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รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กรณีศึกษา : อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ลักษณา เกยุราพันธ์1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษา อาเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ 1)
เพื่อศึก ษาสภาพการณ์และประวัติความเป็นมาการจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก 3) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
4) ประเมินและปรับปรุงการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก พื้นที่ในการศึกษาคือแหล่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ทั้ง 8 ชุมชน ผู้ที่
ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาคือ หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ นักวิชาการในเขตพื้นที่ ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านหรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 20 คน ใช้การเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยการทดลองใช้รูปแบบใน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าเรือ และชุมชนเกาะหวาย เก็บรวบรวมข้อมู ลกันยายน 2560 มกราคม 2561 การวิเคราะห์ข้อมูลในการหาความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการณ์และประวัติความเป็นมา อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสืบทอดกันมาจนกลายเป็น
ภูมิปัญญาแห่งองค์ความรู้ประจาท้องถิ่น เนื่องจากอาเภอปากพลี มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี และเป็นเมืองแห่ง
การท่องเที่ยว และมีผู้นาที่มีความรู้ความสามารถ ส่วนด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ อย่างเป็นขั้นตอน
การสืบทอด การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ยังประสบปัญหาค่อนข้างมาก 2) รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พัฒนามาเรียกว่า KKLVCS MODEL K คือ Knowledge Model (รูปแบบความรู้) K คือ
Knowledge Sharing and Exchanging (การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้) L คือLearning Community (ชุมชนแห่งการ
เรีย นรู้) V คือ Value (คุณ ค่า) C คือ Conservation (การอนุรัก ษ์) S คือ Self-Reliance (การพึ่งตนเอง) 3) ผลการ
ทดลองจากการใช้การจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก พบว่ า มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะน าไปใช้ พั ฒ นาการจั ด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาและวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ในทุ ก
องค์ประกอบ 4) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายกเป็นอย่างไร ที่สาคัญได้แก่ มีการส่งเสริมให้ บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาให้ได้รับความรู้ โดยการอบรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์มรดกทางด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนาไปสู่การพึ่งตนเองโดยการจัดตั้งกลุ่มในการรับผิดชอบ และได้รั บการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐเพื่อส่งเสริม รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก ให้มีประสิทธิภาพในการสืบสาน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : รูปแบบ, การจัดการความรู้, ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
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KNOWLEDGE MANAGEMENT MODELS FOR LOCAL WISDOM AND CULTURE : A CASE STUDY
OF PAK PHLI DISTRIC NAKHON NAYOK PROVINCE
Luxana Keyuraphan1*
Abstract
This research was aimed to find a knowledge management model for local wisdom and culture:
a case study of Pak Phli district, Nakhon Nayok province. The research and development approach was
applied to 1) study the situations and history of the local wisdom and culture management in Pak Phli
district, Nakhon Nayok province, 2) design and develop an appropriate model for the knowledge
management of the local wisdom and culture for the district, 3) implement the developed model for local
knowledge and culture in the district, and 4) evaluate and improve the model of the local wisdom and
culture knowledge management for Pak Phli district, Nakhon Nayok province. The study area included the
8 local wisdom and culture sources in Pak Phli district, Nakhon Nayok province; 20 key informants in the
study were purposely selected from the heads of government agencies in the area, the local academics,
the community leaders, folk wisdom or local wisdom and culture experts, and government officials and
employees in the private sector. The tools included a questionnaire, an in-depth interview guideline, group
discussion and learning exchange organizing. The developed model was implemented in Ta Ruae and Koh
Wai communities. The data were collected during September 2017 through January 2018; then, they were
analyzed for frequency, per cent, mean, standard deviation, and content analysis.
The findings revealed 1) the situations and history of the local wisdom and culture management
in Pak Phli district, Nakhon Nayok province, have been in consistent with the local conditions, wisdom, and
culture, accumulated and inherited by the ancestors, and then passed as the wisdom of local knowledge
for more than 200 years. Pak Phli district has been considered a tourist attraction with knowledgeable and
competent leaders; however, the knowledge acquisition, storage process, inheritance, and the conservation
of the local wisdom and culture here have still faced many problems. 2) The developed model for the
local wisdom and culture of Pak Phli district is KKLVCS model. K is for the knowledge model, K is for
knowledge sharing and exchanging, L is for learning community, V is for value, C is for conservation, and S
is for self-reliance. 3) The implementation of the knowledge management model showed it was
appropriate for the development of the local knowledge and culture management in all respects. 4) The
important results of the model evaluation showed that all levels of the personnel were encouraged to
have their knowledge developed through training, various knowledge exchanging; they valued the
conservation of the local knowledge and culture inheritance, based on the sufficiency economy that could
lead them to their self-reliance, by setting up responsible groups to receive budgets from the government
to efficiently and sustainably promote the model for the local knowledge and culture management in Pak
Phli district, Nakhon Nayok province.
