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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 

 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม สามารถสรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ ไดดังนี้ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1  วัตถุประสงคการวิจัย 

 1) เพื่อจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการ
เรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา 

2) เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบและคูมือการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบ      
บูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา  
 5.1.2  การดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ                     
มีสวนรวม และประยุกตใชแนวคิดประชาพิจัยและพัฒนา (PR&D) การวิจัยและพัฒนาแบง
ออกเปน 3 ระยะคือ 

 ระยะที่ 1 การจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภเูขา  

 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบและคูมือการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ
บนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา  
  ระยะที่ 3 การเขียนรายงานการวิจัย เร่ือง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดทํา
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทย
ภูเขา  
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 5.1.3  เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล และการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม              
ขอมูลในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ไดแก แบบสัมภาษณเกี่ยวกับบริบทโรงเรียน แบบสัมภาษณ
เกี่ยวกับบริบทชุมชนที่นักเรียนชาวไทยภูเขาอยูอาศัย แบบสอบถามนักเรียนชาวไทยภูเขากอน
และหลังการเรียนรู แฟมชีวิต แบบประเมินคุณภาพหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐาน        
ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา และแบบประเมินคุณภาพรูปแบบ
และคูมือการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของ
นักเรียนชาวไทยภเูขา  
 5.1.4  การรวบรวมขอมูล 

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลครบถวน ครอบคลุม และสามารถตอบปญหาการวิจัยได วิธีการ
รวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยใชในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ไดแก การศึกษาขอมูลจากเอกสาร           
การสังเกต การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม และแฟมชีวิต  
 5.1.5  การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ผูวิจัยจะใชวิธีการวิเคราะห คือ 1) การวิเคราะหเชิงปริมาณ              
โดยการหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) การวิเคราะหเนื้อหา โดยนําขอมูลมา           
เรียบเรียง และจําแนกอยางเปนระบบ จากนั้นนํามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ             
และสรางขอสรุปจากขอมูลตางๆ ที่รวบรวมได  
 5.1.6  ผลการวิจัยและพัฒนา 
 สามารถสรุปผลการวิจัยและพัฒนา ตามวัตถุประสงคของการวิจัยและขอบเขตของการ
วิจัยและพัฒนา  ไดดังนี้  
  1) ผลการศึกษาบริบทโรงเรียน บริบทชุมชนท่ีนักเรียนชาวไทยภูเขาอยูอาศัย 
และแนวทางการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนชาวไทยภูเขา พบวา โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหเชียงใหม เปนโรงเรียนประเภทอยูประจํา เปดสอนตั้งแตระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปที่ 6 ทําการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนชาวไทยภูเขาหลากหลายชาติพันธุ  
โรงเรียนยังไมมีการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการ
เรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา และทางโรงเรียนไมมีครูชนเผา และครูไมมีความรูในเรื่อง      
ภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา   
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บริบทของชุมชนที่นักเรียนชาวไทยภูเขาอยูอาศัย แตละหมูบานจะเปนชนเผา
เดียวกันทั้งหมด สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร มีฐานะยากจน ปจจุบัน สภาพชุมชน        
ไดเปลี่ยนแปลงไป ประเพณี พิธีกรรมของครอบครัว เครือญาติ และชุมชน ไดลดลงจากอดีต 
สาเหตุหนึ่งคือ ลูกหลานชาวไทยภูเขาไดเขาไปเรียนหนังสือในเมือง ทําใหขาดการสืบทอด
ประเพณีของชุมชนไป  
  แนวทางการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนชาวไทยภูเขา สรุปประเด็น
ได 2 ประเด็น คือ 1) หัวขอเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา จําแนกไดเปน 2 กลุม คือ กลุม
ประเพณีของชนเผา และกลุมอาชีพของชนเผา และประเด็นที่ 2) แนวทางการศึกษาองคความรู
ภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขามี 3 แนวทาง คือ (1) คณะครูศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ (2) คณะครูแตละสาระการเรียนรูสัมภาษณผูรูภูมิปญญา และ(3) ครูผูสอนควรเดินทาง
ไปศึกษาสภาพจริงในพื้นที่ของชุมชนชาวไทยภูเขาดวยตนเอง  
  2) ผลการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถิ่น    
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา ไดจัดทําเปนแผนการเรียนรูของ 7 กลุมสาระ                
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  คือ (1) คณิตศาสตร (2) วิทยาศาสตร (3) สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (4) สุขศึกษาและพลศึกษา (5) ศิลปะ (6) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ                    
(7) ภาษาตางประเทศ   ที่ เชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภู เขา  บูรณาการแบบ                 
สหวิทยาการ และลักษณะการสอนเปนแบบคูขนาน แบงเปนหนวยการเรียนรูยอยๆ ทั้งหมด 12 
หนวย แตละหนวยมีองคประกอบหลักๆ ดังตอไปนี้  

(1) ชื่อหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อ
การเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา ที่ส่ือความหมาย นาสนใจ สอดคลอง เชื่อมโยงกับกรอบ
หลักสูตรหรือชุมชนชาวไทยภูเขา 

(2) มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่สัมพันธกับชื่อหนวย               
การเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา 

(3) ผลการเรียนรูที่คาดหวงั ที่นําไปเปนกรอบประเมินผลการเรียนรู
เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียนชาวไทยภูเขา 

(4) เวลาในการจัดการเรียนรู 
(5) สาระการเรียนรูที่เปนภมูิปญญาทองถ่ินที่สอดคลองกับวิถีการ

ดําเนินชวีิตของชาวไทยภูเขา 
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(6) กจิกรรมการเรียนรูที่ตอเนื่องชวยใหบรรลุมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

(7) การประเมนิผลตามสภาพจริง 
(8) การเรยีบเรยีงนําเสนอภาพรวมของหนวยการเรียนรูในรูปแบบของ

แผนผังความคดิ ตาราง บรรยาย หรือรูปแบบอื่นๆ 
(9) ส่ือ/แหลงเรียนรู 
(10) หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการ

เรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา สามารถนําไปประยุกตใชในวิถีการดําเนินชีวิตของนักเรียน 
ชาวไทยภูเขาในอนาคตได 

