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การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบการเรียนรูภ้ มู ปิ ญญาท้
องถิน่ ของ
เยาวชน ศึกษาการจัดแสดงสือ่ ทีม่ สี ว่ นส่งเสริมการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ของเยาวชน
และออกแบบการจัดแสดงสื่ออย่างสร้างสรรค์ต่อการเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ กลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย เยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี จ�ำนวน 200 คน
ในเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
จ�ำนวน 2 ชุด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการค�ำนวณค่าร้อยละและค่าเฉลีย่ เลขคณิต ผลการวิจยั
พบว่า
1.) เยาวชนใช้บริการศูนย์การเรียนรูค้ อ่ นข้างน้อย กล่าวคือ 1 ตรัง้ ต่อเดือน มีการ
เรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ผ่านสือ่ ต่าง ๆ เช่น ทีว ี วิทยุ อินเทอร์เน็ต และมีความสนใจ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้วยเหตุผลว่าสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และ/
หรืองานอดิเรก
2.) การจัดแสดงสือ่ ทีม่ สี ว่ นกระตุน้ ท�ำให้เยาวชนมีการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่
ได้เป็ นอย่างดีคอื สื่อประสบการณ์ จ�ำลอง สื่อภาพนิ่งและสัญลักษณ์ และสื่อแบบมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูช้ ม
3.) สือ่ การจัดแสดงเพือ่ การเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ของเยาวชนถูกออกแบบ
ด้วยการใช้สอ่ื ต่าง ๆ ดังนี้คอื สือ่ ประสบการณ์จำ� ลอง สือ่ ภาพนิ่งและสัญลักษณ์ และสือ่
แบบมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูช้ ม โดยออกแบบสือ่ ดังกล่าวให้มกี ารเชือ่ มโยงกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
เช่น รูปทรงของหนังสติก๊ (ของเล่นเยาวชนไทย) กับตัวอักษร Y ในภาษาอังกฤษทีม่ ี
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รูปทรงคล้ายกัน การออกแบบให้มปี มุ่ กดแสดงความคิดเห็นของผูท้ ไ่ี ด้ชมผลงานจากการ
ั
ั
ต่อยอดและสืบสานภูมปิ ญญาท้
องถิน่ ของเยาวชน การใช้องค์ประกอบทางสถาปตยกรรม
ของอาคารคือหน้าต่าง และใช้ความสว่างจากแสงอาทิตย์ดา้ นทิศตะวันตกทีส่ อ่ งมาด้าน
หลังแบบเดียวกับการให้แสงในการแสดงหนังใหญ่ และการเปรียบเทียบกระบวนการ
เจริญเติบโตทางความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนแบบขันบั
้ นได กับวงจรการเกิดของผีเสือ้
และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ค�ำส�ำคัญ: 1. สือ่ การจัดแสดง. 2. ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ . 3. เยาวชน. 4. ศูนย์เยาวชน
สวนอ้อย
Abstract
The objectives of this research are 1) to study the format of local wisdom
learning of youth, 2) to study the exhibition of media that promote local wisdom
learning of youth, and 3) to creatively design the exhibition of media and local
wisdom learning. The samples in this research included 200 youths aged 15-25
years old in Dusit District, Bangkok. Research instruments used to collect the
data were 2 sets of questionnaires. Data analysis was conducted by calculating
percentages and average (arithmetic mean). The results showed that:
1) Youths participated in learning center services only once a month.
They learned local wisdom through media such as television and the Internet and
were interested in local wisdom because it could be adapted to their occupation
and/or hobbies.
2) Exhibit media that stimulated local learning of youth effectively were
simulated experience media, still images and signs, and interactive media.
3) Exhibit media for youth’s learning of local wisdom was designed,
using various kinds of media including simulated experience media, still images
and signs, and interactive media. The media was designed in a way that connected
to local wisdom, such as the shape of a slingshot (a toy of Thai youth) and the
English alphabet Y which are similar in shape. The interactive media had a button
for audiences to press to give an opinion based on the youth’s extension and
continuation of the local wisdom. Simulated experience media involved the use
