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53262902:  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

คาํสาํคญั:  รูปแบบการเรียนการสอน / การจดัการความรู้ / ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

 ทศันีย ์ ทองไชย:  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์,  ศ.ดร.         
สิริวรรณ  ศรีพหล  และ รศ.ดร.นรินทร์  สงัขรั์กษา.  392  หนา้ 
 

 การวิจยัในครังนีมีวตัถุประสงค ์ 1)  เพือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับ              
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษา  2)  เพือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษา 2.1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน
ก่อนและ หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนักเรียน           
ชนัมธัยมศึกษา 2.2) ศึกษาทกัษะการจดัการความรู้หลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  2.3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษา  และ 3) เพือถอดบทเรียนการจดัการ
ความรู้ หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษา  การดาํเนินการวิจัยมี 4 ขนัตอน  คือ  ขันตอนที 1 การวิจัย (Research: R1)  การวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน 
(Analysis: A) ขนัตอนที 2 การพฒันา (Development: D1) การออกแบบและการพฒันา (Design and Development: D&D) 
ขนัตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) การนาํไปใช ้ (Implementation: I) และขนัตอนที 4 การพฒันา (Development: D )                            
การประเมินผล (Evaluation: E)   
 ผลการวจิยั  พบวา่   
 1.  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนักเรียน
ชนัมธัยมศึกษา  โดยยึดหลกัการเรียนรู้ทีเน้นให้นักเรียนไดป้ฏิบติัทงัในระดบับุคคลและระดบักลุ่ม มุ่งเน้นให้นักเรียน 
สร้างความรู้จากการปฏิบติัร่วมกันและมีการจดัเก็บความรู้ทีมีอยู่ในตวัตนของนักเรียนเปลียนเป็นความรู้ทีชัดแจง้ดว้ย        
การแลกเปลียนความรู้  ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนักเรียน          
ชนัมธัยมศึกษา เรียกว่า PHOSAI Model มีองคป์ระกอบสําคญั คือ 1) หลกัการ  2) วตัถุประสงค ์3) กระบวนการจดัการ
ความรู้  4) การวดัและประเมินผล และ 5) ปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้  

 2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  
.  ส่วนทกัษะการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาทอ้งถิน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
 3.  ผลการถอดบทเรียน  จากการบนัทึกความรู้  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ส่วนการสัมภาษณ์นักเรียน 
และการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนจะให้ประสบผลสาํเร็จนันตอ้งเริมตน้ทีตวัครูก่อน โดยครูผูส้อน
จะตอ้งเป็นผูเ้ตรียมการเรียนการสอน  นาํเสนอตวัอย่าง  และแนะนาํแหล่งเรียนรู้  เพือเป็นแนวทางให้นักเรียนไดด้าํเนิน
กิจกรรมใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์  
 
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ลายมือชือนกัศึกษา………………………………………..                      ปีการศึกษา 2556 
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 The objectives of this research were  to:  1) develop the instructional model according to the principle of the 

knowledge management on local wisdom for secondary school students; 2) evaluate the effectiveness of the instructional model 

according to the principle of the knowledge management on local wisdom for secondary school students;  2.1) compare the 

learning achievement before and after implementing the instructional model according to the principle of the knowledge 

management on  local wisdom for secondary school students; 2.2) study the  knowledge management skills after learning through 

the instructional model according to the principle of the knowledge management on local wisdom for  secondary school students; 

2.3) study the students’ satisfaction towards the instructional model according to the principle of knowledge management on local 

wisdom for secondary school students and 3) explore the lessons learned from the knowledge management after implementing the 

instructional model according to the principle of the knowledge management, on local wisdom for secondary school students.  The 

research procedures consisted of 4 phases: Phase 1; Research (R1) the Analysis of basic information (A); Phase 2: Development 

(D1) Design and Development (D & D); Phase 3: Research: (R2) Implementation (I) and Phase 4:  Development (D2) and 

Evaluation (E). 
 The research findings found that: 

 1. The development of the instructional model according to the principle of knowledge management on local 

wisdom for secondary school students, focusing on the students’ practice in both  individuals and groups, emphasized on the 

students’ knowledge construction from cooperative practice as well as knowledge storing from implicit knowledge, modified into 

explicit knowledge through sharing. The instructional model according to principle of knowledge management, on local wisdom 

for secondary school students is called PHOSAI Model. The major components were:  1) the principle, 2) the objective, 3) the 

knowledge management process, 4) the measurement and evaluation and 5) the factors facilitating knowledge management.              

 2. The findings of the implementation of the instructional model according to the principle of the knowledge 

management on  local wisdom for secondary school students, revealed that the posttest learning achievement of the experimental 

group was higher than the pretest at the 0.01 significant level.  The skills of knowledge management on local wisdom in overall 

were at a high level.  Moreover, the students satisfaction towards the principle of the knowledge management on local wisdom in 

overall was at the highest level.   

 3. The findings on lessons learned from the knowledge recording in overall were at the highest level. Lessons 

learned  from  learning  records,  student  interviews  and  knowledge  exchanges  revealed  that  the first priority of successful  

teaching  and  management  was the teachers.  The  teachers  were  required to teach, prepare  lessons, provide  examples  and  

suggest learning resources  in order to guide  students through successful activity  participation  according  to  learning  objectives.   
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     บทท ี1  

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสิงทีมีความจาํเป็นอยา่งยิงสําหรับวงการศึกษาไทย 

เพือให้เยาวชนหรือนกัเรียนเติบโตอยา่งมีคุณภาพตามสภาพและสังคมทีเปลียนไป โดยมุ่งเน้นให้
เรียนรู้จากการดาํเนินชีวิตประจาํวนัและเท่าทนัสังคมโลก ดว้ยการเชือมโยงระบบความรู้ทีมีอยูใ่น
แหล่งต่าง ๆ กบัความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดองคก์รเรียนรู้อยา่งยงัยืน ทงันี
เนืองจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีทาํให้เกิดสภาพทีเรียกวา่ โลกไร้พรมแดน การติดต่อสือสาร
สามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วและทวัถึงกนั นอกจากนีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ข่าวสาร และองคค์วามรู้              

ต่าง ๆ ทีปรับเปลียนไปอย่างรวดเร็ว สถานการณ์ในการแข่งขนัจึงเขม้ขน้ องคก์รทีจะอยูร่อดได้
จะตอ้งเรียนรู้ให้ทนัสถานการณ์โดยอาศยัการปรับเปลียนทีคล่องตวั คนในองค์กรจะตอ้งเรียนรู้
ร่วมกนัเพือผลกัดนัใหอ้งคก์รมุ่งไปสู่  “องคก์รแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization)  และปัจจยั
สาํคญัประการหนึงทีจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากขึน ดงัที  
ประเวศ วะสี (2544) รุ่ง แกว้แดง (2547) และบณัฑิต ฉตัรวิโรจน์ (2550)  ไดก้ล่าวถึง  การจดัการ
ความรู้  (Knowledge Management) ว่า  ความรู้ทีมีอยูอ่ย่างกระจดักระจาย และมากมายในองคก์ร   
ถูกเก็บอยูอ่ยา่งเป็นหมวดหมู่ และการส่งเสริมให้องคก์รเกิดการเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ร่วมกนัโดย
อาศยัเทคโนโลยีเป็นเครืองมือช่วยให้เกิดการลืนไหลขององคค์วามรู้ (Flow of Knowledge) ทีมีอยู่
ทงัในตวับุคคลและในองคก์ร  ซึง โพแลนยี (Polanyi) (ทวี  นาคบุตร, 2549: 30-31) กอล์ฟ และ
โจนส์ (Groff and Jones, 2003: 3) ทาคูชิ และโนนากะ  (Takeuchi and Nonaka, 2004: 53)  ประพนธ์  
ผาสุขยืด (2550: 21-22) บดินทร์  วิจารณ์ (2550:16) และวิจารณ์  พานิช (2551: 4) ยงัไดก้ล่าวถึง
ความรู้วา่ ความรู้ทีมีอยูมี่ทงัความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ทีอยูใ่นรูปตวัหนงัสือ 
และความรู้ทีฝังลึก  (Tacit  Knowledge) ทีอยูใ่นคนทงัทีเป็นความเชือ ค่านิยม เหตุผล  และทกัษะ
ในการปฏิบติั ทงันีเพือเสริมสร้างให้เป็นสังคมแห่งความรู้ และเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึงนบัวา่เป็น
การปฏิรูปองคก์ร และฟืนฟูเศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่งมนัคงอยา่งเต็มที   และมนุษยไ์ดก้า้วเขา้สู่
ยุคการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ดงันนัครูผูส้อนจึงมีหนา้ทีทีสําคญัในการพฒันา
ระบบการจดัการความรู้ในโรงเรียน ความรู้จึงเป็นฐานอนัสําคญัในการสร้างความหลากหลาย            

ผูเ้รียนจะต้องมีความรู้ให้ทนัต่อการเปลียนแปลงในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based  
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Economy) การเรียนรู้  ความรู้  และนวตักรรมจึงเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาให้เกิดการเรียนรู้             
อยา่งต่อเนือง 

 ตงัแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นตน้มา
จนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555-2559) และในพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดแนวทางการจดั
การศึกษาโดยยึดหลกัผูเ้รียนเป็นสําคญั กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ดงันนัการพฒันาประเทศจะมุ่งพฒันา โดยใช้ “คนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา” และแนวทางการพฒันาก็คือ การพฒันาคุณภาพคน และสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยเนน้การพฒันาใหแ้ก่เด็กและเยาวชน โดยอาศยัความร่วมมือ
ของครอบครัว ชุมชน สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา ซึงครอบคลุมทงับา้น วดั และโรงเรียน และ
ในการพฒันานนัจะตอ้งสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานการพฒันาทีมนัคง
ของประเทศมุ่งพฒันาโดยให้ชุมชนจดัการกนัเองทงัดา้นการจดัการความรู้ และการสร้างความ
มนัคงทางเศรษฐกิจชุมชน  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพิมเติม 
(ฉบบัที 2)  พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึงหลกัของการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือความเป็นไทย   ให้มี
ความรัก และความภาคภูมิใจในทอ้งถินและประเทศชาติ  มีการสร้างและใช้ความรู้ และสามารถ
เผชิญกบัความเปลียนแปลงไดอ้ยา่งเท่าทนัและชาญฉลาด   

การพฒันาบุคลากรในองคก์รทงัภาครัฐ และเอกชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลทีมีความรู้ 

ความสามารถ และมีทกัษะทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตในยุคโลกาภิวตัน์พร้อมกับมีความสมดุล         
ทงัทางด้านสติปัญญา ดา้นจิตใจ และดา้นสังคมอย่างครบถว้นตามวิถีชีวิตแบบไทยและอยู่ใน
สภาวะทีพร้อมทีจะ “แข่งขนั” และ“ร่วมมือ” กนัในศตวรรษที 21 ซึงผูที้จะประสบความสําเร็จและ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมของโลกยุคใหม่ได้อย่างสง่างามจะต้องเป็นคนเข้มแข็งและแข็งแกร่ง  
ความสามารถทีสร้างสรรคใ์นวงกวา้ง มีไหวพริบ ดงันนักระบวนการจดัการศึกษาทีมีรูปแบบและ
ระบบทีหลากหลาย สามารถเชือมโยงกระบวนการเรียนการสอนไวเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นนั 

กระบวนการจัดการความรู้จึงเป็นส่วนสําคัญทีจะสามารถพัฒนาคนให้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต              
จากความรู้ทีมีอยู่ในตนเองและแหล่งเรียนรู้ภายนอก ซึงระบบการศึกษาไทยยงัไม่ได้ส่งเสริม
กระบวนการสร้าง สังเคราะห์  และจดัระบบขององค์ความรู้ทีดีจึงส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบ           
ท่องจาํเป็นส่วนใหญ่ แต่กระบวนการจดัการเรียนรู้นนัมีกระบวนการทีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้
ให้มีการเรียนรู้ทีหลากหลาย ทงัจากตนเองและผูอื้น  โดยการแลกเปลียนเรียนรู้อนัจะส่งผลให ้             
การเรียนรู้ของผูเ้รียนมีกระบวนการคิด และกระบวนการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ และพฒันาผูเ้รียน                            
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โรงเรียนเป็นสถาบันหนึงมีหน้าทีทีสําคญั คือ               
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การสร้างความรู้ การเผยแพร่ความรู้  เพือสนองความตอ้งการของสังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก  
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดา้นการจดัการศึกษาไดส่้งเสริมการศึกษาในการพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถทาํงาน และอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552) นักเรียนไทยในปัจจุบนัไม่สามารถใช้ศกัยภาพของตนได้อย่างเต็มความสามารถ และ
พฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียน ทาํงานเฉพาะตวั  เฉพาะหน่วย ขาดการใช้พลงัร่วม (Synergy)           
ในการทาํงานภายใตค้วามสัมพนัธ์ในแนวเส้นตรง (Linear Relationship) ทาํให้ไม่เกิดการแบ่งปัน
แลกเปลียนความรู้ระหว่างกนั (วิจารณ์ พานิช, 2551) ในโลกปัจจุบนันีไดรั้บผลกระทบจาก                      
การเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลย ีและองคค์วามรู้จึงมีความสาํคญัเพิมมากขึน   

 จากแนวนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ  ตงัแต่ปี  พ.ศ. 2540  เป็นตน้มา  จนถึงแผน 
การศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ. 2552-2559  แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์ เพือมุ่ง
พัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม                  
มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และพฒันา
สังคมไทยใหเ้ป็นสังคมทีมีความเขม้แขง็และมีดุลยภาพใน 3 ดา้น คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉนัทแ์ละเอืออาทรต่อกนั  เพือให้บรรลุตามหลกัปรัชญา
และเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559  จึงกาํหนดวตัถุประสงค์
ของแผนทีสําคญั 3 ประการ คือ 1) เพือพฒันาคนอย่างรอบด้านและสมดุล เป็นฐานหลักของ            
การพฒันา  2) เพือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และ 3) เพือ
พฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมเพือเป็นฐานในการพฒันาคน และสร้างสังคมคุณธรรมภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ในวตัถุประสงค์ขอ้ที 2 เพือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมภูมิปัญญา   และ
การเรียนรู้ ซึงมีแนวนโยบายส่งเสริมการจดัการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบนัศาสนา และ
สถาบนัทางสังคม ทงัการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ส่งเสริม
สนบัสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม พลศึกษา กีฬา เป็นวิถี
ชีวติอยา่งมีคุณภาพและตลอดชีวิต  และส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพือสร้างองคค์วามรู้ นวตักรรม 
และทรัพยสิ์นทางปัญญา พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ และสร้างกลไกการนาํผลการวิจยัไปใช้
ประโยชน์ จะเห็นไดว้า่การปฏิรูประบบการบริหารและการจดัการศึกษา โดยให้ประชาชนในชุมชน
ในทอ้งถินมีส่วนรับผดิชอบต่อการจดัการศึกษา  เพือทีจะสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคม
ไดอ้ย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงันนัชุมชนจึงมี
ความสาํคญัและมีประโยชน์อยา่งมากต่อการจดัการเรียนการสอน  เพราะชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากร
ทีสําคญัยิง สามารถนาํมาจดักิจกรรมและนาํมาปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ และ             
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ในปัจจุบันแหล่งความรู้ในชุมชนยงัได้รับการสนับสนุนให้เป็นสือการเรียนการสอนทีสําคัญ     
อย่างหนึงในการจัดการเรียนการสอน ซึงจะทาํให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้สิงทีใกล้ตวัทีมีข้อเท็จจริง            
มีหลกัฐานและประจกัษ์พยานให้เห็นชดัเจนเน้นการปลูกฝังความรัก  ความภาคภูมิใจ และความรู้ 
อนัเป็นเจา้ของมรดกทางวฒันธรรมท้องถินของตนเอง ภูมิปัญญาชาวบา้นจึงเป็นความรู้ ความคิด
ของคนในทอ้งถินทีคิดขึนมาเพือแกปั้ญหาในชีวิตจริง คนในทอ้งถินจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  ซึงมีอยูใ่นตวับุคคล  และความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ในชีวติจริงของคนเรา ซึงมีขนัตอน
กระบวนการเรียนรู้จนเกิดการตกผลึกทางปัญญา มีการถ่ายทอดและพัฒนาอย่างเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมยัทีเปลียนแปลงไป  ดงันนัภูมิปัญญาทอ้งถินจึงเป็น
พนืฐานขององคค์วามรู้สมยัใหม่ทีสาํคญัทีจะช่วยพฒันาการเรียนรู้ใหส้มบูรณ์มากยงิขึน   

 การศึกษาเป็นเครืองมือทีสําคญัอย่างยิงในการพฒันาคน พฒันาองค์กร บุคลากรใน
องคก์รมีความรู้ความสามารถนาํความรู้ต่าง ๆ มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ยอ่มไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัใน
ยุคทีมีสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การจดัการความรู้จึงมีความสําคญัอยา่งยิง เพราะ
การจัดการความรู้ทําให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรเกิดความเข้มแข็ง  เกิดการพฒันา                    
ดงัทีกระทรวงศึกษาธิการ (2550) สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) และ
สถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ (2548)  ประพนธ์  ผาสุขยืด  (2550)  และวิจารณ์  พานิช  (2551)                        
ได้กล่าวถึงการจดัการความรู้ว่า  เป็นเครืองมือในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายได้  ทีสําคญั             
เห็นวา่บุคลากรในองคก์รเป็นทรัพยากรมนุษยที์มีคุณค่าท่ามกลางกระแสของการเปลียนแปลงของ
สังคมโลก ซึงมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรสมยัใหม่จาํเป็นตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อ             
การเปลียนแปลงนนั ๆ และบุคลากรทุกคนในองคก์รจะตอ้งสามารถทาํงานไดค้รอบคลุมงานหลกั
ขององคก์รทุกดา้น และสามารถทาํงานร่วมกนัเป็นทีมได ้เพือทีจะผลกัดนัให้องคก์รมีประสิทธิภาพ  
และสามารถปรับตวัได้ในสังคมโลกทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน การจดัการ
ความรู้ไม่ใช่เรืองของคน ๆ เดียว แต่เป็นเรืองของคนหลายคนทีทาํงานร่วมกนั  ดงันันเวลา
ปฏิบติังานแต่ละคนจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกนัเมือนาํมาแลกเปลียนกนัแลว้อาจจะมีส่วนทีเป็น
เหมือนกนั  ซึงจะเป็นการยืนยนัวา่เขา้ใจตรงกนัเมือเอามาแลกเปลียนกนัมาก ๆ จะทาํให้ยกระดบั
ความรู้ ความเขา้ใจขึนไปอีก จึงจาํเป็นตอ้งสร้างค่านิยมขององค์กร  (Corporate Value) และ
วฒันธรรมองค์กร (Corporate Culture) ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  แต่เนืองจากความรู้ภายใต้
บริบทของแต่ละสังคมมกัจะแฝงอยู่ในภาษา วฒันธรรม ประเพณี แต่ในปัจจุบนัความรู้ในทอ้งถิน
บางอยา่งถูกละเลยไป เพือเป็นการรักษาองค์กรไว ้จึงจาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการจดัการความรู้
เพือใหค้วามรู้ทงัหลายนนัเกิดผลในทางปฏิบติักลายเป็นความรู้ทีเกิดประโยชน์สาํหรับคนทงัองคก์ร 
เพือการกา้วเขา้สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
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 ดังนันท่ามกลางการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนืองของประเทศต่าง ๆ ใน                
สังคมโลก   ถือเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะทรัพยากร
มนุษยที์มีคุณภาพ การศึกษาจึงเป็นตวัแปรสําคญัในการพฒันาคุณภาพมนุษยที์จะผลกัดนัให้เกิด                    
การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต การจดัการศึกษาไม่ใช่เป็นเรืองเกียวขอ้งกบั               
ชุมชนใดชุมชนหนึงเท่านนัแต่เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัทุกภาคส่วนในสังคม  รวมถึงกลุ่มคนทีอยู่
ห่างไกลชนบทหรือชุมชนแออดัในเมืองใหญ่ การจดัการศึกษาในสังคมยุคโลกาภิวตัน์จึงควรมี
ความหลากหลาย   เพือให้ทุกคนสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง ของครอบครัว  และ
ชุมชน สามารถพึงพาตนเองได ้ การพฒันามนุษยจึ์งไม่จาํเป็นตอ้งเรียนเฉพาะในระบบโรงเรียน
เท่านนั  แต่ตอ้งปรับเปลียนเพือให้ทนักบัเหตุการณ์ความเปลียนแปลงทีเกิดขึนในอนาคต ดงันัน                  
การกระจายอาํนาจไปสู่ทอ้งถินและสถานศึกษาจึงมีความสําคญัและจาํเป็นในการจดัการศึกษา       
ทีเอือต่อการแกปั้ญหาและการพฒันาทอ้งถิน และชุมชนมากขึน แต่ตอ้งตงัอยู่บนพืนฐานแนวคิด                
ทีจะให้ทอ้งถินและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาทอ้งถินและชุมชนให้มาก  เป็นการนาํ              
ภูมิปัญญาของท้องถินมากาํหนดเป้าหมาย  และวิธีการพฒันาให้เหมาะสมตรงตามสภาพและ               
ความตอ้งการของชุมชนใหม้ากขึน  

 จากการติดตามการใชห้ลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้  พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง  
2533) หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศกัราช 2524 (ฉบบัปรับปรุง 2533)  หลกัสูตรการศึกษา
ขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  2544  และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2551  
ไดมุ้่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยึดมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพืนฐาน รวมทงัเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษา  
ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญับนพืนฐานความเชือวา่
ทุกคนสามารถเรียนรู้  และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2552: 4)  และ          
ทีสําคญัในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรทังหลักสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 และ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ในการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้กําหนดให้ผูเ้รียน           
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และการพฒันาสิงแวดล้อม                 
มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข              
ดา้นคุณภาพผูเ้รียน เมือเรียนจบชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ผูเ้รียนจะตอ้งไดเ้รียนรู้ เรือง ภูมิปัญญาไทย           
มีความภูมิใจในความเป็นไทย ซึงสอดคลอ้งกบันโยบายของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (สวธ.) ทีจะให้
หน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมทงัประชาชนร่วมกนัรักษาและส่งเสริม บาํรุง รักษาวฒันธรรมไทย
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ทุกดา้นใหเ้จริญดว้ยการศึกษา คน้ควา้ วจิยั ฟืนฟู และพฒันาวฒันธรรมไทย  ซึงเป็นเครืองมือสําคญั
สําหรับการแก้ปัญหาการดําเนินชีวิต  พฒันาประเทศ  ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ                
การป้องกนัประเทศ ป้องกนัการทาํลายวฒันธรรมและศาสนา และทาํนุบาํรุงศาสนาให้บริสุทธิ เพือ
เป็นหลกัในการพฒันาจิตใจประชาชนให้มีการส่งเสริมวฒันธรรมพืนบา้น  และวฒันธรรมของ 
กลุ่มชนในทอ้งถินเพือให้ประชาชนมีความเขา้ใจ  เห็นคุณค่า  และยอมรับวฒันธรรมของทอ้งถิน 
ซึงกนัและกนั ก่อให้เกิดการผสมผสานทางวฒันธรรมอนัจะนาํไปสู่การอยู่ร่วมกนั  อยา่งสันติสุข 
ในชาติ  และมีความรักหวงแหนวฒันธรรมไทยยงิขึน  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้                  
ทีผูเ้รียนทุกคนทงัในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอ้งเรียน เพราะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันบนโลกทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  และการเชือมโยง                 
ทางเศรษฐกิจซึงแตกต่างกนัอย่างหลากหลาย การปรับตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้ม ทาํให้เป็น
พลเมืองทีรับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม  มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม 
โดยใหผู้เ้รียนเกิดความเจริญงอกงามในแต่ละดา้น ทงัดา้นทกัษะและกระบวนการ ดา้นเจตคติ  และ
ค่านิยม  และด้านการจัดการและการปฏิบัติ  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา                    
และวฒันธรรม ในมาตรฐาน  ส4.3 ไดก้าํหนดไวว้่า  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม                       
ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจ  และธํารงความเป็นไทย  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)               
ดงันนัภูมิปัญญาทอ้งถินจึงมีความสําคญักบัการเรียนการสอนโดยเนน้ให้เห็นคุณค่าสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ วฒันธรรมไทยยึดมันในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย หลักธรรมและคุณธรรม                        
มีค่านิยมทีพึงประสงค์  รักและผูกพนักบัทอ้งถินและประเทศชาติ มีความภูมิใจในความเป็นไทย               
ทีจะทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจสภาพและการเปลียนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลก   

 การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี  เนืองจากจงัหวดั
อุบลราชธานีเป็นจงัหวดัหนึงทีเป็นศูนยก์ลางการพฒันาทางดา้นการศึกษา   เศรษฐกิจ  สังคม และ
ศิลปวฒันธรรม และมีภูมิปัญญาทอ้งถินทีหลากหลายต่อวิถีชีวิตของผูค้นทีมีวิถีชีวิตอยูบ่นความเชือ
พุทธศาสนา  พราหมณ์  ผีสาง  และธรรมชาติอย่างผสมผสานเช่นเดียวกับคนอีสานโดยทวัไป             
การดาํรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด พิธีกรรมส่วนใหญ่ยงัคงเป็นไปตามฮีต และคองดังเดิม             
แต่ปัจจุบันการปฏิบัติตามฮีต  และคองได้เปลียนไปมากตามแรงกระทบจากสังคมภายนอก               
แต่ชาวชนบทก็ยงัคงรักษาและปฏิบติัตามฮีต  และคองอยา่งเหนียวแน่น ซึงเป็นจุดเด่นโดยส่วนรวม 
เป็นคุณค่ามหาศาลสําหรับชาวอุบลราชธานีทีจะตอ้งช่วยกนัทาํนุบาํรุง  ส่งเสริมและพฒันาให้เอือ
ประโยชน์ต่อลูกหลานได้มีส่วนสืบสานเกียรติภูมิดังเดิมและพฒันาความเป็นนักปราชญ์แก่             
ชาวอุบลราชธานี  และชาวอีสานสืบไป   
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 ดงันันการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยทกัษะความสามารถในการจดัการความรู้ทีเน้น          
ภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานีจะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความสามารถ  การสือสาร  
และการมีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยการแลกเปลียนเรียนรู้  เพือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทีมีส่วนช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดความเขา้ใจในเรืองราวต่าง  ๆ  ของบุคคลและสังคมทีเราดาํรงชีวติอยู ่ และนาํไปสู่การนาํความรู้
ไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา ตดัสินใจและดาํเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม จากเหตุผลดงักล่าว 

ผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจทีจะทาํการวิจัยเรือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด         
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาขึน เพือเป็นเครืองมือใน             
การจดัประสบการณ์ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เกียวกบัสังคมทอ้งถินของตนเอง รวมถึงสิงทีควรไดรั้บ                   
การถ่ายทอดในการพฒันาทอ้งถิน ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ชีวิตจริงของตนเองในทอ้งถิน เรียนรู้สังคม          
การดาํรงชีวิต  ภูมิปัญญา  ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนความเชือ ค่านิยมจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรัก  

ความผูกพนั หวงแหน  และมีความภูมิใจในทอ้งถิน เนืองจากภูมิปัญญาทอ้งถินเป็นสิงทีคนใน
สังคมได้ประพฤติปฏิบัติจนเป็นทียอมรับว่าเป็นสิงทีดีงามจนกลายเป็นเอกลักษณ์ในสังคม 
การศึกษาจึงมีหน้าทีทีสําคัญ คือ การอนุรักษ์  ถ่ายทอด และสืบสานศิลปวฒันธรรมทีดีงาม                  
จากสังคมรุ่นหนึงไปสู่สังคมอีกรุ่นหนึง และการปรับปรุงเปลียนแปลงวฒันธรรมทางสังคม                       
ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่าง ๆ รวมทงัสนองความต้องการ และ           
ช่วยแกปั้ญหาสังคมไดอ้ยา่งยงัยนื 
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ภาพที 1  กรอบแนวคิดทีใชใ้นการวจิยั 

แนวคดิ/ทฤษฎ/ีการจดัการความรู้ 

1. Dell and Grayson  ( ) การวางแผน  การออกแบบ           
การปฏิบติั และการขยายผล 
. Leibowitz ( ) การกาํหนดความถนดั การถอดความรู้ 

การเลือกความรู้ การจดัเกบ็ความรู้ การแบ่งปันความรู้  
การนาํความรู้มาใช ้ การสร้างความรู้ใหม่ การพฒันา  
. Nonaka and Takeuchi  ( ) การจดัหาหรือสร้างความรู้ 
การแบ่งปันความรู้ การใชห้รือการเขา้ถึงความรู้  
. Marquardt ( ) การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้    
การจดัเกบ็ความรู้ การวิเคราะห์และการจดัทาํฐานขอ้มูล  
การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ และการประยุกตใ์ชแ้ละ 

การทาํใหข้อ้มูลถูกตอ้ง เทียงตรง 

. McNurlin  and  Sprague  ( ) การสร้างและรวบรวม
ความรู้ การจดัระบบและประเภทความรู้ การนาํไปใช ้ 
การซึมซบัและนาํความรู้ไปใชใ้หม่   

กระบวนการจัดการความรู้ 

. การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบั             
ภูมิปัญญาทอ้งถิน (Preparation for Knowledge  

Management  on  Local Wisdom)  
. การออกแบบการจดัการความรู้ (Knowledge  

Management  Designing) 
. การสร้างความรู้  (Knowledge  Creating) จากความรู้
ทีฝังลึก  (Tacit  Knowledge) เป็นความรู้ทีชดัแจง้  

(Explicit  Knowledge) 
. การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  

(Knowledge  Sharing for the New Body of 

Knowledge) 
. การจดัเกบ็ความรู้อยา่งเป็นระบบ  (Systematic 

Storing of  Knowledge) 
. การประยุกตใ์ชค้วามรู้ (Knowledge Applying)   

 

ภูมปัิญญาท้องถินจงัหวดัอุบลราชธานี 
.  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชือ  และศาสนา 

2.  ภาษา  และวรรณกรรม 

.  ศิลปกรรม  และโบราณคดี 

.  การละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

.  ชีวิตความเป็นอยู ่ และวิทยาการ 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ 

กลุ่มพฤตกิรรมนิยม (Behaviorism) 
- Thorndike  (Gordon H. and Hilgard, 1981) 
กลุ่มพทุธินิยม (Cognitivism)   
- Bruner (Bruner, )  - Ausubel (David, Joseph  and  

Helen, 1968) 
ทฤษฎกีารสร้างความรู้ (Constructivism Theory)   
- Vygotsky - Piaget - Papert  (David, ) 
ทฤษฎกีารมส่ีวนร่วม  (Participation Theory) 
- Nicol and Holly (Nicole and Holly, ) 

แนวคดิการพฒันารูปแบบการสอน 

1. Joyce Weil and Showers ( )  Arends ( )   
ADDIE  Model ของ   Kruse  (2012) 
2. การวิจยัและพฒันา  (Research  and  Development:                

R & D)  
3. การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method  Research)  
(Creswell, 2011) 

 

 
 

 

 

ทกัษะการจัดการความรู้ 
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 จากกรอบแนวคิดทีใช้ในการวิจัยทีกล่าวมาข้างต้น  ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี          
ทีเกียวขอ้งเพือสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด    
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ในการวิจยัในครังนีผูว้ิจยั
ได้ศึกษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง คือ การวิจยัและพฒันา (Research and 

Development) การวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) การออกแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิด ADDIE Model ของครูส (Kruse: 2012) และการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
มีรายละเอียดดงันี 
 1. การวิจยัและพฒันา  (Research and Development)  เป็นการศึกษาในส่วนทีเป็น
การศึกษาความจริงทีเกียวกบัทฤษฎี  หลกัการ  กฎเกณฑ์ในการแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคนิค          
การผสมผสานกระบวนการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ดว้ยการทาํวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขา้กบั
กระบวนการพฒันา ซึง องอาจ นยัพฒัน์ (2554: 232) ไดก้ล่าวถึงการวจิยัและพฒันาวา่ เป็นกระบวนการ
ศึกษาคน้ควา้ทีกระทาํอยา่งเป็นระบบและต่อเนือง โดยมีจุดมุ่งหมายเพือเพิมพูน  “คลงั” ความรู้หรือ
ความเขา้ใจในแง่มุมใหม่ ๆ ของมนุษย ์สังคม และวฒันธรรม แลว้ประยุกตค์วามรู้หรือความเขา้ใจ
ดังกล่าวไปส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การปรับพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กร 
ตลอดจนการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในชุมชนหรือสังคม ซึงในการวจิยัในครังนีผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการ
วจิยัเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ  ร่วมกบักระบวนการพฒันา ดงันนัการวิจยัในครังนีจึงเป็นการวิจยั
และพฒันา  (Research  and  Development:  R & D)   
 2. การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึง ครอสเวล (Creswell, 2011) 
รัตนะ  บัวสนธ์  (2553)  และองอาจ  นัยพฒัน์ (2554) ได้กล่าวถึงการวิจัยแบบผสมผสานว่า                   
เป็นการออกแบบการวิจยัแบบผสมผสานวิธีในการรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
หลกัฐานทงัเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพเขา้ดว้ยกนั  ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการบูรณาการเชิงปริมาณเป็น
วิธีการทดสอบทฤษฎี  และวิธีการเชิงคุณภาพในการศึกษาปรากฏการณ์ การศึกษาหาคาํตอบไป
พร้อม ๆ กนั แต่ต่างประเด็นกนัแลว้นาํผลทีไดใ้นเชิงปริมาณ  มาสรุปตีความโดยอาศยัผลทีไดจ้าก
วิธีการเชิงคุณภาพมาสรุปร่วมกนั  ในการวิจยัในครังนีผูว้ิจยัใช้กระบวนการวิจยัแบบผสมผสาน 
(Mixed  Methods  Research)  แบบรองรับภายใน  (The  Embedded  Design)  เนืองจากนาํผล             
การทดสอบก่อนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลซึงกนัและกัน พร้อมสรุปตีความผล                 
ทีเกิดขึนโดยใชผ้ลจากการสังเกต  การสัมภาษณ์ขณะทาํการวจิยัมาร่วมสรุปดว้ย   
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 3. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
  3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้   (Learning Theory)  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีการเรียนรู้ เพือ
ประกอบการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ดงันี 

   3.1.1 กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์ 
(Thorndike)  ทีกล่าวถึงการเรียนรู้วา่  การเรียนรู้เป็นเรืองของการแกปั้ญหา  การเรียนรู้เป็นการเกิด
ความสัมพนัธ์เชือมโยง (Connection) ระหวา่งสิงเร้า  (Stimulus) กบัปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) 
(Gordon and Hilgard, 1981: 21) 
   3.1.2 กลุ่มพุทธินิยม  (Cognitivism) ผู้วิจัยได้เ ลือกทฤษฎีการเ รียนรู้ของ              
บรูเนอร์ (Bruner) กล่าวถึงการเรียนรู้วา่  เกิดจากการลงมือปฏิบติั และมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม 

กระบวนการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการคน้พบด้วยตนเอง และออซุเบล  (Ausubel)  การเรียนรู้                   
จะมีความหมาย  หรือมีคุณค่า  เมือสิงทีเรียนมีความสัมพนัธ์กบัสิงทีเคยเรียน  (David, Joseph and 

Helen,1968: 203-204) 
  3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation  Theory) ของนิโคล และโฮลลี
(Nicole and Holly, 2004)  เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทีเป็นรูปแบบการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพใน
การพฒันาบุคคลทงัด้านความรู้  เจตคติ  และทกัษะได้ดีทีสุด หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ประกอบดว้ยหลกัการพืนฐาน  2  ประการ ดงันี 
   3.2.1 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้
จากประสบการณ์เดิม  มีลกัษณะสาํคญั  ดงันี 
           3.2.1.1 เป็นการเรียนรู้ทีอาศยัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 

           3.2.1.2  ประสบการณ์ทาํให้เกิดการเรียนรู้สิงใหม่ ๆ  ทีทา้ทายอย่างต่อเนือง  
และเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) คือ ผูเ้รียนจะตอ้งทาํกิจกรรมอยูต่ลอดเวลาไม่ใช่นงัฟัง
บรรยายอยา่งเดียว 

           3.2.1.3 มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั  ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 

     3.2.1.4 ปฏิสัมพนัธ์ทาํให้เกิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้ออกไป
อยา่งกวา้งขวาง 

     3.2.1.5 อาศยัการสือสารทุกรูปแบบ  เช่น  การพดู  การเขียน และการวาด  
ซึงจะทาํใหเ้กิดการแลกเปลียน  การวเิคราะห์  และสังเคราะห์การเรียนรู้ 

   3.2.2 กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมสูงสุด  และทาํให้งาน
บรรลุวตัถุประสงคสู์งสุด      
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        3.3 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็นทฤษฎีการสร้างความรู้            
ทีเนน้วธีิการเรียนรู้มากกวา่การใหค้วามรู้โดยตรง  ซึง ไวกอทสกี  (Vygotsky)  และเพียเจต ์(Piaget)  
มีความเชือว่า  ผูเ้รียนสร้างความจริงดว้ยตนเองจากการรับรู้จากประสบการณ์  ดงันนัความรู้หรือ
การเรียนรู้เรืองใหม่จึงเป็นองค์ประกอบหนึงของประสบการณ์เดิม  แนวคิดเกียวกบัความรู้ และ
วิธีการไดม้าซึงความรู้ไดม้าจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอืน  และสิงแวดลอ้มอยา่งกระตือรือร้น  
ดงันนัการจดัการกบัสิงแวดลอ้ม  และสิงแวดลอ้มทีเหมาะสม  จึงเป็นองคป์ระกอบสําคญัอยา่งหนึง
ของการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  การเรียนรู้ตามแนวทางการสร้างความรู้เป็นการเรียนรู้                
อย่างต่อเนืองจากความรู้เดิม  หรือประสบการณ์เดิมเป็นการแสวงหาความหมายใหม่ ความรู้              
ความเขา้ใจใหม่  และเป็นการสร้างความเขา้ใจในภาพรวมมากกวา่เรียนรู้เป็นส่วน ๆ (David, 1996: 

242) 
  3.4 กระบวนการจดัการความรู้  ผู้วิจยัได้สังเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้               
จากหน่วยงาน นกัวิชาการ และนกัการศึกษา ทงัในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น สํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ (2548) ได้แก่                      
1) การบ่งชีความรู้  2) การสร้างและแสวงหาความรู้  3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ  4) การประมวล
และกลนักรองความรู้ 5) การเขา้ถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ และ 7) การเรียนรู้             
บุญดี บุญญากิจ  และคณะ  (2547)  ไดแ้ก่  1)  การคน้หาความรู้  2)  การสร้างและแสวงหาความรู้   
3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ  4) การประมวลและกลนัความรู้ 5) การเขา้ถึงความรู้ 6) การแบ่งปัน
แลกเปลียนเรียนรู้ และ 7) การเรียนรู้ วจิารณ์ พานิช (2547) ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดความรู้ทีตอ้งการใช ้
2) การเสาะหาและยึดกุมความรู้  3) การสร้างความรู้  4) การกลนักรอง  5) การแลกเปลียนเรียนรู้  
และ 6) การประยุกต์ใชค้วามรู้  บดินทร์ วิจารณ์  (2550) ไดแ้ก่  1) การกาํหนดชนิดของทุนปัญญา
หรือองค์ความรู้ทีต้องการ  2)  การสร้างทุนปัญญาหรือการค้นหา  3)  การเสาะหาและจดัเก็บ       
องค์ความรู้ในองค์กร  4)  การแบ่งปันแลกเปลียน  และ 5)  การใช้ประโยชน์ ประพนธ์  ผาสุขยืด 
(2550) ไดแ้ก่  1) ทิศทางของการจดัการความรู้ 2) การแลกเปลียนเรียนรู้ 3) การประยุกตใ์ช้   สุนิตย ์
ชูใจ (2554) ไดแ้ก่  1) ปรับวฒันธรรมองคก์ร 2) การสือสาร 3) กระบวนการและเครืองมือ 4) เรียนรู้  
5) การวดัผล และ 6) การยอมรับและใหร้างวลั  โนนากะ และทาคูชิ  (Nonaka and  Takeuchi, 1995) 
ไดแ้ก่  1) การจดัหาหรือการสร้างความรู้  2) การแบ่งปันความรู้ และ 3) การใชห้รือการเขา้ถึงความรู้  
เดล และเกรสัน (Dell and Grayson, 1998) ไดแ้ก่  1) การวางแผน  2) การออกแบบ  3) การปฏิบติั  
4) การขยายผล   ทาบาน และคณะ (Turban  and others, 2004) ไดแ้ก่  1) การสร้างความรู้  2) การจดั
และเก็บความรู้  3) การเลือกหรือการกรอง 4) การกระจาย  5) การใช้  และ 6) การติดตาม/
ตรวจสอบ   ไลโบวิทซ์  (Leibowitz, 1998)  ได้แก่  1) การกําหนดความรู้  2) การถอดความรู้                     
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3) การเลือกความรู้ 4) การแบ่งปันความรู้  5) การนําความรู้ไปใช้  6) การสร้างความรู้ใหม่                           
7) การจดัเก็บความรู้ และ 8) การพฒันาและขยายความรู้ มาร์ควอท์ (Marquardt, 2002) ได้แก่          
1) การแสวงหาความรู้  2) การสร้างความรู้  3) การจดัเก็บความรู้  4) การวิเคราะห์และการจดัทาํ
ฐานขอ้มูล  5) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ และ 6) การประยุกตใ์ช ้ และแมกเนอลินและสปาร์ก 
(McNurlin  and  Sprague, 2006)  ไดแ้ก่  1) การสร้างและรวบรวมความรู้  2) การจดัระบบและ
ประเภทความรู้  3) การนาํไปใช้  4) การซึมซับและนาํความรู้ไปใช้ใหม่  จากกระบวนการจดัการ
ความรู้ทีกล่าวมาข้างต้น  ผูว้ิจยัได้นําไปสังเคราะห์ได้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด         
การจดัการความรู้  6  ขนัตอน ดงันี 
   3.4.1 การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน (Preparation 

for Knowledge Management on Local Wisdom)  เป็นการเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

   3.4.2  การออกแบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management  Designing) 
เป็นการกาํหนดเป้าหมายในการจดัการความรู้  กาํหนดหน้าทีบทบาทของนักเรียน  และวิธีการ
จดัการความรู้ใหต้รงตามเป้าหมาย 
   3.4.3 การสร้างความรู้  (Knowledge Creating)  จากความรู้ทีฝังลึก  (Tacit  

Knowledge)  เป็นความรู้ทีชดัแจง้  (Explicit Knowledge)  เป็นการสร้างความรู้โดยให้นกัเรียนไป
ศึกษาคน้ควา้จากความรู้ทีฝังลึก  (Tacit Knowledge)  จนได้ความรู้ทีมีอยู่ในตวัตนของนักเรียน  
เปลียนเป็นความรู้ทีชดัแจง้  (Explicit Knowledge) ตรงตามเป้าหมาย 

    3.4.4 การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่  (Knowledge  Sharing 

for the New Body of Knowledge) เป็นการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มจนเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ของกลุ่ม 

    3.4.5 การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ (Systematic Storing of Knowledge)  
เป็นการจดัทาํขอ้มูลให้เป็นระบบ  เป็นฐานความรู้โดยการนาํเทคโนโลยีมาช่วยให้เขา้ถึงความรู้     
ไดง่้ายและรวดเร็วขึน 
   3.4.6  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Knowledge Applying) เป็นการนาํความรู้ทีไดม้า
สร้างผลงานใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง  และชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์ 
    3.5 ภูมิปัญญาท้องถิน  ผูว้ิจ ัยได้นําหลักการจัดประเภทของภูมิปัญญาท้องถิน                 
ของสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  สรุปไดด้งันี 