3) ผลการวิเคราะหเนื้อหาของแฟมชีวิตและแบบสอบถามหลังการเรียนรูจาก
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทย
ภูเขา พบวานักเรียนชาวไทยภูเขามีพัฒนาการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน คือ มีความภาคภูมิใจใน
ชาติพันธุของตนเอง มีความรูและความตระหนักในคุณคาภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา และ  
มีกระบวนการที่จะนําเอาองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขาไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตเพื่อการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งนักเรียนชาวไทยภูเขามีเปาหมายของการเขามาศึกษาใน
โรงเรียน เพื่อใหมีความรูที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองไดในอนาคต ประโยชนที่นักเรียนชาวไทย
ภูเขาคิดวาไดรับจากการศึกษาในโรงเรียน คือ การไดรับโอกาสทางการศึกษา โดยมีเปาหมายใน
ชีวิต คือ อยากทํางานใหกับชุมชน และเปนที่ยอมรับของสังคม ความรูสึกประทับใจที่ไดเรียนรู
ภมูิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา คือ ภูมิใจที่ไดเกิดมาเปนชาวไทยภูเขาบนพื้นแผนดินไทย ทําให
เกิดจิตสํานึกในชนเผาของตน และภูมิปญญาชนเผามีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตเปนการ
ดําเนินชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

4) ผลการประเมินคุณภาพหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา โดยผูเชี่ยวชาญ คือ หนวยการเรียนรูแบบ 
บูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาโดยรวมมี          
ความเหมาะสม และความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ ทางโรงเรียนควรจัดใหมีผูรูของแตละชนเผามาให
ความรูแกนักเรียนชาวไทยภูเขาในโรงเรียนดวย ซ่ึงจะเปนการถายทอดโดยตรงจากผูรูประจํา 
ชนเผา จะทําใหไดประสบการณและเนื้อหาโดยละเอียดและสมบูรณ ดังปรากฏในเอกสาร 
“หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทย
ภูเขา” 
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5) ผลการพัฒนารูปแบบและคูมือการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ              
บนฐานภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา 

(1) รูปแบบการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา (Integrated Local Wisdom-Base Learning 
Units for Learning of Hilltribe Students Model : I-LLL Model) ผูวิจัยไดใชช่ือรูปแบบนี้วา  
“ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล” (I-LLL Model) โดย ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล มีองคประกอบสําคัญ   
ที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกัน 4 องคประกอบ คือ องคความรูภูมิปญญาทองถ่ินของชาวไทย
ภูเขา โรงเรียน นักเรียนชาวไทยภูเขา และชุมชนทองถ่ินชาวไทยภูเขา ภายใตบริบทที่เกี่ยวของ 
คือ นโยบายดานการศึกษาของประเทศ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดหลัก               
ที่เกี่ยวของ คือ แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : 
PAR) และแนวคิดการทําประชาพิจัยและพัฒนา (People Research and Development : PR&D ) 
ความสัมพันธที่ เชื่อมโยงกันระหวางองคประกอบทั้งสี่ของ  ไอ-ทริบเปลแอล  โมเดล                  
เปนความสัมพันธที่สะทอนใหเห็นวา การจัดทําหนวยการเรียนรูแบบ ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล 
ไดใชองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขาเปนฐานในการจัดทํา โดยโรงเรียนไดนําเอา 
องคความรูภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขามาบูรณาการรวมกับสาระการเรียนรูที่สอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสอดแทรกและสงเสริมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนของแตละสาระการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนชาวไทยภูเขาไดมีโอกาส
เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง และในกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนชาวไทยภูเขาไดมี
การศึกษา สืบคนองคความรูภูมิปญญาที่มีอยูในชุมชนทองถ่ินชาวไทยภูเขา และนักเรียน              
ชาวไทยภูเขาแตละชนเผาก็นําเอาองคความรูภูมิปญญา ที่ไดจากการศึกษาสืบคนจากชุมชน
ทองถ่ินของตนเอง มานําเสนอแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน สงผลใหเกิดเปนกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันระหวางนักเรียนชาวไทยภูเขาแตละชนเผา รวมทั้งครูผูสอนใน
โรงเรียนเองก็ไดมีโอกาสเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภู เขารวมกับนักเรียนดวย 
กระบวนการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันระหวาง องคความรูภูมิปญญา
ทองถ่ินชาวไทยภูเขา โรงเรียน นักเรียนชาวไทยภูเขา และชุมชนทองถ่ินชาวไทยภูเขาในลกัษณะ
ดังกลาว จึงเปนสวนสําคัญที่ชวยพัฒนาใหนักเรียนชาวไทยภูเขามีศักยภาพ ในการคนพบ         
องคความรูภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขาในชุมชนทองถ่ินของตนเองใหเพิ่มมากขึ้น  
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ภาพ 6  กรอบแนวคิดในภาพรวมการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบ “ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล”  
            (I-LLL Model) 

 
   กระบวนการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบ ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล       
แบงออกเปน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

ก. เตรียมความพรอม ซักซอมความเขาใจ เพื่อนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ 

ข. ศึกษาบริบทโรงเรียน บริบทชุมชนที่นกัเรียนชาวไทยภูเขาอยูอาศัย 
และหาแนวทางการเรยีนรูภูมปิญญาทองถ่ินของนักเรียนชาวไทยภูเขา 

ค. ระดมสมองออกแบบและจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบรูณาการ     
บนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาตนแบบ 

   นโยบายการศึกษาของประเทศ  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 PAR และ PR&D 

I-LLL 
Model 

องคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
ชาวไทยภูเขา 

 

โรงเรียน 
ชุมชนทองถิ่น    
ชาวไทยภูเขา 

นักเรียน 
ชาวไทยภูเขา 
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ง. ทดลองใชหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาตนแบบ 

จ. วิพากษหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาตนแบบ โดยผูปกครองนักเรียนชาวไทยภเูขา 

ฉ. ประเมินคณุภาพหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนกัเรียนชาวไทยภูเขาตนแบบ โดยผูเชี่ยวชาญ 

