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บทคัดย่อ
  การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน เป็นกระบวนการส�าคัญอันน�ามาซึ่งการแบ่งปัน
และถ่ายโอนความรู้ และก่อให้เกิดกระจายความรู้ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ผลักดันให้เกิดการพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์
ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นลดลง
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมใน
การจดัการความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่โดยมคีวามผกูพนัต่อชมุชนเป็นตวัแปรส่งผ่าน กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นนกัเรยีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 647 คน ซึ่ง
มีอายุเฉลี่ย 16.48 ปี ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
ภมูปัิญญาท้องถิน่โดยส่งผ่านความผกูพนัต่อชมุชน นัน่คอืเมือ่เยาวชนได้รบัการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั โรงเรยีน 
และชมุชน จะมีความรูส้กึผกูพนักบัชุมชนทีต่นอยูอ่าศยัมากขึน้ และส่งผลให้เยาวชนมส่ีวนร่วมในการจดัการความรูภ้มูปัิญญา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ข้อค้นพบครั้งนี้ท�าให้เกิดความเข้าใจในกลไกการส่งผลของการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการมีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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Abstract
  The objective of this research was to study an association between social support and participa-
tion in knowledge management of local wisdom through community commitment act as a mediator. 
The participant group was made up of 647 students from grades 10 through 12 in a large school in 
Pakthongchai, Nakornratchasima Province. (M

age
 = 16.48). The research found that social support has a 

positive effect on participation in knowledge management through community commitment. 
The results demonstrated that youth who receive social support from their families, schools, and 
communities tend to feel a greater bond to the communities in which they live. This leads them to 
increased involvement in gathering and sharing of local knowledge. This finding helps researchers 
understand the mechanism of social support’s influence on the propensity for a youth to take part in 
local knowledge management, and also helps establish an effective strategy to further encourage 
young people’s participation in the management of local knowledge.

Key words:  community commitment, participation on knowledge management, local wisdom, social   
 support, youth  

เกี่ยวกับส่ิงทอมีจ�านวนลดลง โดยในแต่ละครัวเรือนจะมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตเพียงบางกระบวนการในการ
ผลิตเท่านั้น อีกทั้งจ�านวนผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตพบว่าเป็นเพียงผู้สูงอายุเท่านั้น  และเยาวชนส่วนใหญ่
ยังขาดความสนใจในการสืบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  กลุ ่มเยาวชนนับเป็นจุดเริ่มต ้นที่ส�าคัญในการ
พัฒนาสังคม เพราะเยาวชนคือกลุ่มคนที่เป็นพลังอันส�าคัญ
สามารถช่วยเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาประเทศชาต ิ การจะรกัษาภมิูปัญญาท้องถิน่ให้คงอยู่
ส่วนหนึง่จงึจ�าเป็นต้องอาศยักลุม่เยาวชน โดยการส่งเสรมิ
ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควำมรู้
  การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ผู ้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีอิทธิพลและมีส่วนควบคุมการริเริ่ม การตัดสินใจ และ
การจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาที่มีผลต่อตัวผู ้นั้นเอง 
(ธนาคารโลก, 1996, citied  in  Narayanasamy, 2009) 
โดยอาจเป็นการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ความรู้เดิมระหว่างบุคคล การมีส่วนร่วมในกระบวนการ
แปลงความรู้เดิมออกมาเป็นความรู้เชิงประจักษ์โดยการ
แปลงประสบการณ์การเรียนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละ

บทน�า
  การเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนท�าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนเกิดการสูญหายไป ในประเทศไทยพบว่ามี
ภมูปัิญญาท้องถิน่ทีม่ชีือ่เสยีงหลายแห่ง เช่น เครือ่งจกัรสาน
จังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องปั้นดินเผาจังหวัดนนทบุรี หนัง
ตะลุงจังหวัดพัทลุง  รวมถึงอาหารและผ้าไหมขึ้นชื่อของ
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมามีพื้นท่ีมากที่สุด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพื้นที่ 20,493.964 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นที่ของ
ประเทศไทย ประชากรมีจ�านวนทั้งสิ้น 2,628,818 คน  ซึ่ง
มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร  มี
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของเยาวชนอย่างต่อเนื่องและพบ
จ�านวนผู้สูงอายุลดลง (ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง, 2558) ส�าหรับสถานการณ์ด้านจ�านวนครัวเรือน
อุตสาหกรรม จ�าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
และภูมิภาค พ.ศ. 2544 ด้านสิ่งทอ สิ่งถัก เครื่องแต่งกาย 
ผลติภัณฑ์หนงัสตัว์ ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มจี�านวน
มากถึง 232,773 ครวัเรอืน (ส�านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2558) 
แต ่ เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในป ัจจุ บันพบว ่ามีการ
ประกอบกิจกรรมด้านสิ่งทอ สิ่งถัก เครื่องแต่งกายลดลง 
เช่น ต�าบลเมืองปัก พบว่า ครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรม
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ขั้นตอนออกมาเป็นรูปธรรม 
  การจัดการความรู้ คือกระบวนการที่เป็นระบบ ใน
การค้นหา รวบรวม แลกเปลี่ยน ใช้ และสร้างความรู้โดยมี
การจัดเก็บอย่างเป็นระบบให้ความรู ้อยู ่อย่างยั่งยืนใน
องค์กร โดยการจัดการความรู้โดยการถ่ายทอดจากคนสู่คน 
สามารถอธิบายผ่านทฤษฎีเกลียวความรู้ (Knowledge 
Spiral หรือ SECI Model) (Notaka และ Takeuchi, 
1995) โดยทฤษฎีนี้เป็นการจัดการความรู้ระหว่างความรู้ที่
ปรากฏชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อันหมายถึงความรู้
ที่สามารถ่ายทอดออกมาเป็นการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรได้ เช่น ต�าราเรียนเป็นต้น และความรู้ที่ไม่ปรากฏชัด
แจ้ง (Tacit Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่ยากต่อการ
ถ่ายทอดออกมาเป็นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น 
ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ เป็นต้น ความรู้ทั้งสอง
ชนิดนี้จะมีการถ่ายทอดมุมมองของความรู้สลับกันไปมาได้ 
จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ๆไม่หยุดนิ่ง เป็นวงจรหมุนเวียน
ตลอดเวลา แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การแลก

เปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เดิมระหว่างบุคคล 2) 
กระบวนการแปลงความรู ้ เดิมออกมาเป็นความรู ้ เชิง
ประจักษ์ โดยการแปลงประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแต่ละขั้นตอนออกมาเป็นรูปธรรม 3) กระบวนการ
ประสานความรู ้และ 4) กระบวนการปรบัความรูเ้ชิงประจกัษ์
เป็นความรูภ้ายในของผูเ้รยีน โดยมกีระบวนการดงัภาพที ่1
  การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้น จะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อมีบุคคลหรือองค์กรน�าเคร่ืองมือการจัดการ
ความรูไ้ปใช้ ดงันัน้แล้ว หากเยาวชนมีส่วนร่วมในการจดัการ
ความรู้ภูมิปํญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวน การจัดการที่ดี มี
การบันทึกและเผยแพร่ แลกเปลี่ยนกันได้ในแต่ละขั้น ผ่าน
ตัวบุคคลสู่บุคคล ผ่านการปฏิบัติ และอาศัยปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลในการตดิต่อสือ่สาร และส่งผ่านความรูต่้อไป
เป็นวฏัจกัร กจ็ะก่อให้เกดิการอนรัุกษ์ไว้ซ่ึงวัฒนธรรมท้องถิน่ 
อีกทั้งยังน�าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู ้ให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ อีกด้วย

4 
 

 
 

 การจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพนั้น จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีบุคคลหรือองคกรนําเคร่ืองมือการ
จัดการความรูไปใช  ดังนั้นแลว  หากเยาวชนมีสวนรวมในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน  
ผานกระบวน การจัดการท่ีดี มีการบันทึกและเผยแพร แลกเปลี่ยนกันไดในแตละข้ัน ผานตัวบุคคลสูบุคคล 

ผานการปฏิบัติ และอาศัยปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในการติดตอส่ือสาร และสงผานความรูตอไปเปนวัฏจักร 
ก็จะกอใหเกิดการอนุรักษไวซ่ึงวัฒนธรรมทองถ่ิน อีกทั้งยังนําไปสูการพัฒนาองคความรูใหเกิดนวัตกรรม
ใหมๆอีกดวย 

การสนับสนุนทางสังคม 
การสนับสนุนทางสังคมเปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลประกอบดวย การสนับสนุนดานอารมณ ซ่ึง

เกิดจากความใกลชิดผูกพัน ความรัก ความหวงใย ความไววางใจ การสนับสนุนดานความคิด การตัดสินใจ 
ซ่ึงเกิดจากการนับถือและเห็นถึงความมีคุณคา และการใหความชวยเหลือดานตางๆ ตลอดการใหขอมูล
ปอนกลับ และขอมูลเพื่อเรียนรูและประเมินตนเอง (House, 1981)  รวมถึงเปนการท่ีบุคคลไดรับขอมูลจาก
สังคมที่ทําใหตัวเขาเองเช่ือวามีบุคคลใหความรัก ความเอาใจใส มองเห็นคุณคายกยองนับถือ รูสึกเปนสวน
หนึ่งของสังคม และมีความผูกพันซ่ึงกันและกัน (Cobb, 1976)  

การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ 

ความรู้เดิมระหว่างบุคคล 

กระบวนการแปลงความรู้เดิม
ออกมาเป็นความรู้เชิงประจักษ์ 

กระบวนการปรับ 
ความรู้เชิงประจักษ์เป็น 
ความรู้ภายในของผเรียน 

กระบวนการประสานความรู้ 

Socialization Externalization

Internalization Combination

Tacit

Tacit Explicit 

Explicit

ภาพ 1 Knowledge Spiral หรือ SECI Model

ท่ีมา :Notaka และ Takeuchi (1995) 

