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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาการใช้สาระด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพปัญหา

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ 2. ศึกษารูปแบบการพัฒนาการใช้สาระ
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา การวิจัยใช้ระเบียบวิถีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยภาคสนาม โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และประชากรในพื้นที่ จำานวน 100 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และ
การสนทนากลุ่ม ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย และนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัยการใช้สาระด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพปัญหาพบว่า 1. ด้านบริบทของชุมชน 
พบว่ามีการเรียนรู้ การ ใช้และการพัฒนาภูมิปัญญามีความเกี่ยวเนื่องกับวัตถุดิบและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ 2. ด้านหลักสูตรการศึกษา พบว่าสถานศึกษาทุกแห่งมีการดำาเนินการสอดคล้องตามนโยบาย
รัฐ 3. ด้านครูภูมิปัญญา พบว่าสถานศึกษามีการใช้ครูภูมิปัญญาในชุมชนและหากอยู่ในพื้นที่สถาบัน
อุดมศึกษาก็จะใช้ครูภูมิปัญญาจากมหาวิทยาลัยด้วย 4. สภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน พบว่า สถานศึกษา
ทุกแห่งให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังจะเห็นได้ว่ามีการบรรจุไว้ใน วิสัยทัศน์ 
และพันธะกิจของสถานศึกษาทุกแห่ง ส่วนสภาพปัญหาประกอบไปด้วย ขาดงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครฐั ผูบ้รหิารสถานศกึษาบางแห่งไมไ่ด้ให้ความสำาคญักบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ความไมต่อ่เนือ่งของผูเ้รียน
และผูส้อนเนือ่งจากการย้าย และปราชญส์ว่นใหญม่อีาชพีเปน็เกษตรกรจึงไมค่อ่ยมเีวลานกัในฤดเูกบ็เกีย่ว 

รูปแบบการพัฒนาการใช้สาระด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา พบว่า
ภมูปัิญญาท้องถ่ินทีไ่ด้รบัการพัฒนาเชิงสรา้งสรรค์และตอ่ยอดสูก่ารสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิคอื ประเภท
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ศิลปกรรม และการแพทย์แผนไทย มีรูปแบบการพัฒนาคือ พัฒนารูปแบบ
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ให้มคีวามสวยงาม สรา้งสถานทีจ่ดัแสดง สรา้งเครอืขา่ยวชิาการกบัสถาบนัอดุมศกึษา และสรา้งเครอืขา่ย
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.
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บทนำา
 สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

เผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเนื่องจาก
ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูง 
ซ่ึงคนในประเทศต้องเตรียมรับมือให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกัน
ท่ีดีให้กับการดำารงชีวิต โดยเฉพาะค่านิยมด้าน
การบริโภคสิ่งต่างๆ ของคนไทย ทั้งในเมือง
ใหญ่หรือในชนบทจากที่เคยดำารงชีวิตโดยอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น เร่ิมมีการใช้ส่ิง
มาทดแทนเพราะทรัพยากรถูกทำาลาย โดยเฉพาะ
คนชนบทที่อาศัยปัจจัยสี่ในการดำารงชีวิต ทำาให้
ชุมชนขาดความเข้มแข็ง ดังนั้นสิ่งที่คนในระดับ
ชุมชนต้องตระหนัก คือทุกคนต้องดำาเนินชีวิต
และสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง ต่อการเปลี่ยนแปลง 
สามารถดำารงชีวิตอย่างสมดุล (สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2555: 43) การสรา้งภมูคุ้ิมกนัทีดี่ประการหนึง่คือ
การทำาใหเ้กดิคุณคา่ในสิง่ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่มาใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน การนำาส่ิงที่มีอยู่ในท้อง
ถิ่นอันได้แก่ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ที่เป็นรากฐาน
ในการดำารงชีวิตของคนในชุมชน และวิทยาการ
ต่างๆ มาผสมผสานถ่ายทอดด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
จากองค์ความรู้ที่เหมาะสม ทำาให้คนในชุมชน 
โดยเฉพาะเด็กมีความเข้าใจในเรื่องราวของท้อง
ถิ่นมากขึ้น และสามารถนำาผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน
ได้ (ประภา เหล่าสมบูรณ์ และคณะ, 2548: 1) 
ซ่ึงสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ที่มุ่งให้คิดแบบมี
เหตุ มีผลใช้ทักษะต่างๆ อย่างเป็นระบบด้วยตัว

เอง เชือ่มโยงการดำาเนนิวถิชีวีติจรงิและสอดคลอ้ง
กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลภายใต้บริบท
ของชุมชน โดยเฉพาะกับเด็กนักเรียนในชุมชนสิ่ง
ที่ปลูกฝังจึงจะยั่งยืนและการนำาเอาภูมิปัญญาที่
สั่งสมไว้ในบ้านเมืองมาใช้เป็นพื้นฐานสำาคัญส่วน
หนึ่งในการพัฒนาคนซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้นำามา
สู่การปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐานในปัจจุบัน ที่มุ่ง
สรา้งแรงจูงใจในการประดษิฐค์ดิคน้นวัตกรรมจาก
การเรยีนรูห้รอืพฒันาตอ่ยอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ให้
สอดคลอ้งกบัทรพัยากรและความตอ้งการของทอ้ง
ถิ่น ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐมีนโยบายในการให้
สถานศึกษาจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดังกล่าว

