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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาการใช้สาระด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพปัญหา
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ 2. ศึกษารูปแบบการพัฒนาการใช้สาระ
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา การวิจัยใช้ระเบียบวิถีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยภาคสนาม โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และประชากรในพื้นที่ จำ�นวน 100 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำ�รวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และ
การสนทนากลุ่ม ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย และนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยการใช้สาระด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพปัญหาพบว่า 1. ด้านบริบทของชุมชน
พบว่ามีการเรียนรู้ การ ใช้และการพัฒนาภูมิปัญญามีความเกี่ยวเนื่องกับวัตถุดิบและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ 2. ด้านหลักสูตรการศึกษา พบว่าสถานศึกษาทุกแห่งมีการดำ�เนินการสอดคล้องตามนโยบาย
รัฐ 3. ด้านครูภูมิปัญญา พบว่าสถานศึกษามีการใช้ครูภูมิปัญญาในชุมชนและหากอยู่ในพื้นที่สถาบัน
อุดมศึกษาก็จะใช้ครูภูมิปัญญาจากมหาวิทยาลัยด้วย 4. สภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน พบว่า สถานศึกษา
ทุกแห่งให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังจะเห็นได้ว่ามีการบรรจุไว้ใน วิสัยทัศน์
และพันธะกิจของสถานศึกษาทุกแห่ง ส่วนสภาพปัญหาประกอบไปด้วย ขาดงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาบางแห่งไม่ได้ให้ความสำ�คัญกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ความไม่ตอ่ เนือ่ งของผูเ้ รียน
และผูส้ อนเนือ่ งจากการย้าย และปราชญ์สว่ นใหญ่มอี าชีพเป็นเกษตรกรจึงไม่คอ่ ยมีเวลานักในฤดูเก็บเกีย่ ว
รูปแบบการพัฒนาการใช้สาระด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา พบว่า
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และต่อยอดสูก่ ารสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจคือ ประเภท
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ศิลปกรรม และการแพทย์แผนไทย มีรูปแบบการพัฒนาคือ พัฒนารูปแบบ
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ให้มคี วามสวยงาม สร้างสถานทีจ่ ดั แสดง สร้างเครือข่ายวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา และสร้างเครือข่าย
การตลาดกับวิสาหกิจทั้งในชุมชนและระดับชาติ
คำ�สำ�คัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานศึกษา การพัฒนา

Abstract

The study aimed to 1) study the use of local wisdom and its problems in secondary
schools and 2) examine the pattern of development of local wisdom contents used in
secondary schools. The study is a qualitative research which was done by examining
related texts and documents as well as field research which was participated by 100
informants including government officers and local people. The data was collected by using
questionnaire, observation form, interview, and focus group. The data was then analyzed
according to the study and present by descriptive analysis approach.
Research results show that The problems of using local wisdom contents are
classified into the following aspects ; 1) Community aspect: learning and using local wisdom
of the people in the community are related to local materials and ethnic ; 2) Curriculum
aspect: the studied schools has curriculums conforming to government policies ; 3) Local
wisdom instructors: local wisdom contents are instructed by local wisdom instructors in the
studied schools. Local wisdom instructors from the university also take part in local wisdom
education at the studied schools located in the same university campus ; 4) Current local
wisdom learning aspect: all of the studied schools value the local wisdom education. Local
wisdom contents are found enclosed in the schools’ visions and missions. Problems on
using local wisdom contents are the deficiency of financial support from the government,
neglect of school administrators, discontinuity of learners and instructors affected by their
transference reasons, and insufficiency of local wisdom philosophers who could not keep
continuative instruction in harvest season according to their initiative occupation of farming.
For the development pattern of the use of local wisdom contents in the studied
schools, it was found that local wisdom contents are creatively developed to increase the
economic value in industry, handicraft, art, and Thai medicine. The patterns of development
are to production design, exhibit the products, and weave the academic networks among
schools and enterprises both locally and nationally.
Keywords: Local wisdom, secondary schools, development
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บทนำ�

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
เผชิ ญ กั บ สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเนื่องจาก
ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูง
ซึ่งคนในประเทศต้องเตรียมรับมือให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดีให้กับการดำ�รงชีวิต โดยเฉพาะค่านิยมด้าน
การบริ โ ภคสิ่ ง ต่ า งๆ ของคนไทย ทั้ ง ในเมื อ ง
ใหญ่หรือในชนบทจากที่เคยดำ�รงชีวิตโดยอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น เริ่มมีการใช้สิ่ง
มาทดแทนเพราะทรัพยากรถูกทำ�ลาย โดยเฉพาะ
คนชนบทที่อาศัยปัจจัยสี่ในการดำ�รงชีวิต ทำ�ให้
ชุมชนขาดความเข้มแข็ง ดังนั้นสิ่งที่คนในระดับ
ชุ ม ชนต้ อ งตระหนั ก คื อ ทุ ก คนต้ อ งดำ � เนิ น ชี วิ ต
และสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง ต่อการเปลี่ยนแปลง
สามารถดำ�รงชีวิตอย่างสมดุล (สำ�นักงานคณะ
กรรมการพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ,
2555: 43) การสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ปี ระการหนึง่ คือ
การทำ�ให้เกิดคุณค่าในสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน การนำ�สิ่งที่มีอยู่ในท้อง
ถิ่นอันได้แก่ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ที่เป็นรากฐาน
ในการดำ�รงชีวิตของคนในชุมชน และวิทยาการ
ต่างๆ มาผสมผสานถ่ายทอดด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
จากองค์ ค วามรู้ ที่ เ หมาะสม ทำ � ให้ ค นในชุ ม ชน
โดยเฉพาะเด็กมีความเข้าใจในเรื่องราวของท้อง
ถิ่นมากขึ้น และสามารถนำ�ผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ได้ (ประภา เหล่าสมบูรณ์ และคณะ, 2548: 1)
ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่างยั่ง ยืน ที่มุ่ง ให้คิด แบบมี
เหตุ มีผลใช้ทักษะต่างๆ อย่างเป็นระบบด้วยตัว
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เอง เชือ่ มโยงการดำ�เนินวิถชี วี ติ จริงและสอดคล้อง
กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลภายใต้บริบท
ของชุมชน โดยเฉพาะกับเด็กนักเรียนในชุมชนสิ่ง
ที่ปลูกฝังจึงจะยั่งยืนและการนำ�เอาภูมิปัญญาที่
สั่งสมไว้ในบ้านเมืองมาใช้เป็นพื้นฐานสำ�คัญส่วน
หนึ่งในการพัฒนาคนซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้นำ�มา
สู่การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน ที่มุ่ง
สร้างแรงจูงใจในการประดิษฐ์คดิ ค้นนวัตกรรมจาก
การเรียนรูห้ รือพัฒนาต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้
สอดคล้องกับทรัพยากรและความต้องการของท้อง
ถิ่น ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐมีนโยบายในการให้
สถานศึกษาจัดทำ�หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดังกล่าว
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่าเมื่อรัฐมี
นโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นแล้วสถานศึกษามีการดำ�เนินการใช้สาระ
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร รวมไปถึงสภาพ
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และที่ สำ � คั ญ คื อ สถานศึ ก ษาที่
ประสบความสำ�เร็จในการพัฒนาการใช้สาระด้าน
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี รู ป แบบการพั ฒนาอย่ า งไร
ทั้งนี้เพื่อนำ�ไปสู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิง
สร้างสรรค์ให้กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
แห่งอืน่ ๆ อันจะนำ�ไปสูก่ ารปฏิรปู การใช้สาระด้าน
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนา
ชาติที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการใช้สาระด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสภาพปัญหาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
2. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาการใช้
สาระด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
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ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้ วิ จั ย เลื อ กพื้ น ที่ ที่ ทำ � การศึ ก ษา เก็ บ
ข้อมูลในพื้นที่ที่มีภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน บนฐานความคิดการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม โดยในการคัดเลือก
พื้นที่ดำ�เนินการวิจัยได้ดำ�เนินการคัดเลือกตาม
ลำ�ดับดังนี้
1. ระดับจังหวัด ได้ดำ�เนินการคัดเลือก
แบบจำ�เพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เลือกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
อั น ประกอบไปด้ ว ย จั ง หวั ด ขอนแก่ น จั ง หวั ด
มหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
รวม 4 จังหวัด
2. ระดั บ สถานศึ ก ษา เลื อ กโรงเรี ย น
ระดั บมั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
หรือการถ่ายทอดภูมิปัญญา ที่มีลักษณะการใช้
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเลิศ จำ�นวน
จังหวัดละ 1 โรงเรียน และโรงเรียนทั่วไปที่มีพื้นที่
และบริบทใกล้เคียงกันอีก 4 โรงเรียน โดยอาศัย
ข้อมูลจาก สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดของทั้ง 4 จังหวัด
รวม 8 โรงเรียน โดยอาศัยเทคนิค แบบสโนว์บอล
(Snowball Sampling) เป็นการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
โดยอาศัยการแนะนำ�ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีไ่ ด้เก็บข้อมูล
ไปแล้วต่อๆ ไป จนกระทัง่ ได้สถานศึกษาครบตาม
จำ�นวนที่ต้องการ ซึ่งสถานศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เป็น
พื้นที่วิจัย 8 โรงเรียน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. ศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญา และภู มิ ปั ญ ญา
ท้ อ งถิ่ น ในประเด็ น ของความหมาย ประเภท
ของภูมิปัญญา และการนำ�ภูมิปัญญามาใช้ชีวิต
ประจำ�วันทั้งที่เคยมีและยังมีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้ง
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ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร และศึกษาว่าบริบทของชุมชนมีส่วน
ต่อการดำ�รงคงอยู่ของภูมิปัญญาเหล่านั้นอย่างไร
2. ศึกษาสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ทั้งในส่วนของหลักสูตรการ
ศึกษาระดับชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ท้องถิ่นศึกษาหรือหลักสูตรที่บูรณาการกลุ่มสาระ
วิชากับการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และ
หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาในกลุ่มเป้า
หมายคือจังหวัดในภาคอีสานตอนกลาง
3. ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ในการศึ ก ษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาและการพัฒนา
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เชิงสร้างสรรค์โดยใช้สถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาเป้าหมายเป็น