ภาพ 1 Knowledge Spiral หรือ SECI Model 
ที่มา :Notaka และ Takeuchi (1995)
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กำรสนับสนุนทำงสังคม
  การสนับสนุนทางสังคมเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลประกอบด้วย การสนับสนุนด้านอารมณ์ ซึ่งเกิดจาก
ความใกล้ชิดผูกพัน ความรัก ความห่วงใย ความไว้วางใจ 
การสนับสนุนด้านความคิด การตัดสินใจ ซ่ึงเกิดจากการ
นับถือและเห็นถึงความมีคุณค่า และการให้ความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ ตลอดการให้ข้อมูลป้อนกลับ และข้อมูลเพื่อ
เรียนรู้และประเมินตนเอง (House, 1981)  รวมถึงเป็นการ
ที่บุคคลได้รับข้อมูลจากสังคมท่ีท�าให้ตัวเขาเองเช่ือว่ามี
บุคคลให้ความรัก ความเอาใจใส่ มองเห็นคุณค่ายกย่อง
นับถือ รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคม และมีความผูกพันซึ่ง
กันและกัน (Cobb, 1976) 
  สถาบนัทางสงัคมทีท่�าหน้าท่ีในการขัดเกลา ปลกูฝัง
ค่านิยม วิถีปฏิบัติ หล่อหลอมวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆ ได้แก่ 
ครอบครวั ซึง่ถอืเป็นสถาบนัพืน้ฐานทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันา 
บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ และความประพฤติของ
เยาวชน โรงเรียน ซึ่งเป็นสถาบันที่เปรียบเหมือนบ้านหลัง 
ทีส่องของเยาวชน ในการให้ความรูว้ชิาการต่างๆ ตลอดจน
ขัดเกลา หล่อหลอมทัศนคติ (สุพัตรา สุภาพ, 2541) และ
ชุมชน ซึ่งมีหน้าที่ในการปลูกฝังและถ่ายทอดวัฒนธรรม 
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในชุมชนให้แก่สมาชิก
ใหม่ (สนธยา พลศรี, 2547) สถาบันเหล่าน้ีถือว่าความ
ส�าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน ผ่านการอบรม สั่ง
สอน แนะน�า รวมถึงการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เยาวชน 
และหากเยาวชนได้รับการสนับสนุนทางสังคมท่ีดีจนท�าให้
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น ก็อาจจะ
ท�าให้เกิดความรัก ความผูกพัน หวงแหนต่อชุมชนที่ตน
อาศัยอยู่มีความส�านึกในการท�ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์
เพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  จากผลการศึกษาของอรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา 
สุขารมณ์, และอุษา ศรีจินดารัตน์ (2549) ท่ีท�าการ
วิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับจิตส�านึกทาง
ปัญญา ของกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ�านวน 1,312 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การถ่ายทอดทางปัญญาสังคม-
อารมณ์ของบดิามารดา การปลกูฝังอบรมทางปัญญาสงัคม-
อารมณ์จากโรงเรียน การเห็นแบบอย่างและพฤติกรรมจาก
เพือ่นและการควบคมุตนเอง สามารถร่วมกนัท�านายจติส�านกึ 

ทางปัญญาได้ร้อยละ 69 โดยการถ่ายทอดทางปัญญา
สังคม-อารมณ์ของบิดามารดามีอิทธิพลต่อจิตส�านึกทาง
ปัญญาของเยาวชนมากที่สุด นอกจากน้ีจากงานวิจัยของ
พรพรหม พรรคพวก (2550) ที่ท�าการศึกษาในนักเรียน
มัธยมชั้นปีที่ 4 ของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จ�านวน 
412 คน ยังพบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูส่งผล
ทางบวกต่อจิตสาธารณะโดยรวม และงานวิจัยของพิริยา 
เลิศมงคลนาม (2551) ที่ท�าการศึกษาในวัยรุ่นจ�านวน 413 
คน พบว่า การท�าหน้าที่ของครอบครัวด้านการควบคุม
พฤตกิรรมของสมาชกิในครอบครวั การสนบัสนนุทางสงัคม
ด้านข้อมลูข่าวสารจากโรงเรยีน การท�าหน้าทีข่องครอบครัว
ด้านการแก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครวั และการสนบัสนนุ
ทางสังคมด้านส่ิงของและบริการจากโรงพยาบาล เป็น
ตัวแปรที่สามารถร่วมกันท�านายคุณธรรมของวัยรุ่นได้ รวม
ทั้งการศึกษาของสุรีพันธ์ ชุมส�าโรง (2554) ยังพบว่าการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ต่อวัฒนธรรมโบราณสถานมรดกโลกโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยเท่ากับ .25