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่าเมื่อรัฐมี 
นโยบายสง่เสรมิการจัดการเรยีนรูโ้ดยใชภ้มิูปญัญา
ท้องถิ่นแล้วสถานศึกษามีการดำาเนินการใช้สาระ
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร รวมไปถึงสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น และที่สำาคัญคือสถานศึกษาที่
ประสบความสำาเร็จในการพัฒนาการใช้สาระด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีรูปแบบการพัฒนาอย่างไร 
ทั้งนี้เพื่อนำาไปสู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิง
สร้างสรรค์ให้กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
แหง่อืน่ๆ อนัจะนำาไปสู่การปฏริปูการใชส้าระดา้น
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหส้อดรับกบัแนวทางการพฒันา
ชาติที่ยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้สาระด้านภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและสภาพปัญหาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาการใช้
สาระด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้�นพื้นที่

ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ที่ทำาการศึกษา เก็บ
ข้อมูลในพื้นที่ที่มีภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน บนฐานความคิดการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม โดยในการคัดเลือก
พื้นที่ดำาเนินการวิจัยได้ดำาเนินการคัดเลือกตาม
ลำาดับดังนี้

1. ระดับจังหวัด ได้ดำาเนินการคัดเลือก
แบบจำาเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เลือกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
อันประกอบไปด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
รวม 4 จังหวัด 

2. ระดับสถานศึกษา เลือกโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่มี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
หรือการถ่ายทอดภูมิปัญญา ที่มีลักษณะการใช้
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เป็นเลิศ จำานวน 
จังหวัดละ 1 โรงเรียน และโรงเรียนทั่วไปที่มีพื้นที่
และบริบทใกล้เคียงกันอีก 4 โรงเรียน โดยอาศัย
ข้อมูลจาก สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดของทั้ง 4 จังหวัด 
รวม 8 โรงเรียน โดยอาศัยเทคนิค แบบสโนว์บอล 
(Snowball Sampling) เปน็การเลอืกกลุม่ตวัอย่าง
โดยอาศยัการแนะนำาของผูใ้หข้อ้มลูทีไ่ดเ้กบ็ขอ้มลู
ไปแลว้ต่อๆ ไป จนกระท่ังได้สถานศกึษาครบตาม
จำานวนท่ีต้องการ ซึ่งสถานศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เป็น
พื้นที่วิจัย 8 โรงเรียน

ขอบเขตด้�นเนื้อห�

1. ศึกษาภูมิปัญญา และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ในประเด็นของความหมาย ประเภท
ของภูมิปัญญา และการนำาภูมิปัญญามาใช้ชีวิต
ประจำาวันทั้งที่เคยมีและยังมีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้ง

ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร และศึกษาว่าบริบทของชุมชนมีส่วน
ต่อการดำารงคงอยู่ของภูมิปัญญาเหล่านั้นอย่างไร

2. ศึกษาสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ทั้งในส่วนของหลักสูตรการ
ศึกษาระดับชาติในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร
ท้องถิ่นศึกษาหรือหลักสูตรท่ีบูรณาการกลุ่มสาระ
วิชากับการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และ
หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาในกลุ่มเป้า
หมายคือจังหวัดในภาคอีสานตอนกลาง 

3. ศึกษาสภาพปัจจุบันในการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาและการพัฒนา
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่เชงิสรา้งสรรคโ์ดยใชส้ถานศกึษา
ระดับมัธยมศึกษาเป้าหมายเป็น

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กร

การวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ไดแ้ก ่ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ภาครฐั อนัประกอบไป
ดว้ยสำานกังานพฒันาชมุชน สำานกังานศกึษาธกิาร
จังหวัด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาน
ศึกษา ผู้นำาชุมชนที่เป็นทางการ และประชาชน
ในพื้นที่ ได้แก่ คนในชุมชน ผู้นำาชุมชนที่ไม่เป็น
ทางการ นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ีเป้าหมายคือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัดคือ 
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด 
โดยสถานศกึษาทีผู่ว้จิยัใชเ้ปน็พืน้ทีว่จิยั 8 โรงเรยีน 
ประกอบไปด้วย โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ โรงเรียนนาไคร้
พิทยาสรรค์ โรงเรียนหนองห้างพิทยา โรงเรียน
โพนสูงประชาสรรค์ โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม 
โรงเรียนชนบทศึกษา และโรงเรียนบ้านแท่นศิลา
ทิพย์ศึกษา 
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กลุ่มตัวอย่�ง

ในการวิจัยครั้ ง น้ี ผู้ วิ จั ยได้แบ่ งกลุ่ม
ตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จำานวน 
100 คน ดังนี้

1. กลุ่มผู้รู้ (Key informant) จำานวน 
16 คน โดยพิจารณาจากผู้ที่สามารถให้ข้อมูล
ความรู้ ความเป็นมา สภาพปัจจุบัน ในการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
สถานศกึษา ซ่ึงประกอบด้วย กลุม่ผูรู้ภ้าครฐั ได้แก ่
กลุม่นเิทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา 
สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด จำานวน 4 คน กอง
การศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำานวน 4 
คน และกลุ่มผู้รู้ภาคชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน จำานวน 8 คน

2. กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual informant) 
จำานวน 60 คน โดยพิจารณาคดัเลือกจากผูท่ี้มส่ีวน
เก่ียวข้องกับการพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชิงสร้างสรรค์ ของสถานศึกษาและท้องถิ่นนั้นๆ 
ได้แก่ กลุ่มผู้นำาปฏิบัติ เช่น ผู้บริหาร หรือหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ จำานวน 8 คน และกลุ่มผู้ปฏิบัติ เช่น 
ครูผู้รับผิดชอบ จำานวน 16 คน ครูภูมิปัญญา หรือ
ปราชญช์าวบ้าน จำานวน 8 คน นกัเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง 
สถานศึกษาละ 3-4 คนรวม จำานวน 28 คน

3. กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วไป (General  
informant) จำานวน 24 คน โดยพิจารณา
จากบุคคลทั่วไปที่มีส่วน ในการใช้และพัฒนา
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่เชงิสรา้งสรรคใ์นสถานศกึษา อนั
ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางตรง เช่น ให้คำาปรึกษา 
จำานวน 8 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อม เช่น 
คนในชุมชน จำานวน 8 คน ผู้ใช้หรือได้ทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ จำานวน 8 คน

เครื่องมือที่ใช้

1. แบบสำารวจ มุ่งเน้นในการสำารวจ
บริบทของพื้นที่วิจัยในด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม เพื่อนำาผลมาประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูล

2. แบบสังเกต ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คอื แบบสงัเกตแบบมสีว่นรว่ม และสงัเกตแบบไมม่ี
สว่นรว่ม เพือ่ศกึษาสภาพการใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่
ในสถานศึกษา และชุมชน

3. แบบสมัภาษณ ์แบง่การสมัภาษณอ์อก
เป็น 2 แบบ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ใช้ในการ
สัมภาษณ์พัฒนาการการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการแบ่งแบบสัมภาษณ์เป็น 
3 กลุ่มสำาหรับ กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั่วไป

4. การสนทนากลุ่ม เป็นกระบวนการ
สนทนากลุ่มย่อย เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล
พัฒนาการการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแนวทาง
ในการพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่เชงิสร้างสรรค ์จาก
กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วไป

ทั้งนี้เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้รับการ
พจิารณาในความถกูตอ้งและครอบคลมุของเนือ้หา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์จำานวน 5 ท่าน 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. ในการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ทำาการ
วิเคราะห์โดยวิธีการ Method of Agreement คือ 
ตรวจสอบความถูกต้องในแนวคิด ทฤษฎี โดย
ศึกษาจากเอกสารหลายแหล่งในเรื่องเดียวกัน 
เมื่อข้อมูลมีความน่าเชื่อถือได้จึงนำามาอ้างอิงใน
งานวิจัย

2. ข้อมลูภาคสนาม หลกัจากเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูจากเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูทกุประเภทได้
นำามาจำาแนกข้อมูลตามประเด็นและวัตถุประสงค์
ในการศึกษา
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3 .  ทำ า ก า รวิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล  ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้วิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ และทำาการอธิบายผลโดยวิถีพรรณนา 

ขั้นตอนก�รทำ�วิจัย

1. การศกึษาขอ้มลูเอกสาร เปน็การความรู้ 
พืน้ฐานและการสรา้งความเขา้ใจกอ่นการลงพืน้ที ่
และประกอบการอภิปรายผลโดยแบ่งประเภท
เอกสารดงันี ้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาแห่งชาติ 
หลักสูตรท้องถ่ินหลักสูตรสถานศึกษา เอกสาร
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน
โดยความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประวัติ
ความเป็นมาและบริบทของชุมชนและโรงเรียน 
เป้าหมายที่จะทำาการศึกษา ทั้งจากตำารา คู่มือ 
หนังสือ บทความ อินเตอร์เน็ต วิทยานิพนธ์ เพื่อ
ทำาการเชื่อมโยงข้อมูลในการสร้างกรอบแนวคิด
การวิจัย

2. การวิจัยภาคสนาม เป็นการลงเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่เป้าหมายที่มีการใช้ภูมิปัญญาเพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมในสถาน
ศึกษาจำานวน 4 โรงเรียนและโรงเรียนทั่วไปที่
มีพ้ืนที่และบริบทใกล้เคียงกันอีก 4 โรงเรียน 
รวม 8 โรงเรียน จากนั้นทำาการลงพื้นที่โดยแจ้ง
วัตถุประสงค์และขออนุญาตเข้าศึกษาต่อผู้นำา
ชุมชนและสถานศึกษานั้นๆ และทำาการศึกษา
ในส่วนท่ีเป็นเอกสาร การสังเกต และสัมภาษณ์ 
นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำาชุมชน 

3. การจดักระทำาและวเิคราะหข์อ้มลู หลงั
จากเก็บข้อมูลด้วยวิถีการต่างๆ ผู้วิจัยได้ใช้การ
ตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ คือ ด้านข้อมูล ด้าน
ทฤษฎี ด้านผู้วิจัย จากนั้นทำาการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามลำาดับ

4. การนำาเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ได้
นำาเสนอผลการวจัิย ตามวตัถปุระสงคก์ารวจัิย โดย
ใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ นำาเสนอผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การใช้สาระด้านภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นและสภาพปัญหาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

สรุปภาพรวมจากการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพปัญหา การศึกษาภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีข้อค้นพบ
จากการวิจัยในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ก�รใช้ส�ระด้�นภูมิปัญญ�ท้องถิ่น 

1) ดา้นบริบทของชมุชน พบวา่ การเรยีนรู ้ 
การใช้ภูมิปัญญาและการพัฒนาภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นในสถานศึกษานั้น มีความเกี่ยวเนื่องกับสภาพ
ภมูปิระเทศทีส่่งผลตอ่วตัถดุบิในการผลติในแตล่ะ
พืน้ทีแ่ละการประกอบอาชพีของคนในพืน้ท่ีนัน้ อกี
ประการหนึง่คอืวฒันธรรมของชนเผา่กลุม่ชาตพินัธุ์
ต่างๆ หากชุมชนยังคงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่ม
ตนเองไว้ได้มากจะมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้
มาก และการทีชุ่มชนใดมสีถาบนัอุดมศกึษาอยูจ่ะม ี
การเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาที่เก่ียวเนื่องกับสาขา
วิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาด้วย  

2) ด้านหลักสูตรการศึกษา พบว่า สถาน
ศกึษาทกุแหง่มกีารดำาเนนิการตามนโยบายรฐัโดย
เฉพาะอย่างยิ่งนโยบายรัฐที่ปรากฏในพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแนวนโยบายใน
การให้สถานศึกษาจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่น ตาม
หลักสูตแกนกลางการศึกษาแห่งชาติ 2551 ซึ่ง
สถานศึกษาส่วนใหญ่นำาไปบูรณาการในหลาย
กลุม่สาระการเรยีนรูโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่สาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ
ศลิปศกึษา กลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี
กลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
แต่ในการสร้างรายวิชาเพิ่มเติมจะปรากฏอยู่ใน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมากที่สุด 
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 3) ครูภูมิปัญญา พบว่า สถานศึกษามี
การใช้ครูภูมิปัญญามาอย่างต่อเนื่อง เน่ืองจาก
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึง
ปจัจุบนัจะจัดการศกึษาให้สอดคลอ้งกบับรบิทและ
ภูมิปัญญาของชุมชนเป็นสำาคัญ ดังนั้นปราชญ์ชาว
บ้านในชมุชนจงึถกูเชิญเปน็ครภูมูปิญัญาตามความ
ถนัดของแต่ละท่าน แต่การเชิญครูภูมิปัญญามา
สอนนั้นมักจะขาดความต่อเนื่องเนื่องจากขาดงบ
ประมาณสนับสนุน วิธีการที่สถานศึกษาหลาย
แห่งใช้แก้ปัญหาคือครูผู้สอนหลักจะเป็นผู้ออกค่า
ใช้จ่ายในการเชิญครูภูมิปัญญาเอง และยังพบว่า
สถานศึกษาแห่งใดหากต้ังอยู่ในพ้ืนที่บริการของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วจะได้รับ
การส่งเสริมการพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้สามารถสร้างเป็นผลติภณัฑเ์พ่ือสรา้งมลูค่าทาง
เศรษฐกิจได้ดี

4) สภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน พบว่า 
สถานศึกษาทุกแห่งให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้
และใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดังจะเห็นได้วา่มกีารบรรจุ
ไว้ใน วิสัยทัศน์ และพันธะกิจของสถานศึกษาทุก
แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปีพุทธศักราช 2544 
และพทุธศกัราช 2551 เปน็ตน้มา เนือ่งจากรฐัมนี
โยบายการส่งเสริมอย่างชัดเจนส่งผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาหันมาให้ความสำาคัญ และอำานวย
ความสะดวกในการเรยีนรูภ้มูปิญัญาเนือ่งจากการ
เรยีนรูภ้มูปิญัญามกัต้องใช้งบประมาณและเวลาใน
การเรยีนรูแ้ละพฒันา และในปพุีทธศักราช 2559 
รัฐได้มีนโยบายในการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั้น
นับเป็นการเอ้ือต่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาเนื่องจาก
นโยบายนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิด 4H ซึ่ง
หนึ่งในนั้นคือ Hand: กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ปฏบัิติ/ทักษะชวีติ ซึง่สามารถใช้กจิกรรมการเรยีน
รู้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตอบสนองได้เป็น

อย่างดี ทั้งนี้พบว่าประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยัง
พบได้มากในสถานศึกษาคือ สาขาอุตสาหกรรม
และหตัถกรรม สาขาการแพทยแ์ผนไทย และสาขา
ศิลปกรรม 

1.2 สภ�พปัญห�ก�รใช้ภูมิปัญญ� 
ท้องถิ่น

จากการวิจัยพบว่าสถานศึกษาที่ประสบ
ความสำา เ ร็จอย่างมากในการพัฒนาการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานศึกษาทั่วไปประสบ
ปัญหาคล้ายกัน โดยสภาพปัญหาที่พบ 5 อันดับ
แรกคือ