ช. ปรับปรุงหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาใหสมบูรณ 

  (2) คูมือการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่สนใจอยากจะจัดทํา
หนวยการเรียนรูแบบ ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล ที่มีบริบทคลายคลึงกันนี้ เกิดความรู ความเขาใจ
และสามารถปประยุกตใชได โดยผูวิจัยไดจัดทําคูมือเปนเอกสารรูปเลม ใชภาษาที่ ส่ือ
ความหมายใหเกิดความเขาใจไดงาย ประกอบดวย โครงสรางเนื้อหาของคูมือ รูปแบบและ            
แนวทางการประยุกตใชการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบ ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล  และตัวอยาง
การออกแบบและหนวยการเรียนรูแบบ ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล  
  6) ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบและคูมือการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบ
บูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา โดยผูเชี่ยวชาญ 
พบวา รูปแบบและคูมือการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน      
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาโดยรวมมีคุณภาพ ดีมาก  

กระบวนการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบ ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล ไดใชวงจร               
ของการวิจัยและพัฒนา โดยมีการนําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา ไปใชในการเรียนการสอนเมื่อครูผูสอนพบขอบกพรอง 
ก็จะทําการปรับปรุงและพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน         
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เพื่อใชในการเรียน          
การสอนในปการศึกษาตอๆ ไป นี่คือกระบวนการพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบ ไอ-ทริบเปลแอล 
โมเดล ดังปรากฏในเอกสาร “คูมือการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา” 
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5.2  อภิปรายผล 
  
 จากผลการวิจยัและพฒันา ไดขอคนพบทีน่าสนใจและสมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

5.2.1 ประเทศไทยควรมีแนวทางในการจัดการศึกษาของตนเอง  ในลักษณะการ            
บูรณาการระหวางปรัชญาและภูมิปญญาตะวันออกแบบองครวมรวมกับองคความรูตะวันตก 
เพื่อใหมีความดํารงอยูรวมกันอยางสันติและมีองคความรูและการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
 จากการศึกษาบริบทชุมชนที่นักเรียนชาวไทยภูเขาอยูอาศัย พบวา วิถีชีวิตของชาวไทย
ภูเขามีความผูกพันกับ ความเชื่อ จิตวิญญาณ  วัฒนธรรม และประเพณี ดังจะเห็นไดจาก
ผูปกครองของนักเรียนชาวไทยภูเขาคนหนึ่งไดกลาววา “…ความเชื่อ การนับถือบรรพบุรุษ
ยิ่งใหญที่สุด จะทําใหประเพณีคงอยูไดดีที่สุด ถาความเชื่อเปลี่ยนไป ทุกอยางก็จะหายไป
หมด…” ในชุมชนของชาวไทยภูเขาไดใชความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณเปนกฎเกณฑและ                
บรรทัดฐานของชุมชนใหอยู รวมกันอยางสงบสุข  สอดคลองกับงานวิจัยของ  นเรศ               
สงเคราะหสุข (2540) ทรงวิทย   เชื่อมสกุล (2541) และวันทนีย   จันทรเอี่ยม (2543)                    
ซ่ึงผลการวิจัยทั้งสามพบวา บริบท ภูมิปญญา และวัฒนธรรมชุมชน อันไดแก ความเชื่อ 
พิธีกรรม ตลอดจนผูนําชุมชน และกลุมผูอาวุโส ยังมีบทบาทสูง     ในการแกไขปญหายาเสพติด
ในชุมชน และงานวิจัยของ เอกชัย   เครืออินตะ (2540) พบวา ความเชื่อ และระบบเครือญาติของ
ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง เปนปจจัยภายในพื้นฐานของคนในชุมชนที่กอใหเกิดการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมของชุมชน 
  วิถีการปฏิบัติดังกลาวขางตนเปนกระบวนทัศนที่   คาปรา (2546, หนา 5-30) ให              
ความคิดเห็นวา เปนรากเหงา แกนแท ของระบบความคิดและระบบคุณคาอยางเปนองครวม 
ตามแบบตะวันออก ที่เนนการมองโลกในแงความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ความเปนเหตุปจจัย     
ซ่ึงกันและกันของปรากฏการณทั้งหมด ความสัมพันธและความสมดุลของธรรมชาติ แกนทาง
ความคิด ความรับรู และคุณคาตางๆ ที่ประกอบดวย ระบบความคิดและระบบคุณคา คาปรา
เรียกวา “กระบวนทัศนแบบกระบวนการ” ซ่ึงเปนการมองความเปนจริงที่รวมเอาระบบการมอง
ชีวิต จิตใจ ความสํานึก และวัฒนธรรมเชื่อมโยง สัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงชัยอนันต สมุทวนิช 
(2544, หนา 57)  ไดช้ีแนะวา แนวคิดของตะวันออกไดใหทางเลือกในการอยูรอดและอยูดี
มากกวาที่จะมีอํานาจเหนือ ควบคุม และครอบงําผูอ่ืนที่ดอยกวา และเสนห จามริก (2546, หนา 
115)  ไดวิเคราะหการศึกษาในปจจุบันวา โลกกําลังอยู ณ จุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญระบบอํานาจของ
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ตะวันตกกําลังครอบครองและครอบงํา แทนที่จะเปนการดํารงอยูรวมกันขององคความรูและ
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย  
 ดังนั้น จึงพอจะอนุมานไดวา การจัดการศึกษาตามแนวทางการศึกษาตะวันตกฝายเดียว
นั้น อาจจะยังไมเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ฉะนั้น เพื่อใหมีความดํารงอยูรวมกันอยาง
สันติและมีองคความรูและการเรียนรูที่หลากหลาย ประเทศไทยควรมีแนวทางจัดการศึกษา      
ของตนเอง โดยนําปรัชญาและภูมิปญญาทองถ่ินของคนไทยในบริบทของตนเอง มาใชในการ
จัดการศึกษาในลักษณะประสานบูรณาการแบบองครวมรวมกับองคความรูตะวันตก 

