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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมซนที่เกี่ยวข้อง 
กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขลุ่ยบ้านลาว 2) อบรมเซิงปฏิบัติการทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริม 
การตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) ประเมินผลการ'ฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้น่า 
ชุมซนและเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นซาวบ้านในชุมซนบางไส์ใก่ที่ย ังคงยึดอาซีพผลิตขลุ่ย 
บ้านลาว ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ครอบครัว ดำเนินการศึกษาจากเอกสารและ 
งานวิจ ัยท ี่เก ี่ยวช้อง สังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และจัดอบรมเซ ิงปฏ ิบ ัต ิการท ักษะการใช ้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ชุมซน 

ผลการศึกษาพบว่า ชุมซนต้องการความซ่วยเหลือจากภาครัฐในการส่งเสริมด้านการตลาด 
ในการทำขล ุ่ยซ ึ่งป ัจจ ุบ ันเหล ือเพ ียง 5 ครอบครัว ปัญหาที่พบ คือ ช ุมซนขาดผ ู้น ่าท ี่เข ้มแข ็ง 
ขาดแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน มีเวลาไม่ตรงกัน และซาดความสามัคคี ชุมซนต้องการเรียนรู้การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการขายสินค้าออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หลังการอบรมผู้เช้ารับการอบรมมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าก่อนการอบรม มีความ
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พึงพอใจต่อการอบรมระดับมาก มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน่ และมีการจัดตั้ง 
กลุ่มในชุมซนเพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปิญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว

คำสำคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีส่วนร่วมของชุมซน การส่งเสริมการตลาดการ 

อนุรักษ์ ภูมิปีญญา'ท้องถ่ิน'ขลุ่ย'บ้านลาว

ABSTRACT
The purposes of this research were to  1) study the problems and needs of the 

community related to  the use of information and communication technology skill to 
enhance marketing and conservation of Ban Lao bamboo flute local wisdom, 2) workshop 
on skill in using information and communication technology to  enhance marketing and 
conservation of local wisdom, and 3) evaluate the result of workshop on skill in using 
information and communication technology to  enhance marketing and conservation of 
local wisdom. Our sample was a community leader and local wisdom owner who lived in 
the Bang Sai Kai community (Thonburi in Bangkok) and still occupied the production of 
Lao’s flute. We conducted this work for 5 families with the relevant documents and 
research, interviews, group discussions and workshops on skills in using information and 
communication technology to  enhance marketing and conservation of Ban Lao bamboo 
flute local wisdom.

The result of research that Bang Sai Kai community needs public help to 
promote the marketing of flute production, which currently has only five families. The 
problems come from not only the lack of strong leader, motivation to  work together, and 
harmonic but also time’s mismatching. Accordingly, such community desires to learn how 
to use information and communication technology for online selling, product 
development, and conservation of local wisdom. เท addition to the study, our workshop 
on skill presented that the participants had better skill in using information and 
communication technology than before. They were satisfied in training are high level, 
enable to earn more money from online product sales, and establish their community 
groups to  enhance marketing and conservation of Ban Lao bamboo flute local wisdom.
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