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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวทางการถายทอดดานภูมิปญญาการบรรจุภัณฑ
อาหารดวยการหอและบรรจุของชาวไทยและญี่ปุนจากผูเชี่ยวชาญการประกอบอาหารทั้งประเทศไทยและ
ญีป่ นุ 2) เพือ่ พัฒนารูปแบบการถายทอดภูมปิ ญ
 ญาการบรรจุภณ
ั ฑ และ 3) เพือ่ ทดลองใชรปู แบบการถายทอด
ภู มิ ป  ญ ญาการบรรจุ ภั ณ ฑ ใ นการพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ด  า นบรรจุ ภั ณ ฑ ข องผู  เ รี ย นในโรงเรี ย น
แบบมาตรฐานสากลทั้ง 4 ภูมิภาค ผูวิจัยดําเนินการวิจัยแบบผสมผสาน
ผลการวิจัยพบวา 1) การถายทอดความรูภูมิปญญาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคดานบรรจุภัณฑ
อาหารของชาวไทยและชาวญีป่ นุ มีความสอดคลองกัน ดานโครงสรางวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตรแตกตางกัน
ในดานเนือ้ หาทีก่ ลาวถึงวัสดุในทองถิน่ และกระบวนการในการหอหรือการบรรจุซงึ่ ตรงกับรายวิชาในกลุม สาระ
การเรียนรูวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาสังคม-ประวัติสาสตร บูรณาการ กับวิชาภาษา
อังกฤษในหลักสูตรมาตรฐานสากลของประเทศไทย 2) ผูว จิ ยั พบวา รูปแบบในการถายทอดความรูภ มู ปิ ญ
 ญา
ในชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรมาตรฐานสากลทีม่ แี ผนการถายทอดความรูภ มู ปิ ญ
 ญา จํานวน 5 แผน
เปนเวลารวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมงสอน และตองทําการถายทอดอยางตอเนื่องโดยเนนการเรียนรูดวยตนเอง
จากการปฏิบัติ 3) จากการทดลองพบวากลุมทดลองจํานวนโรงเรียนละ 20 คนในแตละภูมิภาคนั้นผูเรียน
มีความรูภูมิปญญาเพิ่มขึ้นกวากอนการทดลองและมีความคิดสรางสรรคอยูในระดับสูง
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คําสําคัญ
การถายทอดความรู ภูมิปญญา การพัฒนาบรรจุภัณฑอาหาร บรรจุภัณฑ

Abstract
The purposes of this research were 1) To study the direction of how to transfer the wisdom
of food package by wrapping and packing technique from the local Thai and Japanese food experts
2) To develop the Wisdom-Transferring Model of food packaging 3) To experiment the specific
program of Wisdom-Transferring Model of food packaging in Mathayomsuksa 4th year. The mixed
methodology has been applied, started with qualitative and followed by quantitative: experimental
research. The experimental program was examined in the world-class school
The result of this research: 1) The transformative program of wisdom to the creative in food
package development in Japan and Thailand especially focus on cultural and historical structure
are similar but differences in local details. There are subjects of professional practice and technology
together with the social science/cultural and history integrated with English understanding language.
2) The researcher founded that the program of Thai Wisdom-Transferring has contained 5 subjects
in 24 hours or 4 full day a continuing program. 3) The Experimental Study: the control groups
of this research’s sample increased their knowledge and earned their high creativities’ level.