   3.5.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชือ  และศาสนา   

   3.5.2  ภาษา  และวรรณกรรม 
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   3.5.3  ศิลปกรรม  และโบราณคดี 

   3.5.4 การละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

   3.5.5 ชีวติความเป็นอยูแ่ละวทิยาการ 
 

คําถามของการวจัิย 
 การวจิยัในครังนีผูว้จิยัมีคาํถามการวจิยั  ดงันี 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  มีประสิทธิภาพเป็นอยา่งไร    

 2. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา มีประสิทธิผลเป็นอยา่งไร ดงันี 
  2.1 ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนหรือไม่ อยา่งไร 
  2.2 ทกัษะการจดัการความรู้ของนกัเรียนทีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา อยูใ่นระดบัใด  
  2.3 ความพึงพอใจทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนของนกัเรียนหลงัการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเ รียน                    
ชนัมธัยมศึกษา เป็นอยา่งไร 

  3. ถอดบทเรียนการจดัการความรู้หลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด              
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา เป็นอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครังนีผูว้จิยักาํหนดวตัถุประสงคด์งันี 
 1. เพือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
 2. เพือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ดงันี 

  2.1 เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ                
การเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน   สําหรับนักเ รียน                            
ชนัมธัยมศึกษา   
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  2.2 เพือศึกษาทกัษะการจดัการความรู้หลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา   
  2.3 เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
 3. เพือถอดบทเรียนการจัดการความรู้หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 การวจิยัครังนีผูว้จิยัตงัสมมติฐานดงันี 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้  ทาํให้นักเรียนสามารถ
จดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถินได ้

 2. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนทีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษา หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

 3. ทกัษะการจดัการความรู้ของนักเรียนทีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัดงันี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  1.1 ประชากรทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  5 โรงเรียน              
โพธิไทรพิทยาคาร  อาํเภอโพธิไทร  จงัหวดัอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน  7  ห้องเรียน 
หอ้งเรียนละ  40  คน  จาํนวน  280  คน  (โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร, 2556: 8) 

  1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  5/1  และนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา        
ปีที  5/2  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร  อาํเภอโพธิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี ทีกาํลงัศึกษาอยู่ใน         
ภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา  2556  ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่ายโดยการจบัสลาก  โดยใชห้้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม  จาํนวน  80  คน 
 2. ระยะเวลาทีใช้ในการวิจยั โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษา  ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2556 
จาํนวน  20  คาบ  10  สัปดาห์   
 3. เนือหาทีใชใ้นการวจิยั  เรือง  ภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี   
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 4. ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั          
                      4.1 ตวัแปรจดักระทาํ (Independent Variables) ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา   
  4.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่   
   4.2.1  ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  ภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี 

        4.2.2  ทกัษะการจดัการความรู้   
   4.2.3  ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา   
  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  หมายถึง กระบวนการสร้างองค์ประกอบ         
การเรียนการสอนตามแนวคิดแบบจาํลองการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE  Model  ของครูส  
(Kruse, 2007)  และแนวคิดการวิจยัและพฒันา (Research  and  Development)  ดาํเนินการพฒันา
รูปแบบ 4 ขนัตอน คือ ขนัตอนที 1 การวิจยั (Research: R1 ) การวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Analysis: A) 
เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐานสาํหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  ขนัตอนที 2 การพฒันา  
(Development: D1) การออกแบบและการพฒันา (Design  and  Development: D) เป็นการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน ขนัตอนที 3 การวิจยั  
(Research: R2) การนาํไปใช ้(Implementation: I)  เป็นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  และ
ขนัตอนที 4 การพฒันา (Development: D ) การประเมินผล (Evaluation E)  เป็นการประเมินและ
ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน   
 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้  หมายถึง ขนัตอนการเรียน 
การสอนทีผูว้ิจยัสร้างขึน เพือพฒันาเป็นกิจกรรมสําหรับการเรียนการสอน ซึงผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์
ตามแนวคิดการจดัการความรู้ เพือใช้ในการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี  
ซึงมี 6 ขนัตอน ดงันี 1) การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน (Preparation 

for Knowledge  Management  on  Local Wisdom) เป็นการเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกียวกบัการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน 2) การออกแบบการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management Designing) เป็นการกาํหนดเป้าหมายในการจดัการความรู้  กาํหนด
หน้าทีบทบาทของนักเรียนและวิธีการจดัการความรู้ให้ตรงตามเป้าหมาย 3) การสร้างความรู้  
(Knowledge Creating)  จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ทีชัดแจง้ (Explicit  

Knowledge) เป็นการสร้างความรู้โดยให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าจากความรู้ทีฝังลึก (Tacit  

Knowledge) จนได้ความรู้ทีมีอยู่ในตัวตนของนักเรียนเปลียนเป็นความรู้ทีชัดแจ้ง  (Explicit  
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Knowledge) ตรงตามเป้าหมาย  4) การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge  

Sharing for the New Body of Knowledge) เป็นการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่ม จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของกลุ่ม  5) การจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ  
(Systematic Storing of Knowledge )  เป็นการจดัทาํขอ้มูลให้เป็นระบบ  เป็นฐานความรู้โดยการนาํ
เทคโนโลยมีาช่วยใหเ้ขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและรวดเร็วขึน และ 6) การประยุกตใ์ชค้วามรู้ (Knowledge  

Applying)  เป็นการนําความรู้ทีได้มาสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  และชุมชนอย่าง
สร้างสรรค ์ 
 การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  หมายถึง  การเตรียมความพร้อมการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  การออกแบบการจดัการความรู้  การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึก
เป็นความรู้ทีชดัแจง้  การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่  การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็น
ระบบ  และการประยุกต์ใช้ความรู้ทีเกียวขอ้งกบัภูมิปัญญาท้องถินในเรือง  1) ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเชือ และศาสนา ไดแ้ก่ ฮีต 12 คอง 14  2) ภาษาและวรรณกรรม ไดแ้ก่  นิทาน  คะลาํ 
ผญา 3) ศิลปกรรมและโบราณคดี ไดแ้ก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปหตัถกรรม 
โบราณคดี  4) การละเล่น ดนตรี และการพกัผ่อนหย่อนใจ ไดแ้ก่ การขบัร้องและดนตรี ฟ้อนรํา  
เพลงกล่อมเด็ก  เพลงพืนบา้น การละเล่นพืนบา้น และ 5) ชีวิตความเป็นอยู่และวิทยาการ ได้แก่ 
หตัถกรรม อาหารการกิน ทีอยูอ่าศยั  และอาชีพ 

 ผลสัมฤทธิทางการเรียน  หมายถึง  ผลการเรียนของนักเรียนทีเกียวกับภูมิปัญญา
ทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี ซึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนทีผูว้ิจยัสร้างขึน             
ทงัดา้นความจาํ  ความเขา้ใจ  การประยกุตใ์ช ้ การวเิคราะห์  การประเมินค่า  และสร้างสรรค ์  
 ทกัษะการจดัการความรู้  หมายถึง  ผลจากการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนในการเรียน
ตามแนวคิดการจดัการความรู้ทงั 6 ขนัตอน ไดแ้ก่  1) การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  2) การออกแบบการจดัการความรู้  3) การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็น
ความรู้ทีชดัแจง้  4) การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  5) การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็น
ระบบ  และ 6) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ ซึงวดัไดจ้ากแบบวดัทกัษะการจดัการความรู้ทีผูว้จิยัสร้างขึน     
 ความพึงพอใจ  หมายถึง  การสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนทีมีต่อรูปแบบ           
การเรียนการสอนหลงัจากทีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั            
ภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ในดา้นการเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้
กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน ดา้นการออกแบบการจดัการความรู้ ดา้นการสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึก
เป็นความรู้ทีชัด  ด้านการแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  ด้านการจดัเก็บความรู้   
อยา่งเป็นระบบ และดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ซึงวดัไดจ้ากแบบรายงานตนเองทีผูว้จิยัสร้างขึน 
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 ถอดบทเรียน  หมายถึง  การเรียนรู้ทีเกิดขึนจากกระบวนการจดัการความรู้ในระหวา่ง
การปฏิบติักิจกรรม  เพือการพฒันาหรือปรับปรุงการปฏิบติักิจกรรมในการปฏิบัติต่อไปของ                     
การปฏิบติังานให้ดีขึน โดยการสะทอ้นการเรียนรู้หลงัปฏิบติักิจกรรมด้วยการอธิบายเหตุการณ์             
จากประสบการณ์ทีเกิดขึนในระหวา่งการปฏิบติักิจกรรมจนเกิดผลการปฏิบติัตามความสามารถ   
  นกัเรียน  หมายถึง  ผูที้กาํลงัศึกษาในชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  
2556 โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร  อาํเภอโพธิไทร  จงัหวดัอุบลราชธานี   
 

ความสําคัญของการวจัิย 
 1. ผูส้อนได้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ทีพฒันาขึนมาอยา่งเป็นระบบ  
 2. นักเรียนสามารถทีจะนาํความรู้ไปปฏิบติัให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างเหมาะสม  

และนาํไปพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเนือง 

 3. นาํผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน
จงัหวดัอุบลราชธานีไดอ้ยา่งเป็นระบบ  และเผยแพร่สู่สาธารณชน   
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บทท ี 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การวิจัยเรือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้                  
กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา  ผูว้ิจ ัยได้เสนอเนือหาสาระสําคัญของ
วรรณกรรมทีเกียวขอ้งจากเอกสาร  ตาํรา  และงานวจิยั  ดงันี 

 1. หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2551 
  1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

  1.2 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วฒันธรรม  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 
2551   

 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 3. รูปแบบการเรียนการสอน 

  3.1  ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 

  3.2 การจดัการเรียนการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

  3.3  องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

  3.4  งานวจิยัทีเกียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 4. แนวคิดเกียวกบัการจดัการความรู้ 

  4.1 ความหมายของการจดัการความรู้ 

               4.2  ความสาํคญัของการจดัการความรู้ 

                4.3  หลกัการจดัการความรู้ 

  4.4 บุคคลสาํคญัในการจดัการความรู้ 

 4.5 การจดัการความรู้ในโรงเรียน 

 4.6 หลกัการจดัการความรู้ในโรงเรียน 

      4.7 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ในโรงเรียน 

        4.8 ขนัตอนการจดัการความรู้ในโรงเรียน 
                4.9 กระบวนการจดัการความรู้ 
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  4.10 งานวจิยัทีเกียวกบัการจดัการความรู้ 

 5. แนวคิดเกียวกบัการถอดบทเรียน 
  5.1 การถอดบทเรียน 

  5.2 ความหมายของการถอดบทเรียน 

  5.3 การดาํเนินการถอดบทเรียน 

  5.4 วธีิวทิยาในการถอดบทเรียน 

  5.5 งานวจิยัทีเกียวกบัการถอดบทเรียน 
 6. ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

 6.1 ความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถิน 

 6.2 ความสาํคญัของภูมิปัญญาทอ้งถิน 

 6.3 ประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถิน 

 6.4 ขอ้มูลพืนฐานจงัหวดัอุบลราชธานี 

 6.5 ภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี 
 6.6 งานวจิยัทีเกียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 
 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช  

 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  และหลกัสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ได้
กาํหนดสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ไวว้่า  สังคมโลกมีการเปลียนแปลง
อยา่งรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ช่วยให้ผูเ้รียน             
มีความรู้ ความเขา้ใจว่ามนุษยด์าํรงชีวิตอย่างไร ทงัในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยูร่่วมกนัใน
สังคมการปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั นอกจากนียงัช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจถึงการพฒันา เปลียนแปลงตามยุคสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ ทาํให้เกิดความ
เขา้ใจในตนเอง และผูอื้น มีความอดทน อดกลนั ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถ              
นาํความรู้ไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมวา่ดว้ยการอยูร่่วมกนัในสังคม 

ทีมีความเชือมสัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย เพือช่วยให้สามารถปรับตนเอง
กบับริบทสภาพแวดลอ้ม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยม               
ทีเหมาะสม โดยไดก้าํหนดสาระต่าง ๆ ไวด้งันี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 2) 
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 1. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพืนฐานเกียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนับถือ การนาํหลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติัใน               
การพฒันาตนเอง และการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมทีดีงาม พฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ รวมทงับาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

 2. หน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบนัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ลกัษณะ 
และความสําคญั การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม 

ความเชือ ปลูกฝังค่านิยมดา้นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที 

เสรีภาพ  การดาํเนินชีวติอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 3. เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ การบริหาร
จดัการทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัอยา่งมีประสิทธิภาพ การดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ และการนาํ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 4. ประวติัศาสตร์ เวลา  และยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ วิธีการทางประวติัศาสตร์ 

พฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ผลกระทบทีเกิดจากเหตุการณ์สําคญัในอดีต บุคคลสําคญัทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงต่าง ๆ              
ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย  วฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมทีสาํคญัของโลก 

 5. ภูมิศาสตร์ ลกัษณะของโลกทางกายภาพ ลกัษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ 

ความสัมพนัธ์กนัของสิงต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม            
ทางธรรมชาติ และสิงทีมนุษยส์ร้างขึน การนาํเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม              
เพือการพฒันาทียงัยนื 

 จากสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ทีกล่าวมาทงั 5 สาระขา้งตน้
นันจะเห็นได้ว่าสาระทีจัดให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จะช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความเข้าใจว่ามนุษย์
ดํารงชีวิตอย่างไร  ทังในฐานะปัจเจกบุคคล  และการอยู่ร่วมกันในสังคม  การปรับตัวตาม
สภาพแวดลอ้ม  การจดัการทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกดั  และยงัช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงการพฒันา             
การเปลียนแปลงตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่าง ๆ ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในตนเอง และผูอื้น  
มีความอดทน อดกลนั ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถนาํความรู้ไปปรับใช้ใน 
การดาํเนินชีวติเป็นพลเมืองดีของประเทศ  และสังคมโลก  ดงันนัการจดัการความรู้จึงมีความสําคญั
ต่อการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได ้   
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

 สาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
สาํคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ซึง สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 83) ไดก้ล่าวถึงมาตรฐานการเรียนรู้
วา่  จะระบุสิงทีผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติัได ้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพึงประสงคที์ตอ้งการ
ใหเ้กิดกบัผูเ้รียนเมือจบการศึกษาขนัพืนฐาน นอกจากนนัมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไกสําคญัใน
การขบัเคลือนพฒันาการศึกษาทงัระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบว่าตอ้งการ
อะไร ตอ้งสอนอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทงัเป็นเครืองมือในการตรวจสอบ  
เพือการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ซึงรวมถึงการทดสอบระดับเขตพืนทีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบ           
การตรวจสอบเพือประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นสิงสําคญัทีจะช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาว่า
สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามทีมาตรฐานการเรียนรู้กาํหนดเพียงใด ซึงสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึงกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย 5 สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ จาํนวน 11 มาตรฐาน ดงันี 

 สาระที  1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวติั ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบัถือและศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกตอ้ง ยึดมนั และปฏิบติัตาม
หลกัธรรม เพืออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

 มาตรฐาน ส 1.2   เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนทีดี และธาํรงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบัถือ 

 สาระที  2  หนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม 

 มาตรฐาน  ส 2.1  เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ทีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดี
งาม และธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลก              
อยา่งสันติสุข 

 มาตรฐาน  ส 2.2  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมนั ศรัทธา 
และธาํรงรักษาไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 สาระที  3  เศรษฐศาสตร์ 

 มาตรฐาน ส 3.1  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค
การใชท้รัพยากรทีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทงัเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพือการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 
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 มาตรฐาน ส 3.2  เขา้ใจระบบ  และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ  
และความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 สาระที  4  ประวติัศาสตร์ 

 มาตรฐาน  ส 4.1  เขา้ใจความหมาย ความสําคญัของเวลา  และยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ 

สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

 มาตรฐาน  ส 4.2  เข้าใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในด้าน
ความสัมพนัธ์  และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนือง ตระหนกัถึงความสําคญั และ
สามารถวเิคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึน 

 มาตรฐาน  ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย  วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  
ความภูมิใจ  และธาํรงความเป็นไทย 

 สาระที 5 ภูมิศาสตร์ 

 มาตรฐาน  ส 5.1   เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ์ของสรรพสิง 
ซึงมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หา
วเิคราะห์  สรุป  และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ                      
ทีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร  และ
สิงแวดลอ้ม  เพือการพฒันาทียงัยนื 

 จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ทงั 5 สาระ ได้แก่  
สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  สาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม  
สาระเศรษฐศาสตร์  สาระประวติัศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์นนัมีมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะ
สําคัญของผูเ้รียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาเด็กให้ มี              
ความรอบรู้อย่างเท่าทนัการเปลียนแปลงสังคมฐานความรู้ได้อย่างมนัคง เพือให้ผูเ้รียนเป็นคนดี                  
มีปัญญา  มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  โรงเรียน
โพธิไทรพทิยาคาร  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551   

 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วฒันธรรม โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร  (2554) ได้กาํหนดโครงสร้างตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  2551 ในรายวิชาพืนฐานจดัการเรียนการสอน 2 ชวัโมง/สัปดาห์ 
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รายวิชาประวติัศาสตร์ จดัการเรียนการสอน 1 ชวัโมง/สัปดาห์ และในรายวิชาเพิมเติม จดัการเรียน
การสอน 1 ชวัโมง/สัปดาห์     
 ในการวจิยัในครังนีผูว้ิจยั ไดก้าํหนดสาระการเรียนรู้ในเรือง ภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดั
อุบลราชธานี ซึงเป็นส่วนหนึงของโครงสร้างหลกัสูตรสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึงโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร             
ไดก้าํหนดมาตรฐาน/ตวัชีวดั ดงัตารางที 1-3   
 

ตารางที  1   มาตรฐาน ส 4.1  เขา้ใจความหมาย ความสาํคญัของเวลา และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์   
                    สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
 

 

ชนั 
 

ตวัชีวดั 
 

หลกัสูตรแกนกลาง 
สาระทีใชใ้น 

การวจิยั 

 

หมายเหตุ 

ม. 4-6 1. ตระหนกัถึง
ความสาํคญัของ
เวลาและยคุสมยั
ทางประวติัศาสตร์ 

ทีแสดงถึง 

การเปลียนแปลง
ของมนุษยชาติ 

 

1.  เวลาและยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ทีปรากฏใน
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์
ไทยและประวติัศาสตร์สากล 

2.  ตวัอยา่งเวลา  และยคุสมยั
ทางประวติัศาสตร์ของสังคม
มนุษยที์มีปรากฏในหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์  (เชือมโยง
กบั มฐ. ส . ) 

3.  ความสาํคญัของเวลาและ 

ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 

 ภาคเรียนที  1 

ชนั ม. 4 

 2. สร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวติัศาสตร์
โดยใชว้ธีิการทาง
ประวติัศาสตร์
อยา่งเป็นระบบ 

 

1. ขนัตอนของวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ โดยนาํเสนอ
ตวัอยา่งทีละขนัตอนอยา่งชดัเจน 

2.  คุณค่าและประโยชน์ของ
วธีิการทางประวติัศาสตร์ทีมี
ต่อการศึกษาทางประวติัศาสตร์ 

3.  ผลการศึกษาหรือโครงงาน
ทางประวติัศาสตร์ 

 ภาคเรียนที  1 

ชนั  ม. 4 
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ตารางที  2   มาตรฐาน  ส 4.2  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในดา้น  
                    ความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเนือง ตระหนกัถึง 

 ความสาํคญัและสามารถวเิคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึน 
 

 

ชนั 
 

ตวัชีวดั 
 

หลกัสูตรแกนกลาง 
สาระทีใชใ้น    
การวจิยั 

 

หมายเหตุ 

ม. 4-6 1. วเิคราะห์อิทธิพล
ของอารยธรรรม
โบราณ  และ 

การติดต่อระหวา่ง
โลกตะวนัออกกบั
โลกตะวนัตกทีมีผล
ต่อพฒันาการ และ 

การเปลียนแปลง
ของโลก 

1. อารยธรรมของโลก 

ยคุโบราณ ไดแ้ก่  อารยธรรม 

ลุ่มแม่นาํไทกรีส-ยเูฟรตีส 

ไนล ์ฮวงโห สินธุ และ 

อารยธรรมกรีก-โรมนั 
 2. การติดต่อระหวา่งโลก 

ตะวนัออกกบัโลกตะวนัตก 

และอิทธิพลทางวฒันธรรม       
ทีมีต่อกนัและกนั 

3. เหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ 

ทีส่งผลต่อการเปลียนแปลง
ของโลกในปัจจุบนั เช่น 

ระบอบฟิวดลั การฟืนฟูศิลปะ
วทิยาการ สงครามครูเสด  

การสาํรวจทางทะเล                  
การปฏิรูปศาสนา 

 ภาคเรียนที  2 

ชนั  ม. 4 

2.  วเิคราะห์
เหตุการณ์สาํคญั  
ต่าง ๆ  ทีส่งผลต่อ
การเปลียนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง เขา้สู่
โลกสมยัปัจจุบนั 
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ตารางที  2   มาตรฐาน  ส 4.2  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในดา้น  
                    ความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเนือง ตระหนกัถึง 

 ความสาํคญัและสามารถวเิคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึน (ต่อ) 
 

 

ชนั 
 

ตวัชีวดั 
 

หลกัสูตรแกนกลาง 
สาระทีใชใ้น    
การวจิยั 

 

หมายเหตุ 

ม. 4-6 3. วเิคราะห์
ผลกระทบของ           
การขยายอิทธิพล
ของประเทศใน
ยโุรป ไปยงัทวปี
อเมริกา แอฟริกา 
และเอเชีย 

 4. การปฏิวติัทางวทิยาศาสตร์ 

การปฏิวติัอุตสาหกรรม  
จกัรวรรดินิยม ลทัธิชาตินิยม 

เป็นตน้ 

 5. ความร่วมมือ และความ
ขดัแยง้ของมนุษยชาติในโลก 

 6. สถานการณ์สาํคญัของ
โลกในคริสตศ์ตวรรษที  

เช่น เหตุการณ์  กนัยายน 

2001 (Nine  Eleven )              
การขาดแคลนทรัพยากร 
การก่อการร้าย   ความขดัแยง้
ทางศาสนา  เป็นตน้ 

 ภาคเรียนที  1 

ชนั  ม. 5 

4. วเิคราะห์
สถานการณ์ของ
โลกใน
คริสตศ์ตวรรษที 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

ตารางที  3   มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก     
                    ความภูมิใจ  และธาํรงความเป็นไทย 
 

 

ชนั 
 

ตวัชีวดั 
 

หลกัสูตรแกนกลาง 
สาระทีใชใ้น    
การวจิยั 

 

หมายเหตุ 

ม. 4-6 1. วเิคราะห์ประเด็น
สาํคญัของ
ประวติัศาสตร์ไทย 

1.  ประเดน็สาํคญัของ 

ประวติัศาสตร์ไทย  เช่น  

แนวคิดเกียวกบัความเป็นมา
ของชาติไทย  อาณาจกัร 

โบราณในดินแดนไทย  และ 

อิทธิพลทีมีต่อสังคมไทยปัจจยั
ทีมีผลต่อการสถาปนา
อาณาจกัรไทยในช่วงเวลา           
ต่าง ๆ  สาเหตุและผลของ 

การปฏิรูป เป็นตน้ 

 ภาคเรียนที 1 

ชนั  ม. 5 

2. วเิคราะห์ความ 

สาํคญัของสถาบนั
พระมหากษตัริยต่์อ
ชาติไทย 
3. วเิคราะห์ปัจจยั 

ทีส่งเสริมความ
สร้างสรรค ์               
ภูมิปัญญาไทย และ
วฒันธรรมไทย ซึง
มีผลต่อสังคมไทย
ในยคุปัจจุบนั 
4. วเิคราะห์ผลงาน
ของบุคคลสาํคญั        
ทงัชาวไทย  และ
ต่างประเทศ ทีมี
ส่วนสร้างสรรค์
วฒันธรรมไทยและ 

ประวติัศาสตร์ไทย 

2. บทบาทของสถาบนั
พระมหากษตัริยใ์นการพฒันา
ชาติไทยในดา้นต่าง ๆ เช่น 

การป้องกนัและรักษาเอกราช
ของชาติ การสร้างสรรค์
วฒันธรรมไทย 

 3. อิทธิพลของวฒันธรรม
ตะวนัตก และตะวนัออกทีมีต่อ
สังคมไทย 

 ภาคเรียนที 2 

ชนั  ม. 5 
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ตารางที  3   มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก     
                    ความภูมิใจ  และธาํรงความเป็นไทย (ต่อ) 
 

 

ชนั 
 

ตวัชีวดั 
 

หลกัสูตรแกนกลาง 
สาระทีใชใ้น    
การวจิยั 

 

หมายเหตุ 

ม. 4-6  4.  ผลงานของบุคคลสาํคญั 

ทงัชาวไทยและต่างประเทศ  

ทีมีส่วนสร้างสรรค ์

วฒันธรรมไทย และ
ประวติัศาสตร์ไทย 

5.  ปัจจยัทีส่งเสริมความ
สร้างสรรค ์ ภูมิปัญญาไทย 

และวฒันธรรมไทย ซึงมีผลต่อ
สังคมไทยในยคุปัจจุบนั 

 ภาคเรียนที  2 

ชนั  ม. 5 

5. วางแผนกาํหนด
แนวทางและการมี
ส่วนร่วม                    
การอนุรักษ ์               
ภูมิปัญญาไทยและ
วฒันธรรมไทย 

 

6. สภาพแวดลอ้มทีมีผลต่อ 

การสร้างสรรคภ์ูมิปัญญา            
และวฒันธรรมไทย 
7. วถีิชีวติของคนไทยใน 

สมยัต่าง ๆ 

8. การสืบทอด และ
เปลียนแปลงของวฒันธรรมไทย 

9. แนวทางการอนุรักษ ์              
ภูมิปัญญา  และวฒันธรรมไทย
และการมีส่วนร่วมใน 

การอนุรักษ ์

10. วธีิการมีส่วนร่วมอนุรักษ ์     
ภูมิปัญญา  และวฒันธรรมไทย 

ภูมิปัญญา
ท้องถิน  
จังหวดั
อุบลราชธานี 
1. ขนบ        
ธรรมเนียม
ประเพณี            
ความเชือ  และ
ศาสนา   
2. ภาษา  และ
วรรณกรรม 

3. ศิลปกรรม  
และโบราณคดี 

ภาคเรียนที  2 

ชนั  ม. 5 
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ตารางที  3   มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก     
                    ความภูมิใจ  และธาํรงความเป็นไทย (ต่อ) 
 

 

ชนั 
 

ตวัชีวดั 
 

หลกัสูตรแกนกลาง 
สาระทีใชใ้น    
การวจิยั 

 

หมายเหตุ 

ม. 4-6   4. การละเล่น   
ดนตรี  และ
การพกัผอ่น
หยอ่นใจ 

5. ชีวติ               
ความเป็นอยู ่ 
และวทิยาการ 

 

 

 จากตารางที 1-3 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างหลักสูตรมาตรฐาน/ตัวชีวดักลุ่มสาระ         
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช  2551 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสาระการเรียนรู้สําหรับการวิจยั คือ ภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดั
อุบลราชธานี  เนืองจากจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
ได้กล่าวถึง การอนุรักษ์วฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพฒันาสิงแวดล้อม               
มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข   ยงัไดเ้ปิดโอกาสให้ทอ้งถินเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรร่วมดว้ย และจงัหวดั
อุบลราชธานี เป็นจงัหวดัหนึงทีเป็นศูนยก์ลางการพฒันาทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวฒันธรรม และมีภูมิปัญญาทอ้งถินทีหลากหลายต่อวิถีชีวิตของผูค้นทีมีวิถีชีวิตอยูบ่นความเชือ
พุทธศาสนา  พราหมณ์ ผีสาง  และธรรมชาติอย่างผสมผสานเช่นเดียวกับคนอีสานโดยทวัไป       
การดาํรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด พิธีกรรมส่วนใหญ่ยงัคงเป็นไปตามฮีต และคองดังเดิม        
แต่ปัจจุบนัการปฏิบติัตามฮีต และคองไดเ้ปลียนไปมากตามแรงกระทบจากสังคมภายนอก แต่ชาว
ชนบทก็ยงัคงรักษาและปฏิบัติตามฮีต และคองอย่างเหนียวแน่น ซึงเป็นจุดเด่นโดยส่วนรวม              
เป็นคุณค่ามหาศาลสําหรับชาวอุบลราชธานีทีจะตอ้งช่วยกนัทาํนุบาํรุง ส่งเสริมและพฒันาให้เอือ
ประโยชน์ต่อลูกหลานได้มีส่วนสืบสานเกียรติภูมิดงัเดิมและพฒันาความเป็นนกัปราชญ์แก่ชาว
อุบลราชธานี และชาวอีสานสืบไป   
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ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีการเรียนรู้ เพือประกอบ           
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ดงันี 

 1.  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
ธอร์นไดค์  (Thorndike) ทีกล่าวถึงการเรียนรู้ว่า  การเรียนรู้เป็นเรืองของการแกปั้ญหา  การเรียนรู้
เป็นการเกิดความสัมพนัธ์เชือมโยง (Connection) ระหวา่งสิงเร้า (Stimulus) กบัปฏิกิริยาตอบสนอง 
(Response) (Gordon and Hilgard, 1981: 21)  ซึงทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์ เชือวา่การเรียนรู้ที
เกิดจากการเชือมโยงระหวา่งสิงเร้ากบัการตอบสนอง มีหลายรูปแบบ บุคคลจะลองผิดลองถูก (Trial 

and Error) ปรับเปลียนไปเรือย ๆ จนกวา่จะพบรูปแบบการตอบสนองทีสามารถให้ผลทีพึงพอใจ
มากทีสุด  เมือเกิดการเรียนรู้แลว้บุคคลจะใช้รูปแบบการตอบสนองทีเหมาะสมเพียงรูปแบบเดียว 
และพยายามใชรู้ปแบบนนัเชือมโยงกบัสิงเร้าในการเรียนรู้ต่อไปเรือย ๆ กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์ 
ซึง ทิศนา  แขมมณี  (2555: 51) ไดก้ล่าวถึงดงันี 

  1.1 กฎแห่งความพร้อม  (Law of Readiness)   การเรียนรู้จะเกิดขึนไดดี้ถา้ผูเ้รียนมี
ความพร้อมทงัร่างกายและจิตใจ 

  1.2 กฎแห่งการฝึกหดั  (Law of Exercise)  การฝึกหดัหรือกระทาํบ่อย ๆ ดว้ยความ
เขา้ใจจะทาํให้การเรียนรู้นนัคงทนถาวรถา้ไม่ไดก้ระทาํซาํบ่อย ๆ การเรียนรู้นนัจะไม่คงทนถาวร  
และในทีสุดอาจลืมได ้

  1.3 กฎแห่งการใช้  (Law of Use and Disuse)  การเรียนรู้เกิดจากการเชือมโยง
ระหวา่งสิงเร้ากบัการตอบสนอง  ความมนัคงของการเรียนรู้จะเกิดขึนหากไดมี้การนาํไปใชบ้่อย ๆ  
หากไม่มีการนาํไปใชอ้าจมีการลืมเกิดขึนได ้

  1.4  กฎแห่งความพึงพอใจ  (Law of Effect)  เมือบุคคลไดรั้บผลทีพึงพอใจย่อม
อยากเรียนรู้ต่อไป  แต่ถา้ไดรั้บผลทีไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้ ดงันนัการไดรั้บผลทีพึงพอใจ จึง
เป็นปัจจยัสาํคญัในการเรียนรู้          
 2.   ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม  (Cognitivism)  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
บรูเนอร์ (Bruner) กล่าวถึงการเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบติั และมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดล้อม 

กระบวนการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง และออซุเบล  (Ausubel) การเรียนรู้จะมี
ความหมายหรือมีคุณค่า  เมือสิงทีเรียนมีความสัมพนัธ์กบัสิงทีเคยเรียน  ซึง เดวิด โจเซฟ และเฮเลน  
(David, Joseph and Helen, 1968: 203-204)  และทิศนา  แขมมณี  (2555: 59, 67)   ไดก้ล่าวถึงกลุ่ม
พฤติกรรมนิยมวา่การเรียนรู้ของมนุษยไ์ม่ใช่เรืองของพฤติกรรมทีเกิดจากกระบวนการตอบสนอง
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ต่อสิงเร้าเพียงเท่านนั  การเรียนรู้ของมนุษยมี์ความซบัซ้อนยิงกวา่นนั  การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ทางความคิดทีเกิดจากการสะสมขอ้มูล การสร้างความหมาย และความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และ            
ดึงขอ้มูลออกมาใชใ้นการกระทาํ และการแกปั้ญหาต่าง ๆ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญา
ของมนุษยใ์นการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ตนเอง แนวคิดทีสําคญัในการพฒันาสติปัญญาของ 
บรูเนอร์ (Bruner) มีดงันี 

  2.1  การจดัโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพนัธ์  และสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ทางสติปัญญาของเด็ก  มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

  2.2  การจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัระดบัความพร้อมของ
ผูเ้รียน  และสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนจะช่วยใหก้ารเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ 

  2.3  การคิดแบบหยงัรู้  (Intuition)  เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระทีสามารถช่วย
พฒันาความคิดริเริมสร้างสรรคไ์ด ้  
  2.4  แรงจูงใจภายในเป็นปัจจยัสาํคญัทีจะช่วยใหผู้เ้รียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนรู้ 

  2.5 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของมนุษยแ์บ่งไดเ้ป็น 3 ขนั คือ 

   2.5.1  ขนัการเรียนรู้จากการกระทาํ (Enactive Stage) คือขนัของการเรียนรู้จาก
การใช้ประสาทสัมผสัรับรู้สิงต่าง ๆ  การลงมือกระทาํช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ไดดี้ การเรียนรู้เกิด
จากการกระทาํ 
   2.5.2  ขนัการเรียนรู้จากความคิด  (Iconic Stage)  เป็นขนัทีเด็กสามารถสร้าง
มโนภาพในใจได ้ และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได ้

   2.5.3 ขนัการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม  (Symbolic Stage)  เป็นขัน                
การเรียนรู้สิงทีซบัซอ้น  และเป็นนามธรรมได ้  
 3. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participation Theory)  ของนิโคล  และโฮลลี 
(Nicole and Holly,  2004)  เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทีเป็นรูปแบบการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ
ในการพฒันาบุคคลทงัดา้นความรู้  เจตคติ  และทกัษะไดดี้ทีสุด หลกัการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม
ประกอบดว้ยหลกัการพืนฐาน  2 ประการ ดงันี 
  3.1 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์  เป็นการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์เดิม  มีลกัษณะสาํคญัดงันี 
         3.1.1 เป็นการเรียนรู้ทีอาศยัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 

   3.1.2 ประสบการณ์ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้สิงใหม่ ๆ  ทีทา้ทายอยา่งต่อเนือง  และ
เป็นการเรียนรู้เชิงรุก   (Active  Learning)  คือ  ผูเ้รียนจะตอ้งทาํกิจกรรมอยูต่ลอดเวลาไม่ใช่นงัฟัง
บรรยายอยา่งเดียว 
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         3.1.3  มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 

   3.1.4  ปฏิสัมพนัธ์ทําให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ออกไปอย่าง
กวา้งขวาง 

   3.1.5  อาศยัการสือสารทุกรูปแบบ  เช่น  การพูด  การเขียน  การวาด  ซึงจะทาํ
ใหเ้กิดการแลกเปลียน  การวเิคราะห์  และสังเคราะห์การเรียนรู้ 

  3.2  กระบวนการกลุ่ม  จะช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมสูงสุด  และทาํให้งานบรรลุ
วตัถุประสงคสู์งสุด      
       4.  ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็นทฤษฎีการสร้างความรู้ทีเนน้
วธีิการเรียนรู้มากกวา่การใหค้วามรู้โดยตรง ซึง ไวกอทสกี (Vygotsky) และเพียเจต ์(Piaget) มีความ
เชือวา่  ผูเ้รียนสร้างความจริงดว้ยตนเองจากการรับรู้จากประสบการณ์  ดงันนัความรู้หรือการเรียนรู้
เรืองใหม่จึงเป็นองคป์ระกอบหนึงของประสบการณ์เดิม  แนวคิดเกียวกบัความรู้ และวิธีการไดม้า
ซึงความรู้ได้มาจากการมีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลอืน และสิงแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น ดังนัน                 
การจดัการกบัสิงแวดลอ้ม  และสิงแวดลอ้มทีเหมาะสม  จึงเป็นองค์ประกอบสําคญัอยา่งหนึงของ
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรียนรู้ตามแนวทางการสร้างความรู้เป็นการเรียนรู้                
อย่างต่อเนืองจากความรู้เดิม  หรือประสบการณ์เดิมเป็นการแสวงหาความหมายใหม่ ความรู้              
ความเขา้ใจใหม่  และเป็นการสร้างความเขา้ใจในภาพรวมมากกวา่เรียนรู้เป็นส่วน ๆ (David, 1996: 

242)  และทิศนา  แขมมณี  (2555: 94)  ไดก้ล่าวถึงการนาํทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใชใ้นการเรียน
การสอน  ดงันี 

  4.1 การเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปทีกระบวนการสร้างความรู้ (Process of Knowledge  

Construction) และการตระหนกัรู้ในกระบวนการนนั (Reflexive Awareness of That Process)  
เป้าหมายการเรียนรู้จะตอ้งเป็นตวัอยา่ง  และฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเห็น  ผูเ้รียนจะตอ้ง
ฝึกฝนการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

  4.2  เป้าหมายของการสอนจะเปลียนจากการถ่ายทอดให้ผูเ้รียนไดรั้บสาระความรู้           
ทีแน่นอนตายตวัไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายทีหลากหลาย การเรียนรู้
ทกัษะต่าง ๆ  จะตอ้งใหมี้ประสิทธิภาพถึงขนัทาํได ้ และแกปั้ญหาจริงได ้

  4.3  ในการเรียนการสอนผูเ้รียนจะเป็นผูมี้บทบาทในการเรียนรู้อยา่งตืนตวั (Active)  
ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระทาํกบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ และจะตอ้งสร้างความหมายให้กบั              
สิงนนัดว้ยตนเอง โดยการใหผู้เ้รียนอยูใ่นบริบทจริง  ซึงไม่ไดห้มายความวา่ผูเ้รียนจะตอ้งออกไปยงั
สถานทีจริงเสมอไป แต่อาจจดักิจกรรมทีเรียกวา่ “Physical Knowledge Activities”  ซึงเป็นกิจกรรม
ทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัสือ วสัดุ อุปกรณ์สิงของ หรือขอ้มูลต่าง ๆ ทีเป็นของจริง  
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และมีความสอดคล้องกับความสนใจของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนสามารถจดักระทาํ ศึกษา สํารวจ  
วเิคราะห์ ทดลอง ลองผดิลองถูกกบัสิงนนั ๆ จนเกิดความรู้ความเขา้ใจขึน 

 จากทฤษฎีการเรียนรู้ทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทีมีผลต่อการจดั 
การเรียนการสอน ซึงแต่ละทฤษฎีมีลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนัในบางกรณี ซึงครูผูส้อน
จะตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน และครูตอ้งเขา้ใจในทฤษฎีการเรียนรู้ 
เพือเป็นพืนฐานในการจดักิจกรรมการเรียนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวตัถุประสงคต์ามทีไดก้าํหนดไว ้  
 

รูปแบบการเรียนการสอน 
 

ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการทีสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอนให้บรรลุวตัถุประสงค์  ไดมี้นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
ไวห้ลายความหมาย  อาทิเช่น 
 วชัรา เล่าเรียนดี (2553: 44) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบการเรียนการสอนวา่ หมายถึง  
องค์ประกอบต่าง ๆ  ทีสัมพนัธ์กนัในการดาํเนินการสอนให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จ     
ซึงจะอยู่ในรูปของกระบวนการเช่นเดียวกบัวิธีสอน ความแตกต่างกนัจะอยู่ทีรูปแบบการสอน 
อาจจะมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนปรากฏอยู ่ ทิศนา  แขมมณี (2555: 222) ไดใ้ห้ความหมาย
ของรูปแบบการเรียนการสอนว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง สภาพหรือลักษณะของ              
การเรียนการสอนทีจดัขึนอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือ
ความเชือต่าง ๆ  โดยมีการจดักระบวนการหรือขนัตอนในการเรียนการสอน โดยอาศยัวิธีสอนและ
เทคนิคการสอนต่าง ๆ เขา้ไปช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนนัเป็นไปตามหลกัการทียึดถือ และ
จอยส์  เวล และซาวเวอร์ (Joyce  Weil  and  Showers, 1992: 4)  ใหค้วามหมายของรูปแบบการเรียน          
การสอน  หมายถึง  แผนหรือแบบทีสามารถใชใ้นการสอนในห้องเรียนโดยตรง หรือการสอนเป็น
กลุ่มยอ่ย หรือเพือจดัสือการเรียนการสอน ซึงรวมถึงหนงัสือ ภาพยนตร์ เทปบนัทึกเสียง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และหลกัสูตรวิชา  แต่ละรูปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการเรียน 
การสอนทีจะช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงค ์  
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 จากความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนทีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการหรือขนัตอนทีนาํมาจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามความเชือ ปรัชญา  ทฤษฎี  หลกัการ  และแนวคิดทีจะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้
ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ   
 ดังนันการเรียนการสอนจะบรรลุวตัถุประสงค์จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการความเชือตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยอาศยัรูปแบบการสอน วิธีการสอน และ
เทคนิคการสอนทีจะเข้ามาช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   และ                       
เกิดประสิทธิผลสูงสุด และในการจดักลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน ได้มีนักการศึกษาได้แบ่ง
รูปแบบการเรียนการสอนไว ้ อาทิเช่น   
 ทิศนา  แขมมณี (2555: 222-255) ไดแ้บ่งรูปแบบการเรียนการสอนไวเ้ป็น 5 กลุ่ม ดงันี 

 1. รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นพุทธิพิสัย  (Cognitive  Domain) เป็นรูปแบบ
ทีมุ่งช่วยผูเ้รียนให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในเนือหาสาระต่าง ๆ ซึงอาจจะเป็นขอ้มูล ขอ้เท็จจริง              
มโนทศัน์ หรือความคิดรวบยอด รูปแบบการสอนในกลุ่มนี ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน          
มโนทศัน์  (Concept Attainment  Model) รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด กาเย (Gagne’s  

Instructional  Model) รูปแบบการเรียนการสอนโดยการนาํเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ (Advance  