Keyword: Model, Knowledge Management, Local Wisdom and Culture
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บทนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเป็นมรดกทางความคิดของชุมชนทางสังคม ที่คงอยู่ในสังคมไทยเป็นจานวน
มากในปัจจุบันและวิถีการดาเนินชีวิตที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์สืบต่อกันมาโดยภูมิปัญญาเหล่านี้ นอกจาก
แสดงความเป็นไทย ความเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่งแล้ว ยังเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญและพัฒนาการของคน
ในชาติไทย เพราะภูมิปัญญานั้นถือว่าเป็นสิ่งละเอียดอ่อน ซึ่งชาติที่เจริญแล้วมักมีสังคมที่สงบสุขร่มเย็นไม่
ระส่าระสาย มีความเป็นอิสระจึงจะสามารถสร้างสรรค์และสั่งสมภูมิปัญญาเฉพาะตนขึ้นมาได้ (จักรพันธ์ โสมะ
เกษตริน, 2551 : 1) ในบางพื้นที่ไ ด้มีการสร้างภูมิปัญญาของชุมชนตนขึ้นที่เรียกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local
Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) เป็นเรื่องราวขององค์ความรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชื่อทางศาสนา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปะโบราณ การละเล่นรวมถึงวิทยาการต่างๆ ซึ่งความรู้และสิ่ ง
ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเกิดจากภูมิปัญญาและประสบการณ์ของคนในชุมชนหรือท้องถิ่นทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อให้ตอบสนอง
การดารงชีวิตในด้านต่างๆ ของชุมชน นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์คนกับคน
คนกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และคนกับสิ่งที่เหนือธรรม รวมไปถึงกิจกรรมทุกอย่างในการดารงชีพของคนใน
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการพัฒนาชีวิตของคนในชุมชนและสังคม ในด้านเศรษฐกิจและ
ด้านสังคมที่เคียงคู่กันมาตลอด จัดได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นปัจจัยพื้นฐานแห่งการดารงชีพในการพัฒนา
สังคมไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง การได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อบุคคลที่เหมาะสม ณ เวลาที่ถูกต้องและช่วยให้บุคคลได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน โดยมุ่งมั่นที่ปรับปรุงการดาเนินการขององค์การ( Davenport and Prusak ,1998) กล่าวได้ว่าการ
ได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้องนั้นต้องมีการนาจัดการอย่างเป็นระบบพร้อมนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินงาน
โดยมีหลักการที่สาคัญในการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ให้มีสภาพกลายเป็น
ความรู้ที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge) และองค์ประกอบหลักที่สาคัญประการหนึ่งของการจัดการ
ความรู้คือ กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญในการจัดองค์
ความรู้ทมี่ อี ยู่ให้มีระเบียบแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ การปรับตัวที่ต่อเนื่องและการเรียนรู้
ที่ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ที่มีกระบวนการต่อเนื่องและการปรับตัวนี้เรียกว่า Situated
Knowledge ที่สาคัญคือ กระบวนการจัดการความรู้ที่มีลักษณะซับซ้อนทับกันอยู่หลายมิติ ซึ่งความรู้ในปัจจุบัน
มักให้ความสาคัญที่เน้นความรู้ในมิติเดียวกัน (อานันท์ กาญจนพันธ์,2544: 170-171)และ ได้ให้ความหมาย
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน การจัดความรู้เชิงเดี่ยวเพื่อประโยชน์ด้านการค้าเช่นการทา
สวนยางพารา การปลูกมันสาปะหลังหรือพืชผลอื่นๆ เช่น เงาะ ทุเรียน เป็นต้น ส่วนการจัดการความรู้เชิงซ้อน
การนาความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสมผสานกับการผลิตแบบใหม่และดึงความรู้จากที่อื่นๆ เข้ามาผสมผสาน
การปรับตัวให้เข้ากับประเพณีเดิม เพื่อให้เกิดความหมายใหม่และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทาให้
องค์ความรู้ในท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนรู้ มีการปรับตัวตลอดเวลา ซึ่งการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นความรู้ที่ซ้อนทับกันหลายมิติ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในชุมชน มนุษย์รู้จักนาวัตถุดิบที่
อยู่ใกล้ตัวมาดัดแปลงเป็นอาหาร เครื่องใช้ ที่อยู่อาศัย ที่มีความละเอียด ประณีต งดงามในเชิงศิลปะจนกลายเป็น
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย สืบทอดจากรุ่นหนึ่งสู่ อีกรุ่น จนกลายเป็นมรดกทางวัฒ นธรรมที่ตกทอดมา
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การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด การจัดเก็บ การพัฒนา และนาไปใช้
ประโยชน์ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน สังคมและระดับประเทศ
การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการนากระบวนการมา
จั ด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากความคิ ด ประสบการณ์ ความเชื่ อ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
วัฒนธรรมในการดารงชีพของคนในแต่ละลาดับ มีการถ่ายโอนความรู้กันและกัน ถึงแม้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