Keywords
Knowledge Transmissible, Wisdom, Food-Package Development, Packaging

บทนํา
การถายทอดภูมิปญญาการประกอบอาหารพัฒนามาจากปจจัยพื้นฐานทางการประกอบอาหาร
ที่เปนสาเหตุใหคุณภาพทางรสชาติของอาหารแตกตางกันไปตามกระบวนการในการจัดกระทํากับวัตถุดิบ
ที่ไดจากธรรมชาติในทองถิ่นนั้นๆ (Gillebo, 2010) การถายทอดภูมิปญญาไดถูกพัฒนาไปตามสภาวการณ
ทางสังคมโดยเริ่มจากสมาชิกในครอบครัวไดถูกสอนใหเรียนรูวิธีการเตรียมอาหารและการปรุงอาหารเพื่อ
ใหไดรสชาติเปนที่พึงพอใจของสมาชิกในบาน โดยมีกระบวนการที่แตกตางกันไปตามทองถิ่นนั้นๆ และเปน
ทีน่ า สังเกตวาถิน่ ฐานทีใ่ กลเคียงกันจะมีวฒ
ั นธรรมความเปนอยูท คี่ ลายคลึงกันอันเกิดจากการบูรณาการหลอม
หลวมกันเปนพหุวัฒนธรรมทางภูมิปญญา จากทฤษฎีความรูของ Kants (1781) ซึ่งพบวาในแตละชุมชน
มีบางสวนที่แตกตางกันจนกลายเปนปจเจกทางบุคลิกภาพและอัตลักษณทางภูมิปญญา การเพิ่มคุณภาพ
อาหารจึงเปนวัฒนธรรมทีส่ าํ คัญสวนหนึง่ ของวัฒนธรรมการประกอบอาหารซึง่ โดยทัว่ ไปจะมีความคลายคลึง
กั น ในด า นการใช วั ต ถุ ดิ บ แต จ ะแตกต า งกั น ในด า นการปรุ ง แต ง อั น เป น สาเหตุ ใ ห เ กิ ด วั ฒ นธรรมของ
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อาหารประจําชาติขนึ้ (Goffman, 1956) ในขณะเดียวกันการเก็บสะสมอาหารเพือ่ การดํารงชีวติ ไดถกู จําแนก
เปนการสะสมอาหารไวเพื่อปรุงแตงรสชาติกับการเก็บสะสมอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวและสามารถจะยืดเวลา
ในการรับประทานใหนานขึน้ ในประเทศญีป่ นุ การถายทอดความรูภ มู ปิ ญ
 ญาของแตละทองถิน่ จึงเปนไปตาม
ธรรมชาติในรูปแบบของการบอกเลา สังเกตการณและการทดลองปฏิบัติเพื่อถายทอดจากบรรพบุรุษ
สูลูกหลาน (Bryant, DeWalt, Courtney & Schwartz, Korthals, 2003) การเพิ่มคุณภาพใหแกอาหาร
เปนกระบวนการที่ประกอบดวยการเตรียมอาหารและการปรุงอาหารซึ่งในแตละภูมิภาคจะเริ่มตนจาก
การผสมผสานวัตถุดบิ พืน้ ฐานอันไดแก เนือ้ สัตว ขาวและพืชผัก อยางไรก็ตามวิธกี ารสะสมอาหารของทุกชาติ
ทุกภาษานัน้ มีแนวทางทีใ่ กลเคียงกันโดยผูป ระกอบอาหารมักแสวงหาวัตถุดบิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการรวบรวม
อาหารไวดวยกันในปริมาณหนึ่งและจัดแบงเพื่อเปนการเก็บอาหารปริมาณเพียงพอในแตละมื้อหรืออาจ
เก็บสะสมอาหารในปริมาณมากทีส่ ามารถคอยๆ นําออกมารับประทานไดอยางตอเนือ่ งในระยะเวลาขางหนา
(Borém, Ribeiro, Figueiredo, Giomo, Fortunato & Isquierdo, 2011)
สําหรับการบรรจุอาหารในประเทศไทยมีอิทธิพลมาจากการประกอบอาหารคาวหวานที่มีคุณภาพ
ทางรสชาติที่แตกตางกับอาหารประเทศอื่น และในปจจุบันอาหารไทยเปนที่ยอมรับไปทั่วโลกเนื่องจากมี
ความโดดเดนดานอัตลักษณในรสชาติและกระบวนการผลิตทีใ่ หคณ
ุ คาทางภูมปิ ญ
 ญาทีผบู ริโภคซาบซึง้ ทําให
เกิดความพึงพอใจเมื่อไดรับประทาน (Allen, Gupta, Arnaud, 2008) จึงเปนอาหารที่จูงใจผูบริโภคและ
แสดงอัตลักษณของชาติไดอยางงดงาม (รติวัลย วัฒนสิน, 2553) การสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑอาหาร
ไทยโดยการเสริมจุดแข็งและการลดหรือกําจัดจุดออนของผลิตภัณฑซึ่งจุดแข็งของผลิตภัณฑอาหารไทยนั้น
สวนใหญเกี่ยวของกับวัตถุดิบประเภทสมุนไพรที่ใหคุณคาทางอาหารและโภชนาการอันเปนวัตถุดิบที่หาได
จากธรรมชาติจนกระทัง่ พัฒนาเปนพืชเศรษฐกิจในปจจุบนั และหากกลาวถึงการประกอบอาหารไทยโดยเฉพาะ