Organizer  Model) รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจาํ  (Memory Model)  รูปแบบการเรียน           
การสอนโดยใชผ้งักราฟิก  (Graphic  Organizer  Instruction  Model)   
 2. รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นจิตพิสัย  (Affective  Domain)  เป็นรูปแบบที
ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้สึก  เจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมและจริยธรรมอนัพึงประสงค ์ ซึงเป็น
เรืองทียากแก่การพฒันาหรือปลูกฝัง การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนทีเพียงช่วยให้
เกิดความรู้ความเขา้ใจ มกัไม่เพียงพอต่อการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติทีดีได ้จึงตอ้งอาศยัหลกัการ
และวิธีการอืน ๆ เพิมเติม รูปแบบการสอนในกลุ่มนี ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด          
การพฒันาดา้นจิตพิสัยของบลูม  (Instructional Model Based on Bloom’s Domain)  รูปแบบ                 
การเรียนการสอนโดยการซักค้าน (Jurisprudential  Model) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
บทบาทสมมติ  (Role  Playing  Model) 
 3. รูปแบบการสอนทีเน้นการพฒันาดา้นทกัษะพิสัย  (Psycho-Motor Domain) เป็น
รูปแบบทีมุ่งช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นการปฏิบติั  การกระทาํ  หรือการแสดงออก
ต่าง ๆ  ซึงจาํเป็นตอ้งใช้หลกัการ วิธีการทีแตกต่างไปจากการพฒันาด้านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย 
รูปแบบการสอนในกลุ่มนี ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะการปฏิบติั
ของซิมพซ์นั (Instructional Model Based on Simpsion’s Processes for Psycho-Motor Skill  
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Development)  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะการปฏิบติัของเดฟ  (Dave’s  Instructional  Model  

for  Psychomotor  Domain)  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัตามองคป์ระกอบของทกัษะ  
(Instructional  Model  for  Psychomotor  Domain  Based  on  Skill  Components) 
 4. รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ (Process  Skills) เป็นรูปแบบ  
การสอนทกัษะกระบวนการทีเป็นทกัษะทีเกียวขอ้งกบัวิธีดาํเนินการต่าง ๆ ซึงอาจเป็นกระบวนการ
ทางสติปัญญา  เช่น  กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้  หรือกระบวนการคิดต่าง ๆ เช่น การคิด
วิเคราะห์  การอุปนยั  การนิรนยั  การใชเ้หตุผล  การสืบสอบ  การคิดริเริมสร้างสรรค ์และการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ  เป็นตน้  หรืออาจเป็นกระบวนการทางสังคม  เช่น  กระบวนการทาํงานร่วมกนั  
เป็นตน้  รูปแบบการสอนในกลุ่มนี  ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและ           
การแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group  Investigation  Instructional  Model) รูปแบบกระบวนการคิด
อุปนัย  (Inductive Thinking  Instructional Model) รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิด
สร้างสรรค ์ (Synectics  Instructional  Model) รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแกปั้ญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์  (Torrance’s  Future  Problem  Solving  Instructional  Model)   
 5. รูปแบบการสอนทีเนน้การบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบทีจะพยายามพฒันา
ผูเ้รียนด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กนั โดยใช้การบูรณาการทงัด้านเนือหาสาระและวิธีการ รูปแบบ             
การสอนทีใช้ในกลุ่มนี ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง  (Direct Instruction Model)  
รูปแบบการเรียนการโดยการสร้างเรือง  (Storyline  Method)  รูปแบบการเรียนการสอนตามวฏัจกัร
การเรียนรู้  4  MAT  รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Instructional  Model  of  Cooperative  

Learning)   
 จอยส์ เวล และคาล์อนั (Joyce  Weil and Calhoun,  2009: 25-34) ไดจ้ดัรูปแบบการเรียน
การสอนออกเป็น  4  กลุ่ม ดงันี 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การจดักระบวนการสารสนเทศ (The Information-

Processing Family) เป็นรูปแบบการสอนทีเน้นการส่งเสริมแรงกระตุน้ภายในของบุคคลใน             
การเรียนรู้สิงต่าง ๆ  โดยการเรียนรู้และจดักระทาํขอ้มูลให้เป็นระบบ รับรู้และจดักระทาํกบัปัญหา  
รวมทงัการพฒันามโนทศัน์และภาษาในการถ่ายทอด ในบางรูปแบบเป็นการเตรียมผูเ้รียนในเรือง
การรวบรวมขอ้มูลและมโนทศัน์  บางรูปแบบเนน้การสร้างมโนทศัน์และการตรวจสอบสมมติฐาน  
รูปแบบการสอนกลุ่มนีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดสร้างสรรค์ความรู้  มีความสามารถทางปัญญาและ
สามารถเรียนรู้เกียวกบัตนเองและสังคม รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี ได้แก่ การคิดแบบ
อุปนยั  (Think  Inductively)  การบรรลุผลดา้นมโนทศัน์  (Attaining  Concept)  รูปแบบการคิดแบบ
อุปนัยของรูปภาพ-คาํ (The Picture-Word Inductive Model) การสืบเสาะแบบวิทยาศาสตร์                   



35 

 

และการสืบเสาะความรู้  (Scientific Inquiry and Inquiry Training)  การใช้เทคนิคช่วยจาํ  
(Memorization)   การสัง เคราะห์  ( Synectics)   และการเสนอมโนทัศน์ ล่วงหน้า  (Advance  

Organizers)   
 2. รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  (The  Social  Family) เป็น
รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาทกัษะความสามารถในการเรียนรู้และทกัษะสังคม  ใหค้วามสําคญั
กับการสร้างชุมชนการเรียนรู้  การพัฒนาความสัมพันธ์ในชันเรียนโดยการเรียนรู้ร่วมกัน             
การพฒันาวฒันธรรมของความสัมพนัธ์ในโรงเรียนเพือสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี ไดแ้ก่ การสืบสวนเป็นกลุ่ม  (Group  Investigation)  บทบาท
สมมติ  (Role  Playing) และการสืบสวนสอบสวน  (Jurisprudential  Inquiry) 
 3. รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาตน (The  Personal  Family) เป็นรูปแบบ  
การเรียนการสอนทีเน้นการพฒันาบุคลิกภาพและความตระหนกัในตนเอง  โดยการรับรู้สิงทีเป็น
ตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และการดาํรงชีวิต  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได้อย่าง
สร้างสรรค ์ เกิดการเรียนรู้ในการทีจะพฒันาตนเองเพือการดาํรงชีวิตทีมีคุณภาพ รูปแบบการเรียน
การสอนกลุ่มนี ไดแ้ก่ การสอนแบบไม่ชีนาํ (Nondirective Teaching) การส่งเสริมความตระหนกัรู้
ในตน  (Enhancing  Self  Concepts)     
 4. รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้พฤติกรรม  (The  Behavioral  System  Family)  
เป็นรูปแบบการสอนจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  และทฤษฎีการปรับพฤติกรรม  ซึงเชือ
ว่าการเปลียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการปรับแก้ตนเอง เพือให้พบกับความสําเร็จ                
เนน้การพฒันาทกัษะการอ่าน  การคาํนวณ  ทกัษะทางกายภาพ  เพือการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้             
ซึงเป็นพฤติกรรมทีสังเกตไดแ้ละวดัได ้รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี ไดแ้ก่  การเรียนรู้เพือ
รอบรู้  (Mastery Learning)  การสอนตรง  (Direct Instructional) การเรียนรู้สถานการณ์จาํลอง  
(Simulation)   
 

การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

 การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  มีแนวทางการจัด                     
การเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้  ดงันี 
 1.  สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  การจดัการเรียนการสอนสาระศาสนา  ศีลธรรม  
จริยธรรม  มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเขา้ใจประวติั ความสําคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาทีตนนบัถือ และศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกตอ้ง ยึดมนั และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพืออยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติสุข  ตลอดจนเขา้ใจ ตระหนกั และปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนทีดี และธาํรงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนับถือได้ ซึงสอดคล้องกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ      
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พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2)  พ.ศ. 2545 ในมาตรา  6  วา่  “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม                      
มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข”  (สํานกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,  2547: 5)   ดงันนัการจดัการเรียนการสอนจะตอ้ง
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีถูกตอ้ง  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้น
ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง   จากความรู้สึกนึกคิดของเขาเอง (สิริวรรณ  ศรีพหล,  2552: 6)   ซึงใน
จุดมุ่งหมายขอ้  1  ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  2551 ยงัระบุไวว้า่ เมือ
ผูเ้รียนจบการศึกษาขนัพืนฐาน สิงทีจะตอ้งเกิดกบัผูเ้รียน  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม
ทีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวนิยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือ
ศาสนาทีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การจดัการเรียนการสอนสาระศาสนา                
ศีลธรรม  จริยธรรม  มีวิธีการสอนหลายวิธี  และสิริวรรณ  ศรีพหล (2552) ยงัได้กล่าวถึงวิธี                    
การสอนมีหลายวธีิ  ไดแ้ก่  วิธีการสอนแบบบรรยาย  วิธีการสอนแบบไตรสิขา  วิธีสอนแบบปุจฉา
วิสัชนา  วิธีสอนแบบธรรมสากจัฉา  วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนตามแนวพุทธศาสตร์ วิธีสอน
แบบเบญจขนัธ์  วธีิสอนตามหลกัพหูสูต  วธีิสอนตามกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 2.  สาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม การจดัการเรียน              
การสอนสาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เขา้ใจ
และปฏิบติัตนตามหน้าทีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมทีดีงาม และธาํรงรักษาประเพณีและ
วฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลกอยา่งสันติสุข  ตลอดจนเขา้ใจ
ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมนั ศรัทธา และธาํรงรักษาไวซึ้ง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ทงันีเพือพฒันาผูเ้รียนให้มีลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดี  ซึง สิริวรรณ  ศรีพหล  (2554: 100) ได้กล่าวถึง  การจดักิจกรรมการเรียน              
การสอนเพือพฒันาความเป็นพลเมืองดี  ต้องมุ่งจดักิจกรรมในหลาย ๆ ลักษณะ ทงักิจกรรมใน
หลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  โดยกิจกรรมทีจดัตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี พฒันาเจตคติและจิตสํานึกความเป็นพลเมืองดีตลอดจนมี
ทกัษะ  และความสามารถในการทีจะอยู่ร่วมกบัผูอื้นในสังคมทีตนเป็นสมาชิกไดอ้ย่างมีความสุข            
การจดัการเรียนการสอนสาระหนา้ทีพลเมือง  วฒันธรรม  และการดาํเนินชีวิตในสังคมมีกิจกรรม
การเรียนการสอนหลายวิธี  และสิริวรรณ  ศรีพหล  (2552) ไดก้ล่าวไว ้ ไดแ้ก่  กิจกรรมการเรียน    
การสอนโดยการสาธิต  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการอภิปราย  กิจกรรมการเรียนสอนโดย          
การแสดงบทบาทสมมติ  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมจาํลองสถานการณ์  กิจกรรม          
การเรียนการสอนโดยใชก้ารแกปั้ญหา  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสืบสวนสอบสวน   
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 3.   สาระเศรษฐศาสตร์  การจดัการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์  มุ่งพฒันาผูเ้รียน
ให้เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค   การใชท้รัพยากรทีมีอยู่
จาํกดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และคุม้ค่า รวมทงัเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพือการ
ดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  ตลอดจนเขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจและความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  ทงันีเพือพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  
พุทธศกัราช  2551 ซึงเป็นคุณลกัษณะทีแสดงออกถึงการดาํเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล  
รอบคอบ  มี คุณธรรม  มี ภู มิ คุ้มกันในตัวที ดีและปรับตัวอยู่ ในสังคมได้อย่าง มีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 5) การจดัการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ มีวิธีการสอนหลายวิธี  
และสิริวรรณ  ศรีพหล  (2552) ไดก้ล่าวไว ้ไดแ้ก่ การสอนโดยการนาํวิธีการทางเศรษฐศาสตร์มาใช ้ 
การสอนโดยการสืบสวนสอบสวนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จาํลอง  การสอนแบบร่วมมือ   
 4.   สาระประวติัศาสตร์  การจดัการเรียนการสอนสาระประวติัศาสตร์มุ่งพฒันาผูเ้รียน
ให้เขา้ใจความหมาย ความสําคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์  สามารถใชว้ิธีการทาง
ประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบนั ในดา้นความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเนือง ตระหนกัถึง
ความสําคญั และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึน ตลอดจนเขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย 

วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก ความภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย   ซึง กระทรวงศึกษาธิการ 
(2552)  และสิริวรรณ ศรีพหล (2552) ไดก้ล่าวถึง  สาระประวติัศาสตร์วา่  เป็นสาระทีสําคญัสาระ
หนึงทีผูเ้รียนทุกชนัปีตอ้งเรียน  เนืองจากประวติัศาสตร์เป็นการศึกษาขอ้เท็จจริงเกียวกบัเรืองราว
ของมนุษยใ์นอดีต เพือให้เขา้ใจถึงพืนฐานของมนุษย์ วิวฒันาการของมนุษยแ์ละสังคม รวมทงั
ความสําเร็จและความผิดพลาดของมนุษย ์ เพือเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาของสังคมในปัจจุบนั  
การสอนประวติัศาสตร์ในโรงเรียนมีวตัถุประสงค์เพือให้ผูเ้รียนเป็นพลเมืองดี  และมีความรู้      
ความเขา้ใจเรืองราวของมนุษยชาติในอดีต ให้นกัเรียนมีความผูกพนัต่อทอ้งถินและประเทศชาติ  
ตลอดจนสังคมระดบัโลก    สิริวรรณ  ศรีพหล  (2552: 18)  ยงักล่าวอีกวา่  การศึกษาประวติัศาสตร์
จะช่วยให้ผูศึ้กษาไดเ้ขา้ใจพืนฐานของตนเอง  เขา้ใจวิวฒันาการของมนุษยแ์ละสังคมวา่พฒันาการ
เป็นลาํดบัขนัตอนอยา่งไร ไดเ้รียนรู้ความสําเร็จหรือขอ้ผิดพลาดของมนุษยเ์พือเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาในสังคมปัจจุบัน  การศึกษาประวติัศาสตร์จึงไม่ใช่การฝึกจําเหตุการณ์ ระยะเวลา                  
ชือบุคคล หากมุ่งเพือให้รู้จกัตนเอง  การจดัการเรียนการสอนสาระประวติัศาสตร์มีวิธีการสอน
หลายวิธี   และสิริวรรณ ศรีพหล (2552) ไดก้ล่าวไว ้ไดแ้ก่  วิธีการทางประวติัศาสตร์ และวิธีการ
ประวติัศาสตร์บอกเล่า   
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 5.  สาระภูมิศาสตร์  การจดัการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เขา้ใจ
ลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ์ของสรรพสิงซึงมีผลต่อกนัและกนัในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หาวิเคราะห์ สรุป และใช้ขอ้มูล
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสภาพแวดล้อม           
ทางกายภาพทีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์

ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม เพือการพฒันาทียงัยืน ทงันีเพือพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจใน
เนือหาสาระทีเกียวกับภูมิศาสตร์ พัฒนาให้มีทักษะทางภูมิศาสตร์ และพัฒนาให้มีเจตคติ                       
ทางภูมิศาสตร์ ซึง สิริวรรณ ศรีพหล  (2552: 113) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนภูมิศาสตร์              
ไวว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนจะตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนทงั 3 ดา้น คือดา้นเนือหา ดา้นทกัษะ 
และดา้นเจตคติดว้ยกนั โดยจดักิจกรรมทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ซึงอาจนาํวิธีการทางภูมิศาสตร์เขา้
ไปประยุกตใ์นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดด้ว้ย การจดัการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์                   
มีกิจกรรมการเรียนการสอนหลายวิธี   และสิริวรรณ ศรีพหล (2552)  ยงัได้กล่าวถึงกิจกรรม          
การเรียนการสอน  ไดแ้ก่  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสืบสวนสอบสวน  กิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการใช้โครงการ  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนไปศึกษานอกสถานที  
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิการสาํรวจ  กิจกรรมการจดัทาํแผนที 

 จากรูปแบบการเรียนการสอนทีนาํมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจะเห็น          
ไดว้่า การเรียนการสอนทุกสาระการเรียนรู้จะตอ้งมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้ทีมุ่งบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ไดรั้บรู้  เกิดการยอมรับเห็นคุณค่าและพฒันาอยา่ง
ต่อเนืองจนเป็นลกัษณะนิสัย  ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 12) 
ไดก้ล่าวถึงบทบาทครูผูส้อน  และบทบาทของผูเ้รียนไว ้ ดงันี 

 1.  บทบาทครูผูส้อน 

 1.1  การสํารวจประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน  ครูผูส้อนควรคาํนึงว่าผูเ้รียน     
แต่ละคนมีวธีิการเรียนรู้ (Learning Styles) แตกต่างกนั  ดงันนัครูผูส้อนจะตอ้งให้เวลาในการเรียนรู้  
และให้โอกาสกับผูเ้รียนได้ค้นพบวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  จึงจะเป็นสิงทีมีคุณค่า  และทาํให ้           
การเรียนรู้นนัมีความหมายต่อผูเ้รียน  ครูผูส้อนควรดาํเนินการดงันี 

   1.1.1  ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพือนาํขอ้มูลมาใช้ในการวางแผน 
การจดัการเรียนรู้ทีท้าทายความสามารถของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียน         
แต่ละคนทีมีภูมิหลัง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด รูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจ และ                 
ความตอ้งการทีแตกต่างกนั  และการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัพืนฐานของผูเ้รียน ลกัษณะของ
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ผูเ้รียน  และสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ มีพฒันาการที
เป็นไปตามความสามารถ และเตม็ตามศกัยภาพของแต่ละคน 

   1.1.2 กําหนดเป้าหมายทีต้องการให้เกิดขึนกับผู ้เรียนด้านความรู้ ทักษะ/
กระบวนการทีจะนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  1.2  การบูรณาการและการถ่ายโยงความรู้  ครูผูส้อนควรไดบู้รณาการสิงทีตอ้งการ
ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้  เชือมโยงกบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน  นาํไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค ์ 
และสามารถแกปั้ญหาชีวติได ้ ในการจดัการเรียนรู้ครูผูส้อนควรดาํเนินการ  ดงันี 

   1.2.1 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  และการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  สอดคล้องกับพฒันาการทางสมองและเน้นคุณธรรม  
จริยธรรม  เพือนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัของหลกัสูตร 

   1.2.2 จัดบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู ้เรียนให้เกิด                
การเรียนรู้ 

   1.2.3 จดัเตรียม และเลือกใชสื้อให้เหมาะสมกบักิจกรรม  นาํภูมิปัญญาทอ้งถิน  
และเทคโนโลยทีีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

   1.2.4  ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของผูเ้รียนด้วยวิธีการทีหลากหลาย
เหมาะสมกบัธรรมชาติของวชิาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  และระดบัพฒันาการของผูเ้รียน 

   1.2.5  วิเคราะห์ผลการประเมิน  เพือนาํผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันา
ผูเ้รียน  รวมทงัปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของตนเองดว้ยกระบวนการวจิยั 

 2.  บทบทบาทของผูเ้รียน 

  2.1  กาํหนดเป้าหมาย  วางแผน   และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 

  2.2  แสวงหา  และเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ทีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย  และรู้จกัวิเคราะห์  
สังเคราะห์ขอ้มูล  ขอ้ความรู้  เพือนาํมาปรับใชใ้นการดาํรงชีวติในสังคม 

               2.3  ลงมือปฏิบติัจริง  สรุปสิงทีไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง  และนาํความรู้ไปประยุกตใ์ช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  2.4  มีปฏิสัมพนัธ์  ทาํงาน  ทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพือน  และครู 

              2.5  ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเนือง 

 จากแนวทางการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วฒันธรรม ทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การจดัการเรียนการสอนเป็นกระบวนการทีสําคัญ                  
ทีครูผูส้อนเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการจดัการเรียนรู้  ครูผูส้อนจะต้องจดักระบวนการเรียนรู้                   
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ทีหลากหลาย เพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตร ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ดังนันผูส้อนจึงต้องรู้จกันําวิธี            
การสอนและเทคนิคการสอนมาจดักระบวนการเรียนการสอนทีหลากหลายมาใช้ในการเรียน        
การสอน ในการจดักระบวนการเรียนรู้ของผูส้อนนันจะต้องจดัเนือหาสาระ และกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ผูส้อนจะตอ้งรู้วิธีการฝึกผูเ้รียนให้มีทกัษะกระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพือป้องกนัและแก้ไขปัญหา  จดัให้มีกิจกรรมทงัในและนอกชันเรียน
เพือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได้   คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนือง ผูส้อนจะตอ้งรู้จกัจดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้ต่าง ๆ 
รวมทงัการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมทีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ให้มีความสมดุลกัน  
คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล พฒันาสมองและเน้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม              
อนัพึงประสงค์ นอกจากนนัผูส้อนควรจดับรรยากาศสภาพแวดล้อม สือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้                        
ภูมิปัญญาทอ้งถิน เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นเครืองมืออาํนวยความสะดวก ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
และมีความรอบรู้ รวมทงัสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้ ทงันีผูส้อน
จะตอ้งพฒันารูปแบบการวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการจดัการเรียนดงักล่าว และให้
ผูเ้รียนสามารถจดัการความรู้ไดด้ว้ยตนเอง เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามความสามารถ 
 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  ไดมี้นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอนไว ้ อาทิเช่น 

 ทิศนา  แขมมณี  (2555: 222) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนไว ้ 
ดงันี 

 1. มีปรัชญา  ทฤษฎี  หลกัการ  แนวคิด  หรือความเชือทีเป็นพืนฐานหรือเป็นหลกัของ
รูปแบบการสอนนนั 

 2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที
สอดคลอ้งกบัหลกัทียดึถือ 

 3. มีการจดัระบบ  คือ  มีการจดัองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของ
ระบบใหส้ามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนนั ๆ 

 4. มีการอธิบายหรือให้ขอ้มูลเกียวกบัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ  อนัจะช่วย
ใหก้ระบวนการเรียนการสอนนนั ๆ  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 จอยส์ เวล และซาวเวอร์  (Joyce Weil and  Showers, 1992: 197-210)  ไดเ้สนอรูปแบบ           
การจดัการเรียนการสอน โดยเริมจากเสนอภาพเหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario) เพือนาํไปสู่                
การจดัการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบซึงแต่ละรูปแบบมีองคป์ระกอบ 4 ส่วน ดงันี 

 ส่วนที 1 กล่าวถึงทีมาของรูปแบบการเรียนการสอน (Orientation to the Model) 

ประกอบดว้ยเป้าหมายของรูปแบบ ขอ้ตกลงเบืองตน้ หลกัการ มโนทศัน์ทีสําคญัทีเป็นพืนฐานของ
รูปแบบการเรียนการสอน 

 ส่วนที  2  รูปแบบการเรียนการสอน (The Model of Teaching)  มี 4 ส่วน  คือ กิจกรรม
ทีจะสอนเป็นขนั ๆ  ซึงแต่ละรูปแบบมีจาํนวนขนัตอนการสอนแตกต่างกนัไป 

 1. ขนัตอนของรูปแบบ   (Syntax) เป็นการจัดเรียงตามลาํดับกิจกรรมทีจะสอน             
เป็นขนั ๆ ซึงแต่ละรูปแบบมีจาํนวนขนัตอนการสอนแตกต่างกนัไป 

 2.   รูปแบบของสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของครู  และนกัเรียน   
ซึงแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกนัไป 

 3.   หลกัการแสดงการโตต้อบ (Principle of Reaction) เป็นการบอกวิธีการทีครู              
จะตอบสนองต่อสิงทีนกัเรียนกระทาํ อาจจะเป็นการให้รางวลั การสร้างบรรยากาศทีมีอิสระไม่มี               
การประเมินวา่ถูกหรือผดิ เป็นตน้ 

 4.   สิงสนบัสนุนการเรียนการสอน (Support System)  เป็นการบอกเงือนไข หรือ
สิงจาํเป็นในการทีจะใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนให้เกิดผล เช่น การสอนฝึกทกัษะนกัเรียน
จะตอ้งไดฝึ้กการทาํงานในสถานทีและดว้ยอุปกรณ์ทีใกลเ้คียงกบัสภาพการทาํงานจริง ๆ 

 ส่วนที  3  การนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้  (Application)   เป็นการแนะนาํ และ
ใหข้อ้สังเกตการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนนนั เช่น จะใชเ้นือหาประเภทใดใชก้บัเด็กระดบัใดจึง
จะเหมาะสม เป็นตน้ 

 ส่วนที  4 ผลทีเกิดขึนกบันกัเรียนทงัทางตรงและทางออ้ม (Instructional and Nurturant 

Effects)  เป็นการบอกให้รู้วา่แต่ละรูปแบบจะเกิดผลอะไรบา้งกบันกัเรียน โดยทีผลทางตรงมาจาก
การสอนของครูทีจดัขึนตามขนัตอน  ส่วนผลทางออ้มมาจากสภาพแวดลอ้ม ซึงถือเป็นผลกระทบ          
ทีเกิดแฝงไปกบัการสอน  ซึงสามารถใชเ้ป็นขอ้พิจารณาในการเลือกรูปแบบการสอนไปใช ้

 อาร์เรนด ์ (Arend, 2011: 7)  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนวา่
มี  4 องคป์ระกอบ ดงันี 

 1.   หลกัการตามทฤษฎีทีใชเ้ป็นแนวคิดพืนฐานในการพฒันารูปแบบ 

 2.   ผลการเรียนรู้ทีตอ้งการ 

 3.   วธีิสอนทีจะทาํใหก้ารเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
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 4.   สิงแวดลอ้มในการเรียนการสอนทีจะนาํไปสู่ผลการเรียนรู้ทีตอ้งการ     
 จากองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนทีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได ้            
ดงัตารางที  4 
 

ตารางที  4   องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 

 

ทิศนา  แขมมณี  
(2555) 

 

Joyce  Weil  and  
Showers (1992) 

 
 

Arends  (2011) 

การสังเคราะห์
องคป์ระกอบรูปแบบ
การเรียนการสอนของ

ผูว้จิยั 

ปรัชญา  ทฤษฎี  
หลกัการ  แนวคิด   

หลกัการ   มโนทศัน์ หลกัการตามทฤษฎี หลกัการ  แนวคิด  
ทฤษฎี 

ลกัษณะการเรียน กิจกรรม 

การเรียนการสอน 
ผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย 

การจดัระบบ ขอ้สังเกต วธีิสอน กิจกรรมการเรียน            
การสอน 

ขอ้มูลวธีิสอน ผลทีเกิดขึน สิงแวดลอ้ม การวดัและประเมินผล 

 

 จากตารางที  4  จะเห็นไดว้่า  ผลการสรุปองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
จะเห็นไดว้า่ผูว้ิจยัไดก้าํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนออกเป็น  4  องคป์ระกอบ  
ดงันี                 

 1.  หลักการ แนวคิด  ทฤษฎี   ผู้วิจัยได้นําทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) ซึงเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Thorndike) ซึงกอร์ดอน  และฮิลการ์ด  
(Gordon  and Hilgard, 1981)  และทิศนา  แขมมณี  (2555)  ไดก้ล่าวถึง  การเรียนรู้วา่เป็นเรืองของ                       
การแก้ปัญหา  การเรียนรู้เป็นการเกิดความสัมพันธ์เชือมโยง  (Connection) ระหว่างสิงเร้า 
(Stimulus) กบัปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism)  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกทฤษฎี
การเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner, 1963) วา่ การเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบติั และมีปฏิสัมพนัธ์กบั
สิงแวดลอ้ม  กระบวนการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง   ซึง เดวิด  โจเซฟ  และ        
เฮเลน  (David,  Joseph  and  Helen, 1968)  ทิศนา  แขมมณีและคณะ  (2545) และสิริวรรณ ศรีพหล 
(2554) ยงัไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้ของออซุเบล (Ausubel) ว่าการเรียนรู้จะมีความหมายหรือมีคุณค่า 
เมือสิงทีเรียนมีความสัมพนัธ์กบัสิงทีเคยเรียน ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ นิโคล และ               
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โฮลลี  (Nicol  and  Holly, 2004)  ซึง กรมสุขภาพจิต  (2544) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
วา่ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพในการพฒันาบุคคลทงัดา้นความรู้ ทศันคติ และ
ทกัษะไดดี้ทีสุด  และทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็นทฤษฎีการสร้างความรู้             
ทีเนน้วธีิการเรียนรู้มากกวา่การให้ความรู้โดยตรง  ซึง ไวกอทสกี  (Vygotsky) และเพียเจต ์(Piaget)  
(David, 1996) มีความเชือวา่ ผูเ้รียนสร้างความจริงดว้ยตนเองจากการรับรู้จากประสบการณ์ ดงันนั
ความรู้หรือการเรียนรู้เรืองใหม่ จึงเป็นองค์ประกอบหนึงของประสบการณ์เดิม แนวคิดเกียวกบั
ความรู้ และวิธีการไดม้าซึงความรู้ไดม้าจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอืน และสิงแวดลอ้มอย่าง
กระตือรือร้น  ดงันนัการจดัการกบัสิงแวดล้อม และสิงแวดล้อมทีเหมาะสม จึงเป็นองค์ประกอบ
สําคญัอย่างหนึงของการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรียนรู้ตามแนวทางการสร้างความรู้
เป็นการเรียนรู้อยา่งต่อเนืองจากความรู้เดิม หรือประสบการณ์เดิม เป็นการแสวงหาความหมายใหม่                       
ความรู้ความเขา้ใจใหม่ และเป็นการสร้างความเขา้ใจในภาพรวมมากกว่าเรียนรู้เป็นส่วน ๆ (วชัรา 
เล่าเรียนดี, 2553) 
 2.   จุดมุ่งหมาย เมือนกัเรียนเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้ นกัเรียนมีความรู้เกียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี มีทกัษะการจดัการความรู้
ทงั 6 ดา้น คือ 1)  การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 2) การออกแบบ              
การจดัการความรู้  3) การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชัดแจง้ 4) การแลกเปลียน
ความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  5) การจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ และ 6) การประยุกต์ใช้
ความรู้  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับ           
ภูมิปัญญาทอ้งถิน และถอดบทเรียนหลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
 3.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้
จากนักวิชาการ และนกัการศึกษา  ทงัในประเทศและต่างประเทศมาสังเคราะห์  อาทิเช่น บุญดี  
บุญญากิจ และคณะ (2547) วิจารณ์  พานิช (2547)  ประพนธ์  ผาสุขยืด  (2550) สุนิตย ์ ชูใจ (2554) 
บดินทร์  วิจารณ์   (2550)  โนนากะ  และทาคูชิ  (Nonaka and Takeuchi,  1995)  เดล  (Dell, 1998)  
ทาบาน   และคณะ   (Turban  and  others, 2004)   ไลโบวิทซ์   (Leibowitz, 1998)   มาร์ควอท ์ 
(Marquardt, 2002)  แมกเนอลิน  และสปาร์ก  (McNurlin  and  Sprague, 2006)  ซึงผูว้ิจยัสังเคราะห์
ไดรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้  6  ขนัตอน  ดงันี 

  3.1 การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน (Preparation for 

Knowledge Management on Local Wisdom) เป็นการเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 
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  3.2 การออกแบบการจดัการความรู้ (Knowledge  Management  Designing)  เป็น
การกาํหนดเป้าหมายในการจดัการความรู้  กาํหนดหน้าทีบทบาทของนกัเรียนและวิธีการจดัการ
ความรู้ใหต้รงตามเป้าหมาย 
  3.3 การสร้างความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit  Knowledge) 
เป็นความรู้ทีชดัแจง้  (Explicit  Knowledge) เป็นการสร้างความรู้โดยให้นกัเรียนไปศึกษาคน้ควา้
จากความรู้ทีฝังลึก  (Tacit Knowledge) จนไดค้วามรู้ทีมีอยูใ่นตวัตนของนกัเรียนเปลียนเป็นความรู้
ทีชดัแจง้  (Explicit  Knowledge) ตรงตามเป้าหมาย 

  3.4  การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  (Knowledge  Sharing for the 

New Body of Knowledge) เป็นการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็นของสมาชิกใน
กลุ่ม จนเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ของกลุ่ม 

  3.5 การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ (Systematic Storing of Knowledge)  เป็น
การจดัทาํขอ้มูลให้เป็นระบบ  เป็นฐานความรู้โดยการนาํเทคโนโลยีมาช่วยให้เขา้ถึงความรู้ไดง่้าย
และรวดเร็วขึน 
  3.6  การประยกุตใ์ชค้วามรู้  (Knowledge Applying)  เป็นการนาํความรู้ทีไดม้าสร้าง
ผลงานใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์

  4.   การวดัและประเมินผล เป็นการประเมินเพือพฒันาผูเ้รียน และตดัสินผูเ้รียน การวดั
และประเมินผลจะช่วยให้ครูทราบว่าการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถินของนักเรียน                           
ทีดาํเนินการวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ การวดัและประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 ระยะไดแ้ก่ ระยะที 1 
การประเมินวิเคราะห์นักเรียนก่อนการเรียนการสอนด้วยการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทาง           
การเรียนก่อนเรียน เรืองภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี  ระยะที 2 การประเมินความกา้วหนา้
ระหวา่งเรียนดว้ยการปฏิบติั (Performance  Assessment) เป็นการประเมินขนัตอนการปฏิบติัทกัษะ
การจดัการความรู้โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) และระยะที 3 การประเมิน
ความสําเร็จหลงัเรียน ประกอบดว้ย 1) การทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน  
เรืองภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี 2) การประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน  ซึงใช้แบบ
รายงานตนเองทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  

สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  และ 3)  การประเมินการถอดบทเรียนหลงัการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
 

 

 

 

 

 



45 

 

งานวจัิยทีเกียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนไดมี้นกัการศึกษาทงัในประเทศและต่างประเทศ            
ไดศึ้กษาเกียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนไว ้ อาทิเช่น   
 ฉลองรัฐ อินทรีย์  (2550: 185)  ศึกษาเรือง  การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้                
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชธานี  การวิจยันีมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ  คือ  1)  เพือศึกษา
สภาพการจดัการความรู้ก่อนการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชธานี  และวิทยาเขตอุดรธานี  2)  เพือพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชธานี และวิทยาเขตอุดรธานี  และ  3)  เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความสําเร็จใน    
การจดัการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชธานี และวิทยาเขตอุดรธานี ผลการวิจยั
พบว่า 1) ก่อนการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ คณาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์มีการดาํเนิน
กิจกรรมทีเป็นการจดัการความรู้บางองค์ประกอบ แต่ยงัไม่เป็นระบบและไม่มีรูปแบบทีชดัเจน       

2) รูปแบบการจดัการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์  ทีพฒันาประกอบดว้ย 3 ลาํดบัขนั ไดแ้ก่ ขนัที 1 

เป็นขนัเตรียมผูบ้ริหารและคณาจารย ์โดยการสร้างความตระหนกั ความเขา้ใจ และขอความร่วมมือ
การประชุมชีแจงวตัถุประสงค ์เป้าหมายการจดัการความรู้ และศึกษาบริบทสภาพการจดัการความรู้
ก่อนการพฒันารูปแบบ ขนัที 2 คือ ขนัจดัทาํแผนปฏิบติัการ กาํหนดวิสัยทศัน์ ตงักรรมการพฒันา
ศักยภาพของทีมแบ่งกลุ่มจัดการความรู้ และจัดตังศูนย์จัดการความรู้ และขันที 3 คือ                        
ขนัปฏิบติัการจดัการความรู้ สร้างและเชือมโยงเครือข่ายความรู้  3) จากการนาํรูปแบบการจดัการ
ความรู้ทีพฒันาขึนไปทดลองใช้ทีคณะพยาบาลศาสตร์ ทงั  2  แห่ง เป็นเวลา 8 เดือน โดยมี
คณะกรรมการจดัการความรู้ กรรมการทีปรึกษาและกลุ่มจดัการความรู้ 7 กลุ่ม ดาํเนินการ             
จดัการความรู้ตามกระบวนการจดัการความรู้ ซึงประกอบดว้ยการจาํแนกความรู้ การสร้างความรู้
ใหม่ การแลกเปลียนแบ่งปันความรู้ การนาํความรู้ไปใช้ การเผยแพร่ความรู้ การสร้างเครือข่าย
ความรู้ และการประเมินผลความรู้ ไดผ้ลดงันี มีศูนยจ์ดัการความรู้ สาํหรับรอผลงานจากกลุ่มจดัการ
ความรู้ ทงั 7  กลุ่ม ไดอ้งคค์วามรู้ในการปฏิบติังานจาํนวนทงัหมด  285 เรือง ผูบ้ริหารและคณาจารย ์            
ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจดัการความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีการประเมินความสําเร็จ          
ในการจดัการความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และรูปแบบการจดัการความรู้มีความเหมาะสม               
ในระดับมาก และ 4) ปัจจยัแห่งความสําเร็จของการจดัการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชธานี ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารทุกระดบั ศูนยจ์ดัการความรู้ วฒันธรรม                 
ในการจัดการความรู้ของผู ้บริหารและคณาจารย์  และยุทธศาสตร์ในการจัดการ ความรู้                            
ซึงประกอบด้วยผูที้ทาํงานโดยใช้ความรู้ทีผ่านการฝึกอย่างดี  ความไวว้างใจ พลงัร่วม  และ                      
การมีส่วนร่วม  และยึดหลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ไดแ้ก่ 
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การศึกษาขอ้มูลอย่างเป็นระบบ คาํนึงถึงวฒันธรรมองคก์ร การมีส่วนร่วม ความซือสัตยสุ์จริต 

จริงใจต่อกนัและรู้รักสามคัคี 

 บณัฑิต  ฉตัรวิโรจน์  (2550: 183-185) ศึกษาเรือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียน   
การสอนแบบการจดัการความรู้ เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครูมีวตัถุประสงค์
เพือ 1) ศึกษาสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครู  2) พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ
การจดัการความรู้เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครู และ 3) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบ            
การจดัการเรียนการสอนแบบการจดัการความรู้ทีเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู  

พบวา่  1) ผลการศึกษาสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครู ผูว้ิจยัสรุปผลโดยการจาํแนกตามกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อาจารยนิ์เทศ นกัศึกษาครู และเปรียบเทียบผลการศึกษาระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 

โดยจาํแนกสภาพสมรรถนะการสอนออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอนและการวางแผน                 
การสอน ด้านการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  และด้านการวดัผลประเมินผล             
การเรียนการสอน ผลการจาํแนกสมรรถนะการสอนทงั 3 ดา้น พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่าง                 
มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  .05  2) การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบการจดัการ
ความรู้ ซึงไดรั้บการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ชียวชาญทีระดบัมากทีสุด รูปแบบนีมีลกัษณะ
เด่น คือ  การบูรณาการการจดัการความรู้ กระบวนการกลุ่มและเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้                
แนวสร้างสรรค์นิยม การนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง และ                          
3) การนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบการจดัการความรู้ไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งทีเป็น
นกัศึกษาครูมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  ในรายวชิาการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ  จาํนวน  60  
คน  กลุ่มทดลอง  จาํนวน  30  คน และกลุ่มควบคุม  30  คน จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ t-test  

พบว่า  กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิทางการเรียนและสมรรถนะการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุม                           
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05   
 ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ (2551:  237)  ศึกษาเรือง การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ของ
สถานศึกษา  มีวตัถุประสงคเ์พือทราบ 1) องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ในสถานศึกษา  และ         

2) รูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา  พบว่าองค์ประกอบของการจัดการความรู้                       
ของสถานศึกษาประกอบดว้ย  9  องคป์ระกอบ  คือ 1)  การเตรียมการตามกระบวนการจดัการ
ความรู้  2)  การนิเทศติดตามผล  3)  การแบ่งปันและแลกเปลียนความรู้  4)  การจดัเก็บความรู้                            

5) การเปลียนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมในการทาํงานของบุคลากร 6) การวางแผน                            

7)  การติดต่อสือสาร  8)  การสร้างความรู้ และ  9)  การยกยอ่งชมเชยและการให้รางวลั  รูปแบบ                   
การจดัการความรู้ของสถานศึกษา ใชว้ิธีการอา้งอิงผูท้รงคุณวุฒิ  (Connoisseurship) จาํนวน 12  คน  
โดยให้ความเห็นว่ารูปแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษาทีประกอบดว้ย 9 องค์ประกอบ  คือ  
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1) การเตรียมการตามกระบวนการจัดการความรู้  2) การนิเทศติดตามผลและประเมินผล                     
3) การแบ่งปันและแลกเปลียนความรู้  4) การจดัเก็บความรู้  5) การแลกเปลียนพฤติกรรมใน               
การทาํงาน  6)  การวางแผน  7)  การสือสาร  8)  การสร้างความรู้  และ 9)  การยกย่องชมเชยและ
การให้รางวลั มีความถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นไปได ้ สามารถใชเ้ป็นเครืองมือการบริหารองค์กร         
สู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้

