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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) เพื่อประเมินผล
หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบ่งเป็น 
3 ขั้นตอน ดังนี้ ในขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
สภาพและความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
คนในชุมชนต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรีจ านวน 370 คน และครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จ านวน 3 คน ขั้นตอนที่ 2 ร่าง
หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้ อ งถิ่ น  ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ลหลั ก ได้ แ ก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  5 คน และขั้นตอนที่ 3 
น าหลักสูตรไปทดลองใช้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
คนในชุมชนต าบลขุนศรี จ านวน 20 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ 
แบบสอบถามสภาพและความต้องการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

แบบสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ขั้นตอน
ที่ 2 แบบประเมินร่างหลักสูตรการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนที่ 3 หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะ
ระหว่างเรียน แบบประเมินการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบ
ประเมินเจตคติที่มีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  วิ ธี วิ เคราะห์ข้อมูล เชิ งปริมาณ
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
t-test และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า  
(1) จากการศึกษาสภาพและความ

ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนต าบลขุนศรี ของ
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กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมมีสภาพปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านความต้องการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่
ในระดับมาก ด้ านความสนใจเรื่องการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสนใจใฝ่
เรียนรู้ และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ของตนเองอยู่ในระดับมาก ด้านเนื้อหาคนใน
ชุมชนต้องการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรมากที่สุด 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องการให้ฝึก
ลงมือปฏิบัติ สาธิตและการพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านสถานที่ได้แก่โรงเรียนใกล้บ้าน  

(2) ร่างหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 4 องค์ประกอบ 
ดังนี้ การก าหนดจุดประสงค์ การก าหนดเนื้อหา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล
หลักสูตรพบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก  

(3)  หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อน าไปทดลองใช้
และประเมินผลหลักสูตร พบว่า  ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน การประเมินด้านทักษะระหว่างเรียน
ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 การเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผู้เรียนมีเจตคติอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ :  การพัฒนาหลักสูตร, การเรียนรู้
ตลอดชีวิต, การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Abstract 
 This research has the following 

objectives (1) to create a lifelong learning 
curriculum to preserve local wisdom; (2) to 
evaluate the lifelong learning curriculum in 
order to preserve local wisdom. The samples 
were divided into 3 steps. The first step 
studied the conditions and the needs for 
lifelong learning to preserve the local 
wisdom in the Khunsri district of Amper 
Sainoi in the Nuntaburi Province. The 
population of the study consisted of three 
hundred and seventy  Khunsri district local 
people and three the local wisdom teacher. 
In the second step, a curriculum for lifelong 
learning and preserving local wisdom was 
drafted and were consisted by five 
specialists. The third step was that the 
lifelong learning to preserve local wisdom 
curriculum as assessed by twenty local 
people in the Khunsri district. The research 
tools in first step were the wisdom condition 
questionnaire, the needs to develop lifelong 
learning curriculum for preserving local 
wisdom and the local wisdom teacher 
interview form. In second step, the drafting 
of the lifelong learning to preserve local 
wisdom curriculum assessment form, The 
third step was the curriculum for lifelong 
learning and preserving local wisdom, the 
skill assessment during the study form, the 
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lifelong learning for preserving the local 
wisdoms, the attitude towards to the lifelong 
learning for preserving the local wisdom 
form, and the satisfaction towards to the 
lifelong learning for preserving the local 
wisdom. The research used mean, standard 
deviation, t-test and content analysis for 
analyses.  

The result of the research were as 
follows 

(1)  From the study of conditions 
and need for lifelong learning for preserving 
the local wisdoms in the Khunsri district 
found that in term of economy, society and 
environment were average. In term of need 
for lifelong learning for preserving the local 
wisdoms were high. In term of being 
interested in preserving local wisdoms and 
being proud of their of local wisdoms were 
high. In term of need of lifelong learning in 
herb were the highest. In term of creating 
the lifelong learning activities were 
operation, demonstration and conversion. In 
term of the places were the nearby schools. 

(2) The lifelong learning for 
preserving local wisdom drafting curriculum 
form was composed of four factors, as 
follow: define the objective, define the 
content, the learning activity event and the 
assessment of the curriculum results found 

that appropriation and correlation with the 
factors were high. 

(3) The lifelong learning for 
preserving local wisdom curriculum was 
assessed and it was found that the results of 
the learners after the study were higher than 
before the study. Every learners received in 
knowledge of eighty percent of the skill 
aspect assessment during study. The positive 
attitudes of learner were also high. The 
lifelong learning to preserve local wisdom 
curriculum after the study was higher than 
before the study, the satisfaction of the 
learner at the highest.    
 
