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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การท าผลิตภัณฑ ์“มาลัยไม้ไผ่” ด้วยกระบวนการเรียน
จากครูภูมิปัญญา 2) เพื่อพัฒนากลุ่มเยาวชนให้มีความรู้และทักษะในการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น ด าเนินการวิจัย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
ระยะที่ 2 จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ระยะที่ 3 แสดงผลงานจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในท้องที่ต าบลกุดหว้า 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจงคละอายุตามความสมัครใจที่อยากจะเรียนรู้ 
เครื่องมือประกอบด้วย หลักสูตรท้องถิ่นและคู่มือการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบบันทึก 
การท ากิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 ผลการวิจัย พบว่า  
  1) ได้หลักสูตรท้องถิ่นและคู่มือการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากครูภูมิปัญญาที่มี
คุณภาพเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.38, S.D.= 0.61)  
  2) กลุ่มเยาวชนที่เข้าเรียนรู้ตามหลักสูตรมีความรู้และทักษะในการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ หลังผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตรสามารถท าผลิตภัณฑ์จ าหน่ายได้ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นคนละ 341.67 บาท ซึ่งมี
รายได้เสริมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100 เปรียบเทียบก่อนท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” กลุ่มเยาวชนไม่มีรายได้เสริม อายุไม่ใช่
อุปสรรคในการเรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่”เพราะจากการใช้หลักสูตรที่ผ่านมาปรากฏว่ามีเยาวชนอายุน้อยที่สุด คือ 
อายุ 10 ปี กับ 14 ปี สามารถท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่”ได้ แต่การเรียนรู้แต่ละช่วงวัยจะแตกต่างกัน คือ ช่วงวัยตั้งแต่ 10- 15 ป ี
จะตั้งใจฟังในขณะที่ครูภูมิปัญญาบรรยายและอธิบายขั้นตอนกระบวนการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” ชอบให้ครูภูมิปัญญา
สอนรายบุคคลและจะท าตามทุกขั้นตอนของการสอน ช่วงวัย 15-20 ปี ไม่ค่อยตั้งใจฟังในขณะที่ครูภูมิปัญญาบรรยายและ
อธิบายขั้นตอนกระบวนการท าผลิตภณัฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” แต่เวลาให้เข้ากลุ่มท าร่วมกันจะสามารถท าผลิตภัณฑ์มาลัยไม้ไผ่ได้โดย
บางคนจะสอบถามวิธีการขั้นตอนจากเพื่อนแล้วฝึกท าตาม  
  3) กลุ่มเยาวชนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนจากครูภูมิปัญญาในการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่”  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.66, S.D. = 0.71) 
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Abstract 
 This research aimed: 1) to develop local Curriculum "Malai mai Phai", with a process  
from wisdom teachers, 2) to develop youth groups to have knowledge and skills to make "Malai mai Phai" 
products, and 3) to study the satisfaction with the learning management process according to the local 
curriculum developed. Research have divided on 3 Phase 1. Develop local Curriculum, Phase 2. Leaning 
to the Curriculum, and Phase 3. Showcase the product. The target group was 30 youths in Kutwa Sub-
District, Kuchinarai district, Kalasin Province. Which was purposive sampling by mix age of voluntary. The 
tools included Local Curriculum and product manuals "Malai mai Phai", semi-structured interview, activity 
record from, and the satisfaction questionnaire on the learning process. Statistics used for data analysis were 
percentage, mean and standard deviation, and both quantitative and qualitative data analysis.  
 The research results showed that:  
  1) Get local curriculum and manual "Malai mai Phai" product with the learning process from 
the wisdom teacher, appropriate quality wisdom overall was at a high level (X =4.38, S.D.= 0.61).  
  2) The youth who attended the course had the knowledge and skills to make "Malai mai 
Phai" products through defined criteria. After learning to the course, products can be made increased of 
the personal income by 341.67 baht per person, which 100 percentage compared before the "Malai mai 
Phai" product youth groups did not have extra income. Age is not a barrier to learning. "Malai mai Phai" 
products because of recent courses, there was the age of 10 and 14 years to be able to make "Malai mai 
Phai" products, however learning each age was different, Aged from 10-15 years old be unintentionally 
listening while the wisdom teacher lectures and describes the product process procedure. "Malai mai Phai" 
products prefer the wisdom teacher to teach individually and will follow every step of the tutorial. Aged 
from 15-20 years old rarely listened while wisdom teachers, and explained the process of "Malai mai Phai" 
product but the time to join the group will be able to make "Malai mai Phai" propucts, someone will ask the 
method and procedure from friends and practice them accordingly. 
   3) The youth groups satisfaction on the process of learning from the wisdom teachers to 
make "Malai mai Phai" producs was at a high level (X =3.66, S.D. = 0.71). 
 