 วรรณกร  ทวีแกว้  (2553: 219-231)  ศึกษาเรือง การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้  
สําหรับนักเรียนระดับชันมธัยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขนัพืนฐาน  มีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงคใ์นการจดัการความรู้
ของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ขนัพืนฐาน  2)  ศึกษาแนวทางในการจดัการความรู้ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  และ 3) พฒันารูปแบบการจดัการความรู้
ระดบัชนัมธัยมศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน การศึกษา
พบว่า 1)  สภาพปัจจุบันและสภาพทีพึงประสงค์ในการจัดการความรู้ของนักเรียนระดับชัน
มธัยมศึกษา  ผูบ้ริหารและครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่  ผูบ้ริหารไดใ้ห้การส่งเสริมและสนบัสนุน
ทงัทางดา้นองคป์ระกอบและกระบวนการจดัการความรู้ของนกัเรียน  และครูไดมี้การจดักิจกรรม
เพือใหน้กัเรียนดาํเนินการจดัการความรู้โดยจดัสอดแทรกไวใ้นรายวิชาต่าง ๆ  และนกัเรียนมีความ
คิดเห็นวา่ไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการจดัการความรู้ของนกัเรียน  ส่วนสภาพทีพึงประสงคใ์นการ
จดัการความรู้ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษา  พบว่า  ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน มีความคิดเห็น
สอดคล้องกนั  โดยต้องการให้มีการจดัอบรม  เรืองการจดัการความรู้ ตอ้งการให้มีการดาํเนิน
กิจกรรมการจดัการความรู้ควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ไม่จาํกดัเฉพาะรายวิชา
กิจกรรมชมรม/ชุมนุม  หรืออาจจดัเป็นรายวิชาเพิมเติม  รวมถึงตอ้งการให้มีการจดันิทรรศการ
แสดงผลงานและเผยแพร่ความรู้ทีไดจ้ากการจดัการความรู้ของนกัเรียน โดยฝ่ายบริหารควรกาํหนด
เป็นนโยบายไวอ้ย่างชัดเจน  2) แนวทางในการจดัการความรู้ของนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษา          
ทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  พบวา่มีองคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 4  องคป์ระกอบ และ
กระบวนการจดัการความรู้ของนักเรียนมี 8 ขนัตอน และ 3) รูปแบบการจดัการความรู้ระดบัชัน
มธัยมศึกษา  ทีไดจ้ากการวิจยัเรียกว่า  “รูปแบบทีเนน้นวตักรรม  พฤติกรรม  และความพึงพอใจ”             
มีส่วนประกอบหลกัทีสําคญั 2 ส่วน คือ  1) องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ มี 4 องคป์ระกอบ  
คือ  คน ปัจจยัแห่งความสําเร็จของโรงเรียน  เทคโนโลยีเพือการจดัการความรู้  และสิงจูงใจ              
และ 2) ส่วนกระบวนการจดัการความรู้ของนกัเรียนมี  8  ขนัตอน  คือ  2.1)  การเตรียมความพร้อม
ของนกัเรียน 2.2) การบ่งชีความรู้ 2.3) การแสวงหาความรู้ 2.4)  การแลกเปลียนความรู้ในชมรม/            
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ชุมนุม 2.5) การจัดเก็บความรู้  2.6) การประยุกต์ใช้ความรู้ในการทํากิจกรรมชมรม/ชุมนุม                            
2.7)  การเผยแพร่ผลงานของชมรม/ชุมนุมและองค์ความรู้  และ 2.8)  การประเมินผลการจดัการ
ความรู้  
 เกรแฮม  และโทมสั (Graham  and Thomas, 2007: 535-542)  ศึกษาเรือง การพฒันา
รูปแบบการจัดการความรู้สําหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีวตัถุประสงค ์                        
เพือพฒันารูปแบบการจดัการความรู้โดยการประยุกตใ์ชห้ลกัของทฤษฎีสู่การปฏิบติั ผลการวิจยัได้
ดาํเนินการวิจยัออกเป็น 4  ระยะ  ดงันี ระยะที 1 เป็นการศึกษาขอ้มูลเบืองตน้ โดยการสํารวจความ
คิดเห็นของหัวหน้างานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างของประเทศไอร์แลนด์ จาํนวน 20 บริษัท  
เกียวกบัอตัราการลาออก  และการจา้งพนักงานใหม่ในปี  2004  วิธีการบริหารโครงการ  และ                 
การบริหารทวัไปในบริษทั ระยะที 2  เป็นการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารอาวุโสของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
จาํนวน 10 คน จาก 20 บริษทัทีทาํการศึกษาในระยะที  1 โดยสัมภาษณ์เกียวกบัวิธีการจดัการความรู้  
ระยะที 3  เป็นการศึกษารายกรณีในบริษทัให้สินเชือ  เพือการพฒันาอาชีพอยา่งต่อเนือง  คือ บริษทั  
Dublin โดยนาํขอ้คน้พบทีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในระยะที  2  มาสร้างเป็นแบบสํารวจ
ความคิดเห็นเกียวกบัประสิทธิผลของการดาํเนินการจดัการความรู้ โดยสอบถามในประเด็น  ดงันี 
ขอ้มูลพืนฐานขององคก์ร การสัมมนา  การพฒันาอาชีพอยา่งต่อเนือง และการสือสารของบุคลากร
ในบริษทั และระยะที 4 เป็นการสัมภาษณ์บริษทัทีให้สินเชือเพือการพฒันาอาชีพอยา่งต่อเนืองของ
ประเทศไอร์แลนด์  โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  ผลการวิจยัพบว่า  แนวคิดเรือง              
การจดัการความรู้เป็นทีรู้จกัของคนทวัโลก และในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไอร์แลนด ์ 
วา่สามารถพฒันาผลงานในหน่วยงานต่าง ๆ  ไดถึ้งแมว้า่การจดัการความรู้จะเป็นเรืองยากทีเขา้ใจ  
แต่เมือมีการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ สําหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างขึน  
รูปแบบนีจึงก่อประโยชน์ในทางปฏิบัติและมีความน่าเชือถือเป็นการเปิดช่องว่างระหว่าง              
หลกัทฤษฎีกบัการนาํไปปฏิบติั นอกจากนียงัพบว่า การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ในครังนี   
ทาํให้มีการพฒันาคู่มือการปฏิบติังานและการฝึกอบรม ซึงจะทาํให้บริษทัรับเหมาก่อสร้างมีความ
เขา้ใจเกียวกบัแนวคิดเรืองการจดัการความรู้ไปสู่การปฏิบติั และไดรั้บการยอมรับจากบริษทัสินเชือ
เพือการพฒันาอาชีพอยา่งต่อเนืองวา่สามารถนาํไปสู่การพฒันาผลงานของบริษทัได ้
 มนักิ  และเจ  (Mvungi and Jay, 2008: 353-366)  ศึกษาเรือง  การพฒันารูปแบบ                 
การจัดการความ รู้สํ าห รับระบบสนับสนุนการให้บ ริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ                            
โดยทําการศึกษาในภาคอุตสาหกรรม การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ
แอฟริกาใต ้ มีวตัถุประสงคเ์พือสํารวจและอธิบายขนัตอนของระบบสนบัสนุนการให้บริการดา้น
เทคโนโลยี ซึงสนบัสนุนให้มีการแลกเปลียนความรู้และการคงอยู่ของความรู้ในหน่วยงาน  และ
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เพือศึกษาเกียวกบัสิงทีเป็นอุปสรรคในการถ่ายโอนความรู้ รวมถึงเพือพฒันารูปแบบการจดัการ
ความรู้สาํหรับระบบสนบัสนุนการให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
มี 2 วิธี คือ 1)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  ทาํการสังเกตวิศวกรฝึกงานดา้นซอฟตแ์วร์  ซึงเขา้ร่วม
ดว้ยความสมคัรใจ โดยสังเกตความรู้สึกทีไดแ้สดงออกมาเป็นคาํพูด  การสือสารของบุคคลทีมีต่อ
คนอืน และเวลาทีใชใ้นการทาํกิจกรรม เช่น การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เป็นตน้ และยงัไดมี้การอภิปราย
เกียวกบัระบบการทาํงานของงานดา้นอิเล็กทรอนิกส์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูร่้วมอภิปราย 
ไดแ้ก่  ฝ่ายบุคคล  หัวหน้าฝ่ายสนบัสนุน  และผูช่้วยหรือหัวหน้ากลุ่มงาน  และ 2) การสัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ คือ ผู้ให้การสนับสนุนฝ่ายบุคคลทีมีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ  เช่น  ฝ่ายเทคนิค  วิศวกรซอฟตแ์วร์  ฝ่ายวิจยัและพฒันา
อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายติดตงัและบาํรุงรักษา โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์มีประสบการณ์ในการทาํงานระหว่าง  
3-29  ปี  (เฉลีย 11.125 ปี)  มีการอดัเทปตลอดการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง 
สัมภาษณ์เกียวกบัวิธีการแกไ้ขปัญหาทีสําคญั เช่น วิธีการแลกเปลียนความรู้  เหตุผลในการจดัการ
ความรู้  เหตุผลในการแลกเปลียนความรู้ สถานทีทีใชใ้นการสร้างความรู้  สิงทีควรวิพากษว์ิจารณ์ 
และสิงทีเป็นอุปสรรคในการจดัการความรู้โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์เล่าประสบการณ์และความรู้สึกทีมีต่อ
การจัดการความรู้  ผลการวิจัยพบว่า การสร้างระบบการจัดการความรู้  เพือสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลยุทธ์และวฒันธรรมองค์กรทีเป็นพืนฐานในการสร้างพนัธกิจ และ      
การเอือประโยชน์ต่อกนั โดยเป้าหมายของการบริหารงานด้านเทคโนโลยีตอ้งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของบริษทั  นอกจากนียงัพบวา่ การสือสารและความสามารถ
ของบุคคลเป็นสิงสําคญัทีควรคาํนึงถึง  และรูปแบบการจดัการความรู้ทีสร้างขึน สอดคล้องกับ
กระบวนการสร้างความรู้เชิงพลวตั   หรือ   SECI Model  ของโนนากะ และทาคูชิ  (Nonaka  and 

Takeuchi) อีกดว้ย 
 จากงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบทีกล่าวมาขา้งตน้จะเป็นการศึกษารูปแบบ
การจดัการความรู้ของหน่วยงาน  ส่วนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนทีเกียวกบัการจดัการ
ความรู้จะเป็นการพฒันารูปแบบเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน  รูปแบบการจดัการความรู้ใน
ชมรม/ชุมนุมของนกัเรียน  ซึงยงัไม่มีการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ทีใชใ้นการเรียนการสอน
ในรายวิชาพืนฐาน  หรือรายวิชาเพิมเติม หรือในสาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน  ดงันนัการวิจยั
ในครังนีผูว้ิจ ัยได้พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สําหรับชันมธัยมศึกษาขึนมาเพือจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ รู้จกัการทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้น  รับฟังความคิดเห็นของผูอื้น  การแสวงหาความรู้  การแลกเปลียนเรียนรู้  และสามารถ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทีไดก่้อประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อสังคม  และต่อประเทศชาติ 
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แนวคิดเกยีวกบัการจัดการความรู้ 
 

 สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2548: 230)  ไดก้ล่าวถึงพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกรรมบา้นเมืองทีดี  พ.ศ. 2546 ในหมวด 3 มาตรา 11 กาํหนดไวว้า่ 
ส่วนราชการมีหน้าทีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ  เพือให้มีลกัษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้           
อยา่งสมาํเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง ๆ เพือนาํมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัราชการไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว เหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทงั                 
ตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ  สร้างวสิัยทศัน์ และปรับเปลียนทศันคติของขา้ราชการ             
ในสังกดัให้เป็นบุคลากรทีมีประสิทธิภาพ  และมีการเรียนรู้ร่วมกนั ดงันันในยุคสังคมความรู้  
(Knowledge-Based Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ทีใช้
ความรู้และนวตักรรม เป็นปัจจยัหลักในการพฒันา โดยเน้นการสร้างสังคมความรู้เพือพฒันา
กาํลงัคนทีมีคุณภาพ  ซึง ดุกค ์ (Duke, 2004: 18) ไดก้ล่าววา่ในสังคมยุคของการเปลียนแปลงจะมี
การเปลียนแปลงในเรืองเทคโนโลยี  ผลผลิต  การบริหาร  และบุคคล  จากสังคมบริโภคข่าวสาร             
มาเป็นสังคมศึกษาข่าวสารความรู้  โดยอาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสําคญัหน่วยงาน
ภาครัฐ จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความรู้ในการนาํไป
ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ทงันีกระบวนการจดัการกบัความรู้
นบัเป็นกระบวนการทีสาํคญัอยา่งหนึงในการรวบรวมองคค์วามรู้ทีมีอยูใ่นองคก์รซึงกระจดักระจาย
อยู่ในตวับุคคล  หรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบ เพือให้ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ 
และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทงัปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทีจะส่งผลให้เป็นองคก์รทีมี
ความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด  

 ดงันนัการจดัการความรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีเกิดจากการปฏิบติั ซึงจะก่อให้เกิด
ประสบการณ์ตรง โดยอาศยัการทาํงานร่วมกนัของคนหลาย ๆ คน ทีมีประสบการณ์ไม่เหมือนกนั 

แลว้นาํความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลียนกนัอาจเห็นส่วนทีเหมือนกนั ซึงจะเป็นการยืนยนัวา่
เขา้ใจตรงกนัเมือเอามาแลกเปลียนกนัมาก ๆ จะทาํให้ยกระดบัความรู้ ความเขา้ใจขึนไปอีก จะเห็น
ไดว้า่การจดัการความรู้จะเนน้ทีการเรียนรู้จากการปฏิบติัแลว้ก็เนน้ตวัความรู้ทีเป็นความรู้ทีมีอยูใ่น
ตวัคนมากกวา่ในเอกสาร  ซึง กอล์ฟ  และโจนส์  (Groff  and  Jones, 2003: 3) ทาคูชิ  และโนนากะ  
(Takeuchi  and  Nonaka, 2004: 187)  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) และ
สถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ  (2548: 4)  บดินทร์ วิจารณ์ (2550: 17) ประพนธ์  ผาสุขยืด (2550: 21-

22) วิจารณ์  พานิช (2551: 59) และอุไรวรรณ แยม้แสงสังข์  (2555: 4)  ไดก้ล่าวถึงประเภทของ
ความรู้วา่  ความรู้แบ่งออกเป็น  2  ลกัษณะ คือ  ความรู้ชดัแจง้  (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ที
จดัทาํไวเ้ป็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว มีความชัดเจนด้วยการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการ  สามารถ           
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ถ่ายโอนจากบุคคลหนึงไปยงัอีกบุคคลหนึงไดอ้ยา่งง่าย ความรู้ชดัแจง้จึงเป็นความรู้ทีแสดงออกดว้ย
การพูดทีไดจ้ากการสังเกต จากความคิด  คุณค่า  อารมณ์  ตราสัญลกัษณ์ และองค์ความรู้ทีจดัเก็บ      
บนสือต่าง ๆ และความรู้ฝังลึก หรือความรู้ซ่อนเร้น  (Tacit  Knowledge)  เป็นความรู้ทีฝังตรึงอยูใ่น              
แต่ละบุคคล  เกิดจากการลงมือกระทาํ เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลทีได้ลงมือปฏิบติั           
ดว้ยตนเอง รวมถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความเชือ แนวความคิด และคุณค่า  ดงันนัจะเห็นวา่การจดัการ
ความรู้จะเน้นทีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ   และเน้นตวัความรู้ทีเป็นความรู้ในตัวบุคคล  (Tacit  
Knowledge) แต่ความรู้จากเอกสาร ตาํรา (Explicit Knowledge) ก็มีความสําคญัเช่นเดียวกนั แต่เมือ
ไดล้งมือปฏิบติัความรู้ทีอยู่ในตวับุคคลมกัจะถูกละเลย  ดงันันกระบวนการจดัการความรู้จึงเป็น
วิธีการทีนาํความรู้ทีอยูใ่นตวับุคคล  และนอกตวับุคคลทงัทีเป็นเอกสาร  ตาํราต่าง ๆ มาผสมผสาน 

แลกเปลียนเรียนรู้เพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ มีการจดัเก็บและนาํไปใชอ้ยา่งเป็นระบบทีจะช่วยให้
ทุกคนสามารถใชร่้วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 

ความหมายของการจัดการความรู้ 

 การจดัการความรู้มีความหมายตามหลกัการ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการนาํไปใช้
ตามประสบการณ์ และบริบทของลกัษณะของการใช้งานในแต่ละองค์กร ไดมี้นกัวิชาการ และ
นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายการจดัการความรู้  อาทิเช่น 

 ฉลองรัฐ  อินทรีย ์ (2550: 28) ได้กล่าวถึง  การจดัการความรู้ว่าเป็นกระบวนการที
องคก์รยกระดบัความรู้ให้คุณค่าแก่ทรัพยากรความรู้ และจดัการทรัพยากรความรู้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร โดยทีการจดัการความรู้นันจะต้องถูกต้อง  และสอดคล้องกับบุคคลและเวลา           
มีการดาํเนินกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัความรู้  ไดแ้ก่ การผลิตความรู้ การสร้างความรู้ และการเผยแพร่
ความรู้มีการแบ่งปัน  แลกเปลียนความรู้  ยกระดับความรู้ใช้ความรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหา                      
การวางแผนกลยุทธ์ และการตดัสินใจรวมไปถึงการจดัการเกียวกบัฐานความรู้ของทรัพยากรใน
องคก์ร  นอกจากนีฉลาด จนัทรสมบติั  (2550: 26) ไดก้ล่าวถึงการจดัการความรู้วา่การจดัการความรู้
เป็นกระบวนการทีดาํเนินการร่วมกนัขององค์กร กลุ่มชุมชน มีการสร้างความรู้อย่างเหมาะสม                  
ตงัโจทยร่์วมกนั วจิยัร่วมกนั ร่วมเรียนรู้จดัความรู้ใหอ้ยูใ่นรูปทีเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัได ้จดัการให้มี
การสร้างความรู้และการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัสําเร็จผล ประเมินผลการปฏิบติันาํไปสู่ปรับตวั                 
อยา่งต่อเนือง การจดัระบบการจดัเก็บความรู้และการเขา้ถึงขอ้มูล มีการแลกเปลียนเรียนรู้ เพือสร้าง
และประยกุตใ์ชค้วามรู้ ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพือสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรม  และ
จดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลทีบุคคลสามารถเขา้ถึงได้ โดยอาศยัช่องทางต่าง ๆ ทีองค์กร
จดัเตรียมไว ้ เพือนาํความรู้ทีมีอยูไ่ปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันางาน พฒันาคน  และองคก์ร บณัฑิต  
ฉัตรวิโรจน์  (2550: 19) ได้กล่าวถึงการจดัการความรู้ว่า เป็นการผสมผสานเทคนิคกระบวนการ   
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เพือการแลกเปลียนเรียนรู้ โดยอาศยัการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เพือสร้างองค์ความรู้ ให้มีระบบ              
การจดัเก็บและนาํไปใชอ้ยา่งมีระบบ ทาํให้เกิดประสิทธิภาพการทาํงานในดา้นการประหยดัเวลา 
และการพฒันาองคก์รใหมี้คุณภาพดียงิขึน วจิารณ์  พานิช (2551: 3) ยงัไดก้ล่าวถึงการจดัการความรู้
ว่า  การจดัการความรู้เป็นเครืองมือเพือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย  4 ประการไปพร้อม ๆ  กนั   
ไดแ้ก่  บรรลุเป้าหมายของงาน  บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน บรรลุเป้าหมายการพฒันาองค์กรไป
เป็นองคก์รเรียนรู้  และบรรลุความเป็นชุมชน  เป็นหมู่คณะ ความเอืออาทรระหวา่งกนัในทีทาํงาน   

ไพโรจน์  ชลารักษ ์(2551: 53)  ไดก้ล่าวถึงการจดัการความรู้วา่เป็นการกระทาํกบัความรู้  และแหล่ง
ความรู้ดว้ยเครืองมือ  และเทคนิควิธีต่าง ๆ  เพือให้เกิดความรู้ใหม่เพิมขึนหรือเกิดประโยชน์จาก 
การจดัการความรู้นนัเมือเสร็จสินการปฏิบติัการ วรรณกร ทวีแกว้ (2553: 27) ไดก้ล่าวถึงการจดัการ
ความรู้ว่า  กระบวนการใด ๆ ทีถูกสร้างขึนมาเพือรวบรวมองค์ความรู้ซึงมีอยู่ในตวับุคคลหรือ
ภายในองค์การในรูปแบบต่าง ๆ โดยนาํมาพฒันาให้เป็นระบบเพือจะนาํมาใช้หรือถ่ายทอดแก่กนั  
ใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงความรู้  และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้รวมทงัปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ความรู้ทีไดรั้บการจดัการอย่างเป็นระบบนีจะคงอยู่เป็นความรู้ขององค์การ
ตลอดไป   ทาคูชิ  และโนนากะ (Takeuchi  and  Nonaka,  2004: 4)  ไดก้ล่าวถึงการจดัการความรู้วา่
เป็นกระบวนการในการสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนือง  เผยแพร่ความรู้ทงัองค์กร  และนาํไปเป็น
ส่วนประกอบสําคญัของผลิตภณัฑ์ทางดา้นการบริหาร  เทคโนโลยี  และระบบใหม่ ๆ  และซาวารี 
(Savary, 1999: 15)  ไดก้ล่าวถึงการจดัการความรู้วา่เป็น กระบวนการทีองคก์รนาํมาใชใ้นการสร้าง
ความรู้ และรวบรวมความรู้ ซึงมี 3 กระบวนการ คือ 1) การเรียนรู้ขององคก์ร  2) การผลิตความรู้  

และ 3) การเผยแพร่ความรู้ 

 จากความหมายทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการ           
ในการศึกษาความรู้ทีมีอยู่ในตวับุคคล (Tacit Knowledge)  ทีเป็นความเชือ  ความคิด และอยู่
ภายนอกตวับุคคล (Explicit Knowledge) ทีมีการบนัทึกเป็นเอกสาร  ตาํรา  สิงพิมพอื์น ๆ แลว้นาํมา
แลกเปลียนเรียนรู้  นาํความรู้ทีไดม้าสังเคราะห์ มาจดัเก็บอย่างเป็นระบบ  และนาํความรู้นนัไป
เผยแพร่ใหเ้กิดการต่อยอดความรู้หรือสร้างประโยชน์จากความรู้  และนาํไปปฏิบติัหรือประยุกตใ์ช้
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง  ส่วนรวมหรือต่อองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 

ความสําคัญของการจัดการความรู้ 

 การจดัการความรู้ เป็นแนวคิดการจดัการสมยัใหม่ทีมองคนในองคก์รเป็นสินทรัพย ์            
อนัมีค่า  เนืองจากกระแสโลกทีมีความเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว องคก์รต่าง ๆ จึงตอ้งมีการปรับตวั
ใหท้นักบัการเปลียนแปลงนนั ๆ ทาํให้คนในองคก์รตอ้งเป็น Knowledge Worker ทีสามารถทาํงาน
ได้อย่างรอบดา้น สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้ มีความมุ่งมนัเพือความสําเร็จ ทาํงานอย่างมี
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เป้าหมาย ซึงจะตอ้งเป็นคนทีมีสมรรถนะสูง (High Competency) เพือสามารถทีจะผลกัดนัให้
องค์กรอยูไ่ดใ้นสภาวะแวดลอ้มทีมีการเปลียนแปลงอยา่งมาก  เนืองจากในปัจจุบนัเป็นยุคสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ จึงจาํเป็นอยา่งยิงตอ้งมีการพฒันาความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ ซึงเป็นพลงั
ขบัเคลือนของการเพิมประสิทธิภาพในการผลิต  และการจา้งงานในระยะยาว  การพฒันาสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้จะทาํให้ความรู้ทีอยู่ภายในกบัภายนอกตวับุคคลเปลียนแปลงไป เนืองจาก         
มีความจาํเป็นและมีความตอ้งการทีจะพฒันาและแปลงความรู้ทีฝังลึก (Tacit  Knowledge) ในตวั
บุคคลให้มีสภาพเป็นความรู้ทีชดัแจง้  (Explicit Knowledge) ทีมีความชดัเจน ทุกคนสามารถเขา้ถึง
ความรู้ไดม้ากขึน  และเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ซึงจะนาํไปสู่การเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้  ความรู้จึงเป็นตวัจกัรทีสาํคญัต่อการผลิตทีมีคุณภาพ และความเจริญทางเศรษฐกิจจะนาํไปสู่
จุดเนน้ใหม่ในบทบาทสาํคญัของความรู้  และเทคโนโลย ี  
 ดงันนัจะเห็นไดว้า่การจดัการความรู้มีความสําคญัต่อการพฒันาองค์กร  ซึงหน่วยงาน            
ทีเกียวขอ้งไดมี้นโยบายเกียวกบัการจดัการความรู้ ดงัเช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545-2559  
ซึงสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2545ก: 23-24)  ไดก้ล่าวถึงการจดัการความรู้ไวใ้น
นโยบายขอ้ที 7 ไวว้่า การสร้างสรรค์  ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้ เพือสร้าง
สังคมคุณธรรม  ภูมิปัญญา  และการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ ดงันี 

 1. มีการพฒันาความรู้และการเรียนรู้ใหม่ ๆ ทีสอดคลอ้งกบับริบทของสังคมไทย 

 2. มีการใชค้วามรู้เป็นฐานการพฒันาคุณภาพชีวิตทีดีของคนไทย 

 3. มีการใช้ความรู้เป็นฐานในการพฒันาในทุกภาคการผลิต  เพือสร้างมูลค่าเพิมของ
สินคา้  และผลิตภณัฑที์นาํมาสู่รายไดที้เพิมขึนของคนไทย 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ   ซึง  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   (2548: 8-9)                
กล่าวไว ้ ในมาตรฐานที  3  ว่า  แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ ขอ้  3.1                
ไดก้ล่าวถึงการบริการวิชาการ และสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัชุมชนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  โดยให้สถานศึกษาร่วมมือกบับุคลากรและองค์กรในชุมชน                    
ทีเกียวขอ้งทุกระดบั ร่วมจดัปัจจยัและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  และให้บริการวิชาการ                  
ทีเป็นประโยชน์การพฒันาคนในชุมชน  เพือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และคนไทย                      
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และชุมชนเป็นทีตังขององค์กรทีให้บริการทางการศึกษามีสถานภาพ                      
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  มีความปลอดภยั  ลดความขดัแยง้  มีสันติสุข  และ                      
มีการพฒันาก้าวหน้าอย่างต่อเนือง  และในขอ้  3.3 ได้กล่าวถึง  การสร้างและการจดัการความรู้                 
ในทุกระดบั  ทุกมิติของสังคม  โดยครอบครัว  ชุมชน  องคก์รทุกระดบั  และองคก์รทีจดัการศึกษา
มีการสร้างและใชค้วามรู้  มีการแลกเปลียนเรียนรู้จนกลายเป็นวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ 
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 มาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (องคก์ารมหาชน), 2548: 14)  ไดก้ล่าวถึงมาตรฐานดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ในมาตรฐานที 17 วา่  สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิน  และ
ในตวับ่งชีที 17.1  วา่  มีการเชือมโยงและแลกเปลียนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถิน 
และในมาตรฐานที 18 ระบุไวว้่า สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบา้น องค์กรทางศาสนา  
สถาบนัทางวิชาการ  และองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพือพฒันาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน  และใน                 
ตวับ่งชีที  18.2  วา่  มีการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั   
 จากความสําคญัทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าหน่วยงานหรือองค์กรไดป้ระโยชน์จาก
การจดัการความรู้  ดงัที  สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา  (2548: 25-26) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของ
การจดัการความรู้ในองคก์ร  ดงันี 

 1.  ช่วยลดขนัตอนในการทาํงานได ้

 2.   ช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานไม่ตอ้งทาํงานดว้ยการลองผิดลองถูก 

 3.   วธีิการแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั  ช่วยขจดัปัญหาในเรืองเดียวกนัได ้

 4.   คน้หาความรู้ไดต้ลอดเวลา  เป็นการพฒันาตนเองโดยการศึกษาตลอดชีวิต 

 5.   เป็นการสร้างนวตักรรมใหม่  โดยการเรียนรู้ต่อยอดจากความรู้ทีฝังในตวัตนของ     
ผูที้มีประสบการณ์มาก่อน 

 6.   ไม่ตอ้งเสียเวลาในการทาํวจิยั  และพฒันาความรู้ในบางเรือง 

 7.   ทาํใหเ้กิดแหล่งเรียนรู้ในองคก์รทีสามารถเรียกใชป้ระโยชน์  และเผยแพร่ได ้

 8.   บางอย่างไม่ตอ้งเรียนรู้จากประสบการณ์ตนเอง สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผูที้ทาํสาํเร็จมาก่อน  จะช่วยยน่ระยะเวลาในการทาํงานได ้

 9.  มีการปรับเปลียนวฒันธรรมในการทาํงานในเรืองต่าง ๆ ได้แก่  จิตสํานึกของ              
ความเป็นผูใ้หมี้จิตใจประชาธิปไตย  และการจดัการความรู้ทีไดม้าโดยการแลกเปลียน 
 จากความสาํคญัและประโยชน์ทีไดจ้ากการจดัการความรู้  สรุปไดว้า่ การจดัการความรู้  
มีความสําคญัอย่างยิงต่อการพฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้ทีสอดคล้องกบัระบบสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ เพราะจะช่วยทาํใหปั้ญหาช่องวา่งระหวา่งความรู้ลดลง ช่วยพฒันาขีดความสามารถของ
บุคลากร เพิมพลงัในการกระจายความรู้ให้กวา้งขวางยิงขึน  และมีการพฒันาฐานความรู้ทีทนัสมยั
มนัคง  นาํไปสู่การปฏิบติังานทีดีขึนและดีทีสุดของบุคคลในหน่วยงานหรือในองคก์ร 
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หลกัการจัดการความรู้ 

 การจดัการความรู้  (Knowledge Management)  เป็นการจดัระบบการทาํงานขององคก์ร 
ซึง ประพนธ์  ผาสุขยืด  (2550: 15-16)  ไดก้ล่าวถึง  การจดัการความรู้วา่  ประเด็นแรกเป็นผลพวง
มาจากกระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization)  คือ โลกทังโลกเชือมต่อกัน การเปลียนแปลงในที             
แห่งหนึงมีผลกระทบกบัอีกหลาย ๆ ที  ระบบทีเรียกว่า  เศรษฐกิจใหม่  (New Economy) เป็น
เศรษฐกิจของสังคมทีใชค้วามรู้เป็นฐาน (Knowledge-based Society) ในสังคมฐานความรู้  ผูบ้ริหาร
จะต้องให้ความสําคญักับการจดัการความรู้  โดยเฉพาะอย่างยิงความรู้ทีอยู่ในตวัผูป้ฏิบัติงาน 
“Human Capital”  กลายเป็นตน้ทุนทีสําคญัขององค์กรทีตอ้งการประสบความสําเร็จ  จะตอ้งให้
ความสาํคญักบัการพฒันาบุคลากร  โดยเฉพาะอยา่งยงิตอ้งดึงศกัยภาพของคนแต่ละคนออกมาให้ได้
เต็มที ในปัจจุบันเริมมีการให้ความสําคญักับสิงทีเรียกว่า  “ทรัพย์สินทางปัญญา  (Intellectual  

Property)” มีความพยายามทีจะตีค่าสิงเหล่านีให้ปรากฏออกมาทางบญัชี  ในรูปของสินทรัพยที์ไม่
สามารถจับต้องได้  (Intangible Assets) ประเด็นทีสอง สังคมไทยมีการตืนตัวในเรือง KM 

(Knowledge  Management) และ LO (Learning  Organization) เป็นกระแสทีเกิดขึนในภาคราชการ 
เมือสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  และสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติไดเ้ห็น
ความสําคญัของการจดัการความรู้  และการพฒันาส่วนราชการไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ตามทีระบุไวใ้นหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารบา้นเมืองทีดี พุทธศกัราช 2546  หมวด 3  มาตรา 11   
ดงัมีใจความวา่  “ส่วนราชการ มีหน้าทีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพือให้มีลกัษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อยา่งสมาํเสมอ...” โดยสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (ก.พ.ร.)  และ
สถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ  ไดก้าํหนดให้ทุกส่วนราชการดาํเนินการเรือง   KM  และ  LO   ซึง 
วิจารณ์  พานิช  (2551: 4) ไดก้ล่าวว่า การจดัการความรู้เป็นกิจกรรมทีคนจาํนวนหนึงทาํร่วมกนั
ไม่ใช่กิจกรรมทาํโดยคนเดียว การจดัการความรู้ทีถูกตอ้งจะตอ้งเริมทีงาน  หรือเป้าหมายของงาน  
คือบรรลุผลสัมฤทธิในการดาํเนินการตามทีกาํหนดไวที้เรียกว่า  Operation Effectiveness และ
ผลสัมฤทธิ   ซึงแบ่งออกเป็น  4 ส่วน  คือ  1)  การสนองตอบ  (Responsiveness)  ซึงรวมทัง                            
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ สนองตอบความตอ้งการของเจา้ของกิจการ หรือผูถื้อหุ้น 
สนองตอบความตอ้งการของพนกังาน และสนองตอบความตอ้งการของสังคมส่วนรวม  2) การมี
นวตักรรม (Innovation)  ทงัทีเป็นนวตักรรมในการทาํงาน  และนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ 3) ขีดความสามารถ   (Competency)  ขององค์กร และของบุคลากรทีพฒันาขึน  ซึงจะ
สะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์กร  และ  4) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ซึงหมายถึงสัดส่วน
ระหว่างผลลัพธ์กับต้นทุนทีลงไป การทาํงานมีประสิทธิภาพสูง นันก็คือ การทาํงานทีลงทุน                    
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ลงแรงนอ้ยแต่ไดผ้ลมากหรือคุณภาพสูง   และวรภทัร์  ภู่เจริญ (2549: 17)  กล่าววา่  การจดัความรู้
ในองคก์รตอ้งใชพ้ลงังาน  3  อยา่ง คือ    

 1.   ใชพ้ลงังาน “ระบบงานประจาํ” ซึงมีการทาํงานตามกฎระเบียบ มีรูปแบบทีชดัเจน 

 2.  ใช้พลงังาน “ระบบแห่งความสร้างสรรค”์ มีการทดลองใช้รูปแบบใหม่ ๆ ของ                 
การทาํงานเป็นโครงการ  ทาํงานมุ่งเป้าในเรืองใดเรืองหนึง ภายใตแ้นวคิดของ “ระบบทีซับซ้อน
และปรับตวั” (Complex-adaptive System)  

 3.   ใช้พลังงานสร้างสรรค์ทีมีอยู่แล้วภายในองค์กรในรูปของการรวมตัวกันเอง        
เป็นกลุ่มสร้างสรรคง์าน  หรือเสาะหาการดาํเนินการทีมีคุณภาพสูง (Best Practices) ในเรืองต่าง ๆ 
มาขยายผล เชือมโยงกบัระบบงานประจาํและระบบแห่งการสร้างสรรค ์เนน้ทีการแลกเปลียนเรียนรู้
ทีจะนาํไปสู่การพฒันา การปฏิบติัทีเป็นเลิศ จากการเรียนรู้ จากการทาํงานภายในองค์กร และ        
จากการ “ตรวจจบั” (Capture) ความรู้จากภายนอกองคก์รเอานาํไปปรับใชใ้นการทาํงาน 

 ดงันันหลักการจดัการความรู้มีหลายวิธีแต่ไม่ควรเน้นใช้วิธีการใดวิธีการหนึง  แต่                 
ควรเน้นความเรียบง่ายในช่วงเริมตน้แลว้ค่อย ๆ ใชว้ิธีการทียากหรือซบัซ้อนขึน  หรือตามความ
จาํเป็น ในองคก์รขนาดใหญ่ตอ้งหาวิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศของการทาํงานเรืองต่าง ๆ แลว้นาํมา
กาํหนดเป็นมาตรฐานการทาํงาน จดัให้มีการแลกเปลียนเรียนรู้ ระหวา่งทีมเจา้ของ  Best  Practices 

กบัทีมอืน ๆ ให้ทีมอืน ๆ สามารถปฏิบติังานตามมาตรฐานได ้ และทีสําคญัตอ้งส่งเสริมให้มีการ
พฒันาวิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศใหม่ ๆ ขึนมาให้เป็นวิธีการทีดีกวา่เดิมให้เป็นวงจรเรือยไปไม่สินสุด
จะทาํใหก้ารทาํงานประจาํเป็นเรืองปกติในทีสุด  
 

บุคคลสําคัญในการจัดการความรู้ 

 การดาํเนินการจดัการความรู้ถ้าจะให้เป็นไปได้อย่างราบรืนจะต้องมีบุคคลสําคัญ     
หรือทีม หรือคณะทาํงาน ทีหน่วยงานแต่งตงัขึนรับผิดชอบจะตอ้งเขา้ใจบทบาทหน้าทีของตนเอง            
อยา่งชดัเจน  ซึง วิจารณ์  พานิช  (2551: 21-49) ไดก้ล่าวถึงบุคคลสําคญัในการจดัการความรู้ สรุป
ไดด้งันี 

 1.  คุณเอือ หรือคุณเอือระบบ (Chief Knowledge Office: CKO)  เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง
ขององคก์รทาํหนา้ทีจดัการระบบการจดัการความรู้ขององคก์ร  มีภารกิจดงัต่อไปนี 

  1.1  ร่วมกบั “คุณอาํนวย” จดัให้มีการกาํหนดวา่ตอ้งการจดัความรู้เรืองอะไร และ
เพืออะไร 
  1.2  เป็นผูเ้ชือมโยงการจดัการความรู้เข้ากับวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย  และ
ยทุธศาสตร์ขององคก์าร/ชุมชน 

  1.3  จดับรรยากาศและบริหารแบบเอืออาํนาจ (Empowerment) ภายในองคก์ร 
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  1.4  จดัใหมี้แผนการดาํเนินงานจดัการความรู้ขององคก์ร  และจดัให้มีการปรับปรุง
แผนงานเป็นระยะ ๆ ให้เป็นแผนทีบูรณาการกบั 1) การพฒันาบุคลากร (HRD - Human  Resources  

Development) 2) การพฒันาองคก์ร (OD - Organization  Development) และ 3) การจดัการความรู้  
(KM - Knowledge  Management) เขา้ดว้ยกนัมีการร่วมมือกนัทาํเป็นเนืองานเดียวกนั 

  1.5 จดัสรรทรัพยากรสําหรับใช้ในกิจกรรมจดัการความรู้  ทรัพยากรรวมถึงเงิน  
เวลา  และบุคลากรสําหรับร่วมทาํกิจกรรม  รวมทงัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสือสาร  
(ICT)  ดว้ย 

  1.6  เชือมโยงการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมอืน ๆ ทังภายในและภายนอก
องคก์ร/ชุมชน 

  1.7  ติดตาม ให้คาํแนะนาํ ใส่ใจ ยกย่อง และให้รางวลั เพือเป็นขวญัและกาํลงัใจ    
ในการดาํเนินการจดัการความรู้ 

  1.8  ร่วมแบ่งปันทักษะในการเรียนรู้ และทักษะในการแลกเปลียนเรียนรู้ เพือ
ประโยชน์ในการดาํเนินการจดัการความรู้โดยตรง  และเพือแสดงให้พนกังานเห็นคุณค่าของทกัษะ
ดงักล่าว 

  1.9  คอยเชือมโยงให้ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององค์กรรับรู้ความเคลือนไหวของ                         
การจดัการความรู้  และไดแ้สดงความชืนชมต่อผลสาํเร็จทีเกิดขึน 

  1.10 จดัให้มีรายงานผลและกิจกรรมการดาํเนินการจดัการความรู้ในรายงาน
ประจาํปีขององคก์ร  และเอกสารเสนอกิจกรรมสร้างสรรคอื์น ๆ ขององคก์ร 

  1.11 จดัให้มีการประเมินผลของการดําเนินการจัดการความรู้ในลักษณะของ             
“การประเมินเพือส่งเสริมความสาํเร็จ (Empowerment Evaluation)  เพือประโยชน์ต่อการปรับตวัใน
การดาํเนินการ และจดัให้มีการประเมินผลกระทบของการดาํเนินการจดัการความรู้เมือดาํเนินการ
ในระยะหนึง 

 2.  คุณอาํนวย  (Knowledge  Facilitator: KF)  ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้
และอาํนวยความสะดวกในการแลกเปลียนเรียนรู้  ทงัในเชิงกิจกรรม  เชิงระบบ  และเชิงวฒันธรรม  
ซึง ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  เรียกคนเหล่านีว่า  “ช่างเชือม”  ทาํหน้าทีเชือมโยงผูค้นหรือหน่วยงาน              
เขา้หากนั  โดยเฉพาะผูมี้ความรู้หรือประสบการณ์  กบัผูต้อ้งการเรียนรู้และนาํความรู้นนัไปใช้
ประโยชน์ 

  2.1  คุณสมบติัของคุณอาํนวย  มีดงันี 

   2.1.1 มีทกัษะการสือสารทีดี 
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   2.1.2  มีทกัษะการฟังทีดี  ฟังอยา่งเป็นกลาง  ไม่พูดแทรก  ไม่ครอบงาํความคิด  
ใหค้วามสาํคญักบัการรับรู้และการแสดงความรู้สึกของสมาชิกในกลุ่ม 

   2.1.3 มีความสามารถในการตงัคาํถามเชิงสร้างสรรคที์ทาํให้เกิดกระบวนการ      
คิดและทา้ทายใหคิ้ดหาคาํตอบ 

   2.1.4  รู้จกัใชค้าํพดูทีกระชบั  ตรงประเด็น  ชดัเจน 

   2.1.5  กระตุน้ให้คิดไปตามลาํดบัอยา่งเชือมโยง  เป็นระบบ  หรือเป็นประเด็น
ทา้ทายสาํหรับกลุ่มในการฝ่าฟันใหค้วามสาํเร็จร่วมกนัและสร้างการยอมรับคาํตอบทีไม่คาดฝัน 

   2.1.6  มีความยดืหยุน่ทางความคิด  คิดในแง่ดี  รับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 

   2.1.7  มีความคิดสร้างสรรค ์ คิดแบบองคร์วม   
   2.1.8  มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่ม  และ             
เตม็ใจใหเ้กิดความช่วยเหลือ 

   2.1.9  มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศให้มีการแลกเปลียนระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มทงัผูใ้ห ้ และผูรั้บ 

   2.1.10  มีความสามารถในการสรุป  และเชือมโยงให้เห็นภาพรวมมากกว่า            
การมองประเด็นเล็ก  หรือแยกส่วน 

  2.2  หนา้ทีของคุณอาํนวย  มีดงันี 

   2.2.1 ร่วมกบั “คุณเอือ”  จดัให้มีการกาํหนดกิจกรรมการจดัการความรู้ของ 
“คุณกิจ” วา่ตอ้งการจดัความรู้เรืองอะไร  เพืออะไร 

   2.2.2 จดัประชุมเพือให้ “คุณกิจ”  นาํความสําเร็จมาแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั  
วเิคราะห์  สังเคราะห์ความรู้  และบนัทึกแก่นความรู้ 

   2.2.3 จดักิจกรรมให้ “คุณกิจ”  เรียนรู้วิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศ  (Best Practice) 
และจดักิจกรรม “เพือนช่วยเพือน” เรียนรู้ 

   2.2.4 จดักิจกรรมให ้“คุณกิจ” แลกเปลียนเรียนรู้ผา่น ICT 

   2.2.5 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนนกัปฏิบติั  (Community of Practice: CoP)  ของ 
“คุณกิจ” ทีมีความสนใจในเรืองเดียวกนั  ให้แลกเปลียนความรู้  ความคิดเห็น  ความสามารถและ
ประสบการณ์ซึงกนัและกนั 

   2.2.6  จดัมหกรรมความรู้องคก์ร/ชุมชน 

   2.2.7 จดัการเชือมโยงการดาํเนินการจัดการความรู้ขององค์กร/ชุมชน เขา้กบั
กิจกรรมการจดัการความรู้ภายนอกองคก์ร/ชุมชน 

   2.2.8 ดาํเนินการเพือใหกิ้จกรรมการจดัการความรู้ต่อเนือง 
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  2.3  บทบาทของคุณอาํนวย  มีดงันี 

   2.3.1 ใชเ้ทคนิคกระตุน้เร่งเร้าความคิด  แสดงความคิดเห็นร่วมกนั 

   2.3.2 สนับสนุนกลุ่มโดยดูแลให้สมาชิกทุกคนได้รับเวลาทีเพียงพอใน                    
การจดัการความรู้ 

   2.3.3 พิจารณาถึงพฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม 

   2.3.4 การขจดัความไม่แน่นอนทีอาจจะเกิดขึนอย่างไม่คาดฝันในระหว่างที
ดาํเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ 

   2.3.5 มีอารมณ์ร่วมไปกบัสมาชิกในกลุ่มและพร้อมรับฟังความคิดเห็นรวมทงั
ความรู้สึกของผูอื้น 

   2.3.6 ทาํใหป้ระเด็นยาก ๆ  กลายเป็นประเด็นทีเขา้ใจง่ายขึน 

   2.3.7 ตอ้งทาํให้ตนเองไม่เครียดและมีอารมณ์ขนั 

  2.4 ทกัษะทีจาํเป็นของคุณอาํนวย  มีดงันี 

   2.4.1 ทกัษะในการนาํคนมาพบกนั  และอาํนวยความสะดวกใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนั 
   2.4.2 ทกัษะในการค้นข้อมูลหลักฐานสําหรับการตดัสินใจทังทีเป็นข้อมูล
หลกัฐานจากผลงานวจิยั  และขอ้มูลหลกัฐานจากแหล่งอืน ๆ 

   2.4.3 ทกัษะในการประเมินหลกัฐาน  ตีความ  และปรับใช้ตามสถานการณ์
   2.4.4 ความรู้เกียวกบัการตลาด  และการสือสาร 

   2.4.5 ทกัษะในการกําหนดประเด็นสําคัญด้านการจดัการ  และนโยบายที         
การวจิยัอาจช่วยได ้

   2.4.6 ทกัษะในการเชือมโยงระหว่างผูต้ ้องการความรู้กับผูที้มีความรู้  รู้ว่า
ความรู้ชนิดไหนจะหาไดจ้ากคนประเภทไหน  และหวงัผลการเชือมโยงในลกัษณะใด 

 3. คุณกิจ (Knowledge Practitioner: KP)   เป็นผูด้าํเนินกิจกรรมการจดัการความรู้
ประมาณร้อยละ 90 คุณกิจ ก็คือ ผูจ้ดัการความรู้ตัวจริงเป็นผูร่้วมกาํหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ      
ของงาน  แล้วดาํเนินการคน้หา  (Capture)  ความรู้จากภายในกลุ่มและดาํเนินการเสาะหา  และ        
ดูดซับความรู้จากภายนอก  แล้วนาํมาประยุกต์ใช้เพือบรรลุผลสัมฤทธิทีร่วมกนักาํหนดไว ้โดย               
การแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั  คุณกิจจะตอ้งมีทกัษะทีจาํเป็น  ดงันี 

