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เรื่อง
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บทคัดย่อ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การสารวจความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
อ าเภอเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการรั บ บริ ก ารวิ ช าการด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโ ลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโ ลก ในการจัดทา
ฐานข้อมูลการเขียนโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สานักศิลปะและวัฒนธรรม
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นชุมชนในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 12 ชุมชน ซึ่งกลุ่ มตัวอย่างจาแนกได้
2 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1. ผู้นาชุมชน ทั้งหมด 12 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 12 คน ประเภทที่ 2. ผู้อยู่อาศัยในชุมชน
ทั้งหมด 12 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 120 คน ดังนั้น กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 132 คน
สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ก็คือ แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้นาชุมชนและแบบสอบถามสาหรับ ผู้อยู่
อาศัยในชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ทาการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าค่าร้อย
ละ (Percentage) อีกทั้งทาการวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ผลการวิจัย พบว่าความต้องการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิล ปะพื้นบ้าน และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีความต้องการที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ของชุมชน
ซึ่งมีความต้องการในหลายเรื่องทั้งเรื่องของการละเล่นกลองยาว การรากลองยาว การละเล่นดนตรีไทย รวมไปถึง
งานฝีมือ อาทิเช่น งานแกะสลัก งานบายศรี งานฝีมือเกี่ยวกับดอกไม้สด การรักษาตามแนวทางแพทย์แผนไทย
โบราณผ่านการนวดแผนไทย การจับเส้น การเป่าเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ทางด้านของศิลปะการแสดงก็มี
ทั้งในเรื่องของการแสดงลิเก ละครชาตรี และสุดท้ายคือเรื่องของการทาอาหารพื้นบ้าน โดยรูปแบบการฝึกอบรม/
อบรมเชิงปฏิบัติการ มีความต้องการในลาดับมากที่สุด ลาดับรองลงมา คือ หนังสือ/วารสาร/บทความวิชาการ,
การประชุม/สัมมนา/เสวนา, การจัดพิพิธภัณฑ์ชุมชน, การจัดนิทรรศการและในรูปแบบอื่นๆ เพื่อการอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกให้ยั่งยืนต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เนื่องจากสานักศิลปะละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา
ที่สร้างสรรค์การพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการรับบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมไปถึงการสร้าง
นวัตกรรมใหม่เพื่อการแข่งขันทั้งในระดับ ชาติจนถึงระดับนานาชาติ ซึ่งพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม คือการทานุบารุงงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการดูแลงานทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสืบสานงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ให้คงอยู่กับสังคมไทยไปอย่างยาวนาน การสารวจความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโ ลก จังหวัดพิษณุโลก จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่ง เพื่อศึกษาความ
ต้องการรั บบริการวิช าการด้านศิล ปวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก สาหรับเป็นฐานข้อมูลในการบริการวิชาการชุมชนได้ตรงตามความต้องการของชุมชน
สาหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาถึงบริบทและข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
อาเภอเมื อง จั งหวั ดพิษณุโ ลก มีการศึ กษาถึง แหล่ งข้อมูล ปฐมภูมิ ได้ แก่ สอบถามชุมชนในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมไปถึงแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ ตารา งานวิจัย แล้วจึงนา
แบบสอบถามจั ด ส่ งให้ กั บ กลุ่ มตั ว อย่ างเพื่อทาการตอบแบบสอบถามที่ ได้กาหนดไว้ เสร็จแล้ ว ก็เก็บ รวบรวม
แบบสอบถามคืน โดยไปรั บ ด้ ว ยตัว เองซึ่งได้รับคืนจากชุมชนในเทศบาลนครพิษณุ โ ลก อาเภอเมืองพิษณุโ ลก
จังหวัดพิษณุโลก ที่ตอบแบบสอบถามครบตามจานวนที่ส่งแบบสอบถามทั้งหมด จึงนาแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วให้คะแนนตามค่าน้าหนักของคะแนนสาหรับแบบสอบถามที่กาหนด
ไว้และนาข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในการคานวณหาค่าที่ได้กาหนดไว้ สาหรับเครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ก็คือ แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้นาชุมชนและแบบสอบถามสาหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชนในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก ทาการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าค่าร้อยละ (Percentage)
อีกทั้งทาการวิเคราะห์ห าค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จ านวน 64 ชุ ม ชน โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี ทั้ ง หมด 12 ชุ ม ชน
ได้แก่ ชุมชนพญาเสือ ชุมชนมหาจักรพรรดิ ชุมชนท่ามะปราง ชุมชนวัดจันทร์ตะวันตก ชุมชนตาลเดี่ยว ชุมชน
ราชพฤกษ์ ชุมชนสระแก้ว ชุมชนประตูเมือง ชุมชนแสนพลพ่า ย ชุมชนมหาธรรมราชา ชุมชนพระยาสุ รสี ห์
และชุ ม ชนพระลื อ ซึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ าแนกได้ 2 ประเภท ดั ง นี้ ประเภทที่ 1.ผู้ น าชุ ม ชนๆละ 1 คน
ทั้ง หมด 12 ชุ มชน รวมทั้ งสิ้ น 12 คน ประเภทที่ 2.ผู้ อยู่ อาศัย ในชุม ชนๆละ 10 คน ทั้ งหมด 12 ชุม ชน
รวมทั้งสิ้น 120 คน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 132 คน
สรุ ป ผลการวิจั ย เชิงคุณภาพ พบว่าความต้องการอนุรักษ์ สื บสาน และเผยแพร่ ศิล ปะพื้นบ้าน และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีความต้องการที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ของชุมชน ซึ่งมี
ความต้องการในหลายเรื่องทั้งเรื่องของการละเล่นกลองยาว การรากลองยาว การละเล่นดนตรีไทย รวมไปถึงงาน
ฝีมือ อาทิเช่น งานแกะสลัก งานบายศรี งานฝีมือเกี่ยวกับดอกไม้สด การรักษาตามแนวทางแพทย์แผนไทยโบราณ
ผ่านการนวดแผนไทย การจับเส้น การเป่าเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยต่ างๆ ทางด้านของศิลปะการแสดงก็มีทั้งใน
เรื่องของการแสดงลิเก ละครชาตรี และสุดท้ายคือเรื่องของการทาอาหารพื้นบ้าน โดยรูปแบบการฝึกอบรม/อบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร มี ค วามต้อ งการในล าดับ มากที่ สุ ด ล าดับ รองลงมา คื อ หนั ง สื อ /วารสาร/บทความวิช าการ,
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การประชุม/สัมมนา/เสวนา, การจัดพิพิธภัณฑ์ชุมชน, การจัดนิทรรศการและในรูปแบบอื่นๆ เพื่อการอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกให้ยั่งยืนต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
อ าเภอเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการรั บ บริ ก ารวิ ช าการ
ด้านในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดทาโครงการบริการวิชาการที่
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน ในการด ารงชี วิ ต การอนุ รั ก ษ์ สื บ สาน และถ่ า ยทอดศิ ล ปะพื้ น บ้ า น
ภูมิปัญญาของชุมชนที่ใช้ในการดาเนินชีวิตกันมาจากรุ่นสู้รุ่น อาศัยความชานาญในการฝึกฝนจนสามารถประดิษฐ์
ใช้เอง และจาหน่ายได้ในบางส่วน สอดคล้อ งกับ มโน พิสุทธิรัตนานนท์ (2539: 4) ได้กล่าวว่า หมายถึง ผลงาน
ศิลปะที่ชาวบ้านหรือกลุ่มคนในกลุ่มชนในแต่ละพื้นถิ่นประดิษฐ์สร้างขึ้นตามความจาเป็น และความรู้สึกนึกเห็น
ตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการดารงชีวิตและความต้องการคุณค่าด้านความงามผลงานเป็นศิลปะ
พื้นบ้านหรือศิลปะพื้นถิ่นและหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งมีลักษณะเป็ นงานช่างฝีมือหรือช่างศิล ป์ การเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพของผู้นาชุมชนๆละ 1 คน ทั้งหมด 12 ชุมชน พบว่าความต้องการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปะ
พื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีความต้องการที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์
ของชุมชน ซึ่งมีความต้องการในหลายเรื่องทั้งเรื่องของการละเล่นกลองยาว การรากลองยาว การละเล่นดนตรีไทย
รวมไปถึงงานฝีมือ อาทิเช่น งานแกะสลัก งานบายศรี งานฝีมือเกี่ยวกับดอกไม้สด การรักษาตามแนวทางแพทย์
แผนไทยโบราณผ่ า นการนวดแผนไทย การจั บ เส้ น การเป่ า เพื่ อ รั ก ษาอาการเจ็ บ ป่ ว ยต่ างๆ ทางด้ า นของ
ศิลปะการแสดงก็มีทั้งในเรื่องของการแสดงลิเก ละครชาตรี และสุดท้ายคือเรื่องของการทาอาหารพื้นบ้าน โดย
รูปแบบการฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ มีความต้องการในลาดับมากที่สุด ลาดับรองลงมา คือ หนังสือ/วารสาร/
บทความวิชาการ, การประชุม/สัมมนา/เสวนา, การจัดพิพิธภัณฑ์ชุมชน, การจัดนิทรรศการและในรูปแบบอื่นๆ
เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกให้ยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
1. เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามให้ ง บประมาณสนับ สนุ น ให้ จั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการที่
สอดคล้องตามความต้องการของชุมชนแล้วสามารถทาวิจัยศึกษาการจัดกิจกรรม เมื่อหาข้อปรับปรุง พัฒนาการ
กิจกรรมครั้งต่อไปได้
2. ควรมีการวิจั ย ในรู ป แบบนี้ ในชุมชนที่เหลื อ เพื่ อรวบรวมข้อมูล ด้านศิล ปะพื้นบ้าน และภู มิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อทราบถึงความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน
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กิตติกรรมประกาศ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การศึกษาวิจัย การสารวจความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาล
นครพิ ษ ณุ โ ลก อ าเภอเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกในครั้ ง นี้ ส ามารถส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ท างคณะ
ผู้ วิ จั ย ต้ อ งขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ นิ ภ ารั ต น์ กาญจนโชติ อดี ต ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่กรุณให้ความช่วยเหลือ
พร้อมทั้งให้กาลังใจแก่ผู้วิจัย
ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุษบา หินเธาว์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลักษณ์ จิตต์การุญ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะนา เสนอ
แนวคิด พร้อมทั้งทาการตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือในการวิจัย ให้มีความเหมาะสมกับบริบท
ของชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณ ผู้นาชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ ชุมชนพญาเสือ
ชุมชนมหาจักรพรรดิ ชุมชนท่ามะปราง ชุมชนวัดจันทร์ตะวันตก ชุมชนตาลเดี่ยว ชุมชนราชพฤกษ์ ชุมชนสระแก้ว
ชุมชนประตูเมือง ชุมชนแสนพลพ่าย ชุมชนมหาธรรมราชา ชุมชนพระยาสุ รสีห์ และชุมชนพระลื อ ที่ให้ ความ
อนุเคราะห์เสียสละเวลาให้ข้อมูล และองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน อีกทั้ง
ความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี
ผู้วิจัย ต้องขอขอบพระคุณ ผู้ ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยในชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโ ลก
ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาโครงการ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและมหาวิทยาลัยต่อไป
และผู้วิจัยขอขอบคุณบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่กรุณา
ให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งให้กาลังใจแก่ผู้วิจัย
คุณความดี ห รื อประโยชน์ที่ได้รั บ จากงานวิจัย ฉบั บนี้ ผู้ วิจัยขอมอบให้ แด่บุพการี ผู้มีพระคุณทุกท่าน
และครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้มาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