ควำมผูกพันต่อชุมชน
  ความผูกพันต่อชุมชน เป็นความรู้สึกเชื่อมโยง หรือ
ความรู้สึกผูกมัดเชิงจิตใจท่ีสมาชิกในชุมชนมีต่อชุมชนที่ตน
อาศัยอยู่ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาความผูกพันต่อชุมชน
ตามแนวคิดของ Allen and Mayer (1990) ที่ท�าการ
ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรและเสนอว่าความผูกพันต่อ
องค์กรมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง 
และด้านบรรทัดฐาน เมื่อน�ามาแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้
ในบริบทของชุมชนจึงสามารถอธิบายความผูกพันต่อ
ชุมชนในด้านต่างๆ ได้ดังน้ี ความผูกพันด้านความรู้สึก  
หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึง่ของชมุชน มคีวามรูส้กึยดึม่ันในชมุชน ความผกูพนั
ด้านการคงอยู่กับชุมชน หมายถึง ความผูกพันที่เกิดจาก
การคดิค�านวณของบคุคล การรบัรูถ้งึผลประโยชน์ทีอ่าจจะ
สูญเสียไป หากออกจากชุมชน ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
หมายถึง ความผูกพันที่เกิดจากการรับรู้ว่าตนเองมีพันธะ
หน้าที่จะต้องคงอยู่และสนับสนุนตอบแทนบุญคุณที่ชุมชน
มีต่อตนเองซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึกจงรักภักดีต่อชุมชน
ของตน
  จากการศึกษาที่ผ่านในบริบทขององค์การพบว่า
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เมื่อบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การสูงจะมีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสูงตามไปด้วย ซึ่งจากงานอภิ
วิเคราะห์ (Meta-analysis) ของ Cetin, Gürbüz, และ 
Sert (2015) ที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์งานวิจัยที่ท�าการ
ศึกษาความสัมพันธ์ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จ�านวน 86 ชิ้น ผลการ
วิเคราะห์พบว่าความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับ
ปานกลางโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
.40 -.50 เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินจะพบว่าเป็นพฤติกรรมท่ีใกล้เคียงกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ ซึง่เป็นพฤตกิรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม นอกจากนี้จากการ
ศึกษาของสุรีพันธ์ ชุมส�าโรง (2554) ที่ท�าการศึกษาความ
ผูกพันต่อวัฒนธรรมโบราณสถานมรดกโลกของเยาวชน 
พบว่าความผูกพันต่อวัฒนธรรมโบราณสถานมรดกโลก
ของเยาวชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนโดยมค่ีาสัมประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อยูร่ะหว่าง .45 - .69 
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยจึงคาดหวังว่าความผูกพัน
ต่อชุมชนจะมีความเก่ียวข้องทางบวกกับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนจาก
สถาบันทางสังคมมีผลต่อความรู้สึก จิตส�านึก และการ
นึกคิดที่จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ผู ้วิจัยจึงคาดว่าการท่ีเยาวชนรับรู ้ถึงการสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลครอบครัว โรงเรียน ชุมชนในด้านอารมณ์ 
ความรู้สึก รวมถึงการสนับสนุนในรูปแบบของวัตถุ อุปกรณ์ 
สิ่งของ เงินทอง เวลา ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จะท�าให้เยาวชน

รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือชุมชน
น้ัน จนท�าให้เกิดเป็นความผูกพันต่อชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 
และน�าไปสู่การมีส่วนร่วมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความส�านึกในการท�ากิจกรรม
อันเป็นประโยชน์เพื่อชุมชน น�ามาสู่การสร้างกรอบแนวคิด
การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
เยาวชน ดังภาพ 2

  ด้วยเหตุนี้การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน อ�าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา จึงสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่
มีการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งทอลดลง การส่งเสริมให้
เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งทออย่างมีประสิทธิภาพนั้น น�ามาซึ่ง
การแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ และก่อให้เกิดกระจาย
ความรู้ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ผลักดันให้เกิดการพัฒนา
ชุมชน และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
  เ พ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธ ์ระหว ่างการ
สนับสนุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีความผูกพันต่อชุมชนเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน
 
วิธีการศึกษา 
  กลุ่มตัวอย่ำง คือ สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
จากนักเรียนที่ก�าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในอ�าเภอปักธงชัย ใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม แบ่งออกเป็น 

6 
 

 
 

ความผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชน มีความรูสึกยึดม่ันในชุมชน  
ความผูกพันดานการคงอยูกับชุมชน หมายถึง ความผูกพันท่ีเกิดจากการคิดคํานวณของบุคคล การรับรูถึง
ผลประโยชนท่ีอาจจะสูญเสียไป หากออกจากชุมชน ความผูกพันดานบรรทัดฐาน หมายถึง ความผูกพันท่ี
เกิดจากการรับรูวาตนเองมีพันธะหนาที่จะตองคงอยูและสนับสนุนตอบแทนบุญคุณท่ีชุมชนมีตอตนเองซึ่ง
สงผลใหเกิดความรูสึกจงรักภักดีตอชุมชนของตน 
 จากการศึกษาท่ีผานในบริบทขององคการพบวาเมื่อบุคคลมีความผูกพันตอองคการสูงจะมี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการสูงตามไปดวย ซ่ึงจากงานอภิวิเคราะห (Meta-analysis) ของ Cetin, 
Gürbüz, และ Sert (2015) ท่ีไดรวบรวมและวิเคราะหงานวิจัยท่ีทําการศึกษาความสัมพันธความผูกพันตอ
องคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ จํานวน 86 ชิ้น ผลการวิเคราะหพบวาความผูกพันตอ
องคการมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการในระดับปานกลางโดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเฉล่ียอยูระหวาง .40 -.50 เมื่อพิจารณาการมีสวนรวมในการจัดการความรูภูมิปญญา
ทองถ่ินจะพบวาเปนพฤติกรรมท่ีใกลเคียงกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ี
เปนประโยชนตอสังคมหรือสวนรวม นอกจากนี้จากการศึกษาของสุรีพันธ ชุมสําโรง (2554) ท่ีทําการศึกษา
ความผูกพันตอวัฒนธรรมโบราณสถานมรดกโลกของเยาวชน พบวาความผูกพันตอวัฒนธรรมโบราณสถาน
มรดกโลกของเยาวชนมีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมของเยาวชนโดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธอยูระหวาง .45 - .69 ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยจึงคาดหวังวาความผูกพันตอชุมชนจะมี
ความเกี่ยวของทางบวกกับการมีสวนรวมในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาการสนับสนุนจากสถาบันทางสังคมมีผลตอความรูสึก จิตสํานึก 
และการนึกคิดท่ีจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ผูวิจัยจึงคาดวาการท่ีเยาวชนรับรูถึงการ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลครอบครัว โรงเรียน ชุมชนในดานอารมณ ความรูสึก รวมถึงการสนับสนุนใน
รูปแบบของวัตถุ อุปกรณ ส่ิงของ เงินทอง เวลา ขอมูลขาวสารตางๆ จะทําใหเยาวชนรูสึกวาตนเองมีคุณคา 
เปนสวนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนนั้น จนทําใหเกิดเปนความผูกพันตอชุมชนท่ีตนอาศัยอยู และนําไปสูการ
มีสวนรวมการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของความสํานึกในการทํากิจกรรมอันเปน
ประโยชนเพื่อชุมชน นํามาสูการสรางกรอบแนวคิดการมีสวนรวมในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน
ของเยาวชน ดังภาพ 2 