5.2.2 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปเปนบริบทพื้นฐานของการปฏิบัติใน
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทย
ภูเขา เปนการสรางภูมิคุมกันและสงผลใหนักเรียนชาวไทยภูเขาเกิด “ความคิดในแงบวก” ได 
 จากขอวิจารณของ จอนิ  โอโดเชา ซ่ึงเปนชาวปะกาเกอะญอ หรือกะเหรี่ยง ชาวบานยาง
ตาล ตําบลหนองเตา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ที่ไดวิจารณระบบการศึกษาวา “ทําใหเด็ก
กะเหรี่ยงสูญเสียเอกลักษณของตนเอง ไมภูมิใจในตัวเอง ครูเองก็ดูถูกภูมิปญญาของกะเหรี่ยง 
เด็กจึงไมภาคภูมิใจในตัวเอง” รวมทั้ง มุกดา  อินตะสาร เปนชาวดอกคําใต เปนครูที่บานเกิด 
และไดรับทราบปญหาของเด็กๆ ปญหาครอบครัว ความยากลําบากในการทํามาหากิน              
การปรับตัว การอยูรวมกับคนพื้นราบอื่นๆ การสูญเสียเอกลักษณ และความพยายามแสวงหา
ความเชื่อมั่นใหกับตนเอง กลายเปนปมดอย และเปนปญหาสังคมสําหรับหลายคน (เสรี  พงศพิศ
, 2548, หนา 45-48) และจากบันทึกแฟมชีวิต นักเรียนชาวไทยภูเขาที่ไดสะทอนวา “…รูสึก
ภูมิใจที่ไดเกิดมาเปนชาวไทยภูเขาบนพื้นแผนดินไทย เกิดความรูสึกดีๆ หลายอยาง และทําใหมี
จิตสํานึกในชนเผาของตนเอง เพราะเมื่อกอนคิดวามีแตคนดูถูก ซ่ึงทําใหรูสึกวาต่ําตอย แตพอได
เรียนหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียน           
ชาวไทยภูเขา นี้แลว ทําใหภาคภูมิใจมากกวา และการเรียนที่ผานมาเปนการเรียนแบบสมัยใหม
ไปทุกเรื่อง พอไดเรียนหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรู
ของนักเรียนชาวไทยภูเขานี้แลว ทําใหไดสัมผัสกับเผาของตนเองอยางแทจริง รูสึกภูมิใจที่ได
เรียนรูแบบนี้ ภูมิปญญาชนเผาชวยประหยัดไดหลายอยางและประหยัดทรัพยากร เพราะคนใน
ทองถ่ินสามารถทําเองได หาวัสดุในทองถ่ินไดงาย ชวยใหรูจักใชส่ิงของที่มีอยูในชุมชนนํามาใช
ใหเกิดประโยชน ลดคาใชจายในครอบครัวไปสวนหนึ่ง และสามารถนําไปประกอบอาชีพได 
ทําใหหางไกลยาเสพติด เปนการใชชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริ…”  
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 จากขอวิจารณและการสะทอนความคิดเห็นของนักเรียนชาวไทยภูเขาดังกลาวขางตน      
มีความสอดคลองกันดานความรูสึกแงลบที่เกิดขึ้นในใจของนักเรียนชาวไทยภูเขา แตทวา        
เมื่อนักเรียนชาวไทยภูเขาไดมีโอกาสเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขาจาก หนวยการเรียนรู
แบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา ซ่ึงมีการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนบริบทพื้นฐานในการสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน     
นี้แลว สามารถสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียนชาวไทยภูเขาได คือ นักเรียนชาวไทยภูเขา                
มีศักยภาพในการเรียนรู ทําใหเกิดความรูในศักยภาพของตนเอง รูจักทุนทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนตนเอง คือ นักเรียนชาวไทยภูเขาเรียนรูวา ชนเผาตนเองมีภูมิปญญาชนเผาอะไรบาง  
มีประโยชนตอการดําเนินชีวิตอยางไร ในชุมชนของตนเองทรัพยากรอะไรบาง มีคุณคาและ
ประโยชนตอคนในชุมชนอยางไรบาง และนักเรียนชาวไทยภูเขาสามารถวิเคราะหขอมูล
เหลานั้นได คือ สามารถเห็นคุณคาของภูมิปญญาชนเผา เห็นคุณคาของทรัพยากร ที่มีอยูใน
ชุมชน จนเกิดเปนความภาคภูมิใจในชนเผาตนเอง รวมทั้งสามารถทําความเขาใจกับปญหา            
ในยุคโลกาภิวัตนได โดยเกิดปญญารับรูวาหากดําเนินชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  
จะทําใหหางไกลจากยาเสพติด ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมดีตอชีวิตของตนเอง  
 ฉะนั้น ปรากฏการณดังกลาวจึงเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ
บนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา ที่ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเปนบริบทพื้นฐานนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2548) ที่ไดกลาววา ในทางปฏิบัติสามารถนําเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนพื้นฐานในการเสริมสรางผลกระทบในแงบวกที่เกิดขึ้นจาก
การมีปฏิสัมพันธระหวางชุมชนและกระแสโลกาภิวัตน หรือนํามาใชเปนพื้นฐานสําหรับการ
สรางภูมิคุมกันตอผลกระทบในแงลบได คือ การเพิ่มความรูและขีดความสามารถของคนใน
ชุมชนใหรูจักตนเอง มีศักยภาพในการเรียนรู และรูจักทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ตนเอง ในระดับที่สามารถวิเคราะหขอมูลท่ีตนเองมีอยูใหสามารถทําความเขาใจผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงใหเกิดปญญาความรูได จึงแสดงใหเห็นวา การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนชาวไทยภูเขาในหนวยการเรียนรู
แบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา สามารถทําให
นักเรียนชาวไทยภูเขาเกิดความคิดในเชิงบวก ซ่ึงเปนภูมิคุมกันใหนักเรียนชาวไทยภูเขาสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในยุคโลกาภิวัตนไดอยางมีความสงบสุข 
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5.2.3 ปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาการศึกษาของคนในชุมชนทองถิ่น ควรใหคนใน
ชุมชนนั้นเปนผูใหการศึกษา เปนผูนําในการพัฒนา เพราะคนในชุมชนจะมีความเขาใจใน
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีการดําเนินชีวิต ซ่ึงเปนพื้นฐานการพัฒนาในเรื่องตางๆ  
 จากการบันทึกเปาหมายในชีวิตของแฟมชีวิต นักเรียนชาวไทยภูเขามีความใฝฝนวา “…
อยากกลับไปพัฒนาหมูบาน อยากทํางานใหกับชุมชนของตนเองและรัฐบาล และเปนที่ยอมรับ
ของสังคม…” นับวาเปนจุดเริ่มตนที่ดี ที่การศึกษาไดบมเพาะความคิดสรางสรรคใหกับเยาวชน
ชาวไทยภูเขาที่มีความใฝฝนอยากจะทํางานใหกับบานเกิด หากเปาหมายในชีวิตของนักเรียน
เหลานี้เปนความจริง จะสงผลใหประเทศชาติไดทรัพยากรบุคคลที่ทํางานพัฒนาทองถ่ินดวย      
ใจรัก ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เปาหมายในชีวิตของนักเรียนชาวไทยภูเขา
เชนนี้ สอดคลองกับแนวคิดและแนวทางการดําเนินงานของ เบนดา และ คุก (Benda & Cook, 
2004, present) ซ่ึงเปนผูที่ทําหนาที่ในการใหการศึกษาแกคนพื้นเมืองของออสเตรเลีย โดยใช
แนวคิดวา “ใหคนของชุมชนนั้นเปนผูใหการศึกษา” เบนดาไดกลาวถึงการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพื้นเมืองวา “ตองอาศัยคนของเขา ตองฝกคนของเขาใหสามารถกลับไปชวยเหลือชุมชน
ทองถ่ินของเขา ไมเชนนั้นจะทําใหสําเร็จไดยาก เพราะคนในชุมชนจะไมยอมรับและใหความ
เชื่อถือคนนอก” หากทําการวิเคราะหในอีกมุมมองหนึ่ง สาเหตุที่คนพื้นเมืองไมยอมรับและให
ความเชื่อถือ คนนอกอาจจะเนื่องมาจาก คนนอกชุมชนไมเขาใจในวัฒนธรรม ประเพณี วิถีการ
ดําเนินชีวิตของชนเผาพื้นเมืองก็ได ฉะนั้น การใหการศึกษา การพัฒนาชุมชนทองถ่ินใดนั้น  
หากไดคนที่เปนคนของชุมชนทองถ่ินนั้นเปนผูใหการศึกษา เปนผูนําในการพัฒนา ยอมมีปจจัย
แหงความสําเร็จสูง เนื่องจาก คนในชุมชนทองถ่ินยอมเขาใจในในวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ประเพณี ของชุมชนมากกวาคนนอกชุมชน วิถีการดําเนินชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมเหลานี้                
เปนพื้นฐานการพัฒนา หากเราเขาใจถึงแกนแทของพื้นฐานเหลานี้อยางดี ก็จะสามารถนําไปสู
การพัฒนาในเรื่องตางๆ ไดดีเชนเดียวกัน 