ธัญญพร มาบวบและคณะ
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บทที่ 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จังหวัดพิษณุโลกได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างที่มีความสาคัญทั้งจากการให้ บริการ
ผู้คนผ่านจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนผ่านเส้นทางสี่แยกอินโดจีน ซึ่งทาให้พิษณุโลก
มี ค วามหลายหลายทางวั ฒ นธรรมจากผู้ ค นในภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ ห ลั่ ง ไหลเข้ า มาจากหลายทิ ศ ทางและ
จากทั้งความหลากหลายของผู้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโ ลกซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ชาติพันธุ์ โดยจังหวัดพิษณุโลกมีวิสัยทัศน์ในเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน
ตามแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการ
ที่หลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัยสูง (Safety City) (สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด 2560) ซึ่งการให้บริการที่หลากหลายต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้คนในจังหวัด
พิษณุ โ ลกอีก ทั้ง ยั งต้ องสร้ า งรายได้ใ นแง่ของการให้ บ ริการทางด้ านเศรษฐกิจ อีกด้ ว ย และสิ่ งส าคั ญของ
การให้บริการที่สร้างสังคมได้อย่างยั่งยืน คือการให้บริการทางวิชาการโดยสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
มีหลายแห่ง ทาให้สถานศึกษาเร่งพัฒนาตนเองโดยต้องคงอัตลักษณ์ของตนให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น เพื่อช่วยให้การขับ เคลื่อนจั งหวัดพิษณุโลกสู่ การเป็นเมืองบริการที่ห ลากหลายได้อย่างยั่งยืน
และถาวรในรูปแบบของการบูรณาการของจังหวัดกับทุกภาคส่วน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ส ร้ า งสรรค์ ก ารพั ฒ นา
เพื่อตอบสนองความต้องการรับบริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ เ พื่ อ การแข่ ง ขั น ทั้ ง ในระดั บ ชาติ จ นถึ ง ระดั บ นานาชาติ ซึ่ ง พั น ธกิ จ หนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม คือการทานุบารุงงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการดูแลงานทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสืบสานงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ให้คงอยู่กับสังคมไทยไปอย่างยาวนาน แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้การเข้าถึงการรับบริการวิชาการ
ทางด้า นศิ ล ปวัฒ นธรรมสอดคล้ อ งกั บ ความต้อ งการของผู้ รับ บริก าร รวมไปถึง สอดคล้ องกับ บริ บทของ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันด้วย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้กาหนดให้มี
หน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะเพื่อให้การ
เข้าถึง การรับบริการของผู้คนที่สนใจและดึงดูดผู้คนจากทุกเพศทุกวัยซึ่งจะส่งผลให้การรับบริการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจอันดีงามต่อกัน อันจะส่งผลให้การ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปต่อเนื่องและสร้างผลงานอันทรงคุณค่าให้แก่ผู้คนได้ระลึกถึงสืบไป
การบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึ กษาทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละสถาบันมีรูปแบบ
การจั ดการบริการวิชาการที่แตกต่างกัน ในรายละเอียด แต่โดยมากเป้าหมายหลักของการจัดการบริการ
วิชาการมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่รวมไปถึงต่อยอดในองค์ความรู้เดิมให้มีความทันสมัยตามยุค
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากในอดีต มาก ซึ่งในปัจจุบันการให้บริการวิชาการมีการนาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนหรือภาคประชาสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนซึ่งจะทาให้การจัดบริการเป็นไปตามความต้องการของชุมชนเพื่อสะท้อนถึงวัฒนธรรมของชุมชน
ซึ่งมีลั กษณะที่แตกต่างกัน ไป รวมไปถึงการส่ งเสริมองค์ความรู้ภายในชุมชนให้ เป็นที่รู้จักแก่ส าธารณชน

2
อีกทั้งยังช่วยสร้างการจัดการอย่างมีระบบเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชุมชนรวมถึง
เป็นการนาข้อมูลเผยแพร่ ผ่านเทคโนโลยีอันสมัยเพื่อสร้างฐานข้อ มูลให้ ผู้ที่สนใจนามาศึกษาก่อนที่ข้อมูล
เหล่านี้จะสูญหายไปตามกาลเวลา
สานักศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏพิบูล สงครามในฐานะหน่วยงานที่ดูแลงานทาง
ด้า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท านุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรม ทั้งยั งให้ การจั ดการบริ การวิช าการทางด้านศิล ปวัฒ นธรรมเป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งทางสานักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการจัดโครงการ กิจกรรมรวมไปถึงสร้างสรรค์งานวิจัยอัน
ทรงคุณค่า และสร้างผลงานในรูปแบบที่เกี่ยวข้อง โดยในแง่ของการบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมอัน
จะต้องสอดคล้องกับงานวิจัยเพื่อสร้างการบริการอัน เป็นที่ต้องการและยอมรับของผู้คนในท้องถิ่นและใน
สังคมทั้งนี้จากสภาพปัญหาการขาดข้อมูลในเรื่องของการให้บริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงอีกทั้งเพื่อ ให้การบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลจึงก่อให้เกิดการจัดทางานวิจัยเพื่อให้ทราบถึงความต้องการรับบริการวิชาการทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมไปถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ของการบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิด
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนาไปใช้เป็นฐานข้อมูลของผู้คนที่สนใจจึงส่งผลให้เกิดงานวิจัยในลักษณะนี้ขึ้น
ทั้งนี้การจัดทางานวิจัยดังกล่าวยังจะได้นาไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อสร้างบริการวิชาการที่เป็นที่ต้องการของ
ชุมชน สังคมในระยะยาวต่อไปได้อีกด้วย
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วทางคณะผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ต ระหนั ก เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการให้ บ ริ ก ารทาง
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมซึ่ ง การให้ บ ริ ก ารที่ ดี ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง
เป็นผู้รับบริการจากสานักศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างฐานข้อมูลในการให้บริการวิชาการ
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมซึ่ ง จะได้ น าไปใช้ป ระโยชน์ ในการพั ฒ นางานทางด้ านศิ ล ปวั ฒ นธรรมได้ เ ป็ นอย่ า งดี
อีก ด้ ว ยจึ ง ส่ งผลให้ ค ณะผู้ วิจั ย ได้ท าการศึ ก ษาความต้ อ งการรั บ บริ ก ารวิ ช าการด้ า นศิ ล ปวัฒ นธรรมของ
ประชาชน ในเขตชุมชนเมืองพิษณุโลกอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกขึ้นเพื่อ ก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่
ชุมชน และท้องถิ่นสืบไป
ปัญหำกำรวิจัย
ชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในด้าน
ใดบ้าง และอย่างไร
คำถำมที่ใช้ในกำรวิจัย
ชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในด้าน
ใดบ้างและอย่างไร
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
เพื่อศึกษาความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลกอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
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ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ศึกษาความต้องการการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ชุม ชนในเขตเทศบาลนครพิษ ณุ โ ลก ซึ่ ง ได้ ก าหนดขอบเขตในการศึก ษาวิ จั ยตามวิ ธี การดาเนิน งานวิ จั ย
ดังต่อไปนี้
ประชำกร ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จัย ในครั้ งนี้ เ ป็น ชุ ม ชนในเขตเทศบาลนครพิ ษ ณุโ ลก อ าเภอเมื อ ง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จานวน 64 ชุมชน แบ่งเขตพื้นที่ชุมชนออกเป็น 4 เขต (โซน) ดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1 ชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โซนที่ 1

โซนที่ 2

โซนที่ 3

โซนที่ 4

คลองมหาดไทย
วัดหนองบัว
พันปี
หลังศาล
อรัญญิก
มหาจักรพรรดิ์
วัดจันทร์ตะวันออก
เทพารักษ์
ธรรมบูชา
วิเศษไชยชาญ
พระยาสุพรรณ
สระสองห้อง
พระองค์ขาว
พระองค์ดา
ท่ามะปราง
บ้านคลองพัฒนา
พญาเสือ
ชาญเวชกิจพัฒนา
มหานุภาพ
วัดจันทร์ตะวันตก
ธรรมจักรพัฒนา
กัลยาณมิตร
ร่วมใจ
ประชาอุทิศ
เสรีราษฎร์พัฒนา
รถไฟสามัคคี
บรมไตรโลกนารถ 21
ประตูเมือง
เจดีย์ยอดทอง
ราเมศวร
ดิอินทร์พัฒนา
สิงหวัฒน์ ซอย 3
สุพรรณกัลยา
ราชพฤกษ์
อภิชาตบุตร
สิงหวัฒน์ ซอย 5
ตาลเดี่ยว
พุทธบูชา
ร่วมใจไมตรี
ไชยานุภาพ
วัดน้อยพัฒนา
มหาธรรมราชา
บึงพระจันทร์ 40
บ้านคลองสามัคคี
เรือนแพ
เจ้าพระยา
สระแก้ว
พระร่วง ซอย 2
เสือทิม
วิสุทธิ์กษัตริย์
ขุนพิเรนทรเทพ
พระลือ
เกษมรัฐพัฒนา
มาลาเบี่ยง
ศรีธรรมไตรปิฎก
หรรษนันท์ 49
ศรีวิสุทธิ์
พระยาสุรสีห์
ประชาพิทักษ์ 99
พิชัยสงคราม
ราชบูรณะ
แสนพลพ่าย
ประสงค์ประสาท
มิตรภาพ
(ที่มา: ข้อมูลกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2556)
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กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จ าแนกจากชุ ม ชนในเขตเทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก
จานวน 4 โซน โซนละ 3 ชุมชน ทั้งหมด 12 ชุมชน ได้แก่
ตำรำงที่ 2 กลุ่มตัวอย่างชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ที่

โซนที่ 1

โซนที่ 2

โซนที่ 3

โซนที่ 4

1
2
3

พญาเสือ
ตาลเดี่ยว
แสนพลพ่าย

มหาจักรพรรดิ์
ราชพฤกษ์
มหาธรรมราชา

ท่ามะปราง
สระแก้ว
พระยาสุรสีห์

วัดจันทร์ตะวันตก
ประตูเมือง
พระลือ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จาแนกจากผู้อาศัยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
โดยจาแนกได้ต่อไปนี้
1. ผู้นาชุมชนๆ ละ 1 คน ทั้งหมด 12 ชุมชน รวมผู้นาชุมชนทั้งสิ้นจานวน 12 คน
2. ผู้อยู่อาศัยในชุมชนๆ ละ 10 คน ทั้งหมด 12 ชุมชน รวมจานวนผู้อยู่อาศัยในชุมชนทั้งสิ้น 120 คน
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 132 คน
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
สารวจเฉพาะความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนใน
เขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ขอบเขตด้ำนเวลำ
1 ปี ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย
ควำมต้ อ งกำร หมายถึ ง ความอยากได้สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งหรื อเรื่อ งใดเรื่ องหนึ่ ง ในบางเวลาหรื อบาง
สถานการณ์
บริกำรวิชำกำร หมายถึง การให้ความรู้ในรูปแบบการจัดอบรมหรือชี้แนะแนวทางในการศึกษา
เรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ซึ่ ง มี ก ารก าหนดรู ป แบบหรื อ ทิ ศ ทางในการให้ ค วามรู้ นั้ น ไว้ ล่ ว งหน้ า โดยมี
ผู้ เ ชี่ย วชาญในเรื่ อ งนั้ น ๆมาให้ ค วามรู้ เพื่ อน าไปต่อ ยอดความรู้ห รือ เผยแพร่ค วามรู้ และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ในทางใดทางหนึ่งได้
ชุมชน หมายถึง กลุ่มผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยผู้คนนั้นมีข้อตกลงในการอยู่
ร่วมกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน
ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงแบบแผนที่ดีของไทย ผ่านการสั่งสมประสบการณ์
ความรู้ ความสามารถโดยอาศัยศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
ศิลปะพื้น บ้ำน หมายถึง ผลงานทางด้านศิลปกรรม หัตถกรรมซึ่งอาศัยวัสดุจากชุมชนโดยอาศัย
ความคิดจากการสั่งสมจากบรรพบุรุษ
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ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความสามารถของชุมชน ในการสร้างสรรค์ พัฒนาผลงานเพื่อ
การดารงชีวิตประจาวันโดยผ่านการสั่งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากบรรพบุรุษซึ่งได้สั่งสมและ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา ทางด้านศิลปะการแสดง อาหารและการแพทย์แผนไทย
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ทาให้ทราบความต้องการในการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลก
2. สามารถนาข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลกมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ของสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. ชุ ม ชนในเขตเทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก เกิ ด ความสนใจในเรื่ อ งการรั บ บริ ก ารวิ ช าการด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น อีกทั้งยั งเป็นการส่งเสริมให้ ภาคประชาชนมีส่ว นร่วมในการกาหนดกิจกรรมหรือ
โครงการซึ่งตนมีส่วนในการคิดและเสนอแนะในเรื่องที่ตนเองสนใจซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล

บทที่ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความต้องการรั บ บริ การวิช าการด้านศิล ปวัฒ นธรรมของประชาชน ในเขตชุมชนเมือง
พิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งต้องอาศัยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามหัวข้องานวิจัยดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. บทบาทของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชนและทุนทางวัฒนธรรม
3. ศิลปะพื้นบ้าน
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทบำทของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัพพิบูลสงครำม
ปรัชญำ ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาคนและท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
วิ สั ย ทั ศ น์ ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เป็ น ศู น ย์ ร วมของการให้ บ ริ ก ารองค์ ค วามรู้ ด้ า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
อัตลักษณ์ กิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ เป็นแหล่งเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
พันธกิจ
1. อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในงานด้ า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย
3. พัฒนาการให้บริการวิชาการศิลปวัฒนธรรม ทางด้านศาสนา และภูมิปัญญาไทย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และองค์การแห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 แหล่งเรียนรู้สู่การเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่าง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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กลยุทธ์ของหน่วยงำน
1. อนุรักษ์และจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อการบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม
3. บูรณาการศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน
4. สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. สร้างเครือข่ายการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
6. บริหารจัดการและดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ภำระงำนของงำนบริกำรวิชำกำร
- การให้บริการวิชาการศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การวิจัยศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
- การส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการ การบูรณาการ และงานวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การรวบรวม จัดทา พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ งานด้านบริการ
วิชาการ งานด้านการบูรณาการ และงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชนและทุนทำงวัฒนธรรม
ฉัตรทิพย์ นาคสุภา (2540) กล่าวว่า แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมีความชัดเจนในการมองเห็นคุณค่าของ
ชุมชน โดยเสนอแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย 6 ข้อ ดังนี้
1. เน้นการพัฒนาแบบกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมของคนไทยซึ่งไม่คานึงการ
แข่งขันระหว่างปัจเจกชน
2. ปลูกจิตสานึกแบบชุมชนในด้านความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
3. มีกระบวนการผลิตซ้าจิตสานึกชุมชนไทยผ่านปัญญาชนของท้องถิ่น นักวิชาการในเมือง
นักพัฒนาและผู้อาวุโสในชุมชนเพื่อสืบทอดจิตสานึกของชุมชนต่อไป
4. มีกลุ่มชาวบ้านในรูปของการจัดองค์กร เช่น สหกรณ์ สมาพันธ์ เพื่อให้มีอานาจต่อรองกับ
องค์กรภายนอก
5. มีการประสานวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
6. มีความสัมพันธ์และใกล้ ชิดกับธรรมชาติโ ดยช่วยกั นอนุรักษ์ปกป้องธรรมชาติเพื่อคง
ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน วัฒนธรรมชุมชนมีความหมายในการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
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ท้องถิ่นโดยอาศัยความรู้และภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตและการพัฒนาชีวิตรวมถึงการ
ปฏิเสธอานาจของรัฐและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ จะเข้ามาครอบงาทางความคิด ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของ
ชุมชน
แนวคิดวัฒนธรรมของชุมชนของฉัตรทิพย์ นาถสุภา ให้ความสาคัญว่า ชุมชน หมู่บ้านว่าเป็นองค์กรที่
มีพลัง หมู่บ้านไทยยังมีพลังยึดเหนี่ยวกันไว้แม้จะถูกแรงกระแทกจากภายนอกทั้งนี้เป็นผลมาจาก
1. ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจระหว่างสมาชิกในชุมชน
ทาให้เกิดระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติพึ่งพากัน
2. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
3. ลักษณะพิเศษของรัฐศักดินาไม่เข้าใจและได้เข้าไปจัดการกระบวนผลิตในระดับหมู่บ้าน
โดยการบริหารการปกครองในอดีตให้ความสาคัญเพียงหมู่บ้านทาหน้าที่ส่งส่วยให้ตามที่ต้องการเท่านั้น ทาให้
ระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดารงอยู่ ระบบร่วมในทรัพย์สินคือเป็นหัวใจของชุมชน
นอกจากนี้ยังพบแนวคิดทุนวัฒนธรรมของบูดิเยอร์ (1983) กล่าวว่าทุนวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่มี 3
รูปแบบกล่าวคือ
1. ใน embodies state เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวคนและกลุ่มคนมาอย่างยาวนาน ได้แก่
ความคิด จินตนาการ ความคิดริเริ่มและความเชื่อ
2. ใน objectified state เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม ในรูปแบบของสินค้าวัฒนธรรม เช่น รูปภาพ
หนังสือ สิ่งก่อสร้าง สถานที่ที่เป็นมรดกโลก
3. institutionalization state หรือความเป็นสถาบันซึ่งสามารถทาให้เกิดความเป็นรูปธรรม
เช่น กติกา การยอมรับที่หลาย ๆ คนเห็นร่วมกัน เช่น การยอมรับในสถาบันพระมหากษัตริย์ วัดและโรงเรียน
การศึกษาวัฒนธรรมของบูดิเยอร์จะไม่เน้นคาตอบในเชิงเศรษฐศาสตร์หากแต่ได้ให้ความสาคัญในการศึกษา
ทรัพยากรบุคคล จิตสานึกในศักดิ์ศรีและอานาจแห่งตนการสร้างวัฒนธรรมที่มีการเท่าเทียมกัน แนวคิดทุน
วัฒนธรรมของ อมรา พงศาพิชญ์ เป็นส่ว นหนึ่งของทุนทางสังคม สังคมไทยเป็นสั งคมที่เปิดกว้าง ยอมรับ
วัฒนธรรมและสิ่งใหม่จากภายนอกและสามารถนาทั้งสิ่งใหม่มาผสมผสานกับสิ่งเก่าที่มีอยู่แล้วปรับให้เข้ากับวิถี
ชีวิตไทยได้ตลอดเวลาทาให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นในการศึกษาทันวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่
มีความละเอียดอ่อนการมองวัฒนธรรมเป็นทุนทางสังคมซึ่งไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ทั้งนี้เพราะ ทุนทาง
วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตที่จะต้องศึกษาคลอบคุมทั้งบริบททางสังคมและเงื่อนไขวิถีชีวิต (สมศักดิ์ คล้ายสังข์.
2554)
ศิลปะพื้นบ้ำน (Folk Art)
ความหมายของศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
วิโ รฒ ศรี สุ โ ร (2528: 86) ให้ ความหมายว่า เป็ นผลงานส าเร็ จของชาวบ้านที่ มี คุณค่ าทางศิ ล ปะ
พอสมควร เป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของช่างระดับพื้นบ้าน ที่สามารถแก้ปัญหาธรรมดาๆ ให้
ดูดี มีลักษณะสืบทอดกันมาต่อหลายชั่วอายุคน ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานทางเครื่องมือเครื่องใช้ในการยังชีพ และ
จรรโลงใจในพุทธศาสนา ผลิตผลของงานศิลปะพื้นบ้า นจึงเน้นหนักในทางประโยชน์ใช้สอยเป็นจุดใหญ่ ความ
งามจึงแสดงออกมาจากความเรียบง่าย ซื่อ ไม่รกรุงรัง หรือมากไปด้วยการตกแต่งจนเกินเลย
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มโน พิสุทธิรัตนานนท์ (2539: 4) ได้กล่าวว่า หมายถึง ผลงานศิลปะที่ชาวบ้านหรือกลุ่มคนในกลุ่มชน
ในแต่ละพื้นถิ่นประดิษฐ์สร้างขึ้นตามความจาเป็น และความรู้สึกนึกเห็นตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการใน
ด้านการดารงชีวิตและความต้องการคุณค่าด้านความงามผลงานเป็นศิลปะพื้นบ้านหรือศิลปกรรมพื้นถิ่นและ
หัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งมีลักษณะเป็นงานช่างฝีมือหรือช่างศิลป์ และอาจเรียกว่าเป็นงานศิลปหัตถกรรมและยัง
หมายถึ ง ผลงานศิ ล ปะที่ ใช้ วั ส ดุ พื้ น ถิ่ น ในการประดิ ษฐ์ ส ร้ า งซึ่ ง มี อ งค์ป ระกอบส าคั ญ คือ ความคิ ด ฝี มื อ
ความเรียบง่าย ประโยชน์ใช้สอย และความงามบนพื้นฐานของธรรมชาติแวดล้อม สังคม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเชื่อ ศิลปะพื้นบ้านจึงมีความหมายต่อการดารงชีวิ ต และมีคุณค่าต่อการบารุงขวัญ เป็น
ศิลปกรรมที่มีการศึกษาและสืบสานที่เป็นไปในเชิงวัฒนธรรม
ศิลปะพื้นบ้ านมักพบได้ทั่วไปตามชุ มชนหรือในชนบทตามท้องถิ่นต่า งๆ ผู้สร้างมักเป็นชาวบ้านใน
ท้องถิ่น ลักษณะของเครื่องมือ เครื่องใช้สิ่งก่อสร้าง จึงทาขึ้นมาเพื่อคนทั่วไปใช้ มิใช่ประดิ ษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้หรือ
ถ่ายทอดในหมู่บุคคลชั้นสูง ศิลปะพื้นบ้านจึงมีลักษณะที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ผูกพันหรือขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์
ทฤษฎีทางศิลปะใด ๆ
งานศิลปะพื้นบ้านโดยทั่วไปแล้ว จะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมในแต่ละท้องถิ่นในลักษณะของ
รูปแบบ ขบวนการผลิต และวัสดุที่ใช้ ส่วนใหญ่มักเป็นไปเพื่อการดารงชีพมากกว่า เพราะฉะนั้นศิลปะพื้นบ้าน
ประเภทต่างๆ จึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ในท้องถิ่นเป็นสาคัญ สิ่งที่เป็นศิลปะพื้นบ้าน
จึงมีลักษณะเป็นไปตามถิ่นกาเนิด ซึ่งอาจมีรูปแบบ วิธีการ และวัสดุแตกต่างกันไป โดยมีจุดมุ่งหมายและ
ประโยชน์ใช้สอยอย่างเดียวกัน แต่ด้วยเพราะอยู่ในแหล่งกาเนิดท้องถิ่นที่ต่างกัน จึงทาให้ทรัพยากรที่ใช้มีความ
ต่างกัน หรืออาจมีวัสดุเดียวกัน แต่วิธีการสร้างงานและรูปแบบที่สืบทอดของแต่ละถิ่นเป็นไปอย่างเฉพาะตัว
เฉพาะถิ่น ซึ่งรวมถึงการมีรสนิยมตกทอดเป็นสิ่งที่สืบต่อกันมาในแต่ละท้องถิ่นที่ต่างกันด้วย
ลักษณะพิเศษของศิลปะพื้นบ้าน เป็นผลงานที่มีความเรียบง่ายรูปแบบและวิธีการเป็นไปตามสภาพ
ชีวิต ความเป็ น อยู่ ที่เ รี ย บง่า ยไม่ ยุ่ งยากสลั บ ซับซ้ อน แม้ ว่าศิ ล ปะพื้น บ้านส่ ว นใหญ่จะทาขึ้ นเพื่อใช้ส อยใน
ชีวิตประจาวันหรือต่อสังคม เศรษฐกิจ ศาสนาและอื่นๆ โดยมีจุดประสงค์ที่ตรงตามหน้าที่เด่นชัดในตัวมันเอง
แต่ก็พบว่ามีผลงานศิลปะพื้นบ้านจานวนไม่น้อยที่ได้มีการทาขึ้นตามความพอใจของชาวบ้านเอง ซึ่งสร้างสรรค์
ขึ้ น มาโดยไม่ ไ ด้ รั บ ใช้ ค วามจ าเป็ น และความต้ อ งการของชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น แต่ เ ป็ น ผลงานที่ ส ร้ า ง ขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองความรู้สึกด้านอารมณ์ อันเป็นสิ่งธรรมดาโลกที่มนุษย์พึงแสวงหาความเพลิดเพลินบันเทิงใจ ซึ่งอาจ
เป็ น เพราะว่าบางสมัย บางเวลา ชาวบ้ านอาจมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ มีเวลาเหลื อเฟือที่จะประดิษฐ์
ประดับประดาผลงานให้มีความวิจิตรพิสดารกว่าเป็นอยู่ เช่น การเขียนภาพจิตรกรรมบนฝาผนังโบสถ์และ
วิห าร การเขีย นลวดลายลงบนเรื อกอและ การแกะสลั กลวดลายลงบนพนักด้านหน้าและท้ายของเกวียน
ซึ่งงานเหล่ า นี้ ล้ า นแล้ ว ตามีรู ป แบบที่เ รี ย บง่าย แต่ แสดงถึง ความสุ น ทรี ของผู้ ทา และเราจะพบว่ าบางสิ่ ง
บางอย่างทาขึ้นมาโดยแฝงความเชื่อไว้ด้วย
ลักษณะของงำนศิลปะพื้นบ้ำนศิลปะพื้นบ้ำน
๑. ใช้วัส ดุท้องถิ่น ที่ห าได้ง่าย เป็ น เอกลั กษณ์ที่เด่นชัดของงานพื้นบ้านเนื่องจากในแต่ล ะท้องถิ่ น
มีทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อมในการอยู่อาศัย วัสดุในท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่รองรับการคิดประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นใช้
ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