ดานการเตรียมอาหารไทยนัน้ พบวา มีความซับซอนและมีการถายทอดภูมปิ ญ
 ญามาจากรุน สูร นุ (มยุรี จัยวัฒน,
วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร, นงนุช รักสกุลไทย และ พงษเทพ วิไลพันธ, 2550)
โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลกําหนดใหจัดการเรียนการสอน
ทีม่ รี ปู แบบเปนสากล ในการเพิม่ สาระความเปนสากลนัน้ จะตองมีองคประกอบของหลักสูตรสูค วามเปนสากล
โดยจัดการเรียนการสอนและสาระการเรียนรูดวยทฤษฎีความรู (Theory of Knowledge) ซึ่งมีวิธีการจัดการ
 ญา
เรียนการสอนทีส่ ามารถบอกความหมายขององคประกอบตางๆ ของความรูท ไี่ ดรบั ในเรือ่ งเกีย่ วกับภูมปิ ญ
ทองถิน่ และภูมปิ ญ
 ญาชาวบานเปนสาระสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2554, 13-15)
โดยอธิบายไดวา การเรียนการสอนในหลักสูตรมาตรฐานสากลไดแนวคิดจากพฤติกรรมมนุษยทมี่ ปี ฏิสมั พันธ
ระหวางกันอยางตอเนื่องระหวางความคิด พฤติกรรม และสิ่งแวดลอม ตามหลักการและทฤษฎีการเรียนรู
(Learning Theory) จากพฤติกรรมซึ่งเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณทางออมจากทฤษฎี
การเรียนรูโ ดยการเนนผูเ รียนเปนสําคัญของวีกอทสกี (Vygotsky) จึงเปนเหตุใหการถายทอดภูมปิ ญ
 ญาเปนเสมือน
หนึ่งการสรางบุคลากรภายในประเทศใหตระหนักถึงความรูที่ไดจากการสืบสานจากบรรพบุรุษมีคุณคาและ
สรางคุณภาพใหแกชีวิตความเปนอยู ตลอดจนพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจใหมีความยั่งยืนตามหลักการ
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ของทฤษฎีการจัดการความรูข องปเตอร แซงเก (Sange; kleiner; Roberts; Rose & Smitk ,1994) โดยพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับหลักการดังกลาวยอมอาศัยการศึกษาเชิงลึกทางการจัดการเรียนรูโดยการพัฒนา
เนื้อหาและกิจกรรมในการเรียนรู หลังจากการพัฒนาเปาประสงคของการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู
ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ (สุวิทย มูลคํา, 2549) ประกอบการถายทอดที่ผูเรียนสามารถบูรณาการ
ความคิดสรางสรรคตามทฤษฎีความคิดสรางสรรค (Torrance, 1980) เพื่อใชในการพัฒนาบรรจุภัณฑเพิ่ม
มู ล ค า ให แ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารในบริ บ ทของสั ง คมไทยตามแนวคิ ด และทฤษฎี ก ารสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ของ
ฮันดัล (Hundal, 2000)
 ญาการเพิม่ คุณภาพ
ดังนัน้ เพือ่ ใหเกิดความรูค วามเขาใจในการจัดการความรูด า นการถายทอดภูมปิ ญ
อาหารสําหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแตละภูมิภาค ผูวิจัยจึงศึกษาขามวัฒนธรรม
การถายทอดความรูภ มู ปิ ญ
 ญาการเพิม่ คุณภาพอาหารของชาวญีป่ นุ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง
ในบริบททางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศแลววิเคราะหแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
เพื่อการพัฒนาสรางมูลคาเพิ่มใหแกบรรจุภัณฑสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวทางการถายทอดดานภูมิปญญาการบรรจุภัณฑอาหารดวยการหอและบรรจุ
ของชาวไทยและญี่ปุนจากผูเชี่ยวชาญการประกอบอาหารทั้งสองประเทศ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการบรรจุภัณฑ
3. เพือ่ ทดลองใชรปู แบบการถายทอดภูมปิ ญ
 ญาการบรรจุภณ