- ขาดงบประมาณที่เพียงพอและขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐในด้านงบประมาณ 

- ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งไม่ได้ให้
ความสำาคญักบัภมูปิญัญาท้องถิน่และมองว่าทำาให้
เสียเวลาในการเรียนวิชาพื้นฐาน 

- ความไม่ต่อเนื่องของผู้เรียนและผู้สอน
เนื่องจากครูมีการย้ายบ่อยและนักเรียนสำาเร็จ
การศึกษา 

- ปราชญ์ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร
จึงไม่ค่อยมีเวลานักในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต 

- การตลาดหรือช่องทางในการกระจาย
สินค้าออกสู่ตลาดยังไม่กว้างขวางนัก 

ตอนที่ 2 รูปแบบการพัฒนาการใช้สาระ
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา

จากการศกึษาพบว่าสถานศกึษาทีป่ระสบ
ความสำาเร็จในการพัฒนาการใช้สาระด้านด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ สามารถต่อยอด
เปน็ผลิตภณัฑแ์ละสรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิไดน้ัน้
ผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
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จากภาพที่ 1 ขั้นตอนในการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น เพื่ อการสร้ าง เศรษฐกิจ
สรา้งสรรคใ์นสถานศกึษาระดับมธัยมศกึษาจะพบ
วา่จดุเริม่ต้นทีส่ำาคญัในการพัฒนาคอืแนวนโยบาย
จากรัฐ เนื่องจากการลงพ้ืนที่วิจัยทำาให้ทราบว่า
อุปสรรคที่สำาคัญประการหนึ่งในการเรียนรู้และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นคือผู้บริหารไม่เข้าใจและ
ไมใ่หค้วามสำาคญั ดังนัน้หากรฐัใหค้วามสำาคัญหรอื
มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พฒันาภมิูปญัญาแล้วผูบ้รหิารจะไมข่ดัขวางและยัง
เป็นกลจักรท่ีสำาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายโดย
เฉพาะกับการทำาหลักสูตรสถานศึกษาที่เอื้อพื้นที่
ให้กับหลักสูตรท้องถิ่น ซ่ึงพบว่ามีครูจำานวนมาก
ท่ีมคีวามรูแ้ละพรอ้มกบัการจดัการเรยีนรู ้ทัง้น้ีการ
ดำาเนินการจะสำาเร็จลุลว่งและถงึขัน้พัฒนาตอ่ยอด
สู่การสร้างมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้หาก
มีปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาที่สำาคัญคือการมีครู
ภูมิปัญญาที่มีความชำานาญในสาขานั้นๆ และการ

สนับสนุนจากภาครัฐท้ังสนับสนุนด้านองค์ความรู้  
การต่อยอดองค์ความรู้ หรือแม้แต่งบประมาณ 
ปัจจัยและขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นแนวทางสำาคัญ
ให้กับสถานศึกษาทุกแห่งให้สามารถมีข้ันตอน 
รูปแบบในการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ในสถานศึกษาทุกแห่งอยู่แล้วนั้น
ให้เป็นการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์อันจะเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนต่อไป

อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นจากการ

ศึกษาการใช้สาระด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพ
ปัญหา และการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้

1. การใช้สาระด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และสภาพปญัหาการใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ในสถาน
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา พบว่า 

 จากการศึกษาพบวาสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาการใชสาระดาน
ดานภูมิปญญาทองถิ่นเชงิสรางสรรค  สามารถตอยอดเปนผลติภัณฑและสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจไดนัน้ผูวิจัยไดสรุปรูปแบบและข้ันตอนการพัฒนาดังนี ้

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ  ข้ันตอนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเชิงสรางสรรคในสถานศึกษา 

 
             จากภาพประกอบข้ันตอนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิน่เพ่ือการสรางเศรษฐกิจ
สรางสรรคในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะพบวาจุดเริม่ตนทีส่ําคัญในการพัฒนาคือ
แนวนโยบายจากรฐั  เนื่องจากการลงพ้ืนที่วิจัยทําใหทราบวาอุปสรรคที่สําคัญประการหนึง่
ในการเรียนรูและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นคือผูบรหิารไมเขาใจและไมใหความสําคัญ  ดังนัน้
หากรัฐใหความสําคัญหรือมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาภูมิปญญา
แลวผูบริหารจะไมขัดขวางและยังเปนกลจักรทีส่ําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายโดยเฉพาะ
กับการทําหลักสตูรสถานศึกษาที่เอ้ือพ้ืนทีใ่หกับหลักสตูรทองถิ่น  ซึ่งพบวามีครูจํานวนมาก
ที่มีความรูและพรอมกับการจัดการเรียนรู  ทัง้นี้การดําเนนิการจะสําเรจ็ลุลวงและถึงข้ัน
พัฒนาตอยอดสูการสรางมูลคาใหกับภูมิปญญาทองถิ่นไดหากมีปจจัยที่เอ้ือตอการพัฒนาที่
สําคัญคือการมีครูภูมิปญญาที่มีความชํานาญในสาขานั้นๆและการสนับสนนุจากภาครัฐทัง้
สนับสนนุดานองคความรู  การตอยอดองคความรู  หรือแมแตงบประมาณ  ปจจัยและ
ข้ันตอนเหลานีจ้ะเปนแนวทางสําคัญใหกับสถานศึกษาทกุแหงใหสามารถมีข้ันตอนรูปแบบ