of architectural component of a building, a window, and the sunlight from the
2
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west which shined from the back similar to the lighting of a movie screen. Still
and sign media compared youth’s creativity growth ladder with the lifecycle of
butterflies and local wisdom.
Keywords: 1. Exhibit Media. 2. Local Wisdom. 3. Youth. 4. Suan Oy Youth
Center
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ความน�ำ
การศึกษาสือ่ การจัดแสดงคือการศึกษาว่าด้วยตัวกลางการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหา
ผลงานต่าง ๆ ด้วยวัสดุ สิง่ ของ อุปกรณ์และกิจกรรมทีห่ ลากหลายแต่มคี วามสัมพันธ์กนั
ในแต่ละเรือ่ งโดยมีจดุ มุง่ หมายทีช่ ดั เจน มีการวางแผนและออกแบบทีเ่ ร้าความสนใจให้
ผูช้ มมีสว่ นร่วมในการดู การฟงั การสังเกต การจับต้องและการทดลองด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น รูปภาพ ของจริง หุน่ จ�ำลอง ป้ายนิเทศ เป็นต้น สาเหตุการใช้สอ่ื การจัดแสดง
กับเยาวชนในการวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ เป็ นสิง่ เร้าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรูใ้ น
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เนื่องด้วยระบบการศึกษาไทยในปจั จุบนั เน้นการมีและใช้แหล่งการเรียนรู้
ทีห่ ลากหลาย ทัง้ นี้เพราะการให้ความส�ำคัญกับแหล่งการเรียนรูเ้ พียงแหล่งเดียว คือ
ระบบโรงเรียน อย่างเช่นปจั จุบนั นัน้ อาจไม่สามารถพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ
อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และทรัพยากรของชุมชน และอาจจะท�ำให้เยาวชนรุน่
ใหม่ขาดความสามารถ ทักษะการด�ำรงชีวติ และพัฒนาตนเองตามวิถขี องชุมชน เนื่องจาก
ไม่มแี หล่งการเรียนรูอ้ น่ื เข้ามาเสริม การปฏิรปู การศึกษาตามทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 4 (นิภา แย้มวจี, 2542 : 115) ได้ให้
ความหมายของการศึกษาไว้วา่ “เป็นกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม การสืบสาน ทางวัฒนธรรมการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรูอ้ นั เกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปจั จัยเกือ้ หนุนให้บคุ คลเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวติ ”
ั บนั ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนขาดการเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์ประโยชน์
ปจจุ
จากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ซึง่ เป็นหนึ่งในทีม่ าของการขาดการพัฒนาทักษะทางการด�ำเนินชีวติ
และการประกอบอาชีพ ทัง้ นี้สบื เนื่องจากการขาดตัวเชือ่ มทีจ่ ะน้อมน�ำให้เยาวชนหันมา
สนใจและศึกษาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ดังเช่นศูนย์เยาวชนสวนอ้อยที่ตงั ้ อยู่ในเขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาส�ำรวจเบือ้ งต้นท�ำให้ทราบว่ายังขาดสือ่ ทีส่ ง่ เสริมการ
เรียนรูไ้ ม่วา่ จะเป็ นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ หรือแม้แต่ความรูโ้ ดยทัวไป
่ ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้
จึงมีคำ� ถามของการวิจยั คือ
ั
1. มีรปู แบบการเรียนรูท้ างภูมปิ ญญาท้
องถิน่ อะไรบ้างทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรม
ของเยาวชนเพือ่ ทีจ่ ะให้เยาวชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์กจิ กรรม
2. มีรปู แบบการจัดแสดงสือ่ อะไรบ้างทีจ่ ะเป็ นตัวเชื่อมให้เยาวชนได้มโี อกาส
เรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ และสามารถน�ำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
ั
3. จะมีรปู แบบการจัดแสดงสือ่ อย่างไรทีจ่ ะส่งเสริมการเรียนรูภ้ มู ปิ ญญาท้
องถิน่
และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลต่อการเข้ามาใช้บริการในศูนย์เยาวชน
4
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จากค�ำถามการวิจยั ข้างต้นเป็ นค�ำถามเพือ่ การน�ำผลวิจยั ทีไ่ ด้ มาสูผ่ ลในการ
ปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องจากหน้าทีใ่ นการออกแบบงานวิจยั นี้เพือ่ ต้องการมีสว่ น
ในการพัฒนาทรัพยากรอันมีคา่ ของประเทศ นันคื
่ อเยาวชนทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันจากชุมชน ใน
การมีสว่ นร่วมสร้างสรรค์ศนู ย์เยาวชนให้มคี วามยังยื
่ นและด�ำรงอยูไ่ ด้ดว้ ยพลังความคิด
สร้างสรรค์ และเรียนรูไ้ ปด้วยกันระหว่างชุมชนและเยาวชน เพือ่ สืบทอดวิถชี วี ติ อาชีพ