 
 
 
 
 

 

การสนับสนุนทางสังคม การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ความผูกพันต่อชุมชน 

ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการวจิัย

ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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16 ต�าบล สุ่มได้มา 3 ต�าบล มี 1 โรงเรียน ใน 1 โรงเรียนมี
นักเรียนทั้งหมดประมาณ 3,200 คน ใช้การสุ่มอย่างง่ายมา 
20% จากจ�านวนนักเรียนทั้งหมด ได้นักเรียนมาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ�านวน 650 คน (M = 16.48 ปี, SD = 0.95) เป็น
นักเรียนชายจ�านวน 201 คน และนักเรียนหญิงจ�านวน 
449 คน จากการพิจารณาค่าสุดโต่งแบบพหุนามโดยวิธี 
Mahalanobis distance และ DFfits ไม่พบว่ามี
แบบสอบถามชุดใดที่มีค่าสุดโต่ง ผู้วิจัยคัดแบบสอบถามที่
ตอบไม่สมบูรณ์ออกจ�านวน 3 ชุด ท�าให้เหลือข้อมูลที่ใช้
วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานจ�านวน 647 ชุด

เครื่องมือ 
  แบบสอบถำมกำรสนับสนุนทำงสังคม ผู ้วิจัย
ดดัแปลงจากแบบสอบถามการสนบัสนนุทางสงัคม ซ่ึงสร้าง
จากแนวคิดของ House (1981) โดยแบ่งเป็นการสนับสนุน
ทางสังคมจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน จ�านวน 37 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต 5 
ช่วง ตั้งแต่ 1 คือระดับน้อยที่สุด จนถึง 5 คือระดับมากที่สุด 
ตัวอย่างข้อค�าถาม เช่น “ครอบครัวเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชนให้ฉันฟัง” มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคโดยรวมทั้งฉบับ เท่ากับ .95 (ราย

ด้าน α
ครอบครัว

 = .87, α
โรงเรียน

 = .89 และ α
ชุมชน

 = .91)

  แบบสอบถำมควำมผูกพันต่อชุมชน ผู้วิจัยพัฒนา
แบบสอบถามจากแนวคิดของ Allen และ Mayer (1990) 
โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านการคงอยู่
กับชุมชน และด้านบรรทัดฐาน จ�านวน 15 ข้อ เป็นมาตร
ประมาณค่าแบบลิเคิร์ต 5 ช่วง ตั้งแต่ 1 คือระดับน้อยที่สุด 
จนถึง 5 คือระดับมากที่สุด ตัวอย่างข้อค�าถาม เช่น “ฉัน
รู้สึกผูกพันกับอ�าเภอปักธงชัย” มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาคโดยรวมทั้งฉบับ เท่ากับ .87 (รายด้าน 

α
ความรู้สึก

= .82, α
การคงอยู่กับชุมชน

 = .59 และ α
บรรทัดฐาน

 = .78)

  แบบสอบถำมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควำม
รู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามการมีส่วน
ร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามลักษณะ
การเรียนรู้ Knowledge Spiral ของ Nonaka และ 
Takeuchi (1995) โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การเข้า
ร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้เดิมระหว่าง
บุคคล 2) การมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงความรู้เดิม
ออกมาเป็นความรูเ้ชิงประจกัษ์ โดยการแปลงประสบการณ์

การเรียนรู้การภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละขั้นตอนออกมาเป็น
รูปธรรม 3) การมีส่วนร่วมในกระบวนการประสานความรู้ 
และ 4) การมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับความรู้เชิง
ประจักษ์เป็นความรู้ภายในของผู้เรียน จ�านวน 28 ข้อ เป็น
มาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต 5 ช่วง ตั้งแต่ 1 คือไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง จนถึง 5 คือเห็นด้วยอย่างยิ่ง ตัวอย่างข้อ
ค�าถาม เช่น “ฉันมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลเรื่อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น” มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค

โดยรวมทั้งฉบับ เท่ากับ .96 (รายด้าน α
1)
 = .90, α

2)
= 

.87, α
3)
= .89 และ α

4)
 = .92)

การเก็บข้อมูล 
  ผู้วิจัยติดต่อโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ�าเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูล
จากนักเรียนที่ก�าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 เมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วผู้วิจัยประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและ
เชิญชวนเข้าร่วมการวิจัย จากนั้นจึงแจกแบบสอบถามแก่
นักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย เมื่อนักเรียนตอบแบบ 
สอบถามเสร็จผู้วิจัยจึงมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนที่เข้า
ร่วมการวิจัย

ผลการศึกษา 
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ ได้แก่ นักเรียนที่ก�าลัง
ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่
แห่งหนึ่งในอ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 
650 คน  โดยมีการคัดข้อมูลออก 3 คน เน่ืองจากมีการ
ตอบ ตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ เหลือข้อมูลที่น�ามา
วิเคราะห์ข้อมูล 647คน โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีเชื้อชาติ
ไทย สัญชาติไทย และนับถือศาสนาพุทธ และมีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ดังนี้ (รายละเอียดดังตารางที่ 1)
  เพศ พบว่านักเรียนที่ก�าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 -6  ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ�าเภอปักธงชัย 
จงัหวัดนครราชสมีาส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ�านวน 447 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.1 และเป็นเพศชาย จ�านวน 200 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.9
  อายุ พบว่านักเรียนที่ก�าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 -6  ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ�าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมามีอายุมากที่สุด คือ 19 ปี จ�านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.8 และมีอายุน้อยที่สุด คือ 14 ปี จ�านวน 1 
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คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี จ�านวน 248 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 และอายุ 16 ปี จ�านวน 200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.9
  การศึกษา พบว่านักเรียนที่ก�าลังศึกษาในชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4 -6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในอ�าเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 จ�านวน 211 คน คดิเป็นร้อยละ 32.5 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2
  อาชีพผู้ปกครอง พบว่านักเรียนที่ก�าลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหน่ึงใน
อ�าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสมีา มีผูป้กครองทีป่ระกอบ
อาชพีรับจ้างมากทีส่ดุ จ�านวน 230 คน คดิเป็นร้อยละ 35.4 

รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย จ�านวน 170 คดิเป็นร้อยละ 26.2 
และอาชีพเกษตรกรรม จ�านวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 14.6
  ภูมิล�าเนา พบว่านักเรียนที่ก�าลังศึกษาในชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4 -6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ�าเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาอยู่ใน
อ�าเภอปักธงชัย จ�านวน 509 คน คิดเป็นร้อยละ 78.7 และ
ไม่ได้อยูใ่นอ�าเภอปักชัย จ�านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4
  ระยะเวลาทีอ่ยูใ่นชมุชน พบว่านกัเรยีนทีก่�าลงัศกึษา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6  ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ในอ�าเภอปักธงชยั จงัหวัดนครราชสมีาส่วนใหญ่อาศยัอยู่ใน
ชุมชนเป็นเวลา 10 ปีขึน้ไป จ�านวน 577 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.8 และน้อยกว่า 10 ปี จ�านวน 51 คน คดิเป็นร้อยละ 7.8
รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตำรำง 1 จ�านวนและร้อยละของตัวอย่างในการวิจัย จ�าแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์

 ลักษณะ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ
 เพศ  
 หญิง 447 69.1
 ชาย 200 30.9
 อำยุ (M = 16.48 ปี, SD = 0.95)  
 14 ปี 1 0.2
 15 ปี 112 17.3
 16 ปี 200 30.9
 17 ปี 248 38.3
 18 ปี 80 12.4
 19 ปี 5 0.8
 ไม่ระบุ 1 0.2
 ภูมิล�ำเนำ  
 อ�าเภอปักธงชัย 509 78.7
 ไม่ใช่อ�าเภอปักธงชัย 132 20.4
 ไม่ระบุ 6 0.9
 กำรศึกษำ  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 144 22.2
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 211 32.5
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  294 45.2
 อำชีพผู้ปกครอง  
 รับจ้าง 230 35.4
 ค้าขาย 170 26.2
 เกษตรกรรม 95 14.6
 อื่นๆ  152 23.49
 ระยะเวลำที่อยู่ในชุมชน   
 ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 577 88.8
 น้อยกว่า 10 ปี 51 7.8
 ไม่ทราบ 19 2.93
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  ผู ้วิจัยทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค�าสั่ง Process 
(Hayes, 2013) ซึง่เป็นโปรแกรมเสรมิของโปรแกรมส�าเรจ็รปู 
SPSS ที่ใช้ในการวิเคราะห์อิทธิพลจากตัวแปรส่งผ่าน โดย
ผู ้วิจัยก�าหนดจ�านวนครั้งของการสุ ่มตัวอย่างเท ่ากับ 
10,000 รอบในการวิเคราะห์ทุกครั้ง และเลือกใช้รูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่ 4 (Model 4) ซึ่งเป็นการทดสอบอิทธิพล
ทางอ้อมที่มีตัวแปรส่งผ่านและทดสอบอิทธิพลทางตรง 