Keywords : The curriculum development, 
lifelong learning, The local wisdom 
preservation   
 
บทน า 
  ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในเรื่อง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555 - 
2559) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556 : 21)
ก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ  
พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก  
ให้ความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมุ่ง
พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้
ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ยุทธศาสตร์ การ
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พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มี
ศักยภาพ ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิต
สาธารณะ 5 ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต คิดเป็น ท าเป็น การสังเคราะห์ความรู้สั่ง
สม และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝน
จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้าง
พร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจ
ที่มีคุณธรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ให้สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ให้แก่ชุมชน ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข็มแข็งและ
มีคุณภาพ บนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์
และภู มิ ปัญญา  และในพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 3) 
หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 8 
การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก เป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตส าหรับประชาชน และให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในหมวด 4 แนว
การจัดการศึกษา มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณา
การตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา 
 สิ่งที่ เป็นตัวก าหนดแนวทางการให้
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติ ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม คือหลักสูตร (นิคม 

ชมภูหลง. 2545: 52-53) วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ 
กล่าวว่าหลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะชีน้ า
ให้ รู้ ว่ าผู้ เรี ยนมีคุณสมบัติอย่ างไร (วิชั ย 
ประสิทธิ์วุฒิเวชช์. 2542 : 157) เป็นแนวทางใน
การจัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นแผนการ
ปฏิบัติ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 
: 5) ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะเห็นว่า
การจัดท าเป็นหลักสูตรถือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคนไทย 
 ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
และการประยุกต์ใช ้ ถึงแม้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของไทยที่เคยมีอยู่อย่างมากมายหลากหลายใน
อดีตบ้างก็ถูกทอดท้ิง   บ้างก็สูญหายไป บ้างก็
ยังคงอยู่หรือถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุค
สมัย แต่ในจังหวัดนนทบุรียังคงมีภูมิปัญญาที่
หลากหลาย และมีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นภูมิ
ปัญญาด้านการเกษตร วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และหัตถกรรม ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้ยังสืบทอด
เป็นอาชีพ และมีการอนุรักษ์ การสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบัน ในชุมชนแต่ละแห่งก็ได้น า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประกอบอาชีพจนมี
ชื่อเสียงและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนหลาย
แห่ง ดังตัวอย่างเช่น เครื่องปั้นดินเผา ข้าวแช่
รามัญ ทอดมันหน่อกะลา และประเพณีที่สืบ
ทอดกันมายาวนาน อันได้แก่  พิธีตักบาตร
ดอกไม้ ประเพณีชอนธูป ประเพณีตักบาตร
พระร้อยแปด เป็นต้น    
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  ในต าบลขุนศรี  อ า เภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี (องค์การบริหารส่วนต าบล 
ขุนศรี, 2556) มีจ านวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน        
มีประชากร 4,973 คน มีบ้านเรือนตั้งอยู่ 1,282 
หลังคาเรือน เป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยและชาว
มอญ จึงท าให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แสดงถึง
การสืบสานวิถีชีวิต การด ารงชีพ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมีความหลากหลาย จากการส ารวจ
เบื้องต้นของผู้วิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และน ามาแบ่งประเภทได้ ดังนี้  1) ภูมิปัญญา
เพื่อชีวิต ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านยารักษาโรค
และการบ าบัด  2) ภูมิปัญญาเพื่อทรัพย์สิน 
ได้ แก่  ด้ านความเชื่ อของชาวมอญ ด้ าน
หัตถกรรม มีดังนี้ เครื่องจักสานผักตบชวา   
3) ภูมิปัญญาเพื่อความสุข ได้แก่ ด้านการละเล่น
ของชาวมอญ ความโดดเด่นของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในต าบลขุนศรีที่ เป็นเอกลักษณ์มา
นมนานจากค าบอกเล่าของพ่อแก่แม่เฒ่านั่นคือ
ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร เพราะพื้นที่ดั้งเดิมเป็น
พื้นที่เกษตร มีความอุดมสมบูรณ์ มีล าคลอง
หลายสายที่เอื้อต่อการใช้น้ า แต่การเดินทางใน
อดีตไม่สะดวกรวดเร็ว จึงท าให้ชาวบ้านนิยม
ใช้สมุนไพรในการรักษายามเจ็บไข้ได้ป่วย 
บรรเทาอาการปวดเมื่อย และน ามาปรุงอาหาร  