Keywords: Development of local Curriculum, "Malai mai Phai" products, learning processes, wisdom teachers 
 
บทน า 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชนต าบล
กุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์คณะผู้วิจัย
พบว่า ต าบลกุดหว้าเป็นพื้นที่ของพี่น้องชาวไทยชนเผ่าภูไท 
ชาวภูไทมีลักษณะความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเข้มแข็ง
ในการปกครอง มีอัธยาศัยไมตรีในการต้อนรับผู้มาเยือน 
วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าภูไท มีเอกลักษณ์เป็นจุดเด่น
หลายประเภท เช่น วัฒนธรรมด้านภาษา วัฒนธรรมด้าน
การแต่งกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการสร้างบ้าน
แบบภูไท คนในพื้นที่ต าบลกุดหว้าซึ่งเป็นซนเผ่าผู้ไทจะมี
ความช านาญในการน าไม้ ไผ่มาท าเครื่องใช้ไม้สอยใน
ครัวเรือน เช่น การจักสานท ากระติบข้าว กระม่อง ตะกร้า 
มวยนึ่งข้าว สุ่มไก่ กระหย่อง ข้องใส่ปลา เป็นต้น แต่ที่เป็น

เอกลักษณ์ของชุมชนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ คือผลิตภัณฑ์“มาลัยไม้ไผ่” ค าว่า “มาลัย
ไม้ไผ่” เป็นช่ือเรียกสิ่งประดิษฐ์ด้วยไม้ไผ่ท าเป็นรูปทรง
ดอกไม้ เกิดขึ้นจากการน าไม้ไผ่มาท าเป็นดอกไม้แล้วประดับ
ตกแต่งด้วยไม้ส าหรับจับและแขวนปัจจัย เช่น ดอกไม้ ธูป 
เทียน ข้าวของเครื่องใช้ส าหรับพระสงฆ์ ไปถวายพระในงาน
บุญข้าวสากและข้าวประดับดิน ซึ่งถือเป็นงานประเพณีของ
ต าบลกุดหว้าเรียกว่า “งานบุญพวงมาลัย” เพื่ออุทิศไปหา
ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ต่อมาได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์
ลวดลายที่หลากหลายเพื่อเป็นเครื่องประดับต่างๆ เช่น  
ท าเป็นมาลัยไม้ไผ่เข็มกลัดส าหรับประดับเสื้อผ้า, มาลัยไม้ไผ่
ต่างหู, มาลัยไม้ไผ่ปิ่นปักผมและของประดับบ้านเช่นม่านมู่ลี่
มาลัยไม้ไผ่ โคมไฟมาลัยไม้ไผ่ และของที่ระลึก ฯลฯ จนท า
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ให้เกิดความสนใจในหมู่ประชาชนทั่วไปเกิดมูลค่าในการซื้อ
ขายกันขึ้นปรากฏในเวลาต่อมาว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตไม่
ทันต่อความต้องการของตลาด ซึ่งถ้าหากเพิ่มผลผลิตได้ก็จะ
เป็นอีกทางหนึ่งของการสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน อน่ึงในพ้ืนที่
ท าการวิจัย ผู้วิจัยพบวา่มีบุคลากรที่ช านาญในการท าผลิตภัณฑ์ 
“มาลัยไม้ไผ่” อยู่ส่วนหนึ่งที่มั่นใจว่าจะเป็นผู้ถ่ายทอดการท า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ซึ่งอยู่ในฐานะ “ครูภูมิปัญญา” จะมี
ช่วงอายุ ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และเยาวชนในท้องที่ต าบลกุดหว้า
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” 
ในระดับหนึ่ง สนใจที่จะเรียนรู้จากครูภูมิปัญญา แต่เยาวชน 
ที่ท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” ได้นั้นเรียนรู้จากพ่อ แม่ หรือ
เครือญาติที่ท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” อยู่ก่อนแล้ว ส่วนกลุ่ม
เยาวชนที่ไม่เคยท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” และท าไม่เป็นนั้น
เพราะไม่มีพ่อ แม่หรือเครือญาติท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” 
จึงท าให้กลุ่มเยาวชนดังกล่าวไม่สามารถท าผลิตภัณฑ์ 
“มาลัยไม้ไผ่” ได้ และกระบวนการขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์ 
“มาลัยไม้ไผ่” ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็น
ต าราส าหรับให้ผู้สนใจได้น าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  
กลัวว่าในไม่ ช้าองค์ความรู้ภูมิปัญญาการท าผลิตภัณฑ์ 
“มาลัยไม้ไผ่” อาจจะสูญหายไป  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัย จึงเห็น
ความจ าเป็นที่จะพัฒนาบุคคลในการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัย 
ไม้ไผ่” ในท้องที่ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดย พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น “การท าผลิตภัณฑ์ 
“มาลัยไม้ไผ่” ด้วยกระบวนการเรียนจากครูภูมิปัญญา”  
ซึ่งสอดรับกับนโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการ 
ศึกษาของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2551: 4-5)  
มีสาระส าคัญคือ น าภูมิปัญญาเข้าสู่การศึกษาของชาติ 
โดยเลือกสรรสาระและกระบวนการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ
การศึกษาทั้งการศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ยกย่องและเชิดชูเกียรติ “ครูภูมิ
ปัญญา” และสนับสนุนให้มีบทบาทเสริมในการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาในการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกระบบ รวมทั้งให้
เป็นแบบอย่างและช้ีน าด้านวิถีคิด วิธีการเรียนรู้ และการ
ด าเนินชีวิตที่ได้ผ่านการทดลองจากประสบการณ์มามาก 
สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องประมวลคลังข้อมูลองค์
ความรู้  และเครือข่ายภูมิปัญญาทั้งระดับท้องถิ่น  และ
ระดับชาติเพื่อให้ภูมิปัญญาไทยไดร้ับการฟื้นฟูและน ามาปรับ
ใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์บริบททางเศรษฐกิจ สังคม  
 

วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งส่วน
หนึ่งของกระบวนการทางการศึกษาของคนในชาติ และ 
ธมตญา นาเมืองรักษ์ (2560 : 40) ได้วิจัยเรื่องแนวทาง
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด าเนินงานของโรงเรียน
ท่าคันโทวิทยาคาร พบว่า การด าเนินงานด้านการพัฒนา
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีการจัดท าหน่วยการ
เรียนรู้ที่มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกระดับช้ัน 
ค านึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน 
สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นความรู้
ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดไว้ให้ 
เนื้อหาสาระที่น ามาให้นักเรียนได้เรยีนรูต้ามขั้นตอนกิจกรรม
การเรียนการสอนซึ่งประกอบไปด้วยคน แนวคิดชาวบ้าน  
ผลงานชาวบ้าน และพระครูสุตคุณวัตร เอกสะพัง และคณะ 
(2561:120-121) ได้วิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่เกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ของบุคคลในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ
และยึดถือสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องอาจเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกาลสมัย
แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ หากมีการสืบค้น
เพื่อการศึกษาและน ามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักเกิดการยอมรับ
ถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้  
 ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการท าผลิตภัณฑ์ 
“มาลัยไมไผ” ด้วยกระบวนการเรียนรูจากครูภูมิปัญญา  
จึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเข้าสู่ระบบ
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการจัดการเรียนรู้ระยะสั้นๆ เนื้อหา
สาระที่ใช้ในการเรียนรู้ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เป็นขั้นเป็นตอน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นการเรียน
ที่สร้างความกระตือรือร้นและความตื่นตัวให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนและมีส่วนรับผิดชอบต่อการเรียนของ
ตนเอง ซึ่งวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 34) กล่าวว่า การเรียน
แบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่นักเรียนได้
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก
ที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง ในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม 
ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบ่งปันทรัพยากร  
 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2564 

 