ตัวแปรส่งผ่าน (ab = .25, p < .001, BCa 95% CI[.18, 
.33]) แสดงให้เห็นว่าความผูกพันต่อชุมชนเป็นตัวแปรส่ือ
กลางระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการความรูภ้มูปัิญญาท้องถ่ิน เมือ่ได้รบัการสนับสนนุ
ทางสังคมท�าให้เยาวชนมีความผูกพันต่อชุมชนมากขึ้น (a 
= .73, p < .001, BCa 95% CI[.66, .79]) ซึ่งส่งผลให้
เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตำรำง 3 สรุปค่าสถิติในโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีความผูกพันต่อชุมชนเป็นตัวแปรส่งผ่าน (N = 647)

    การมีส่วนร่วมในการจัดการ
   ความผูกพันต่อชุมชน (M)  
  ตัวแปร  ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Y)

   Coeff. SE p  Coeff. SE p
 การสนับสนุนทางสังคม (X) a .73 .033 <.001 c’ .59 .05 <.001
 ความผูกพันต่อชุมชน (M)     b .35 .04 <.001
 ค่าคงที่ iM 1.06 .11 <.001 iY -.13 .13 .30
   R2 = .44, F(1,645)=497.24, p <.001   R2 = .49, F(1,644)=313.57, p <.001

หมายเหตุ *p < .001

ตำรำง 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (N = 647)

  ตัวแปร 1 2 3
 1. การสนับสนุนทางสังคม (.95)  
 2. ความผูกพันต่อชุมชน .66* (.87) 
 3. การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น .67* .61* (.96)
 M 3.26 3.43 3.00
 SD 0.57 0.62 0.72

หมายเหตุ ตัวแปรทั้งหมดวัดด้วยมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต 5 ช่วง (1 ระดับน้อยที่สุด จนถึง 5 คือระดับมากที่สุด)
ตัวเลขในแนวทแยง คือ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแต่ละตัวแปร
*p < .001, สองหาง.

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

โครงสร้างของโมเดลประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ (X) คือ
การสนับสนุนทางสังคม ตัวแปรส่งผ่าน (M) คือความผูกพัน
ต่อชุมชน และตัวแปรตาม (Y) คือการมีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ผลการวเิคราะห์ข้อมลู พบว่าการสนับสนนุทางสังคม
มีอิทธิพลทางอ้อมทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีความผูกพันต่อชุมชนเป็น
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เพิ่มขึ้น (b= .35, p < .001, BCa 95% CI[.27, .43])
  การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงทางบวก
ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เมื่อไม่มีอิทธิพลของความผูกพันต่อชุมชนร่วมด้วยเท่ากับ 
.59 (SE=.05, p < .001, BCa 95% CI[.50, .68]) และการ
สนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลโดยรวมท้ังหมดทางบวกต่อ
การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อมี
อิทธิพลของความผูกพันต่อชุมชนร่วมด้วย เท่ากับ .85 
(SE=.04, p < .001, BCa 95% CI[.77, .92]) รายละเอียด
ดังภาพ 3 และตาราง 3
 
อภิปรายและข้อเสนอแนะ
  ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการสนับสนุนทางสังคมมี
อิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งอิทธิพลผ่านความผูกพันต่อชุมชน 
กล่าวคือ เมื่อเยาวชนได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เช่น เรื่องความรู้สึก ข้อมูล 
ทรัพยากร การอ�านวยความสะดวกเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน จะส่งผลให้เยาวชนเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึง่ของชมุชน มีความรูส้กึยดึม่ันในชุมชน เห็นประโยชน์
ของชุมชนที่มีต่อตนเอง และรับรู้ว่าตนเองมีพันธะหน้าที่ 
จะต้องคงอยู่และสนับสนุนตอบแทนบุญคุณของชุมชน ซึ่ง
ความรู้สึกเหล่าน้ีจะน�าไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน ซึ่งข้อค้นพบน้ี
สอดคล ้องกับผลงานวิ จัย ท่ีผ ่านมาท่ีพบว ่าเมื่อการ

สนับสนุนทางสังคมมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือการ
รู้คิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของเยาวชน (พรพรหม พรรค
พวก, 2550; พิริยา เลิศมงคลนาม, 2551; อรพินทร์ ชูชม, 
อัจฉรา สุขารมณ์, และอุษา ศรีจินดารัตน์, 2549) และ
สอดคล้องกบัการศกึษาของกมล ค้าไกลและบณัฑติ ผังนรินัดร์ 
(2560) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการท�างานเป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จและประสิทธิภาพการท�างาน   
และงานวิจัยที่พบว่าการที่บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การ
หรือสังคม ชุมชนที่อยู่จะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมหรือ
การรู้คดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (Cetin, Gürbüz, and 
Sert, 2015; สุรีพันธ์ ชุมส�าโรง, 2554) เมื่อบุคคลเกิดความ
รู้สึกผูกพันกับชุมชนที่อาศัยมานย่อมส่งผลให้บุคคลใช้ชีวิต 
และท�าประโยชน์ต่อชนชนของตนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของสิทธิชัย สิทธิพงษ์พร, วิญญู กินะเสนและ
มานพ นักการเรียน (2555) พบว่า พนักงานที่มีความรัก
องค์กรเนื่องจากการท�างานมาเป็นระยะเวลานานย่อมมี
ความประสงค์ที่จะท�างานอยู่กับองค์การต่อไปด้วยความ
ผูกพัน 
  จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การสนับสนุนทาง
สังคมท�าให ้ เยาวชนมีส ่วนร ่วมในการจัดการความรู ้
ภมูปัิญญาท้องถิน่ โดยผ่านความรูสึ้กว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ 
หรือส�านึกรักในชุมชน ดังนั้น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มเยาวชนนั้น จึง
ควรให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนทางสังคมจากสถาบัน
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
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ภาพ 3 สรุปคาขนาดอิทธิพล (N=647) 

