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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.)เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลของชางทำเคร่ืองปนดินเผาและผูที่เก่ียวขอใน

จังหวัดนนทบุรี 2.)เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการปญญาทองถิ่นของการทำเครื่องปนดินเผาในจังหวัดนนทบุรี กลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ชางทำเครื่องปนดินเผาและผูเกี่ยวของในจังหวัดนนทบุรี ชุมชนเกาะเกร็ด จึง

ใชวิธีการเปดตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie&Morgan) ที่จำนวนประชากร Infinity ระดับความ

เชื่อมั่นอยูที่ 95% และมีคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดอยูที่ 5% ซึ่งทำใหไดขนาดของกลุมตัวอยางเทา 110 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถาม ที่เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจะนำเอาขอมูลที่ได

หลังจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะหเพื่อการตอบปญหาการวิจัยเรื่องที่ตองการศึกษา โดยผูวิจัยไดศึกษาหาความรู 

คนควา ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดกรอบ

แนวคิดของงานวิจัยที่แสดงใหเห็นตัวแปรที่เก่ียวของในคร้ังนี้ และนำไปสูข้ันตอนของการใหความหมายของนิยามศัพท

เฉพาะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการสรางแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ผูวจิัยกำหนด โดยการ

ตั้งขอคำถามในแบบสอบถามตองเปนคำถามที่ครอบคลุมนิยามศัพทเฉพาะอีกดวย ซึ่งการวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงสำรวจที่ใช

แบบสอบถามทั ้งปลายปดและปลายเปด โดยสวนของแบบสอบถามปลายปดผู วิจัยมีตัวเลือกคำตอบใหผู ตอบ

แบบสอบถามไดเลือกตอบ และในสวนแบบสอบถามปลายเปด ผูวิจัยจะกำหนดเฉพาะคำถามใหผูตอบแบบสอบถาม
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สามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได โดยแบบสอบถามถูกแบงออกเปน 3 สวน สถิติที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ สถิติ

พรรณนา ใชรอยละสำหรับขอมูลสวนบุคคลของผูที่เก่ียวของในการทำเคร่ืองปนดินเผาของจังหวัดนนทบุรี และใชสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยวิเคราะหการจัดการภูมิปญญาทองถ่ินของการทำเคร่ืองปนดินเผาในจังหวัดนนทบุรี 

 การวิจัยพบวา  

การจัดการภูมิปญญาทองถ่ินของการทำเคร่ืองปนดนิเผาในจังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดขอมูลจากการแจก

แบบสอบถามชางทำเคร่ืองปนดนิเผาและผูที่เก่ียวของในจังหวัดนนทบุรี พบวาชางทำเคร่ืองปนดนิและผูที่เก่ียวของ

เห็นดวยอยางมากกับวิธีการที่ถายทอดความรูตองถายทอดโดยการใหผูปฏิบัติลงมือปฏิบัติจริง แตในเร่ืองของการสกัด

ความรูในตัวบุคคล ชางทำเคร่ืองปนดนิเผาสวนใหญจะไมมาแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ยงัมีความหวงความรู จึง

ทำใหผลในขอนี้ออกมาเห็นดวยนอย  ในเร่ืองของการใชเทคโนโลยีจากภายนอก ชางทำเคร่ืองปนดนิเผาสวนใหญเห็น

ดวยอยางมากกับการใชเทคโนโลยีในการผลติสื่อการเรียนการสอนและเผยแพร เพื่อใหคนไดเขาใจและเขาถึงไดงาย 

และการจัดระบบการจัดการเก็บความรู ชางทำเคร่ืองปนดินเผาสวนใหญเห็นดวยอยางมากกับการจัดเก็บในลักษณะ

การเขียนบนัทึก ประสบการณชีวิต เร่ืองเลา ตำนาน ทีข่องกับเคร่ืองปนดินเผาในจังหวัดนนทบุรี จัดทำสื่อสิง่พิมพ

เก่ียวกับความรูและเทคนิคตางๆในการทำเคร่ืองปนดนิเผาในจงัหวัดนนทบุรี และควรจัดทำประวัติของผูเชี่ยวชาญแต

ละทาน 

คำสำคัญ: การจัดการ; ภูมิปญญาทองถ่ิน; เคร่ืองปนดินเผาในจังหวัดนนทบุรี 

ABSTRACT 

 This research has the following objectives: 1.) to study the personal information of potters 

and individuals involved with pottery within Nonthaburi. 2.) to study for guidelines to manage the 

pottery tradition within Nonthaburi. The sample group for this research included the potters and 

individuals involved with pottery within Koh Klet, Nonthaburi by using the table for determining by 

Krejcie and Morgan. The sample size is infinite, the level of confidence is 95%, and the acceptable 

level of tolerance is 5%, which brings the sample size to 110 people. Tools used for this research 

included questionnaires which is used for gathering information and then analyzed to satisfy the 

research problems and objectives. The researcher studied and gathered information from 

literature, theories, articles, and research papers to create a research conceptual framework and 

variables to define each nomenclature before creating questionnaire which has to include every 

nomenclature for gathering information from the sample group. This survey research has both the 

close-ended and open-ended questions. The close-ended questions have multiple choices and 

the researcher provide various questions that allow the participants to state their opinion for the 

open-ended questions. The questionnaire is divided into 3 parts. This research uses descriptive 

statistics that allows for creating ratio for the personal information of potters and individuals 
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involved with pottery within Nonthaburi and use standard deviation, average, and median to 

analyze and manage the traditional pottery local wisdom within Nonthaburi. 

 The study has shown that: 

 The questionnaires distributed to potters and individuals involved with pottery within 

Nonthaburi have shown that the sample group mostly agree with the opinion that the most 

efficient way to study traditional pottery is hands-on practice. The result also shows that most 

potters do not agree on sharing their wisdom with other potters. Many potters agree with using 

technology to create study material for practice, to publish local wisdom for the public for easy 

access, and to store knowledge. Most potters agree with documenting, story writing, recording 

experience from the professionals, and publishing books and papers about technique and wisdom 

that involve with pottery within Nonthaburi.   

