียวแตดวยอารมณความรูสกึและจติวิญญาณดงัน้ันภูมปิญญา

ทองถิ่นจึงเปนความเขาใจเก่ียวกับโลกและชีวิตที่สัมพันธกับวิธีคิดวิถีปฏิบัติและวิธีใหคุณคาของกลุมชน                            

(Petkaew, 2004)

 ภูมิปญญาทองถิ่นถายทอดได 2 ลักษณะ (Phongphit,1993) คือ (1) ลักษณะการถายทอดที่เปน

นามธรรม เปนโลกทัศน เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต เปนเร่ืองเก่ียวกับการเกิด แก เจ็บ ตาย คุณคาและ

ความหมายสิง่ตางๆ ในชีวติประจาํวันและ (2) ลกัษณะการกาํหนดทีเ่ปนการถายทอดรปูธรรม เปนเร่ืองเฉพาะ

ดานตางๆ ที่เห็นไดชัดเจน เชน การทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี เปนตน

 Chimplee (2012) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรม

เครื่องจักสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมามีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความรู

ภูมิปญญาทองถ่ิน กระบวนการจัดการความรูและเง่ือนไขท่ีมีผลตอการจัดการความรู ผลการศึกษาพบวา                

(1) ความรูภมูปิญญาทองถิน่ดานหตัถกรรมเครือ่งจกัสานเกีย่วของกบัความรูความสามารถและประสบการณ

ที่บรรพบุรุษไดสร างสรรคและถายทอดสืบตอกันมาจนกลายเปนองคความรู ประจําทองถ่ินผาน                                     

กระบวนการเรียนรูทางสังคมและการปลูกฝงวิธีคิด การดําเนินชีวิตประจําวันใหแกลูกหลานเพื่อปฏิบัติ                          

สืบตอกันมาและ (2) กระบวนการจัดการความรู ภูมิป ญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมเครื่องจักสาน                                           

ซึ่งจากองคประกอบหลักทั้ง 3 ประการนั้น นําไปสูการพึ่งตนเองของกลุมองคการชุมชนไดอยางเหมาะสม                 
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โดยมีหลักการที่สําคัญไดแก การมีผู นําท่ีเข มแข็ง มีความสามัคคี การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                             

ในการดําเนินชีวิต และการมีใจรักในดานการจักสาน   

 Kaewmanee (2016) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การใชหนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่อง ดนตรีและ

นาฏศิลปพื้นบาน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ มีวัตถุประสงค

เพื่อสรางและศึกษาผลการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่องดนตรีและนาฏศิลปพื้นบาน   โดยใชภูมิปญญา

ทองถิน่สาํหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 5 โรงเรยีนวดัรองออ ผลการศกึษาพบวา การสรางหนวยการเรยีนรู

บูรณาการผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ ทําใหไดหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง ดนตรีและนาฏศิลป

พื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และแผนการจัดการเรียนรูใน                          

หนวยการเรยีนรูบรูณาการ จาํนวน 9 แผน รวมเวลา 18 ชัว่โมงและหลังจากท่ีใชหนวยการเรยีนรูและแผนการจัดการ

เรียนรูพบวา ความรูและทักษะการปฏิบัติดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานของนักเรียนมีคาเฉล่ียรอยละ 84.56      

ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวนักเรียน รอยละ 65 เห็นวาหนวยการเรียนรูมีกิจกรรมที่หลากหลาย สื่อที่ใชมีทั้ง  

สื่อของจริง รูปภาพ ซีดีเพลงและวีดีทัศนมีการวัดประเมินผลท้ังความรู ทักษะปฏิบัติและคุณลักษณะ                     

สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

ชาติ เพื่อใหเห็นความสําคัญและคุณคาในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่ตองสงเสริม พัฒนาและเผยแพร                      

สิ่งที่ดีงามดานศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนนั้น ควรปลูกฝงและสรางเสริม

เยาวชนใหมคีวามรู ชืน่ชม หวงแหนและเหน็คุณคาของศิลปวฒันธรรมไทย เพ่ือการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามใหคงอยูสืบไป

 Viriya & Chaiyoopatham (2014) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธการพัฒนาบทบาท

สถาบันอุดมศึกษา ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมผลการวิจัยพบวา (1) สภาพปจจุบันองคกรดานการ                 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา เปนศูนยที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง เพื่อเปนหองปฏิบัติงาน                      

ดานวถิชีวีติชมุชน ปญหาทีพ่บ คอื ขาดความสนใจจาก ผูนาํรฐับาล ขาดบคุลากร ขาดงบประมาณ สวนบทบาท

ของสถาบันอุดมศึกษาตองสอดคลองกับนโยบายระดับชาติ และเปนภารกิจที่สําคัญเทาเทียมกับดานอ่ืนๆ 

และ (2) ปจจัยแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอประสิทธิผลการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้ง                   

36 ปจจัย สงผลตองานในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.35 , S.D. 1.207) ถึงระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43, 

S.D.1.207) ดานนโยบายสงผลมากท่ีสุด รองลงมาเปนดานบุคลากร และวิเคราะหองคประกอบได 10                           

องคประกอบที่อธิบายความแปรปรวนรวม (Eigenvalues) ไดรอยละ 89.107 3) กลยุทธการพัฒนาบทบาท                    

ของสถาบันอุดมศึกษาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 13 กลยุทธ 4 ดาน คือ 1) ดานนโยบาย                  

2) ดานบุคลากร 3) ดานการพัฒนา และ 4) ดานการนํากลยุทธลงสูการปฏิบัติ
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยเพ่ือสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับ  

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา ใชแบบประเมินการสังเคราะหขอมูลองคประกอบ

และโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นท่ีผานการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการตรวจสอบ  

ปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ โดยมีการประเมินความสอดคลองโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

5 คน ทางดานภูมิปญญาทองถิ่น ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานศิลปกรรมสาขาที่เกี่ยวของ

 1. ขั้นตอนในการวิจัย 

  1.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ดังนี้

   1.1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวของกบัภูมปิญญาทองถิน่ ในระหวางป พ.ศ. 2539 

-  พ.ศ. 2554 จาํนวน 11 รายการ ไดแก ขอมลูทีเ่กีย่วของกบัองคประกอบของภูมปิญญาทองถ่ิน ดานยอยแตละ

องคประกอบของภูมปิญญาทองถ่ิน ทฤษฎทีีเ่กีย่วของดานภูมปิญญาทองถ่ิน ทฤษฎทีีเ่กีย่วของของศลิปะและ

วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

   1.1.2 บันทึกผลการศึกษาเพ่ือการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลองคประกอบและ

โครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

  1.2 ขั้นตอนที่ 2 กําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของการศึกษางานวิจัยดังนี้

   กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยของการสังเคราะหขอมูลองคประกอบและโครงสราง

ภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

  1.3 ขั้นตอนที่ 3 สังเคราะหขอมูลองคประกอบและโครงสรางของภูมิปญญาทองถิ่น ดังนี้

   1.3.1 วิเคราะหและสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

   1.3.2 สรางแบบประเมนิเพือ่ใหผูเช่ียวชาญประเมนิองคประกอบและโครงสรางภมูปิญญา

ทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาที่สังเคราะหขึ้น
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ตารางที่ 1 

แสดงการบันทึกการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  3.1 แบบบันทึกผลการศึกษา สําหรับการสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญา

ทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

  3.2 แบบประเมินความสอดคลองของขอมูลทั้ง 7 องคประกอบยอยจากผูเชี่ยวชาญเพื่อการ

สังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถ่ินโดยประเมินหาคาความสอดคลองเหมาะสมของ

ขอมูลองคประกอบยอย คา IOC ที่ไดอยูระหวาง 0.8-1.00 โดยผูเชี่ยวชาญที่นํามาเปนกลุมตัวอยาง                                 

ในการประเมินน้ัน เปนผูมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณทางดานภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะ                            

และวัฒนธรรมดานศิลปกรรมและสาขาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 5 ป จํานวน 5 ทาน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 256176

 3.  การวิเคราะหขอมูล

  วิเคราะหโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  สังเคราะห และสรุปผลตามกรอบแนวคิดและขอบเขต                 

การศึกษาครั้งนี้

ผลการวิจัย
  1. องคประกอบของขอมูลดานภมูปิญญาทองถิน่ท่ีเก่ียวของกบัการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในสถานศึกษา พบวา สามารถแบงออกเปนองคประกอบยอยได 7 องคประกอบดังภาพที่ 1

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 1: องคประกอบยอยของภูมิปญญาทองถิ่น

 2. ผลการสังเคราะหองคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

  2.1 ผลการประเมินความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญดานภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและ

วัฒนธรรม
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ตารางที่ 2

การประเมินความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญดานภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1

 
2

 
3

 
4 

 
5 

 1  
1.  
2.  