สภาพแวดล้อม ทรัพยากรและวัฒนธรรมทีด่ สี บื ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. ศึกษารูปแบบการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ของเยาวชน
ั
2. ศึกษาการจัดแสดงสือ่ ทีม่ สี ว่ นส่งเสริมการเรียนรูภ้ มู ปิ ญญาท้
องถิน่ ของเยาวชน
3. ออกแบบการจัดแสดงสือ่ อย่างสร้างสรรค์ต่อการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
ขัน้ ที่ 1 ศึกษารูปแบบการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ และการจัดแสดงสือ่ ทีม่ สี ว่ น
ส่งเสริมการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ของเยาวชน
- ศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นจากเอกสาร ต�ำรา งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และบันทึกภาคสนาม
ด้วยการสัมภาษณ์เพือ่ สอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับรูปแบบการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่
- ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ เยาวชนจ�ำนวน 200 คน ในเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
โดยวิธกี ารสุม่ แบบบังเอิญ
- เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม เพือ่ ใช้สำ� หรับศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับ
รูปแบบการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ และการจัดแสดงสือ่ ทีม่ สี ว่ นส่งเสริมการมีกจิ กรรม
สร้างสรรค์ของเยาวชน
ขัน้ ที่ 2 ออกแบบการจัดแสดงสือ่ อย่างสร้างสรรค์ตอ่ การเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่
- ท�ำการออกแบบโดยใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากผลการวิจยั ขัน้ ที่ 1 เป็ นแนวคิดในการ
ออกแบบ ด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และ กิจกรรมนันทนาการ
มาเชือ่ มด้วยสือ่ ทางการจัดแสดงดังตารางที่ 1-2 และภาพที่ 1-5
ขัน้ ที่ 3 ประเมินประสิทธิภาพการจัดแสดงสื่ออย่างสร้างสรรค์ต่อการเรียนรู้
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
- ประเมินประสิทธิภาพด้วยเครือ่ งมือแบบประเมินประสิทธิภาพแบบค่าคะแนน
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการออกแบบจ�ำนวน 5 ท่าน
ขัน้ ที่ 4 สรุปผลและวิเคราะห์ ค่าสถิตเิ บือ้ งต้น ในรูปแบบตารางและอธิบาย
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ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับรูปแบบการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่
และการจัดแสดงสือ่ เพือ่ การเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ของเยาวชน เพือ่ น�ำข้อมูลความคิด
เห็นทัง้ หมดเป็ นแนวทางสูก่ ารออกแบบการจัดแสดงสือ่ อย่างสร้างสรรค์ตอ่ การเรียนรู้
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ตารางที ่ 1 แสดงการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ของเยาวชน
รายการ
1. ความถีใ่ นการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้
- ไม่เคย
- น้อยกว่า 1 ครัง้ ต่อเดือน
- 1 ครัง้ ต่อเดือน
- 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
- 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
- 5-7 ครัง้ ต่อสัปดาห์
2. ท่านมีการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ อย่างไร
- เรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง
- เรียนรูภ้ ายในโรงเรียน
- เรียนรูจ้ ากปราชญ์ชมุ ชน
- เรียนรูผ้ า่ นสือ่ ต่าง ๆ เช่น ทีว ี วิทยุ อินเทอร์เน็ต
- เรียนรูภ้ ายในศูนย์การเรียนรูแ้ ละ/หรือห้องสมุด
- ไม่เคยเรียนรู้
3. ความสนใจในภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
- สนใจ เพราะสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ
ประจ�ำวัน
- สนใจ เพราะสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ/หรืองานอดิเรก
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ร้อยละ
18.0
22.5
31.0
15.5
10.5
2.5
6.5
20.0
2.5
35.5
23.0
12.5
23.5
34.5
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ตารางที ่ 1 แสดงการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ของเยาวชน (ต่อ)
รายการ
3. ความสนใจในภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ (ต่อ)
- สนใจ เพราะเป็ นความภูมใิ จ/ตระหนักในความ
ส�ำคัญ/เสริมความรู้
- ไม่สนใจ เพราะเป็ นเรือ่ งน่าเบือ่
- ไม่สนใจ เพราะไม่สามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองได้
- อืน่ ๆ เช่น เฉย ๆ และ ไม่มคี วามคิดเห็น