๒. ทาขึ้นเพื่อการใช้ส อย ศิล ปะพื้นบ้านส่ วนใหญ่แล้ วจะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันตั้งแต่
การหุงอาหาร เช่น เตาดินเผา หม้อดินเผา หวดนึ่งข้าวเหนียว กระบุง กระจาด ฯลฯ การประกอบอาชีพ เช่น
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เครื่องมือในการดักจับสัตว์น้า ได้แก่ ข้อง ลอบ ไซ อีจู้ เครื่องใช้ในการทานา เช่น คราด แอก ไถ ฯลฯ พิธีกรรม
ทางศาสนา เช่น ก่องข้าวขวัญของภาคอีสาน ขันซี่ของภาคเหนือ ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการตอบสนองด้าน
การใช้สอย มิได้มุ่งทาเพื่อตอบสนองทางด้านสุนทรียภาพ หากแต่สุนทรียภาพนั้นจะเกิดจากประสบการณ์
ทักษะของผู้ทาในความเป็นผู้ชานาญ
๓. เป็นผลผลิตที่ผู้ใช้และผู้สร้างเป็นผู้เดียวกัน งานศิลปะพื้นบ้านเกิดจากความเต็มใจของชาวบ้านใน
การสร้างสรรค์ โดยมีความจาเป็นในการใช้อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน ดังได้กล่าว แล้วว่าศิลปะ
พื้นบ้านทาขึ้นเพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอย มิได้มุ่งทาเพื่อเศรษฐกิจหรือด้านการค้าขาย ไม่มีการแบ่งงาน
ตามระบบของอุตสาหกรรม ชาวบ้านทาขึ้นเองในครัวเรือนของตน
๔. เป็นงานที่สร้างขึ้นด้วยมือ และใช้เครื่องมือที่ชาวบ้านที่คิดขึ้น มิได้อาศัยเครื่องจักรแต่อย่างใด
ชาวบ้านจะสร้างงานด้วยมือตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาโดยการบอกเล่า ให้ทาตามแบบของที่มีอยู่
๕. มีรูปแบบเรียบง่าย แสดงลักษณะออกมาซื่อ ๆ ตรงตามหน้าที่ใช้สอยและมีความสัมพันธ์กับสัดส่วน
ของร่างกาย
๖. การมีรูปแบบเฉพาะถิ่น เกิดจากการสร้างสรรค์งานที่สืบต่อเนื่องกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ อาจใน
ลักษณะของหมู่บ้าน ท้องถิ่น ตระกูล สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานจนรู้จักกันดีทั่วไป จนกลายเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น เช่น เครื่องจักสานพนัสนิคม เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ร่มบ่อสร้าง เป็นต้น และอีกปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้มีรูปแบบเฉพาะถิ่น น่าจะเกิดจากการใช้วัสดุท้องถิ่นที่มีแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เราจะพบว่าวัสดุจาก
ธรรมชาติบางชนิดไม่สามารถขึ้นได้ ในทุก ๆ พื้นทีก่ ารมีทรัพยากรท้องถิ่นที่จากัดในบางพื้นที่ก็จะเป็นสาเหตุที่
ทาให้งานบางชนิด เป็นตัวแทนของท้องถิ่น มีรูปแบบเฉพาะถิ่น แต่จะชัดเจนมากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยออกไป ตามองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้นๆ
๗. เป็นงานที่ใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์ เป็นการสร้างงานที่ไม่ได้คานึงถึงเวลาในการสร้าง โดยมักใช้
เวลาว่างหลักจากการงานประจาคือการกสิกรรม ซึ่งทาให้ในบางช่วงเวลาของฤดูกาล โดยไม่จาเป็นต้องเฝ้าดูอยู่
ตลอดทั้งปี ในช่วงเวลาว่างชาวบ้านก็จะหันมาทางานอื่น เช่น จักสาน ทอผ้า เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งไม่ได้เป็น
อาชีพหลักแต่อย่างใด ผลผลิตที่เกิดขึ้นนามาใช้ในครัวเรือน แต่หากว่าเหลือจากการใช้สอยจึงนามาแลกเปลี่ยน
กับผลผลิตอย่างอื่น
๘. เป็นงานที่สะท้อนวิธีการดาเนินชีวิต เครื่องมือ เครื่องใช้พื้นบ้านที่ชาวบ้านทาขึ้น จะเห็นว่าลักษณะ
การใช้สอยเป็นตัวกาหนดรูปแบบของเครื่องมือเครื่องใช้นั้น การใช้สอยจึงเป็นการบ่งชี้ถึงวิถีทางการดาเนินชีวิต
และค่านิยมที่สืบทอดกันมายาวนาน (มารุต อัมรานนท์ ๒๕๓๓:๕)
ประเภทของงำนศิลปะพื้นบ้ำน
การจั ดแบ่ งประเภทของงานศิล ปะพื้ นบ้า น สามารถจั ดแบ่ งได้ ห ลายแนวคิด เช่ น จั ดแบ่ งตาม
ประเภทของการใช้สอย ซึ่งก็อาจแบ่งเป็น เครื่องใช้ในครัว เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในการดัก
จับสั ตว์ เครื่ องใช้ในพิธีกรรม ฯลฯ จัดแบ่ งตามกรรมวิ ธีกระบวนการสร้างงาน เช่น การแกะสลั ก การปั้น
การจักสาน ฯลฯ จัดแบ่งตามวัสดุในการสร้างงาน เช่น งานไม้ งานกระดาษ งานหนัง ฯลฯ ซึ่งก็แล้วแต่การ
จัดความคิดรวบยอดของผู้แบ่งว่า ใช้เกณฑ์ใดมาจัดแบ่ง ในที่นี้จะจัดแบ่งงานศิลปะพื้นบ้านเป็น ๒ สาขา คือ
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๑. สาขาหัตถกรรม
๒. สาขาทัศนศิลป์
สรุปได้ว่า ศิลปะพื้นบ้าน (Folk Art) หมายถึง สิ่งของ เครื่องใช้ สิ่งก่อสร้าง งานศิลปะโดยอาศัย
ความรู้ของชุมชนผ่านการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นตามแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อ ใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิตประจาวัน
หรือเพื่อความบันเทิง
ภูมิปัญญำท้องถิ่น (Folk Wisdom)
ควำมหมำยของภูมิปัญญำท้องถิ่น (Folk Wisdom) ได้มีผู้ให้ความหมายดังนี้
ประเวศ วะสี (2534 : 86) กล่าวถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ว่า ภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ
วัฒ นธรรมพื้นฐานของเรา การพัฒนาควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงของเราเอง และหาสิ่ งอื่นมาตกแต่ง
ประดับประดาที่เหมาะสมหาใช่การพัฒนาที่ขาดลอยจากฐานเดิม ของตนเอง ซึ่งจะทาให้โยกคลอน ได้ง่าย
รัฐ บาล และสาธารณะควรทาความเข้าใจความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่ งเสริมสนั บสนุนให้ นา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการศึกษาของชาติเพื่อความสมบูรณ์ของการศึ กษา อันจักเป็นการฟื้นฟูบูรณะ
พลั งของชาติ เพื่อความสมานฉั น ท์ของคนในชาติ การพัฒ นาอย่างได้ส มดุล และยั่ง ยืน และศานติสุ ขของ
สังคมไทย
กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิต
ของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบ
กันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชา
ต่า ง ๆ อาจกล่ า วไว้ ว่ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น จัด เป็ นพื้ น ฐานขององค์ ความรู้ ส มั ย ใหม่ ที่ จ ะช่ ว ยในการเรี ย นรู้
การแก้ปัญหา การจัดการ แลการปรับตัวในการดาเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่
ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในการตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพื่อศึกษา และนามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักกันเกิด
การยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้
กรมวิชาการ ( 2540: 3) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้และประสบการณ์
ทั้งหลายของชาวบ้านในท้องถิ่นที่ใช้แก้ปัญหา หรือดาเนินชีวิต โดยได้รับการถ่ายทอดกลั่นกรองกันมายาวนาน
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายภูมิปัญญาไว้ว่า พื้นความรู้ความสามารถ
ส่วนคาว่าท้องถิ่นหมายถึง ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นเมื่อรวมคาเป็น ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงหมายถึง
ความรู้ ความสามารถของคนในท้องถิ่นหนึ่งท้องถิ่นใดโดยเฉพาะ
ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ (2542 : 2) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ องค์ความรู้
ความสามารถของชุมชนที่สั่งสมสืบทอดกันมานาน เป็นความจริงแท้ของชุมชนเป็นศักยภาพที่จะใช้แก้ปัญหา
จัดการปรับ ตน เรีย นรู้ และถ่ายทอดสู่ คนรุ่นใหม่ เพื่อให้ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุ ก เป็นแก่นของชุมชนที่
จรรโลง ความเป็นชาติให้อยู่รอดจากทุกข์ภัยพิบัติทั้งปวง
จารุวรรณ ธรรมวัติ (2543 : 1) ได้ให้ความหมาย ของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ แบบแผน การดาเนินชีวิต
ที่มีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคมซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติต่อกันมา ภูมิปัญญาจะเป็น
ทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรความรู้ก็ได้
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ลักษณะของภูมิปัญญำ
เอี่ยม ทองดี (2542 : 5-6) ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญามีลักษณะเป็นนามธรรมอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ คือ
1. ความคิด เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กาเนิด ที่เรียกว่า Cognitive System ซึ่งประกอบด้วยระบบ
ประสาท ระบบสมอง และต่ อมต่า ง ๆ ท าหน้ าที่ คิ ดให้ แก่ ร่า งกายและนั กมานุษ ยวิ ท ยาเชื่ อ ว่า ทางานอยู่
นอกเหนื อ จากการบงการของร่ า งกาย หมายถึ ง ทั้งส่ ว นที่เ ป็น จิน ตนาการและผลของการวิ เคราะห์ และ
สังเคราะห์จากสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม ซึ่งความคิดดังกล่าวนี้จะเป็นแหล่งสาคัญ
หรือที่มาของความรู้อันเป็นองค์ประกอบของภูมิปัญญาในลาดับถัดไป
2. ความรู้ มีการนามาใช้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ ภูมิรู้ ปรากฏอยู่ในแนวคิด ทฤษฏีญาณ
วิทยาที่ว่าด้วยทฤษฏีแห่งความรู้ การสืบค้นกาเนิดแห่งความรู้ และธรรมชาติของความรู้ การหาคาตอบว่าตรง
กับความเป็นจริงหรือไม่ หรือว่าความรู้เป็นเพียงการพิจารณาเทียบเคี ยง ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและยังสืบค้น
ความรู้เรื่องกาล (Time) อวกาศ (Space) เนื้อสาร (Substance) สัมพันธภาพ (Relation) และความเป็นเหตุ
เป็นผล (Causality) องค์ความรู้เป็นหมวด ๆ (Category) ความรู้ หรือองค์ความรู้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง
ของภูมิปัญญาที่กล่าวข้างต้น
3. ความเชื่ อ เป็ น พื้น ฐานส าคัญ ยิ่ งของสั ง คมมนุ ษย์ มนุษ ย์ แต่ ล ะกลุ่ ม มีค วามเชื่อ แตกต่ า งกั น ไป
ซึ่งความเชื่อก็คือความศรัทธาหรือยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นแกนสาคัญในการดาเนินชีวิตและความมั่นคงของสังคม
ความเชื่อมีอยู่หลายระดับทั้งในการดาเนินชีวิตประจาวันอันเป็นความเชื่อโดยทั่วไป และความเชื่อที่เกี่ยวกับ
วิญญาณ โลกนี้ โลกหน้า ความดี ความชั่ว นรก สวรรค์ บาปบุญคุณโทษ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญยิ่งในภูมิ
ปัญญา
4. ค่านิยม คือ สิ่งที่คนสนใจ ความปรารถนาอยากจะมี อยากจะเป็นที่ยกย่อง สรรเสริญ หรือเป็นสิ่งที่
บังคับต้องทา ต้องปฏิบั ติ มีความรักและมีความสุขเมื่อได้เห็นหรือได้สิ่งเหล่านั้นมา ค่านิยมจึงเป็นพื้นฐานของ
การจัดรูปแบบพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ภายใน และแสดงออกเป็นพฤติกรรมในลักษณะต่าง ๆ ทางกาย วาจา
และความคิด โดยสรุปค่านิยมเป็นพื้นฐานสาคัญทางภูมิปัญญา เป็นบ่อเกิดพฤติกรรมของบุคคลแต่ละสังคม
5. ความเห็น คือ ภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากบุคคลหรือชุมชน ได้พิจารณาและใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้ว
จึงลงมติตัดสินใจ ว่าควรจะแสดงออกในลักษณะอย่างไร เช่น เห็นด้วย ทาตาม ยอมรับ ปฏิเสธ ร่วมมือ กระทา
หรือดาเนินการ ด้วยเห็นว่าดี ชั่ว เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นบาป เป็นบุญ เป็นต้น ซึ่งความเห็นในลักษณะ
ดังกล่าวนี้เป็นภูมิปัญญาประการหนึ่งที่มีผลสาคัญยิ่งต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งกาย วาจา และจิตใจ
6. ความสามารถ หมายถึง ศักยภาพและประสิทธิภาพที่มีอยู่ภายในบุคคล เช่น ชุมชนในการที่จะ
จัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะเดียวกับสิ่งที่ เรียกว่า “พรสวรรค์” ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะทางกายและ
จิตใจร่วมกัน โดยแต่ละคนหรือชุมชนย่อมจะต้องมีแตกต่างกัน เช่น การที่บงคนสามารถปาฐกถาได้ดี ลาดับ
เนื้อหาและการแสดงทุกอย่างเป็นที่ชื่นชม ซึ่งถือว่าเป็นผลมาจากความสามารถที่มีอยู่ในบุคคลนั้น ๆ ฉะนั้น
ความสามารถจึงเป็นภูมิปัญญาอีกประการหนึ่ง
7. ความฉลาดไหวพริบ หมายถึง ทักษะที่ปรากฏอยู่ภายในจิตใจ หรือจิตวิญญาณ เป็นสิ่งที่สามารถ
นามาใช้แก้ไขป้องกันควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นหรือให้เป็นไป ตามที่ตนเองหรือชุมชน
ต้องการ