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากร
การวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ อันประกอบไป
ด้วยสำ�นักงานพัฒนาชุมชน สำ�นักงานศึกษาธิการ
จังหวัด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาน
ศึกษา ผู้นำ�ชุมชนที่เป็นทางการ และประชาชน
ในพื้นที่ ได้แก่ คนในชุมชน ผู้นำ�ชุมชนที่ไม่เป็น
ทางการ นักเรียน ในเขตพื้นที่เป้าหมายคือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัดคือ
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด
โดยสถานศึกษาทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้เป็นพืน้ ทีว่ จิ ยั 8 โรงเรียน
ประกอบไปด้วย โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ โรงเรียนนาไคร้
พิทยาสรรค์ โรงเรียนหนองห้างพิทยา โรงเรียน
โพนสูงประชาสรรค์ โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม
โรงเรียนชนบทศึกษา และโรงเรียนบ้านแท่นศิลา
ทิพย์ศึกษา
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กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง กลุ่ ม
ตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จำ�นวน
100 คน ดังนี้
1. กลุ่ม ผู้รู้ (Key informant) จำ�นวน
16 คน โดยพิจารณาจากผู้ที่สามารถให้ข้อมูล
ความรู้ ความเป็นมา สภาพปัจจุบัน ในการพัฒนา
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ น
สถานศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย กลุม่ ผูร้ ภู้ าครัฐ ได้แก่
กลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัด จำ�นวน 4 คน กอง
การศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำ�นวน 4
คน และกลุ่มผู้รู้ภาคชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน จำ�นวน 8 คน
2. กลุ่ม ผู้ปฏิบัติ (Casual informant)
จำ�นวน 60 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากผูท้ มี่ สี ว่ น
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชิงสร้างสรรค์ ของสถานศึกษาและท้องถิ่นนั้นๆ
ได้แก่ กลุ่มผู้นำ�ปฏิบัติ เช่น ผู้บริหาร หรือหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ จำ�นวน 8 คน และกลุ่มผู้ปฏิบัติ เช่น
ครูผู้รับผิดชอบ จำ�นวน 16 คน ครูภูมิปัญญา หรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน จำ�นวน 8 คน นักเรียนทีเ่ กีย่ วข้อง
สถานศึกษาละ 3-4 คนรวม จำ�นวน 28 คน
3. กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วไป (General
informant) จำ � นวน 24 คน โดยพิ จ ารณา
จากบุ ค คลทั่ ว ไปที่ มี ส่ ว น ในการใช้ แ ละพั ฒนา
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา อัน
ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางตรง เช่น ให้คำ�ปรึกษา
จำ�นวน 8 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อม เช่น
คนในชุมชน จำ�นวน 8 คน ผู้ใช้หรือได้ทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ จำ�นวน 8 คน
เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสำ � รวจ มุ่ ง เน้ น ในการสำ � รวจ
บริบทของพื้นที่วิจัยในด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
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สังคมและวัฒนธรรม เพื่อนำ�ผลมาประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูล
2. แบบสังเกต ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ แบบสังเกตแบบมีสว่ นร่วม และสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม เพือ่ ศึกษาสภาพการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ในสถานศึกษา และชุมชน
3. แบบสัมภาษณ์ แบ่งการสัมภาษณ์ออก
เป็น 2 แบบ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ใช้ในการ
สั ม ภาษณ์ พั ฒ นาการการใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ในสถานศึ ก ษาและแนวทางการพั ฒ นาการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการแบ่งแบบสัมภาษณ์เป็น
3 กลุ่มสำ�หรับ กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั่วไป
4. การสนทนากลุ่ม เป็นกระบวนการ
สนทนากลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ เป็ น การยื น ยั น ข้ อ มู ล
พัฒนาการการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทาง
ในการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เชิงสร้างสรรค์ จาก
กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วไป
ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้รับการ
พิจารณาในความถูกต้องและครอบคลุมของเนือ้ หา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์จำ�นวน 5 ท่าน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ในการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ทำ�การ
วิเคราะห์โดยวิธีการ Method of Agreement คือ
ตรวจสอบความถูกต้องในแนวคิด ทฤษฎี โดย
ศึ ก ษาจากเอกสารหลายแหล่ ง ในเรื่ อ งเดี ยวกั น
เมื่อข้อมูลมีความน่าเชื่อถือได้จึงนำ�มาอ้างอิงใน
งานวิจัย
2. ข้อมูลภาคสนาม หลักจากเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลทุกประเภทได้
นำ�มาจำ�แนกข้อมูลตามประเด็นและวัตถุประสงค์
ในการศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3 . ทำ � ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ต า ม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย โดยใช้ วิ ธี ก ารพรรณนา
วิเคราะห์ และทำ�การอธิบายผลโดยวิถีพรรณนา
ขั้นตอนการทำ�วิจัย
1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร เป็นการความรู้
พืน้ ฐานและการสร้างความเข้าใจก่อนการลงพืน้ ที่
และประกอบการอภิ ป รายผลโดยแบ่ ง ประเภท
เอกสารดังนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรสถานศึกษา เอกสาร
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
โดยความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประวัติ
ความเป็นมาและบริบทของชุมชนและโรงเรียน
เป้าหมายที่จะทำ�การศึกษา ทั้งจากตำ�รา คู่มือ
หนังสือ บทความ อินเตอร์เน็ต วิทยานิพนธ์ เพื่อ
ทำ�การเชื่อมโยงข้อมูลในการสร้างกรอบแนวคิด
การวิจัย
2. การวิจัยภาคสนาม เป็นการลงเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่เป้าหมายที่มีการใช้ภูมิปัญญาเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมในสถาน
ศึกษาจำ�นวน 4 โรงเรียนและโรงเรียนทั่วไปที่
มี พื้ น ที่ แ ละบริ บ ทใกล้ เ คี ย งกั น อี ก 4 โรงเรี ย น
รวม 8 โรงเรียน จากนั้นทำ�การลงพื้นที่โดยแจ้ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขออนุ ญ าตเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ผู้ นำ �
ชุมชนและสถานศึกษานั้นๆ และทำ�การศึกษา
ในส่วนที่เป็นเอกสาร การสังเกต และสัมภาษณ์
นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำ�ชุมชน