ในสภาพปัจจุบันต าบลขุนศรีแม้จะมี
ความเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท แต่ก็ได้มีการ
พัฒนาไปอย่ างรวดเร็ว ทั้ งในด้ านสังคม 
การเมือง เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ปัญหา
การขยายตัวของหมู่บ้าน ที่ขาดการวางผังเมือง
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงเป็นไปอย่างไร้
ทิศทาง การด าเนินชีวิตแบบวิถีดั้งเดิมเริ่มสูญ

หายไป ผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรลดลง การใช้
สมุนไพรในการรักษาโรคได้รับความนิยม
ลดลง การท าอาหารสูตรโบราณที่มีสมุนไพร
เป็นส่วนประกอบไร้คนสืบทอด จึงควรมีการ
ส่งเสริมให้ความรู้ เรื่องสมุนไพรได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท าการศึกษา
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่ ออนุ รั กษ์ ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ นซึ่ ง เป็ น
กระบวนการส่ ง เสริมให้คนในชุมชนมี
วัฒนธรรมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต โดยใช้
โรงเรียนในชุมชนเป็นสถานที่และศูนย์กลาง
การถ่ายทอดความรู้ มีคนในชุมชนที่มีความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
จากรุ่นสู่รุ่น และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนที่มี
ความสนใจในภูมิปัญญาเข้ามาเรียนรู้  อนึ่ง
ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคน
ในชุมชนให้เป็นผู้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรให้มี
สืบต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. เพื่อประเมินผลหลักสูตรการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออนรุักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 
ขอบเขตของปัญหา 

ด้านพื้นที่วิจัย ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ  
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในต าบลขุนศรี 
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อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีคนใน
ชุมชนเข้ามาเรียนรู้   

ด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็น
ดังนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต  การพัฒนาหลักสูตร 
และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย 
1.  คนในชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เรื่องสมุนไพร ในต าบลขุนศรี อ าเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี จ านวน 24 คน  

2.  คนในชุมชนต าบลขุนศรี อ าเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จ านวน 4,973 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
สภาพและความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลขุนศรี อ าเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 

  1.1  คนในชุมชนต าบลขุนศรี 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จ านวน 370 คน  

1.2  คนในชุมชนที่มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในต าบลขุนศรี  อ า เภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี จ านวน 3 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้
และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้แก่ คนในชุมชนที่มีความต้องการ
เข้ามาเรียนรู้  และอาศัยอยู่ในต าบลขุนศรี 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จ านวน 20 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ สภาพและความ

ต้องการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ต าบลขุนศร ีอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

ตัวแปรตาม คือ หลักสูตรการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
คนในชุมชน ต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี     
 
ระเบียบ วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการวิจัย 
 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด  
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การพัฒนาหลักสูตร สู่การก าหนดขั้นตอนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 การศึกษาสภาพและ
ความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 2 ร่างหลักสูตรการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ขั้ นตอนที่  3 น าหลักสูตรที่ ผ่ าน
กระบวนการปรับปรุงไปทดลองใช้  และ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรการเรียนตลอด
ชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ประชากร 
1. คนในชุมชนต าบลขุนศรี อ าเภอ

ไทรน้อย จ านวน 4,973 คน      
2.  คนในชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เรื่องสมุนไพรในต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี จ านวน 24 คน  
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่  1 การศึกษาสภาพและ

ความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) คนในชุมชนต าบลขุนศรี อ าเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จ านวน 370 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมตาม
แนวทฤษฎี ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
(วัดผล, 2557)  ที่ระดับความมีนัยส าคัญ .05 

2) คนในชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุร ี
เ ลื อกแบบ เ จ า ะจ ง  (Purposive Sampling) 
จ านวน 3 คน เป็นภูมิปัญญาที่มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการ
เรียนรู้ด้านเนื้อหา 3 ล าดับแรก ได้แก่ กล้วย
กรอบสมุนไพร น้ ายาล้างจานสมุนไพรและ
ยาหม่องสมุนไพร 

ขั้นตอนที่ 2 ร่างหลักสูตรการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คน จ าแนกเป็น 3 กลุ่มได้แก่   

1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาตลอด
ชีวิต  เป็นผู้มีหน้าที่หรือประสบการณ์ในการ
ก าหนดนโยบาย การบริหาร และการจัด
การศึกษา จ านวน 2 คน 

2) ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการวัด
แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล  เ ป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ ห รื อ
ประสบการณ์ ในการก าหนดนโยบาย  
การบริหาร และการจัดการศึกษา จ านวน 2 คน 

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หรือประสบการณ์โดยตรง

ในการปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร จ านวน 1 คน 

ขั้นตอนที่ 3 น าร่างหลักสูตรที่ผ่าน
กระบวนการปรับปรุงไปทดลองใช้  และ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรการเรียนตลอด
ชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ก าหนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1) ผู้เรียนซึ่งเป็นคนในชุมชนต าบล 

ขุนศรี  อ า เภอไทรน้อย  จั งหวัดนนทบุรี 
จ านวน 20 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นผู้
ที่มีความสนใจเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สมุนไพร สามารถอ่านออกเขียนได้และอาศัย
อยู่ในชุมชนต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 10  ปี 

2)  วิทยากรซึ่งเป็นคนในชุมชนที่มี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในต าบลขุนศรี อ าเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี เลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 3 คน โดยเป็น
ผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้  เป็นผู้ที่มีความรู้ เรื่อง
สมุนไพรในท้องถิ่น สามารถอ่านออกเขียน
ได้ มีจิตอาสาในการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง
สมุนไพร และอาศัยอยู่ในชุมชนต าบลขุนศรี 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. การศึกษาสภาพและความต้องการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน ได้แก่ 

 1) แบบสอบถามสภาพและความ
ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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  ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะของ
ค าถามเป็นแบบเลือกตอบและข้อค าถาม
ปลายเปิด   

  ตอนที ่2 แบบสอบถามสภาพ
และปัญหาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยก าหนดให้ตอบ
ในลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
จ านวน 14 ข้อ 

  ตอนที ่3 แบบสอบถามสภาพ
และความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยก าหนดให้
ตอบในลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า และแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ 

2. แบบสัมภาษณ์สภาพและความ
ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ คน
ในชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในต าบลขุนศรี 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม  
ลักษณะของค าถามเป็นแบบเลือกตอบและ
ข้อค าถามปลายเปิด   

 ตอนที ่2 แบบสัมภาษณ์สภาพ
และความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา เป็นค าถามปลายเปิด 
จ านวน 18 ข้อ 

 ตอนที ่3 แบบแสดงข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ เป็นข้อค าถามปลายเปิด 

2.  ร่างหลักสูตรการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 น า ร่ า ง ห ลั ก สู ต ร ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ เป็น
ร่างหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วย จุดประสงค์ 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบโดยใช้
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของร่าง
หลักสูตรและตรวจสอบเครื่องมือต่างๆที่ใช้
การวิจัยในคราวเดียวกัน 
 3. น าหลักสูตรที่ผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงไปทดลองใช้ และประเมินผล          
มีเครื่องมือวิจัย ดังนี้  

 1) หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 2) ประเมินผลหลักสูตร ได้แก่ 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียน แบบประเมินทักษะระหว่าง
เรียน แบบประเมินการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนและหลังเรียน 
แบบประเมินเจตคติ และแบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  

2. ก า ร ศึ ก ษ า สภ าพ แ ล ะ ค ว า ม
ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบสอบถามใช้วิธี
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบ
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สัมภาษณ์ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการ
หาข้อสรุป 

3. ตรวจสอบร่ า งหลักสูตรโดย
ผู้เชี่ยวชาญโดยวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง
ของร่ างหลักสูตรและแบบประเมินผล
หลักสูตร  

4. ประเมินผลหลักสูตรระหว่างการ
ใช้หลักสูตรและหลังการใช้ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test 
 
ผลการวิจัย ศึกษาและทดลอง 

1. การศึกษาสภาพและความต้องการ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามความคิดเห็นของคน
ในชุมชนและครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในภาพรวม
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีสภาพ
ปัญหาอยู่ ในระดับปานกลาง ด้ านความ
ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ด้านความ
สนใจเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ความสนใจใฝ่เรียนรู้  และภาคภูมิใจในภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นของตนเองอยู่ในระดับมาก 
ด้านเนื้อหาคนในชุมชุนต้องการเรียนรู้เรื่อง
สมุนไพรมากที่สุด ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ต้องการให้ฝึกลงมือปฏิบัติ สาธิตและ
การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสถานที่ได้แก่
โรงเรียนใกล้บ้าน ในเวลาวันหยุดช่วงเช้า 
 2. หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนประกอบ
ของหลักสูตรดังนี้ จุดประสงค์ เนื้อหา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล  