13
ดังนั้ น องค์ป ระกอบของภูมิปั ญญาจึงมีส่ ว นส าคัญที่จะทาให้ ภูมิปัญญาที่มีอยู่เกิดคุณค่าแก่ความ
ภาคภูมิใจซึ่งได้แก่ ความคิดที่เกิดจากการจินตนาการจากสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในสังคม ความรู้อาจเกิดจาก
ภูมิความรู้ที่ได้จากการทดสอบทดลองหลายครั้งจนได้ความรู้ที่แท้จริง ความเชื่อถืออันเป็นพื้นฐานในการ
ดารงชีวิตที่มีบาปบุญคุณโทษ และจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องค่านิยมที่คนในสังคมให้การยกย่องเชิดชูว่าเป็น
สิ่งดีงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้มีการสืบทอดแก่ลูกหลาน ความเห็นที่เกิดจากพิจารณารอบคอบจากชุมชน
จนเกิดการยอมรับด้วยความจริงใจ ความสามารถอันเกิดจากพรสวรรค์หรือจากการฝึกฝนจนสามารถแก้ปัญหา
ของชุมชนได้ ความฉลาดไหวพริบการแก้ไข เช่นกัน ย่อมเกิดขึ้นจากจินตนาการ ความรู้ ความสามารถ ความ
เชื่อ และค่านิยม การสั่งสมประสบการณ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จนสามารถสร้างองค์ความรู้และสังเคราะห์ใหม่ให้
มีความก้าวหน้าและนามาใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ภูมิปัญญาเหล่านี้สะท้อนออกมาเป็น 3 ลักษณะที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกัน คือ
1. ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันคือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ธรรมชาติ
2. ความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ที่ร่วมกันในสังคมหรือในชุมชน
3. ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้
ลักษณะของภูมิปัญญำ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะสาคัญดังที่ผู้รู้ได้อธิบายไว้ ดังนี้
ลักษณะสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นมี ๔ ลักษณะ ดังนี้ (นิธิ เอียวศรีวงศ์. ๒๕๓๖ : ๒๓๖)
1. ความรู้และระบบความรู้ ภูมิปัญญาเป็นระบบความรู้ที่ไม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ฉะนั้นในการศึกษา
เรื่องภูมิปัญญาจะเข้าไปดูว่าชาวบ้านรู้อะไรอย่างเดียวไม่พอ ต้องศึกษาว่าเขาเห็นสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างไร
2. การสั่งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสมและการกระจายความรู้โดยการนา
ความรู้มาบริการคนอื่น เช่น หมอพื้นบ้าน สั่งสมความรู้ทางการแพทย์ไว้ในตัวคนๆหนึ่ง ซึ่งมีกระบวนการที่ทา
ให้เขาสั่งสมความรู้ เราควรศึกษาด้วยว่ากระบวนการนี้เป็นอย่างไรหมอคนหนึ่งสามารถสร้างหมอคนอื่น ๆ
ต่อมาได้อย่างไร
3. การถ่า ยทอดความรู้ ภู มิปั ญญาท้อ งถิ่ นไม่ไ ด้ มีส ถาบัน ถ่า ยทอดความรู้ ภู มิปั ญ ญา แต่พ บว่ า มี
กระบวนการถ่ายทอดที่ซับซ้อน ถ้าเราต้องการเข้าใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เราต้องเข้าใจกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คน อีกรุ่นหนึ่ง
4. การสร้างสรรค์ การปรับปรุงระบบความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่ได้ถูก
ปรับเปลี่ยนความรู้และระบบความรู้เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
ประเภทของภูมิปัญญำท้องถิ่น
มณนิภา ชุติบุตร (2538 : 21) และนิคม ชมพูหลง (2542 : 131) ได้แบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 4
กลุ่ม คือ
1. คติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการ เป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ ที่ถ่ายทอดกันมา
2. ศิล ปะ วั ฒ นธรรม และขนบธรรมเนีย ม ประเพณีที่เ ป็นแบบแผนของการดาเนินชี วิตที่ ปฏิบั ติ
สืบทอดกันมา
3. การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับกาลสมัย
4. แนวคิ ด หลั ก ปฏิ บั ติ แ ลเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ที่ ช าวบ้ า นน ามาใช้ ใ นชุ ม ชนเป็ น อิ ท ธิ พ ล ของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้กล่าวถึงการศึกษาสาขาหรือประเภทของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไว้ว่าสามารถแยกประเภทเป็นสาขาต่างๆ ได้ทั้งสิ้น 11 สาขา ดังนี้
1) สาขาเกษตรกรรม
2) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
3) สาขาการแพทย์แผนไทย
4) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน
6) สาขาสวัสดิการ
7) สาขาศิลปกรรม
8) สาขาการจัดการองค์กร
9) สาขาภาษาและวรรณกรรม
10) สาขาศาสนาและประเพณี
11) สาขาการศึกษา
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 7 ประเภท ดังนี้
1. ภูมิปัญญาด้านการเกษตร
2. ภูมิปัญญาด้านเศรษฐกิจ
3. ภูมิปัญญาด้านศาสนาคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมความเชื่อ
4. ภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรและการพัฒนาหมู่บ้าน
5. ภูมิปัญญาด้านศิลปะ
6. ภูมิปัญญาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
7. ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม
จากทัศนะผู้ให้ความหมายของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสรุปความหมายได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายถึง ความรู้ ความสามารถของชุมชน ในการสร้างสรรค์ พัฒ นาผลงานเพื่อการด ารงชีวิต ประจาวั น
โดยผ่านการสั่งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากบรรพบุรุษซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมา
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แก้วกร เมืองแก้ว (2543) ได้ศึกษาเรื่อง มังคละ : กรณีศึกษาวงดนตรีพื้นบ้านของนายพรต คชนิล
ผลการศึกษาพบว่า ชื่อคณะประพรต รุ่งเรือง มีความหมายว่า ดีเ ลิศ เจริญรุ่งเรือง ซึ่งได้นาชื่อของนายพรต
คชนิล หัวหน้าคณะมาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อคณะด้วย โดยเริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ.2521 ขณะนั้นนายพรต คชนิล
มีอายุประมาณ 65 ปี มีนักดนตรีในคณะ 9 คน เป็น ผู้ชายทั้งหมด อาชีพหลักของนักดนตรีในคณะส่วนใหญ่
ทานาและรับจ้างทั่วไป ซึ่งการเล่น ดนตรีมังคละเป็นเพียงอาชีพเสริม เครื่องดนตรีในวงมังคละ ประกอบด้วย
กลองโกร๊ก หรือกลอง มังคละ กลองยืน กลองหลอน ปี่ ฆ้อง 3 ใบ ฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก ฉิ่ง และ กรับ มังคละ
นิยมใช้ บรรเลงประกอบงานมงคล เช่น งานบวช งานทาบุญบ้าน งานแต่งงาน เป็นต้น ซึ่งมีการบรรเลง แบบ
นั่งและจัดเป็นขบวนแห่ มังคละมีการไหว้ครูที่จัดขึ้น 3 แบบ คือ ไหว้ครูประจาปี ไหว้ครู เพื่อเริ่มเรียน ไหว้ครู
ก่อนแสดง จากการศึกษาบทเพลงของวงมังคละคณะประพรต รุ่งเรือง พบว่าเพลงที่ใช้ในคณะมี 10 เพลง
ซึ่งมีเพลงไม้สี่ถือว่าเป็นเพลงครู ต้องเล่นเป็นเพลงแรกก่อนทุกครั้ง หลังจากนั้น จะเล่นเพลงใดก็แล้วแต่สมาชิก
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ในคณะ แล้วจบด้วยเพลงไม้สี่อีกครั้ง ลักษณะการบรรเลง ส่วนใหญ่ กลองมังคละ หรือกลองโกร๊กจะขึ้นนาก่อน
แล้วตามด้วย กลองยืน ฆ้องเล็ก ฆ้องใหญ่ ฆ้องหน้า ปี กลองหลอน ฉาบยืน กรับ ฉิ่ง และฉาบเล็กตามลาดับ
การเป่าปี่ผู้เล่นต้องเป่า เพลงไม้สี่ให้ได้ก่อน เพราะถือว่าเป็นเพลงบังคับ ถ้าเป็นเพลงอื่น ปี่สามารถนาเพลง
ลูกทุ่ง หรือเพลงราวงที่บรรเลงทั่วไปมาเป่าเพื่อให้เข้ากับจังหวะของกลองยืนหรือกลองหลอนได้ ลักษณะการตี
กลองยืนและกลองหลอนที่มีลักษณะแตกต่างกันของแต่ละเพลง โดยทั่วไปจะรู้จัก กันว่าหน้าทับ ส่วนกลอง
โกร๊ก หรือกลองมังคละ ทาหน้าที่ ตีขัดจังหวะกลองยืน ลักษณะการ บรรเลงเป็นวงมังคละนั้น ความยาวของ
เพลงแต่ละเพลงจะขึ้นอยู่กับความพอใจ ของผู้เล่น กลองมังคละหรือกลองโกร๊ก การตีกลองมังคละหรือโกร๊ก
ให้ถี่ขึ้น เป็นการบอกจังหวะที่จะ จบเพลง ซึ่งเครื่องดนตรีทุกชิ้น จะจบพร้อมกันที่เสียงของกลองยืนและกลอง
หลอนดัง จ๊ะ ในจังหวะสุดท้ายของเพลงไม้สี่
สุภาดา แจ้งกระจ่าง (2556) ได้วิจัยเรื่อง การแพทย์พื้นบ้าน ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ผลของการวิจัยพบว่าตามทฤษฎีบริบทนิยม 1.บริบททางความหมาย ชื่อของสมุนไพร
และคาถาท าให้ ผู้ ม ารั ก ษามี ก าลั ง ใจ 2.บริ บ ททางสถาบั น การแพทย์ พื้ น บ้ า นสร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่ ผู้ ม า
รับการรักษา 3.บริบททางการสื่อสาร ทาให้ผู้มารับการรักษาเกิดความศรัทธา 4.บริบทพื้นฐานทางสังคม ผู้มา
รั บ การรั ก ษาเกิ ด ความไว้ ว างใจ 5.บริ บ ททางปั จ เจกบุ ค คล ท าให้ เ กิ ด ความศรั ท ธาที่ จ ะมารั บ การรั ก ษา
6.บริบททางสถานการณ์ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไป ตามทฤษฎีหน้าที่นิยม 1. ความจาเป็น
ด้านพื้นฐาน สมุนไพรเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในตาบล 2. ความต้องการทางด้านสังคมสามารถตอบสนองความ
ต้องการทางด้านสังคมในฐานะที่เป็นสถาบันในการบาบัดรักษาโรค 3. ความต้องการทางด้านจิตใจ เป็นการ
สร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแก่ผู้ที่มารับการรักษา
อภิญญา ชานิ (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง บทบาทและแนวทางการส่งเสริมอาชีพลิเกในชุมชน
ตรอกลิเก จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลักต่อบทบาทของอาชีพในชุมชนตรอก
ลิเก จังหวัดนครสวรรค์ คือ ยุคสมัยที่ เปลี่ยนแปลง ลิเกไม่ได้รับความนิยมจากคนในสมัยปัจจุบันส่งผลให้การ
ว่าจ้างลิเกน้อยลงจึงกระทบกับรายได้ในการประกอบอาชีพลิเกไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิต ผู้ประกอบอาชีพ
ลิเกจึงประกอบอาชีพอื่นเสริมเพื่อหารายได้เสริมให้พอต่อรายจ่าย ในยุคโลกาภิวัฒน์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่ นนี้
ถือเป็น ปัจ จัย หลั กที่ส่งผลกระทบ และยังพบภัยคุกคามอาชีพลิเกในยุคนี้ คือ การแสดงลิเก แผ่ นซีดี ดีวีดี
ได้ถูกบันทึกภาพและเสียง บรรจุลงแผ่นบักทึกเพื่อใช้จาหน่าย เปิดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ทาให้
เกิดความสะดวกสบายของผู้ชมมากขึ้น ผู้ชมสามารถเลือกคณะที่ตนชื่นชอบได้โดยการจ่ายเงินเพียงไม่กี่ร้อย
บาท ส่งผลให้บทบาทการแสดงลิเกเปลี่ยนไปจากอดีต ในอดีตนั้นลิเกถือเป็นเครื่องสมโภชเฉลิมฉลองงานบุญ
ของวัด และเป็นเครื่องประกอบการบูชาสิ่งศิกดิ์สิทธิ์ แต่ในปัจจุบันการแสดงในรูปแบบงานโชว์วงดนตรีเ ข้ามามี
บทบาทแทนการแสดงลิ เ กอี ก ทั้ ง ยั ง ตอบสนองความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ใ นยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ ผู้ วิ จั ย พบว่ า
ระบบเครือญาติ “สายโลหิตของลิเก” เป็นสิ่งเดียวที่ทาให้ลิเกดารงอยู่ได้ในปัจจุบันในชุมชนตรอกลิเกผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวทางการส่งเสริมในแง่มุมของการสร้างชุม ชนลิเกเข้มแข็ง เปลี่ยนจากสลัมลิเกเป็น ฮอลลิวูดลิเก
(Hollywood likae) เป็นการดาเนินความร่วมมือในทุกภาคส่วนให้เกิดความสานึกทางวัฒนธรรม จาแนก
แนวทางการส่งเสริมออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. แนวทางการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ 2. แนวทางการส่งเสริม
โดยเน้นเรื่องจิตสานึกของเยาวชน 3. แนวทางการส่งเสริมให้ชุมชนดารงอยู่อย่างเข้มแข็งและยังยืน
ชานนท์ วิสุ ทธิ์ช านนท์ (2558) ได้ศึกษา การมีส่ วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ชาวบ้ านในตาบลคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชาวบ้ า นและสื บ ทอดภู มิปั ญญาชาวบ้ า นในตาบลคลองแดน อาเภอระโนด จังหวั ดสงขลา มีการสื บทอด
ภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านบรรพบุรุษ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องและภูมิปัญญาชาวบ้านส่วนใหญ่เกิดขึ้น
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จากการประกอบอาชีพของครอบครัว ทาให้ภูมิปัญญาชาวบ้านบางส่วนยังคงมีรุ่นลูกรุ่นหลานสืบทอดต่อๆกัน
มา จนถึงปัจจุบันแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ภูมิปัญญาส่วนหนึ่งในปัจจุบันแทบที่จะไม่เห็น และไม่มีผู้สืบทอดต่อแล้ว
เพราะอิทธิพลจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาแทรกแซงจนภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นคงเหลืออยู่เพียงคาบอกเล่า
เท่านั้ น ในส่วนของการสร้างการมีส่ว นร่วมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ พบว่า การสร้างกลุ่มอนุรักษ์ของแต่ล ะ
ภูมิปัญญา การส่งเสริมและการสร้างความร่วมมือจากชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและสถาบันทาง
ศาสนา เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นว่าสามารถทาให้เกิดการมีส่วนร่ว ม
และการอนุรักษ์ได้
ศิริสุภา เอมหยวกและสนทยา สาลี (2559) ได้ศึกษา การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
อาหารในพื้นที่ชุมชนวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารในพื้นที่ชุมชนวัด
โบสถ์สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท คือ อาหารคาว 21 ชนิด อาหารหวาน 14 ชนิด และอาหาร
แปรรูป 9 ชนิด และฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารในพื้นที่ชุมชนวัดโบสถ์ สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม
โอเพนซอร์สจุมลา มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารใน 6 ตาบลในพื้นที่ชุมชนวัดโบสถ์ สามารถสืบค้นได้แบบไล่เลียง
(Browse Search) และค้นในรูปแบบคาค้น (Keyword) ในการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบของ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน พบว่าการออกแบบฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารในพื้นที่ชุมชนวัดโบสถ์
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน พบว่าเนื้อหาภายใน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารในพื้นที่ชุมชนวัดโบสถ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารในพื้นที่ชุมชนวัดโบสถ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถนาไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้
กรอบแนวคิดกำรวิจัย
บริบทพืน้ ที่ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก

ส ารวจความต้ อ งการรั บ
บริ ก ารวิ ช าการทางด้ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก

จั ด โครงการ/แผนการบริ ก าร
วิชาการด้านศิล ปวัฒนธรรมให้แก่
ชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

ความต้องการรับบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนใน
เขตเทศบาลนครพิษณุโลก

น า เ ส น อ ผู้ บ ริ ห า ร เ พื่ อ จั ด ท า
โครงการ/แผนการบริการวิ ช าการ
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมตามความ
ต้องการของชุมชน

ฐ า น ข้ อ มู ล ท า ง ด้ า น
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น เ ข ต
เทศบาลนครพิษณุโลก

บทที่ 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ในการดาเนินการวิจัย การศึกษาความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของประชาชน
ในเขตชุมชนเมืองพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความต้องการ
รั บ บริ การวิช าการด้านศิล ปวัฒ นธรรมของชุ มชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโ ลกได้ดาเนิ นการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จานวน 64 ชุมชน แบ่งเขตพื้นที่ชุมชนออกเป็น 4 เขต (โซน) ดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 3 ชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ที่

โซนที่ 1

โซนที่ 2

โซนที่ 3

โซนที่ 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คลองมหาดไทย
อรัญญิก
ธรรมบูชา
พระองค์ขาว
พญาเสือ
ธรรมจักรพัฒนา
เสรีราษฎร์พัฒนา
เจดีย์ยอดทอง
สุพรรณกัลยา
ตาลเดี่ยว

พันปี
วัดจันทร์ตะวันออก
พระยาสุพรรณ
ท่ามะปราง
มหานุภาพ
ร่วมใจ
บรมไตรโลกนารถ 21
ดิอินทร์พัฒนา
อภิชาตบุตร
ร่วมใจไมตรี

หลังศาล
เทพารักษ์
สระสองห้อง
บ้านคลองพัฒนา
วัดจันทร์ตะวันตก
ประชาอุทิศ
ประตูเมือง
สิงหวัฒน์ ซอย 3
สิงหวัฒน์ ซอย 5
ไชยานุภาพ

11

วัดน้อยพัฒนา

วัดหนองบัว
มหาจักพรรดิ์
วิเศษไชยชาญ
พระองค์ดา
ชาญเวชกิจพัฒนา
กัลยาณมิตร
รถไฟสามัคคี
ราเมศวร
ราชพฤกษ์
พุทธบูชา
มหาธรรมราชา

บึงพระจันทร์ 40

บ้านคลองสามัคคี
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ที่

โซนที่ 1

โซนที่ 2

โซนที่ 3

โซนที่ 4

12
13
14
15
16
17
18

เรือนแพ
เจ้าพระยา
สระแก้ว
พระร่วง ซอย 2
เสือทิม
วิสุทธิ์กษัตริย์
ขุนพิเรนทรเทพ
พระลือ
เกษมรัฐพัฒนา
มาลาเบี่ยง
ศรีธรรมไตรปิฎก
หรรษนันท์ 49
ศรีวิสุทธิ์
พระยาสุรสีห์
ประชาพิทักษ์ 99
พิชัยสงคราม
ราชบูรณะ
แสนพลพ่าย
ประสงค์ประสาท
มิตรภาพ
(ที่มา: ข้อมูลกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2556)
กลุ่มตัวอย่ำง
วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ขั้นตอนที่ 1 กำรสุ่มตัวอย่ำงกำรแบ่งโซนตำมชุมชนในเขตเทศบำลนครพิษณุโลก
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
อาศัยการกระจายพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างให้มีลักษณะที่ครอบคลุมพื้นที่ของประชากรให้มากที่สุด และต้อง
คานึงถึงการครอบคลุมในแต่ละโซนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นที่ต้องการของผู้วิจัยมากที่สุด ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจาก
เทศบาลนครพิษณุโ ลกเป็นหลัก ทาให้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จาแนกตามชุมชนในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก จานวน 4 โซน โซนละ 3 ชุมชน ทั้งหมด 12 ชุมชน ได้แก่
ตำรำงที่ 4 กลุ่มตัวอย่างชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ที่