3. การจัดกระทำ�และวิเคราะห์ขอ้ มูล หลัง
จากเก็บข้อมูลด้วยวิถีการต่างๆ ผู้วิจัยได้ใช้การ
ตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ คือ ด้านข้อมูล ด้าน
ทฤษฎี ด้านผู้วิจัย จากนั้นทำ�การวิเคราะห์ข้อมูล
ตามลำ�ดับ
4. การนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้
นำ�เสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดย
ใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ นำ�เสนอผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
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ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การใช้ ส าระด้ า นภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นและสภาพปัญหาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สรุ ป ภาพรวมจากการศึ ก ษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพปัญหา การศึกษาภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีข้อค้นพบ
จากการวิจัยในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.1 การใช้สาระด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ด้านบริบทของชุมชน พบว่า การเรียนรู้
การใช้ภูมิปัญญาและการพัฒนาภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นในสถานศึกษานั้น มีความเกี่ยวเนื่องกับสภาพ
ภูมปิ ระเทศทีส่ ง่ ผลต่อวัตถุดบิ ในการผลิตในแต่ละ
พืน้ ทีแ่ ละการประกอบอาชีพของคนในพืน้ ทีน่ นั้ อีก
ประการหนึง่ คือวัฒนธรรมของชนเผ่ากลุม่ ชาติพนั ธุ์
ต่างๆ หากชุมชนยังคงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่ม
ตนเองไว้ ไ ด้ ม ากจะมี ก ารถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้
มาก และการทีช่ มุ ชนใดมีสถาบันอุดมศึกษาอยูจ่ ะมี
การเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับสาขา
วิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาด้วย
2) ด้านหลักสูตรการศึกษา พบว่า สถาน
ศึกษาทุกแห่งมีการดำ�เนินการตามนโยบายรัฐโดย
เฉพาะอย่างยิ่งนโยบายรัฐที่ปรากฏในพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแนวนโยบายใน
การให้สถานศึกษาจัดทำ�หลักสูตรท้องถิ่น ตาม
หลักสูตแกนกลางการศึกษาแห่งชาติ 2551 ซึ่ง
สถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ นำ � ไปบู ร ณาการในหลาย
กลุม่ สาระการเรียนรูโ้ ดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ สาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ
ศิลปศึกษา กลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แต่ในการสร้างรายวิชาเพิ่มเติมจะปรากฏอยู่ใน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมากที่สุด
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3) ครูภูมิปัญญา พบว่า สถานศึกษามี
การใช้ครูภูมิปัญญามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบนั จะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและ
ภูมิปัญญาของชุมชนเป็นสำ�คัญ ดังนั้นปราชญ์ชาว
บ้านในชุมชนจึงถูกเชิญเป็นครูภมู ปิ ญ
ั ญาตามความ
ถนัดของแต่ละท่าน แต่การเชิญครูภูมิปัญญามา
สอนนั้นมักจะขาดความต่อเนื่องเนื่องจากขาดงบ
ประมาณสนับสนุน วิธีการที่สถานศึกษาหลาย
แห่งใช้แก้ปัญหาคือครูผู้สอนหลักจะเป็นผู้ออกค่า
ใช้จ่ายในการเชิญครูภูมิปัญญาเอง และยังพบว่า
สถานศึกษาแห่งใดหากตั้งอยู่ในพื้นที่บริการของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วจะได้รับ
การส่งเสริมการพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้สามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ดี
4) สภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน พบว่า
สถานศึกษาทุกแห่งให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้
และใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ดังจะเห็นได้วา่ มีการบรรจุ
ไว้ใน วิสัยทัศน์ และพันธะกิจของสถานศึกษาทุก
แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปีพุทธศักราช 2544
และพุทธศักราช 2551 เป็นต้นมา เนือ่ งจากรัฐมีน
โยบายการส่งเสริมอย่างชัดเจนส่งผลให้ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาหั น มาให้ ค วามสำ � คั ญ และอำ � นวย
ความสะดวกในการเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาเนือ่ งจากการ
เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญามักต้องใช้งบประมาณและเวลาใน
การเรียนรูแ้ ละพัฒนา และในปีพทุ ธศักราช 2559
รัฐได้มีนโยบายในการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั้น
นับเป็นการเอื้อต่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาเนื่องจาก
นโยบายนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิด 4H ซึ่ง
หนึ่งในนั้นคือ Hand: กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ปฏิบตั /ิ ทักษะชีวติ ซึง่ สามารถใช้กจิ กรรมการเรียน
รู้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตอบสนองได้เป็น
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อย่างดี ทั้งนี้พบว่าประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยัง
พบได้มากในสถานศึกษาคือ สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม สาขาการแพทย์แผนไทย และสาขา
ศิลปกรรม
1.2 สภาพปั ญ หาการใช้ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น
จากการวิจัยพบว่าสถานศึกษาที่ประสบ
ความสำ � เร็ จ อย่ า งมากในการพั ฒ นาการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานศึกษาทั่วไปประสบ
ปัญหาคล้ายกัน โดยสภาพปัญหาที่พบ 5 อันดับ
แรกคือ
- ขาดงบประมาณที่เพียงพอและขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐในด้านงบประมาณ
- ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งไม่ได้ให้
ความสำ�คัญกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และมองว่าทำ�ให้
เสียเวลาในการเรียนวิชาพื้นฐาน
- ความไม่ต่อเนื่องของผู้เรียนและผู้สอน
เนื่ อ งจากครู มี ก ารย้ า ยบ่ อ ยและนั ก เรี ย นสำ � เร็ จ
การศึกษา
- ปราชญ์ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร
จึงไม่ค่อยมีเวลานักในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต
- การตลาดหรือช่องทางในการกระจาย
สินค้าออกสู่ตลาดยังไม่กว้างขวางนัก
ตอนที่ 2 รูปแบบการพัฒนาการใช้สาระ
ด้ า นภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในสถานศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา
จากการศึกษาพบว่าสถานศึกษาทีป่ ระสบ
ความสำ�เร็จในการพัฒนาการใช้สาระด้านด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ สามารถต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้นนั้
ผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาดังนี้