4 

การเรียนรู้รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียน
เก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่
รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนใน
กลุ่มและทิศนา แขมมณี (2559 : 98-103) กล่าวว่า ทุกรูปแบบ
ของการเรียนแบบรวมมือต่างมีกระบวนการเรียนรู้ที่พึ่งพา
และเกื้อกูลกันโดยสมาชิกในกลุ่มมีการปรึกษาหารือและ
ปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด สมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าที่ท่ีต้อง
รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มต้องใช้
ทักษะ การท างานกลุ่ม และการสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
การท างานหรือการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ 
กระบวนการท างานของกลุ่มเพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ของการท างานร่วมกันและในส่วนที่ต่างกันนั้น มักจะเป็น
ความแตกต่างในเรื่องของวิธีการจัดกลุ่ม วิธีการทดสอบ 
วิธีการในการพึ่งพากัน บรรยากาศ ของกลุ่ม  
 การด าเนินการวิจัยในครั้งนีไ้ด้จัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มคละอายุ
ตามความสมัครใจที่อยากจะเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนแบบ
ร่วมมือกัน ตอบโจทย์การพัฒนาก าลังคนในการท าผลิตภัณฑ์ 
“มาลัยไม้ไผ่” ก่อเกิดรายได้ของคนในท้องถิ่น ได้อนุรักษ์
และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่
และยกระดับคุณภาพครูภูมิปัญญาอันเป็นส่วนหนึ่งของการ
สนับสนุนโครงการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นท่ีด้วยการยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชนจากผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์แสดงภูมิปัญญา
และคุณค่าทางวัฒนธรรม 
 
รูปแบบการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 
  งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาก าลังคนรุ่นใหม่ โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นการท าผลิตภัณฑ์
“มาลัยไม่ไผ่” ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านครูภูมิปัญญาใน
ลักษณะการเรียนร่วมกัน (Collaborative Learning) ใช้
การวิจัยชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research, PAR) หมายถึงวิธีการท าให้ชาวบ้านเข้า
มามีส่วนร่วมในการวิจัย นับตั้ งแต่การก าหนดปัญหา  
การด าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรม (สุภางค์ จันทวานิช, 
2547 : 67)  
 
 
 

 วิธีการด าเนินการวิจัย 
  ก าหนดวิ ธี ด า เนิ นการวิจั ย ไว้  3 ระยะ 
ประกอบด้วย 
   ระยะที่  1  พัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่ น  
การท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” ขั้นตอนนี้เป็นการเก็บข้อมูล
บริบทชุมชนและองค์ความรู้จากครูภูมิปัญญาแล้วน าข้อมูล
มาพิจารณาร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับครูภูมิปัญญาเพื่อ
ออกแบบพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัย 
ไม้ไผ่” เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของชุมชนและ
ครูภูมิปัญญา จัดท าเป็นหลักสูตรระยะสั้น  มีโครงสร้าง
องค์ประกอบของเอกสารหลักสูตร ประกอบด้วย ความเป็นมา
ของการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” หลักการของหลักสูตร,
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา โครงสร้าง
เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนรู้,การประเมินผล เกณฑ์การจบ
หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
จากนั้นน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นกลับคืนให้ชุมชนตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมอีกครั้งและได้ทดลองให้ครูภูมิปัญญา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่ อจะ
ตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือ
กระบวนการถ่ายทอดของครูภูมิปัญญาว่าตรงกับข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้บันทึกไว้ในหลักสูตรหรือไม่อย่างไรแล้วน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพความเหมาะสมของหลักสูตร  
   ระยะที่ 2 จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนากลุ่มเยาวชนให้มีความรู้และ
ทักษะในการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่”ตามหลักสูตร 
ที่พัฒนาขึ้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านครูภูมิปัญญา  
มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเยาวชนต าบลกุดหว้า อ าเภอ 
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน เป็นหญิง 12 คน  
เป็นชาย 18 คน เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบคละอายุกัน อายุ
ตั้งแต่ 10 – 20 ปี และสมัครใจในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร การวัดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าเรียนรู้ ใช้
แบบประเมินผลงาน/ช้ินงานโดยมีการประเมินช่วงคะแนน
เกณฑ์การตัดสิน 3 ระดับ ประกอบด้วย 3 อยู่ในระดับดี 2 
อยู่ในระดับพอใช้ 1 อยู่ในระดับปรับปรุง  
   ระยะที่ 3 แสดงผลงานและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นที่
พัฒนาขึ้นครบช่ัวโมงที่ก าหนดตามหลักสูตรแล้วทุกคนต้อง
แสดงช้ินงานของตนเอง เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนและให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในการจัดนิทรรศการ
หรืองานประเพณีต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เสริม    
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
2. เครื่องมือในการพัฒนาหลักสูตรและการ

ใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีดังนี ้
   2.1. หลักสูตรท้องถิ่นและคู่มือการท า
ผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่”  
   2.2. แบบประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น (ผู้เช่ียวชาญประเมินร่วมกับครูภูมิปัญญา) 
    2.3. แบบบันทึกการท ากิจกรรม  
   2.4. แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน  
    2.5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ใช้การประเมินตามสภาพจริงโดยใช้การ
วิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการเขียน
บรรยายเชิงพรรณนา 
 
สรุปผลการวิจัย  
  ระยะที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ได้หลักสูตรท้องถิ่น
และคู่มือการผลิต “มาลัยไม้ไผ่” ด้วยกระบวนการเรียนรู้
จากครูภูมิปัญญา มีคุณภาพเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X =4.38, S.D.= 0.61) แสดงให้เห็นว่าหลักสูตร
ท้องถิ่นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพท่ีก าหนดไว้ท่ีระดับ 3.51 ขึ้นไป
จึงถือว่ามีคุณภาพเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้เพราะได้
ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องจากครูภูมิปัญญาใน
ชุมชน และผ่านการวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
  ระยะที่ 2 จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มเยาวชนที่เข้าเรียนรู้ตามหลักสูตรมีความรู้
และทักษะในการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่”ผ่านเกณฑ์ คือ 
เข้าเรียนครบตามช่ัวโมงและท าช้ินงานสามารถน าไปจ าหน่าย
ได้ จ านวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 60 ของจ านวนผู้เข้า
เรียนรู้ตามหลักสูตรทั้งหมด ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
คือร้อยละ 50 ในส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านจ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40 สาเหตุมาจากเข้าเรียนไม่ครบตามช่ัวโมงและท า
ช้ินงานไม่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ครูภูมิปัญญาก าหนด 
คือ ไม่สามารถท าดอกมาลัยไม้ไผ่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละกลุ่มเยาวชนท่ีเข้าเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรฯ ท่ีผา่นเกณฑ์การเรยีนรู้ 

 
 ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นโดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ
แตกต่างกัน คือ อายุตั้งแต่ 10- 20 ปี มาเรียนรู้แบบคละกัน
นั้น พบว่า ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ของครู
ภูมิปัญญาสามารถจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรได้ กลุ่มเยาวชนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน
ได้ แต่การเรียนรู้แต่ละช่วงวัยจะแตกต่างกัน คือ ช่วงวัย
ตั้งแต่ 10- 15 ปี จะตั้งใจฟังในขณะที่ครูภูมิปัญญาบรรยาย
และอธิบายขั้นตอนกระบวนการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” 
ชอบให้ครูภูมิปัญญาสอนรายบุคคลและจะท าตามทุกขั้นตอน
ของการสอน ช่วงวัย 15-20 ปี ไม่ค่อยตั้งใจฟังในขณะที่ครู
ภูมิปัญญาบรรยายและอธิบายขั้นตอนกระบวนการท า
ผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” แต่เวลาให้เข้ากลุ่มท าร่วมกันจะ
สามารถท าผลิตภัณฑ์มาลัยไม้ไผ่ได้โดยบางคนจะสอบถาม
วิธีการขั้นตอนจากเพื่อน บางคนจะศึกษาจากใบความรู้หรือ
แอบสังเกตเวลาครูภูมิปัญญาอธิบายสาธิต จากนั้นก็จะลอง
ฝึกท าด้วยตนเองจนสามารถท าช้ินงานได้ สรุปได้ว่าอายไุม่ใช่
อุปสรรคในการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” เพราะจากการใช้หลักสูตรที่
ผ่านมาปรากฏว่ามีเยาวชนอายุน้อยที่สุด คือ อายุ 10 ปี กับ 
14 ปี ท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” มีคุณภาพดีสามารถน าไป
จ าหน่ายเป็นรายได้ของตนเอง 
 ระยะที่ 3 แสดงผลงานและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มเยาวชนต าบลกุดหว้าแต่ก่อนมีการรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมต่างๆในชุมชนและได้รับงบประมาณในการท า
กิจกรรมจาก สสส. แต่กลุ่มไม่เคยมีการจัดตั้งกองทุนของ
เยาวชนและไม่เคยหารายได้เข้ากองทุน เมื่อได้เข้ามาเรียนรู้ 
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ผ่านหลักสูตรท้องถิ่นการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” ท าให้
กลุ่มเยาวชนมองเห็นช่องทางการหารายได้เสริมให้กับตนเอง
จึงได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นมาท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” 
ขายในเทศกาลต่างๆและครูภูมิปัญญาน าไปขายให้ตาม
รายการสั่งซื้อของลูกค้า ปัจจุบันกลุ่มเยาวชนมีรายได้เสริม
จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” มีเงินสะสมใน
กลุ่มเยาวชนท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” ของต าบลกุดหว้า 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ดังแสดงตามภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงรายได้ของกลุ่มเยาวชนท าผลติภณัฑ์ 
“มาลัยไม้ไผ”่ ของแต่ละเดือน 