  3.1 ทกัษะในการฟัง 

  3.2 ทกัษะในการพดู 

  3.3 ทกัษะในการคิดเชิงบวก 
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  3.4 ทกัษะในการนาํความรู้  หรือวธีิการใหม่ ๆ  ไปทดลอง 

  3.5 ทกัษะในการสังเกต  วดั  หรือนบั  เพือบนัทึกผลการทดลอง 

  3.6 ทกัษะในการประเมินผลการทดลองดว้ยตนเอง  หรือร่วมกบัเพือน  “คุณกิจ”  
ดว้ยกนั 

  3.7 ทกัษะในการจดบนัทึก 

 4.  คุณลิขิต (Note Taker: NT)   เป็นผูที้ทาํหนา้ทีจดบนัทึกในกิจกรรมการจดัการความรู้  
ทงัทีเป็นความรู้จากเรืองเล่า  (Story Telling)   หรือจากการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั จดบนัทึก                   
การประชุม  การสัมมนา  การศึกษาดูงาน  การสอบถามผูรู้้  หรือบนัทึกอืน  ๆ เพือให้การดาํเนิน    
การจดัการความรู้มีความต่อเนือง  โดยคุณลิขิตจะตอ้งมีทกัษะทีจาํเป็น  ดงันี 

  4.1 การจบัใจความและบนัทึกเรืองเล่า 
  4.2 การสกัดประเด็นเป็น  “ขุมความรู้”  (Knowledge Assets) เพือการทาํงาน    
อยา่งใดอยา่งหนึงใหส้าํเร็จ 
  4.3 ความรู้ความเข้าใจในสาระของเรืองทีจะจดบันทึกในกรณีการทําหน้าที                    
จดบนัทึก  “ขมุความรู้”  จากการแลกเปลียนเรียนรู้ 
  4.4 ทกัษะดา้นภาษา  มีภาษาทีสละสลวย  เขา้ใจง่าย 

  4.5 ทกัษะคอมพิวเตอร์  และการใชซ้อฟแวร์พิเศษบางอยา่งในการช่วยจบัความรู้
เป็นหมวดหมู่อยา่งรวดเร็ว 
  4.6 ทกัษะในการเขา้ไปติดตามการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่าง  “คุณกิจ”  ทงัทีเป็น
การแลกเปลียนแบบ  F2F  (Face to Face)  และแบบ B2B (Blog to Blog) หรือผา่นไอทีในรูปแบบอืน 

 5.  คุณประสาน  (Network  Manager: NM)  เป็นผูที้ทาํหนา้ทีประสานงานเครือข่าย
จดัการความรู้ระหวา่งองคก์ร  หรือระหวา่งหน่วยงาน 

  5.1  หนา้ทีของคุณประสาน  มีดงันี 

   5.1.1 จดัใหมี้การตกลงเป้าหมายร่วมกนัระหวา่งองคก์รภาคีเครือข่าย 

   5.1.2 จดัทาํขอ้ตกลงยทุธศาสตร์การแลกเปลียนเรียนรู้ในเครือข่าย 

   5.1.3 จดัให้มีขอ้ตกลง  “หวัปลา”  (KV-Knowledge  Vision)  ของเครือข่ายวา่
จะเนน้ทีเป้าหมายความรู้กลุ่มใดเป็นเป้าหมายหลกั 
   5.1.4 กาํหนดกติกาหรือข้อตกลงทีองค์กรสมาชิกเครือข่าย  และบุคคลใน
องคก์รตอ้งยดึปฏิบติั 

   5.1.5 จดัทาํกาํหนดการกิจกรรมเครือข่าย 

   5.1.6 จดัหา  “คุณวศิาสตร์”  (IT  Expert) มาช่วยออกแบบ  และดูแลระบบ 
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   5.1.7 จัดให้มีการกําหนดเกณฑ์ร่วมกันในการติดตาม   และประเมินผล                      
การดาํเนินงานเครือข่าย  รวมทงัเกณฑ์ทีช่วยบอกว่าควรยกเลิกเครือข่ายนันแล้วเนืองจากหมด         
ความจาํเป็น  
   5.1.8 ดําเนินการด้วยตนเอง  หรือจัดให้มีเจ้าหน้าทีคอยติดตามกิจกรรม                  
การจดัการความรู้ในองคก์รทีเป็นสมาชิกเครือข่าย 

   5.1.9  อาจจดัทาํจดหมายข่าวของเครือข่าย  สําหรับการกระตุน้กิจกรรมของ
เครือข่าย 

   5.1.10 ทาํหนา้ทีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  หรือคณะทาํงานของ
เครือข่าย  (ถา้มี) 
   5.1.11 จดัให้มีการร่วมกันประเมินความก้าวหน้าของกิจกรรมตามทีวางไว ้ 
และร่วมกนัหาทางแกไ้ขปัญหา   
  5.2 ทกัษะทีจาํเป็นของคุณประสาน  มีดงันี 

   5.2.1 ทกัษะในการบริหารจดัการโครงการ 

   5.2.2 ทกัษะในการทาํความเขา้ใจในองคก์รทีหลากหลาย  มีวฒันธรรมองคก์ร
แตกต่างกนั 
   5.2.3 ทกัษะในการทาํงานกบัคนหลากหลายความคิด  หลากหลายวฒันธรรม 

   5.2.4 ทกัษะในการประสานงาน 

   5.2.5  ทกัษะในการฟัง 

   5.2.6  ทกัษะในการใหเ้กียรติผูอื้น 

   5.2.7  ทกัษะในการนาํเอาขอ้คิดเห็นทีแตกต่างหลากหลายสู่การปฏิบติั 

   5.2.8  ทกัษะ และความรู้เชิงทฤษฎีดา้นการจดัการความรู้ควรมีในระดบัหนึง  
ถา้ยงัไม่มีก็ตอ้งขวนขวายเรียนรู้โดยเร็ว   
 6.  คุณวิศาสตร์  (IT Wizard)  เป็นผูที้มีความรู้ความสามารถด้านไอทีทีสามารถ
ออกแบบและจดัดาํเนินการระบบไอทีให้เหมาะสมแก่การจดัการความรู้ขององค์กร หรือของ
เครือข่าย คุณวศิาสตร์อาจทาํงานเป็นทีมหรือทาํงานคนเดียวก็ได ้  ภารกิจของคุณวศิาสตร์มีดงันี 

  6.1  ออกแบบระบบไอทีให้เหมาะสมแก่ความตอ้งการและทกัษะการใชเ้ครืองมือ
ดา้นไอทีของกลุ่มคุณกิจ 

  6.2  ช่วยเหลือดา้นการจดัการฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ขึนใชเ้องให้เหมาะสมแก่งาน
และขีดความสามารถของคุณกิจ 

  6.3 จดัอบรมการใชง้านระบบไอทีแก่กลุ่มคุณกิจ  และคุณอาํนวย 
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  6.4 ช่วยแกปั้ญหาในกรณีระบบไอทีมีปัญหา 
  6.5 ช่วยฝึกอบรมหรือแนะนาํเทคนิคการใชร้ะบบไอทีแก่คุณลิขิต 

  6.6 ดาํเนินการปรับปรุงหรือพฒันาระบบไอที 

  6.7 ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งใชที้ปรึกษาดา้นไอทีจากภายนอกมาช่วยออกแบบระบบ  
คุณวศิาสตร์จะทาํหนา้ทีประสานงานกบัทีปรึกษาภายนอก 
 จากบุคคลสาํคญัทีกล่าวมาทงั 6 กลุ่ม จะเห็นไดว้า่  คนสําคญัทีสุดในการจดัการความรู้  
คือกลุ่มคนที 1  คือ  ผูบ้ริหารขององค์กร  หรือของหน่วยงาน  เนืองจากคุณเอือ (ระบบ) เป็น            
ผูก้าํหนดความรู้ทีเป็นหวัใจของการปฏิบติัภารกิจทงัหมด  ถา้คุณเอือกาํหนดผดิ  การจดัการความรู้ก็
จะเดินทางผิด  และในการกาํหนดภารกิจบุคคลสําคญัทงั  6  กลุ่มจะต้องช่วยกนักาํหนดภารกิจ
ร่วมกนั  เพือให้ทุกคนมีส่วนร่วม  มีเป้าหมายอย่างเดียวกนัจะทาํให้คนในองค์กรเห็นคุณค่าของ           
การปฏิบติัภารกิจในครังนนั  ซึงจะส่งผลใหก้ารทาํงานบรรลุเป้าหมายทีวางไวต้งัแต่ตน้ 
 

การจัดการความรู้ในโรงเรียน 
 การจดัการความรู้ในโรงเรียน  จะเป็นการทาํงานในเรืองใด ๆ ให้ประสบความสําเร็จ   
ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ทีต้องใช้ระยะเวลานาน ๆ เช่น งานตามวิสัยทศัน์ของโรงเรียนทีต้องการ
ความสาํเร็จในระยะ 3-5 ปี หรือการสอนใหบ้รรลุผลการสอนในระดบักลุ่มสาระในระยะเวลา  1  ปี
การศึกษา หรือการสอนให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั ในระยะ 
1-3 สัปดาห์ หรือผลตามวตัถุประสงคก์ารสอนเพียง 1 จุดประสงค ์ในระยะ 1-2 ชวัโมง จาํเป็นตอ้ง
ใชอ้งคค์วามรู้ทีมีอยูแ่ลว้ในตวัผูป้ฏิบติั และความรู้ทีสรรหามาใช ้นบัตงัแต่ความรู้พืนฐานโดยทวัไป  
และองค์ความรู้ แปลกใหม่ทีนาํมาริเริมใช้  เพือให้งานทีปฏิบติัอยู่ประสบความสําเร็จมากยิงขึน  
ความรู้ทีมีอยูแ่ลว้ในตวับุคลากรและความรู้ใหม่จึงเป็นปัจจยัสําคญัในการทีจะก่อให้เกิดการพฒันา
ใด ๆ ทีโรงเรียนจะตอ้งจดัการใหเ้กิดขึน และคงอยูใ่นโรงเรียน วิจารณ์ พานิช (2551 : 3) ไดก้ล่าวถึง
เครืองมือในการจดัการความรู้ว่า  การจดัการความรู้จะบรรลุเป้าหมายไดน้นัจะตอ้งมีเครืองมือใน
การจดัการเพือบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย 4 ประการไปพร้อม ๆ กนั ไดแ้ก่ บรรลุเป้าหมายของงาน 
บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
บรรลุความเป็นชุมชน  เป็นหมู่คณะ ความเอืออาทรระหวา่งกนั  และชดั  บุญญา  (2554) ไดก้ล่าวถึง  
หลกัการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ไว ้2 ประการ คือ 1) เชือวา่มนุษยมี์ความรู้ และ
ใชค้วามรู้ยงัไม่เต็มที และ 2) ธรรมชาติของความรู้ เคลือนทีอยูเ่สมอหากนาํไปใชแ้ละเผยแพร่อยา่ง
ต่อเนืองจะมีพลงัมากยงิขึน  จากหลกัการดงักล่าวสามารถนาํมาใชใ้นโรงเรียนได ้ 2 ประการ ดงันี 

 1. การดึงความรู้ หรือศกัยภาพของครู (Release Human Potential) จากครูทีมีอยูม่าใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และต่อเพือนครูดว้ยกนั  ทงัครูภายในโรงเรียนเดียวกนั และ    
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ต่างโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นแหล่งเพาะความรู้หรือเพาะปัญญาให้เกิดขึนแก่นกัเรียน เพราะ
ความรู้และปัญญาเป็นพืนฐานสําหรับการอยู่รอดของบุคคล และประเทศชาติ  ความรู้จึงเป็นพลงั
พืนฐานของการอยู่รอด  และการพฒันาทังปวงเป็นพลังขับเคลือนในโรงเรียน ซึงเป็นแหล่ง                    
เพาะปัญญา  มีครูทีมีความรู้เป็นรูปธรรม  (Explicit Knowledge) และความรู้นามธรรม  (Tacit  

knowledge) ทีใชเ้ป็นปัจจยัในการเพาะบ่มนกัเรียนอยู่แลว้ส่วนหนึง  และรอรับการจดัการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนอีกมากมาย 

 2. การใช ้และเผยแพร่ความรู้ระหวา่งกนัเป็นการสร้างความสําเร็จในการจดัการศึกษา
ร่วมกนัความรู้จะไดรั้บการถ่ายทอด  เผยแพร่จากคนไปสู่คน  ทงัทีเป็นไปโดยตงัใจ และไม่ไดต้งัใจ  
จุดหมายปลายทางสําคญัของความรู้มิใช่ทีตวัความรู้ แต่อยู่ทีการนาํไปปฏิบติั หรือจดัการให้เกิด 
การนาํไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง หรือโรงเรียน ความสําคญัของความรู้ทีมีอยู่จึงจะ
สามารถใหผ้ลิดอกออกผล เพือความสาํเร็จในการจดัการศึกษาร่วมกนั 
 

องค์ประกอบของการจัดการความรู้ในโรงเรียน   
 องค์ประกอบของการจดัการความรู้ในโรงเรียน   ซึงสถาบนัจดัการความรู้เพือสังคม  
(สคส.)  ไดเ้สนอองคป์ระกอบการจดัการความรู้ในโรงเรียน (School Knowledge Management: KM) 

ในแบบแผนปลาทู (Tuna Model) ตามที ประพนธ์  ผาสุขยืด  (2550) ไดน้าํเสนอไว ้3 องคป์ระกอบ  

ดงัภาพที  2 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภาพที 2  สามองคป์ระกอบหลกัของ  KM 

ทีมา:  ประพนธ์  ผาสุขยดื, การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ, พิมพค์รังที 11  
(กรุงเทพฯ: ใยไหม), 2550, 22.  
 

 

 

 
 

 

Knowledge  Vision   (KV) 

Knowledge  Sharing  (KS) 

Knowledge  Assets  (VA) 
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 จากภาพที  2  จะเห็นไดว้า่ทงัสามองคป์ระกอบหลกัของ  KM สามารถนาํมาประยุกตใ์ช้
ในโรงเรียน ดงันี 

 1. ส่วนหวั และตา  (Knowledge Vision: KV) ซึงเป็นส่วนทีผูใ้ช ้KM ในโรงเรียนตอ้ง
ตอบให้ไดว้า่จะนาํ   KM ไปใชเ้พือให้เกิดความสําเร็จในเรืองใด โดย “หวัปลา” นีจะตอ้งเป็นของ 

“คุณกิจ” หรือผูด้าํเนินกิจกรรม KM ทงัหมด โดยมี “คุณเอือ” และ “คุณอาํนวย” คอยช่วยเหลือ 

 2. ส่วนกลางลาํตวั ส่วนทีเป็นหวัใจ  (Knowledge  Sharing: KS) เป็นส่วนทีผูใ้ช ้KM    

ให้ความสําคญัแก่การแลกเปลียนเรียนรู้ผ่านเวทีจริง  หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตลอดจน
ช่วยเหลือ  เกือกูลซึงกนัและกนัเป็นส่วนของการแลกเปลียนเรียนรู้ ซึงถือว่าเป็นส่วนสําคญั ซึง  

“คุณอาํนวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุน้ให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลียนเรียนรู้  ความรู้ 
โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นทีมีอยูใ่นตวั “คุณกิจ” พร้อมอาํนวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบ
เป็นทีม ใหเ้กิดการหมุนเวยีนความรู้ ยกระดบัความรู้ และเกิดนวตักรรม 

 3. ส่วนหาง  ส่วนคลงัความรู้  (Knowledge Assets: KA)  เป็นส่วนทีเป็นขุมทรัพยท์าง
ความรู้ของโรงเรียน  ซึงมาจากการสกดัความรู้ทีเป็นนามธรรม จากครูในโรงเรียน หรือจากการ
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทีไดจ้ากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ทีไดจ้ากกระบวนการ
แลกเปลียนเรียนรู้ “ตวัปลา” ซึงเราอาจเก็บส่วนของ “หางปลา” นี ดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น ICT ซึงเป็น
การสกดัความรู้ทีซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ทีชดัแจง้  แลว้นาํไปเผยแพร่  และแลกเปลียนหมุนเวียนใช ้ 
พร้อมยกระดบัความรู้ต่อไป 

 สถาบนัจดัการความรู้เพือสังคม   (สคส.)  ไดก้าํหนดรูปแบบจาํลองการจดัการความรู้  
(KM  Model)  ตามภาพที  3  เพือ 
 1.  การกาํหนดเป้าหมายของงาน   
 2.  การใช ้  KM  เพือยกระดบัความสําเร็จตามเป้าหมายทีตอ้งอาศยั  การใช้ความรู้/ 

ยกระดบัความรู้จากความรู้จากภายนอกองคก์ร  และจากคลงัความรู้ภายในองคก์ร 

 3.  งานบรรลุเป้าหมาย   
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ภาพที 3  แบบจาํลองการจดัการความรู้  (KM Model)  ของ  สคส. 
ทีมา:  ประพนธ์  ผาสุขยดื, การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ, พิมพค์รังที  11  
(กรุงเทพฯ: ใยไหม), 2550, 46.        
 

 จากภาพที  3 จะเห็นได้ว่าตรงกลางจะเป็นรูปวงกลมถือว่า เป็นส่วนทีสําคัญ
ค่อนขา้งมาก  เป็นหัวใจของ  KM เพราะเป็นส่วนทีแสดงให้เห็นวงจร (Cycle) การใช้ความรู้  
กระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้  และการยกระดบัความรู้  (Knowledge Leverage)  เมือวงจรนีมี             
การจดัการก็จะหมุนไปไดอ้ยา่งต่อเนือง  ซึง ประพนธ์  ผาสุขยืด  (2550:  21-22) ไดก้ล่าวถึง  ความรู้    
ทีนาํมาใชใ้นการจดัการความรู้โดยทวัไปมี  2  ประเภท  คือ ความรู้รูปธรรม  และความรู้นามธรรม 
ซึงจะสามารถนํามาปรับใช้ในการดาํเนินการจดัการความรู้ในโรงเรียน   (School Knowledge 

Management: SKM)  ดงันี 

 1.   ความรู้รูปธรรม (ความรู้ทีชดัแจง้) เริมตน้ดว้ยการเขา้ถึงแหล่งความรู้  ตรวจสอบ
และตีความ  นาํไปใช ้  ใชแ้ลว้เกิดความรู้ใหม่   นาํความรู้นนัมาสรุป   เพือใชอ้า้งอิงในโอกาสต่อไป  
และเผยแพร่ใหผู้อื้นเขา้ถึงต่อไป 

 2.  ความรู้ทีเป็นนามธรรม (ความรู้ทีฝังอยู่ในคน) เริมตน้ทีการจดัเวที เพือให้มี                
การแบ่งปันความรู้ทีอยูใ่นตวัผูป้ฏิบติั  ทาํให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั  นาํไปใช ้หรือปรับใช้ได ้ และ
สามารถนาํไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ได ้

วฒันธรรมองคก์ร ความรู้จากภายนอก

           ใช ้

แลกเปลียนเรียนรู้ 

 ยกระดบัความรู้ 
กาํหนดเป้าหมายของงาน งานบรรลุเป้าหมาย 

คลงัความรู้ (ภายใน) 

เลอืก 

  จดัเกบ็     ปรับปรุง     ค้นหา   

  คว้า    

ความรู้ 

งาน 
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จากความรู้แต่ละประเภททีกล่าวมาข้างต้น  สามารถแสดงให้เห็นถึงวงจรการจดัการ                
ความรู้  ดงัภาพที 4  

ภาพที 4  วงจรการจดัการความรู้ไม่รู้จบ 

ทีมา :  ประพนธ์  ผาสุขยดื, การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ, พิมพค์รังที  11  
(กรุงเทพฯ: ใยไหม), 2550, 35.   
 

 จากภาพที  4  จะเห็นได้ว่าประเภทความรู้ชัดแจ้งทีเป็นแก่นความรู้  โดยขนัตอนแรก    
การเข้าถึงความรู้ทีมีอยู่นัน  หากเรามีความรู้แต่เข้าถึงไม่ได้  ความรู้นันก็ไม่มีความหมายและ
ประโยชน์  เมือเขา้ถึงความรู้และนาํความรู้ไปใชง้าน  สิงทีมีสามารถเรียนรู้ไดเ้สมอ แต่ไม่ไดใ้ส่ใจหรือ
ให้ความสําคญักับการเรียนรู้และความรู้ทีเกิดขึน  หลังจากทีได้เรียนรู้ยกระดับความรู้ขึนมาแล้ว          
ก็มีการเก็บรวบรวมความรู้นีไวใ้ห้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ เพือให้สามารถสืบค้นเข้าถึงได้ง่าย                     
ส่วนความรู้ทีเป็นความรู้ฝังลึกทีเป็นเกร็ดความรู้ เป็นเรืองของการสร้างความเป็นห่วงเป็นใย                   
มีใจให้แก่กัน  สร้างบรรยากาศแห่งกัลยาณมิตรพร้อมช่วยเหลือเกือกูลแบ่งปันทุกคนก็จะเกิด               
การเรียนรู้ร่วมกนั  สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้ภายในตวัเอง  สามารถนําไปปรับใช้ในการทาํงาน             
ครังต่อไป  ไดผ้ลเช่นไร  มีประสบการณ์หรือไดเ้รียนรู้อะไรก็นาํมาแบ่งปัน  หมุนเวียนกนัเช่นนีต่อไป
อยา่งไม่จบสิน  จึงเป็นการจดัการความรู้ไม่รู้จบ  หรือ Infinity KM   
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ขนัตอนการจัดการความรู้ในโรงเรียน   
 การจดัการความรู้มีหลายขนัตอน  แต่ในโรงเรียนควรมีการจดัขนัตอนการจดัการ
ความรู้  ซึง สุนิตย ์ ชูใจ  (2554)  ไดก้ล่าวไวด้งันี 
 1.  ปรับวฒันธรรมองคก์รใหเ้หมาะสมในการจดัการความรู้  (Culture  Change) 

  1.1 เปลียนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมของผูบ้ริหาร ครู   และบุคลากรให้เป็น           
ผูย้ึดแนวการทาํงานทีเปิดรับ และพร้อมจะสร้างสรรคง์านใหม่ ๆ พร้อมเป็นผูแ้บ่งปันความรู้ซึงกนั
และกนั 

  1.2 สร้างบรรยากาศทีดีในการทาํงาน มีมุมมองผูบ้ริหาร   เพือนร่วมงาน และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในเชิงบวก 

  1.3  กลา้นาํนวตักรรมใหม่ ๆ มาใชร่้วมกนัหาทางออกหากขดัต่อระเบียบขอ้บงัคบั 

  1.4  สร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํงาน  และให้โอกาสทีมงานทาํงาน
ดว้ยความสมคัรใจ 

  1.5  ปลูกฝังแนวคิดทีเอือต่อการทาํงาน เช่น ความตงัใจจริง การเอาชนะอุปสรรค 
การทาํงานใหผ้ลออกมาดีทีสุด ความซือสัตยสุ์จริต ยดึมนัในความถูกตอ้ง ความดีงาม เป็นตน้ 

   2.  สือสารสร้างความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการความรู้  (Communication) 

  2.1 สือสารให้ความรู้ความเข้าใจเบืองต้น   เช่น ความหมาย   ความสําคัญ 
องคป์ระกอบ  ประโยชน์ของการจดัการความรู้ 

  2.2 สือสาร  เพือสร้างความเข้าใจเกียวกบักระบวนการ ขนัตอนในการจดัการ
ความรู้ ตลอดจนเครืองมือทีจะใชใ้นการจดัการความรู้ 

  2.3  สือสารถึงบทบาทหนา้ทีคณะทาํงาน และผูเ้กียวขอ้งในการจดัการความรู้ 

  2.4 สือสารเกียวกบัเป้าหมายของการจดัการความรู้ ตลอดจนความยาก และปัญหา
ทีอาจจะพบในการจดัการความรู้ 

                     3. กระบวนการและเครืองมือในการจดัการความรู้  (Process and Tools) เครืองมือ 

ทีใช้ในการจดัการความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ถ้าเป็นการจดัการความรู้ประเภทชัดแจง้ 
(Explicit Knowledge) มกัจะใชสื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ส่วนเครืองมือทีใชใ้นการจดัการ
ความรู้ประเภทฝังลึก (Tacit Knowledge) มกัจะเป็นกระบวนการทีสามารถแลกเปลียนเรียนรู้ และ
แบ่งปันได ้ เช่น 

  3.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการร่วมกนั 

  3.2 สอนงาน  (Coaching) 

  3.3 เรียนรู้โดยการปฏิบติั  (Action Learning) 
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  3.4 จดัชุมชนนกัปฏิบติั (Community of Practice) 

  4. เรียนรู้ (Learning) เพือสร้างความรู้ต่อยอด ซึงมีวิธีการต่าง ๆ ทีหลากหลาย สําหรับ
ขอ้เสนอแนะในครังนีเป็นการเรียนรู้โดยการจดัชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) มีกระบวนการขนัตอน  ดงันี 

                          4.1 การกาํหนดเป้าหมาย (Desired State) ซึงเป็นความตอ้งการในการจดัการความรู้ 

เพือตอบคาํถามจะจดัการความรู้ เพือนาํไปใช้ประโยชน์ในเรืองใด  และจะทาํให้ใครเป็นผูไ้ดรั้บ
ประโยชน์ในการจดัการความรู้นนั 

                         4.2 สรรหาผูป้ฏิบติังานทีเป็นเลิศ (Best Practice) เขา้ร่วมแลกเปลียนแบ่งปัน
ประสบการณ์ สมาชิกทุกคนทีเขา้ร่วมเวทีตอ้งเป็นตวัจริง คือ เป็นผูป้ฏิบติังานในเรืองนนั ๆ ที
ประสบความสําเร็จ  เป็นทียอมรับ เป็นแบบอยา่งทีดี และมาจากความแตกต่าง หลากหลาย จึงจะ
เกิดพลงั 

                          4.3  คน้หาความรู้ฝังลึกในตวัผูป้ฏิบติั ซึงเขามีวิธีการปฏิบติัอย่างไร จึงประสบ
ผลสําเร็จ ผา่นเทคนิคการเล่าเรือง (Story Telling) โดยใชก้ระบวนการสกดัขุมความรู้ (Knowledge 

Assets) เป็นรายบุคคล แล้วหลอมรวมวิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศของทุกคนให้เป็นแก่นความรู้ (Core 

Competence)  

    4.4 สร้างความรู้ทีกระจัดกระจายอยู่มากมายมารวมไว้เพือจัดทําเนือหาให้
เหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ โดยจดัทาํเป็นฐานขอ้มูลต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

                         4.5 เลือกและกลนักรอง  (Refine) โดยสรรหา  เลือกความรู้ทีเป็นประโยชน์  และ   
โดดเด่น ซึงอาจจะนาํไปเทียบเคียงทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดทีมีบนัทึกไว ้หากไม่ตรงกับ
หลกัการใด  เราอาจจะไดห้ลกัการปฏิบติัใหม่ ๆ เพิมขึน 

                         4.6  เผยแพร่ความรู้  (Knowledge Distribution)  กิจกรรมนี นาํการจดัการทีเป็น
ระบบแลว้เผยแพร่แก่นกัปฏิบติัทีมีความตอ้งการจะนาํองคค์วามรู้ทีไดจ้ากการจดัการความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

                         4.7  นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ (Use) เป็นกิจกรรมทีมีความจาํเป็นอยา่งยิง เพราะ
เมือมีการจดัการความรู้แลว้ไม่นาํไปใชป้ระโยชน์ก็ไม่บงัเกิดผลใด ๆ  ทาํให้เกิดความสูญเปล่าใน
การจดัการความรู้ 

                         4.8  นาํความรู้ทีไดม้า และผา่นการนาํไปใชแ้ลว้ว่าเกิดประโยชน์จริง มาเก็บไวใ้น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ไวเ้ป็นแหล่งความรู้ (Knowledge 

Assets)  เพือใหเ้กิดพลงัในการแลกเปลียนเรียนรู้ 

                          4.9 ตรวจสอบ (Monitor)  เป็นการทบทวนดูวา่ทุกขนัตอนของการจดักระบวนการ
ความรู้ มีขนัตอนใดทีจะตอ้งปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิงขึน ขนัตอนใดมีความเหมาะสมดีแลว้ 
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                     5.  การวดัผลการจดัการความรู้ (Measurement) การวดัผลจะทาํให้เราไดรู้้วา่การจดัการ
ความรู้ของเราสามารถก่อให้เกิดการพฒันาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมจริงหรือไม่ ซึงจาํเป็นจะตอ้งจดัทาํ
ตวัชีวดัให้สอดคลอ้งกบัสิงทีเราตงัเป้าหมายไว ้ อยา่งนอ้ยทีสุด  3  ประการ คือ เกิดการพฒันาคน 
พฒันางาน และพฒันาองคก์ร ตวัชีวดัควรมีลกัษณะดงันี 

    5.1 ตวัชีวดัจะตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน 

    5.2  ตวัชีวดัตอ้งสามารถอธิบายและทาํความเขา้ใจแก่ทุกคนได ้

     5.3  ตวัชีวดับางตวั อาจมีการปรับเปลียนให้เหมาะสม ควรให้ทุกคนในหน่วยงาน
รับทราบ 

 6. การยอมรับและให้รางวลั (Recognition and Rewards) ในการจดัการความรู้ให้
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีวางไวน้นั จะตอ้งมีสิงกระตุน้ ผลกัดนัให้เกิดการแลกเปลียน
เรียนรู้ การพิจารณาเรืองการยอมรับ และการให้รางวลัก็เพือให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคญั            
ความสอดคลอ้ง และความเต็มใจถ่ายทอดร่วมกบัผูอื้น ซึงแต่ละองค์กรตอ้งพิจารณาตามความ
เหมาะสม เช่น ของรางวลั  ประกาศเกียรติคุณ  คาํยกยอ่งชมเชย 

 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิมผลผลิต
แห่งชาติ  (2548) ได้กล่าวถึงการนาํกระบวนการเปลียนแปลงมากาํหนดเป็นองค์ประกอบของ        
การจดัการความรู้ ซึงมี  6  องคป์ระกอบ  ดงันี 

 1. การเตรียมการปรับเปลียนพฤติกรรม  เช่น  กิจกรรมการมีส่วนร่วมสนบัสนุนจาก
ผูบ้ริหาร  (ทีทุกคนมองเห็น)  โครงสร้างพืนฐานขององค์กร  ทีม/หน่วยงานทีรับผิดชอบ  มีระบบ
ติดตามและประมวลผล  กาํหนดปัจจยัแห่งความสาํเร็จอยา่งชดัเจน 

 2. การสือสาร  เช่น  กิจกรรมทีทาํให้ทุกคนเขา้ใจถึงสิงทีองคก์รจะทาํประโยชน์ทีจะ
เกิดกบัทุกคน  แต่ละคนจะมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งไร 

 3. กระบวนการและเครืองมือ  ช่วยในการคน้หา  เขา้ถึง  ถ่ายทอด  และแลกเปลียน
เรียนรู้สะดวกขึน โดยการเลือกใชก้ระบวนการและเครืองมือขึนอยูก่บัชนิดของความรู้  ลกัษณะของ
องคก์ร  (ขนาด  สถานทีตงั)  ลกัษณะการทาํงาน  วฒันธรรมองคก์ร  และทรัพยากร 

 4. การเรียนรู้เพือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคญั  และหลักการของ         
การจดัการความรู้โดยการเรียนรู้ตอ้งพิจารณาถึงเนือหา  กลุ่มเป้าหมาย  วิธีการ  การประเมินผล  
และการปรับปรุง 

 5. การวดัผล เพือให้ทราบว่า การดาํเนินการไดบ้รรลุเป้าหมายทีตงัไวห้รือไม่ มีการ    
นาํผลของการวดัมาใชใ้นการปรับปรุงแผน  และการดาํเนินการให้ดีขึน  มีการนาํผลของการวดัมา
ใชใ้นการสือสารกบับุคคลในทุกระดบั  ใหเ้ห็นประโยชน์ของการจดัการความรู้  และการวดัผลตอ้ง
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พิจารณาดว้ยวา่  จะวดัผลทีขนัตอนใด  ไดแ้ก่  วดัทีระบบ  (System)  วดัทีผลลพัธ์  (Out  Put)  หรือ
วดัทีประโยชน์จะไดรั้บ  (Out Come)      
 6. การยกย่องชมเชยและให้รางวลั  เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลียน
พฤติกรรม  และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ  โดยข้อควรพิจารณา  ได้แก่  ค้นหา             
ความตอ้งการของบุคลากร  แรงจูงใจระยะสันและระยะยาว  บูรณาการกบัระบบทีมีอยู ่ ปรับเปลียน
ใหเ้ขา้กบักิจกรรมทีทาํในแต่ละช่วงเวลา 
 จากขนัตอนและองค์ประกอบของการจดัการความรู้ในโรงเรียนทีกล่าวมาข้างต้น       
จะเห็นไดว้า่ การจดัการความรู้ในโรงเรียนสิงสาํคญัทีตอ้งเริมเป็นอนัดบัแรกคือ การปรับเปลียนของ
องคก์ร เพือสร้างบรรยากาศ และเปิดโอกาสใหค้นในองคก์รไดมี้ส่วนร่วมในการทาํงาน การสือสาร
เป็นการสร้างความเขา้ใจเป็นเบืองตน้ กระบวนการ และเครืองมือในการจดัการความรู้สามารถ      
ทาํให้การแลกเปลียนเรียนรู้เป็นไปตามวตัถุประสงค์  การยอมรับและให้รางวลั เพือให้ทุกคน
ตระหนกัถึงความสาํคญั และจาํเป็นต่อการจดัการความรู้ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้   
 

กระบวนการจัดการความรู้ 

 กระบวนการจดัการความรู้เป็นวิธีการหรือขนัตอนการจดัการความรู้ทีจะนาํบุคลากร
ในองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึง เซ็งกี (Senge, 1990: 3)ไดก้ล่าวถึง
องคก์รแห่งการเรียนรู้วา่  เป็นองคก์รทีบุคคลมุ่งเพิมความสามารถอย่างต่อเนืองในการสร้างสรรค์
ผลผลิตอย่างแท้จริง  เป็นองค์กรทีส่งเสริมแรงบันดาลใจให้บุคคลได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างเต็ม
ความสามารถ  และเซ็งกี (Senge, 1990: 6-10) ยงัไดก้ล่าวถึงวนิยั  5 ประการ ทีเป็นพืนฐานขององคก์ร
แห่งการเรียนรู้ไว ้ ดงันี 

 1.  การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) องคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นองคก์รทีมี         
การเรียนรู้ผ่านกลุ่มบุคคล ซึงการเรียนรู้ขององค์กรจะเกิดขึนได้ต่อเมือบุคคลนนัได้มีการเรียนรู้  
และฝึกเรียนรู้อย่างสมาํเสมอ เพือเป็นการขยายขีดความสามารถให้มีความชาํนาญมากขึน และ                     
ในขณะเดียวกนัก็เห็นภาพในอนาคตดว้ย 

 2.   รูปแบบการคิดและมุมมองทีเปิดกวา้ง (Mental Models) เป็นขอ้ตกลงเบืองตน้ เป็น
ความเชือพืนฐาน ข้อสรุป หรือภาพลักษณ์ทีตกผลึกในความคิดของคนทีมีอิทธิพลต่อความรู้               
ความเขา้ใจต่อสรรพสิงในโลก มีผลต่อการประพฤติปฏิบติัต่อค่านิยม เจตคติต่อบุคคล เพือเป็นการ
ฝึกให้เกิดความเขา้ใจ และสามารถแยกแยะสิงทีเชือกบัสิงทีปฏิบติัได ้ โดยองค์กรจาํเป็นตอ้งมี         
การเปิดเวทีทีสะทอ้นถึงชุมชนนกัปฏิบติั ให้เกิดขึนในองค์กร  เพือเป็นการเปิดโอกาสให้คนมี           
การเรียนรู้ร่วมกนั  เช่น การจดัให้มีเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ การแลกเปลียนความคิดเห็น             
การพบปะกนัตามทางเดิน  การเล่าเรือง  การเล่าประสบการณ์  เทคนิคการจดัประชุมรวมไปจนถึง
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แนวทางใหม่  ๆ ในการปฏิบติังาน ซึงตอ้งมีการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั  การสร้างความเขา้ใจทีดี
และปรับปรุงแบบแผนความคิดร่วมกนัผา่นเวทีการแลกเปลียนทีสะทอ้นให้เห็นถึงการเป็นชุมชน
นกัปฏิบติัทีดี 

 3.  วิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) วิสัยทศัน์จะเป็นพลงัในการขบัเคลือนภารกิจ           
ต่าง ๆ ขององคก์รเพือไปสู่จุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้และเป็นจุดร่วมและเป็นพลงัในการเรียนรู้ของ
สมาชิกในองค์กร ซึงผูน้าํจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาวิสัยทศัน์เฉพาะขึนมา และแบ่งปันให้ผูอื้นไดรู้้ 

เขา้ใจ  โดยวสิัยทศัน์ร่วมนีมีคุณค่าทงัทางภายใน เช่น การสร้างแรงบนัดาลใจให้คนเกิดความยึดมนั   
ศรัทธา หรือเกิดความผกูพนักบัทีม กบัองคก์ร เพือเป็นแรงผลกัดนัให้คนเกิดการคิด และทาํในสิงที
ดีกวา่  ส่วนคุณค่าภายนอก ไดแ้ก่ ผลสาํเร็จทีเกิดขึนกบัองคก์ร  ดา้นทีองคก์รมีความเป็นเลิศ 

 4.  การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) เป็นสิงหนึงทีตอ้งคาํนึงถึงคือ จะทาํอยา่งไรให้
ระดบัความสามารถของทีมเหนือกวา่ระดบัความสามารถของบุคคลในทีม โดยการพฒันาทีมให้มี
ขีดความสามารถนนัจาํเป็นตอ้งมีการประสานความสัมพนัธ์กนัไวเ้ป็นอย่างดี โดยผา่นการพูดคุย               
และการอภิปรายร่วมกนัของคนในองค์กร เพือให้เกิดการปรับทิศทางให้เหมาะสมกบัองค์กร 
นอกจากนีจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งมีการเพิมอาํนาจในการตดัสินใจให้แก่บุคคลหรือทีม เพือให้
สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้

 5.   การคิดอยา่งเป็นระบบ  (Systems Thinking)  ระบบ  คือ ส่วนยอ่ยทีเกียวเนืองกนั 

ซึงจะสะทอ้นให้เห็นการทาํงานของส่วนยอ่ย ๆ การทาํงานอยา่งหนึงจะมีผลกระทบต่อส่วนยอ่ย   
อืน ๆ ทีเหลือในระบบ ซึงจะส่งผลต่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 

 กระบวนการจดัการความรู้  ไดมี้หน่วยงาน  นกัวิชาการและนกัการศึกษา ไดอ้ธิบายถึง
กระบวนการจัดการความรู้  ไวห้ลายขันตอนแตกต่างกันไปในแต่ละขันตอนตามบริบทของ
หน่วยงานทีไดจ้ดัการความรู้ อาทิเช่น 

 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) และสถาบนัเพิมผลผลิต
แห่งชาติ  (2548: 5-6) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management  Process) 

วา่  เป็นกระบวนการแบบหนึงทีจะช่วยให้องค์กรเขา้ใจถึงขนัตอนทีทาํให้เกิดกระบวนการจดัการ
ความรู้  หรือพฒันาการของความรู้ทีจะเกิดขึนภายในองคก์ร  ประกอบดว้ย 7 ขนัตอน ดงันี   

 1.  การบ่งชีความรู้  เช่น  พิจารณาวา่ วสิัยทศัน์/พนัธกิจ/เป้าหมาย คืออะไร และเพือให้
บรรลุเป้าหมาย เราจาํเป็นตอ้งรู้อะไร ขณะนีเรามีความรู้อะไรบา้ง  อยูใ่นรูปแบบใด  อยูที่ใคร 

 2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น  การสร้างความรู้ใหม่  แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก  รักษาความรู้เก่า  กาํจดัความรู้ทีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ 
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 3.   การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ  เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพือเตรียมพร้อมสําหรับ
การเก็บความรู้ อยา่งเป็นระบบในอนาคต  

 4.   การประมวลและกลนักรองความรู้  เช่น  ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน 
ใชภ้าษาเดียวกนั ปรับปรุงเนือหาใหส้มบูรณ์ 

 5.   การเขา้ถึงความรู้ เป็นการทาํให้ผูใ้ชค้วามรู้นนัเขา้ถึงความรู้ทีตอ้งการไดง่้าย  และ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  (IT) Web Board  และบอร์ดประชาสัมพนัธ์  เป็นตน้ 

 6. การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ทาํไดห้ลายวธีิการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge 

อาจจดัทาํเป็นเอกสาร  ฐานความรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ   หรือกรณีเป็น  Tacit Knowledge            
อาจจดัทาํเป็นระบบ ทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ระบบพีเลียง  การสับเปลียนงาน  การยมืตวั  เวทีแลกเปลียนความรู้  เป็นตน้ 

       7.   การเรียนรู้ ควรทาํใหก้ารเรียนรู้เป็นส่วนหนึงของงาน เช่น  เกิดระบบการเรียนรู้จาก  
สร้างองคค์วามรู้ > นาํความรู้ไปใช้ > เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไป
อยา่งต่อเนือง 
 บุญดี  บุญญากิจ  และคณะ (2547: 20-23) ไดส้รุปขนัตอนหลกัของกระบวนการ
ความรู้ (Knowledge Process) ไวด้งันี    

 1. การคน้หาความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการทาํแผนทีความรู้ เพือหาวา่
ความรู้ใดมีความสําคญั สําหรับองคก์ร จดัลาํดบั ความสําคญัของความรู้เหล่านนั เพือให้องคก์ร          
วางขอบเขตของการจดัการความรู้ และสามารถจดัสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการจดั
บรรยากาศ และวฒันธรรมขององคก์รทีเอือใหบุ้คลากรกระตือรือร้นในการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนั
และกนั  เพือใชใ้นการสร้างความรู้ใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา  
 3.  การจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการจดัทาํสารบญัและ
จดัเก็บความรู้ประเภทต่าง ๆ เพือใหก้ารเก็บรวบรวม การคน้หา การนาํมาใชท้าํไดง่้ายและรวดเร็ว  

 4.  การประมวลและกลนัความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็น    
การประมวลความรู้ใหอ้ยูใ่นรูปแบบและภาษาทีเขา้ใจง่าย และใชไ้ดง่้าย  

 5.  การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access)  เป็นการเผยแพร่ความรู้  เพือให้ผูอื้นไดใ้ช้
ประโยชน์ ทาํได ้2 ลกัษณะ คือ การป้อนความรู้ (Push) ให้ผูรั้บโดยผูรั้บไม่ไดร้้องขอหรือตอ้งการ 

และการใหโ้อกาสเลือกใชค้วามรู้ (Pull) ใหผู้รั้บสามารถเลือกรับ หรือใชแ้ต่เฉพาะขอ้มูลหรือความรู้
ทีตอ้งการเท่านนั  
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 6.  การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการจดัทาํเอกสาร จดัทาํ
ฐานความรู้ การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชจ้ะช่วยใหเ้ขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและรวดเร็วขึน  

 7.  การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้ของบุคคลจะทาํให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึนมากมาย 

ซึงจะไปเพิมพูนองค์ความรู้ขององค์กรทีมีอยูแ่ลว้ให้มากขึนเรือย ๆ ความรู้เหล่านีจะถูกนาํไปใช ้

เพือสร้างความรู้ใหม่ ๆ เป็นวงจรทีไม่มีสินสุด เรียกวา่เป็น “วงจรแห่งการเรียนรู้” 