Keywords: management; local wisdom; pottery within Nonthaburi

1.บทนำ 

 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของวิจัย 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Local wisdom หรือ Popular wisdom) คือ พื้นฐานของความรู้

ของชาวบ้านท่ีเรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาท้ังทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือท่ีเป็นความรู้

ท่ีสั่งสมสืบต่อกันมา คำว่า “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน”(Local wisdom)  

หรือ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” (Popular wisdom) หรือ “ภูมิปัญญาไทย” (Thai wisdom) เป็นคำท่ีรู้จักกันในวงการศึกษา

มานานพอสมควรแล้ว แต่ 

ความจริงในการกล่าวถึงได้เกิดขึ้นในบางระยะๆ และไม่ได้นามาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศ จากน้ันภูมิ

ปัญญาก็ยังมิได้รับการหยิบยกให้เห็นความสำคัญมากนัก จนกระท้ัง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ได้มีการกำหนดไว้ในมาตรา 6 ท่ีว่าด้วย การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข รวมท้ังส่วนหน่ึงของมาตรา 23 ท่ีระบุว่า กระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตสานึกท่ีถูกต้องในเรื่อง

ต่างๆรวมท้ังส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปัญญาท้องถ่ินภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย

และความรู้อันเป็นสากลท่ีต้องเรียนรู้ด้วนตนเองอย่างต่อเน่ือง สำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2534: 52) 

ได้กล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Local wisdom)  

สะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิต สังคม และในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน และถ่ายทอดสืบ 

ทอดกันมาเป็นวัฒนธรรม การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม จึงต้องใช้ปัญญาค้นหาสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว ฟื้นฟู ประยุกต์ 

ประดิษฐ์ เสริมสร้างสิ่งใหม่ บนรากฐานสิ่งเก่าท่ีค้นพบน้ัน นักฟื้นฟู นักประยุกต์และนักประดิษฐ์คิดค้นทาง



4 
 

วัฒนธรรมพื้นบ้านเหล่าน้ี มีชื่อเรียกในเวลาต่อมาว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน”หรือ “ผู้รูช้าวบ้าน” และสติปัญญาท่ีนามาใช้

ในการสร้างสรรค์น้ีเรียกว่า“ภูมิปัญญาชาวบ้าน” หรือ “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” 

ประเวศ วะสี (2536: 21) ได้กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน เกิดจากการสั่งสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดทุกสาขาวิชาไม่แยกเป็นวิชาแบบเรียนท่ีเราเรียน แต่เป็นการเชื่อมโยงกันทุก

รายวิชาท้ังท่ีเป็นเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ การศึกษาและวัฒนธรรม จะผสมกลมกลืนเข้าด้วยกัน 

ยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ (2537: 21) กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดจากการสั่งสมความรู้ประสบการณ์ ท่ีได้รับ

ถ่ายทอดจากบุคคลและสถาบันต่าง ๆ โดยมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและศาสนา เก่ียวข้องอยู่ด้วยและมีวัฒนธรรม

เป็นพื้นฐานภูมิปัญญา ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสิ่งท่ีมีมานาน มีการปฏิบัติโดยผู้คนในชุมชนน้ัน 

สรุป ภูมิปัญญาท้องถ่ินเกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์บนโลก การดำเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ท่ีมีการนำเอาสิ่งท่ีอยู่

รอบ ๆ ตัวรวมถึงความรู้ประสบการณ์ท่ีผ่านมาต้ังแต่สมัยดึกดำบรรพ์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เกิดการสืบทอดมาจาก

รุ่นสู่รุ่น โดยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน และเป็นไปอย่างต่อเน่ืองไม่

ขาดสายสามารถต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดเป็นธุรกิจได้ 

เครื่องป้ันดินเผาได้รับการยอมรับกันโดยท่ัวไป ท้ังด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เศษฐกิจชุมชน 

ตลอดถึงการศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน สังคม และภูมิปัญญาของผู้คนในชุมชนแหล่งผลิต

เครื่องป้ันดินเผาน้ันได้เป็นอย่างดียิ่งแหล่งผลิตเครื่องป้ันดินเผาของชาวมอญท่ีตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวมอญท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยต้ังแต่สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ.๒๓๑๗ 

และชาวมอญท่ีได้อพยกเข้ามาก็ได้พบว่าดินท่ีบ้านปากเกร็ดเหมาะในการทำเครื่องป้ันดินเผามาก ช่างป้ันมอญจึงได้

เริ่มทำเครื่องดินเผาท่ีบ้านปากเกร็ด เป็นอาชีพต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา ท่ีเกาะเกร็ดท่ีมีการทำเครื่องป้ันดินเผาสืบต่อมา

การทำเครื่องป้ันดินเผาในระยะแรกๆ น้ีเป็นการทำภาชนะใชส้อยภายในชุมชนเท่าน้ันนอกจากน้ันดินท่ีเกาะเกร็ดมี

คุณภาพเหมะในการทำเครื่องป้ันดินเผา ช่างป้ันบ้านกวานจึงได้มาทำเครื่องป้ันดินเผาท่ีอ้อมเกร็ด ซึ่งปัจจุบันอยู่หมู่ท่ี 

๗ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คนมอญเรียกว่า บ้านกวานเล่ียะม่าน หรือ บ้านกวานอาม่าน สืบ

ทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ไทยเรียกว่า บ้านโอ่งอ่าง การทำเครื่องป้ันดินเผาท่ีบ้านกวานอาม่านได้ขยายการผลิตมาก