 
 เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น ครบตามกระบวนการของการวิจัย  
3 ระยะ เรียบร้อยแล้ว ได้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นการท า
ผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” จากครูภูมิปัญญา ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของเยาวชนที่เรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นที่
พัฒนาขึ้น พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มเยาวชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ( X =3.66, S.D.= 0.71) โดยแยกความพึง
พอใจเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจด้านผู้สอนคือครู
ภูมิปัญญาอยู่ในระดับมาก ( X =3.69, S.D.= 0.79) มีความ
พึงพอใจด้านกระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (X =3.62, 
S.D.= 0.77) และมีความพึงพอใจต่อผลงาน/ช้ินงานของ
ตนเองอยู่ในระดับมาก (X =3.60, S.D.= 0.78)  
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 การวิจัยครั้ งนี้ ได้ ด า เนินการวิจัย เพื่ อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและสามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี ้ 
  1. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  การท า
ผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากครูภูมิ
ปัญญา พบว่า ได้หลักสูตรท้องถิ่นและคู่มือการผลิต “มาลัย
ไม้ไผ่” ที่มีคุณภาพเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เพราะได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องจากครู 

ภูมิปัญญาในชุมชน และผ่านการวิพากษ์จากผู้ เช่ียวชาญ
ภายนอกจึงสามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มานะ ขุนวีช่วยและคณะ (2561: 137-141) 
วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ทรัพยากรป่าพรุ โรงเรียนวัดบ่อล้อ อ าเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ได้น าหลักสูตรนี้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว  
มีแหล่งทรัพยากรที่มีความส าคัญ คือทรัพยากรป่าพรุแต่
ปัจจุบันรูปแบบการใช้ประโยชน์ถูกปรับเปลี่ยนตามยุคตาม
สมัยตามสภาพเศรษฐกิจ ส่งผลป่าพรุมีความเสื่อมโทรมลง 
และคนยุคใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นคนคุณค่าของทรัพยากรป่า
พรุเท่าที่ควร มีการจัดท าหลักสูตรเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและโรงเรียนเพื่อให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรอันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะน าไปสู่การรู้คุณค่า การ
รักษาดูแลให้ป่าพรุมีความสมบูรณ์โดยหลักสูตรที่จัดท าขึ้น
เป็นลักษณะของรายวิชาเพิ่มเติมมีสาระหลักคือเรื่องราวของ
ท้องถิ่น 
  2. การพัฒนากลุ่มเยาวชนให้มีความรู้และ
ทักษะในการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” โดยจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเยาวชนที่เข้าเรียนรู้
ตามหลักสูตรมีความรู้และทักษะในการท าผลิตภัณฑ์  
“มาลัยไม้ไผ่” ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ 60 ของจ านวน 
ผู้ เข้าเรียนรู้ตามหลักสูตรทั้ งหมด ซึ่ งถือว่าผ่านเกณฑ์ 
ที่ก าหนดสามารถท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการท าผลิตภัณฑ์ 
“มาลัยไม้ไผ่” และสามารถท าออกมาจ าหน่าย สร้างรายได้
ให้ตนเองได้ สาเหตุที่ท าให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์และมีทักษะ 
เป็นเพราะมีเครื่องมือคือหลักสูตรและคู่มือในการผลิต 
“มาลัยไม้ไผ่” ซึ่งเป็นกระบวนการในการส่งเสริมการเรียนรู้
และเป็นเครื่องมือให้ครูภูมิปัญญาได้น าไปใช้ในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและสามารถ
น าไปฝึกท าด้วยตนเองสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกลักษณ์ 
แสงเดือนฉาย (2562: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการประยุกตใ์ช้
แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พบว่า  
การท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมควรมีความสอดคล้องกับ
หลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานการประยุกต์ใช้
กรอบแนวคิดชุมชนเป็นฐาน ประเภทสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการ
ท่องเที่ยว OTOP และสอดคล้องกับงานวิจัยของเชษฐ์ณรัช 
อรชุน และคณะ (2561: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง แนวทาง 
การอนุ รั กษ์ ภู มิ ปัญ ญ าท้ อ งถิ่ นด้ านสมุ น ไพ รโดย ใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียน 