แต่ละท้องถิ่นยังขาดการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นระบบและไม่สามารถนาข้อมูล องค์ความรู้ดังกล่าว
ออกมาเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป และจากสภาวการณ์ในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนส่วน
ใหญ่ตระหนักและเห็นความสาคัญ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หลายชุมชนมีการนาทรัพยากรในท้องถิ่นมา
เป็นทุนทางวัฒนธรรมสังคม เพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตผลของชุมชน โดยอาศัยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น มาพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืนที่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการคานึงถึงการอนุรักษ์การสืบ
ทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังเช่นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก เป็นเมืองที่มีหลักฐานว่าเป็นเมืองโบราณมาตั้งแต่สมัยทวารวดีและเคยเป็นเมือง
หน้าด่านในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น จากสภาพภูมิประเทศเป็นแห่งที่ราบลุ่มแม่น้าดินดอนสามเหลี่ยมปาก
แม่น้าเจ้าพระยาทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุม่ เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม ทานา ทาสวนผลไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นที่นา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการทานา อาเภอปากพลี ประกอบด้วย 7 ตาบลได้แก่ ตาบลเกาะ
หวาย ตาบลเกาะโพธิ์ ตาบลปากพลี ตาบลโคกกรวด ตาบลท่าเรือ ตาบลหนองแสง และตาบลนาหินลาด ตั้งอยู่
ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดนครนายก กลุ่มชาติพันธุ์ประกอบด้วย กลุ่มคนไทย กลุ่มคนลาว กลุ่มคนไทย
พวน และกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน กลุ่มชาติพันธ์ดังกล่าว ได้สั่งสมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จานวนมาก
ได้แก่ การถนอมอาหาร การทาปลาร้า ปลาดู ไม้กวาด เครื่องจักรสาน ฯลฯ ซึ่งเป็นผลผลิตทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการถนอมอาหารจากอดีตสู่ปัจจุบัน คือ การทาปลาร้า และปลาดู ได้มีกระบวนการ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แรกเริ่มได้มีการถ่ายทอดในหมู่เครือญาติหรือคนสนิท ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวถือเป็น
เรื่องของเคล็ดลับที่มิได้นามาเปิดเผย ไม่มีการจัดบันทึกที่ชัดเจน ทาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ ไม่ก้าวหน้าหรือ
พัฒนาเท่าที่ควร เกือบทาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการถนอมอาหารปลาร้า ปลาดู สูญหายไปพร้อมๆ กับผู้ที่จากไป
บุคคลเหล่านั้นมีอายุมากขึ้น เสียชีวิตเป็นจานวนมาก คนรุ่นหลั งที่ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวมี
จานวนลดน้อยลง จึงทาให้ขาดแคลนผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหารปลาร้า ปลาดู ประกอบด้วย
กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนไม่ค่อยสนใจ เนื่องจากมีแนวคดว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ไปยึดมั่นในวัตถุนิยม สื่อและความ
ทันสมัยเข้ามาแทนที่ทาให้ผลผลิตทางภูมิปัญญาท้องถิ่น การทาปลาร้า ปลาดู ลดน้อยลงมากและอาจจะหมดไป
ในที่สุด หากไม่ได้รับการส่งเสริม คิดค้นความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมการถ่ายทอด การอนุรักษ์ การฟื้นฟู รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ องค์ความรู้ อันเป็นอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีคุณค่ามิ
ให้สูญหายไปจากชุมชนในท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการนามาเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
โดยการนาทุนทางสังคมวัฒนธรรม ทุนทางปัญญา นาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาจัดการความรู้เพื่อสร้าง
คุณค่าทางสังคม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนาไปสู่ ทักษะอาชีพการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นรูปแบบการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นจัดเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะสามารถอนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชนทางสังคมตลอดไป
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ด้วยเหตุนี้รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษา อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก จึงมีความสอดคล้องกับบริบทด้ านพื้นที่ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริม
การเรี ย นรู้ ภายใต้ ก ารอนุ รัก ษ์ การสื บ ทอดภูมิปั ญญาท้ อ งถิ่น ที่ สามารถนามาพั ฒนาและเกิ ดทั ก ษะในการ
ดารงชีวิตบนพื้นฐานแห่งการพึ่งตนอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์และประวัติความเป็นมาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒ นธรรม
ท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
2. ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
3. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวั ฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก
4. ประเมินและปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)
เนื่องจากแบบการวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้าเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ (วรรณวีร์ บุญคุ้ม, 2556:
187) การดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการศึกษา
สภาพการณ์และประวัติความเป็นมาการจัดการความรู้ภมู ิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นออกแบบและพัฒนา
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบการจัดการความรู้ภมู ิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการนารูปแบบมาการจัดกิจกรรมการจัดความรู้ภูมปิ ัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ที่พัฒนาขึ้นมาทดลองใช้ (Implementation) ขั้นตอนที่ 4
การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินและปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดความรูภ้ ูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
พื้นที่ในการศึกษา อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สารวจสภาพการณ์รวม 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
หนองแสง ชุมชนนาหินลาด ชุมชนโคกกรวด ชุมชนเกาะหวาย ชุมชนเกาะโพธิ์ ชุมชนปากพลี ชุมชนท่าเรือ
ชุ ม ชนท่ า แดงและผู้ใ ห้ข้ อมูลหลักคื อประชาชนและผู้ที่ มีส่ว นเกี่ย วข้ อ งกั บการจั ดการความรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ นักวิชาการในเขตพื้นที่ ผู้นาชุมชน ปราชญ์ ชาวบ้าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 20 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เสวนากลุ่ม และจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ทดลองใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นใน 2 ตาบล คือ ชุมชนเกาะหวายและชุมชนท่าเรือ เก็บ
รวมรวบข้อมูลในเดือนมีนาคม 2560 – เมษายน 2561 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนาเสนอเป็นเรียงความพร้อมภาพประกอบ
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ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพการณ์และประวัติ ความเป็นมา การจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ต่อการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความเหมาะสม
เพราะมีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การส่งเสริมต่อการจัดการความรู้มี
ผู้นาชุมชนรับผิดชอบต่อการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน มีแรงจู งใจ มีวัตถุดิบจาก
แหล่งน้า ปลาธรรมชาติจานวนมาก ส่งผลให้มีการพัฒนารูปแลลการจัดการความรูท้ ี่ได้รบั การสืบทอดจากรุน่ สูร่ นุ่
ในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก ประกอบกับชาวชุมชนมีการสืบทอดวิถีชีวิต ศิ ลปะ วัฒนธรรม ประเพณีมานาน
กว่า 200 ปี
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นเคเคเอลวีซี
เอส โมเดล “KKLVCS MODEL” ประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบ โดยที่ Knowledge Model (รู ป แบบของ
ความรู้) K หมายถึง Knowledge sharing and Exchanging (การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ )L คือLearning
Community (ชุมชนแห่งการเรียนรู้)V คือ Value (คุณค่า) C คือ Conservation (การอนุรักษ์) S คือ SelfReliance (การพึ่งตนเอง) ซึ่งผลการประเมินรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับเหมาะสมมาก
3. ผลการทดลองจากการใช้การจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก ที่สาคัญได้แก่ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาให้ได้รับความรู้ โดยการอบรม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย และทาให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์มรดกทางด้านภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนาไปสู่การพึ่งตนเองโดยการจัดตั้งกลุ่มในการรับผิดชอบ
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อส่งเสริม รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้มีประสิ ทธิภาพในการสืบสาน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้
อย่างยั่งยืน
ตอนที่ 1 ผลจากการศึกษาสภาพการณ์และประวัติความเป็นมาการจัดการความรู้ภมู ิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
มี แ นวโน้ ม ในการจั ด การความรู้ ที่ ดี เ พราะมี ส ภาพแวดล้ อ ม สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ แล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม และมีแรงจูงใจในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก ประกอบกับชาวชุมชนมีความรู้พื้นฐานในการดารงชีวิต ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่สืบทอดในเรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนานกว่า 200 ปี ผลที่ได้จากการศึกษา
และค้ น หามี ความสอดคล้อ งกั บ แนวคิ ดในเรื่อ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ภูมิ ปัญ ญาพื้ น บ้า นในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์