ขึ้น เน่ืองจากเครื่องป้ันดินเผาท่ีผลิตได้เป็นท่ีต้องการของคนในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใกล้เคียงเป็นอย่างมาก 

การทำเครื่องป้ันดินเผาอ่ืนๆ บนเกาะเกร็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ท่ี ๖ และหมู่ท่ี ๑ ซึ่งเป็นชุมชนมอญบนเกาะเกร็ด

และเป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ของบ้านมอญ ชุมชนหมู่ท่ี ๑ หมู่ท่ี ๖ และหมู่ท่ี ๗ ซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อกันท้ัง ๓ หมู่บ้าน และ

เรียกว่า บ้านมอญเครื่องป้ันดินเผาท่ีผลิตท่ีบ้านเกาะเกร็ดส่วนใหญ่เป็นเครื่องป้ันดินเผาขนาดใหญ่และมีความหนา 

เช่น โอ่ง อ่าง นอกจากน้ันเป็นเครื่องป้ันขนาดเล็ก เช่น ครก กระปุก เป็นต้น ชุมชนท่ีผลิตเครื่องป้ันดินเผาบ้านเกาะ

เกร็ดจึงเรียกว่า บ้านโอ่งอ่าง เครื่องป้ันดินเผาของชาวมอญเกาะเกร็ดมีหลายขนาดต้ังแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก 

ตกแต่งแบบเรียบง่ายไปจนถึงแบบลวดลายประณีตสวยงาม เครื่องป้ันดินเผาท่ีทำขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันมักจะ

เป็นแบบเรียบง่ายหรือมีการสลักลวดลายบ้างเพียงเล็กน้อย ได้แก่ โอ่ง อ่าง ครก กระปุก โอ่งพลู เป็นต้น สำหรับ

เครื่องป้ันดินเผาท่ีทำขึ้นเพื่อจำหน่ายเป็นของท่ีระลึกจะมีหลายรูปแบบ เช่น กระปุก หม้อน้ำ ชุดเครื่องครัว เป็นต้น 
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ของเหล่าน้ีมักจะมีขนาดเล็กท้ังสิ้น แต่ถ้าสั่งทำเป็นกรณีพิเศษจะมีขนาดตามความต้องการของผู้สั่งทำ เช่น โอ่ง

ปากกว้างสำหรับใส่น้ำให้วัวกิน เครื่องป้ันดินเผาบ้านเกาะเกร็ดเป็นเครื่องป้ันดินเผาประเภทเน้ือเครื่องดินไม่เคลือบ 

มีความพรุนตัวมาก (Earthenware) เผาออกมาเป็นสีส้มอ่อนจนถึงสีแดง ท่ีเป็นสีดำมีบ้างเล็กน้อย เครื่องป้ันดินเผา

ของเกาะเกร็ด ทำจากดินเหนียวท่ีเกาะเกร็ดผสมทรายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเครื่องป้ันเพื่อลดการหดตัวของดิน  

ชาวมอญท่ีอพยพมาต้ังบ้านเรือนอยู่อาศัยท่ีเกาะเกร็ดต้ังแต่สมัยกรุงธนบุรี จนถึงประมาณ ๕๐ ปี ท่ีผ่านมา มี

วิถีชีวิตผูกพันอยู่กับการทำเครื่องป้ันดินเผาเป็นอาชีพมาโดยตลอด หลังจากน้ันวิถีชีวิตชาวมอญท่ีเกาะเกร็ด

เปล่ียนไป ยุคสมัยเปล่ียนไป มีเทคโนโลยีเข้ามาเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนจากเดิมท่ีเครื่องครัวทำจาก

เครื่องป้ันดินเผาแต่ในปัจจุบันมีเครื่องป่ันมาแทนครก ถังน้ำมาแทนโอ่ง เม่ือมีสิ่งท่ีมาแทนท่ีวัตถุท่ีทำจาก

เครื่องป้ันดินเผา จึงทำให้คนในปัจจุบันจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต วิถีชีวิตคนเปล่ียนเพราะมี

เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวก พอวิถีการใช้ชีวิตเปล่ียนพวก โอ่ง อ่าง ครก ท่ีทำจากเครื่องป้ันดินเผาก็จะ

ค่อยๆหายไปจากสังคมเพราะมีวัตถุท่ีมีความทนทานกว่าเครื่องป้ันดินเผา เม่ือความต้องการใช้เครื่องดินเผาน้อยลงๆ 

ก็อาจจะหายไปในท่ีสุด ชาวไทยเชื้อสายมอญก็ได้หันไปทำอาชีพอ่ืน เช่น รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย ด้วยเหตุผล

เพราะความนิยมในการใช้เครื่องป้ันดินเผาลดลง วัตถุดิบในการทำเครื่องป้ันดินเผาหายาก และราคาแพงมากขึ้น 

นอกจากน้ีการทำเครื่องป้ันดินเผาเป็นงานท่ีมีกระบวนการหลายขั้นตอนต้องใช้ความอดทนและมีฝีมือในงานศิลปะ

พอสมควร ซึ่งเครื่องป้ันดินเผาเป็นสินค้าท่ีใช้ระยะนานในการคืนทุนกลับมา เพราะเป็นสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ และ

ทรงคุณค่า ผู้ท่ีสนใจจะเป็นกลุ่มลูกค้าฉะเพราะ เช่น นักสะสม ท่ีสนใจในศิลปะอันงดงามเหล่าน้ี เพราะลูกส่วนใหญ่

พอเห็นลวดลายท่ีสวยงามและแปลกไม่เหมือนท่ีไหน แต่ก็จะเกิดคำถามกับผู้ท่ีสนใจว่าซื้อไปแล้วเอาไปทำอะไร พอ

หาคำตอบไม่ได้ลูกค้าก็เดินจากไป เครื่องป้ันดินเผาเกาะเกร็ดจุดเด่นคือ บนเครื่องป้ันมีลวดลายวิจิตรอันเป็น