 2  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

  2.2  องคประกอบและโครงสรางภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในสถาบันอุดมศึกษาพบวา สามารถแบงไดเปน 2 องคประกอบหลัก ไดแก ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมี                   
องคประกอบยอย 7 องคประกอบ องคประกอบหลักดานศิลปะ ไดแก (1.1) อุตสาหกรรมและหัตกรรม                              
(1.2) ศิลปกรรมองคประกอบหลักดานวัฒนธรรม ไดแก (2.1) ภาษาและวรรณกรรมพื้นถิ่น (2.2) ประเพณี 
(2.3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2.4) การแพทยแผนไทย (2.5) เกษตรกรรม 
ดังภาพที่ 2

 
 
 

 
 

ภาพที่ 2: องคประกอบและโครงสรางหลักของภูมิปญญาทองถิ่น
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  2.2.1 องคประกอบของดานศิลปะ แบงไดเปน 2 องคประกอบยอย ไดแก 

   2.2.1.1  อุตสาหกรรมและหัตถกรรม แบงออกเปน 10 หมู คือ ชางเขียน ชางปน ชางแกะ 

ชางสลัก ชางหลอ ชางกลึง ชางหุน ชางรัก ชางบุ ชางปูน (The Fine Arts Department, 2009)

   2.2.1.2  ศิลปกรรม แบงออกไดเปน 4 กลุม คือ กลุม 1 สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งแบงออก

ไดเปน  2  สาขา คือ สถาปตยกรรมประเภทที่อยูอาศัย และสถาปตยกรรมประเภทศาสนสถาน และในแตละ

สาขา สามารถแบงการจดัเกบ็ออกเปน 4 ภาค คอื ภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต กลุม  2 ประตมิากรรม 

แบงออกไดเปน 3 สาขา คือ ประติมากรรมนูนสูง ประติมากรรมนูนต่ํา ประติมากรรมลอยตัว กลุม 3 จิตรกรรม 

แบงออกไดเปน 2 สาขา คอื จติรกรรมไทยแบบประเพณี และจติรกรรมไทยแบบสากล และ กลุม 4 ดรุยิางคศิลป 

แบงออกไดเปน 2 สาขา คือ ดนตรี และนาฏศิลป สาขาดนตรีแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมเครื่องดนตรีไทย 

ไดแก เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเปา และกลุมวงดนตรีไทย ไดแก วงเครื่องสาย วงปพาทย วงมโหร ี

สําหรับสาขานาฏศิลป สามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม คือ โขน ละคร ระบํารําฟอน การแสดงพื้นบาน และ

การละเลนพื้นบาน 

  2.2.2 องคประกอบของดานวัฒนธรรม แบงไดเปน 5 องคประกอบยอย ไดแก 

   2.2.2.1 ภาษาและวรรณกรรมพื้นถิ่นแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ กลุม 1 ภาษาถิ่น และ 

กลุม 2 วรรณกรรมไทย ซึ่งในกลุมของภาษาถ่ิน สามารถแบงการจัดเก็บออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ                      

ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต และกลุมของวรรณกรรมไทย แบงสาขายอยไดเปนมุขปาฐะ และอมุขปาฐา และ

แตละสาขาสามารถแบงการจัดเก็บออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต เชนกัน 

   2.2.2.2 ประเพณีสามารถแบงการจัดเก็บออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง           

ภาคอีสาน ภาคใต

   2.2.2.3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสามารถแบงออกเปน 4 สาขา คอื 