จุดประสงค์ 1) เพื่อให้คนในชุมชนมี
ความรู้  ทักษะ  และเจตคติที่ดีเรื่องการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตน 2) เพื่อให้คนในชุมชนมีการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านการดูแลภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
บ ารุงรักษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เนื้อหา หน่วยที่ 1 การดูแลภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เรื่องสมุนไพร ได้แก่ แสดงความหวง
แหน เป็นห่วง เอาใจใส่ รับผิดชอบภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเรื่องสมุนไพร ในชุมชนของตนเอง
ให้คงอยู่ และเกิดคุณค่าแก่ตนเองและสังคม 
หน่วยที่ 2  การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง
สมุนไพร ได้แก่ การรับความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ  ในด้ านภูมิปัญญาท้องถิ่ น เ รื่ อ ง
สมุนไพร โดยการถ่ายทอดจากคนในชุมชนที่
มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพร ที่เป็นภูมิ
ปัญญาเพื่อชีวิต ภูมิปัญญาเพื่อทรัพย์สิน และ
ภูมิปัญญาเพื่อความสุข ตามความสนใจของ
ตนเอง หน่วยที่ 3  การบ ารุงรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เรื่องสมุนไพร หมายถึง การมีส่วน
ร่ วม ในการ เผยแพร่  รณรงค์  ส่ ง เ สริ ม 
สนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพร 
ในชุมชนให้มีความเจริญงอกงาม ไม่สูญหาย  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
การสาธิต ลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปความรู้
ที่ได้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้   สื่อการเรียนรู้  
หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต ใบความรู้ 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  วิทยากรภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นบทบาทครูผู้ถ่ ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รู้เนื้อหาวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดี 
เตรียมการสอนและเลือกใช้วิธีการสอนได้
หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของผู้เรียน 
จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่จูงใจและ
เสริมแรงให้เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์จาก
ชีวิตจริง บทบาทผู้เรียน มีส่วนร่วมในการ
เรียน ฝึกปฏิบัติและค้นพบความถนัดของ
ตนเอง ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม 
เลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของตนเองอย่ างมี
ความสุข ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและ
สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง สถานที่เรียน 
โรงเรียนในชุมชน เวลาเรียน จัดกิจกรรมนอก
เวลาเรียนส าหรับชุมชน 

จากการประเมินความสอดคล้อง
องค์ประกอบของร่างหลักสูตรผลปรากฏว่า มี
คว ามสัมพันธ์ กั น ระหว่ า งหลั กการของ
หลักสูตร จุดประสงค์ เนื้อหาสาระหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อแหล่งการเรียนรู้ 
และการประเมินผล รวมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
0.96 สามารถน าร่างหลักสูตรไปทดลองใช้ได้ 
และการประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบ
ของร่ า งหลั กสู ตร  ผลปรากฏว่ ามี คว าม
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18  

การประเมินผลหลักสูตร พบว่า ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน การประเมินด้านทักษะระหว่างเรียนผล
ปรากฏว่าผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  

การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผู้เรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้เรียน
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษาสภาพและความต้องการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตอลดชีวิตเพื่อ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคนในชุมชน
ต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
ในภาพรวม คนในชุมชนมีความสนใจใฝ่
เรียนรู้และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะคนในชุมชน
ทราบว่ามีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณค่าต่อตนเอง
และชุมชนแต่ขาดการสืบทอดอย่างจริงจัง จึง
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของน าความรู้และ
คุณประโยชน์ของภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพรมา
ศึกษาเพิ่มเติมซึ่งอาจต่อยอดความรู้สู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นรายได้ เสริมให้แก่
ครอบครัว สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของครู
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่กล่าวว่าเศรษฐกิจของ
ชุมชนไม่คล่องตัวนักมีหลายครอบครัวเป็น
หนี้และต้องการหารายได้เสริม มีหลายคนที่
เข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพร 
ทั้งเรื่องการปลูก การน าไปเป็นส่วนประกอบ
ของอาหาร และผลิตภัณฑ์ใช้ต่างๆ และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน แล้วพัฒนาจนเป็น
อาชีพเสริม 
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 2. จากการประเมินผลหลักสูตร 
พบว่า เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น       
โดยผ่านกระบวนการพัฒนาตนเองให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
แสดงให้ เห็นว่ าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการประเมิน
พฤติกรรมผู้ เ รี ยนตามวัตถุประสงค์ เชิ ง
พฤติกรรมระหว่างการเรียนในแต่ละหน่วย
ซึ่งมีท้ังการประเมินรายบุคคลและรายกลุ่มผล
การประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.33-
94.00 และการประเมินเจตคติของผู้เรียนที่มี
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้ เรียนได้เรียนเนื้อหาตาม
ความสนใจ ความรู้ที่ได้สามารถน าไปใช้ได้
จริงในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมกับวัย เวลาเรียนมีความยืดหยุ่น ท า
ให้ผู้ เ รียนมีความสุขที่ ได้ เรียนรู้  ซึ่ งการ
ประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ พฤติกรรม 
และเจตคติมีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  
 3. ด้ านการจัดการ เรี ยนรู้ คนใน
ชุมชนสนใจวิธีการสาธิต แล้วให้ผู้ เรียน
ปฏิบัติตามส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจิรวัฒน์ นาคพนม (2549 : บทคัดย่อ) ได้
วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในด้านอาชีพจักสานของ
ชุมชนจังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
วิธีการสอนการจักสาน  โดยผู้สอนหรือผู้