5.2.4 แนวทางการพัฒนาทองถิ่นบนบริบทของประเทศไทย ควรพัฒนาคนในทองถิ่นให
พึ่งพาตนเองได ดวยกระบวนการศึกษาที่ถูกตอง คือ การพัฒนาการศึกษาคนในทองถิ่นบน
พื้นฐานภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  
 จากพัฒนาการการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนชาวไทยภูเขา พบวานักเรียน 
ชาวไทยภูเขามีความภาคภูมิใจในชาติพันธุตนเอง มีความรูและความตระหนักในคุณคา              
ภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา และมีกระบวนการที่จะนําองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทย
ภูเขาไปประยุกตใชในวิถีชีวิตเพื่อการพึ่งพาตนเองของนักเรียนชาวไทยภูเขา แสดงใหเห็นวา    
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ผลจากการเรียนการสอนตามหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน           
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา ไดเปนไปตามแนวทางการพัฒนาคนในทองถ่ินที่                  
พระราชสีมาภรณ (2533, หนา 17) ไดเสนอไววา “ถาจะพัฒนาประเทศก็ตองพัฒนาหมูบาน        
ถาจะพัฒนาหมูบานตองพัฒนาคน  ถาจะพัฒนาคนก็ตองพัฒนาการศึกษาของคน ใหคนเจริญ
ดวยสติและปญญา” โดย เสรี  พงศพิศ (2533, หนา 29) กลาววา ศักยภาพของบุคคล ถาไดรับการ
สนับสนุนและเติบโตโดยวิธีหรือกระบวนการศึกษาที่ถูกตอง มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู 
“การพัฒนา” และไดเสนอทัศนะการพัฒนาไปสูการพึ่งตนเองไวอีกวา “การพึ่งตนเองในที่นี้ 
ไมไดหมายถึงการตัดออกจากสังคมภายนอก หรือจะตองยอนไปสูอดีต แตหมายถึงการสามารถ
ที่จะใชศักยภาพไดอยางสูงสุด การใชทรัพยากรคน ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูรอบตัวในการทํา
ประโยชนสูงสุด ใหมีความเปนไททางเศรษฐกิจ ในทางสังคม วัฒนธรรม” และ จินตนา            
สุจจานันท (2547, หนา 163) ไดกลาววา การพัฒนาที่ยึดวัตถุเปนศูนยกลางนั้น เปนนโยบาย     
การพัฒนาที่ไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากเปนการพัฒนาที่ประชาชนพึ่งตนเองไมได การที่จะ
ทําใหเกิดการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองได จําเปนตองยึดคนเปนศูนยกลาง ดวยการพัฒนาดาน
การศึกษาใหกับประชาชน รวมทั้ง การปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2547, หนา 14) ซ่ึงเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ           
ไดมีแนวคิดที่ยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย       
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป              
ในอนาคต  
 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาทองถ่ินในบริบทของประเทศไทย  ตามสภาวะที่มีการ
แพรกระจายวัฒนธรรมหรือการยืมวัฒนธรรมจากตางประเทศในยุคโลกาภิวัตนนั้น จําเปนตองมี
การพัฒนาคนในทองถ่ินใหมีศักยภาพในการพึ่งตนเองได โดยใชกระบวนการศึกษาที่ถูกตอง 
คือ การพัฒนาการศึกษาของคนในทองถ่ินบนฐานภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เพื่อใหคนทองถ่ิน
รูจักตนเอง สามารถเรียนรู เลือกสรร และใชความรูวิทยาการจากกระแสคลื่นอารยธรรม
ภายนอกไดอยางเหมาะสมและสมดุลตามบริบทของทองถ่ินตนเอง 
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5.2.5 การจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการ
เรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา เปนการนํานโยบายการศึกษาของประเทศไปสูการปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม 
 จากการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรู
ของนักเรียนชาวไทยภูเขา ซึ่งเปนการวิจัยและพัฒนา ระยะที่ 1 พบวา หนวยการเรียนรูแบบ
บูรณาการบนฐานภูมิปญญาทอง ถ่ินเพื่ อการ เรี ยนรูของนัก เรี ยนชาวไทยภู เขาที่ ได                      
เปนองคความรูที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม เนื่องจาก 
กระบวนการจัดทําไดใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ระหวางผูวิจัย
และคณะครูผูสอน และประยุกตใชแนวคิดการทําประชาพิจัยและพัฒนา (PR&D) ในการจัดเวที
การเรียนรูรวมกันระหวางผูวิจัย คณะครูผูสอน และผูปกครองนักเรียนชาวไทยภูเขา เพื่อให
ผูปกครองชาวไทยภูเขาเสนอแนวทางการการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนชาวไทยภูเขา 
และวิพากษหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียน
ชาวไทยภูเขา  
 กระบวนการวิจัยและพัฒนาดังกลาว เปนการแกไขปญหาหรือขอบกพรองในการจัดทํา
หลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ดังจะเห็นไดจากรายงานการวิจัยของ 
พชรวรรณ  จันทรรางศุ (2531) ที่ไดทําการวิจัยสภาพปญหาทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียนของชาวกะเหรี่ยงเผาสะกอ ที่พบวาการศึกษาในระบบโรงเรียนยังไมมีบทบาทสําคัญ   
ในการถายทอดวัฒนธรรมและงานอาชีพใหแกนักเรียนชาวกะเหรี่ยง อีกทั้งทางโรงเรียนประสบ
ปญหาดานการใชหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับทองถ่ิน และการปรับรูปแบบของการจัด
การศึกษาใหมีความผสมผสานเขากับชีวิตในชุมชน อีกทั้ง กรมวิชาการ (2536, หนา 32)          
ไดเสนอแนวทางการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปจัดการเรียนการสอนไววา บทบาทของหนวยงาน 
หรือผูที่เกี่ยวของ ผูบริหารและครูผูสอน ควรเห็นความสําคัญในคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปนผูสรางกระบวนการเรียนรูและเอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู และควรนําผูรูหรือปราชญ
ทองถ่ินมารวมในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับครูผูสอน   
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นอกจากนั้น กระบวนการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ยังไดตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรมวิชาการ, 2542, หนา 2-15) ที่กําหนดไว
วาทุกฝายตองสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูแกผูเรียนเปดโอกาสใหทุกฝาย ผูปกครอง 
ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้จึงเปนการนํานโยบายการศึกษา
ของประเทศไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลลัพธอยางเปนรูปธรรมดวย 