เอกลักษณ์ ลวดลายจะบ่งบอกเลยว่ามาจากท่ีไหน แต่ด้วยยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว มันก็อยู่ว่าท่ีไหนจะ

ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้เร็วกว่ากัน และท่ีสำคัญต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ ซึ่งเป็นโจทย์ยากเลยทีเดียว 

จุดสำคัญไม่ได้อยู่ท่ีคนท่ีถ่ายทอดหรืออนุรักษ์ แต่อยู่ท่ีความต้องการของสังคม ผู้ผลิตจึงต้องหาโอกาสเพื่อให้

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างน้อยท่ีเกาะเกร็ดแห่งน้ีมี คุณลุงท่ีชื่อ สุรัตน์ บัวหิรัญ แก่เป็นหัวหน้า

กลุ่มหัตถกรรมเครื่องป้ันดินเผาหมู่ 1 คุณลุงเป็นผู้นำศิลปะอย่างเครื่องป้ันดินเผาไปเผยแพร่มีท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ จุดประสงค์ของคณุลุงคือต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และคุณลุงอยากให้ชุมชนมีรายได้ คุณลุง

หวังแต่ว่าถ้าคุณลุงไปเผยแพร่เครื่องป้ันดินเผาตามงานต่างๆ ท้ังในประเทศและนอกประเทศ เพื่อให้มีคนสนใจมาก

ขึ้น เพื่อท่ีชุมชนแห่งน้ีกลับมามีรายได้อีกครั้ง คุณลุงยังนำเครื่องป้ันดินเผาเกาะเกร็ดไปสู่สินค้ามาตรฐาน GI คือสิ่ง

บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาเรื่องภูมิปัญญาท้องถ่ินของเครื่องป้ันดินเผาในจังหวัดนนทบุรี 

เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการเผยแพร่เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องป้ันดินเผาในจังหวัดนนทบุรี ในคนรุ่นไทยได้เห็น

ถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่น เพื่อท่ีคนรุ่นหลังจะหันมาสนใจในศิลปวัฒนธรรมของไทย ว่าไม่แพ้

ชาติใด จนไม่อยากให้ศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าเหล่าน้ีหายไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ของช่างทำเครื่องป้ันดินเผาและผู้ท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดนนทบุรี 

1.2.2เพื่อศึกษาแนวทางการ 

จัดการปัญญาท้องถ่ินของการทำเครื่องป้ันดินเผาในจังหวัดนนทบุรี 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือท่ีใช้การทำวิจัย คือ แบบสอบถาม และใช้สูตรคำนวณทางสถิติ

ในการประมวลผล โดยสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.3.2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

 ได้แก่ ช่างทำเครื่องป้ันดินเผาและผู้ท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดนนทบุรี จะเป็นประชากรบริเวณเกาะเกร็ดในปี

พุทธศักราช 2565 ซึ่งไม่ทราบจำนวนท่ีแน่นอน 

1.3.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในวิจัย  

ได้แก่ ช่างทำเครื่องป้ันดินเผาและผู้เก่ียวข้องในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบถึงจำนวนประชากรท่ีแน่นอน จึง

ใช้วิธีการเปิดตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie&Morgan) ท่ีจำนวนประชากร Infinity ระดับความ

เชื่อม่ันอยู่ท่ี 95% และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้อยู่ท่ี 5% ซึ่งทำให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่า 110 คน 

และใช้วิธีสุ่มแบบตัวอย่างแบบเจาะจงโดยจะเลือกแจกแบบสอบถามให้แก่ช่างทำเครื่องป้ันดินเผาและผู้เก่ียวข้องใน

จังหวัดนนทบุรี 

1.4 ประโยชน์ของการวิจัย 

1.4.1 เพื่อนำผลของการวิจัยท่ีได้ 

ไปเป็นฐานข้อมูลของช่างทำเครื่องป้ันดินเผากับภูมิปัญญาท้องถ่ินของการทำเครื่องป้ันดินเผาในจังหวัดนนทบุรี 

1.4.2ผลของการวิจัยท่ีได้ 

สามารถนำไปเป็นแนวทางในการเผยแพร่และการจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินของการทำเครื่องป้ันดินเผาในจังหวัด

นนทบุรี 

1.4.3ผลของวิจัยท่ีได้สามารถ 

นำไปเป็นแนวทางในการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินของการทำเครื่องป้ันดินเผาในจังหวัดนนทบุรีให้คง

อยู่รุ่นสู่รุ่น 

1.5 นิยามศัพท์ 

การจัดการ หมายถึง กระบวนการท่ีดำเนินงานองค์การและการจัดการ (Organization and Management) 

เรียกย่อๆ ว่า O&M เป็นภารกิจท่ีมีความสำคัญกับองค์กรมาก เพราะเป้าหมายของการจัดองค์กรและการจัดการก็คือ 
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เพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ น่ันคือประหยัดเวลาทรัพยากร แรงงาน และได้ผลผลิตสูง

ตามขั้นตอนต่างๆ ตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง การสั่งสมการเรียนรู้ความเชื่อและประสบการณ์ของชาวบ้านท่ีใช้ในการดำเนิน

ชีวิตต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างเป็นสุข และนำมาถ่ายทอดเพื่อไม่ให้องค์ความรู้น้ันหมดสิ้นไปพร้อมกับสังคมท่ี

เปล่ียนไปตามยุคตามสมัยโดยผ่านกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกาลสมัยในปัจจุบัน 

การจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง กระบวนการท่ีมีการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชุมชน 

โดยจะนำวิธีการเข้ามาจัดการให้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนน้ันๆคงอยู่สืบรุ่นสู่รุ่น อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสืบ

ทอดมาจากบรรพบุรุษ มีการจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ิน 5 ลักษณะดังน้ีคือ 