ร้อยละ
19.5
12.0
4.5
6.0

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเยาวชนผูต้ อบแบบสอบถามจ�ำนวน 200 คน
แสดงรายละเอียดดังนี้
- มีความถีใ่ นการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ 1 ครัง้ ต่อเดือนร้อยละ 31.0 น้อยกว่า 1 ครัง้
ต่อเดือนร้อยละ 22.5 ไม่เคยร้อยละ 18.0 ประมาณ 1- 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์รอ้ ยละ 15.5
ประมาณ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์รอ้ ยละ 10.5 ประมาณ 5-7 ครัง้ ต่อสัปดาห์รอ้ ยละ 2.5
- มีการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ผ่านสือ่ ต่าง ๆ เช่น ทีว ี วิทยุ อินเทอร์เน็ต มาก
ทีส่ ดุ ร้อยละ 35.5 เรียนรูภ้ ายในศูนย์การเรียนรู้ และ/หรือ ห้องสมุดร้อยละ 23.0 เรียนรู้
ภายในโรงเรียนร้อยละ 20.0 ไม่เคยเรียนรูร้ อ้ ยละ 12.5 เรียนรูด้ ว้ ยตัวเองร้อยละ 6.5
เรียนรูจ้ ากปราชญ์ชมุ ชนร้อยละ 2.5
ั
- มีความสนใจในภูมปิ ญญาท้
องถิน่ โดยให้เหตุผลเพราะสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ในการประกอบอาชีพ และ/หรืองานอดิเรกมากทีส่ ดุ ร้อยละ 34.5 เพราะสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ ประจ�ำวันร้อยละ 23.5 ส่วนทีไ่ ม่สนใจ เพราะเป็ นเรือ่ งน่าเบือ่ ร้อยละ
12.0 เหตุผลอืน่ ๆ เช่น เฉย ๆ และไม่มคี วามคิดเห็นร้อยละ 6.0 และเพราะไม่สามารถ
น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้รอ้ ยละ 4.5
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ตารางที ่ 2 แสดงความคิดเห็นด้านสือ่ การจัดแสดงทีม่ ผี ลต่อการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่
รายการ
ร้อยละ
1. ภาพนิ่งและสัญลักษณ์
16.9
2. ภาพนิ่งและเสียง
13.7
3. สือ่ ภาพเคลือ่ นไหว
14.5
4. การจัดแสดงวัตถุจริงหรือเสมือนจริง
7.2
5. สือ่ แบบมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูช้ ม
15.1
6. การสาธิตโดยวิทยากร
2.4
7. ประสบการณ์จำ� ลอง
19.3
8. ประสบการณ์แท้จริง
10.9
รวม
100
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเยาวชนผูต้ อบแบบสอบถามจ�ำนวน 200 คน
ั
ส่วนใหญ่เห็นว่าสือ่ การจัดแสดงทีก่ ระตุน้ การเรียนรูภ้ มู ปิ ญญาท้
องถิน่ คือ สือ่ ประสบการณ์
จ�ำลอง ร้อยละ 19.3 รองลงมาคือสื่อภาพนิ่งและสัญลักษณ์ ร้อยละ 16.9 สื่อแบบมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูช้ ม ร้อยละ 15.1 ส่วนสือ่ การสาธิตโดยวิทยากรน้อยทีส่ ดุ ร้อยละ 2.4
การออกแบบการจัดแสดงสื่อเพื่อการเรียนรู้ภมู ิ ปัญญาท้องถิ่ น
ั
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการสรุปวิเคราะห์การเรียนรูภ้ มู ปิ ญญาท้
องถิน่ ของเยาวชนและ
การจัดแสดงทีม่ ผี ลต่อการเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพื่อน� ำเสนอเป็ นแนวคิดในการ
ออกแบบศูนย์เยาวชนด้วยการบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และ
กิจกรรมนันทนาการ แล้วเชือ่ มด้วยสือ่ ทางการจัดแสดง และถ่ายทอดเป็ นผลงาน
การออกแบบ ตามภาพที่ 1-5
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ภาพที ่ 1 แสดงผลการออกแบบการจัดแสดงสือ่ ประสบการณ์จำ� ลองด้วยการใช้องค์ประกอบ
ทางสถาปตั ยกรรมของอาคารคือหน้าต่าง โดยทีใ่ นส่วนของหน้าต่างใช้ความ
สว่างจากแสงธรรมชาติทส่ี อ่ งมาด้านหลังแบบเดียวกับการให้แสงในการแสดง
หนังใหญ่