5.2.6 การมองเห็นอดีต การมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันท่ีมีรากเหงามาจากอดีต 
เปนสิ่งท่ีเราจะนําไปวางแผนสรางรูปแบบ  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและ              
ในอนาคตไดอยางถูกตองและไมเกิดความผิดพลาดในอนาคต 
 จากการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐาน            
ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา หรือ การจัดทําหนวยการเรียนรูแบบ            
“ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล” ที่ไดจากการวิจัยและพัฒนา ระยะที่ 2 เมื่อวิเคราะหถึงองคประกอบ     
ทั้ง 4 ของรูปแบบ คือ องคความรูภูมิปญญาทองถ่ินของชาวไทยภูเขา โรงเรียน นักเรียนชาวไทย
ภูเขา และชุมชนทองถ่ินชาวไทยภูเขา จะเห็นไดวา  
 การจัดทําหนวยการเรียนรูแบบ ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล ไดใชองคความรูภูมิปญญา
ทองถ่ินชาวไทยภูเขาเปนฐานในการจัดทํา โดยโรงเรียนไดนําเอาองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน
ชาวไทยภูเขามาบูรณาการรวมกับสาระการเรียนรูที่สอนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให
นักเรียนชาวไทยภูเขาไดมีโอกาสเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับที่ วิจารณ  
พาณิช (ประพนธ   ผาสุขยืด, 2546) ไดกลาวถึง การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินไววา ความรู
ภูมิปญญาทองถ่ินควรไดรับการยกระดับและนํามาใชใหเกิดประโยชนในดานชีวิตความเปนอยู 
ควรมีการรวบรวม ประมวล จัดระบบใหอยูในสภาพที่เขาถึงหรือคนหาไดโดยงาย รวมทั้งควร
ทําใหเปนขอสนเทศดานภูมิปญญา และกรมวิชาการ (2536, หนา 30) ไดเสนอแนวทางหรือ
วิธีการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปใชในการจัดการเรียนการสอนไววา ควรเปนการผสมผสาน
ระหวางความรูสากลกับความรูทองถ่ิน เนนการศึกษา วิเคราะห ทําความเขาใจวิธีคิด และ
แนวคิดของภูมิปญญาทองถ่ิน ใหผูเรียนไดคิดอยางอิสระคิดหลายดานหลายมุม และสรุปเปน
ความรูและประสบการณที่จะใชในการดํารงชีวิต 
 อีกทั้ง ในกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนชาวไทยภูเขาไดมีการศึกษา สืบคน           
องคความรูภูมิปญญาที่มีอยูในชุมชนทองถ่ินชาวไทยภูเขา และนักเรียนชาวไทยภูเขาแตละ      
ชนเผาก็นําเอาองคความรูภูมิปญญา ที่ไดจากการศึกษาสืบคนจากชุมชนทองถ่ินของตนเอง        
มานําเสนอแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน สงผลใหเกิดเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู                   
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ซ่ึงกันและกัน ระหวางนักเรียนชาวไทยภูเขาแตละชนเผา รวมทั้งครูผูสอนในโรงเรียนเองก็ไดมี
โอกาสเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขารวมกับนักเรียนดวย ซ่ึงเปนไปในทิศทางที่ แฟรร 
(Freire, อินเทอรเน็ต, 1960) ที่ไดอธิบายถึงทางเลือกทางการศึกษาและการคนพบวิถีทางในการ
เปลี่ยนแปลงโลกของตนไววา ครูและนักเรียนจะเปนผูสรางสรรคใหมที่มั่นคงถาวร ครูและ
นักเรียนจะเปนทั้งครูและนักเรียนในขณะเดียวกัน ทั้งครูและนักเรียนก็เรียนรูซ่ึงกันและกัน และ
ชวยเหลือกัน ในการเรียนรู และ พงศพิศ (Phongphit, 1986, p. 5-10) ไดใหแงคิดท่ีเกี่ยวของกับ               
ภูมิปญญาทองถ่ินไววา “การคืนสูรากเหงา” หมายถึง การกลับไปสืบคนหาคุณคาที่ดีงาม อันเปน
จิตวิญญาณของบรรพบุรุษ คนหาสาระสําคัญอันเปนวิถีของชุมชน เพื่อจะไดสืบทอดโดยการ
ฟนฟู อนุรักษ ประยุกตและสรางสรรคใหมใหเหมาะสมกับยุคสมัยแหงปจจุบัน สอดคลองกับ 
ยศ  สันตสมบัติ (2542, หนา 48-56) ที่กลาววา ภูมิปญญาทองถ่ินไมอาจดํารงอยูและพัฒนา       
สืบตอไปหากถูกตัดขาดจากรากเหงา ทั้งในดานของธรรมชาติและวัฒนธรรม  รวมทั้ง              
กรมวิชาการ (2536, หนา 30) ไดกลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจจะใหครูเปนผู
ดําเนินกิจกรรม โดยนําความรูและประสบการณของผูรูในทองถ่ิน มาจัดกิจกรรมการเรียน          
การสอน หรืออาจใหผูรูเปน ผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแทนครูผูสอน สวนสถานที่เรียน
อาจจะเปนโรงเรียน หรือใหนักเรียนไปเรียนที่บานของผูรูในทองถ่ิน  
 กระบวนการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันระหวาง องคความรู        
ภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา โรงเรียน นักเรียนชาวไทยภูเขา และชุมชนทองถ่ินชาวไทยภูเขา
ในลักษณะดังกลาว จึงเปนสวนสําคัญที่ชวยพัฒนาใหนักเรียนชาวไทยภูเขามีศักยภาพ ในการ
คนพบองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขาในชุมชนทองถ่ินของตนเองใหเพิ่มมากขึ้น 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เสรี  พงศพิศ (2546) เรื่อง การปฏิรูปและบูรณาการการศึกษา ที่ได