1.การฟื้นฟูความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิม หมายถึง การนำเอาความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิมมาทำ

ให้ชัดเจนและสื่อสารได้กว้างขวางมากขึ้นรู้ว่าชุมชนท้องถ่ินมีความรู้อะไรบ้าง ความรู้น้ันมีท่ีมาอย่างไร ใช้

ประโยชน์อย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับเง่ือนไขต่างๆได้อย่างไร เพี่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่า

ของภูมิปัญญาท้องถ่ินน้ันๆ เพราะความรู้ภูมิปัญญาในบางเรื่องไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักเหตุผลได้ เช่น ความ

เชื่อ ความศรัทธา ดังน้ันการสืบต่อและการถ่ายทอดจึงไม่เพียงแต่การสอน บอกเล่า แนะนำ หรือจัดทำเป็นเอกสาร 

เท่าน้ัน แต่ต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยความเข้าใจ 

2.การสกัดความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและกลุ่ม หมายถึง การร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวน ตรวจสอบความรู้ท่ีมี

ในตัวของแต่ละบุคคล เพื่อท่ีจะนำเอาข้อมูลท่ีได้มาศึกษาเพิ่มเติม ต่อยอด และยกระดับความรู้เดิม 

3.การใช้วิทยากรหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจากภายนอก หมายถึง มีการนำเอาเทคโนโลยีจากภายนอกมา

ศึกษา ทดลอง นำมาปฏิบัติเป็นทางเลือกในการแก้ใขปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน และมีการจัดเก็บเป็นคลังความรู้ของ

ชุมชนท้องถ่ินหรือผลิตเป็นสื่อ และนำไปเผยแพร่ 

4.การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ของบุคคล หมายถึง การร่วมกันทดลอง สังเกต เพื่อนำมา

จัดเก็บเป็นคลังความรู้ สรุปผลดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5.การจัดระบบการจัดการเก็บความรู้ หมายถึง การรวบรวมความรู้ การถอดองค์ความรู้ต่างๆ นำมาแยกเป็น

หมวดหมู่ในลักษณะต่างๆ ดังน้ี  

ฐานข้อมูลเอกสาร เช่น สิ่งพิมพ์เก่ียวกับความรู้ เทคนิค และทักษะต่างๆ 

ฐานข้อมูลบุคคล เช่น จัดทำทำเนียบบุคคล ประวัติ ผลงาน ความเชี่ยวชาญ 

การมีเขียนบันทึก เช่น เรื่องเล่า ตำนาน 

จัดทำหลักสูตร เช่น คู่มือการเรียน การฝึกอบรม 

จัดทำแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องเรียนธรรมชาติ 

เครื่องป้ันดินเผาในจังหวัดนนทบุรี หมายถึง เครื่องป้ันดินเผาแบบพื้นบ้านชนิดไม่เคลือบท่ีผลิตขึ้นใน

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีลักษณะโดดเด่นท้ังกระบวนการผลิตและการแกะสลักหรือฉลุลายอย่างวิจิตร
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บรรจง และได้รับการยกย่องให้เป็นตราประจำจังหวัดนนทบุรี คือ หม้อน้ำลายวิจิตร ซึ่งประกอบด้วย ตัวหม้อ ฝา

หม้อและฐานรองหม้อ 

1.6 กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาทำให้ชาติและชุมชนผ่านพ้นวิกฤติและดารงความเป็นชาติ หรือชุมชนได้ ภูมิปัญญาเป็นองค์

ความรู้ท่ีมีคุณค่าและความดีงามท่ีจรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่าง

กลมกลืนและสมดุล ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาท่ีเริ่มจากการพัฒนาใน

การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาท่ีเกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้

สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย  

ดังน้ัน ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ ต่อท้องถ่ินและผู้คนเท่าน้ัน แต่ยังเอ้ือประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อ

การวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและม่ันคง 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินช่วยพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆของท้องถ่ิน สืบ

สาน สืบทอด และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินน้ันๆ เพื่อท่ีเราจะสามารถนำไปพัฒนาและส่งเสริม และสามารถนาองค์

ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลรุ่นหลังได้อย่างถูกต้องและให้ผู้ท่ีมาศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี 

และสามารถสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญรู้จักการใช้ชีวิต รู้จักวิถีชีวิต รู้คุณค่าใน

ประวัติศาสตร์ของชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู่มีความเป็นมาอย่างไร และวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของท้องถ่ิน ท่ี

ขอมูลสวนบุคคลของผูท่ีเกี่ยวของของ

การทำเครื่องเผาดินเผาในจังหวัดนนทบุรี 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพ 

4.วุฒิการศึกษา 

5.อาชีพ 

6.รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นของการทำ

เครื่องปนดินเผาในจังหวัดนนทบุร ี

ประกอบดวย 

1.การฟนฟูความรูภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมี

อยูเดิม 

2.การสกัดความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคล 

3.การใชวิทยากรและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมจากภายนอก 

4.การสรางสรรคความรูใหมจาก

ประสบการณบุคคล 

5.การจัดระบบการจัดการเก็บความรู 
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สามารถสร้างความเข็มแข็ง ความสามัคคีและความภาคภูมิใจและสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนให้อนุรักษ์สืบทอด

ประเพณีของท้องถ่ิน ของตนสืบต่อไป และช่วยชุมชนมีการสร้างรายได้ มีความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนของตน 

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

การจัดการ คือ กระบวนการท่ีดำเนินงานองค์การและการจัดการ (Organization and Management) เรียก

ย่อๆ ว่า O&M เป็นภารกิจท่ีมีความสำคัญกับองค์กรมาก เพราะเป้าหมายของการจัดองค์กรและการจัดการก็คือ 

เพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ น่ันคือประหยัดเวลาทรัพยากร แรงงาน และได้ผลผลิตสูง