 วจิารณ์  พานิช (2547: 7-9) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการจดัการความรู้วา่  เป็นกระบวนการ
ร่วมกันโดยผูป้ฏิบติังานในองค์การหรือหน่วยงานย่อยขององค์การโดยความรู้ทีใช้  มีทงัทีเฟ้น       
มาจากภายนอกกลุ่มหรือองคก์าร มีการแลกเปลียนเรียนรู้และสร้างขึนใชภ้ายในองคก์าร ผา่นการ
ทาํงานร่วมกนัโดยมีเป้าหมายทีผลสัมฤทธิของงานสูงขึนกวา่เดิมจากการทาํงานร่วมกนัของสมาชิก
ในองค์การ  ซึงเป็นกิจกรรมของผู ้ปฏิบัติงานไม่ใช่กิจกรรมของนักวิชาการหรือนักทฤษฎี                          

แต่นกัวิชาการหรือนกัทฤษฎีอาจเป็นประโยชน์ในฐานะแหล่งของความรู้ (Resource Person) หรือ       
ผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการความรู้ทีจะช่วยให้เกิดพฒันาการของความรู้ หรือการจดัการ
ความรู้ทีจะเกิดขึนภายในองคก์ารมี  6  ขนัตอน  ซึงสรุปไดด้งันี 
 1.  การกาํหนดความรู้ทีตอ้งการใช ้(Define) เป็นการนาํความมุ่งมนั วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  

เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ขององค์การมากาํหนดความรู้ทีตอ้งการใช ้ เพือให้การจดัการความรู้          

มีจุดเนน้ไม่สะเปะสะปะ  

 2. การเสาะหาและยึดกุมความรู้ (Capture) เป็นการพฒันาขีดความสามารถใน         
การเสาะหา และยึดกุมความรู้ทีอยู่กระจดักระจายหรือแฝงอยู่ตามทีต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ 
ดาํเนินการอยา่งสมาํเสมอ จนเกิดทกัษะและความชาํนาญในการเสาะหา  และยึดกุมแหล่งความรู้                
ทีจะเสาะหาอาจจะมาจากภายนอก หรือผูที้ทาํงานอยูด่ว้ยกนัในองคก์ารก็ได ้

 3.  การสร้างความรู้ (Create) ซึงในมุมมองเดิม ความรู้ตอ้งสร้างโดยผูรู้้/ผูเ้ชียวชาญ    
แต่ในมุมมองใหม่ ความรู้เกิดขึนทุกจุดของการทาํงาน โดยทุกคนทีทาํงาน เป็นความรู้ทีฝังอยูใ่น
สมอง ซึงอาจจะพูดออกมาไม่ได ้ การสร้างความรู้อาจทาํไดท้งัก่อนลงมือทาํ ระหวา่งการทาํงาน  
และสรุปประมวลประสบการณ์หลงัจากการทาํงาน ในการสร้างความรู้ไม่จาํเป็นตอ้งสร้างใหม่
ทงัหมด 100 % อาจเริมจาก 10-20 % ก็ได ้ 

 4.  การกลันกรอง (Distil) ความรู้บางอย่างเป็นสิงล้าสมยั บางอย่างเป็นสิงที                            
ไม่เหมาะสมกบับริบทหรือสภาพแวดล้อมสําหรับเรา จึงจาํเป็นตอ้งมีการกลนักรอง เพือให้นาํ
ความรู้ทีเหมาะสมมาใช ้ 

 5.  การแลกเปลียนเรียนรู้ (Share) การแลกเปลียนเรียนรู้เป็นสิงสําคญัทีสุด  เพราะ     
แต่ละคนมีมุมมองต่อความรู้ไม่เหมือนกนัตอ้งมาแลกเปลียน มิฉะนนัจะเก็บอยูภ่ายในตวัไม่มีการ
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ยกระดบัความรู้ ถา้ขาดการแลกเปลียนความรู้ทีมีอยู่จะเก่า ล้าสมยัอย่างรวดเร็ว ไม่งอกงาม                 
ยิงแลกเปลียนมากก็ยงิไดก้าํไรมาก การแลกเปลียนเรียนรู้เป็นสิงยากทีสุด คนไม่อยากแลกเปลียน  
เพราะกลัวขาดทุน กลวัเสียเปรียบ ต้องสร้างเงือนไข และกติกาทีส่งเสริมการแลกเปลียน              
การแบ่งปันใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูมี้พฤติกรรมแบ่งปันความรู้ และไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผูมี้พฤติกรรม
กกัตุน หรือปกปิดความรู้  

 6.  การประยุกตใ์ชค้วามรู้ (Use) ทาํให้เกิดผลจากการใชค้วามรู้ เพือพฒันาผลิตภณัฑ์/ 
บริการ พฒันากระบวนการทาํงาน พฒันาสมาชิกองค์การ และมีผลเชิงป้องกนัต่อขนัตอน                     
การจดัการความรู้ ซึงตามทีกล่าวมาขา้งตน้นัน การใช้ความรู้ตอ้งเป็นการเอาความรู้มาใช้ใน              
การทาํงานให้มาก ไม่ควรเริมดว้ยการหาความรู้มาใส่ไวใ้นคอมพิวเตอร์ ซึงเสียงมากทีจะไม่เกิด
ประโยชน์  ไม่คุม้ค่า 
 บดินทร์  วิจารณ์  (2550: 45-46)  ไดแ้บ่งขนัตอนกระบวนการจดัการความรู้ออกเป็น      
5  ขนัตอน  ดงันี 

 1. การกาํหนดชนิดของทุนปัญญาหรือองค์ความรู้ทีตอ้งการ  (Define)  เป็นการกาํหนด
เพือตอบสนองกลยุทธ์ขององค์การหรือการปฏิบติังานหรือเป็นการคน้หาว่าองค์ความรู้หลกัของ
องค์การคืออะไร (Core Competency) และเป็นองค์ความรู้ทีสามารถสร้างความแตกต่าง เมือ
เปรียบเทียบกบัคู่แข่งไดอ้ยา่งเด่นชดั 

 2.  การสร้างทุนปัญญาหรือการคน้หา  ใช้ประโยชน์จากสิงทีมีอยู่แลว้  (Create) ดว้ย
การส่งไปศึกษาเพิมเติม  การสอนงานภายในองค์การ  หรือหากเป็นองคค์วามรู้ใหม่อาจจาํเป็นตอ้ง
หาจากภายนอกองค์การจากทีปรึกษา  การเรียนรู้จากความสําเร็จของผูอื้น  และการเทียบเคียง  
(Benchmarking) 
 3.  การเสาะหาและจดัเก็บองคค์วามรู้ในองคก์าร  (Capture)  โดยทาํอยา่งเป็นระบบทงั
องคค์วามรู้ทีอยูใ่นรูปแบบสือต่าง ๆ  (Explicit  Knowledge)  และในรูปแบบประสบการณ์  (Tacit  

Knowledge)  ให้เป็นทุนความรู้ขององค์การ  ซึงพร้อมต่อการยกระดบัความรู้  และขยายความรู้ให้
ทวัทงัองคก์ารไดโ้ดยง่าย 

 4.  การแบ่งปันแลกเปลียน (Share)  เป็นการแบ่งปัน  แลกเปลียน  เผยแพร่  กระจาย    
ถ่ายโอน  ซึงมีหลายรูปแบบ  และหลายช่องทาง  เช่น  การจดัสัมมนาแลกเปลียนความรู้ซึงกัน             
และกนั  การสอนงาน  หรือในรูปแบบอืน ๆ  ทีมีการพบปะแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั  หรือ          
มีการถ่ายโอนความรู้ในลกัษณะเสมือน  (Virtual)  ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือระบบ               
E-Learning  เป็นตน้ 
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 5.  การใชป้ระโยชน์  (Use)  เป็นการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชง้าน  ก่อให้เกิดประโยชน์
และผลสัมฤทธิเกิดขึน   และเกิดเป็นปัญญาปฏิบัติ   การขยายผลให้ระดับความรู้และขีด
ความสามารถในองคก์ารสูงขึน      
 เดล  และเกรสัน (Dell and  Grayson, 1998: 167)  ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบัการจดัการ
ความรู้ในองคก์ร  ซึงมีองคป์ระกอบหลกัอยู ่  องคป์ระกอบ  คือ   
 1.  การกาํหนดสิงสําคญัทีองค์กรจะตอ้งทาํให้สําเร็จ ขนัตอนนีเป็นขนัตอนทีสําคญั
ทีสุด เพราะเป็นการกาํหนดวตัถุประสงคข์องการจดัการความรู้ ซึงส่วนใหญ่จะเกียวขอ้งกบัการทาํให้
ลูกค้าประทับใจ  การลดระยะเวลาในการพฒันาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ความเป็นเลิศ                  
ในการปฏิบติั   
 2.  ปัจจยัทีทาํให้สามารถจดัการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล  องค์กรจะตอ้งสร้าง
ปัจจยั 4 ดา้น ถึงจะช่วยใหก้ารจดัการความรู้ดาํเนินการไดอ้ยา่งราบรืน  ดงันี 
  2.1 วฒันธรรมองค์กร  ซึงไดแ้ก่  การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงในการเป็น
แบบอยา่งทีดี สร้างบรรยากาศทีทาํใหบุ้คลากรกลา้คิด  กลา้ทาํเปิดเผยต่อกนั มีการทาํงานเป็นทีม   
  2.2 เทคโนโลยี  จะช่วยทําให้การจัดการความรู้ทําได้อย่างรวดเร็วขึน  เช่น  
อินเทอร์เน็ต  อินทราเน็ต  เป็นตน้ 
  2.3 โครงสร้างขององค์กรทีเอือต่อการจดัการความรู้  เช่น  การกาํหนดบุคคลหรือ
ทีมรับผิดชอบในการจดัการความรู้ในองค์กร  และการกาํหนดเครือข่ายการแลกเปลียนความรู้ที
ชดัเจน  เป็นตน้ 

  2.4 การวัดผลการจัดการความรู้   เป็นสิงสําคัญทีจะเป็นหลักฐานทีบอกถึง
ประโยชน์ทีเกิดขึนจากการจดัการความรู้ในองคก์ร   
 3.  กระบวนการเปลียนแปลง  เมือไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการจดัการความรู้  และ
มนัใจว่ามีปัจจยัทงั 4 อย่าง ที กล่าวมาข้างต้นแล้วองค์กรจะต้องใช้กระบวนการขบัเคลือนเพือ
เปลียนแปลงตามตอ้งการ  กระบวนการในการขบัเคลือนมี  4  ขนัตอน  ดงันี 

  3.1 การวางแผน  เป็นการประเมินตนเองวา่อยูที่ไหน  เมือเทียบกบัสิงทีอยากเป็น 

              3.2 ออกแบบ  เป็นการกาํหนดหน้าที  บทบาทของผูมี้ส่วนร่วม  เทคโนโลยีทีใช ้ 
กาํหนดการวดัผลลพัธ์ทีตอ้งการจดัทาํตามแผนงาน 

  3.3 ปฏิบติั  เป็นการทาํโครงการนาํร่องและการดาํเนินการตามแผน 

                     3.4 ขยายผล เป็นการนาํความสาํเร็จจากโครงการนาํร่องไปใชข้ยายผลให้ทวัองคก์ร  
โดยดดัแปลงจากรูปแบบการจดัการความรู้ของบริษทั  Xerox Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ซึงมีองคป์ระกอบหลกั  6  ประการ  ดงันี 
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   3.4.1 การจดัการเปลียนแปลง  และพฤติกรรม  (Transition and Behavior  

Management)  

   3.4.2 การสือสาร  (Communication) 
   3.4.3 กระบวนการและเครืองมือ (Process and Tools) 
   3.4.4 การฝึกอบรมและการเรียนรู้ (Training and Learning)  
   3.4.5 การวดัผล (Measurement) 
   3.4.6 การยกยอ่งชมเชยและการให้รางวลั (Recognition and Reward)    
 ทาบาน  และคณะ  (Turban  and others, 2004)  ไดแ้บ่งกระบวนการของการจดัการ
ความรู้ออกเป็น  6  ขนัตอน  ดงันี 

 1.   การสร้างความรู้  (Create) 
 2.   การจดัและเก็บความรู้ (Capture/Store) 

 3.   การเลือกหรือกรอง (Refine) 

 4.   การกระจาย (Distribute) 

 5.   การใช ้(Use) 

 6.   การติดตาม/ตรวจสอบ (Monitor) 

 ทาคูชิ  และโนนากะ (Takeuchi and Nonaka, 2004: 188) ไดก้ล่าวถึง  ความรู้วา่มีอยู ่ 2 
ประเภท  คือ  ความรู้ทีซ่อนเร้น  (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ทีฝังลึกทีอยูใ่นตวับุคคลทีเกิดจาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้หรือพรสวรรคต่์าง ๆ ซึงสือสาร หรือถ่ายทอดในรูปของตวัเลข  สูตร  หรือ
ลายลกัษณ์อกัษรไดย้าก ความรู้ชนิดนีพฒันาและแบ่งปันกนัได ้ และเป็นความรู้ทีก่อให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  ส่วนความรู้ทีชดัแจง้  (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ทีเป็นเหตุเป็นผล  
สามารถรวบรวม  และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง  ๆ ได ้เช่น หนงัสือ คู่มือ เอกสาร และรายงาน
ต่าง ๆ  ซึงทาํใหค้นสามารถเขา้ถึงไดง่้าย  

 เมือพิจารณาสัดส่วนความรู้ทงัสองประเภท จะพบว่าความรู้ในองค์กรส่วนใหญ่เป็น 
ความรู้ประเภทความรู้ซ่อนเร้น (Tacit  Knowledge) มากกวา่ความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit  Knowledge) 

หลายเท่า ถา้จะเปรียบเทียบกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เช่น ภูเขานาํแข็ง  เราสามารถเปรียบเทียบ  
ไดว้า่ความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit  Knowledge) เปรียบเสมือนส่วนของภูเขานาํแข็งทีโผล่ขึนเหนือนาํ 
ซึงเป็นส่วนน้อยมากเมือเปรียบเทียบกบัภูเขานาํแข็งทีอยู่ใตน้าํทีเป็นส่วนความรู้ซ่อนเร้น (Tacit  

Knowledge)   ซึง ประพนธ์  ผาสุขยืด  (2550: 23)  ไดก้ล่าวถึงความรู้ทงัสองประเภทนีวา่  สามารถ
เปลียนสถานะระหวา่งกนัไดต้ลอดเวลาขึนอยูก่บัสถานการณ์ซึงจะทาํให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ โดยผา่น
กระบวนการทีเกิดขึนเกิดจากการพฒันาการเรียนรู้ทีมีการแลกเปลียนการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง
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ผูป้ฏิบติังาน  ความรู้ใหม่เริมตน้ทีปัจเจกบุคคลเสมอ  และจะถูกแปรเปลียนเป็นความรู้ขององคก์าร  
ความรู้ใหม่ขององค์การจะเกิดขึนจากปฏิกิริยาระหว่างความรู้ทีปรากฏอย่างชัดแจ้งกับความรู้                 
ทีฝังลึกในกระบวนการทีเปลียนแปลงอยา่งต่อเนือง ทีเรียกวา่ Knowledge Spiral  หรือ SCEI: The  

Knowledge  Conversion  Process ดงัภาพที 5    
 

 
 

ภาพที 5  การสร้างความรู้ Knowledge Spiral 

ทีมา : Takeuchi and Nonaka, Hitotsubashi on Knowledge Management (Singapore:  

John Wiley & Sons, Asia), 2004, 188. 
 

 จากภาพที  5  การสร้างความรู้  Knowledge Spiral  จะเห็นวา่องคก์รมีการสร้างความรู้
ผา่นการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ทีชดัแจง้  (Explicit  Knowledge)  และความรู้ทีฝังลึก  (Tacit  

Knowledge)  โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ  ดงันี 

 1. กระบวนการสังคมประกิต  (Socialization)  เป็นการแบ่งปัน  และสร้าง Tacit 

Knowledge จาก Tacit  Knowledge ของผูที้สือสารระหวา่งกนั โดยการแลกเปลียนประสบการณ์
ตรง  เช่น  ผูจ้ดัการฝ่ายขายของทีม  A  ไดเ้รียนรู้เทคนิคการขายใหม่ ๆ  จากผูจ้ดัการฝ่ายขายของทีม 
B  ทีประสบความสําเร็จในการขาย  โดยการพูดคุยปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัก็จะไดรั้บความรู้จาก
ผูจ้ดัการฝ่ายขายของทีม  B  มาเป็นความรู้ของตนเองเพือใชใ้นการทาํงาน 

 2.  กระบวนการสร้างความรู้จากภายนอก  (Externalization)  การสร้างและแบ่งปัน
ความรู้จากสิงทีมี  และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เป็นการแปลงความรู้ทีซ่อนเร้น  (Tacit 

Knowledge) เป็นความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เช่น  กรณีผูจ้ดัการฝ่ายขายทีม  A ซึง
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หลงัจากการเรียนรู้เทคนิคการขายจากขา้งตน้แล้วก็นาํมาเขียนเป็นหนังสือ เอกสาร หรือรายงาน            
ต่าง ๆ  เพีอเผยแพร่ใหผู้ส้นใจทวัไป 

 3.  กระบวนการรวมกนัขององคค์วามรู้  (Combination)  เป็นการแปลงความรู้ทีซ่อนเร้น 
(Tacit Knowledge) เป็นความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) โดยรวบรวมความรู้ประเภทชดัแจง้ 
(Explicit) ทีเรียนรู้มาสร้างเป็นความรู้ เช่น กรณีผูจ้ดัการฝ่ายขายทีม A ซึงต่อมาไดไ้ปศึกษาขอ้มูล 
เพิมเติมเกียวกบัเทคนิคการขายจากตาํราต่าง ๆ  ทีมีอยูห่ลากหลายแลว้สรุป  และเผยแพร่เป็นเทคนิค
การขายรูปแบบใหม่   ซึงเกิดจากการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และความรู้ของตนเอง 

 4. กระบวนการสร้างความรู้ภายใน  (Internalization)  เป็นการเปลียนแปลงความรู้ที
ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) มาเป็นความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เกิดจากการนาํความรู้ที
เรียนมาไปปฏิบติัหลงัจากผูจ้ดัการฝ่ายขายทีมอืน ๆ เช่น ทีม C  D หรือ E เป็นตน้ ศึกษาการขายจาก
ตาํราหรือคู่มือต่าง ๆ  ทีมีอยู่  (ซึงอาจรวมถึงหนงัสือทีเขียนโดยผูจ้ดัการทีม A) แลว้นาํไปปรับใช ้
ในการทาํงานของตนเองจนทาํให้เกิดทกัษะความชํานาญในเรืองเทคนิคการขายจนกลายเป็น              
ความรู้ทีฝังลึก  (Tacit  Knowledge)  ของตนเองในทีสุด  และเมือเกิดความรู้แลว้ไปแลกเปลียนกบั
ลูกคา้หรือผูจ้ดัการรายอืน ๆ  ต่อไป จะเกิดกระบวนการทีเรียกว่า  Socialization  คือ การแปลง
ความรู้ทีฝังลึก (Tacit  Knowledge) จากประสบการณ์ของผูจ้ดัการรายนนั ๆ ไปเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
(Explicit  Knowledge) ของคนอืนต่อไปเป็นกระบวนการทีหมุนเวยีนไปเรือย ๆ  ไม่มีทีสินสุด 

 จากการสร้างความรู้ของทาคูชิ  และโนนากะ  (Takeuchi  and  Nonaka, 2004: 188)              
ทีกล่าวมาในขา้งตน้ และโนนากะ และคอนโนะ (Nonaka and Konno, 1999) ไดก้ล่าวถึงความ
ตอ้งการในการนําความรู้ทีมีอยู่แต่ละบุคคลมาใช้ประโยชน์  เป็นแนวทางการจดัการความรู้ใน
องค์กร โดยการสร้างแหล่งจดัเก็บความรู้และพฒันาวิธีการเข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว  และ                 
มีประสิทธิภาพ  โดยมีขนัตอนการจดัการความรู้  ดงันี 

 1.  การจดัหาหรือสร้างความรู้ (Knowledge  Acquisition)  เป็นกระบวนการพฒันาและ
การสร้างความรู้ใหม่จากทกัษะ  และความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในองคก์ร  เป็นวิธีการพฒันาความรู้
ของแต่ละบุคคลในลักษณะของกระบวนการแลกเปลียนประสบการณ์  โดยการระดมความคิด    
การแลกเปลียนความคิดเห็นระหวา่งบุคคลในกลุ่ม ระดบัความรู้ของแต่ละบุคคลมีหลายระดบั  เช่น  
รู้วา่อะไร  (Know  What)  รู้วา่ทาํอยา่งไร  (Know  How)  รู้วา่ทาํไม  (Know  Why)  บา้งก็ห่วงใย  
และหาทางแกไ้ขวา่ทาํไมถึงเป็นอยา่งนนั  (Care  Why)   
 2.   การแบ่งปันความรู้   (Knowledge  Sharing)   เป็นขนัตอนในการนาํเอาความรู้ที             
สร้างไว ้ หรือบนัทึกไวอ้อกเผยแพร่ให้เป็นทีรับรู้และแพร่หลายในองค์กร โดยใชเ้ครืองมือในการ
ติดต่อสือสารทีเรียกวา่ Collaborative Tools ไดแ้ก่  E-mail Newsgroup ขนัตอนนีเป็นกระบวนการ
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แปลงความรู้ของแต่ละบุคคลออกมาเป็นแนวทางในการสร้างความรู้ใหม่ทีมีการบนัทึกขอ้มูล ทาํให้
เกิดเป็นทกัษะใหม่  เป็นความชาํนาญในการแกปั้ญหาของงานนนั ๆ   
 3.   การใชห้รือการเขา้ถึงความรู้  (Knowledge Utilization)  เป็นการใชค้วามรู้ในองคก์ร
จากฐานขอ้มูล  วรรณกรรม  การสนทนา  เป็นการผสมผสานความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
 ไลโบวทิซ์  (Leibowitz, )  ไดก้าํหนดกระบวนการจดัการความรู้  ดงันี 

 1.   การกาํหนดความถนดั การกาํหนดกลยทุธ์ การคน้หาแหล่งความรู้ (Identification) 
 2.   การถอดความรู้ (Capture) ทาํใหค้วามรู้ทีมีอยูเ่ป็นระเบียบแบบแผน 

 3.   การเลือกความรู้ (Select) กาํหนดความรู้ทีสัมพนัธ์กนั มีคุณค่า และถูกตอ้งและแยก
ความรู้ทีขดัแยง้กนัออกไป 

 4.   การจดัเก็บความรู้ (Store) จดัเก็บความรู้ไวเ้ป็นฐานความรู้ขององคก์ร 

 5.   การแบ่งปันความรู้ (Share) กระจายความรู้โดยอตัโนมติัสู่ผูใ้ชโ้ดยขึนอยูก่บัความ
สนใจงาน และการทาํงานร่วมกบัผูอื้นในงาน ความรู้ผา่นทีม 

 6.   การนาํความรู้มาใช้ในการตัดสินใจ  แกปั้ญหา  ช่วยในการทาํงานหรือฝึกอบรม  
(Apply)   
 7.   การสร้างความรู้ใหม่  โดยการวจิยั  ทดลอง  และการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ (Create)   
 8.   การพฒันาและทาํการตลาด  ผลิตภณัฑ์  และบริการใหม่  ทีเป็นผลมาจากการใช้
ความรู้  (Sell)  

มาร์ควอท์  (Marquardt, 2002: 29-30) ได้แบ่งการจดัการความรู้ออกเป็น 6 ขนัตอน  
ดงันี 

 1.  การแสวงหาความรู้ (Acquisition) เป็นขนัตอนการจดัการความรู้ทีเป็น การสะสม
ขอ้มูล  และสารสนเทศทีมีอยูท่งัภายในและภายนอกองคก์ร 
 2.  การสร้างความ รู้  (Creation)  เ ป็นขันตอนการสร้างความ รู้ใหม่โดยอาศัย
กระบวนการทีแตกต่างกนัออกไป  เริมตงัแต่นวตักรรมไปจนถึงการวิจยัทีสลบัซบัซ้อนทีตอ้งอาศยั
ความวิริยะอุตสาหะ  นอกจากนียงัอาจเกิดจากความสามารถในการมองเห็นการเชือมโยงใหม่ ๆ  
และการผนวกองคป์ระกอบของความรู้ทีเคยรู้มาแลว้เขา้กบัการใหเ้หตุผลเชิงอุปนยัทีซบัซอ้นดว้ย   
 3.   การจดัเก็บความรู้  (Storage)  เป็นการเขา้รหัสและการเก็บรักษาความรู้ทีมีค่าของ
องคก์ร  เพือใหพ้นกังานทุกคนสามารถเขา้ถึงความรู้นนัไดง่้ายในทุกเวลา  และทุกสถานที 
 4.  การวิเคราะห์และการจดัทาํฐานขอ้มูล (Analysis and Data Mining) จะเกียวขอ้งกบั
เทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูล  การปรับโครงสร้าง  การทาํคลงัความรู้และการทาํให้ขอ้มูลถูกตอ้ง  
ส่วนการจดัทาํฐานขอ้มูล จะทาํใหอ้งคก์รสามารถคน้หาความหมายของขอ้มูลทีมีอยูไ่ดส้มบูรณ์ขึน 
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 5.  การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (Transfer and Dissemination) หมายถึง การเคลือนยา้ย
ขอ้มูล  และความรู้ทงัองค์กร (ทงัโดยเจตนาและไม่เจตนา)  ซึงอาจเป็นไปไดท้งัการใช้เครืองมือ  
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หรือแมก้ระทงัใชค้นทาํก็ตาม 

 6.  การประยุกตใ์ชแ้ละการทาํให้ขอ้มูลถูกตอ้งเทียงตรง (Application and Validation) 
หมายถึง การประเมินความรู้โดยคนในองค์กร  เป็นการนาํความรู้และประสบการณ์อนัมีค่าของ
องคก์รมาใชป้ระโยชน์อยา่งสร้างสรรค ์

 แมกเนอลิน  และสปาร์ก  (McNurlin and Sprague, 2006: 531)  ได้แบ่งขนัตอน             
การจดัการความรู้  ออกเป็น  4  ขนัตอน  คือ 
 1.  การสร้างและการรวบรวมความรู้  (Knowledge Creation Capture)  โดย การก่อกาํเนิด
ความรู้ใหม่  การทาํให้ความรู้ทีฝังลึกกลายเป็นความรู้ทีชดัแจง้  การจา้งบุคคลทีตรงสาขาความรู้  
การสร้างวฒันธรรมการแบ่งปันความรู้  ส่งเสริมการสร้างนวตักรรม  การสร้างสิงจูงใจเพือให้เกิด
การแบ่งปันความรู้   
 2.   การจดัระบบและประเภทของความรู้ (Knowledge Organization and Categorization)  
โดยการจดัทาํเป็นชุดความรู้  การเพมิบริบทใหส้ารสนเทศ  การจดัประเภทความรู้  การสร้างคาํศพัท์
เฉพาะความรู้นนั ๆ  การสร้างขอ้มูลเพิมเติม  การวดัตน้ทุนทางปัญญา 
 3.   การแพร่กระจายและการเขา้ถึงความรู้  (Knowledge Distribution and Access)  โดย
การสร้างการเชือมโยงความรู้  การสร้างเครือข่ายมนุษย  ์ การสร้างกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ใน        
การเผยแพร่กระจาย  และเขา้ถึงความรู้  การแบ่งปันความรู้ 

 4.   การซึมซบัและนาํความรู้ไปใชใ้หม่ (Knowledge Absorption  and  Reuse) โดยการ
กระตุน้ใหมี้การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  องคก์รแห่งการเรียนรู้  และเครือข่ายทีไม่เป็นทางการ 
 จากขนัตอนและองค์ประกอบของการจดัการความรู้ในโรงเรียน  และกระบวนการ
จดัการความรู้ทีนกัวชิาการ  และนกัการศึกษาทีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัไดศึ้กษาและพิจารณาถึงบริบท
ของผูเ้รียน  และสามารถนาํมาบูรณาการสิงทีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้  เชือมโยงประสบการณ์
เดิมของผูเ้รียน  นาํไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์  และสามารถแกปั้ญหาชีวิตไดจ้ริง  และผูเ้รียน
สามารถกาํหนดเป้าหมาย  วางแผน  และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองให้บรรลุตามเป้าหมาย    
ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  สรุปสิงทีไดเ้รียนดว้ยตนเอง  และนาํความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ผูว้ิจยัไดส้รุปขนัตอนในขนัตอนและองคป์ระกอบของการจดัการความรู้
ในโรงเรียน  และกระบวนการจดัการความรู้ของนกัวิชาการ  และนกัการศึกษาทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  
พอสรุปไดด้งัตารางที  5 
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ตารางที  5  กระบวนการจดัการความรู้ 
 

Nonaka  and  

Takeuchi  ( )   
Dell and 

Grayson 

  ( ) 

Leibowitz   

( ) 
Marquardt 

( ) 
McNurlin  and  

Sprague ( ) 
สํานังาน ก.พ.ร. และ
สถาบันเพมิผลผลติ
แห่งชาต ิ( ) 

บุญดี  บุญญกิจ 
และคณะ ( ) 

วจิารณ์  พานิช   
( ) 

บดินทร์  วจิารณ์ 
( ) 

ประพนธ์      
ผาสุขยืด  ( ) 

สุนิตย์  ชูใจ 
( ) 

การสังเคราะห์ของ
ผู้วจิยั 

การจดัหาหรือ
สร้างความรู้ 

การวางแผน การกาํหนดความรู้ การแสวงหา
ความรู้ 

การสร้างและการ
รวบรวมความรู้   

การบ่งชีความรู้ การคน้หาความรู้ การกาํหนดความรู้
ทีตอ้งการใช ้

การกาํหนดชนิด
ของทุนปัญญา 

ทิศทางของ      
การจดัการความรู้ 

ปรับวฒันธรรม
องคก์ร 

การเตรียม              
ความพร้อมการ
จดัการความรู้กบั 
ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

การแบ่งปันความรู้   การออกแบบ การถอดความรู้ การสร้างความรู้ การจดัระบบและ
ประเภทความรู้   

การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

การเสาะหาและยึด
กุมความรู้ 

การสร้างทุน
ปัญญา 

 การสือสาร การออกแบบ        
การจดัการความรู้ 

 การปฏิบตัิ การเลือกความรู้   การจดัความรู้ให้
เป็นระบบ 

การจดัความรู้ให้
เป็นระบบ 

การสร้างความรู้   กระบวนการและ
เครืองมือ 

การสร้างความรู้
จากความรู้ทีฝังลึก
เป็นความรู้                 
ทีชดัแจง้ 

  การแบ่งปันความรู้   การประมวลและ
กลนักรอง 

การประมวลและ
กลนักรอง 

การกลนักรอง
ความรู้ 

  เรียนรู้ การแลกเปลียน
ความรู้เพือให้เกิด
องคค์วามรู้ใหม่ 

การใชห้รือ          
การเขา้ถึง 

 การนาํความรู้     
ไปใช ้

 การนาํไปใช ้ การเขา้ถึงความรู้ การเขา้ถึงความรู้      

ความรู้  การสร้างความรู้
ใหม่ 

     การเสาะหาและ
การเก็บองค์
ความรู้ 

   

  การจดัเกบ็ความรู้ การจดัเกบ็ความรู้         

 การขยายผล การพฒันาและ
ขยายความรู้ 

การวิเคราะห์และ
การจดัทาํ
ฐานขอ้มูล 

การซึมซบัและนาํ
ความรู้ไปใชใ้หม่ 

การแบ่งปัน
แลกเปลียนเรียนรู้ 

การแบ่งปัน
แลกเปลียนเรียนรู้ 

การแลกเปลียน
เรียนรู้ 

การแบ่งปัน
แลกเปลียน 

การแลกเปลียน
เรียนรู้ 

การวดัผล การจดัเกบ็ความรู้
อยา่งเป็นระบบ 

   การถ่ายโอน  และ
เผยแพร่ความรู้ 

        

   การประยกุตใ์ช ้  การเรียนรู้ การเรียนรู้ การประยกุตใ์ช้
ความรู้ 

การใชป้ระโยชน์ การประยกุตใ์ช ้ การยอมรับและให้
รางวลั 

การประยกุตใ์ช้
ความรู้ 
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 จากตารางที  5  ผูว้จิยัสังเคราะห์เป็นขนัตอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด              
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  6  ขนัตอน ดงัตารางที  6 
 

ตารางที 6   ขนัตอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้  และตามทฤษฎี 

                    การเรียนรู้ 
           

ขนัตอน กิจกรรม กระบวนการสอนตามทฤษฎี 
1. การเตรียม   
ความพร้อม
การจดัการ
ความรู้กบั 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน 
(Preparation 

for 

Knowledge  

Management  

on  Local 

Wisdom)    

เป็นการเตรียมความพร้อมให้นกัเรียน          
มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

1.  ครูใหค้วามรู้เรืองการจดัการความรู้   
กบัภูมิปัญญาทอ้งถินแก่นกัเรียน 
2.  ครูนาํเสนอกรณีตวัอยา่งใน               
การจดัการความรู้ และใหน้กัเรียนช่วยกนั
วเิคราะห์วา่ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของ
ปัญหา และใชว้ธีิการอะไรใน                    
การแกปั้ญหานนั 

3.  ครูชีแจงเป้าหมายการจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน     

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของธอร์นไดค์   

(Gordon and Hilgard, 1981) 
    กฎแห่งความพร้อม  กฎแห่ง          
การฝึกหดั  กฎแห่งการใช ้ กฎแห่ง
ผลทีพึงพอใจ และจากการตงั
จุดมุ่งหมาย  บุคคลจะแกปั้ญหาได ้      
ก็ต่อเมือกาํหนดจุดมุ่งหมาย  แลว้จึง
จะทาํใหกิ้จกรรมทีจะทาํนนัประสบ
ผลสาํเร็จ   

2.  การ
ออกแบบ          
การจดัการ
ความรู้  
(Knowledge 

Management  

Designing) 
 

เป็นการกาํหนดเป้าหมายในการจดัการ
ความรู้  กาํหนดหนา้ทีบทบาทของ
นกัเรียนและวธีิการจดัการความรู้ใหต้รง
ตามเป้าหมาย 

1.  แบ่งกลุ่มนกัเรียน กลุ่มละ 4 - 6  คน 

2.  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนักาํหนด
เป้าหมายในการจดัการความรู้ในเรือง     
ทีกลุ่มสนใจหรือไดรั้บมอบหมาย 

3.  นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนักาํหนดวธีิการ
ทีจะทาํใหเ้ป้าหมายในการจดัการความรู้
ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของออซุเบล   
(David, Joseph and Helen,  1968) 
    ครูสามารถช่วยใหผู้เ้รียนได ้
เรียนรู้เนือหาสาระอยา่งมีความหมาย
ดว้ยการนาํเสนอความคิดรวบยอด       
ทีครอบคลุมเนือหาสาระทีตอ้งการ
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ล่วงหนา้         
ก่อนสอนสาระนนั  เพือผูเ้รียนจะได้
ใชใ้นการเชือมโยงกบัสาระทีเรียนรู้ 
 

 



83 

 

ตารางที 6   ขนัตอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้  และตามทฤษฎี 

                    การเรียนรู้ (ต่อ) 
           

ขนัตอน กิจกรรม กระบวนการสอนตามทฤษฎี 
 4.  นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนัสรุปเป้าหมาย     

และวธีิการจดัการความรู้ของกลุ่มเป็น
เอกสาร หรือแผนภูมิหรืออืน ๆ 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของบรูเนอร์           
(Bruner,  1963) 
    มนุษยเ์ลือกทีจะรับรู้สิงทีตนเอง
สนใจ  และกระบวนการเรียนรู้เกิด
จากกระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง  
(Discovery  Learning)  
ทฤษฎกีารสร้างความรู้                      
(David,  1996) 
 1.  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
ผูเ้รียนเป็นผูจ้ดักระทาํกบัขอ้มูล
หรือประสบการณ์ต่าง ๆ  และ
สร้างความหมายของสิงนนัดว้ย
ตนเอง 

2.  แนวคิดการสร้างความรู้ดว้ย 

ตนเองกบัหลกัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกนัเรียนรู้  ปฏิบติักิจกรรม
ตามทีกาํหนด  แบ่งกลุ่มนกัเรียน
ประมาณ  4-6  คน 

ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   
 (Nicole  and  Holly,  2004)         
    กระบวนการกลุ่ม  จะช่วยให้
ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมสูงสุด  และ 

ทาํใหง้านบรรลุวตัถุประสงคสู์งสุด   
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ตารางที 6  ขนัตอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้  และตามทฤษฎี 

                  การเรียนรู้ (ต่อ) 
           

ขนัตอน กิจกรรม กระบวนการสอนตามทฤษฎี 
3.  การสร้าง
ความรู้  
(Knowledge  

Creating)  
จากความรู้ที
ฝังลึก  (Tacit  

Knowledge) 
เป็นความรู้        
ทีชดัแจง้  

(Explicit  

Knowledge)   

 

เป็นการสร้างความรู้โดยใหน้กัเรียนไป
ศึกษาคน้ควา้จากความรู้ทีฝังลึก  (Tacit  

Knowledge) จนไดค้วามรู้ทีมีอยูใ่นตวัตน
ของนกัเรียน  เปลียนเป็นความรู้ทีชดัแจง้  

(Explicit  Knowledge) 
1.  นกัเรียนในกลุ่มแบ่งหนา้ทีกนัไปศึกษา
คน้ควา้  หรือแสวงหาความรู้  จากปราชญ์
ชาวบา้น  เอกสารหรืออืน ๆ   
2.  นกัเรียนในกลุ่มไปศึกษาคน้ควา้
ความรู้จากปราชญช์าวบา้น  เอกสารหรือ
อืน ๆ   
 3.  นกัเรียนแต่ละคนทาํเอกสาร 
สรุปความรู้ทีไดจ้ากการแสวงหาความรู้   

ทฤษฎกีารสร้างความรู้ 

(David,  1996) 

    ครูควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง  โดยใหผู้เ้รียน       
มีส่วนร่วมในกิจกรรม  ผูเ้รียนเป็น 

ผูจ้ดักระทาํกบัขอ้มูลหรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ  และสร้าง
ความหมายของสิงนนัดว้ยตนเอง 

ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญา
ของเพยีเจต์  (ทิศนา  แขมมณี  
และคณะ,  2545: 17)                         
    เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บ
ประสบการณ์ทีหลากหลาย  และ      
มีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม             
ทงัทางธรรมชาติ  กายภาพ  บุคคล    
รวมถึงสือและเทคโนโลยี 
ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ            
(ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2545: 

25)  
    การวดัและประเมินผล  ครูวดั
และประเมินผลทีหลากหลายทงั
ดา้นปริมาณและเชิงคุณภาพ  และ 

ควรใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน 

การประเมินดว้ย 
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ตารางที 6   ขนัตอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้  และตามทฤษฎี 

                    การเรียนรู้ (ต่อ) 
           

ขนัตอน กิจกรรม กระบวนการสอนตามทฤษฎี 
4.  การ
แลกเปลียน
ความรู้เพือให้
เกิดองค์
ความรู้ใหม่  
(Knowledge  

Sharing for 

the New Body 

of 

Knowledge)   

เป็นการแลกเปลียนความรู้โดย             
การระดมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 
จนเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ของกลุ่ม 

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายเพือ
เป็นการขยายขอบข่ายของความรู้โดยการ
แลกเปลียนความรู้จากการไปศึกษา
คน้ควา้จากปราชญช์าวบา้น  เอกสาร  
หรืออืน ๆ   
2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัจดัทาํ
เอกสารสรุปสาระสาํคญัทีไดจ้าก          
การแลกเปลียนความรู้ 
 

ทฤษฎกีารสร้างความรู้                     
(David,  1996) 

    สร้างบรรยากาศทางสังคม-
จริยธรรม  (Sociomoral)  การมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเป็นปัจจยั
สาํคญัของการสร้างความรู้              
การร่วมมือแลกเปลียนความรู้  
ความคิด  และประสบการณ์
ระหวา่งผูเ้รียนกบับุคคลอืน 

จะทาํใหก้ารเรียนรู้กวา้งขวาง 

มากขึน    
ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

(Nicole  and  Holly,  2004) 
1. การเรียนรู้อาศยัประสบการณ์
ของผูเ้รียน 

2. การเรียนรู้อาศยักระบวน 

การกลุ่ม  
5.  การจดัเก็บ
ความรู้อยา่ง
เป็นระบบ
(Systematic 

Storing of 

Knowledge ) 
 

เป็นการจดัทาํขอ้มูลให้เป็นระบบ   
เป็นฐานความรู้โดยการนาํเทคโนโลยมีา
ช่วยใหเ้ขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและรวดเร็วขึน 

1.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเอกสารสรุป
สาระสาํคญัทีไดจ้ากการแลกเปลียน
ความรู้มาทาํความเขา้ใจ แลว้แยกแยะ
ประเด็นความรู้  หรือหลอมรวมความรู้  
เพือความสะดวกในการจดัเก็บความรู้ 

 

ทฤษฏีการสร้างความรู้โดย           
การสร้างสรรค์ชินงาน  (ทิศนา          
แขมมณี  และคณะ,  2545: 24)          
    เพเพิร์ท  (Papert)  มีความคิดวา่  
ครูควรส่งเสริมการเรียนรู้และสร้าง
ความรู้โดยใชสื้อและเทคโนโลย ี
จะช่วยใหค้วามคิดเป็นรูปธรรม         
ทีชดัเจนเมือผูเ้รียนสร้างสิงหนึง 

สิงใดขึนมา  ความรู้ทีสร้างขึนจะมี 



86 

 

ตารางที  6   ขนัตอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้  และตามทฤษฎี 

                   การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ขนัตอน กิจกรรม กระบวนการสอนตามทฤษฎี 
 2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึกความรู้ ทีได้

จากการศึกษาคน้ควา้มาจดัเก็บไวใ้น
รูปแบบต่าง ๆ  เช่น การเขียน  การพิมพ ์
การวาด การถ่ายภาพ  การบนัทึกเสียง  
ทาํฐานขอ้มูลในคอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 

ความหมายอยูอ่ยา่งคงทนเนืองจาก
การเรียนรู้ทีดีเกิดจากการสร้างพลงั
ความรู้ในตนเองและดว้ยตนเอง  
หากผูเ้รียน  มีโอกาสไดส้ร้าง
ความคิด  และนาํความคิดของตน
ไปสร้างสรรคชิ์นงานโดยอาศยัสือ
และเทคโนโลยทีีเหมาะสม 

6.  การ
ประยกุตใ์ช้
ความรู้  
(Knowledge  

Applying)    

เป็นการนาํความรู้ทีไดม้าสร้างผลงานให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  และชุมชน 

อยา่งสร้างสรรค ์  
1.  นกัเรียนแต่กลุ่มนาํความรู้ทีไดจ้าก 

การจดัเก็บความรู้มาประยกุตใ์ช ้เช่น  
การเขียนโครงงาน 

2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มพฒันาผลงานตาม
โครงงานทีนาํเสนอของกลุ่ม 
3.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงาน 

ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ของนิโคลและโฮลลี  (Nicole  and  

Holly,  2004) 
1.  ผูเ้รียนมีความเขา้ใจความคิด
รวบยอด 

2.  การประยกุตใ์ช ้ผูเ้รียนได้
ทดลองหรือประยกุตใ์ชค้วามคิด       
รวบยอด  หรือผลิตความคิด 

รวบยอดในรูปแบบต่าง ๆ   
จนกลายเป็นแนวปฏิบติัของผูเ้รียน 

 