ั ฑในการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ดานบรรจุภัณฑของผูเรียนในโรงเรียนแบบมาตรฐานสากลทั้ง 4 ภูมิภาค
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการเปรียบเทียบลักษณะการถายทอดภูมิปญญาการหอและการบรรจุเพื่อเพิ่มคุณภาพอาหาร
ด ว ยวั ส ดุ ธ รรมชาติ ร ะหว า งประเทศไทยและชาวญี่ ปุ  น ซึ่ ง นอกจากมี ค วามแตกต า งกั น ตามลั ก ษณะ
ทางภูมิศาสตรยังแตกตางกันดวยอัตลักษณตามความเชื่อและภูมิปญญาทองถิ่น ความรูภูมิปญญาจึงมี
ความคลายคลึงกันในชุมชนที่อยูใกลเคียงกัน การศึกษาขั้นตอนแรกจึงเปนการศึกษาเชิงลึกดานภูมิปญญา
(Kants, 1781) ตัวแปรทีส่ ง ผลสูก ารถายทอดภูมปิ ญ
 ญา คือ การเปลีย่ นแปลงและผสมผสานกันทางวัฒนธรรม
วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนรากฐานของชุมชน
และชนเผา การศึกษาในขัน้ ตอนนีเ้ ปนการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการหอหรือการบรรจุอาหารเพือ่ สราง
มูลคาเพิ่มจากอัตลักษณทางคุณภาพอาหารและวัฒนธรรมไทย ผูวิจัยดําเนินการศึกษาขามวัฒนธรรม
ดวยกระบวนการเรียนรูว ธิ กี ารถายทอดของผูเ ชีย่ วชาญดานภูมปิ ญ
 ญาการหอหรือการบรรจุอาหารของทัง้ สอง
ประเทศโดยใชวิธีสังเกตการณเพราะเชื่อวาการเรียนรูจากแนวการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู
แนวพุทธิปญญานิยมของวีกอทสกี (Vygotsky) ซึ่งเนนการเรียนรูดวยตนเอง
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กระทรวงศึกษาธิการจัดใหมกี ารริเริม่ หลักสูตรโรงเรียนแบบมาตรฐานสากลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อจัดการศึกษาใหทัดเทียมกับตางประเทศ
ตามทฤษฎีองคกรแหงการเรียนรู (Sange, Kleiner, Roberts, Ross & Smith, 1994) โดยเนนการศึกษา
ตามทฤษฎีความรู (Theory of Knowledge TOK) มุงหวังใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรู โดยผานวิธีการรับ
ความรู 4 ประการ ไดแก การรับรูดวยการสัมผัสรับรู การรับความรูดวยภาษา การรับรูดวยอารมณและ
ความรูส กึ (Sense Perception) ดังนัน้ การจัดการความรูเ พือ่ ถายทอดภูมปิ ญ
 ญาการหอหรือการบรรจุอาหาร
เพือ่ เพิม่ คุณภาพอาหารดวยวัสดุธรรมชาตินนั้ มีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูต ามแนว คอนสตรัคติวสิ ติซมึ่
(Constructivism) ผูวิจัยพบวา การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑโดยยึดตามทฤษฎีความคิดสรางสรรคของ
ทอแรนซเพื่อนําความรูใหมที่ไดบูรณาการความรูและความเชื่อในภูมิปญญาการหอและบรรจุอาหาร
เพื่อสรางสรรครูปแบบการบรรจุอาหารตามแนวอัตลักษณไทยในการพัฒนาบรรจุภัณฑตามทฤษฎีการสราง
มูลคาเพิ่มของฮัลดัล (Hundal, 2000) ดังกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัย โดยแบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขามวัฒนธรรมการถายทอดภูมิปญญาดานการเพิ่มคุณภาพอาหาร
เพือ่ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑระหวางชาวไทยและชาวญีป่ นุ ดําเนินการศึกษาในปการศึกษา ขัน้ ตอนนีเ้ ปนงาน
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการลงพืน้ ทีภ่ าคสนามไปยังสถานที่
ดังกลาวศึกษาขามวัฒนธรรมดานความรูภ มู ปิ ญ
 ญาการหอหรือการบรรจุอาหารระหวางชาวไทยและชาวญีป่ นุ
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1.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ผูว จิ ยั เลือกกลุม ตัวอยางแบบความไมนา จะเปน (Non-Probability) โดยสุม ตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คัดเลือกผูใหขอมูลการถายทอดภูมิปญญาการบรรจุอาหารจาก