โซนที่ 1

โซนที่ 2

โซนที่ 3

โซนที่ 4

1
2
3

พญาเสือ
ตาลเดี่ยว
แสนพลพ่าย

มหาจักรพรรดิ์
ราชพฤกษ์
มหาธรรมราชา

ท่ามะปราง
สระแก้ว
พระยาสุรสีห์

วัดจันทร์ตะวันตก
ประตูเมือง
พระลือ

ขั้นตอนที่ ๒ กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละโซน
ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโซนจาก 4 โซน โซนละ 3 ชุมชน ทั้งหมด 12 ชุมชน
โดยอาศัยวิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยกาหนดให้กลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยในครั้งนี้มีด้วยกัน 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มผู้นาชุมชนๆละ 1 คน ทั้งหมด 12 ชุมชน รวมจานวนผู้นาทั้งสิ้น 12 คน โดยอาศัยวิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
2. ผู้อยู่อาศัยในชุมชนๆละ 10 คน ทั้งหมด 12 ชุมชน รวมจานวนผู้อยู่อาศัยในชุมชนทั้งสิ้น
120 คน โดยอาศัยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 132 คน
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กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
1. ศึกษาบริบทและข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. การตรวจสอบเครื่องมือ (Editing) ผู้ทรงคุณวุฒิทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลักษณ์ จิตต์การุญ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์
3. นาเครื่องมือที่ได้รับมาปรับแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตรวจสอบความชัดเจนของภาษา
และความเที่ยงตรงของเนื้อหา
4. นาแบบสอบถามจัดส่งให้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อทาการตอบแบบสอบถามที่ได้กาหนดไว้
5. เสร็จแล้วก็เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนโดยไปรับด้วยตัวเองซึ่งได้รับคืนจากชุมชนในเทศบาลนคร
พิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ตอบแบบสอบถามครบตามจานวนที่ส่งแบบสอบถาม
ทั้งหมด
6. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วให้คะแนนตามค่า
น้าหนักของคะแนนสาหรับแบบสอบถามที่กาหนดไว้และนาข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ในการคานวณหาค่าที่ได้กาหนดไว้
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1. แบบสัมภำษณ์ ความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม สาหรับผู้นาชุมชนในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยนาแบบสัมภาษณ์ให้ผู้นาชุมชนให้ข้อมูล
ตามชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เสร็จแล้วก็เก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ์สาหรับผู้นาชุมชนโดยผู้วิจัยไปรับแบบ
สัมภาษณ์คืนจากผู้นาชุมชนโดยตรง และนามาตรวจสอบความถูกต้องรวมไปถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อน
นาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2. แบบสอบถำม ความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม สาหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชนใน
เขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยนาแบบสอบถามให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชน
ที่เป็ น กลุ่มตัว อย่ างให้ ข้อมูล เสร็ จแล้ ว ก็เก็บรวบรวมแบบสอบถามส าหรับผู้ อยู่อาศัยโดยผู้ วิจัยไปรับแบบ
สัมภาษณ์คืนจากผู้อยู่อาศัยโดยตรง และนามาตรวจสอบความถูกต้องรวมไปถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อน
นาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การประมวลผลข้อมูล นาข้อมูลที่ได้มาแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการประมวลผลข้อมูลซึ่งโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ตามล าดั บ เพื่ อ บรรยายลั ก ษณะของตั ว แปรต่ า งๆโดยก าหนดเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนการตอบ
แบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
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คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation) โดยกาหนดการให้
คะแนนการตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าความถี่ (Frequency)
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.3 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
1.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

บทที่ 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของประชาชน ในเขตชุมชน
เมืองพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโ ลก จั งหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้ วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. ผลการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโ ลก จานวน 4 โซน โซนละ 3 ชุมชน
ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 12 ชุมชน (แบบสัมภาษณ์)
2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวั ฒนธรรมของประชาชน ในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จานวน 4 โซน โซนละ 3 ชุมชน ชุมชนละ 10 คน
รวมทั้งสิ้น 120 คน (แบบสอบถาม) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ผลกำรสัมภำษณ์ผู้นำชุมชนในเขตเทศบำลนครพิษณุโลก (แบบสัมภำษณ์) โดยมีหัวข้อใน
กำรสัมภำษณ์ดังต่อไปนี้
ชุมชนมีศิลปะพื้นบ้ำน และภูมิปัญญำอะไรบ้ำง
ภูมิปัญญาในเรื่องของกลองยาว, การทอผ้า, การแสดงลิเก, อาหารพื้นถิ่น, งานฝีมือ เช่น งานแกะสลัก
บายศรี งานฝีมือดอกไม้สด เป็นต้น, การนวดแผนไทย, ละครชาตรี
ปรำชญ์ในชุมชนเป็นใคร มีควำมชำนำญ/เชี่ยวชำญในเรื่องใด
นครพิษณุโลก มีดังต่อไปนี้

ปราชญ์ในชุมชนในเขตเทศบาล

คุณสมหวัง ช่วยเรื่องรา ซึ่งเป็นคนที่ทากลองในอดีต
คุณวิม เกาเทียน เป็นผู้ที่เป็นศาสนพิธีกรในงานพระราชทานเพลิงศพของจังหวัดพิษณุโลก
คุณเสนา แก้วพรม และ คุณธวัชชัย คนชม เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการแสดงลิเก
คุณบุญยิ่ง จันทรเกสร และ คุณประกอบ อยู่คง เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการนวดแผนไทย
ร้อยตรีเย็น ท้วมเพ็ง และ คุณซีเจิ่น ท้วมเพ็ง เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของดนตรีไทย
ชุมชนของท่ำนมีกำรอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้ำน และภูมิปัญญำในลักษณะใดบ้ำง
ในเขตชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลกมีการอนุรักษ์การรากลองยาว, การแสดงลิเก, การนวดแผนไทย
และงานฝีมือ เช่นงานแกะสลัก บายศรี งานฝีมือดอกไม้สด
หน่วยงำนใดบ้ำงที่เข้ำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้ำน และภูมิปัญญำท้องถิ่น/ในรูปแบบใด
หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มส่ ว นใหญ่ จ ะมาเพี ย งแค่ ส ารวจข้ อ มู ล ทางด้ า นศิ ล ปะพื้ น บ้ า น
ภูมิ ปั ญ ญาของชุ ม ชนเพื่ อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงาน จะมี เ พี ย งบางหน่ ว ยงานเท่ า นั้ น ที่ ม าสนั บ สนุ น
งบประมาณรวมไปถึงการขับเคลื่อนงานทางด้านนี้แต่ก็มาสนับสนุนไม่มากนัก เช่น เทศบาลนครพิษณุโลก
พัฒนาชุมชนหน่วยที่ 36 และมหาวิทยาลัยนเรศ
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2. ผลกำรวิเครำะห์กำรศึกษำควำมต้องกำรรับบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมของประชำชน
ในเขตชุมชนเมืองพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (แบบสอบถำม)
เนื่องจากชุมชนราชพฤกษ์และชุมชนมหาธรรมราชาเป็นย่านเศรษฐกิจขนาดใหญ่จึงทาให้ประชาชน
ในพื้ น ที่ ไ ม่ ส ะดวกในการให้ ข้ อ มู ล กั บ ผู้ วิ จั ย ประกอบกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ม่ ท ราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ด้านศิลปวัฒนธรรมในชุมชนจึงแนะนาให้ผู้วิจัยสอบถามกับทางผู้นาชุมชนโดยตรงซึ่งอาจจะให้ข้อมูลกับทาง
ผู้วิจัยได้มากกว่า จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้กาหนดไว้จาก 120 คน ลดลงเหลือเพียง 100 คนเท่านั้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตำรำงที่ 5 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
ลาดับที่
1
2

ข้อมูล
เพศชาย
เพศหญิง
รวม

จานวน
31
69

ร้อยละ
31.00
69.00

100

100.00

ข้อมูลส่วนใหญ่
เพศหญิง

จำกตำรำงที่ 5 พบว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการตอบแบบสอบถาม เพศของกลุ่มตัวอย่างจานวน
100 คน เมื่อนามาแจกแจงความถี่พ บว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 และ
เพศชาย จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00
ตำรำงที่ 6 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกอายุ
ลาดับที่
1
2
3
4

ข้อมูล
ต่ากว่า 20 ปี
21 – 35 ปี
35 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม

จานวน
8
12
21
59
100

ร้อยละ
8.00
12.00
21.00
59.00
100.00

ข้อมูลส่วนใหญ่
อายุมากกว่า 50ปี

จำกตำรำงที่ 6 ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ จ ากการตอบแบบสอบถาม ช่ ว งอายุ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จานวน 100 คน เมื่อน ามาแจกแจงความถี่พบว่า ส่ วนใหญ่จะเป็นช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 59 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.00 อันดับรองลงมาคือ ช่วงอายุ 35 – 50 ปี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00
ช่วงอายุ 21 – 35 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.00
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ตำรำงที่ 7 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามการศึกษา
ลาดับที่
1
2
3
4

ข้อมูล
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
รวม

จานวน
9
37
36
18
100

ร้อยละ
9.00
37.00
36.00
18.00
100.00

ข้อมูลส่วนใหญ่
การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา

จำกตำรำงที่ 7 ข้ อมู ล ที่เ ก็ บ รวบรวมได้ จากการตอบแบบสอบถาม การศึ ก ษาของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ านวน 100 คน เมื่ อ น ามาแจกแจงความถี่ พ บว่ า ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การศึ ก ษาระดั บประถมศึ ก ษา
จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.00 อันดับรองลงมาคือ การศึกษาระดับ มัธยมศึกษา จานวน 36 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.00 การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ สู ง กว่ า จ านวน 18 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.00
และการศึกษาระดับต่ากว่าประถมศึกษา จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00
ตำรำงที่ 8 แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ข้อมูล
หน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร/รับจ้าง
อื่นๆ
รวม

จานวน
0
3
51
10
36
100

ร้อยละ
0
3.00
51.00
10.00
36.00
100.00

ข้อมูลส่วนใหญ่
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย

จำกตำรำงที่ 8 ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ จ ากการตอบแบบสอบถาม อาชี พ ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จานวน 100 คน เมื่อนามาแจกแจงความถี่พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัว /ค้าขาย จานวน 51 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.00 อันดับรองลงมาคือ อาชีพอื่นๆ จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 อาชีพเกษตร/
รับจ้าง จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 อาชีพพนักงานบริษัท จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00
และอาชีพหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0
2. ท่านต้องการรับบริการวิชาการในรูปแบบใด
- ประชุม/สัมมนา/เสวนา
ฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
- นิทรรศการ
- พิพิธภัณฑ์ชุมชน
- หนังสือ/วารสาร/บทความวิชาการ
- อื่นๆ
3. ท่านต้องการให้สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่งเสริม สนับสนุน
ชุมชนของท่านในรายการต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
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ตำรำงที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามความต้องการของชุมชน
ให้ ส านั กศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พิบูล สงครามส่ งเสริม สนั บสนุนบริก ารวิ ช าการด้า น
ศิลปวัฒนธรรม
ลำดับ

ข้อควำม

1

จั ดโครงการ/กิจ กรรมส่ งเสริ มปราชญ์ในชุมชน
ของท่าน ได้มีโ อกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ แก่
เยาวชนและหน่วยงานต่างๆ
จั ด ประชุ ม /สั ม มนา/เสวนา/ เกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะ
พื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของท่าน
ฝึ ก อบรม/อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เกี่ ย วกั บ ศิล ปะ
พื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
จั ด นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะพื้ น บ้ า น และภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของท่าน
จัดพิพิธภัณฑ์ชุมชนเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน และ
ภูมิปัญญาในชุมชนของท่าน
จัดทาหนังสือ/วารสาร/บทความวิชาการเกี่ยวกับ
ศิล ปะพื้ น บ้ าน และภูมิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ นในชุ มชน
ของท่าน
รวมเฉลี่ย

2
3
4
5
6

ค่ำส่วน
ค่ำเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ค่ำร้อยละ ควำมหมำย
(xˉ ) มำตรฐำน
(S.D.)
4.15