ภาพที ่ 2 จากภาพที่ 1 เมือ่ ปิดม่านลงมาจะเป็ นการจัดแสดงสือ่ ประสบการณ์จำ� ลองด้วย
การเลียนแบบจอหนังกลางแปลง และฉายหนังทีม่ เี รือ่ งราวเกีย่ วกับภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ หรือเกีย่ วข้องกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน
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ภาพที ่ 3 แสดงผลการออกแบบการจัดแสดงสือ่ ภาพนิง่ และสัญลักษณ์ ด้วยการออกแบบ
การเชือ่ มโยงภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทางด้านการละเล่นนันคื
่ อ หนังสติก๊ ของเล่น
เยาวชนไทยสมัยก่อน โดยใช้สญั ลักษณ์ดว้ ยรูปทรงแทนตัวอักษร Y ในภาษาอังกฤษ
เพือ่ ให้เกิดการรับรูใ้ นความเป็ นไทยและสากลทีผ่ สานสอดคล้องกัน

ภาพที ่ 4 แสดงผลการออกแบบการจัดแสดงสือ่ ภาพนิง่ และสือ่ สัญลักษณ์ ด้วยการเปรียบเทียบ
กระบวนการเจริญเติบโตทางความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนแบบขัน้ บันได
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ภาพที ่ 5 แสดงผลการออกแบบการจัดแสดงสือ่ แบบแบบมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูช้ มด้วยการใช้สอ่ื
ทีใ่ ช้แนวคิดทีก่ ำ� ลังเป็ นทีน่ ิยม คือ การกด Like เพือ่ แสดงความคิดเห็นของ
ผูท้ ไ่ี ด้ชมผลงานจากการต่อยอดและสืบสานภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของเยาวชนที่
ได้จดั แสดงไว้อยูห่ น้าห้องจัดแสดง
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการออกแบบสื่อการจัดแสดงเพื่อ
การเรียนรู้ภมู ิ ปัญญาท้องถิ่ นของเยาวชน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและน�ำมาเป็นผลสูแ่ นวทางการออกแบบสือ่ การจัดแสดง
เพือ่ การเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ของเยาวชน ผูว้ จิ ยั ท�ำการประเมินด้วยเครือ่ งมือแบบ
ประเมินประสิทธิภาพแบบค่าคะแนน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการออกแบบจ�ำนวน 5
ท่าน ดังตารางที่ 3
เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
		
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีระดับคะแนน ดังนี้
		
มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
ระดับคะแนน เท่ากับ 5
		
มีประสิทธิภาพมาก
ระดับคะแนน เท่ากับ 4
		
มีประสิทธิภาพปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3
		
มีประสิทธิภาพน้อย
ระดับคะแนน เท่ากับ 2
		
มีประสิทธิภาพน้อยทีส่ ดุ
ระดับคะแนน เท่ากับ 1
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เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ กับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่ ระดับ 4.51 – 5.00 มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่ ระดับ 3.51 – 4.50 มีประสิทธิภาพมาก
ค่าเฉลีย่ ระดับ 2.51 – 3.50 มีประสิทธิภาพปานกลาง
ค่าเฉลีย่ ระดับ 1.51 – 2.50 มีประสิทธิภาพน้อย
ค่าเฉลีย่ ระดับ 1.00 – 1.50 มีประสิทธิภาพน้อยทีส่ ดุ
ตารางที ่ 3 แสดงประสิทธิภาพการออกแบบสือ่ การจัดแสดงเพือ่ การเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ของเยาวชน
ระดับความคิดเห็น

รายการ

มาก
ทีส่ ดุ

มาก

น้อย
ทีส่ ดุ

ค่าเฉลีย่
ระดับ

การจัดแสดงสือ่ ได้สอดคล้องกับ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่

1

3

1

-

-

4.00

มาก

สือ่ การจัดแสดงมีขนาดสัดส่วนความ
สัมพันธ์กบั การรับรูแ้ ละเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญา
ท้องถิน่

-

4

1

-

-

3.80

มาก

ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้สอ่ื การ
จัดแสดงเพือ่ การเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญา
ท้องถิน่

2

3

-

-

-

4.40

มาก

สร้างแรงจูงใจเยาวชนต่อการเข้ามา
เรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่

-

4

1

-

-

3.80

มาก

สามารถเป็ นแนวทางการออกแบบการ
จัดแสดงสือ่ เพือ่ การเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญา
ท้องถิน่