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

66

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2560

จากการศึกษาพบวาสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาการใชสาระดาน
ดานภูมิปญญาทองถิ่นเชิงสรางสรรค สามารถตอยอดเปนผลิตภัณฑและสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจไดนนั้ ผูวิจัยไดสรุปรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
นโยบายรัฐ
สถานศึกษา

ครูผูสอน

- หลักสูตรสถานศึกษา
- หลักสูตรทองถิ่น
ครูภูมิปญญา

หนวยวิสาหกิจ

การจัดการเรียนรูและ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
การสรางมูลคาจาก
ผลิตภัณฑ

หนวยงานรัฐ
- มหาวิทยาลัย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย

ภาพประกอบ ขั้นตอนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเชิงสรางสรรคในสถานศึกษา
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา
จากภาพประกอบขั้นตอนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิน่ เพื่อการสรางเศรษฐกิจ

จากภาพที
1 ขั้ นบตอนในการพั
ฒ นา
ทั้งสนั
สรางสรรค
ในสถานศึก่ ษาระดั
มัธยมศึกษาจะพบว
าจุดเริม่ สนั
ตนบทีสนุ
ส่ ําคันญจากภาครั
ในการพัฒฐนาคื
อ บสนุนด้านองค์ความรู้
ภูแนวนโยบายจากรั
มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิฐ่ นเนื
เพื่อ่ องจากการลงพื
การสร้ า งเศรษฐกิ
การต่
อยอดองค์
วามรู้ หรืง่ อแม้แต่งบประมาณ
้นที่วิจัยทําใหจทราบว
าอุปสรรคที
่สําคัญคประการหนึ
สร้ในการเรี
างสรรค์ยในรู
นสถานศึ
ษาระดั
มัธยมศึ
จัยและขั
และพัฒกนาภู
มิปญบญาท
องถิ่นกคืษาจะพบ
อผูบริหารไมเขปัาจใจและไม
ให้นคตอนเหล่
วามสําคัญานีดั้จงนัะเป็
น้ นแนวทางสำ�คัญ
ว่าหากรั
จุดเริฐม่ ใหต้คนวามสํ
ทีส่ �ำ คัาคัญญในการพั
ฒนาคือ่ชแนวนโยบาย
กั บ สถานศึ
ก ษาทุ
ให้ ส ามารถมี ขั้ น ตอน
หรือมีนโยบายที
ัดเจนในการสงเสริให้
มการเรี
ยนรูและพั
ฒนาภูกมแห่
ิปญงญา
จากรั
งจากการลงพื
้นที่วงิเป
จัยนทำกลจั
�ให้กทรทีราบว่
รูปบแบบในการพั
ฒนาต่อยอดการเรียนรู้ภูมิปัญญา
แลวผูฐบริเนืห่อารจะไม
ขัดขวางและยั
ส่ ําคัญาในการขั
เคลื่อนนโยบายโดยเฉพาะ
อุปกับสรรคที
สำ�กคัสูญตประการหนึ
ีอยูา่ใมีนสถานศึ
กษาทุกแห่งอยู่แล้วนั้น
การทํา่หลั
รสถานศึกษาที่งในการเรี
่เอื้อพื้นทีใ่ ยหนรู
กับ้แหลัละกสูตรทท้อองถิงถิ่น ่นซึที่ง่มพบว
ครูจํานวนมาก
พัทีฒ่มนาภู
มิปัญญาท้องถิ่นคือผู้บริหารไม่เข้าใจและ การจะสํ
เป็นการเรี
้ในเชิงงขัสร้
ีความรูและพรอมกับการจัดการเรียนรู ทัง้ นี้การดําเนินให้
าเร็จลุยลวนรู
งและถึ
น้ างสรรค์อันจะเป็นการ
ไม่ให้ความสำ�คัญ ดังนัน้ หากรัฐให้ความสำ�คัญหรือ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนต่อไป
พัฒนาตอยอดสูการสรางมูลคาใหกับภูมิปญญาทองถิ่นไดหากมีปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาที่
มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการเรียนรู้และ
สําคัญคือการมีครูภูมิปญญาที่มีความชํานาญในสาขานั้นๆและการสนับสนุนจากภาครัฐทัง้
พัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาแล้วผูบ้ ริหารจะไม่ขดั ขวางและยัง
ปรายผล
สนับสนุนดานองคความรู การตอยอดองคความรู หรือแมอภิ
เป็นกลจักรที่สำ�คัญในการขับเคลื่อนนโยบายโดย แตงบประมาณ ปจจัยและ
ขั้นตอนเหล
านีจ้ �ะเป
าคัญกใหษาที
กับสถานศึ
ขั้นตอนรู
แบบ
ผลจากการวิ
จัยปครั
้งนี้ มีประเด็นจากการ
เฉพาะกั
บการทำ
หลันกแนวทางสํ
สูตรสถานศึ
่เอื้อพื้นกทีษาทุ
่ กแหงใหสามารถมี
ให้กับหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งพบว่ามีครูจำ�นวนมาก ศึกษาการใช้สาระด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพ
ทีม่ คี วามรูแ้ ละพร้อมกับการจัดการเรียนรู้ ทัง้ นีก้ าร ปัญหา และการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ สามารถ
ดำ�เนินการจะสำ�เร็จลุลว่ งและถึงขัน้ พัฒนาต่อยอด อภิปรายผลได้ดังนี้
1. การใช้ ส าระด้ า นภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
สู่การสร้างมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้หาก
ั ญาท้องถิน่ ในสถาน
มีปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาที่สำ�คัญคือการมีครู และสภาพปัญหาการใช้ภมู ปิ ญ
ภูมิปัญญาที่มีความชำ�นาญในสาขานั้นๆ และการ ศึกษาระดับมัธยมศึกษา พบว่า
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1.1 การใช้ แ ละการพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นในสถานศึกษาจะมีความสอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศของชุมชนเนื่องจากชุมชนและ
สถานศึ ก ษาที่ มี ภู มิ ป ระเทศที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น