ถ่ายทอดใช้วิธีการสาธิต คือ ท าให้ดู เป็น
ตัวอย่าง อธิบายขั้นตอนให้ผู้เรียนท าให้เข้าใจ
แล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ใช้วิธีฝึกปฏิบัติจริง 
คือ ฟังค าบรรยาย อธิบาย สาธิต แล้วน าไป
ปฏิบัติจริง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
และเกิดทักษะในการจักสานวิธีการนี้จะใช้ 
ในผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ 
 4. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลาย
รูปแบบ ได้แก่ การให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยในสิ่งที่ผู้เรียนไป
ศึกษาข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เช่น ห้องสมุดโรงเรียน การใช้อินเทอร์เน็ต 
และการศึกษาดูงาน เป็นการกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
และส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับวิชัย ตันศิริ (2539 : 10) เขียน
บทความเรื่องจะจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างไร กล่าวว่า ธรรมชาติของการเรียนรู้ของ
มนุษย์มีหลายประการ ได้แก่ การเรียนรู้คือ
การปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติคือการฝึกให้เกิด
การเรียนรู้ การเรียนรู้คือการตอบสนองต่อสิ่ง
เร้า การจัดสิ่งแวดล้อมให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ให้แต่ละคนได้แสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์ เป็นการพัฒนา “อัตตา” ในทิศทาง
ที่ถูกต้องมากกว่าปล่อยให้ไปแสดงออกในเชิง
ลบ ฉะนั้นต้องจัดสิ่งเร้าให้เหมาะสมกับวัย
และความสนใจหรือแนวโน้มของแต่ละ
บุคคล การเรียนรู้มักได้อิทธิพลจากผู้อื่น การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการร่วมกันของสังคม เรา
เรียนรู้จากผู้อื่น และผู้อื่นเรียนรู้จากเรา 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.  ครูภูมิปัญญาท้องถ่ินควรได้รบั
การสนับสนุนและเปิดพื้นที่ในการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชนเพื่อให้คนรุน่หลังมีความรัก 
หวงแหนและอนุรักษ์ภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
 2. องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนควรช่วยกันประชาสัมพันธ์
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน สร้าง
เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
ความรู้ และการสืบทอดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 3. ควรมีการใช้หลักสูตรการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในเนื้อหาการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของท้องถิ่นอื่นๆ 
 4. ค ว ร มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร น า
กระบวนการสร้างหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในแต่
ละท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และน าหลักสูตรที่ได้ไปใช้ใน
รูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นอื่นที่มีความแตกต่างจากความเป็น
ชุมชนกึ่งเมืองและตัวภูมิปัญญา 
  2. ควรมี ก า รศึ กษ า วิ จั ย โดย ใช้
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตปลูกฝังให้กับ
คนในชุมชนเริ่มตั้งแต่วัยเรียน เชื่อมโยงไปสู่
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
  3. ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่องการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงเศรษฐกิจใน
หลากหลายมิติ เช่น การตลาด การขายของ
ทางอินเทอร์ เน็ต  การจดสิทธิบัตรและการ
ประชาสัมพันธ์เป็นต้น 
  4. ควรมีการศึกษาวิ จั ย เกี่ ยวกับ
รูปแบบการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ความยั่งยืนในชุมชนต่างๆที่เป็นกรณีตัวอย่าง
ของต้นแบบการอนุรักษ์ 

5. ควรท าการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนที่ประสบความส าเร็จของแต่ละท้องถิ่น 
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