1

4

-

-

-

4.20

มาก

4.04

มาก

ค่าเฉลีย่ รวม

ปาน น้อย
กลาง

ผลลัพธ์

จากตารางที่ 3 พบว่าผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินประสิทธิภาพการออกแบบสือ่ การจัด
แสดงเพือ่ การเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ของเยาวชน ภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ รวม 4.04 ซึง่ อยู่
ในเกณฑ์มาก ส่วนผลประเมินรายข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้สอ่ื
การจัดแสดงเพื่อการเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มีค่าเฉลีย่ ระดับ 4.40 อยู่ในเกณฑ์มาก
สามารถเป็นแนวทางการออกแบบการจัดแสดงสือ่ เพือ่ การเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ มีคา่ เฉลีย่
ั
ระดับ 4.20 อยูใ่ นเกณฑ์มาก การจัดแสดงสือ่ ได้สอดคล้องกับภูมปิ ญญาท้
องถิน่ มีคา่ เฉลีย่
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ระดับ 4.00 อยูใ่ นเกณฑ์มาก สร้างแรงจูงใจเยาวชนต่อการเข้ามาเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่
มีคา่ เฉลีย่ ระดับ 3.80 อยูใ่ นเกณฑ์มาก และสือ่ การจัดแสดงมีขนาดสัดส่วนความสัมพันธ์
กับการรับรูแ้ ละเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ มีคา่ เฉลีย่ ระดับ 3.80 อยูใ่ นเกณฑ์มาก
อภิ ปรายผล/การวิ จารณ์
1. จากแบบสอบถามในเรือ่ งความสนใจในภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ พบว่าส่วนใหญ่
ของเยาวชนมีความสนใจในภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น โดยให้เหตุผลเพราะสามารถน� ำไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และ/หรืองานอดิเรก มากทีส่ ดุ ร้อยละ 34.5 รองลงมา
เพราะสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ ประจ�ำวัน ร้อยละ 23.5 ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
เยาวชนในชุมชนมีความสนใจในภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ดังนัน้ ศูนย์เยาวชนควรจัดให้ม ี
กิจกรรมทางด้านการส่งเสริมการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ เพือ่ ช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้
และน�ำภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาปรับใช้กบั การด�ำเนินชีวติ และกิจกรรมนันทนาการของ
เยาวชนได้ เช่น การส่งเสริมด้วยสือ่ การจัดแสดงการท�ำหนังสติก๊ (ของเล่นเยาวชนไทย)
โดยให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ในรูปทรงทีต่ ่อยอดของเดิม และพัฒนา
เป็ นผลิตภัณฑ์ของชุมชนทีม่ หี ลากหลายรูปทรง สี และวัสดุ เป็ นของทีร่ ะลึก เป็ นงาน
อดิเรกทีส่ ร้างรายได้ให้กบั เยาวชน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตติกาล เจนจัด (2548)
ทีพ่ บว่า การถ่ายทอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ แก่เยาวชน ผ่านสือ่ กิจกรรมการเรียนการสอนที่
โรงเรียนด้วยของเล่นพืน้ บ้าน และสือ่ เชิงรุกผ่านกิจกรรมของเล่นเดินทาง มีสว่ นช่วยให้
เยาวชนมีความสนใจภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และมีความชอบของเล่นพืน้ บ้าน อยากท�ำของ
เล่นเป็ น รวมทัง้ เป็ นคนช่างสังเกตและซักถาม
2. การจัดแสดงสือ่ ทีส่ ำ� คัญมีสว่ นทีก่ ระตุน้ ท�ำให้เยาวชนมีการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ได้เป็ นอย่างดี คือสือ่ ประสบการณ์จำ� ลอง สือ่ ภาพนิ่งและสัญลักษณ์ และสือ่ แบบ
มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูช้ ม เหตุดว้ ยสือ่ ต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นสือ่ ทีส่ ร้างการรับรูอ้ นั เป็ นกระบวน
การน�ำความรูห้ รือข้อมูลข่าวสารเข้าสูส่ มอง โดยผ่านอวัยวะสัมผัส (Sensory Organ)
สมองจะเก็บรวบรวมและจดจ�ำสิง่ ต่าง ๆ เหล่านัน้ ไว้เป็ นประสบการณ์ เพื่อเป็ นองค์
ประกอบส�ำคัญทีท่ �ำให้เกิดมโนภาพหรือความคิดรวบยอด (Concept) และทัศนคติ
(Attitude) ในการเปรียบเทียบหรือถ่ายโยงความหมายกับสิง่ เร้าใหม่ทจ่ี ะรับรูต้ ่อ ๆ ไป
(สมพงษ์ จิตระดับ, 2546 : 58) ดังนัน้ การรับรูแ้ ละการเรียนรูใ้ นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้วย
ั
การออกแบบสือ่ นิทรรศการ จึงมีสว่ นให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์และน�ำภูมปิ ญญา
ท้องถิน่ ไปประยุกต์ใช้ได้ในการประกอบอาชีพ และ/หรืองานอดิเรก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของสายชนนี รัศมีไพฑูรย์ (2547) ทีพ่ บว่า การน�ำเอาหลักของจริยธรรมมาผสมผสาน
ในการออกแบบ ด้วยการน�ำเสนอสือ่ ทีม่ ที งั ้ ข้อความและภาพสัญลักษณ์รว่ มกัน จะเป็ น
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จง บุญประชา