ตามขั้นตอนต่างๆ ตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มิติของการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

นอกจากกระบวนการแลกเปล่ียนแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ ยังมีมิติการจัดการความรู้ของชุมชนท้องถ่ินต่าง ๆ (ปาริ

ชาติ วลัยเสถียร, 2549) มีลักษณะดังน้ีคือ 

1. การฟื้นฟูความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิม ทุกชุมชนท้องถ่ินมีความรู้และภูมิปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการ

ดำรงชีวิต ท้ังด้านการผลิต สังคม วัฒนธรรม การเมืองและการปกครองของชุมชนท้องถ่ิน รวมท้ังการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานเดิมอยู่แล้ว อาจมีมากน้อยแตกต่างกันไปการฟื้นฟูความรู้ ภูมิปัญญาท่ีมีอยู่เดิมทำให้

ความรู้ชัดเจนและสื่อสารได้กว้างขวางมากขึ้น รู้ว่าชุมชนท้องถ่ินมีความรู้อะไรบ้าง ความรู้น้ันมีท่ีมาอย่างไร ใช้

ประโยชน์อย่างไร ควรปรับปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกับเง่ือนไขต่าง ๆ ได้อย่างไรความสำคัญของการฟื้นฟูความรู้ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิม อยู่ท่ีการให้ความหมายแก่“คุณค่า” ของทุนชุมชนท้องถ่ิน ความรู้ภูมิปัญญาในบางเรื่อง ไม่

สามารถอธิบายได้ด้วยหลักเหตุผลได้ เพราะเป็นเรื่องของศรัทธา ความเชื่อ ดังน้ันการสืบต่อและการถ่ายทอดจึงไม่

เพียงแต่การสอนการบอกเล่า การแนะนำ หรือจัดทำเป็นเอกสารและสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เท่าน้ัน แต่ต้องอาศัยการ

ปฏิบัติด้วยความเข้าใจ อย่างลึกซึ้งเป็นสำคัญ 

2. การสกัดความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและกลุ่ม เป็นการประมวลความรู้จากประสบการณ์ของบุคคลและ

กลุ่มกิจกรรม โดยร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวน ตรวจสอบ ศึกษาเพิ่มเติมเป็นการเสริมฐาน ต่อยอด และยกระดับความรู้

เดิม 

3. การใช้วิทยากรหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจากภายนอก โดยการศึกษา ทดลอง นำมาปฏิบัติเป็น

ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน จัดเก็บเป็นคลังความรู้ของชุมชนท้องถ่ินหรือผลิตเป็นสื่อ และ

เผยแพร่ 

4. การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ของบุคคล กลุ่ม ชุมชนท้องถ่ิน โดยการทดลองการสังเกต 

และจัดเก็บเป็นคลังความรู้ สรุปผลดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบของกลุ่มเรียนรู้ 

5. การจัดระบบการจัดการเก็บความรู ้จากการรวบรวมความรู้ การถอดองค์ความรู้ต่างๆ นำมาแยกเป็น

หมวดหมู่ในลักษณะต่าง ๆ ดังน้ีคือ 

5.1 ฐานข้อมูลเอกสาร จัดเก็บในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์เก่ียวกับความรู้ เทคนิค และทักษะต่างๆ มีการจัดพิมพ์เป็น

เอกสาร จัดทำเป็นวีดีทัศน์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
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5.2 ฐานข้อมูลบุคคล จัดทำเนียบบุคคล ซึ่งประกอบด้วยประวัติ ผลงาน ความรู้และความเชี่ยวชาญ 

5.3 การมีเขียนบันทึก ประสบการณ์ชีวิต เรื่องเล่า ตำนาน 

5.4 จัดทำหลักสูตร คู่มือการเรียน การฝึกอบรม 

5.5 จัดทาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ มีการวางแผนการจัดการ 

ในสภาพความเป็นจริงของชุมชนท้องถ่ินท่ีมีการสืบทอดและดารงวิถีของชุมชนอยู่ได้น้ัน ท้ังน้ีเพราะปัจจัย

สำคัญคือชุมชนท้องถ่ินมีความรู้อันเกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงมีการสั่งสม สืบทอด ปรับเปล่ียน และสร้าง

ความรู้ใหม่ตลอดเวลา แต่ความรู้ส่วนใหญ่เป็นความรู้ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคลหากมีการเสริมสร้างพลังการจัดการ

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จะเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนท้องถ่ินมีความรู้ท่ีชัดแจ้ง ทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการ

เปล่ียนแปลงได้อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะเห็นได้ว่าการจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ท่ีไกลตัว 

แต่เป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตประจาวันของมนุษย์ ท่ีต้องปรับตัวเองเพื่อให้อยู่รอดและเท่าทันกับความเปล่ียนแปลง

และความเป็นไปของธรรมชาติสรรพสิ่งท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างไม่หยุดน่ิง เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าชุมชน

ท้องถ่ินจะต้องมีความพร้อม สามารถรับสิ่งใหม่ ๆ และปรับตัวเองอย่างรู้เท่าทันให้ได้ จึงควรสิ่งเสริมให้มีการ

เรียนรู้การจัดการความรู้ และปฏิบัติจริงในระดับชุมชนท้องถ่ิน ซึ่งการจัดการความรู้ระดับชาวบ้านท่ีมาจาก“ภูมิ-

ปัญญาท้องถ่ิน” นับเป็นเรื่องสำคัญ ท้ังน้ีเพราะความรู้เหล่าน้ีเป็นความรู้ท่ีได้มาจากการ“สังเกต” และ “ทดลอง” มา

เป็นเวลานาน จากผู้รู้ในชุมชนท้องถ่ิน ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้นำชุมชนท้องถ่ิน หรือปราชญ์ชาวบ้าน นอกจากน้ีความรู้ดังกล่าว