ช้ีใหเห็นวา โรงเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครู และชุมชน ไปพรอมกันใน
กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู โดยมีกระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยางเหมาะสม จะทําให
ชุมชนคนพบ “ทุน” ของชุมชนอีกมากมาย และพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองและพัฒนาอยางยั่งยืน
ทุนที่มีอยูในชุมชนก็คือ ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนนั่นเอง และ เอกวิทย  ณ ถลาง (2540, หนา 
235)  ไดกลาวไววา การเรียนรูของคนในทองถ่ินที่เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน เปนมิติ
เดียวกันกับการดําเนินชีวิตที่สัมพันธกับโลกภายนอกและชุมชน ซ่ึงเปนการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินตามประเพณีในอดีต  
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 ทั้งนี้ มีงานวิจัยตางประเทศ ของ ไวท (White, อินเทอรเน็ต, 2548) ที่ไดศึกษาปญหาของ
นักเรียนที่เปนชนกลุมนอย ที่ใชชีวิตอยูทามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม  
ซ่ึงไดอิงอาศัยทฤษฎีความไมตอเนื่องทางวัฒนธรรม ตัวแบบโลกเชิงผสม และทฤษฎีนิเวศวิทยา
ทางวัฒนธรรม เปนตัวอธิบายการวิจัยดานชาติพันธุ ที่ศึกษาความขัดแยงทางวัฒนธรรมระหวาง
โรงเรียน บาน และกลุมเพื่อน พบวา นักเรียนที่เปนชนกลุมนอยที่ไดรับการเลี้ยงดูและเติบโตมา
ในสังคมที่มีวัฒนธรรมของตนเอง แลวถูกผลักเขาสูระบบโรงเรียนที่เนนสั่งสอนวัฒนธรรมของ
ชนกลุมใหญ เด็กที่เปนชนกลุมนอยจะรูสึกถูกบีบบังคับใหตองเลือกวัฒนธรรมใดวัฒนธรรม
หนึ่ง และจะเกิดเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้น คือ ความสําเร็จ (ในโรงเรียน) กลายเปนความลมเหลว 
(ในชุมชน) และความลมเหลวกลายเปนความสําเร็จ นั่นคือ ปญหาการละทิ้งวัฒนธรรมเดิม        
เพื่อความสําเร็จในชีวิต แตทองถ่ินจะเกิดความลมเหลวขึ้นในอนาคตอยางแนนอน เนื่องจากขาด
ผูที่สืบทอดทางวัฒนธรรม ซ่ึงจะสงผลทําใหชุมชนไมสามารถควบคุมสังคมของตนเองไดเกิด
ความออนแอของชุมชน  
 การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนชาวไทยภูเขา จากหนวยการเรียนรูแบบ       
ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล สามารถเปนแนวทางการปองกันปญหาดังกลาวไดแนวทางหนึ่ง ซ่ึงจะ
ทําใหนักเรียนชาวไทยภูเขาที่เขารับการศึกษาในโรงเรียนตามระบบการศึกษาของภาครัฐ             
ไดมีโอกาสเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของตนเองอยางตอเนื่อง โรงเรียนและชุมชนทองถ่ิน          
ชาวไทยภูเขามิไดถูกตัดขาดออกจากกัน แตมีสวนรวมและจุดมุงหมายรวมกันที่จะทําใหนกัเรยีน     
ไดเกิดการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขา ซ่ึงหมายถึง นักเรียนชาวไทยภูเขาเกิดความ
ภาคภูมิใจในชาติพันธุตนเอง มีความรูและความตระหนักในคุณคาภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทย
ภูเขา และมีกระบวนการที่จะนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินชาวไทยภูเขาไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตเพื่อการพึ่งพาตนเอง ดังนั้นจึงจะไมเกิดเหตุการณการละทิ้งวัฒนธรรมเดิม และชุมชน
ทองถ่ินชาวไทยภูเขาก็จะไมเกิดความลมเหลวหรือลมสลาย เพราะจะมีผูสืบทอดทางวัฒนธรรม 
ซ่ึงจะสงผลใหชุมชนสามารถควบคุมตนเองไดและเกิดความเขมแข็งของชุมชนตอไป 
 ฉะนั้นจึงสามารถกลาวไดวา การมองเห็นอดีต การมองเห็นการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน  
เปนสิ่งที่เราจะนําไปวางแผนเพื่อสรางอนาคตไดวา จะตองทําอยางไร ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง         
ในปจจุบันนั้น มีรากเหงามาจากอดีต แตหากเรามองไมเห็นอดีต มองเห็นแตการเปลี่ยนแปลง  
ในปจจุบัน แลวเราจะมาสรางรูปแบบเพื่อใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและ      
ในอนาคต รูปแบบนั้นจะไมสามารถใชได ดังนั้น หากเรามองเห็นอดีต มองเห็นการเปลี่ยนแปลง
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ในปจจุบันแลว เราจะสามารถสรางรูปแบบ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและ              
ในอนาคตไดอยางถูกตองและไมเกิดความผิดพลาดในอนาคต 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1 ปจจัยความสําเร็จในการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา คือ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเขาใจนโยบาย
การศึกษาของประเทศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นความสําคัญ และความจําเปนในการนํา     
ภูมิปญญาทองถ่ินไปบูรณาการรวมกับสาระการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และเปนผูนําทางความคิดใหกับคณะครูผูสอนในโรงเรียน  
เพื่อการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ
ในการดําเนินการ 