.91

83.00

มาก

4.11

.94

82.20

มาก

4.27

.95

85.40

มาก

3.95

.95

79.00

มาก

4.05

.94

81.00

มาก

4.26

.89

85.20

มาก

4.20

.93

84.00

มาก

จำกตำรำงที่ 9 ความต้ อ งการของชุ ม ชนให้ ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงครามส่งเสริม สนับสนุ นบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย xˉ = 4.20, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.93) โดยเรียงจากระดับค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดไปหา
ระดับค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด สรุปผลการวิเ คราะห์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน (ค่าเฉลี่ย xˉ = 4.27, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D. = 0.95) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จัดทาหนังสือ /วารสาร/บทความวิชาการเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน (ค่าเฉลี่ย xˉ = 4.26, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = เท่ากับ 0.89)
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมปราชญ์ในชุมชนของท่าน ได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่เยาวชนและหน่วยงานต่างๆ (ค่าเฉลี่ย xˉ = 4.15, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. =0.91)
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จัดประชุม/สัมมนา/เสวนา/ เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย xˉ = 4.11, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.94) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
จัดพิพิธภัณฑ์ชุมชนเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้า น และภูมิปัญญาในชุมชน (ค่าเฉลี่ย xˉ = 4.05, ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. = 0.94) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นในชุมชน (ค่าเฉลี่ย xˉ = 3.95, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.95) ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก
ตอนที่ 3 ท่ำนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมอย่ำงไรบ้ำง
กำรให้บริกำรวิชำกำรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัพพิบูลสงครำม
ควรจัดกิจกรรมในวันเสาร์ – อาทิตย์
ควรจัดกิจกรรมในวันที่มีเทศกาลหรือวันสาคัญ
ควรจัดกิจกรรมในชุมชนหรืออาคารอเนกประสงค์ของชุมชน
อยากให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ท่ำนต้องกำรให้ชุมชนของท่ำนมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรวิชำกำรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ในเรื่องอะไร และอย่ำงไรบ้ำง
อาหารพื้นบ้าน
การแต่งกายผ้าไทย
การทาขนมไทย
ดนตรีไทย
ราวงย้อนยุค
การทาสุ่มไก่ ทาตะกร้า และการทาตะข้อง

บทที่ 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การศึ กษาความต้ องการรั บบริ การวิ ชาการด้ านศิ ลปวั ฒนธรรมของประชาชน
ในเขตชุมชนเมืองพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาถึงต้องการรับบริการ
วิชาการด้านศิล ปวัฒ นธรรมของประชาชน ในเขตชุ ม ชนเมือ งพิษ ณุโ ลก อ าเภอเมืองพิษณุ โ ลก จัง หวั ด
พิษณุโลก และได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อศึ กษาความต้องการรั บ บริ การวิ ช าการด้า นศิล ปวัฒ นธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลกอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในเขตชุมชนเมืองพิษณุโลก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ในส่วนที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จานวน 4 โซน โซนละ 3
ชุมชน ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 12 ชุมชนโดยอาศัยแบบสัมภาษณ์ในการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ในส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามผู้อยู่อาศัยในชุมชนๆละ 10 คน ทั้งหมด 12 ชุมชน รวมจานวนผู้อยู่
อาศัยในชุมชนทั้งสิ้น 120 คน โดยอาศัยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 69.00 เพศชายคิดเป็น ร้อยละ 31.00 ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นช่วงอายุมากกว่า
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.00 อันดับรองลงมา คือ ช่วงอายุ 35 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.00 ช่วงอายุ
21 – 35 ปี คิดเป็น ร้อยละ 12.00 และช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.00 การศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 37.00 อันดับรองลงมาคือ การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 36.00 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 18.00 และ
การศึกษาระดับต่ากว่าประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.00 อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 51.00 อันดับรองลงมาคือ อาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 36.00 อาชีพ
เกษตร/รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 10.00 อาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 3.00 และอาชีพหน่วยงานรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 0 ความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกอาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก โดยเรียงลาดับความต้องการรับบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ รูปแบบการประชุม/
สัมมนา/เสวนา ลาดับรองลงมารูปแบบการฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ , การจัดนิทรรศการ. พิพิธภัณฑ์
ชุมชน, หนังสือ/วารสาร/บทความวิชาการ, และรูปแบบอื่นๆ
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ตอนที่ 2 ผลกำรวิเ ครำะห์ข้อมูล ควำมต้องกำรของชุมชนให้สำนักศิ ลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัพพิบูลสงครำมส่งเสริม สนับสนุนบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกมี
ความต้องการให้สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่งเสริม สนับสนุนบริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในชุมชน โดยมีความต้องการในการฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ
ศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน (ค่าเฉลี่ย xˉ = 4.27) จัดทาหนังสือ/วารสาร/บทความ
วิชาการเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน (ค่าเฉลี่ย xˉ = 4.26) จัดโครงการ/กิจกรรม
ส่ ง เสริ ม ปราชญ์ ใ นชุ ม ชนของท่ าน ได้มี โ อกาสถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ เ ยาวชนและหน่ว ยงานต่ า งๆ
(ค่าเฉลี่ย xˉ = 4.15) จัดประชุม/สัมมนา/เสวนา/ เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
(ค่าเฉลี่ย xˉ = 4.11) จัดพิพิธภัณฑ์ชุมชนเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญาในชุมชน (ค่าเฉลี่ย
xˉ = 4.05) จัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน (ค่าเฉลี่ย xˉ = 3.95)
กำรอภิปรำยผล
จากผลการวิจัย การสารวจความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ชุมชนมีศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญา
ที่ สื บ ทอดกั น มาจากรุ่ น สู่ รุ่ น ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาและ
สืบสานภูมิปัญญาไทยให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป อนาคตของ “ภูมิปัญญาไทย” ขึ้นอยู่กับชุมชนปัจจุบันเป็นอย่าง
มาก สอดคล้องกับ ชานนท์ วิสุทธิ์ชานนท์ (2558) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาชาวบ้านในตาบลคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นชาวบ้านและสืบทอดภูมิปั ญญาชาวบ้าน มีการสืบทอด ภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านบรรพบุรุษ พ่อแม่
ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องและภูมิปัญญาชาวบ้านส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพของครอบครัว
ทาให้ภูมิปัญญาชาวบ้านบางส่วนยังคงมีรุ่นลูกรุ่นหลานสืบทอดต่อๆกันมา จนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาไทยของ
ชาวจังหวัดพิษณุโลก เช่น กลองยาว, การทอผ้า, การแสดงลิเก, อาหารพื้นถิ่น, งานฝีมือ เช่น งานแกะสลัก
บายศรี งานฝีมือดอกไม้สด เป็นต้น, สอดคล้องกับ วิโรฒ ศรีสุโร (2528: 86) ให้ความหมายว่า เป็นผลงาน
สาเร็จ ของชาวบ้านที่ มีคุณค่าทางศิลปะพอสมควร เป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของช่าง
ระดับพื้นบ้าน ที่สามารถแก้ปัญหาธรรมดาๆ ให้ดูดี มีลักษณะสืบทอดกันมาต่อหลายชั่ วอายุคน ส่วนใหญ่จะ
เป็นผลงานทางเครื่องมือเครื่องใช้ในการยังชีพ และจรรโลงใจในพุทธศาสนา ผลิตผลของงานศิลปะพื้นบ้า น
จึงเน้นหนักในทางประโยชน์ใช้สอยเป็นจุดใหญ่ และยังมีการนวดแผนไทย, และละครชาตรี โดยมีปราชญ์ใน
ชุมชนซึง่ มีความชานาญ/เชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณสมหวัง ช่วยเรื่องรา เป็นผู้ที่ทากลองในอดีต คุณวิม เกาเทียน
เป็นผู้ที่เป็นศาสนพิธีกรในงานพระราชทานเพลิงศพของจังหวัดพิษณุโ ลก คุณเสนา แก้วพรม และ คุณธวัช
ชัย คนชม เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการแสดงลิเก ที่มีเอกลักษณ์และแนวทางการเผยแพร่เฉพาะตัว
ปรับให้เข้ากับการผู้ชมลิเกของชุมชนในปัจจุบัน สอดคล้องกับ อภิญญา ชานิ (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
บทบาทและแนวทางการส่งเสริมอาชีพลิเกในชุมชนตรอกลิเก จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนว
ทางการส่งเสริมในแง่มุมของการสร้างชุมชนลิเกเข้มแข็ง เปลี่ยนจากสลัมลิเกเป็น ฮอลลิวูดลิเก(Hollywood
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likae) เป็นการดาเนินความร่วมมือในทุกภาคส่วนให้เกิดความสานึกทางวัฒนธรรม จาแนกแนวทางการ
ส่งเสริมออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. แนวทางการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ 2. แนวทางการส่งเสริมโดยเน้น
เรื่องจิตสานึกของเยาวชน 3. แนวทางการส่งเสริมให้ชุมชนดารงอยู่อย่างเข้มแข็งและยังยืน ยังมีคุณบุญยิ่ง
จันทรเกสร และคุณประกอบ อยู่คง เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการนวดแผนไทย ร้อยตรีเย็น ท้วมเพ็ง และ
คุณซีเจิ่น ท้วมเพ็ง เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของดนตรีไทย ทั้งนี้ในชุมชนยังมีการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน และ
ภูมิปัญญาในบางเรื่องโดยอาศัยชุมชนเป็นผู้สืบทอด โดยในเขตชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลกมีการอนุรักษ์
การรากลองยาว, การแสดงลิเก, การนวดแผนไทย และงานฝีมือ เช่นงานแกะสลัก บายศรี งานฝีมือดอกไม้
สด แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเป็น ผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญาอย่างจริงจังมีเพียงบาง
หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นในการส ารวจข้ อ มู ล ทางด้ า นศิ ล ปะพื้ น บ้ า น ภู มิ ปั ญ ญาของชุ ม ชนเพื่ อ จั ด ท า
ฐานข้อมูลของหน่วยงาน จะมีเพียงบางหน่วยงานเท่านั้นที่มาสนับสนุนงบประมาณรวมไปถึงการขับเคลื่อน
งานทางด้านนี้ แต่ก็ มาสนั บ สนุ น ไม่มากนัก เช่น เทศบาลนครพิษณุโ ลก พั ฒ นาชุ มชนหน่ว ยที่ 36 และ
มหาวิทยาลัยนเรศ ทั้งนี้ควรจัดกิจกรรมในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือในช่วงเทศกาล วันสาคัญต่างๆ โดยอาศัย
พื้นที่การจัดกิจกรรมในชุมชน เช่น อาคารอเนกประสงค์ของชุมชนหรือลานจัดกิจกรรมของชุมชน เป็นต้น
สาหรับรูปแบบของการให้บริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมควรจะเป็นรูปแบบการฝึกอบรมหรือการ
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดยให้ ค วามรู้ แ ก่ ชุ ม ชนอย่ า งสม่ าเสมอเพื่ อ ที่ ชุ ม ชนสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.ควรมี ก ารเพิ่ ม พื้ น ที่ และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น ทั้ ง นี้ ต้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ล
จากหน่วยงานราชการในพื้นที่ประกอบกับข้อมูลของสถานศึกษา และผู้นาชุมชนต่างๆประกอบกันเพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2.ควรมีการกาหนดหัวข้อในการวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอาศัยข้อมูลที่เคยมี
การทาวิจัยมาแล้วเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นก่อนการลงพื้นที่ทาวิจัยสารวจข้อมูลต่อไป
ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยต่อไป
1. เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้งบประมาณสนับสนุนให้จัดโครงการบริการวิชาการ
ที่สอดคล้องตามความต้องการของชุมชนแล้ว สามารถทาวิจัยศึกษาการจัดกิจกรรม เมื่อหาข้อปรับปรุง
พัฒนาการกิจกรรมครั้งต่อไปได้
2. ควรมีการวิจัยในรูปแบบนี้ในชุมชนที่เหลือ เพื่ อรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อทราบถึงความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน
3. ควรมีการทาวิจัยที่สามารถนาสินค้าของชุมชนมาสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพื่อให้ชุมชน
มีรายได้ อันจะนามาซึ่งการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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