งานวจัิยทเีกียวกบัการจัดการความรู้ 

 งานวิจัยทีเกียวข้องกับการจัดการความรู้ ได้มีนักการศึกษาทังในประเทศ  และ
ต่างประเทศไดศึ้กษาเกียวกบัการจดัการความรู้  อาทิเช่น 

 อมรทิพย ์ เจริญผล  (2550: 155-156)  ศึกษาเรือง การจดัการความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ของสถานศึกษามีจุดมุ่งหมายการวจิยั 3 ประการคือ 1) เพือทราบการใชแ้หล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา  
2) เพือทราบองคป์ระกอบในการจดัการความรู้ของสถานศึกษา  และ 3) เพือทราบองคป์ระกอบใน
การจดัการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ผลการวจิยั พบวา่ สถานศึกษาส่วนใหญ่ใชแ้หล่ง
เรียนรู้ในระดบัปานกลาง การจดัการความรู้ดา้นการตรวจสอบความรู้ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ
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หลกั  คือ 1) การวิเคราะห์การเลือนไหลของความรู้ 2) การกาํหนดความรู้ทีตอ้งการและการจดัทาํ
รายการความรู้  และ 3) การทาํแผนทีความรู้ และพบวา่สถานศึกษามีการดาํเนินการตามตวัแปรของ
ทงั 3 องคป์ระกอบในระดบัมาก  ดา้นกระบวนการจดัการความรู้มีองคป์ระกอบทีเหมาะสม จาํนวน  
6 องคป์ระกอบ คือ 1) สร้างบรรยากาศของการแลกเปลียนเรียนรู้ 2) การพฒันาความรู้ทีจาํเป็นต่อ
การพฒันางานอยา่งต่อเนือง  3) การตระหนกัถึงความสาํคญัของความรู้ 4) การสร้างเครือข่ายความรู้ 

5) การกาํหนดวิสัยทศัน์ และ 6) การสร้างความเขา้ใจ และพบวา่สถานศึกษามีการดาํเนินการตาม          
ตวัแปรของทงั 6 องคป์ระกอบในระดบัมาก องคป์ระกอบการจดัการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา พบวา่สถานศึกษาทุกแห่งมีการดาํเนินการตรวจสอบความรู้ทงั 3 องคป์ระกอบ คือ                

1) การวิเคราะห์การเลือนไหลของความรู้ 2) การกาํหนดความรู้ทีตอ้งการและการจดัทาํรายการ
ความรู้ และ 3) การทาํแผนทีความรู้ และกระบวนการจดัการความรู้ 6 องค์ประกอบ คือ                            

1) การแลกเปลียนเรียนรู้เพือพฒันางาน 2) การพฒันาความรู้ทีจาํเป็นต่อการพฒันางานอยา่งต่อเนือง 

3) การตระหนกัถึงความสําคญัของความรู้ 4) การสร้างเครือข่ายความรู้  5) การกาํหนดวิสัยทศัน์ 

และ 6) การสร้างความเขา้ใจ เช่นเดียวกบัองคป์ระกอบทีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบในการ
จดัการความรู้ดา้นสถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ในระดบัมากหนึงประเภท คือ ภูมิปัญญาทอ้งถิน            
ดา้นกระบวนการจดัการความรู้ในระดบัปานกลาง 

 เฮิร์ชบุช และบิชอพ (Hirschbuh and Bishop, 2002: 89) ศึกษาเกียวกบัการจดัการ   
ความรู้ในระบบการศึกษาทางไกลเพือค้นหากระบวนการในการปิดช่องว่างระหว่างอัตรา                            
การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี และอตัราการเรียนรู้ ทีใชก้ระบวนการจดัการความรู้เป็นเครืองมือ
สําคญั ทงันี เนืองจากช่องว่างดงักล่าวเป็นสาเหตุของการวิตกกงัวลในตวัผูเ้รียน พบวา่ช่องวา่งที
เกิดขึนไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัสําคญั 2 ประการ คือ 1) เป็นเรืองยากในการจะเปลียน                 
กระบวนทศัน์ของผูเ้รียนและผูส้อน  2)  ผูเ้รียนและผูส้อนไม่มีทกัษะและความสามารถในการใช้
งาน ผูว้ิจยัใช้ระบบการจดัการความรู้ทีง่ายต่อการใช้งาน มีการทดสอบและรายงานผลผ่าน                     

Web-based  ทาํใหช่้องวา่งทีเกิดขึนลดลง 

 พอนไซ  (Ponzi,  2003: Web Site)   ศึกษาเกียวกบัพฒันาการของการศึกษาเกียวกบั              
การจดัการความรู้ ตงัแต่ปี ค.ศ. 1991-2001 ไดท้าํการศึกษาในบริบทของอุตสาหกรรมจาก             
เอกสารปัจจุบนั และในระบบบรรณาสารทีเกียวขอ้งกบั KM (Knowledge Management) ทงัหมด                      
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงเทคนิคทีใช้ในการทาํวิจยัเกียวกบั  KM 7 ประการ ประกอบดว้ย 

ค่าใชจ่้าย  วิถีชีวิต  ปรากฏการณ์ขององคก์ร การวิเคราะห์ กฎระเบียบ ความใจกวา้ง อิทธิพลของ     
ผูจ้ดัการ และอิทธิพลของระเบียบวินยั เทคนิคการวิจยัทีไดส้ามารถใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัการ
คน้หาขอ้สรุปดว้ยวลีหรือคาํในการสืบคน้ ส่วนพฒันาการของการศึกษาเกียวกบัการจดัการความรู้               
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แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก (ค.ศ. 1991-1995) สะทอ้นให้เห็นถึงจุดเริมตน้ของการศึกษา 
โดยในช่วงปลายระยะแรกคือ ค.ศ 1995 ปรากฏผลงานทีสําคญัของนกัวิชาการดา้นการจดัการ
ความรู้ขึน เช่น The Foundation of  KM ของทาคูชิ และโนนากะ  และ The  Knowledge-Creating 

Company ของมหาวิทยาลยั Oxford เป็นตน้ ในระยะทีสอง (ค.ศ. 1996-1999) ถือเป็นระยะที
การศึกษาเกียวกบัการจดัการความรู้เกิดขึนอยา่งกวา้งขวางและมีความสําคญัต่อองคก์รมากขึน และ
เริมหดตวัลงในระยะทีสาม  (ค.ศ. 2000-2001)  แต่กบัมีการขยายตวัมากขึนในส่วนของการจดัการ
ความรู้เกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  
 จากงานวิจัยทีเกียวข้องกับการจัดการความรู้ทีกล่าวมาข้างต้นจะเป็นการศึกษา
องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ในหน่วยงาน  ใชก้ระบวนการจดัการความรู้ในการจดัการศึกษา
ทางไกล  และศึกษาพัฒนาการของการจัดการความรู้  การจัดการความรู้จึงมีความสําคัญต่อ                  
การทาํงานของคนในองคก์ร  เพือเป็นการลดภาระการทาํงาน  ใหค้นในองคก์รไดแ้ลกเปลียนความรู้
จากประสบการณ์ในการทาํงานใหอ้งคก์รกลายเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในทีสุด     
 

แนวคิดเกยีวกบัการถอดบทเรียน 
 

 การถอดบทเรียนเป็นการเรียนรู้ทีเกิดขึนในระหว่างการปฏิบติังานเรืองใดเรืองหนึง 
โดยอยู่บนพืนฐานหลกัการทีสําคญั คือ “การเรียนรู้จากอดีตทงัทีสําเร็จและผิดพลาดเพือสร้าง
อนาคตทีดีกว่า” โดยมีเป้าหมายเพือให้ได้ข้อเสนอแนะ  เพือการพฒันา หรือปรับปรุงการทาํ
กิจกรรมในระยะต่อไปของการปฏิบติังานให้ดีขึน  ซึงจะดาํเนินการเมือการปฏิบติังานไดด้าํเนินไป
ในระยะหนึง โดยมีความเชือพืนฐานในกระบวนการเรียนรู้  (Learning Process) วา่  ความรู้เกิดจาก
การใคร่ครวญ ครุ่นคิดและจากปฏิบติัการจริง  และผูรู้้ในการปฏิบติังานคือ ผูที้มีประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบติัการจริง ซึงการถอดบทเรียนเป็นหนึงในรูปแบบของการจดัการความรู้ เนืองจาก
ความรู้ทุกลกัษณะยอ่มมีพลวติัหรือการเปลียนแปลงอยูเ่สมอแมใ้นโครงการทีออกแบบวางแผนไว้
อย่างดี  ในขันตอนแรกแล้วก็ย ังจะต้องมีการจัดการในขันตอนของการดําเนินการและใน
กระบวนการของโครงการไปโดยตลอด เนืองจากเงือนไขปัจจยัต่าง ๆ ในสังคมเปลียนแปลงไป 
ดงันนัจึงตอ้งมีกลไกในการเรียนรู้ร่วมกนั  และปรับตวัเพือหาแนวทางในการรักษาจุดแข็งของการ
ปฏิบติังาน และส่งเสริมให้ดียิงขึน และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน เพือพฒันาประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน สิงสําคญัจึงอยูที่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัมากกวา่การวิพากษว์ิจารณ์ เพราะกระบวนการ
ถอดบทเรียนมิใช่การประเมินผลการปฏิบติังาน 
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ความหมายของการถอดบทเรียน 

        ความหมายของการถอดบทเรียนไดมี้หน่วยงาน  นกัวิชาการ  และนกัการศึกษา ไดใ้ห้
ความหมายของการถอดบทเรียน  ดงันี 

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  (2555: 3)   การถอดบทเรียน หมายถึง  
วิธีการเรียบเรียงความรู้จากการเล่าเรือง และการถ่ายทอดเป็นเอกสารงานเขียนการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนของครูทีจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน ทงัการ
จดักิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน และกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ แลว้นาํมา
พฒันาเป็นความรู้การจดักิจกรรมผูเ้รียน สาระสาํคญัทีไดม้าจากประสบการณ์และการปฏิบติัของครู
ทีดาํเนินการอยูใ่นโรงเรียนซึงสามารถนาํไปปรับใชไ้ดจ้ริง 
 กนกภรณ์ ชูเชิด  และสกรรจ ์พรหมศิริ (ม.ป.ป.: 3)  การถอดบทเรียน หมายถึง วิธีการ
จดัการความรู้รูปแบบหนึงทีเนน้เสริมสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มทีเป็นระบบ เพือสกดัความรู้ทีฝังลึกใน
ตวัคนและองค์ความรู้ของท้องถินออกมาเป็นบทเรียนทีสามารถนาํไปสรุปและสังเคราะห์เป็น       
ชุดความรู้ คู่มือ สือรูปแบบต่าง ๆ โดยผลทีไดจ้ากการถอดบทเรียนนอกจากเรืองของสือชุดความรู้
แลว้ สิงทีสําคญัทีสุด คือ ผูร่้วมกระบวนการถอดบทเรียนจะตอ้งเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั อนันาํมาซึง                 
การปรับวธีิคิด และวธีิการทาํงานทีสร้างสรรค ์ และมีคุณภาพยงิขึน  
 อรศรี  งามวิทยพงศ์  (2549: 122) การถอดบทเรียน  หมายถึง กระบวนการทบทวน 
สรุปประสบการณ์ทีผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ เพือให้เห็นถึงรายละเอียดอนัชดัเจนและความรู้ในเหตุ
ปัจจยัอยา่งเชือมโยงทงัภายในและภายนอก ซึงทาํให้เกิดผลอยา่งทีเห็นอยูใ่นปัจจุบนั ไม่วา่ผลดา้น
บวกหรือดา้นลบ  
 นรินทร์  สังขรั์กษา  เฉลียว  บุรีภกัดี  และสุมาลี  พงศติ์ยะไพบูลย  ์(2556: 55) การถอด
บทเรียน หมายถึง เป็นวธีิการจดัการความรู้หรือคลา้ยกบัการประเมินผลแบบหนึง เพือสกดัความรู้ที
ฝังลึกในตวัคน ออกมาเป็นบทเรียน ในการสร้างสรรคง์านใหมี้คุณภาพตามเรืองทีสนใจศึกษา  
 จากความหมายทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปได้ว่า  การถอดบทเรียน  หมายถึง  การเรียนรู้                 
ทีเกิดขึนจากกระบวนการจดัการความรู้ในระหวา่งการปฏิบติักิจกรรม เพือการพฒันา หรือปรับปรุง
การปฏิบติักิจกรรมในการปฏิบติัต่อไปของการปฏิบติังานให้ดีขึน โดยการสะท้อนการเรียนรู้               
หลังปฏิบติักิจกรรมด้วยการอธิบายเหตุการณ์จากประสบการณ์ทีเกิดขึนในระหว่างการปฏิบติั
กิจกรรมจนเกิดผลการปฏิบติัตามความสามารถ   
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การดําเนินการถอดบทเรียน 

 การถอดบทเรียน  มีแนวทางการดาํเนินการถอดบทเรียน ซึง นรินทร์ สังขรั์กษา  เฉลียว  
บุรีภกัดี  และสุมาลี  พงศติ์ยะไพบูลย ์(2556: 56) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการถอดบทเรียนวา่  โดยทวัไป 
มี  2  รูปแบบ ดงันี 

 1.  การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เป็นการถอดบทเรียนทีเน้นเฉพาะกิจกรรมสําคญั
ของโครงการ และสามารถนาํผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมนนั ๆ ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา
โครงการใหป้ระสบความสาํเร็จในอนาคต (Best  Practice) 

 2.  การถอดบทเรียนทงัโครงการ เป็นการถอดบทเรียนทงัระบบ โดยเริมตงัแต่ความ
เป็นมาของโครงการ กระบวนการดาํเนินงาน และผลลพัธ์เมือสินสุดโครงการ 

 จะเห็นไดว้า่การถอดบทเรียนทงั 2 รูปแบบจะตอ้งใชก้ารวิเคราะห์เชิงลึก เช่น วิเคราะห์
ดว้ย  SWOT เพือศึกษาปัจจยั  และเงือนไขทีนาํไปสู่ผลของการดาํเนินโครงการ ดงันนัการถอด
บทเรียนจึงมีขนัตอนทีสําคญั คือ การสร้างบรรยากาศ เพือให้ผูเ้ขา้ร่วมการถอดบทเรียนมีความ        
ผอ่นคลายเป็นกนัเอง  การกาํหนดกติกาในการถอดบทเรียนอยา่งมีส่วนร่วม โดยกาํหนดประเด็นที
สําคญั คือการกาํหนดเป้าหมายการถอดบทเรียนคืออะไร มีวตัถุประสงค์เพืออะไร วิธีการถอด
บทเรียนใช้วิธีอะไร เช่น ใช้การระดมความคิดเห็น เน้นการแลกเปลียนความคิดเห็น หน้าทีของ        
ผูร่้วมถอดบทเรียนเป็นอย่างไร เช่น ทุกคนให้การยอมรับความเป็นจริง  และเสนอแนะแนวทาง   
การปรับปรุงงานให้ดีขึน ข้อพึงระวงัในการถอดบทเรียนควรเป็นอย่างไร เช่น ไม่ตาํหนิ และ        
ไม่ประเมินผลการปฏิบติังานของผูร่้วมถอดบทเรียน  เป็นตน้  และการเขา้สู่ประเด็นสําคญัของ    
การถอดบทเรียน เป็นขันตอนสําคัญในการสกัดความรู้จากผู ้ร่วมถอดบทเรียนโดยการเล่า
ประสบการณ์จากวิธีการปฏิบติังานของผูร่้วมถอดบทเรียน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
วิธีการปฏิบัติงานทีกําหนดในแผนปฏิบัติงานกับวิธีการปฏิบัติงานจริง  การวิเคราะห์ผล               
การปฏิบติังานทีทาํไดเ้ป็นอยา่งดี การให้ขอ้เสนอแนะวิธีการปฏิบติังานต่อไปให้ดีขึน การวิเคราะห์
อุปสรรคทีเกิดขึนระหว่างการปฏิบติังาน การให้ข้อเสนอแนะในสิงทีควรปฏิบติัเพิมเติมใน               
การปฏิบติังานทีผ่านมา  และการประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบติังานทีผ่านมา ซึง นรินทร์  
สังขรั์กษา  และธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  (2555: 18-33) ไดแ้สดงขนัตอนการถอดบทเรียน  ดงัตาราง
ที  7 
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ตารางที  7  ขนัตอนการถอดบทเรียน 
 

ที การดาํเนินการถอดบทเรียน ขนัตอนการถอดบทเรียน 
1 การออกแบบแผนการถอด

บทเรียน 
ขนัที 1  การกาํหนดรูปแบบในการถอดบทเรียน 

             -  การถอดบทเรียนทงัโครงการ 

             -  การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น 

ขนัที  2  การเลือกเทคนิคการถอดบทเรียน 

             -  การถอดททเรียนดว้ยเทคนิคการทบทวน
หลงัปฏิบติั (Retrospect) 

             -  เทคนิคการประเมินประสิทธิผลการทาํงาน 
(Performance Measurement : PM) 

             -  เทคนิคการทบทวนระหวา่งปฏิบติั (After 

Action Review : AAR) 

             -  เทคนิคแผนทีผลลพัธ์ (Outcome mapping: 

OM) 

ขนัที  3  การกาํหนดปฏิทินการถอดบทเรียน 

2 การดาํเนินการถอดบทเรียน ขนัที  4  การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น 

ขนัที  5  การถอดบทเรียนทงัโครงการ 
3 การสือสารผลการถอดบทเรียน ขนัที  6  การบนัทึกบทเรียน 

 ขนัที 7  การพฒันาชุดความรู้ 
               -  การเขียนชุดความรู้แบบเล่าเรือง 

             -  การเขียนชุดความรู้แบบวเิคราะห์ 
4 การติดตามการนาํบทเรียนไปใช ้ ขนัที  8  การติดตามการใชบ้ทเรียน 

             -  การติดตามการใชบ้ทเรียนระหวา่ง           
การปฏิบติังาน 

             -  การติดตามการใชบ้ทเรียนหลงัสินสุด
โครงการ 
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วธีิวทิยาในการถอดบทเรียน 

 วิธีวิทยา  (Methodology) ในการถอดบทเรียนเป็นการศึกษาทีมีระบบเกียวกบัวิธีการ
หรือเทคนิควิธี คุณค่าของวิธีวิทยามิไดอ้ยู่ทีความแพร่หลาย ความทนัสมยัหรือความนิยมชมชอบ 
แต่อยู่ทีว่าวิธีวิทยานนั ๆ ได้สร้างความรู้ใหม่และนาํไปสู่การใช้ประโยชน์จากความรู้นนัไดม้าก
เพียงใด ซึง นรินทร์  สังข์รักษา   เฉลียว  บุรีภกัดี  และสุมาลี  พงศ์ติยะไพบูลย์ (2556: 58-60) ได้
กล่าวถึงวธีิวทิยาทีใชใ้นการถอดบทเรียน ดงันี 

 1.  การเรียนรู้จากเพือน  (Peer Assist: PA)  การเรียนรู้จากเพือนไดรั้บการพฒันาจาก
บริษทั BP Amaco ซึงเป็นบริษทันาํมนัของประเทศองักฤษ โดยการเชิญทีมงานภายนอก (ทีมเยือน) 
มาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ใหก้บัทีมเจา้ของบา้นหรือทีมภายใน (ทีมเหยา้) การเรียนรู้จากเพือน 
เป็นการเรียนรู้ก่อนทาํกิจกรรม โดยคาํวา่ “เพือน” ในทีนี หมายถึง ทีมผูช่้วยกบัทีมทีปรึกษาภายนอก  
ขนัตอนสาํคญัของวธีิการเรียนรู้จากเพือน ดงันี 

  1.1 กาํหนดวตัถุประสงคว์า่อะไรคือโจทยที์ตอ้งการเรียนรู้ 

  1.2 ออกแบบการดาํเนินงาน โดยการกาํหนดว่า ใครคือผูรู้้ ใครคือผูด้าํเนินการ    
ใครคือผูร่้วม (เพือให้เกิดความหลากหลายในทกัษะและประสบการณ์) และกาํหนดบทบาทของ    
แต่ละฝ่ายให้ชดัเจนในแต่ละช่วงเวลา 4 ช่วงหลกั อนัไดแ้ก่ 1) ทีมเหยา้  ให้ขอ้มูลพืนฐาน 2) ทีมเยือน
ซกัถามสิงทีสงสัย 3) ทีมเยอืน  เสนอมุมมอง และ 4) ทีมเหยา้-ทีมเยอืน  แลกเปลียนความรู้ 

 2.  การเรียนรู้พลงัการดาํเนินงาน (Retrospect) มีรายละเอียดทีลึกซึงมากกว่า AAR 

ทงันีเป้าหมายสําคญัอยู่ทีการนําบทเรียนทีได้ไปใช้ในโครงการต่อไปมิใช่เพือให้ทีมงานบรรลุ
เป้าหมายของงานเดิม  ซึงขนัตอนการดาํเนินงาน ดงันี  

  2.1 จดัประชุมพร้อมหนา้ (Face to Face) ไม่ควรใชว้ิธีการประชุมทางไกล (Video 

Conference) หรือการติดต่อทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 2.2  เชิญบุคคลทีเหมาะสม  เช่น  แกนหลกัของโครงการ ผูรั้บผลจากโครงการ  
 2.3  คดัเลือกวิทยากรและทีมงานทีมีทกัษะและไม่ควรเป็นผูที้เกียวขอ้งใกลชิ้ดกบั

โครงการ เพราะจะทาํใหไ้ปมุ่งเนน้อธิบาย “สิงทีเราทาํผา่นมา” มากกวา่ทีจะพิจารณาวา่ “ เราควรจะ
ทาํอะไรต่อไปในอนาคต หากมีเหตุการณ์ทีคลา้ยคลึงกนั”  

 2.4  ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละผลทีส่งมอบของโครงการ 

 2.5  ทบทวนแผนงานและกระบวนการดาํเนินโครงการ 

 2.6  ตงัคาํถามวา่ “อะไรทีเป็นไปไดดี้และทาํไมหลีกเลียงคาํถามทีตอกยาํความผดิ” 

 2.7  คน้หาวา่อะไรทาํไดดี้ และมีขอ้เสนอแนะในอนาคตอยา่งไร 

  2.8  อะไรทีสามารถทาํใหดี้ยงิขึน “ทุก ๆ ความสาํเร็จมีช่องวา่งของการพฒันาเสมอ” 
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  2.9 ปัญหา อุปสรรคทีเกิดขึนและพยายามหลีกเลียงการทาํผดิซาํ 
 2.10  แน่ใจวา่ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมไปดว้ยความชืนชม 

 2.11  จะทาํอะไรต่อไป 

 2.12  บนัทึกผลการประชุม โดยมีคาํแนะนาํสาํหรับอนาคต 

 3.  การเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After Action Review: AAR) เป็นเครืองมือทีเชือใน
แนวคิดเรือง  “ตีเหล็กกาํลงัร้อน” โดยพฒันามาจากการพฒันาการเรียนรู้ในกองทพัสหรัฐอเมริกา 
กล่าวกันว่าการเรียนรู้หลังปฏิบัติการมีสถานะเป็นระบบทีสถาปนาเป็นกระบวนการเรียนรู้                   
เชิงสถาบนั (Institutional Learning System) ทีสําคญัของทหารอเมริกนัในช่วงทีอเมริกาประสบ
ความพ่ายแพใ้นสงครามเวียดนาม อนัทาํให้ความภาคภูมิใจในตนเองของทหารอเมริกนัเสือมถอย
ไปมาก  แต่ด้วยกระบวนการเ รียนรู้หลังปฏิบัติการทีเข้มข้น  หรือด้วยการถอดบทเรียน                            
จากสถานการณ์รบจาํลอง เมือทบทวนความสําเร็จหรือล้มเหลวภายหลังจากกลุ่มปฏิบติัภารกิจ                 
ทีไดรั้บมอบหมาย  เพือหาหนทางทีจะทาํให้ดียิงขึนในวนัขา้งหน้า  ทาํให้กองทพัเกิดการเรียนรู้   
เป็นอย่างมาก จนทาํให้สามารถสถาปนาความรู้สึกภาคภูมิใจในกองทพัให้หวนกลบัมาไดอี้กครัง 

ดงันนัการเรียนรู้หลงัปฏิบติัการทีนาํมาประยุกต์ใชใ้นโครงการพฒันานนัมีชือเรียกต่าง ๆ กนั เช่น 
Lesson Learned,  Post-operation View, Learning  Review  และLearning  After The Event  เป็นตน้ 
แต่คาํถามหลกั ๆ ทีเรียกกนัวา่ Key learning points เพือการเรียนรู้ ไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกั ดงัเช่น 
ชุดคาํถาม  ดงันี 
  3.1  เราวางแผนกนัอยา่งไร อะไรคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบติัการ 

  3.2 เมือเราดาํเนินโครงการพฒันาไประยะหนึงแลว้สิงทีเกิดขึนนนั เป็นไปตามที
วางแผนไวห้รือไม่/ทาํไมเป็นเช่นนนั 

  3.3 มีสิงใดบา้งไม่เป็นไปตามทีวางแผนไว/้ทาํไมเป็นเช่นนนั 

  3.4 เรามีปัญหาอะไรบา้ง 
  3.5 เราน่าจะสามารถทาํสิงใดใหดี้ขึนกวา่เดิมไดบ้า้ง 

  3.6 ในการดาํเนินงานครังต่อไป   มีสิงใดทีเราจะปฏิบติัให้แตกต่างไปจากครังที
ผา่นมา 
             การเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ  (After Action Review: AAR)   ซึง เนาวรัตน์ พลายนอ้ย  
(2547: 5-8)  ไดก้ล่าวถึงความเชือพืนฐานเกียวกบัการเรียนรู้ของมนุษยว์า่  ในการดาํเนินโครงการ
พฒันาเพือให้เกิดการเปลียนแปลงวิธีคิด ระบบคุณค่าและพฤติกรรมนนั แมมี้โครงการทีออกแบบ
วางแผนไวอ้ย่างดีในขนัตอนแรกแลว้ ก็ยงัจะตอ้งการจดัการในขนัตอนของการดาํเนินการและใน
กระบวนการของโครงการให้มีลกัษณะ “Effect Process” ไปโดยตลอด เนืองจากในความเป็นจริง 
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เงือนไขและปัจจยัต่าง ๆ ในสังคมเปลียนแปลงอยูเ่สมอ องคค์วามรู้และวิธีคิดในการทาํงานก็จะตอ้ง
มีพลวตัปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ดว้ย องค์ความรู้ทุกดา้นโดยเฉพาะองค์ความรู้ในการบริหาร
จดัการให้เกิดการเปลียนแปลงตามเป้าหมายนัน จึงตอ้งมีพลวตัอยู่ตลอดเวลา การเปลียนแปลง
เหล่านีจาํเป็นตอ้งอาศยัวิธีคิดทีหลากหลายและมีพลงัอนัจะทาํให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนืองของ
บุคคล กลุ่มบุคคลและองคก์ร การเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After Action Review: AAR) เกิดจากความ
เชือพืนฐาน  ดงันี 
 1.  ความรู้ ความรู้เกิดจากการใคร่ครวญ ครุ่นคิดและจดัระบบจากปฏิบติัการจริงอยา่ง
ทนัเวลา 
 2.  ใครคือผูรู้้ ผูรู้้ในโครงการพฒันา คือ ผูรู้้ทีมิใช่ปัจเจกบุคคลทีตงัตวักาํหนดแนว
ปฏิบติัใหผู้อื้นปฏิบติัตาม หากแต่ผูรู้้ คือ เครือข่ายของบุคคล และเครือข่ายความสัมพนัธ์ทางความรู้ 
ของผูที้มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริง  ผูป้ฏิบติัการทีหลายหลายคือแหล่งความรู้ (Source of 

Knowledge) ของการเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After Action Review: AAR)   
 3.  ความรู้สร้างขึนหรือแสวงหามาไดอ้ยา่งไร การเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ  สร้างความรู้
ผ่านการกระทาํหรือการปฏิบติัจริงของกลุ่มอย่างกระตือรือร้น ทงันีความรู้จะผ่านการสังเคราะห์ 
โดยความช่วยเหลือของผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) นาํไปใชแ้ละสร้างความรู้ใหม่อยา่งเป็น
ระบบต่อเนืองไปเรือย ๆ  
 4.  ความรู้ถ่ายทอด (Transmit) อยา่งไร  การเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ เชือในการถ่ายทอด
ความรู้ในเชิงปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มผูป้ฏิบติัการดว้ยกนั (Community of Practices) และเชือวา่จะตอ้งมี
กระบวนการใหค้วามรู้ใหม่เชิงปฏิบติัการทีสร้างขึนไดน้นั ถ่ายทอดเผยแพร่ให้เป็นทีรับรู้และเรียนรู้
ในองค์กรให้ทวัถึงโดยเร็วทีสุดโดยมีเงือนไขและสถานการณ์แวดลอ้มทางการเรียนรู้ทีเหมาะสม
สนบัสนุน 

 5.  ความรู้ทีไดจ้ากการเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After Action Review: AAR) จะถูก
นาํไปใช้  (Utilized)  อย่างไร  ความรู้ทีเห็นพอ้งร่วมกนัจะถูกนาํไปใช้เพือปฏิบติัการครังต่อไป
ในทนัที  AAR เชือในเรืองการเปลียนแปลงทีจะบรรลุได้ด้วยการบริหารจดัการความรู้ทีผ่าน                     
การเห็นพอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ  AAR  มิเพียงให้ความสําคญักบัการสร้างความรู้เท่านนั หากแต่
ใหค้วามสาํคญักบัสมรรถนะของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์ร ในการเลือกหยิบความรู้ทีมีอยูแ่ลว้
มาใชเ้พือปฏิบติัการใหไ้ดผ้ลดว้ย 

 6.  ความรู้มีการสะสม  (Accumulated)  อยา่งไร  การเรียนรู้หลงัปฏิบติัการแต่ละครัง
จะมีการทาํเอกสารสรุปทบทวนโดยกลุ่มจนเป็นความเห็นรวม การสะสมความรู้โดยการบนัทึกผา่น
ปฏิบติัการ แต่ละครังและนาํความรู้เหล่านนัมาเผยแพร่ไปสู่   การคน้พบ “บทเรียนทีดี” 
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 7.  สิงใดคือกระบวนการเรียนรู้ (Process of Learning) กระบวนการเรียนรู้ในการ
เรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After Action Review: AAR)  คือ การใชฐ้านการปฏิบติัการจริง วิธีการเขา้สู่
ความรู้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพนัธ์ในทางราบและพิจารณาสิงต่าง ๆ อย่างบูรณาการ 
ทงันีวิธีการเรียนรู้ (Learning Method) ในการเรียนรู้หลงัปฏิบติัการ (After Action Review: AAR)  

ไดใ้ห้ความสําคญัเป็นอย่างมากกบัวฒันธรรมการเรียนรู้ขา้งตน้ และให้ความสําคญัอย่างมากกบั      
ผูอ้าํนวยความสะดวกทีจะเป็นผูมี้บทบาทหลกัในการอาํนวยการใหก้ลุ่มเกิดการเรียนรู้ 

 จากทีกล่าวมาสรุปไดว้่า  การถอดบทเรียนเป็นการเรียนรู้ทีเกิดขึนจากกระบวนการ
จัดการความรู้ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม เน้นการพูดคุย สัมภาษณ์ เล่าเรือง สังเคราะห์             
จบัประเด็นให้ได้กระบวนการวิธีดาํเนินงานในเชิงบทเรียน หรือประสบการณ์ทีผ่านมาทงัผลที
สาํเร็จ  หรือลม้เหลวจากการปฏิบติังาน เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานในครังต่อไป 
 

งานวจัิยเกยีวกบัการถอดบทเรียน 

             งานวิจยัทีเกียวข้องกับการถอดบทเรียน ได้มีนักการศึกษา และหน่วยงานได้ศึกษา
เกียวกบัการถอดบทเรียน  อาทิเช่น 
             นรินทร์  สังขรั์กษา  และธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  (2555:  บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรือง  ถอด
บทเรียนกระบวนการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหน้าของวิสาหกิจ
ชุมชน เพือสังคมอยู่เยน็เป็นสุขในจงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ถอดบทเรียน การพฒันา  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน  2) วิเคราะห์
กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชน 3) ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม
หรือวิสาหกิจบริบาล (CSR) ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน  4) ศึกษาการปฏิบติัทีเหมาะสมใน
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้ากับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน และ 5) ศึกษาความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในวสิาหกิจชุมชนผลการวิจยั พบวา่  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถิน ร้อยละ 63.30 

ดาํเนินการ ระหวา่ง ปี 2541-2550 ร้อยละ 61.80 มีขนาดของสินทรัพย ์ตาํกวา่ 3 แสนบาท ร้อยละ 
55.00 ไดรั้บความรู้มาจากภายนอกทอ้งถินมากทีสุด ร้อยละ 37.40 รองลงมาแสวงหาความรู้จาก
ภายในและภายนอกทอ้งถิน ร้อยละ 35.50 แหล่งของความรู้ทีไดรั้บมาจากการใช้หลายสือ ร้อยละ 
55.70 มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 98.80  องค์ความรู้ในการนาํมา
ประยุกต์ใช้ในระดับมาก ร้อยละ 43.60 มีการใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินงาน         
ในระดับมาก ร้อยละ 40.80 ผลทีเกิดจากการใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินกิจการ
วิสาหกิจชุมชนในระดบัมาก ร้อยละ 48.10 และบทเรียนทีไดจ้ากการใชแ้นวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาํเนินงานในระดบัมาก  ร้อยละ 48.10 พฤติกรรมการปฏิบติัในวิสาหกิจชุมชนทีส่งผลต่อ
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กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดบัมาก มีกระบวนการเรียนรู้จากกลุ่ม/เครือข่าย    
จากการลงมือปฏิบติัจริง จากการแก้ปัญหาในชีวิตจริง การขบัเคลือนการเรียนรู้ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ การลดรายจ่าย การเพิมรายได ้ และการประหยดั  บทเรียนทีเกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าในระดับมาก มีการสร้างและ             
ใช้ความรู้ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ของวิสาหกิจชุมชน 3 ห่วง 2 เงือนไข       

มีการออม การลดหนี และการลดรายจ่าย และมีศูนยก์ารเรียนรู้เป็นแหล่งให้ความรู้  ส่วนการปฏิบติั
ทีดี  เหมาะสมถือเป็นผลสําเร็จในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แบบกา้วหนา้ในระดบัมาก มีวิธีการคิด กระบวนทศัน์ใหม่ มีการตงัเป้าหมาย เนน้คุณภาพมากกว่า
ปริมาณ การปฏิบติัตามแนวทางวิถีแห่งความพอเพียง ผลของการปฏิบติัทีดีของวิสาหกิจชุมชน คือ 
สามารถเลียงตวัเองได ้  และมีความเขม้แข็งของกลุ่ม/เครือข่าย บทเรียนทีไดรั้บจากการนาํปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้มาใชใ้นวิสาหกิจชุมชนในระดบัมาก  มีบทเรียนจากในอดีต และ
บทเรียนในปัจจุบนั ทงัระดบับุคคล/ครอบครัว ชุมชน และสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมจากการ
นาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้มาใช้ในวิสาหกิจชุมชนในระดบัมาก มีความรับผิดชอบ
ต่อผูร่้วมงาน (แรงงาน) ต่อกลุ่ม/เครือข่าย ต่อลูกคา้  ต่อชุมชน ต่อสังคม และต่อสิงแวดลอ้ม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มีความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัจากการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้
มาใช้ในวิสาหกิจชุมชนในระดบัมาก มีความอยู่เย็นเป็นสุข จากระดบับุคคลทีมีความสุข ความ
ภาคภูมิใจ มีชีวิตทีมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตทีดี ความสุขจากครอบครัวอบอุ่น ความสุขจาก
ชุมชนเขม้แขง็  
               ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  และคณะ  (2554: บทคดัยอ่)   ไดศึ้กษาเรือง ถอดบทเรียนจาก
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง ปี 2550-2553 มีวตัถุประสงค์ เพือถอดบทเรียน        
การดาํเนินการโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นาํชีวิตพอเพียง ปี 2550-2553 ของนิสิตนักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลทีเกิดจากการเรียนรู้ในการฝึกงานในชุมชนทีศึกษา 
ประกอบดว้ยการเรียนรู้จากความรู้ชุมชนทีหลากหลายในชีวิตและอาชีพ บรรทดัฐานของชุมชน 
แนวทางการดําเนินชีวิต การมองคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเครือญาติ                  
ภูมิปัญญา  การปรับใชใ้นการเสริมสร้างนิสัยและการปรับตวัจากแบบอยา่งทีดี ๆ การพฒันาตนเอง
ในการใชชี้วิต ปลูกจิตสํานึก การเป็นผูน้าํ  การทาํงานเป็นระบบ  และผลทีเกิดขึนคือ พึงตนเองได ้    
มีโลกทัศน์กว้างขวางขึน เกิดจิตสํานึกเพือส่วนรวม และร่วมสร้างสังคมให้อยู่ เย็นเป็นสุข               
2) บทเรียนข้อเสนอต่อการฝึกงานของนิสิต นักศึกษาในโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นําชีวิต
พอเพียง ได้แก่ มิใช่มาดูงานแต่ต้องลงมือปฏิบติัจริง (ไม่ใช่ทฤษฎีแต่สัมผสัจริง)  ได้เรียนรู้
วฒันธรรมความเป็นอยู่/อาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงตอ้งอยู่ในวิถีของตนเอง ปฏิบติัอย่างต่อเนือง                   
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ใชห้อ้งเรียน ชุมชนเป็นแหล่งศึกษา ควรอนุรักษภ์ูมิปัญญา เช่น สมุนไพร  ผา้ไหม วฒันธรรมชุมชน
ไม่ทิงถินฐานถินเกิด แต่กลบัมาพฒันาชุมชนตนเอง ตงัใจเรียน ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เคารพ
ผูใ้หญ่/ผูมี้ประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมตงัแต่เล็ก สร้างคุณธรรมตงัแต่ครอบครัว สร้างจิตอาสา 
ยอมรับความคิดเห็นทีแตกต่างซึงกนัและกนั และ 3) ทุกชุมชนทีศึกษามีการนาํปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการพฒันาเพือการดาํรงชีวติ เป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยการลดรายจ่าย เพิม
รายได้และการออม ปัจจยัแห่งความสําเร็จ คือ ผูน้าํและสมาชิกมีส่วนร่วม ระบบเครือญาติและ
จิตสาํนึก การเรียนรู้มี 3 รูปแบบ คือ 1) การเรียนรู้จากภายใน ไดแ้ก่ จากการปฏิบติัจริง และจากการ
แกปั้ญหา และ 2) การเรียนรู้จากภายนอกไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษา สือ และแหล่งความรู้ หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ และ 3) การเรียนรู้แบบบูรณาการทงักระบวนการการเรียนรู้จากภายในและภายนอก 

               สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (2555: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรือง การถอด
บทเรียนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  มีวตัถุประสงค์เพือ ถอดบทเรียนการจดักิจกรรมพฒันา 
ผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2551 พบว่า 1) บทเรียนการจดั
กิจกรรมนกัเรียน  มีดงันี 1.1) เปิดประตูการเรียนรู้โลกกวา้ง โดยจดัการเรียนรู้ควบคู่การพฒันา
ตนเอง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีเกิดจากความตอ้งการและความสมคัรใจของผูเ้รียน            
เป็นสําคญั รวมทงัจดัตามสภาพแวดลอ้มหรือสภาพปัญหาของสถานศึกษา ตามตอ้งการของผูเ้รียน 
ผูป้กครอง และชุมชนตลอดจนฝึกให้นกัเรียนมีทกัษะการคิด การแกปั้ญหา สามารถศึกษาคน้ควา้ 
สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 1.2) เติมแตม้ดา้นวชิาการ สังคม และชีวิต 
โดยยึดหลกัการ กระบวนการ และเทคนิควิธีการทีหลากหลาย ครอบคลุมทงัดา้นวิชาการ ทกัษะ
อาชีพ และความสามารถพิเศษด้านดนตรี ศิลปวฒันธรรม รวมทงัการอนุรักษ์ การสร้างความ
เขม้แข็งดา้นสังคม และความสามารถในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 1.3) กระบวนการเรียนรู้ 
โดยจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีรูปแบบทีหลากหลายมีการประเมินผล การสะท้อนคิด          
การแลกเปลียน การจดัการความรู้จนเกิดเป็นความรู้สําคญัใหม่ ๆ การมีส่วนร่วมของนกัเรียน ครู 
ผูป้กครอง และชุมชน การมีประสบการณ์ตรง การให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริงอย่างต่อเนือง การทาํ
กิจกรรมทีต่อเนือง  การทํากิจกรรมทีต่อเนืองอย่างเอาจริงเอาจัง  และการต่อยอดขยายผล               
1.4)  การควบคุมและติดตามการจดักิจกรรมนกัเรียนทีประสบความสําเร็จ โดยมีระบบการกาํกบั
ติดตามทีชดัเจน มุ่งเนน้ความถูกตอ้งของหลกัการ ความปลอดภยัในระดบัสูงให้กบัผูร่้วมกิจกรรม 
รวมทังวดัประเมินผลตามสภาพจริงเพือประเมินความก้าวหน้าและเพิมศักยภาพของผูเ้รียน             