สถานศึกษาที่อยู่ในเขตที่สูงกับสถานในเขตพื้นที่
ราบลุ่ ม น้ำ � ท่ ว มถึ ง จะมี ก ารใช้ แ ละเรี ย นรู้ ที่ แ ตก
ต่างกันด้วย เพราะสภาพภูมิประเทศมีผลต่อวิถี
ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม วัตถุดิบในการผลิตรวมไป
ถึงการประกอบอาชีพของคนในชุมชนซึ่งลักษณะ
การประกอบอาชีพหรือผลิตข้าวของเครื่องใช้หรือ
สินค้านั้นจะสอดคล้องกับภูมิประเทศ สอดคล้อง
กับ อนุชิต กุลมาลา (2552: 433-441) ได้
ศึกษาเรือ่ งการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หั ต ถกรรมพื้ น บ้ า นงานจั ก สานไม้ ไ ผ่ เ พื่ อ เพิ่ ม
มู ล ค่ า เชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นเขตจั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอน
ล่าง ผลการวิจัยพบว่า งานจักสานไม้ไผ่เกิดขึ้น
จากภูมิปัญญาในการนำ�วัสดุโดยเฉพาะบริเวณ
ที่มีป่าไผ่สีสุกขึ้น มาทำ�เป็นงานเครื่องจักสานจึง
เป็นอาชีพเสริมที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจำ�วัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ De Barcza (1988: 143-149) ได้ศึกษา Art Heriage
Perpruation in Contimporary Fijian Culture
จากการศึกษาพบว่า ศิลปะพื้นเมืองของชาวฟิจิ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวฟิจิ อันประกอบ
ด้วยสิ่งประดิษฐ์ เพลง การแสดงเต้นรำ�ละคร
วรรณคดีที่เล่าด้วยปากเปล่าและพบว่าชาวฟิจิมี
วิธีการและการจัดการวัสดุของงานหัตถกรรมนั้น
ได้รับสืบทอดมาจากสมัยโบราณ ส่วนการพัฒนา
เป็นไปตามความต้องการของชุมชนทีท่ �ำ ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นรายได้ของชุมชน
นอกจากสภาพภู มิ ป ระเทศแล้ ว การใช้
และการพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ยั ง มี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ ความเป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ศาสนา
และความเชื่อด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
ความเข้มแข็งและยังคงรักษาอัตลักษณ์ของกลุม่ ไว้
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ได้มาก อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม
กับยุคสมัยและเพื่อเพิ่มมูลค่าบ้าง เช่นชาวภูไทมี
การถวายมาลัยไม้ไผ่เพื่อเป็นพุทธบูชาในปัจจุบัน
มีประยุกต์ให้เป็นเครื่องประดับเป็นต้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Fair (1994: 1652-A) ได้ทำ�การ
ศึกษา Native Art in The Public Eye, The Affirmation of Tradition ผลการวิจัยพบว่า ศิลปะพื้น
เมืองอลาสก้านัน้ มาจากความหลากหลายของกลุม่
มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางศิลปะเป็นรูปแบบที่มี
ความเฉพาะตัวโดยมีพนื้ ฐานจากความเป็นอยูก่ าร
สร้างงานศิลปะเป็นไปตามวัตถุประสงค์งานศิลปะ
พื้นเมืองเกี่ยวข้องสถานที่ รวมถึงประวัติศาสตร์
และประเพณี และ Walter (1979: 69-92)
ทำ�การศึกษาเรื่อง Bulgarians: Arts and Craft
พบว่า ศิลปหัตถกรรมอันได้แก่ หน้ากาก เครื่อง
ประดับ พรม เสื้อผ้า เครื่องปั้นดินเผา เซรามิค
ซ์ ไม้แกะสลัก ภาชนะโลหะ รูปเคารพ ไข่อิสเตอร์
และสถาปัตยกรรม นั้นเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะภูมิหลัง รูปร่าง สีสัน เรื่องราว ลวดลาย
การใช้งาน มีความสัมพันธ์กับศาสนา เทศกาล
และพิธีกรรมต่างๆ
1.2 ภูมิปัญญาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตร
ท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา โดยมากเป็น
การบูรณาการอยู่ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี รองลงมาคือกลุ่มสาระสังคมศึกษา
และศิลปะตามลำ�ดับ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
กรมวิชาการ (2542: 51) ได้วิจัยเรื่องภูมิปัญญา
กับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนของ ผลการวิจัยพบว่า วิชาที่ผู้รู้ในท้องถิ่นมา
ร่วมสอนคือกลุ่มสาระการงานและพื้นฐานอาชีพ
1.3 การใช้ครูภูมิปัญญาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการใช้และการพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พบว่าสถานศึกษาทุกแห่งมีการใช้ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเป็นครูภูมิปัญญาที่มีพื้นเพถิ่นฐานอยู่
ในชุมชนนั้นมักเป็นผู้ที่มีทักษะในการเกษตร การ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกอบอาชี พ หรื อ การประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ
ของคนในชุมชน โดยเฉพาะในด้านงานหัตถกรรม
สอดคล้องกับ วฤต วิศรุตเวศม์ (2552: 241-246)
วิจยั เรือ่ งแนวทางการพัฒนาเครือ่ งประดับเงินจาก
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อเศรษฐกิจชุมชนจังหวัด