ธรรมชาติที่เปนผูเชี่ยวชาญดานการประกอบอาหาร ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบมีเกณฑ (Criteria
Bases) กลุมตัวอยางที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูเชี่ยวชาญดานการประกอบอาหารจะมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ชาวไทยและชาวญีป่ นุ ทีไ่ ดรบั การถายทอดภูมปิ ญ
 ญาตามอัตลักษณของวัฒนธรรม
จากบรรพบุรุษที่มีอายุระหวาง 35-70 ป
2) ชาวไทยและชาวญี่ปุนที่มีชื่อเสียงดานการบรรจุภัณฑอาหารที่เปนที่ยอมรับ โดย
เปนชาวไทยจากชุมชนในภูมิภาคที่ผลิตอาหารจากภูมิปญญาโดยเปนผูถายทอดอาหารในภูมิภาคจาก
ผลิตภัณฑอาหารหอที่มีชื่ออยูในรายชื่อผูเชี่ยวชาญภูมิปญญาทางวัฒนธรรมรับรองโดยกระทรวงวัฒนธรรม
จํานวน 4 คน โดยคัดเลือกจากกลุมตัวอยางที่อยูในภูมิภาคที่สอดคลองกับการดําเนินงานวิจัยเชิงทดลองใน
ขั้นตอนที่ 2
1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) แบบสัมภาษณ ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Dept Interview)
เปนแบบกึง่ โครงสราง (Semi-Structure Interview) (Whiting, 2008) โดยเปนการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ
และกําหนดกรอบประเด็นสัมภาษณ
2) แบบสังเกตการณ ผูวิจัยดําเนินการสังเกตการณแบบมีสวนรวมโดยรวมกับเปน
ผูท รี่ บั ฟง การถายทอดและทดลองปฏิบตั ติ าม ดําเนินการทีละคนจนครบทุกคนเพือ่ เก็บบันทึกขอมูลโดยละเอียด
และมี ชวงเวลาตามแผนการสังเกตการณ
2. ขั้นตอนที่ 2
2.1 การสรางรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการเพิ่มคุณภาพอาหารเพื่อการพัฒนา
บรรจุภัณฑตามบริบทของสังคมไทย ดําเนินการในปการศึกษา 2557
1) วิธีการดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการสนทนากลุม
(Focus Group Discussion) โดยระดมสมองผูเชี่ยวชาญและใชเครื่องมือเปนแบบประเมินแผนการถายทอด
และรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการหอหรือการบรรจุอาหารดวยวัสดุธรรมชาติเพื่อนําไป ใชในขั้นตอน
ทดลองรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการเพิ่มคุณภาพอาหารดวยการบรรจุภัณฑตามบริบทของสังคมไทย
ประชากรทีใ่ ชในการสรางรูปแบบการเพิม่ คุณภาพอาหารดวยการบรรจุภณ
ั ฑในครัง้ นี้
เปนผูเ ชีย่ วชาญดานการพัฒนาหลักสูตรและการสอนจากสํานักงานการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผูเชี่ยวชาญการสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
และผูเชี่ยวชาญการสอนดานการพัฒนาบรรจุภัณฑในระดับอุดมศึกษาในชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2556
โดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักวิชาการดานหลักสูตรและการสอนจากสํานักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสํานักงานการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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2) การทดลองรู ป แบบการถ า ยทอดภู มิ ป  ญ ญาการเพิ่ ม คุ ณ ภาพอาหารด ว ยการ
บรรจุภัณฑตามบริบทของสังคมไทย
วิธีการดําเนินการวิจัยเปนงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมี
ตัวแปรตนเปนตัวแปรจัดกระทํา (Experiment Variables) และมีตัวแปรตามเปนตัวแปรผลลัพธ (Outcome
Variables) ดําเนินการทดลองโดยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทั้งภาคภาษาเขียนและเชิงปฏิบัติการ
ทั้งนี้แบบวัดความรูและความคิดสรางสรรคดานการพัฒนาบรรจุภัณฑสรางแบบทดสอบความคิดสรางสรรค
กอนเรียนและหลังเรียนตามแนวของแบบวัดความคิดสรางสรรคของทอแรนซ เพือ่ วัดความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนอายุ 16 -18 ป ประกอบดวย ขอคําถามจํานวน 4 ขอ ขอละ 15 นาที รวม 45 นาที 1) แบบวัดที่สราง
ขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบลักษณะการตั้งคําถามความสอดคลองกับนิยามที่ตองการ
ทดสอบ ความถูกตองดานภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนําแบบทดสอบไปใชใน
การวัดความคิดสรางสรรคกับกลุมตัวอยางในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการทดลองใชรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการเพิ่มคุณภาพ
อาหารเพือ่ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑเปนนักเรียนในโรงเรียนแบบมาตรฐานสากลทีม่ กี ารเรียนในปการศึกษา 2556
กลุมตัวอยางที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ
ด า นการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ คั ด เลื อ กโดยผู  เ ชี่ ย วชาญการสอนรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
การงานพื้นฐานอาชีพและสังคมศึกษา

ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การดําเนินการวิจัยในจุดประสงคที่ 1 ผูวิจัยพบวาการถายทอดภูมิปญญาการ
บรรจุภัณฑอาหารดวยการหอและบรรจุของชาวไทยและญี่ปุนจากผูเชี่ยวชาญการประกอบอาหารทั้งสอง
ประเทศมีกระบวนการถายทอดที่คลายคลึงกันในดานการเลาเรื่องราว และการถายทอดความรูภูมิปญญา
และมีประเด็นที่นาสังเกต คือ บรรพบุรุษชาวญี่ปุนมีวิธีการถายทอดที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยการใหผูเรียน
ทดลองปฏิบตั แิ ละแกปญ
 หาสถานการณตา ง ๆ เพือ่ ความอยูร อดซึง่ แตกตางจากการถายทอดดัง้ เดิมของชาวไทย
ผูวิจัยดําเนินการตามวัตถุประสงคที่ 2 โดยการพัฒนารูปแบบการถายทอดภูมิปญญา การพัฒนา
ความคิดสรางสรรคดา นการประกอบอาหารในผูเ รียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในจุดประสงคที่ 2 นัน้ ประกอบ
ไปดวยตัวชี้วัดดานความรูภูมิปญญา ทัศนคติและความเชื่อ และมีทักษะในการหอและการบรรจุอาหาร
ในแหลงภูมิภาค โดยสงผลการเรียนรูสูพฤติกรรมในระหวางการถายทอดภูมิปญญา 4 ทิศทาง ไดแก
ความสามารถในการเลือกใชวัสดุในภูมิภาค ความสามารถในการหออาหารตามแนวภูมิปญญา ทักษะใน
การประยุกตเทคโนโลยีและสามารถสื่อสารรสชาติตามแนวภูมิปญญา (ดังภาพประกอบที่ 1)
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ภาพที่ 1: แสดงรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาการบรรจุภัณฑอาหาร
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมาตรฐานสากล

ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการตามจุดประสงคที่ 3 โดยการทดลองรูปแบบการถายทอดความรู
ภูมิปญญาการบรรจุภัณฑอาหารในผูเรียนกลุมทดลองดวยการทดสอบกอนและหลังการทดลองแผน
การถายทอดภูมปิ ญ
 ญาฯ พบวา นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 มีผลสอบกอนและหลังการทดลองทีแ่ ตกตางกัน
ผู  วิ จั ย พบว า ความรู  ภู มิ ป  ญ ญาและความคิ ด สร า งสรรค ก  อ นและหลั ง เรี ย นด ว ยชุ ด แบบทดสอบ