ยังมีมุมมองท่ีแฝงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อเอาไว้ด้วย ดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้มี

การเรียนรู้และการจัดการความรู้ และปฏิบัติจริงในระดับชุมชนท้องถ่ิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคน พัฒนา

ระบบงานของชุมชนท้องถ่ินซึ่งจัดเป็นหน่วยทางสังคมท่ีมีความสำคัญต่อความเข้มแข็งต่อฐานรากของสังคมอย่าง

แท้จริง 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษา เรื่อง การจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินของการทำเครื่องป้ันเผาในจังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยแบบ

ไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัด

กระทำหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) 

คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาในเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้มีขั้นตอนในการดำเนินการ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

 ด้านประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ชา่งทำเครื่องป้ันดินเผาและผู้ท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดนนทบุรี จะเป็นประชากร

บริเวณเกาะเกร็ด ในปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งไม่ทราบจำนวนท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่าง 
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 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ช่างทำเครื่องป้ันดินเผาและผู้เก่ียวข้องในจังหวัดนนทบุรี โดย

ชุมชนเกาะเกร็ด เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำคัญของเมืองไทยโดยเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีได้รับ

ความสนใจ และเป็นอีกหน่ึงแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบถึงจำนวนประชากรท่ี

แน่นอน จึงใช้วิธีการเปิดตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie&Morgan) ท่ีจำนวนประชากร Infinity 

ระดับความเชื่อม่ันอยู่ท่ี 95% และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้อยู่ท่ี 5% ซึ่งทำให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่า 

110 คน 

3.2 การสุ่มตัวอย่าง 

สุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น(Non-Probility) ใช้วิธีสุ่มแบบตัวอย่างแบบเจาะจง โดยจะเลือกแจกแบบสอบถาม

ให้แก่ช่างทำเครื่องป้ันดินเผาและผู้เก่ียวข้องในจังหวัดนนทบุรี 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม ท่ีเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจะนำเอาข้อมูลท่ี

ได้หลังจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อการตอบปัญหาการวิจัยเรื่องท่ีต้องการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหา

ความรู้ ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อกำหนด

กรอบแนวคิดของงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นตัวแปรท่ีเก่ียวข้องในครั้งน้ี และนำไปสู่ขั้นตอนของการให้ความหมายของ

นิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัย

กำหนด โดยการต้ังข้อคำถามในแบบสอบถามต้องเป็นคำถามท่ีครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะอีกด้วย ซึ่งการวิจัยน้ี

เป็นวิจัยเชิงสำรวจท่ีใช้แบบสอบถามท้ังปลายปิดและปลายเปิด โดยส่วนของแบบสอบถามปลายปิดผู้วิจัยมีตัวเลือก

คำตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ และในส่วนแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยจะกำหนดเฉพาะคำถามให้

ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได้ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของช่างทำเครื่องป้ันดินเผาและผู้เก่ียวข้องในจังหวัด

นนทบุรี ซึ่งข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินของการทำเครื่องป้ันดินเผาในจังหวัด

นนทบุรี ได้แก่ ด้านการฟื้นฟูความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่ ด้านการสกัดความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ด้านการใช้

วิทยากรหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจากภายนอก ด้านสร้างสรรค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ของบุคคล ด้านการ

จัดระบบการจัดการเก็บความรู้  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ข้อเสนอแนะของการจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินของการทำ

เครื่องป้ันดินเผาในจังหวัดนนทบุรี 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท่ีได้ทำการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วไป

ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามลงพื้นท่ีจริง และ กระดาษคำตอบ กับกลุ่มตัวอย่าง 110 ชุด เพื่อแจกให้กับของช่างทำ
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เครื่องป้ันดินเผาและผู้เก่ียวข้องในจังหวัดนนทบุรี โดยการสุ่มแบบ Snowball หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว นำ

ข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์คำนวณผล โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS 

3.5 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ใช้ร้อยละและความถ่ี อธิบาย เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได ้

ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อธิบาย การจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินของการทำเครื่องป้ันดินเผาใน

จังหวัดนนทบุรี 

4.สรุปผลการวิจัย 

ผลการจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินของการทำเครื่องป้ันดินเผาในจังหวัดนนทบุรี พบว่า 

ระดับการจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินของการทำเครื่องป้ันดินเผาในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมด้าน

สร้างสรรค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ของบุคคลถ่ายทอดด้วยการจัดทำในรูปแบบเอกสารมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ีย x̄ = 3.20 , SD =1.25 รองลงมาด้านการจัดระบบการจัดการเก็บความรู้โดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 2.99, SD =1.43 

รองลงมาการฟื้นฟูความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิมโดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 2.90, SD =1.44 รองลงมาการใช้วิทยากร

หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจากภายนอกโดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 2.87, SD =1.46 และการสกัดความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล

โดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 2.60, SD =1.24 ตามลำดับ 

ระดับการจัดการด้านการฟื้นฟูความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ีย x̄ = 2.90 , SD =1.29 เม่ือพิจารณารายข้อแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากกับการ

ถ่ายทอดความรู้ต้องถ่ายทอดโดยการทำให้ผู้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติจริง มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 4.13 , SD = 0.84 

รองลงมาเห็นด้วยในระดับมากกับการถ่ายทอดความรู้ต้องถ่ายทอดด้วยการสอนโดยตรง โดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 3.62 , 

SD = 1.29  รองลงมาเห็นด้วยในระดับปานกลางกับการถ่ายทอดความรู้ต้องถ่ายทอดด้วยการบอกเล่าโดยมีค่าเฉล่ีย 

x̄ = 2.72 , SD = 1.41รองลงมาเห็นด้วยในระดับน้อยกับการถ่ายทอดความรู้ต้องถ่ายทอดด้วยการแนะนำโดยมี