แนวทางหนึ่งทีส่ ามารถช่วยสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ใี นด้านจริยธรรม และก่อให้เกิดความรูส้ กึ
ร่วมต่อเยาวชนได้เป็ นอย่างดี
3. จากผลการวิจยั ทีไ่ ด้จงึ น� ำมาท�ำการออกแบบพร้อมน� ำเสนอแนวความคิด
ั
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความเหมาะสมทางด้านการประยุกต์ใช้สอ่ื กับภูมปิ ญญาท้
องถิน่ ทีส่ อดคล้อง
กับกิจกรรมประโยชน์ใช้สอยในเชิงพืน้ ทีศ่ ูนย์เยาวชน โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบการ
ออกแบบคือ แนวความคิดเหมาะสมในการออกแบบศูนย์เยาวชน สามารถสื่อได้
ั
สอดคล้องกับภูมปิ ญญาท้
องถิน่ สามารถน�ำไปพัฒนาต่อได้อย่างมีศกั ยภาพ จัดประโยชน์
ใช้สอยได้อย่างลงตัว สร้างแรงจูงใจต่อการเข้ามาใช้บริการศูนย์เยาวชน
ข้อเสนอแนะ
1. การออกแบบสือ่ การจัดแสดงควรออกแบบให้มคี วามกลมกลืน และเป็นส่วน
หนึ่งของสถานทีท่ จ่ี ะท�ำการออกแบบ เพราะสือ่ การจัดแสดงต้องใช้พน้ื ทีส่ ว่ นใดส่วนหนึ่ง
ของอาคารไม่วา่ จะเป็นภายในหรือภายนอก การไม่คำ� นึงถึงสถานทีท่ อ่ี อกแบบอาจท�ำให้
สือ่ การจัดแสดงเป็นสิง่ แปลกปลอม และด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีสว่ นส�ำคัญใน
การสร้างสือ่ ได้ โดยใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบต่าง ๆ ของสถาปตั ยกรรมอาคาร เช่น
การน�ำหน้าต่างมาสร้างเป็ นสือ่ ประสบการณ์จำ� ลองทีน่ �ำมาจ�ำลองการฉายหนังตะลุง
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ภาคใต้ เนื่องจากต�ำแหน่งหน้าต่างอยูท่ างทิศตะวันตก มีแสงอาทิตย์
ส่องมาทางหน้าต่างซึง่ เปรียบได้กบั การฉายแสงไฟมายังจอ หน้าต่างด้านนี้นอกจากจะ
ถูกน�ำมาสร้างสือ่ ประสบการณ์จำ� ลองแล้ว ยังมีประโยชน์ดา้ นการใช้งานคือ การกรองแสง
และลดความร้อนภายในอาคาร และเมือ่ รูดม่านลงมาจะเป็นการจ�ำลองด้วยการเลียนแบบ
จอหนังกลางแปลง ซึง่ นอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์ใช้สอยตามหน้าทีใ่ ช้สอยของม่าน
แล้ว ยังสามารถใช้เป็ นสือ่ การจัดแสดงได้ดว้ ย
2. ควรน� ำภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ไปใช้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมนันทนาการของ
เยาวชน โดยในแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ ควรมีสอ่ื การจัดแสดงทีอ่ อกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของเยาวชน ซึง่ ศูนย์การเรียนรูค้ วรสร้างหรือเปลีย่ นแปลงทัศนคติของกลุม่ เยาวชนทีม่ ี
ต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์ ไม่ควรใช้ระบบเหตุผล แต่ควรส่งผ่านความเห็นโดยใช้พลังของ
อารมณ์หรือแรงจูงใจทางความรูส้ กึ และศิลปะต่าง ๆ เช่น สือ่ การเรียนรูด้ า้ นภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ อาจท�ำได้โดยสือ่ ทางตรงและทางอ้อมทีต่ อ้ งใช้ศลิ ปะในการใช้สอ่ื และเหตุการณ์
เป็ นสิง่ เชือ่ มต่อกัน
3. การออกแบบสือ่ การจัดแสดง ควรเน้นการสือ่ สารให้รถู้ งึ การเชือ่ มโยงการน�ำ
ั
ภูมปิ ญญาท้
องถิน่ ทีใ่ กล้ตวั และช่วยเสริมสร้างการมีกจิ กรรมทีส่ ร้างสรรค์ของเยาวชน
ดังเช่น การน�ำตัวอักษร Y ในภาษาอังกฤษ มาออกแบบให้เป็ นรูปทรงของหนังสติก๊ ซึง่