ความคิ ด สร า งสรรค ใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 ในจุ ด ประสงค ข  อ ที่ 3 เกี่ ย วกั บ ทดลองใช รู ป แบบ
การถ า ยทอดภู มิ ป  ญ ญาการบรรจุ ภั ณ ฑ ใ นการพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ด  า นบรรจุ ภั ณ ฑ ข องผู  เ รี ย น
ในโรงเรียนแบบมาตรฐานสากลทั้ง 4 ภูมิภาค ในแตละโรงเรียนมีผลสอบที่มีความใกลเคียงกัน
จากขอคนพบดังกลาว โรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกตามเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใชใน
การทดลองโปรแกรมการถายทอดภูมปิ ญ
 ญาเพือ่ พัฒนาความคิดสรางสรรคดา นการบรรจุภณ
ั ฑอาหารภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใตนั้นพบวา ภาคเหนือที่โรงเรียนแมเจดียวิทยาคมไดถายทอด
การประกอบอาหารและการหอจิ้นสม โรงเรียนนิคมพิมายศึกษาหอขนมตาล โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห
หองาสลัดและโรงเรียนพนางตุงหอขาวตมลูกโยน โดยพบวานักเรียนมีระดับความรูห ลังการทดลองอยูใ นระดับ
ที่สูงกวากอนการทดลองรอยละ 16.89 13.67 12.56 และ 17.24 ตามลําดับ และมีความคิดสรางสรรคที่สูง
ขึ้นกวาเดิมทุกโรงเรียน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ความรูและความคิดสรางสรรคดานการบรรจุภัณฑอาหารจากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง
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อภิปรายผลการวิจัย
การถายทอดความรูภูมิปญญาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคดานการบรรจุภัณฑอาหารสําหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 นัน้ ควรไดรบั การพัฒนาดานเนือ้ หาและวิธกี ารในการถายทอดฯ โดยจากผลของ
การวิจัยผูวิจัยพบตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเปรียบเทียบความรูภูมิปญญาระหวางชาวญี่ปุนกับชาวไทยในจุดประสงค
ที่ 1 พบวาในแตละทองถิน่ มีอตั ลักษณทโี่ ดดตามลักษณะทางภูมศิ าสตรและวัฒนธรรมซึง่ สอดคลองกับทฤษฎี
ความรูของแคนซที่กลาวถึงความรูที่มีอยูในตัวตนตั้งแตกําเนิด ผูวิจัยพบขอแตกตางระหวางทั้งสองประเทศ
เกี่ยวกับวิธีการถายทอดฯ โดยชาวญี่ปุนจะใชวิธีการสอนที่เนนการปฏิบัติและการทดลองดวยตนเองการ
สรางโจทยปญ
 หาและคนหาวิธกี ารแกปญ
 หาตามทฤษฎีการเรียนรูแ นวปญญานิยมของวีกอทสกี (Vygotsky)
สรางใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคที่สูงขึ้นจากประสบการณ
ผูวิจัยนําแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากชาวญี่ปุนมาพัฒนาใหเปนไปตามโครงสรางของ
หลักสูตรแบบมาตรฐานสากลของกระทรวงศึกษาธิการตามจุดประสงคที่ 2 ของการวิจยั ครัง้ นีด้ ว ยการบูรณาการ
กลุมสาระ 3 กลุมสาระ ไดแก สังคม-ประวัติศาสตร การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
รูปแบบการถายทอดฯ นั้นมุงเนนการพัฒนาความคิดสรางสรรคในผูเรียนดวยการปฏิบัติ โดยดําเนินการ
ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูของปเตอร แซงเก ที่ไมเพียงแตความรูภูมิปญญาแตผูเรียนตองตระหนัก
ในความเขมแข็งในอัตลักษณที่โดดเดนของชุมชน รูปแบบการถายทอดความรูจึงตองใชเวลาที่ตอเนื่องกัน
อยางนอย 4 วัน วันละ 6 ชั่วโมง โดยเริ่มจากการถายทอดความรูตลอดจนการทดลองปฏิบัติงานสรางสรรค
ผลงานจากความคิดของตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัยในตามประสงคที่ 3 ดวยการทําการทดลองใชแผนการถายทอด