ค่าเฉล่ีย x̄ = 2.11 , SD = 1.13 และเห็นด้วยระดับน้อยกับการถ่ายทอดความรู้ต้องถ่ายทอดด้วยการจัดทำในรูปแบบ

เอกสารโดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 1.93 , SD = 1.06 ตามลำดับ 

ระดับการจัดการด้านการสกัดความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 2.60 , 

SD =1.24 เม่ือพิจารณารายข้อแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับน้อยกับการสกัดความรู้ต้องเกิดจาก

การท่ีคนในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวน ตรวจสอบ ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดความรู้เดิม โดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 2.60 , 

SD = 1.24 ตามลำดับ 

ระดับการจัดการด้านการใช้วิทยากรหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจากภายนอก โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง โดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 2.87 , SD =1.46 เม่ือพิจารณารายข้อแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมาก

กับคิดว่าควรใช้เทคโนโลยีในการผลิตเป็นสื่อการสอนและเผยแพร่ มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 3.83 , SD = 1.21 
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รองลงมาเห็นด้วยในระดับน้อยกับคิดว่าควรมีผู้สอนในการสอนเพื่อการศึกษา ทดลอง และปฏิบัติเป็นทางเลือกใน

การแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินโดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 1.81 , SD = 0.86 ตามลำดับ 

ระดับการจัดการด้านสร้างสรรค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ของบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

โดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 3.20 , SD =1.25 เม่ือพิจารณารายข้อแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับปานกลาง

กับท่านคิดว่าการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่โดยการทดลอง สังเกต และจัดเก็บเป็นคลังความรู้ สรุปผลดำเนินงาน

ร่วมกันในรูปแบบของกลุ่มเรียนรู้ โดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 3.20 , SD = 1.25 ตามลำดับ 

ระดับการจัดการด้านการจัดระบบการจัดการเก็บความรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 

2.99 , SD =1.43 เม่ือพิจารณารายข้อแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากกับท่านคิดว่าควรจัดเก็บ

ในลักษณะการเขียนบันทึก ประสบการณ์ชีวิต เรื่องเล่า ตำนาน มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 3.91 , SD = 0.82 

รองลงมาเห็นด้วยในระดับมากกับคิดว่าควรจัดเก็บในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์เก่ียวกับความรู้ เทคนิค และทักษะต่างๆ มี

การจัดพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 3.66 , SD = 1.29 รองลงมาเห็น

ด้วยในระดับมากกับคิดว่าควรจัดเก็บในลักษณะฐานข้อมูลบุคคล จัดทำทำเนียบบุคคล ประวัติ ผลงาน ความรู้ ความ

เชี่ยวชาญโดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 3.65 , SD = 1.35 รองลงมาเห็นด้วยในระดับน้อยกับคิดว่าควรจัดทำหลักสูตร คู่มือการ

เรียนการสอน การฝึกอบรมโดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 2.36 , SD = 1.36 รองลงมาเห็นด้วยในระดับน้อยกับคิดว่าควรจัดทำ

แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ มีการวางแผนการจัดการโดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 2.28 , SD = 1.32 และลำดับสุดท้ายเห็น

ด้วยในระดับน้อยกับคิดว่าควรจัดทำรายงานวิจัยชุมชนท้องถ่ินโดยสมาชิกในชุมชนท้องถ่ินร่วมกับนักวิชาการและ

นักพัฒนาโดยมีค่าเฉล่ีย  x̄ = 2.08 , SD = 1.02 ตามลำดับ 

5.อภิปรายผล 

ผลการวิจัย การจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินของการทำเครื่องป้ันดินเผาในจังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปได้

ตามวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1.ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของช่างทำเครื่องป้ันดินเผาและผู้ท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดนนทบุรี 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้

ต่ำกว่า 10,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมพันธ์ เตชะอธิก (2550) ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้และการ

จัดการความรู้ของชุมชน เพื่อพึ่งพาตนเอง จากกรณีศึกษา 6 กรณ ี

2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินของการทำเครื่องป้ันดินเผาในจังหวัดนนทบุรี โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 2.91, SD = 1.42 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นด้วยกับ การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ของบุคคลถ่ายทอดด้วยการจัดทำในรูปแบบ

เอกสาร อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย x̄ = 3.20, SD = 1.25 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญา เมืองรื่น 

(2552) ได้ศึกษากระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศึกษากรณีเครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จังหวัด

ระยอง 
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6.ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่องการจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินของการทำเครือ่งป้ันดินเผาในจังหวัดนนทบุรี ในครั้งน้ี

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำไปใช้และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 

ข้อเสนอแนะและการนำไปใช้จากผลวิจัยเรื่องการจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ินของการทำเครื่องป้ันดินเผาใน

จังหวัดนนทบุรี สามารถนำไปเป็นแนวทางเก่ียวกับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ีนของในเขตพื้นท่ีน้ันๆ ให้กับคน

รุ่นหลังท่ีสนใจหรือเป็นการทำให้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิมนำมาทำให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อท่ีจะได้ถ่ายทอด

ให้แก่คนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายและเป็นการเผยแพร่ในวงกว้างมากขึ้นอีกท้ังทำให้ทราบถึงปัญหาจริงๆ

ว่าทำไมภูมิปัญญาท้องถ่ินของการทำเครื่องป้ันดินเผาในจังหวัดนนทบุรีถึงได้ไม่เป็นยุคทองเหมือน 50 ปีท่ีแล้ว 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรวิจัยปัญหาของการทำเครื่องป้ันดินเผาในจังหวัดนนทบุรี  

2. ควรทำวิจัยในเรื่องสินค้า OTO เครื่องป้ันดินเผาในจังหวัดนนทบุรี  

3. ควรทำวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทราบข้อมูลในเชิงลึก 
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