นโยบายรัฐ 

สถานศึกษา ครูผูสอน 

- หลักสตูรสถานศึกษา 
- หลักสตูรทองถิ่น 

การจัดการเรียนรูและ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

การสรางมูลคาจาก
ผลิตภัณฑ 

หนวยงานรัฐ 
- มหาวิทยาลัย 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงมหาดไทย 

ครูภูมิปญญา 

หนวยวิสาหกิจ 

ภ�พที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา
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1.1 การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในสถานศึกษาจะมีความสอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศของชุมชนเนื่องจากชุมชนและ
สถานศึกษาที่มีภูมิประเทศที่แตกต่างกันเช่น
สถานศึกษาที่อยู่ในเขตที่สูงกับสถานในเขตพื้นที่
ราบลุ่มน้ำาท่วมถึงจะมีการใช้และเรียนรู้ที่แตก
ต่างกันด้วย เพราะสภาพภูมิประเทศมีผลต่อวิถี
ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม วัตถุดิบในการผลิตรวมไป
ถึงการประกอบอาชีพของคนในชุมชนซึ่งลักษณะ
การประกอบอาชีพหรือผลิตข้าวของเครื่องใช้หรือ
สินค้านั้นจะสอดคล้องกับภูมิประเทศ สอดคล้อง
กับ อนุชิต กุลมาลา (2552: 433-441) ได้
ศกึษาเรือ่งการศกึษาแนวทางการพัฒนาผลติภณัฑ์
หัตถกรรมพื้นบ้านงานจักสานไม้ไผ่เพื่อเพิ่ม
มูลค่าเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอน
ล่าง ผลการวิจัยพบว่า งานจักสานไม้ไผ่เกิดข้ึน
จากภูมิปัญญาในการนำาวัสดุโดยเฉพาะบริเวณ
ท่ีมีป่าไผ่สีสุกขึ้น มาทำาเป็นงานเครื่องจักสานจึง
เป็นอาชีพเสริมที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจำาวัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ De Bar-
cza (1988: 143-149) ได้ศึกษา Art Heriage 
Perpruation in Contimporary Fijian Culture 
จากการศึกษาพบว่า ศิลปะพ้ืนเมืองของชาวฟิจิ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวฟิจิ อันประกอบ
ด้วยสิ่งประดิษฐ์ เพลง การแสดงเต้นรำาละคร
วรรณคดีที่เล่าด้วยปากเปล่าและพบว่าชาวฟิจิมี
วิธีการและการจัดการวัสดุของงานหัตถกรรมนั้น
ได้รับสืบทอดมาจากสมัยโบราณ ส่วนการพัฒนา
เป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนทีท่ำาให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นรายได้ของชุมชน

นอกจากสภาพภูมิประเทศแล้วการใช้
และการพัฒนาภูมิ ปัญญาท้องถิ่นยังมีความ
สอดคล้องกับความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา
และความเชื่อด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
ความเขม้แข็งและยังคงรกัษาอตัลกัษณข์องกลุม่ไว้

ได้มาก อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม
กับยุคสมัยและเพื่อเพิ่มมูลค่าบ้าง เช่นชาวภูไทมี
การถวายมาลัยไม้ไผ่เพื่อเป็นพุทธบูชาในปัจจุบัน
มีประยุกต์ให้เป็นเครื่องประดับเป็นต้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Fair (1994: 1652-A) ได้ทำาการ
ศึกษา Native Art in The Public Eye, The Affir-
mation of Tradition ผลการวิจัยพบว่า ศิลปะพื้น
เมอืงอลาสก้านัน้มาจากความหลากหลายของกลุ่ม 
มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางศิลปะเป็นรูปแบบที่มี
ความเฉพาะตวัโดยมพีืน้ฐานจากความเปน็อยูก่าร
สรา้งงานศิลปะเปน็ไปตามวัตถปุระสงคง์านศลิปะ
พื้นเมืองเกี่ยวข้องสถานที่ รวมถึงประวัติศาสตร์
และประเพณี และ Walter (1979: 69-92) 
ทำาการศึกษาเรื่อง 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 
และศิลปะตามลำาดับ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ 
กรมวิชาการ (2542: 51) ได้วิจัยเรื่องภูมิปัญญา
กับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนของ ผลการวิจัยพบว่า วิชาที่ผู้รู้ในท้องถิ่นมา
ร่วมสอนคือกลุ่มสาระการงานและพื้นฐานอาชีพ 