หมายเหตุ *p < .001, หนึ่งหาง. 
 c = ขนาดอิทธิพลรวม โดยรวมตัวแปรสงผานในการวิเคราะหความสัมพันธ 
 c’ = ขนาดอิทธิพลทางตรง โดยไมรวมตัวแปรสงผานในการวิเคราะหความสัมพันธ 
 
อภิปรายและขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวาการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมในการจัดการ
ความรูภูมิปญญาทองถ่ิน โดยสงอิทธิพลผานความผูกพันตอชุมชน กลาวคือ เม่ือเยาวชนไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เชน เร่ืองความรูสึก ขอมูล ทรัพยากร การอํานวยความสะดวก
เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถ่ิน จะสงผลใหเยาวชนเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชน  
มีความรูสึกยึดมั่นในชุมชน เห็นประโยชนของชุมชนที่มีตอตนเอง และรับรูวาตนเองมีพันธะหนาที่จะตอง
คงอยูและสนับสนุนตอบแทนบุญคุณของชุมชน ซ่ึงความรูสึกเหลานี้จะนําไปสูการมีสวนรวมในการจัดการ
ความรูภูมิปญญาทองถ่ินของเยาวชน ซ่ึงขอคนพบนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยท่ีผานมาท่ีพบวาเมื่อการ
สนับสนุนทางสังคมมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมหรือการรูคิดท่ีเปนประโยชนตอสังคมของเยาวชน   
(พรพรหม พรรคพวก, 2550; พิริยา เลิศมงคลนาม, 2551; อรพินทร ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ, และอุษา  
ศรีจินดารัตน, 2549)  และสอดคลองกับการศึกษาของกมล คาไกลและบัณฑิต ผังนิรันดร (2560) ท่ีกลาววา 
การมีสวนรวมในการทํางานเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จและประสิทธิภาพการทํางาน   และงานวิจัย
ท่ีพบวาการท่ีบุคคลมีความผูกพันตอองคการหรือสังคม ชุมชนท่ีอยูจะสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมหรือการรู
คิดท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม (Cetin, Gürbüz, and Sert, 2015; สุรีพันธ ชุมสําโรง, 2554)  เมื่อบุคคลเกิด
ความรูสึกผูกพันกับชุมชนที่อาศัยมานยอมสงผลใหบุคคลใชชีวิต และทําประโยชนตอชนชนของตนตอไป 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสิทธิชัย สิทธิพงษพร, วิญู กินะเสนและมานพ นักการเรียน (2555) พบวา 
พนักงานที่มีความรักองคกรเนื่องจากการทํางานมาเปนระยะเวลานานยอมมีความประสงคท่ีจะทํางานอยูกับ
องคการตอไปดวยความผูกพัน 

จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา การสนับสนุนทางสังคมทําใหเยาวชนมีสวนรวมในการจัดการความรู
ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยผานความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่ง หรือสํานึกรักในชุมชน   ดังนั้น การสงเสริม

การสนับสนุนทางสังคม 
การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ความผูกพันต่อชุมชน 
a = .73* b = .35* 

c = .85* (c’ = .59*) 

หมายเหตุ *p < .001, หนึ่งหาง.
 c = ขนาดอิทธิพลรวม โดยรวมตัวแปรส่งผ่านในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
 c’ = ขนาดอิทธิพลทางตรง โดยไม่รวมตัวแปรส่งผ่านในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ภาพ 3 สรุปค่าขนาดอิทธิพล (N=647)
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การส่งเสรมิการจดัการความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ อาจพจิารณา
จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัว โรงเรียน และ
ชมุชน ได้สนบัสนนุส่งเสริมเยาวชนในเรือ่งภูมปัิญญาท้องถิน่ 
รวมทั้งควรปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรักและผูกพันกับ
ชุมชนของตน
  ส�าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาปัจจัยอืน่ๆ 
ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความผูกพันต่อชุมชนเพิ่มเติม เช่น 
บุคลิกภาพ คุณภาพชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และควร
ศกึษาในกลุม่ตัวอย่างกลุ่มอืน่ หรอืการมส่ีวนร่วมในประเดน็
อื่นเพื่อทดสอบว่าความผูกพันต่อชุมชนจะเป็นตัวแปรส่ง
ผ่านในส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนใน

กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายออกไปหรือประเด็นอื่นนอก
เหนือจากการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือไม่

กิตติกรรมประกาศ
  โครงการวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และความร่วมมือที่ดีอย่างยิ่งจากผู้บริหาร คณาจารย์  และ
นักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานฤมิตรในการตอบ
แบบสอบถาม รวมไปถงึนสิิตในการมาช่วยเกบ็แบบสอบถาม 
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณในการสนับสนุนของทุกท่านไว้ 
ณ ที่นี้
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