ดิน นํ้า อากาศ ปาไม

   2.2.2.4  การแพทยแผนไทยสามารถแบงออกเปน 2 สาขา คอื สมนุไพร และการนวดแผนไทย 

   2.2.2.5 เกษตรกรรม สามารถแบงออกเปน 4 สาขา คือ การกสิกรรม การปศุสัตว                 

การประมง การปาไม

อภิปรายผลการวิจัย
 โครงสรางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีความสัมพันธกันจากการศึกษาวิจัยน้ัน พบวา ภูมิปญญาทองถ่ิน

มีความสัมพันธกับศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งไดจากการศึกษาความหมาย ประเภท ความสัมพันธตางๆ ที่พบ

ในแตละองคประกอบของศิลปะและวัฒนธรรม ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมคือวิถีชีวิต พฤติกรรม                                 

มีการเรียนรู หรือสิ่งที่คนผลิตขึ้นในหมูคณะ ในสวนของภูมิปญญาทองถิ่นนั้นเนนวิถีชีวิตของคนในชุมชนใน

ทองถ่ิน และสืบสานตอทอดกันมาจนเปนเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมไดซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ Sridharmma (2011, 11) ที่กลาววา การศึกษาวัฒนธรรมเปนการศึกษาวิถีชีวิต พฤติกรรมและ     
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ผลงานของมนุษยทีส่รางสรรคขึน้ตลอดจนความรู ความคดิ และความเชือ่ การศึกษาสาขานีจ้งึเปนการศกึษา

การปลูกฝงความรู  ความคิดและถายทอดกันสืบมาเพ่ือความอยู รอด รวมถึงแนวคิดในงานวิจัยของ                         

Keawwanna (2011, 207) ที่กลาววา กลุมชนหรือชุมชนทองถิ่นใดๆ ยอมมีความแตกตางกัน ตาม                             

สภาพแวดลอมธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม มีการเรียนรูดวยตนเองโดยธรรมชาติและประสบการณจริง 

ทําใหมีภูมิปญญาสั่งสมที่แตกตางกัน ในสวนของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญ

ประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้               

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติ

ของแตละสถาบัน  สอดคลองกับงานวิจัยของ Janlekha (2002) ที่ทําการศึกษาเร่ืองรูปแบบความสัมพันธ

ระหวางสถาบนัราชภฏักับชุมชนเพือ่พัฒนาดานวฒันธรรม ซึ่งพบวา สถาบันอุดมศกึษาควรสนองรับนโยบาย

ของรฐัสถาบันการศึกษากระจายอาํนาจใหชมุชนไดมสีวนรวมในการบริหารงานดานวฒันธรรม จดัการศึกษา

จัดกระทําสื่อปฏิสัมพันธวัฒนธรรมของชาติดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานวัฒนธรรม                                        

มีกระบวนการรวมสถาบันราชภัฏกับชุมชนเพื่อพัฒนาดานวัฒนธรรมตามสภาพท่ีปรากฏในปจจุบัน                                 

กับสภาพที่ตองการใหเกิดในอนาคต

สรุป
 ผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี พบวา ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน                      

สถาบันอุดมศึกษา สามารถแบงออกได 2 องคประกอบหลัก และ 7 องคประกอบยอยซึ่งองคประกอบหลัก 

คือ  (1) ศิลปะ (2) วัฒนธรรม องคประกอบดานศิลปะ แบงเปนองคประกอบยอยได 2 องคประกอบ ไดแก                          

(1.1) อุตสาหกรรมและหัตกรรม (1.2) ศิลปกรรมองคประกอบดานวัฒนธรรม แบงเปนองคประกอบยอยได              

5 องคประกอบ ไดแก (2.1) ภาษาและวรรณกรรมพ้ืนถ่ิน (2.2) ประเพณี  (2.3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (2.4) การแพทยแผนไทย และ (2.5) เกษตรกรรม

 ดังนั้น ในการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อการพัฒนาระบบการจัดเก็บความรูภูมิปญญาทองถิ่นโดยใช

ออนโทโลยีเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาจึงควรนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปน

โครงสรางหลักของการพัฒนาระบบ เพ่ือคงความสําคัญและสัมพันธกันระหวางภูมิปญญาทองถิ่นกับ                            

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาใหมีความเหมาะสมตอไป
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