หมวกกุ้ยโล้ย ซึ่งได้ระบุว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ความสามารถในการดารงชีวิตในพื้นที่นั้นๆโดยใช้
สติปัญญาสะสมความรู้อย่างหลากหลายผสมผสานกลมกลืนกับศาสนา สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม การ
ประกอบอาชีพ และกระบวนการเหล่านี้มาจนหลายชั่วคนเป็นวิถีแห่งการดารงชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากการ
เรียนรู้เป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่มาตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ และการแก้ไข
ปัญหาในการดารงชี วิต (จริยา ชูรอด, : 2552:16) และยังสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องภูมิปัญญาที่นักวิชาการ
กล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) เป็นความรู้ของชาวบ้ านที่เรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์และ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ภูมิปัญญาเป็นเรื่องที่สั่งสมกันมาแต่อดีต เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการทางจารีต ประเพณี วิถีชีวิต การทามาหากินและพิธีกรรมต่างๆ (รัตนะ บัวสนธ์,
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2537: 176) และผลการค้นหาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นหาในเรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคอีสานตอนบน พบว่าภู มิปัญญาท้องถิ่นหมายถึง ผลผลิตทางปัญญาของผู้คนในชุมชนและท้องถิ่นที่
เกิดจากการสะสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมประกอบกับแนวคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญญาต่างๆ
ของตนเอง จนเกิดเป็นการหลอมรวมเป็นแนวคิดที่เป็นลักษณะของตนเอง สามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัยในการดาเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ภูมิปัญญาชาวบ้านจึงเป็น
กระบวนการที่เกิดจากการสืบทอดถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ แล้วพัฒนาเลือกสรร
ปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านั้นจนเกิดทักษะและความชานาญสามารถแก้ไขและพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุค
สมัยแล้วเกิดภูมิปัญญาองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสม และสืบทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (รัตนา แสงสว่าง,
2549: 21) ซึ่งแหล่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ อนุรักษ์ สืบทอดสู่การพึ่งตนเอง ดังที่ราชบัณฑิตยสถาน
กล่าวไว้ว่า “ภูมิปัญญาไทย หรือภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการกระทาและสืบทอดองค์
ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชน และนามาปรับปรุง เลือกสรรหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ (ราชบัณฑิตยสถาน;
2546: 1044)
ผลการศึกษายังพบปัญหาอุปสรรคของการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการ
สืบทอด คือ ผู้สืบทอด ผู้รู้หรือปากชาวบ้านมีอยู่ไม่มาก และเป็นผู้สูงอายุ 75-87 ปีและเยาวชนรุ่นหลังควรได้รับ
การสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และแหล่งการเรียนรู้ลดน้อยลง การสนับสนุนจากภาครัฐที่ไม่
ต่อเนื่อง และจากผลการศึกษายังพบปัญหาสาหรับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งผลที่ได้
จากการค้นหานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (จิรวัฒน์ นาคพนม, 2549:116). ศึกษาสภาพการณ์ของการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านอาชีพจักสารของคนในชุมชนในจังหวัดอ่างทอง ผลจากการศึกษาพบปัญหา
ด้านวัตถุดิบ ด้านการรวมกลุ่ม ด้านการตลาด การขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพรูปแบบใหม่
อย่างต่อเนื่องเพื่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและพ่อค้าเพื่อเผยแพร่
และการทาการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการซึ่งสอดคล้องจากผลการศึกษาของ (ธงชัย พาบุ,
2552). ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ธุรกิจสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบปัญหาการปลูกฝัง
การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษร่วมด้วยการศึกษา อบรม การสังเกต สาธิตและการปฏิบัติจริง จนกลายเป็น
ความรู้และทักษะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนและจากแนวคิดของ (กนกพร ฉิมพลี , 2555:313). ได้สรุป
แนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการความรู้จากการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักรสาน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้สรุปการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์ของความรู้ ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สะสมและ
ถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์ จนกลายเป็นความรู้ประจาท้องถิ่นแก่ลูกหลานเพื่อปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาและพัฒนา
ต่อยอดความรู้ ประยุกต์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิต เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ีขึ้นได้อย่างยั่งยืน
ตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการจั ด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาและวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ พั ฒ นาขึ้ น คื อ
Knowledge Model (รูปแบบของความรู้) K หมายถึง Knowledge sharing and Exchanging (การแบ่งปัน
แลกเปลี่ ย นความรู้ ) L คื อ Learning Community (ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ) V คื อ Value (คุ ณ ค่ า ) C คื อ
Conservation (การอนุรักษ์) S คือ Self-Reliance (การพึ่งตนเอง) ซึ่งผลการประเมินรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดย
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ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับที่เหมาะสมมาก ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดที่สาคัญคือ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู้เป็นการน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิ
ปัญญาชาวบ้านที่คานึงถึงองค์ประกอบด้านพื้นฐานของชุมชน การจัดการความรู้ เป็นการกาหนดกิจกรรม การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน และคนในท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (พินิจ พันธ์ชินและ
คณะ, 2548: 78). ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) คือ
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนโดยผ่านกระบวนการสังเกต ศึกษาและคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา
จนกระทั่งตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายๆเรื่อง ซึ่งความรู้ดัง กล่าวไม่ได้
แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่
ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในตัวของผู้รู้เอง หากเรามีการสืบค้นหาเพื่อศึกษาและนามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จกั กันเกิดการ
ยอมรับการถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคสมัย และผลที่ได้จากการศึกษาอย่างสอดคล้องแนวคิดของ
(ประเวศ วะสี, 2530:60). ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดารงอยู่กับสังคมมนุษย์มาช้านาน เกี่ยวพันกับธรรมชาติ
ของแต่ละท้องถิ่น โดยมีการปรับสภาพการดาเนินชีวิต ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ตามกาลเวลาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ที่สาคัญ คือ เป็นองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ เศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรม นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นมรดกทางความคิดของชุมชนทางสังคมที่คงอยู่ใน
สังคมไทยเป็นจานวนมากในปัจจุบันและวิถีการดาเนินชีวิตที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์สืบต่อกันมาโดยภูมิ
ปัญญาเหล่านี้นอกจากแสดงความเป็นไทย ความเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่งแล้ว ยังเป็นเครื่องชี้ วัดความเจริญ
และพัฒนาการของคนในชาติไทย เพราะภูมิปัญญานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน ซึ่งชาติที่เจริญแล้วมักมีสังคมที่
สงบสุขร่มเย็นไม่ระส่าระสาย มีความเป็นอิสระจึงจะสามารถสร้างสรรค์และสั่งสมภูมิปัญญาเฉพาะตนขึ้นมาได้
(จักรพันธ์ โสมะเกษตริน, 2551 : 1)
ตอนที่ 3 ผลจากการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
พบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้ได้เหมาะสมในชุมชน อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
เนื่องจากรูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีองค์ประกอบที่ มีความ
สอดคล้ อ งกั บ การจั ดกิ จ กรรมการจัด การความรู้ภูมิ ปั ญญา และวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น อ าเภอปากพลี จั งหวั ด
นครนายก ที่ คานึงถึงความสาคัญของการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่สามารถทาได้จริงและเห็นคุณค่า การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยื น รวมถึงการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากชุมชน อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีประวัติ
ความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 200 ปี เพราะเข้า มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2322 ชาวชุมชนได้มีการ
อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นผ่านกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรู้ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
ตอนที่ 4 ผลการประเมิน และปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
พบว่ามีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้พัฒนากิจกรรมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชาวชุมชนอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายกในทุกองค์ประกอบ โดยมีแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาและการส่งเสริมบุคลากรในทุกระดับ
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ด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการ
แสวงหาความรู้ การพั ฒ นาอาชี พ สู่ ก ารพึ่ งตนเอง เห็ น คุ ณ ค่ า ในการอนุ รั ก ษ์ ม รดกทางด้ า นภู มิ ปั ญ ญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและผลที่ได้จากการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ (สุภาวดี เจริญเศรษฐมห, 2553). ศึกษา
เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรท้องถิ่น พบว่าการแสวงหาความรู้ขององค์กรอาชีพโดยการ
ฝึกฝนทักษะจากการปฏิบัติงานนอกจากนั้น มีการแสวงหาความรู้โดยการอบรม การประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสมาชิกด้วยกันและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (กมลวรรณ วรรณธนัง, 2553). โดยศึกษาเรื่อง
ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้ สู่ชุมชนพึ่งตนเอง พบว่ามี 2 ลักษณะคือการสร้างความรู้ที่ได้จากการพัฒนา
ภายในกลุ่ม และการสร้างความรู้ที่ได้จากภายนอกกลุ่ม และแนวคิดในการพัฒนามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม
และยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของชาวชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่มรับผิดชอบประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ (รสสุคนธ์ เนาวบุตร และนรินทร์ สังข์รักษา, 2542:420-455, นรินทร์ สังข์รักษา และคณะ,
2558) ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านป่าละอูอาเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่พบว่ากระบวนการและเงื่อนไขความสาเร็จในการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมสืบ
เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ เป็นชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการสอดแทรกอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมมือกันอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
รูปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ที่
เหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้
อย่างยั่งยืน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1.1 จากผลการวิจัยที่ได้รับ รูปแบบ เคเคเอลวีซีเอส โมเดล (KKLVCS Model) ดังนั้นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบาย แผนงานของวัฒนธรรมจังหวัดหรือสถานศึกษา ควรมีการส่งเสริมการจัดทา
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
1.2 จากผลการวิจัยที่ได้ รูปแบบ KKLVCS Model ดังนั้นภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดนครนายก ควรนาไปจัดแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อส่งเสริม
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้แผนงานของวัฒนธรรมจังหวัดหรือสถานศึกษา รวมถึง
การขับเคลื่อน KKLVCS Model ให้เกิดขึ้นในจังหวัดนครนายก ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในเชิงบูรณาการให้กับเยาวชน ประชาชนสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
1.3 จากผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ
ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครนายก ควรให้การพัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาด้วยการอบรมการให้ความรู้เรื่อง
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการขับเคลื่อน การจัดกิจกรรมกับจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการความรู้ได้ดียิ่งขึ้น ของจังหวัด
นครนายก โดยใช้พื้นที่ของชาวชุมชน ตาบลท่าเรือ เป็นต้นแบบในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมปิ ญ
ั ญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือพัฒนาความรู้ให้มีความเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น
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1.4 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น บางครั้งยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีนโยบายและงบประมาณใน
การสนับสนุนเรื่องนี้ ควรสนับสนุ นให้ประชาชนหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพิ่มการสร้างความรู้ ส่งเสริมด้าน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และไม่ควรมีการดาเนินงานที่ซ้าซ้อนกัน และควรกาหนดตัวชี้วัด
ในการจั ด การความรู้ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม ทั้ งนี้ เ พื่ อ การด าเนิ น งานพั ฒ นาด้ า นการจั ด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะครั้งต่อไปในสิ่งที่ผู้วิจัยได้ศึกษาดังนี้
2.1 ควรมีการขยายรูปแบบ KKLVCS Model ไปในพื้นที่แหล่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ชาวชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ ห ลากหลาย เช่ น การจั ด การความรู้ด้า นการศึ กษา การจั ด การความรู้ด้ านประเพณี การจั ด การความรู้
การเกษตร ฯลฯ
2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์
ของดีจังหวัดนครนายก ข้าวหลาม ปลาส้ม เครื่องจักรสาน ข้าวหอมมะลิ ไม้กวาด และอื่นๆ ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด
นครนายก
2.4 ควรมีการวิจัยในรูปแบบพฤติกรรม แรงจูงใจ และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจต่อ
จังหวัดนครนายกเพื่อเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นในภูมิภาคเดียวกัน
กิตติกรรมประกาศ
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