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วัดตะเคียนทอง(เพชรโรปถัมภ์) อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัด
จันทบุรี พบว่า กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน
และท้องถิ่นควรกระตุ้นให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมชองการใช้วิธีเช่ือมโยงโดยร่วมมือจากผู้บริหาร
โรงเรียนบุคคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกสมุนไพรการร่วมมือ
กับปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรวบรวมสมุนไพร
ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้วิธีการบริหารจัดการแบบ 
มีส่วนร่วม ได้แก ่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม
ในการ ด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ 
การมีส่วนร่วมในการติดตามผล การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร รวมทั้งพัฒนาเครือข่าย
เช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ร่วมมือกับหน่วยงานใน
ท้องถิ่นเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพให้
สอดรับกับวิถีชีวิตท้องถิ่นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมกลุ่มเยาวชน 
มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากโดยแยกความพึงพอใจ 
เป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจด้านผู้สอนคือครูภูมิปัญญา
อยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจด้านกระบวนการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อผลงาน/ช้ินงานของ
ตนเองอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับบทความของทิศนา 
แขมมณี (2559 : 98-103) กล่าวว่า ทุกรูปแบบของการ
เรียนแบบรวมมือต่างมีกระบวนการเรียนรูที่พึ่ งพาและ
เกื้อกูลกันโดยสมาชิกในกลุ่มมีการปรึกษาหารือและ
ปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด สมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าที่ท่ีต้อง
รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มต้องใช้
ทักษะ การท างานกลุ่ม และการสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
การท างานหรือการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ 
กระบวนการท างานของกลุ่มเพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของการท างานร่วมกันและในส่วนที่ต่างกันนั้น มักจะเป็น
ความแตกต่างในเรื่องของวิธีการจัดกลุ่ม วิธีการทดสอบ 
วิธีการในการพึ่งพากัน บรรยากาศ ของกลุ่ม 
 จากการวิจัย การใช้หลักสูตรท้องถิ่นการท า
ผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากครูภูมิ
ปัญญา สามารถท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการท าผลิตภัณฑ์ 
“มาลัยไม้ไผ่” และผลิตออกมาจ าหน่ายสร้างรายได้ให้
ตนเอง เป็นเพราะมีหลักสูตรท้องถิ่นและคู่มือในการผลิต 
“มาลัยไม้ไผ่” อันเป็นเครื่องมือให้ครูภูมิปัญญาได้น าไปใช้ 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเข้าใจ

ง่ายและสามารถน าไปฝึกท าด้วยตนเองได้จึงท าให้หลักสูตร 
ที่พัฒนาขึ้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 เสนอแนะของการวิจัย 
  1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์  
   1.1. ควรมีนโยบายในการด าเนินการ 
ที่เกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นการท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” 
ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียนทุกโรงเพื่อส่งเสริม 
สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1.2. ควรมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนเป็น
หน่วยท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” แล้วส่งต่อให้กลุ่มอนุรักษ์
ศิลปหัตถกรรมมาลัยไม้ไผ่ต าบลกุดหว้าเป็นหน่วยจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นการกระจายรายได้ไปทุกกลุ่มในชุมชน  
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
   2.1. ควรด าเนินการวิจัยในพื้นที่ต าบล
กุดหว้าเป็นระยะอย่างน้อย 3 ปี เพื่อศึกษาผลลัพธ์ระยะยาว
ว่ากลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการท ามาลัยไม้ไผ่อย่างแท้จริง
และสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ าเสมอ 
   2.2. ควรด าเนินการวิจัยในการประผล
การใช้หลักสูตรท้องถิ่นส าหรับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สอน ครู 
ภูมิปัญญา เป็นต้น 
   2.3. ควรมีการวิจัยในการส่งเสริมทักษะ
การขายและช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเยาวชนในต าบล
กุดหว้า เพ่ือจะได้มีช่องทางในการขายเพิ่มมากขึ้น  
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