1.3 การใช้ครูภูมิปัญญาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการใช้และการพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พบว่าสถานศึกษาทุกแห่งมีการใช้ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเป็นครูภูมิปัญญาที่มีพื้นเพถิ่นฐานอยู่
ในชุมชนนั้นมักเป็นผู้ที่มีทักษะในการเกษตร การ
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ประกอบอาชีพหรือการประดิษฐ์เป็นท่ียอมรับ
ของคนในชุมชน โดยเฉพาะในด้านงานหัตถกรรม 
สอดคลอ้งกบั วฤต วศิรตุเวศม ์(2552: 241-246) 
วจิยัเรือ่งแนวทางการพัฒนาเครือ่งประดับเงินจาก
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อเศรษฐกิจชุมชนจังหวัด
สรุนิทร ์ผลการวจัิยพบวา่ มกีารวางระบบเครอืขา่ย
การผลิตทั้งภายในและนอกชุมชนการพัฒนาการ
จัดการเชิงธุรกิจเครื่องประดับเงินเป็นการพัฒนา
โดยการคิดของปราชญ์ชุมชนใช้แนวคิดเดิมบูรณา
การกับแนวคิดใหมแ่ละใช้แนวคิดเชิงประยุกตเ์กีย่ว
กับศิลปะรูปทรงและลวดลาย วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือการผลิตและวัตถุประสงค์การผลิตเกิด
ขึ้นในระดับครัวเรือนและกลุ่ม

1.4 ปัจจุบันภูมิปัญญาที่มีการใช้และ
การพัฒนาในสถานศึกษาโดยมากเป็นภูมิปัญญา
ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม การแพทย์แผน
ไทย และศิลปกรรม เหตุที่การใช้ภูมิปัญญาด้าน
อุตสาหกรรมและหัตถกรรมที่ยังคงมีมากนั้น
เน่ืองจากวัตถุดิบในการผลิตและมีการถ่ายทอด
ภมูปัิญญาทอ้งถ่ินด้านนีม้าอย่างตอ่เน่ืองเนือ่งจาก
เปน็ภมูปิญัญาท่ีสามารถใช้ในชีวติประจำาวนัได้มาก 
สอดคล้องกับ พิสิฏฐ์ บุญไชย (2541: 81–84) 
ได้ศึกษาการพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านอีสาน
ปรากฏผล คือ หัตถกรรมพื้นบ้านทุกประเภท
เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีประวัติความเป็นมา
ยาวนาน เมื่อชาวบ้านอีสานมีการอพยพย้ายถิ่น
ก็จะนำาภูมิปัญญาพื้นบ้าน นี้ติดตามไปด้วย หมู่
บ้านหนึ่งๆ ต้องมีช่างหัตถกรรมแตกต่างกันไปจน
เป็นหัตถกรรมประจำาตระกูล แล้วได้ถ่ายทอดวิธี
การทำาต่อไปยังลูกหลานและกลายเป็นหัตถกรรม
ประจำาหมู่บ้าน 

1.5 สภาพปัญหาในการใช้และการ
พัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พบมากคือ 
ขาดแคลนงบประมาณ ผู้บริหารไม่เข้าใจและไม่
ส่งเสริม ความไม่ต่อเนื่องของครูผู้สอนและผู้เรียน 

และช่องทางการจัดจำาหน่าย ซึ่งปัญหาขาดแคลน
งบประมาณเป็นปัญหาที่ครูผู้สอนด้านภูมิปัญญา
เห็นร่วมกันว่าเป็นปัญหาที่สำาคัญที่สุด เนื่องจาก
ใชเ้ปน็ทนุในการจดัหาวตัถดุบิและจ่ายคา่ตอบแทน
ครูภูมิปัญญา สอดคล้องกับ กฤติกา แสนโภชน์ 
(2546: 169-172) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนา
ศักยภาพการดำาเนินงานของธุรกิจชุมชน: กรณี
ศึกษาสินค้าหัตถกรรมของจังหวัดอุดรธานี ผล
การวิจัยปัญหาการดำาเนินงานของธุรกิจชุมชน 
ปัญหาการดำาเนินงานของกลุ่มทอผ้า และ กลุ่ม
ทอเสื่อมีปัญหาคล้ายกัน คือ ปัญหา 3 อันดับ
แรก คือ ปัญหาของกลุ่มทอผ้าส่วนมากมีปัญหา
เกี่ยวกับการตลาด มีปัญหาด้านเงินทุนและข้อมูล
ในดำา เนินงาน และปัญหาด้านวิชาการ ความรู้
ในการผลิต ส่วนปัญหาของกลุ่มทอเสื่อ มีปัญหา
เรื่องเงินทุนและปัญหาด้านข้อมูลการดำาเนินงาน 
ปญัหาดา้นความรู้วชิาการ เกีย่วกบัการผลติสนิคา้
ให้มีคุณภาพ

2. รูปแบบการพัฒนาการใ ช้สาระ
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา

2.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีการประยุกต์
ใช้แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการใช้และการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยพบว่ามีการเรียน
การสอนในเชิงความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพที่ให้นักเรียนประดิษฐ์ช้ิน
งานจากความรูภ้มูปิญัญาเดมิใหม้รีปูแบบสวยงาม
หรือการใช้สอยเหมาะสมกับความต้องการใช้ใน
ปัจจุบัน ซึ่งแนวคิดสร้างสรรค์นี้จะเป็นการลด
ปัญหาด้านการตลาดและเพิ่มมูลค่าได้ สอดคล้อง
กับ นิยม วงศ์พงษ์คำา (2552: 267-271) ได้
ศึกษาเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน 
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะผสมสำาริดและทอง
เหลืองเพื่อพัฒนามูลค่าเชิงพาณิชย์ ผลการวิจัย
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พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความสำาเร็จในด้าน
การผลติ ผลติภณัฑโ์ลหะผสมสำาริดและทองเหลือง
เพื่อพัฒนามูลค่าเชิงพาณิชย์ในภาคอีสาน ยังคง
ตั้งอยู่บนฐานแนวความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เดิมผสมผสานกับแนวคิดใหม่เป็นการบูรณาการ
แนวคิดดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดใหม่โดยเฉพาะการ
พัฒนาด้านวัสดุในกระบวนการผลิต และรูปแบบ
การผลิตในเชิงพาณิชย์ขึ้นใหม่เพ่ือเพ่ิมทั้งคุณค่า 
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับทิศทาง
ความต้องการของผู้บริโภค 

2.2 สถานศึกษาที่มีการพัฒนาการใช้
ภมูปัิญญาท้องถ่ินในเชิงเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ได้นัน้ 
พบว่าสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วม
มอืกับหน่วยวสิาหกจิในการจดัจำาหนา่ยผลติภณัฑ์
และหน่วยงานรัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น
แนวทางที่สำาคัญในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เนื่องจากการสร้างเครือข่ายจะช่วยในเรื่องของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช้ินงานให้เป็นที่ต้องการและ
ที่สำาคัญคือการแก้ปัญหาช่องทางการจัดจำาหน่าย
ซึ่งเป็นอุปสรรคสำาคัญของการพัฒนาต่อยอดการ
ใชภ้มูปิญัญาท้องถิน่สอดคลอ้งกบับุญอนนัต ์พินยั
ทรัพย์ และพลาพรรณ คำาพรรณ์ (2549: 6-13) 
ได้วิจัยเรื่องชุมชนเข้มแข็ง กระบวนการสร้างสรรค์
คืนพลังสู่ชุมชน พบว่า แนวคิด หลักการ การ
ดำาเนินการโครงการหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็น
โครงการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมรายได้โดยการผสม
ผสานภาคกีารพฒันาเขา้สูชุ่มชนทีเ่ปน็รปูธรรมจน
เกดิการรวมตัวกันเปน็กลุม่และการระดมความคิด
เพือ่แกไ้ขปญัหาและอปุสรรค รวมทัง้ปรบัปรงุงาน
ให้ดข้ึีน มีหน่วยงานตา่งๆ จากภาครฐัเขา้มามสีว่น
ช่วยพัฒนาโดยสนับสนุนผ่านแผนงาน แผนเงิน 
บุคลากร และเทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไปในก�รนำ�ผลก�ร

วิจัยไปใช้ประโยชน์

1.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเชิงสร้างสรรค์อยู่แล้ว แต่
สถานศกึษาแตล่ะแห่งเผชญิกับปัญหาและอุปสรรค
ท่ีแตกต่างกัน โดยสถานศึกษาหลายแห่งสามารถ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้จะ
สามารถเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาให้กับสถาน
ศึกษาอ่ืนในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหา
ขาดแคลนงบประมาณและชอ่งทางการจัดจำาหนา่ย
ได้

1.2 ครูผู้สอนเป็นกลไกสำาคัญในการ
พัฒนา ดังจะเห็นว่าการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น
กระจายอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การ
พัฒนาสู่เชิงสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นเมื่อครูท่านนั้นๆ 
มีความต้องการมากกว่าการสอนธรรมดาแต่มีใจ
รักในการพัฒนาจึงเกิดการพัฒนาขึ้น ซึ่งผลการ
วิจัยจะทำาให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

1.3 ผลงานผลิตภณัฑจ์ากการพฒันาการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในสถานศึกษาที่ประสบผล
สำาเร็จได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างรายได้และมี
ความยั่งยืนน้ันเพราะสามารถมีข้อตกลงกับภาค
เอกชนได้ซึ่งกลายเป็นช่องทางจำาหน่ายที่มั่นคง
ได้ซึ่งจะส่งผลให้ภาครัฐ สถานศึกษา หรือครูผู้
สอนจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ใช้ภูมิปัญญาที่ยั่งยืนได้เช่นการทำาของตกลงกับ
เอกชนที่มีศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าใน
ชุมชน หรือศูนย์โอทอป ที่มีการจัดจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้ว 
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2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมกีารศกึษาในพ้ืนทีอ่ืน่ทีมี่บรบิท
พื้นท่ีๆ แตกต่างอาจได้ผลการศึกษาการใช้
ภูมิปัญญาที่แตกต่างกันออกไป หรือใช้ประชากร
กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนกลุ่มอื่น เช่น โรงเรียน
เอกชน โรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งอาจมีข้อค้นพบ 
อุปสรรคและปัญหาที่แตกต่างกัน

2.2 ทำาการวิจัยเพิ่มเติมในระดับการ
ศกึษาที่แตกตา่งกนัออกไปเพือ่หาความเหมาะสม 
ในการเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นในระดับประถมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
เนื่องจากอายุและระดับการศึกษานั้นมีผลอย่าง
มากต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ออกไป
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