5.3.2 ผูบริหารตองสรางความตระหนักและความเขาใจใหครูผูสอน ใหเห็นความสําคัญ
ของนโยบายการศึกษาของประเทศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแกนแทของภูมิปญญาทองถ่ิน 

5.3.3 ผูบริหารควรสรางความเขาใจใหกับคณะครูผูสอนเกี่ยวกับการนําภูมิปญญา
ทองถ่ินไปบูรณาการสอนรวมกับสาระการเรียนรูวาเปนหนาที่ที่พึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไมควรคิดวาเปนการเพิ่มภาระงานหรือไมทําก็ไมเปนไร 

4.3.4 การจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรู
ของนักเรียนชาวไทยภูเขา ควรมีการแตงตั้งผูประสานงานหลัก เพื่อประสานงานกับคณะ
ครูผูสอน ผูปกครองนักเรียน ผูรูภูมิปญญา และหนวยงานงานท่ีเกี่ยวของ และเปนผูขับเคลื่อน
กระบวนการใหเปนไปตามระยะเวลาที่วางแผนไว 

5.3.5 โรงเรียนควรมีการประสานหรือสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานพัฒนาตางๆ 
รวมทั้งการมีขอมูลผูรูภูมิปญญาดานตางๆ เพื่อจะไดประสานงานในการเรียนการสอนภูมิปญญา
ทองถ่ินตอไป 

5.3.6 ควรมีการขยายผลการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขา สําหรับระดับชั้นอื่นๆ ภายในโรงเรียน และใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยการจัดเปนงานวิชาการของโรงเรียน เพื่อนําเสนอผลงาน เพื่อใหครู
จากโรงเรียนอื่นไดมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซ่ึงคณะครูผูสอนที่เปนผูรวมวิจัย ในการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมครั้งนี้ สามารถที่จะเปนวิทยากรหรือที่ปรึกษาใหกับครูใน
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โรงเรียนอื่นๆ ที่มีบริบทคลายคลึงกัน ที่มีความสนใจอยากจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ
บนฐานภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชาวไทยภูเขาได 

5.3.7 แนวทางในการนํา ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล ไปใชโดยกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
คือ  

โรงเรียน ซ่ึงมีนโยบายการศึกษาของประเทศ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
เปนบริบท ซ่ึงทําการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน และมีคณะครูที่ไดทําการเรียนการสอน          
ตามสาระการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนองคความรูสากล แนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และแนวคิดการทําประชาพิจัยและพัฒนา 
 ชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงมีองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ผูรูภูมิปญญาที่อยูในชุมชน และ
ผูปกครอง 
 โรงเรียนสามารถจัดทําหนวยการเรียนรูแบบ ไอ-ทริบเปลแอล โมเดล โดยใหคณะ
ครูผูสอนและชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดทําหนวยการเรียนรู ดวยการประยุกตใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและประยุกตใชแนวคิดการทําประชาพิจัย และ
นําสาระการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษามาบูรณาการรวมกับองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสอดแทรกและสงเสริมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระหวางที่มีการพัฒนาเพื่อจัดทําหนวยการเรียนรู สามารถนําหนวยการเรียนรูตนแบบไปทดลอง
สอน โดยมีกิจกรรมใหนักเรียนไปสืบคนภูมิปญญาในชุมชนทองถ่ินเพิ่มเติม แลวนําสิ่งที่คนพบ
ในชุมชนทองถ่ินมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางเพื่อนนักเรียนและครูผูสอน และครูผูสอน
ทําการปรับปรุง แกไข และเพิ่มเติมสวนบกพรอง ที่พบระหวางการนําหนวยการเรียนรูตนแบบ     
ไปทดลองสอน และจากนั้นนําหนวยการเรียนรูตนแบบเสนอตอผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 
เพื่อใหไดหนวยการเรียนรูที่สมบูรณ และใชในการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป                
ซ่ึงแนวทางการนํา  ไอ-ทริบเปลแอล  โมเดลไปใชตามที่กลาวขางตน  เปนวงจรของ
กระบวนการวจิัยและพัฒนา  
 
 