สุรนิ ทร์ ผลการวิจยั พบว่า มีการวางระบบเครือข่าย
การผลิตทั้งภายในและนอกชุมชนการพัฒนาการ
จัดการเชิงธุรกิจเครื่องประดับเงินเป็นการพัฒนา
โดยการคิดของปราชญ์ชุมชนใช้แนวคิดเดิมบูรณา
การกับแนวคิดใหม่และใช้แนวคิดเชิงประยุกต์เกีย่ ว
กับศิลปะรูปทรงและลวดลาย วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือการผลิตและวัตถุประสงค์การผลิตเกิด
ขึ้นในระดับครัวเรือนและกลุ่ม
1.4 ปั จ จุ บั น ภู มิ ปั ญ ญาที่ มี ก ารใช้ แ ละ
การพัฒนาในสถานศึกษาโดยมากเป็นภูมิปัญญา
ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม การแพทย์แผน
ไทย และศิลปกรรม เหตุที่การใช้ภูมิปัญญาด้าน
อุ ต สาหกรรมและหั ต ถกรรมที่ ยั ง คงมี ม ากนั้ น
เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตและมีการถ่ายทอด
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านนีม้ าอย่างต่อเนือ่ งเนือ่ งจาก
เป็นภูมปิ ญ
ั ญาทีส่ ามารถใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้มาก
สอดคล้องกับ พิสิฏฐ์ บุญไชย (2541: 81–84)
ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาหั ต ถกรรมพื้ น บ้ า นอี ส าน
ปรากฏผล คือ หัตถกรรมพื้นบ้านทุกประเภท
เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นที่ มี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มา
ยาวนาน เมื่อชาวบ้านอีสานมีการอพยพย้ายถิ่น
ก็จะนำ�ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นี้ติดตามไปด้วย หมู่
บ้านหนึ่งๆ ต้องมีช่างหัตถกรรมแตกต่างกันไปจน
เป็นหัตถกรรมประจำ�ตระกูล แล้วได้ถ่ายทอดวิธี
การทำ�ต่อไปยังลูกหลานและกลายเป็นหัตถกรรม
ประจำ�หมู่บ้าน
1.5 สภาพปั ญ หาในการใช้ แ ละการ
พั ฒ นาการใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ พ บมากคื อ
ขาดแคลนงบประมาณ ผู้บริหารไม่เข้าใจและไม่
ส่งเสริม ความไม่ต่อเนื่องของครูผู้สอนและผู้เรียน
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และช่องทางการจัดจำ�หน่าย ซึ่งปัญหาขาดแคลน
งบประมาณเป็นปัญหาที่ครูผู้สอนด้านภูมิปัญญา
เห็นร่วมกันว่าเป็นปัญหาที่สำ�คัญที่สุด เนื่องจาก
ใช้เป็นทุนในการจัดหาวัตถุดบิ และจ่ายค่าตอบแทน
ครูภูมิปัญญา สอดคล้องกับ กฤติกา แสนโภชน์
(2546: 169-172) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพการดำ�เนินงานของธุรกิจชุมชน: กรณี
ศึกษาสินค้าหัตถกรรมของจังหวัดอุดรธานี ผล
การวิ จั ย ปั ญ หาการดำ � เนิ น งานของธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
ปัญหาการดำ�เนินงานของกลุ่มทอผ้า และ กลุ่ม
ทอเสื่อมีปัญหาคล้ายกัน คือ ปัญหา 3 อันดับ
แรก คือ ปัญหาของกลุ่มทอผ้าส่วนมากมีปัญหา
เกี่ยวกับการตลาด มีปัญหาด้านเงินทุนและข้อมูล
ในดำ� เนินงาน และปัญหาด้านวิชาการ ความรู้
ในการผลิต ส่วนปัญหาของกลุ่มทอเสื่อ มีปัญหา
เรื่องเงินทุนและปัญหาด้านข้อมูลการดำ�เนินงาน
ปัญหาด้านความรูว้ ชิ าการ เกีย่ วกับการผลิตสินค้า
ให้มีคุณภาพ
2. รู ป แบบการพั ฒ นาการใช้ ส าระ
ด้ า นภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในสถานศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา
2.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีการประยุกต์
ใช้แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการใช้และการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยพบว่ามีการเรียน
การสอนในเชิงความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพที่ให้นักเรียนประดิษฐ์ช้ิน
งานจากความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาเดิมให้มรี ปู แบบสวยงาม
หรือการใช้สอยเหมาะสมกับความต้องการใช้ใน
ปั จ จุ บั น ซึ่ ง แนวคิ ด สร้ า งสรรค์ นี้ จ ะเป็ น การลด
ปัญหาด้านการตลาดและเพิ่มมูลค่าได้ สอดคล้อง
กับ นิยม วงศ์พงษ์คำ� (2552: 267-271) ได้
ศึกษาเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะผสมสำ�ริดและทอง
เหลืองเพื่อพัฒนามูลค่าเชิงพาณิชย์ ผลการวิจัย
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พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความสำ�เร็จในด้าน
การผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะผสมสำ�ริดและทองเหลือง
เพื่อพัฒนามูลค่าเชิงพาณิชย์ในภาคอีสาน ยังคง
ตั้งอยู่บนฐานแนวความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เดิม ผสมผสานกับแนวคิดใหม่เป็นการบูรณาการ
แนวคิดดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดใหม่โดยเฉพาะการ
พัฒนาด้านวัสดุในกระบวนการผลิต และรูปแบบ
การผลิตในเชิงพาณิชย์ขึ้นใหม่เพื่อเพิ่มทั้งคุณค่า
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับทิศทาง
ความต้องการของผู้บริโภค
2.2 สถานศึ ก ษาที่ มี ก ารพั ฒนาการใช้
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้นนั้
พบว่าสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วม
มือกับหน่วยวิสาหกิจในการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
และหน่วยงานรัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น
แนวทางที่สำ�คัญในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
เนื่องจากการสร้างเครือข่ายจะช่วยในเรื่องของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นงานให้เป็นที่ต้องการและ
ที่สำ�คัญคือการแก้ปัญหาช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ซึ่งเป็นอุปสรรคสำ�คัญของการพัฒนาต่อยอดการ
ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สอดคล้องกับบุญอนันต์ พินยั
ทรัพย์ และพลาพรรณ คำ�พรรณ์ (2549: 6-13)
ได้วิจัยเรื่องชุมชนเข้มแข็ง กระบวนการสร้างสรรค์
คืนพลังสู่ชุมชน พบว่า แนวคิด หลักการ การ
ดำ�เนินการโครงการหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็น
โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมรายได้โดยการผสม
ผสานภาคีการพัฒนาเข้าสูช่ มุ ชนทีเ่ ป็นรูปธรรมจน
เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุม่ และการระดมความคิด
เพือ่ แก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทัง้ ปรับปรุงงาน
ให้ดขี นึ้ มีหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐเข้ามามีสว่ น
ช่วยพัฒนาโดยสนับสนุน ผ่านแผนงาน แผนเงิน
บุคลากร และเทคโนโลยี
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไปในการนำ�ผลการ
วิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาการ
ใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เชิ ง สร้ า งสรรค์ อ ยู่ แ ล้ ว แต่
สถานศึกษาแต่ละแห่งเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค
ที่แตกต่างกัน โดยสถานศึกษาหลายแห่งสามารถ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้ า งมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ไ ด้ จ ะ
สามารถเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาให้กับสถาน
ศึ ก ษาอื่ น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาโดยเฉพาะปั ญ หา
ขาดแคลนงบประมาณและช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ได้
1.2 ครู ผู้ ส อนเป็ น กลไกสำ � คั ญ ในการ
พัฒนา ดังจะเห็นว่าการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น
กระจายอยู่ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ต่ า งๆ การ
พัฒนาสู่เชิงสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นเมื่อครูท่านนั้นๆ
มีความต้องการมากกว่าการสอนธรรมดาแต่มีใจ
รักในการพัฒนาจึงเกิดการพัฒนาขึ้น ซึ่งผลการ
วิ จั ย จะทำ � ให้ ค รู มี แ นวทางในการพั ฒนาการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
1.3 ผลงานผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาที่ประสบผล
สำ�เร็จได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างรายได้และมี
ความยั่งยืนนั้นเพราะสามารถมีข้อตกลงกับภาค
เอกชนได้ซึ่งกลายเป็นช่องทางจำ�หน่ายที่มั่นคง
ได้ซึ่งจะส่งผลให้ภาครัฐ สถานศึกษา หรือครูผู้
สอนจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ใช้ภูมิปัญญาที่ยั่ง ยืนได้เช่นการทำ�ของตกลงกับ
เอกชนที่มีศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าใน
ชุ ม ชน หรื อ ศู น ย์ โ อทอป ที่ มี ก ารจั ด จำ � หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้ว

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาในพืน้ ทีอ่ นื่ ทีม่ บี ริบท
พื้ น ที่ ๆ แตกต่ า งอาจได้ ผ ลการศึ ก ษาการใช้
ภูมิปัญญาที่แตกต่างกันออกไป หรือใช้ประชากร
กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนกลุ่มอื่น เช่น โรงเรียน
เอกชน โรงเรี ย นสาธิ ต ฯ ซึ่ ง อาจมี ข้ อ ค้ น พบ
อุปสรรคและปัญหาที่แตกต่างกัน
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2.2 ทำ � การวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม ในระดั บ การ
ศึกษาที่แตกต่างกันออกไปเพือ่ หาความเหมาะสม
ในการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒนาการใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ ง
ถิ่นในระดับประถมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
เนื่องจากอายุและระดับการศึกษานั้นมีผลอย่าง
มากต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ออกไป
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