ความรูฯ สูผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุมทดลองทั้ง 4 ภาค ผูวิจัยสรางแบบทดสอบตามแนวคิด
และทฤษฎีความคิดสรางสรรคของทอแรนซวัดความคิดสรางสรรคจากกลุมทดลองภายหลังการเรียนรู
ผลการทดสอบความคิดสรางสรรคอยูในระดับสูง ผลงานสรางสรรคมีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจและลด
การใชวัสดุเพื่อสรางมูลคาเพิ่มตามแนวคิดและทฤษฎีการสรางมูลคาเพิ่มของฮันดัล
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สรุป
จากขอคนพบในจุดประสงคขอที่ 1 ผูวิจัยพบวาการถายทอดภูมิปญญาของชาวไทยและชาวญี่ปุน
ในอดีตนัน้ มีความคลายคลึงกันโดยเนนการถายทอดจากผูใ หญสลู กู หลาน แตเมือ่ บริบททางสังคมเปลีย่ นแปลงไป
ญี่ปุนมีความยากลําบากจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหประเทศญี่ปุนมีการพัฒนาแผนการถายทอด
สูลูกหลานในชุมชนไดอยางมั่นคง จัดระบบการถายทอดภูมิปญญาการบรรจุภัณฑอาหารเพื่อนํามาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และเปนเลิศดานการบรรจุภณ
ั ฑในเอเชีย ในขณะทีป่ ระเทศไทยยังคงถายทอดแบบดัง้ เดิม
และเกิดปญหาการขาดแคลนผูรูจริง ภูมิปญญาที่มีอยูเดิมคอยๆ สูญหายไป
ขอคนพบในจุดประสงคขอที่ 2 ผูวิจัยพบวา รูปแบบการถายทอดภูมิปญญาที่พัฒนาบรรจุไว
ในหลักสูตรมาตรฐานสากลโดยเปนสวนหนึง่ ของการบูรณาการรายวิชาสังคม-ประวัตศิ าสตร การงานพืน้ ฐาน
อาชี พ และภาษาอั ง กฤษ ที่ ส อดคล อ งกั บ วิ ธี ก ารถ า ยทอดที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ได แ ก การเลี ย นแบบ
การลองตัง้ คําถามและการทดลองปฏิบตั ซิ งึ่ ตองมีชวั่ โมงในการปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ งไมเกิน 24 ชัว่ โมง และพบวา
การถายทอดภูมิปญญาฯ นั้นมีลักษณะที่สําคัญ คือ การสรางขวัญและกําลังใจ การสงเสริมใหผูเรียนใกลชิด
กับผูรูจริงและมีกิจกรรมรวมกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอ
ขอคนพบในจุดประสงคที่ 3 นั้น ผูวิจัยพบวา เมื่อไดทดลองแผนการถายทอดภูมิปญญาที่สอดคลอง
กั บ ผลการเรี ย นรู  ต ามสาระรายวิ ช าในชั้ น เรี ย นแล ว ผลการทดสอบทั้ ง ด า นเนื้ อ หาภู มิ ป  ญ ญา และ
ความคิดสรางสรรคในผูเ รียนมีระดับทีส่ งู ขึน้ ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิการจึงควรพัฒนารูปแบบการถายทอดความรู
ภูมิปญญาฯ เพื่อใหผูเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคมและการที่จะพัฒนาความคิดสรางสรรคทางภูมิปญญานั้น
นอกจากการบูรณาการสาระรายวิชาใหสง ผลทางการปฏิบตั สิ รางนวัตกรรมการจัดการความรูจ ากการปฏิบตั ิ
จริงและกําหนดโจทยปญหา นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนและครูผูควบคุมการสอนตองมีความเขาใจ
มีความพรอมในการใหโอกาสและสนับสนุนในการเขารวมกิจกรรมชุมชนและการแขงขันทักษะฝมือและ
ความคิดสรางสรรคดานการบรรจุภัณฑอาหาร โดยสรางขวัญและกําลังใจ ความภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่น
จะเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมในดานเนื้อหาภูมิปญญา สามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
หรือประกอบอาชีพอิสระเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่มีประสิทธิภาพ มีความพรอมรวมกัน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหมีความกาวหนาตอไปอยางยั่งยืน
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