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เป็ นการสื่อสารถึงตัวเยาวชน คือ Y เป็ นตัวอักษรน�ำค�ำว่า Youth ส่วนหนังสติก๊ คือ
อุปกรณ์ทเ่ี ป็ นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีใ่ ช้ในกิจกรรมนันทนาการของเยาวชน
4. ควรจัดให้มพี น้ื ทีเ่ ฉพาะส�ำหรับเยาวชนทีจ่ ะน� ำเสนอการจัดแสดงสื่อด้วย
ตนเอง เพือ่ สร้างขบวนการเรียนรูแ้ ละใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนอย่างมีสว่ นร่วม
และความรูส้ กึ การเป็ นเจ้าของร่วมในสถานทีน่ นั ้ การมีสว่ นร่วมของเยาวชน จะเป็ นการ
ช่วยให้เยาวชนแสดงความคิดเห็น และความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
โดยการน� ำสื่อแบบมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูช้ มมาใช้และน�ำเทคโนโลยีการกดป่ม Like และ
Dislike ท�ำนองเดียวกับสือ่ สังคมออนไลน์ เพือ่ แสดงความคิดเห็นต่อการจัดนิทรรศการ
นันทนาการทีเ่ ป็ นกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน
5. ควรจัดให้มสี อ่ื การจัดนิทรรศการทีส่ ร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจ เพือ่
กระตุน้ การเรียนรูแ้ ละการสร้างสรรค์ทม่ี กี ารเชือ่ มโยงกันของสือ่ การจัดแสดงและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
เช่น การน�ำสือ่ การจัดแสดงภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้วยไหม โดยการเปรียบเทียบวงจรการเกิด
ของผีเสือ้ กับกระบวนการเจริญเติบโตทางความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนแบบขัน้ บันได
และจัดแสดงสือ่ ให้อยูต่ ำ� แหน่งเดียวกับบันได ซึง่ เป็ นแนวทางของการสร้างจินตนาการ
และกระตุน้ การเรียนรูก้ ารสร้างสรรค์ของเยาวชน
6. ควรวางแผนการออกแบบสือ่ การจัดแสดงให้ครอบคลุมทัวทั
่ ง้ สถานที่ มีการ
จัดวางสิง่ ทีจ่ ะจัดแสดงอยูต่ รงไหน ต�ำเหน่งใด และมีการเชือ่ มความรูใ้ นภูมปิ ญั ญาท้อง
ถิน่ ให้มคี วามต่อเนื่อง หรือมีความสัมพันธ์กนั เพื่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพการรับรูแ้ ละการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่
7. ควรออกแบบสือ่ การจัดแสดงให้มที งั ้ 2 แบบ คือ แบบถาวร และ ชัวคราว
่
การจัดแสดงแบบถาวร เพื่อเน้นรูปแบบการเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นหลักของ
การน�ำเสนอ ส่วนการจัดแสดงแบบชัวคราวเพื
่
อ่ ให้มกี ารเรียนรู้ และปรับเปลีย่ นหมุนเวียน
การจัดแสดงสือ่ ทีม่ กี ารเรียนรูใ้ นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีห่ ลากหลายและทันสมัย
8. ควรน�ำหลักการ อารยสถาปตั ย์ หรือการออกแบบเพือ่ คนส่วนใหญ่ เป็ นอีก
สิง่ หนึ่งทีค่ วรค�ำนึงถึงเมือ่ ต้องออกแบบการจัดแสดงสือ่ เช่น ขนาดของตัวอักษรทีส่ อ่ื ราย
ละเอียดของความรูใ้ นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ต้องมีความชัดเจน สีและขนาดอักษร ควรเห็น
ได้โดยง่ายไม่คลุมเครือ เป็นไปตามหลักการยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกล (Ergonomics)
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การออกแบบสือ่ การจัดแสดงเพือ่ การเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ของเยาวชน

จง บุญประชา
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