1.5)  ผูดู้แล/ทีปรึกษาการจดักิจกรรมนกัเรียน มีคุณลกัษณะทีสําคญั คือ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล คิดเชิง
สร้างสรรค ์ แสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง มีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น และ 
มีรูปแบบและเทคนิควธีิการใหม่ ๆ ทีหลากหลายในการจดักิจกรรม 1.6) ภาคีเครือข่าย พบวา่ มีการ
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ประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย องคก์รของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือตวับุคคล เพือเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งให้กบัการดาํเนินกิจกรรมชุมนุมดา้นทกัษะ ความรู้และการระดมทุน 1.7) ปัจจยัไป          
สู่ความสาํเร็จ ไดแ้ก่ กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
โดยไม่ขดัต่อวถีิชีวติทอ้งถิน ผูรั้บผดิชอบกิจกรรมนกัเรียนไดรั้บความไวว้างใจและความเชือถือจาก
ผูป้กครอง และชุมชนในท้องถิน และภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมอยา่งต่อเนือง  2) บทเรียนการจดักิจกรรมแนะแนว มีดงันี  2.1) การเตรียมตนเองสําหรับ
อนาคต โดยการพฒันาทกัษะทางการเรียนรู้ และทักษะทางสังคมในการรับมือและแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าไปจนถึงในระยะยาว สามารถกาํหนดเป้าหมาย วางแผน การดาํเนินชีวิตทงัในด้าน     
การเรียนและการเลือกอาชีพทีสนใจ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผูอื้นได้อย่างมีความสุข          
2.2) เขา้ใจ เขา้ถึงเด็กรายบุคคล โดยการรู้จกัและเขา้ใจนกัเรียนรายบุคคล ส่งเสริมและพฒันาตาม
ความถนัดและความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลร่วมกบักิจกรรมพฒันานักเรียนด้านอืน ๆ  อย่าง
หลากหลายและต่อเนือง 2.3)  การดาํเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนือง โดยครูใช้กระบวนการ
แนะแนวพฒันาดว้ยรูปแบบทีหลากหลาย  และมีความต่อเนือง พฒันาแกไ้ขปัญหาแบบเน้นผูเ้รียน
เป็นสําคญัจากขอ้มูลทีไดจ้ากการสํารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐานนักเรียน โดยคาํนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างผูเ้รียน การมีส่วนร่วม และมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนือง 2.4) ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และนักเรียนตอ้งมีความเขา้ใจใน
กิจกรรมแนะแนวทีตรงกนั และมีการทาํงานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด  2.5) ปัจจยัไปสู่ความสําเร็จ ไดแ้ก่ 
ความร่วมมือและพร้อมทีจะพฒันาตนเองของนักเรียน ความร่วมมือของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีตอ้ง
รับผิดชอบร่วมกัน  รวมทังการให้ความสําคัญกับกิจกรรมแนะแนวของผู ้บริหารโรงเรียน                
3) บทเรียนการจัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ มีดังนี 3.1) การคิดระดับสากล 
ปฏิบติัการระดับท้องถิน ครูหรือผูรั้บผิดชอบมีส่วนสําคญัทีช่วยให้นักเรียนเห็นความสัมพนัธ์
เชือมโยงในหลาย ๆ มิติ โดยให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากชีวิตจริง การเชือมโยงกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลกั และเปิดโอกาสให้นกัเรียนนาํความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ได้ 3.2) จิตอาสา เป็นการ
ระเบิดจากภายใน แรงบนัดาลใจจากภายนอก ไดแ้ก่ ครูมีความตระหนกัและเห็นความสําคญัในการ
สร้างเด็กทีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นเรืองการมีจิตอาสา ห่วงใย ใส่ใจคนอืนและรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม และนกัเรียนมีความคิดริเริมในกิจกรรมเพือสาธารณประโยชน์ ทงัจากการมองเห็นปัญหา
ใกลต้วั หรือการเห็นตวัอยา่งทีดีจากคนอืน  3.3)  กระบวนการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรง ครูและ
ผูรั้บผิดชอบจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการทาํงานและการได้รับประสบการณ์ทีดีจาก
กิจกรรม โดยให้นกัเรียนศึกษาหาความรู้ในเรืองหรือประเด็นทีเกียวขอ้งกบักิจกรรม ให้นกัเรียน             
มีส่วนร่วมการทาํงานกบัผูอื้น ได้แก่ การคดัเลือกผูน้าํกลุ่ม การคิด การวางแผน การปฏิบติั และ                
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การประเมินผลงาน รวมทงัการร่วมรับผิดชอบผลทีเกิดขึนนนั นอกจากนีครูยงัตอ้งเป็นแบบอยา่งที
ดีของการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม  3.4) การติดตามและประเมินผล พบวา่ โรงเรียนทีนกัเรียน  
มีกิจกรรมดา้นจิตอาสาโดดเด่นผูเ้รียนทีร่วมกิจกรรมจะบนัทึกผลการร่วมกิจกรรมไวอ้ย่างละเอียด     
มีร่องรอยการดาํเนินงาน/ผลงานทีสามารถยอ้นกลบัไปดูได ้มีการตรวจสอบตนเองหรือประเมินผล
การปฏิบัติกิจกรรมตามสภาพจริง  และมีการสะท้อนความคิดโดยการจัดเวทีแลกเปลียน                   
ความคิดเห็นและความรู้ของนักเรียน 3.5) การต่อยอดขยายผล มีการเผยแพร่ การให้รางวลั และ         
การยกย่องชมเชย และ 3.6) ปัจจยัไปสู่ความสําเร็จ ไดแ้ก่ การสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทงัใน
ชุมชน และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การทาํกิจกรรมทีเหมาะสมกบัความสามารถและศกัยภาพผูเ้รียน 
รวมทงัการสร้างประสบการณ์เชิงบวกใหน้กัเรียน 
 

ภูมิปัญญาท้องถิน   
 

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิน 
 ภูมิปัญญาทอ้งถินถึงแมว้า่จะเป็นองคค์วามรู้ทีเกิดจากการสังสมประสบการณ์ของชีวิต  
สังคม  และสภาพแวดลอ้มทีแตกต่างกนั  การเรียนรู้จากบรรพบุรุษในอดีตและไดถ่้ายทอด  สืบทอด
ความรู้เหล่านนัผา่นมายงัลูกหลานจนถึงปัจจุบนัในลกัษณะการเชือมโยงความรู้เหล่านนัเป็นคาํสอน
ทางศาสนา  คติ  จารีต  ประเพณี  มีพฒันาการสืบสานกนัมาจนสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาวการณ์
ต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งสมดุลและเหมาะสมกบัยคุสมยัไดอ้ยา่งลงตวั   
 คาํวา่ “ภูมิปัญญา” ตามความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 826)  คาํวา่  “ภูมิ”  หมายถึง พืนความรู้  ความสามารถ  
 “ปัญญา” หมายความวา่ ความรอบรู้ ความรู้ทวัไป ความฉลาด อนัเกิดแต่เรียนและคิด 

เมือนาํมารวมเขา้กนัแลว้ คาํวา่ ภูมิปัญญา ตามราชบณัฑิตยสถาน (2546) และเอกวิทย ์ณ ถลาง  
(2540) หมายความว่า พืนความรู้  ความคิด ความเชือ ความสามารถ ความชดัเจนทีกลุ่มชนไดจ้าก
ประสบการณ์ทีสังสมไวใ้นการปรับตวั  และดาํรงชีพตามระบบนิเวศ  หรือสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ  และสิงแวดล้อมทางสังคมวฒันธรรม ทีได้พฒันาการสืบสานกนัมา ภูมิปัญญาจึงเป็น  
ความรู้  ความคิด  ความเชือ ความสามารถ ความชัดเจน  ทีเป็นผลของการใช้สติปัญญาใน                 
การปรับตัวกับสภาวะต่าง ๆ ในพืนทีทีกลุ่มชนนันตังหลักแหล่งอยู่ และได้มีการแลกเปลียน
วฒันธรรมกับกลุ่มชนอืน ๆ รับเอามา หรือปรับเปลียนนํามาใช้ประโยชน์ หรือแก้ปัญหาให้
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของตนเอง   
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 จากความหมายภูมิปัญญาทีกล่าวมาข้างตน้ได้มีหน่วยงาน นักวิชาการ และนักการ
ศึกษา ไดใ้หค้วามหมายของภูมิปัญญาทอ้งถินไว ้ ดงัเช่น   
 สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  (2534: 52) ไดใ้ห้ความหมายภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  (Local Wisdom) วา่ ภูมิปัญญาทอ้งถินสะสมขึนมาจากประสบการณ์ของชีวิต  สังคม  และ
ในสภาพสิงแวดลอ้มทีแตกต่างกนั  และถ่ายทอดสืบทอดกนัมาเป็นวฒันธรรม การดาํเนินงาน              
ดา้นวฒันธรรม จึงตอ้งใชปั้ญญาคน้หาสิงทีมีอยูแ่ลว้ ฟืนฟู ประยุกต์  ประดิษฐ์ เสริมสร้างสิงใหม่
บนรากฐานสิงเก่าทีคน้พบนนั นกัฟืนฟู นกัประยุกต์ และนกัประดิษฐ์คิดคน้ทางวฒันธรรมพืนบา้น
เหล่านี  มีชือเรียกในเวลาต่อมาวา่ “ปราชญช์าวบา้น”หรือ “ผูรู้้ชาวบา้น”  และสติปัญญาทีนาํมาใช้
ในการสร้างสรรคนี์เรียกวา่ “ภูมิปัญญาชาวบา้น”  หรือ  “ภูมิปัญญาทอ้งถิน” 

 สารานุกรมสําหรับเยาวชน  เล่มที  23  (2538: 1)  ภูมิปัญญาทอ้งถิน หรือภูมิปัญญา
ชาวบา้น  หมายถึง ทุกสิงทุกอยา่งทีชาวบา้นคิดขึนไดเ้องและนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหา เป็นเทคนิค
วธีิ เป็นองคค์วามรู้ของชาวบา้น ทงัทางกวา้งและทางลึกทีชาวบา้นคิดเอง ทาํเอง โดยอาศยัศกัยภาพ
ทีมีอยู่แก้ปัญหาการดําเนินชีวิตในท้องถินได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ความเหมือนกันของ          
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถิน คือ เป็นองค์ความรู้ และเทคนิคทีนาํมาใช้ในการแกปั้ญหา    
และการตดัสินใจซึงไดสื้บทอดและเชือมโยงมาอยา่งต่อเนืองตงัแต่อดีตถึงปัจจุบนั 

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2545: 1) ไดก้ล่าวถึงภูมิปัญญาทอ้งถิน 

คือ มรดกทางวฒันธรรมทีเกิดขึนจากการสังสมความรู้ดงัเดิมของทอ้งถินนนั ๆ ซึงเป็นการสะสม
จากประสบการณ์ชีวิตของชาวบา้นเองหรือจากการไดสื้บทอดต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ  ภูมิปัญญา
แต่ละด้านได้รับการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน  มีการสังเกต   ทดลองใช้  ปรับเปลียน 

แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในการดาํรงชีวติประจาํวนัในแต่ละทอ้งถินดว้ย 

 รัตนะ  บวัสนธ์ (2539: 35) ภูมิปัญญาทอ้งถิน  หมายถึง  กระบวนทศัน์ของบุคคลทีมี
ต่อตนเองต่อโลกและสิงแวดล้อม  ซึงกระบวนทัศน์ดังก ล่าวมีรากฐานจากคําสอนทาง
ศาสนา คติ จารีตประเพณีทีไดรั้บการถ่ายทอด สังสอนและปฏิบติัสืบเนืองกนัมา ปรับเขา้กบับริบท
ทางสังคมทีเปลียนแปลงแต่ละสมยั ทงันีโดยมีเป้าหมายเพือความสงบสุขของส่วนทีเป็นชุมชน และ
ปัจเจกบุคคล  

 เอกวิทย ์ ณ ถลาง (2540: 21) ไดก้ล่าวถึงความหมายของภูมิปัญญาวา่   ภูมิปัญญาเป็น 

ความรู้  ความคิด ความเชือ ความสามารถ ความชดัเจนทีกลุ่มชนไดจ้ากประสบการณ์ทีสังสมไวใ้น
การปรับตัวและดาํรงชีพในระบบนิเวศ  หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิงแวดล้อม               
ทางสังคม  วฒันธรรม  ทีไดมี้พฒันาการสืบสานกนัมาปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะต่าง ๆ ในพืนที           
ทีกลุ่มชนนนัตงัหลกัแหล่งอยู่ และไดแ้ลกเปลียนสังสรรคท์างวฒันธรรมกบักลุ่มชนอืนจากพืนที
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สิงแวดลอ้มอืนทีไดมี้การติดต่อสัมพนัธ์กนัแลว้รับเอาหรือปรับเปลียนนาํมาสร้างประโยชน์หรือ
แกปั้ญหาไดโ้ดยมีการพฒันาภูมิปัญญาซึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ และความสําคญัของภูมิปัญญา
ชาวบ้านเป็นกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านและภูมิปัญญาใหม่ทีรับเข้ามาจากโลกภายนอก               
ไดมี้การปรับเปลียนภูมิปัญญา การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในระดบัพืนบา้น เป็นการสะสมความรู้   
และประสบการณ์อนัยาวนาน โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ทีมีอยูต่ามธรรมชาติ  

 รุ่ง  แกว้แดง (2547: 204) ภูมิปัญญาทอ้งถิน หมายถึง องคค์วามรู้ความสามารถและ
ทกัษะของคนไทย อนัเกิดจากการสังสมประสบการณ์ทีผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้พฒันา
และถ่ายทอดสืบต่อกันมา  เพือใช้แก้ปัญหา  และพัฒนาวิ ถี ชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับ
สภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัยคุสมยั 

 ประเวศ  วะสี (2544: 75) ให้ความหมายของภูมิปัญญาวา่ เป็นสิงทีเกิดขึนและดาํรงอยู่
กบัสังคมมนุษยม์าชา้นาน เป็นการดาํรงอยู่ในชีวิตทีเกียวพนักบัธรรมชาติของแต่ละทอ้งถินโดยมี             
การปรับสภาพแวดลอ้มธรรมชาติตามกาลเวลา เนืองจากมนุษยเ์ป็นสัตวโ์ลกทีพิเศษกวา่สัตวอื์น ๆ 

กล่าวคือ มีมนัสมองทีมีความสามารถในการคิดคน้ เรียนรู้ แกปั้ญหาและมีการสืบทอดแบบแผน
ความรู้เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีสืบทอดกนัมา แมว้่าภูมิปัญญาเป็นสิงทีถูกสังสมและถ่ายทอด 
เป็นมรดกมาชา้นาน แต่มีลกัษณะทีสาํคญัอยา่งหนึง คือ เป็นองคค์วามรู้ทีมีการเชือมโยงกนัไปหมด              
ไม่วา่จะเป็นเรืองอาชีพ  เศรษฐกิจ ความเป็นอยู ่ การใชจ่้าย  การศึกษา วฒันธรรม 

 สุรศกัดิ  สามประดิษฐ์ (2546: 41) ไดก้ล่าวถึงภูมิปัญญาวา่ เป็นความรู้ทีไดส้ังสมและ
ปฏิบติัต่อกนัมาในการแกปั้ญหาต่าง ๆ สามารถมีผลทาํให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึน ซึงเกิดจาก                  
การเรียนรู้ของคนรุ่นหนึง  ผ่านการถ่ายทอดแบบต่าง ๆ ไปสู่คนอีกรุ่นหนึง อาจมีการสืบทอด                       
โดยกระบวนการต่าง ๆ  ดงันี 1) การแสวงหา หรือการค้นพบโดยกระบวนการค้นควา้วิจยั                     

2) การประดิษฐคิ์ดคน้และทดลอง 3) การสร้างสมพฒันาการ 4)  การถ่ายทอด สืบทอดทางการศึกษา               
และ 5)  การพรําสอน 

 จากความหมายทีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  ภูมิปัญญาท้องถินเกิดจากการสังสม                
ประสบการณ์ของชาวบา้น หรือการเรียนรู้สืบทอดต่อกนัมาจากบรรพบุรุษและไดถ่้ายทอดความรู้
เหล่านนัผ่านมายงัลูกหลานจนถึงปัจจุบนั  ในลกัษณะการเชือมโยงความรู้ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม  
และวฒันธรรม ได้อย่างผสมกลมกลืนและเหมาะสมในการแกปั้ญหา  และพฒันาวิถีชีวิตของตน    
ใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้ม และเหมาะสมกบัยคุสมยั  
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ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิน 

 ภูมิปัญญาทอ้งถินถึงแมว้่าจะเป็นองคค์วามรู้อนัมหาศาลทีอยู่ทวัไปในหมู่บา้น ชุมชน  
หรือตวับุคคลก็ตามเมือถูกปล่อยละเลย ขาดการยอมรับ สืบทอด ขาดสายใยแห่งความเชือมโยง
ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ หรือระหว่างอดีตกับปัจจุบัน จะทาํให้ภูมิปัญญาท้องถินนัน             
สูญสินไป  ดงันันจึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะนาํภูมิปัญญาทอ้งถินมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน   
ซึงมีความสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิงในการจดัการศึกษา เพือเป็นการสร้างจิตสํานึก ความภาคภูมิใจ  
และความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชนของตนเอง และของส่วนรวม และเพือเป็นการธาํรงวฒันธรรม
ประเพณีของตนให้รอดพน้จากการครอบงาํจากสังคมภายนอก ภูมิ ปัญญาทอ้งถินจึงมีความสําคญั
ต่อคนในชุมชนเป็นอยา่งมาก ไดมี้หน่วยงาน  นกัวิชาการ และนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความสําคญั
ของภูมิปัญญาทอ้งถินไว ้ ดงัเช่น  สํานักคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2534) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2545)  สารานุกรมสาํหรับเยาวชน  เล่มที  23 (2538) รัตนะ บวัสนธ์  
(2539)  เอกวทิย ์ ณ  ถลาง  (2540)  และประเวศ  วะสี (2544)  สามารถสรุปไดด้งันี 

 1. ภูมิปัญญาท้องถินเป็นเรืองทีสังสมมาตังแต่อดีต  เป็นการสะสมความรู้จาก
ประสบการณ์ชีวิตของชาวบา้นเอง  หรือจากการไดสื้บทอดต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ ภูมิปัญญาแต่
ละดา้นไดรั้บการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน   มีการสังเกตทดลองใช้ ปรับเปลียน แกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในการดาํรงชีวติประจาํวนัในแต่ละทอ้งถิน 

 2.  ภูมิปัญญาท้องถิน เป็นทุกสิงทุกอย่างทีชาวบ้านคิดขึนได้เองและนํามาใช้ใน                   
การแกปั้ญหา  และพฒันาวถีิชีวติของตนเองใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้ม 

 3.   ภูมิปัญญาทอ้งถินจะถ่ายทอดโดยผา่นกระบวนการทางความเชือ  จารีต  ประเพณี             
วถีิชีวติ  การทาํมาหากิน  พิธีกรรมต่าง ๆ  ใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งความสัมพนัธ์ของสิงต่าง ๆ   
 4.   ภูมิปัญญาทอ้งถินทาํให้เกิดความสงบสุขทงัในชุมชน หมู่บา้น หรือในส่วนตวัของ
ชาวบา้นเอง 

 5.   ภูมิปัญญาท้องถินทาํให้คนในชุมชนพึงพาตนเองได้  สามารถลดการพึงพาจาก
สังคมภายนอก 

 6.   ภูมิปัญญาท้องถินเป็นสิงทีเกิดขึนและดาํรงอยู่กับสังคมมนุษย์มาช้านานมีการ
เชือมโยงกนัไปหมดไม่วา่จะเป็นเรืองอาชีพ เศรษฐกิจ ความเป็นอยู ่การใชจ่้าย การศึกษา วฒันธรรม
ทีไดส้ังสม  และปฏิบติัต่อกนัมาในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ซึงสามารถมีผลทาํใหคุ้ณภาพชีวติดีขึน  

 7.   ภูมิปัญญาทอ้งถินเป็นการเรียนรู้จากคนรุ่นหนึงไปสู่คนอีกรุ่นหนึงผา่นการถ่ายทอด
แบบต่าง ๆ ทงัการแสวงหาหรือการคน้พบโดยกระบวนการคน้ควา้วิจยั การประดิษฐ์คิดคน้และ



103 

 

ทดลอง  การสร้างสมพฒันาการ  การถ่ายทอด  สืบทอดทางการศึกษา  และการพรําสอน  เพือใช้
แกปั้ญหาและพฒันาวถีิชีวติของคนใหส้มดุล  และเหมาะสมกบัยคุสมยั   
 8.  ภูมิปัญญาทอ้งถินสังสมจากประสบการณ์ของชีวิต สังคม และสภาพแวดลอ้ม                 
ทีแตกต่างกนั และถ่ายทอด  สืบทอดต่อกนัมาจนกลายเป็นวฒันธรรม  

 9.  ภูมิปัญญาท้องถินเป็นความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราทีผ่าน
กระบวนการศึกษา สังเกต คิด วิเคราะห์ จนเกิดปัญหาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ทีประกอบ
ขึนมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรือง  โดยไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชา             
จึงจดัเป็นพืนฐานขององค์ความรู้สมยัใหม่ทีจะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจดัการ                  

การปรับตวัในการดาํเนินชีวติ  
 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิน 
 ภูมิปัญญาทอ้งถินเป็นองค์ความรู้ทีไดรั้บการสังสมมาจากประสบการณ์  จากความรู้
ความสามารถของคนในทอ้งถิน  เพือประโยชน์ในการดาํรงชีวิตให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ  และ       
วิถีชีวิตของตนเอง  ได้มีหน่วยงาน  นกัวิชาการ  และนกัการศึกษาได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญา
ทอ้งถินไวห้ลายประเภท  ดงัเช่น 
 สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2534) ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญา
ทอ้งถินออกเป็น 5 หมวด ดงันี 

 หมวดที 1  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชือ และศาสนา หมายถึง แบบอย่างที
ปฏิบติัสืบทอดกนัมาในดา้นการยอมรับสิงใดสิงหนึงหรือขอ้เสนออยา่งใดอยา่งหนึงทีเป็นความจริง 
ซึงเกิดจากสติปัญญาทีมีความเป็นเหตุเป็นผล หรือเกิดจากความเชือ ความศรัทธา แบ่งเป็นประเภท
ต่าง ๆได้แก่ ความเชือ ปรัชญา ศาสนาและลทัธิ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ กฎหมาย ธรรมเนียม                        
การปกครองการปลูกฝังและการสืบทอด และประเพณี 

 หมวดที 2  หมวดภาษาและวรรณกรรม  หมายถึง สิงทีสือความหมายดว้ยเรือง หรือ
อกัษรทีกาํหนดไวเ้ป็นแบบแผนเพือใช้เป็นสือสร้างความเขา้ใจซึงกนัและกนั แบ่งเป็นประเภท           
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ข่าวสาร วรรณกรรม ภาษาศาสตร์และหลกัภาษา ภาษาถินและภาษาชนต่างกลุ่ม นิทาน
และภูมินาม ความเรียงและฉนัทลกัษณ์ วาทการ ภาษิต และปริศนาคาํทาํนาย 
               หมวดที 3  ศิลปกรรมและโบราณคดี หมายถึง สิงทีมนุษยส์ร้างสรรคขึ์นเพือความงาม
ทีให้คุณค่าทางจิตใจ หรือเพือประโยชน์ใช้สอย รวมทงัสิงต่าง ๆ ทีสร้างขึน เพือสือสารทางความ
เชือของกลุ่มชน  แบ่งเป็นประเภทต่าง  ๆ  ได้แก่  จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม 
ศิลปหตัถกรรม โบราณคดีการวางผงัเมือง และชุมชน วฒันธรรมสถานหรือแหล่งวฒันธรรม 



104 

 

            หมวดที  4   การละเล่น  ดนตรี  และการพักผ่อนหย่อนใจ  หมายถึง  สิงทีมนุษย์
แสดงออกเพือสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่               
การขบัร้องและดนตรี ระบาํรําฟ้อน มหรสพ  เพลงเด็กและเพลงกล่อมเด็ก เพลงปีพาทย ์การละเล่น
พืนบา้น กีฬาและนนัทนาการ การท่องเทียว และธุรกิจเกียวกบัวฒันธรรม 

               หมวดที 5  ชีวิต ความเป็นอยู่ และวิทยาการ หมายถึง กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของ
บุคคลหรือกลุ่มชน ประกอบกบัการคิดคน้และพฒันาวิทยาการเพือเสริมสร้างความเป็นอยูใ่ห้ดีขึน 
โดยอาศยับุคคลในทอ้งถิน  หรือการรับวฒันธรรมต่างถินมาปรับปรุงการพฒันาการดาํเนินชีวิตให้
เหมาะสมยงิขึน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ เครืองมือเครืองใช ้ คหกรรมศาสตร์ การสาธารณสุข 
ทีอยูอ่าศยั ชีวประวติั วทิยาการ และอาชีพ 

 วิกิพีเดีย  (2554)  ไดก้ล่าวถึงประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถินวา่มีหลายแขนง แต่มกัจะ
ถูกมองวา่ลา้หลงั  คนบางกลุ่มจึงไม่ค่อยให้ความนิยมและมีการสืบสานกนัมากนกั  ส่วนใหญ่แลว้                 
ภูมิปัญญาทอ้งถินมกัสืบทอดบอกกล่าวกนัเป็นการภายใน  เช่น สูตรทาํอาหาร หรือตาํรับตาํรา         
ต่าง ๆ   ทาํใหไ้ม่เป็นทีรับรู้กนัโดยทวัไป อาจจาํแนกภูมิปัญญาทอ้งถินออกเป็น  10  ลกัษณะไดด้งันี 

 1. ภูมิปัญญาทีเกียวกับความเชือและศาสนา  ภูมิปัญญาประเภทนีจะมีลักษณะ                 
ทีแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถิน เนืองจากมีพืนฐานทางความเชือในศาสนาทีแตกต่างกนั สําหรับ    
ภูมิปัญญาทอ้งถินของไทยเกียวกบัความเชือทางพระพุทธศาสนาเป็นหลกันนัไดมี้ส่วนสร้างสรรค์
สังคม โดยการผสมผสานกบัความเชือดงัเดิมจนกลายเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละทอ้งถิน 

 2. ภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกียวกบัประเพณีและพิธีกรรม เนืองจากประเพณีและพิธีกรรม
เป็นสิงทีดีงามทีคนในทอ้งถินสร้างขึนมา โดยเฉพาะเป็นการเพิมขวญัและกาํลงัใจคนในสังคม     

ภูมิปัญญาประเภทนีจึงมีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวติในสังคมเป็นอยา่งมากจะเห็นไดจ้ากประเพณี
และพิธีกรรมทีสาํคญัในประเทศ  ลว้นเกียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวติของคนในสังคมแทบทงัสิน 

 3. ภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกียวกบัศิลปะพืนบา้น  เป็นการสร้างสรรคง์านศิลปะต่าง ๆโดย
การนาํทรัพยากรทีมีอยูม่าประยุกตใ์ชใ้น ชีวิตประจาํวนัหลงัจากนนัไดสื้บทอดโดยการพฒันาอยา่ง
ไม่ขาดสายกลายเป็นศิลปะทีมีคุณค่าเฉพาะถิน 

 4. ภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกียวกบัอาหารและผกัพืนบา้น  นอกจากมนุษยจ์ะนาํอาหารมา
บริโภคเพือการอยูร่อดแลว้ มนุษยย์งัไดน้าํเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช้ เพือให้
อาหารทีมีมากเกินความตอ้งการสามารถเก็บไวบ้ริโภคไดเ้ป็นเวลานาน ซึงถือว่าเป็นภูมิปัญญา      
อีกประเภทหนึงทีสาํคญัต่อการดาํรงชีวติ นอกจากนียงันาํผกัพืนบา้นชนิดต่าง ๆ มาบริโภคอีกดว้ย 

 5. ภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับการละเล่นพืนบ้าน การละเล่นพืนบ้านถือว่าเป็น                          
การผอ่นคลายโดยเฉพาะในวยัเด็กซึงชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปัญญาทอ้งถินของไทย              
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ส่วนใหญ่จะใชอุ้ปกรณ์ในการละเล่นทีประดิษฐ์มาจากธรรมชาติ  ซึงแสดงให้เห็นวิถีชีวิตทีผูกพนั
กบัธรรมชาติ และรู้จกัปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มอยา่งกลมกลืน 

 6. ภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกียวกบัศิลปวฒันธรรม ประเทศไทยมีวฒันธรรมทีหลากหลาย 

ซึงเกิดจากการสร้างสรรค์ของคนในแต่ละภาค  ซึงจะเห็นได้จากหลักฐานทีเป็นร่องรอยของ                      
ศิลปวฒันธรรมทีปรากฏกระจายอยู่ทวัไป เช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เป็นตน้             
ซึงแสดงใหเ้ห็นถึงเทคนิค ความคิด ความเชือของบรรพบุรุษเป็นอยา่งดี 

 7. ภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกียวกบัเพลงพืนบา้น ภูมิปัญญาประเภทนีส่วนมากแสดงออก
ถึงความสนุกสนาน และยงัเป็นคติสอนใจสําหรับคนในสังคม ซึงมีส่วนแตกต่างกนัออกไปตาม      
โลกทศัน์ของคนในภาคต่าง ๆ 

 8. ภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกียวกบัสมุนไพรและตาํรายาพืนบา้น ภูมิปัญญาประเภทนีเกิด
จากการสังสมประสบการณ์ของคนในอดีต  และถ่ายทอดให้กบัคนรุ่นหลงั  ถือวา่มีความสําคญัเป็น
อยา่งมาก เพราะถือวา่เป็นปัจจยัสี ซึงมีความจาํเป็นสําหรับมนุษย ์หากไดรั้บการพฒันาหรือส่งเสริม
จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได ้

 9. ภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกียวกบัการประดิษฐกรรม เทคโนโลยีและสิงของเครืองใช ้ 
ต่าง ๆ ทีเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภาค ถือเป็นการประดิษฐกรรม และหัตถกรรม            
ชนัเยียม ซึงปัจจุบนัไม่ไดรั้บความสนใจในการพฒันาและส่งเสริมภูมิปัญญาประเภทนีเท่าทีควร 

หากมีการเรียนรู้และสืบทอดความคิดเกียวกับการประดิษฐกรรมและหัตถกรรมให้แก่เยาวชน                 
จะเป็นการรักษาภูมิปัญญาของบรรพชนไดอี้กทางหนึง 

                   10.   ภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับการดํารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
เนืองจากคนไทยมีอาชีพทีเกียวกบัเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการทาํนา ทาํไร่ จึงทาํให้เกิดภูมิปัญญา               
ทีเกียวกับความเชือและพิธีกรรมในการดํารงชีวิต  เพือแก้ปัญหาหรืออ้อนวอนเพือให้เกิด                          
ความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกและเพือเพิมผลิตผลทางการเกษตร  ดงัจะเห็นไดจ้ากพิธีกรรม                  
ทีเกียวกบัการเกษตรทวัทุกภูมิภาคของไทย 

 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา (2554) ไดก้ล่าวถึง  ภูมิปัญญาทอ้งถินวา่ เป็นองคค์วามรู้ของ
กลุ่มบุคคลท้องถิน และรวมถึงงานศิลปวฒันธรรมพืนบา้นทีมีอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น               
2  ประเภท  ดงันี  

 1. ภูมิปัญญาทอ้งถินประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลทอ้งถิน เช่น การผลิตอาหาร
และเครืองดืม ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร ผลิตภณัฑ์จากวสัดุเหลือใช ้และผลิตภณัฑ์จากไม ้หิน โลหะ 
แกว้ เซรามิค ดินเผา เครืองหนงั และอืน ๆ  
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 2. ภูมิปัญญาท้องถินประเภทงานศิลปวฒันธรรมพืนบ้าน เช่น เรืองเล่าพืนบ้าน                  
กวีนิพนธ์พืนบา้น ปริศนาพืนบา้น เพลงพืนบา้น ดนตรีพืนบา้น การฟ้อนรําพืนบา้น ละครพืนบา้น  
จิตรกรรมพืนบา้น ประติมากรรมพืนบา้น หัตถกรรมพืนบา้น เครืองแต่งกายพืนบา้น และสิงทอ
พืนบา้น  

 สารานุกรมสาํหรับเยาวชน (2538) ไดแ้บ่งภูมิปัญญาไทยออกเป็น  10  สาขา  ดงันี 
 1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคค์วามรู้ ทกัษะ และ
เทคนิคดา้นการเกษตรกบัเทคโนโลยี โดยการพฒันาบนพืนฐานคุณค่าดงัเดิม  สามารถพึงพาตนเอง
ในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได ้ เช่น การทาํการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาทางการเกษตร 

การแก้ปัญหาด้านการผลิต  ด้านการตลาด  เช่น การแก้ปัญหาโรคและแมลง การรู้จกัปรับใช ้

เทคโนโลยทีีเหมาะสมกบัการเกษตร เป็นตน้ 

 2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  (ด้านการผลิตและการบริโภค)  หมายถึง               
การรู้จกัประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพือชะลอการนําเข้าตลาดเพือ
แก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภยั ประหยดั และเป็นธรรม อนัเป็นขบวนการให้ชุมชน
ทอ้งถินสามารถพึงตนเองทางเศรษฐกิจได ้ ตลอดทงัการผลิต และการจาํหน่ายผลผลิตทางด้าน
หตัถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา  กลุ่มโรงสี  กลุ่มหตัถกรรม  เป็นตน้ 

 3. สาขาการแพทยแ์ผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจดัการป้องกนัและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเนน้ใหชุ้มชนสามารถพงึตนเองทางสุขภาพและอนามยัได ้

 4. สาขาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หมายถึง ความสามารถ
เกียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทงัการอนุรักษ์ พฒันาและใชป้ระโยชน์ 
จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยงัยนื 

 5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจดัการดา้น   
การสะสม  และบริหารกองทุนและธุรกิจชุมชน ทงัทีเป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพือเสริมสร้างชีวิต
ความเป็นอยูที่ดีของสมาชิกในชุมชน 

 6. สาขาสวสัดิการ หมายถึง ความสามารถในการจดัการสวสัดิการในการประกนั
คุณภาพชีวติของคนใหเ้กิดความมนัคงทางเศรษฐกิจสังคม และวฒันธรรม 

 7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางศิลปะสาขา             
ต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทศันศิลป์ และคีตศีลป์ เป็นตน้ 

 8. สาขาการจดัการ  หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจดัการดาํเนินงานดา้น
ต่าง ๆ  ทงัองคก์รชุมชน องคก์รทางศาสนา องค์กรทางการศึกษา ตลอดทงัองคก์รทางสังคมอืน ๆ 

ในสังคมไทย เช่น การจดัการองคก์รของกลุ่มแม่บา้น  กลุ่มผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชน การจดัศาสนสถาน 
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การจดัการศึกษา ตลอดทงัการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ กรณีการจดัการศึกษานบัไดว้่าเป็น         
ภูมิปัญญาสาขาการจดัการทีมีความสําคญั  เพราะการจดัการศึกษาทีดี หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้ 

พฒันาและถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญาไทยทีมีประสิทธิผล 

 9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถสร้างผลงานทางดา้นภาษา  

ทงัภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใชภ้าษา ตลอดทงัดา้นวรรณกรรมทุกประเภท 

                   10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลกัธรรม  
คาํสอนทางศาสนา ความเชือ และประเพณีดงัเดิมทีมีค่าให้ความเหมะสมต่อการประพฤติปฏิบติั
 รัตนะ บวัสนธ์  (2539) ไดแ้บ่งประเภทภูมิปัญญาไวเ้ป็น 3 ดา้น คือ 

 1. ภูมิปัญญาทีเกิดจากการจดัระบบความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ และ          
สิงเหนือธรรมชาติ หมายถึง การทีคนในชุมชนทอ้งถินจดัวางอธิบายตนเองกบัธรรมชาติ และ             
สิงเหนือธรรมชาติในลกัษณะการพึงพาพิธีกรรมต่าง ๆ 

 2. ภูมิปัญญาทีเกิดจากการจดัระบบความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบังาน หมายถึง การที
คนประพฤติปฏิบติัตวักนัทงัในระดบัครอบครัว  และชุมชน ซึงแสดงให้เห็นไดใ้นรูปของคาํสอน
หรือวถีิประชาของชุมชน 

 3. ภูมิปัญญาทีเกิดจากการจดัระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัการทาํมาหากิน ไดแ้ก่ 

การประกอบอาชีพ การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพือการดาํรงชีพ  เช่น การทาํเกษตร
แบบผสมผสาน การทาํเกษตรหมุนเวียน การรักษาโรค การใชน้าํ และการอนุรักษป่์าไมข้องชุมชน     
เป็นตน้ 

 เสาวภา  สุขประเสริฐ (2543)  ไดก้ล่าวถึงประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถิน ไวด้งันี 

 1. คติ  ความคิด ความเชือ หลกัการทีเป็นพืนฐานขององคค์วามรู้ทีเกิดจากการสังสม
ถ่ายทอดกนัมา 
 2. ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทีเป็นแผนการดาํเนินชีวิตทีปฏิบติั           
สืบทอดกนัมา 
 3. การประกอบอาชีพในทอ้งถินทียดึหลกัการพึงตนเอง ไดรั้บการพฒันาให้เหมาะสม
กบักาลสมยั 

 4. แนวความคิด หลกัปฏิบติัและเทคโนโลยีสมยัใหม่ ทีชาวบา้นนาํมาดดัแปลงใชใ้น
ชุมชนอยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความเป็นอยู ่
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 สุมนทิพย์  บุญสมบัติ  (2553) ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิน   ออกเป็น               
7  ประเภท  ดงันี 

 1. ขนบธรรมเนียมประเพณี  เป็นประเพณีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของคนใน
ทอ้งถินตงัแต่เกิดจนตาย 

 2. ภาษาและวรรณกรรม  เป็นภาษาทีใชใ้นทอ้งถิน  วรรณกรรมทีใชเ้ป็นวรรณกรรม
ลายลกัษณ์  และวรรณกรรมมุขปาฐะ 

 3. ดนตรีและนาฏศิลป์  เป็นดนตรีและนาฏศิลป์ทีนิยมเล่นในทอ้งถิน 

 4. การละเล่นพืนบา้น เป็นการละเล่นของเด็ก  และการละเล่นของผูใ้หญ่ 

 5. ศิลปหัตถกรรมและงานช่างทอ้งถิน เป็นงานฝีมือของช่างในทอ้งถิน  เช่น  งาน
จิตรกรรม  ประติมากรรม  และสถาปัตยกรรม  

 6. การทาํมาหากิน  เป็นการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถิน  เช่น  การทาํสวน      
การทาํนา  และการเลียงสัตว ์ เป็นตน้ 

 7. การรักษาโรค  เป็นการรักษาโรคดา้นการแพทยแ์ผนไทย เช่น  การอยูไ่ฟหลงัคลอด  
การนวด  และการใชส้มุนไพรบาํบดัโรค  เป็นตน้ 

 สาํหรับภูมิปัญญาทอ้งถินอีสาน  ไดมี้หน่วยงาน  และนกัการศึกษาได้จดัหมวดหมู่หรือ
ประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถินไว ้ อาทิเช่น 

 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ  (2542) ไดจ้าํแนกประเภทของ         
ภูมิปัญญาทอ้งถิน ไวด้งันี  
 1.   การทาํมาหากิน เป็นการประกอบอาชีพของคนในแต่ละชุมชน  ตามสภาพแวดลอ้ม
ของชุมชน 
 2.   การรักษาโรค เป็นการรักษาด้วยรากไมห้รือตน้ไม ้ใบ  เป็นตน้  และการสูตขวญั  
เพือความสุขความเจริญในชีวติ  
 3.   อาหารการกิน ชาวอีสานมีชีวิตความเป็นอยูก่บัธรรมชาติ  อาหารการกินจึงมาจาก
ธรรมชาติ  รวมทงัการประกอบอาหาร  และการถนอมอาหาร 
 4.   ศิลปกรรม  เป็นสิงทีคนในชุมชนสร้างสรรคขึ์นมาให้มีความสวยงาม ไดแ้ก่  ผา้  
อกัษรธรรม  เป็นตน้ 
 5.   ภาษาและวรรณกรรม  ชาวพืนเมืองดงัเดิมจะใชภ้าษาตระกูลมอญ-เขมร  และภาษา
ส่วย  ส่วนวรรณกรรมจะเป็นวรรณทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และวรรณกรรมมุขปาฐะ 
 6.   ศาสนา ไดรั้บอิทธิพลทางความเชือของจากศาสนาฮินดู  หรือศาสนาพราหมณ์ 
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 7.  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เป็นสิงทีประพฤติปฏิบติัสืบต่อกันมาช้านานจนเป็น
ลกัษณะเฉพาะของคนในชุมชนนัน ๆ  และยอมรับในสังคมมาจนถึงปัจจุบนั เช่น งานประเพณี     
แห่เทียนพรรษา 
 8.   การจดัทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นภูมิปัญญาทีเกียวกบัการอนุรักษป่์า เช่น พระสงฆ์
กบัการอนุรักษป่์า  ความเชือเรืองรุกขเทวดา  และพิธีคาํโพธิ-คาํไฮ  เป็นตน้ 

 เอกวทิย ์ ณ  ถลาง  (2544)  ไดแ้บ่งประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถิน  ดงันี 

 1.  ภูมิปัญญาทอ้งถินในการตงัถินฐาน การตงัถินฐานของชาวอีสาน  นาํเป็นปัจจยัหลกั
ทีสาํคญัทีสุดในการเลือกทาํเลในการตงัถินฐาน 
 2.  ภูมิปัญญาทอ้งถินในการเลือกหลักแหล่งทาํมาหากิน ชาวอีสานจะเลือกทาํเล   
ใกล้ชิดกับแหล่งนาํธรรมชาติ  และมีการตงัศาลปู่ตาขึน  เพือเป็นการเคารพนับถือผีบรรพบุรุษ 
พร้อมกบัไม่ประมาททีจะเคารพเจา้ทีเจา้ทางแห่งใหม่   
 3.   วถีิชีวติทีพึงพาตนเองแบบเฮ็ดกินเฮ็ดอยู ่ ชาวอีสานจะจดัเวลาทาํการผลิตให้เหมาะ
กบัฤดูกาล  ดว้ยการอนุโลมตามปัจจยัทีสําคญั  คือ  นาํ  ส่วนเครืองมือเครืองใชห้รือประดิษฐกรรม
พืนบา้น  ชาวบา้นจะผลิตขึนเองตามวสัดุทีมีอยูใ่นทอ้งถิน  สัตวเ์ลียงทีเอาไวใ้ชง้านจะมีการทาํพิธี  
“ฮอ้งขวญั”  เพือเป็นการปลอบประโลมและขอขมาลาโทษ 
 4.   การจดัระบบความสัมพนัธ์ของชุมชนอีสาน  จะมีการจดัระบบความสัมพนัธ์ระดบั
ชาวบา้นเป็น  “คุม้บา้น”  คุม้บา้นเดียวกนัจะเป็นเครือญาติเดียวกนั 
 5.   หนังสือก้อม  เป็นหนังสือทีจารึกเรืองราวต่าง ๆ  จารึกเรืองราวความศกัดิสิทธิ              
บทสวดในพิธีกรรม  และคาถาอาคม  กฎหมาย  โคลง  กาพย ์ร่าย ร้อยแกว้ และคาํสอนต่าง ๆ  ภาษา
ทีใชเ้ป็นภาษาไทยอีสานผสมคาํบาลีสันสกฤต   
 6.   ฮีตสิบสอง คองสิบสี  ฮีตสิบสอง  เป็นพิธีกรรมตามปฏิทินในรอบปี คองสิบสี      
เป็นแนวปฏิบติัตนในชีวติประจาํวนัทีมีการถือปฏิบติัอยูเ่ป็นประจาํ 
 7.   ผญา-ภาษิต  คะลาํ-คาํสอน  เป็นเครืองมือกาํหนดบรรทดัฐานทางมโนคติ  และ
ความประพฤติของสมาชิกในสังคม 
 จากการแบ่งประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถินทีกล่าวมาขา้งตน้  สรุปได้ดังตารางที 8  

และจากตารางที  8  สามารถสังเคราะห์ประเภทภูมิปัญญาทอ้งถินได ้ ดงัตารางที  9 

 

 

 



 

ตารางที  8  ประเภทภูมิปัญญาทอ้งถิน 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาต ิ( ) 

สารานุกรมไทย เล่มที   
( )  

คณะกรรมการ
อํานวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรตฯิ  ( ) 

วกิิพเีดีย  ( ) รัตนะ บัวสนธ์                

(2539) 

เสาวภา   สุขประเสริฐ  
( ) 

เอกวทิย์  ณ  ถลาง    
( ) 

สุมนทิพย์   บุญสมบัต ิ  
( ) 

การแบ่งประเภท           
ภูมิปัญญาท้องถิน          

ของผู้วจิยั 

. ขนบ- 

ธรรมเนียมประเพณี  ความเชือ  
และศาสนา 

. เกษตรกรรม .  การทาํมาหากิน . ความเชือ  และศาสนา .  ภูมิปัญญาทีเกิดจาก                
การจดัระบบความสมัพนัธ์
ระหว่างคนกบัธรรมชาติ และ
สิงเหนือธรรมชาติ 

. คติความคิด  ความเชือ .  การตงัถินฐาน 1. ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

.  ขนบธรรมเนียม   
ประเพณี ความเชือ  และ
ศาสนา 

.  ภาษาและวรรณกรรม . อุตสาหกรรมและ
หตัถกรรม 

.  การรักษาโรค . ประเพณี  และพิธีกรรม .  ภูมิปัญญาทีเกิดจาก           
การจดัระบบความสมัพนัธ์
ระหว่างคนกบังาน 

. ศิลปวฒันธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

.  การเลือกหลกั
แหล่งในการ                
ทาํมาหากิน 

.  ภาษาและวรรณกรรม 2.  ภาษา  และ
วรรณกรรม   
 

.  ศิลปะและโบราณคดี . การแพทยแ์ผนไทย .  อาหารการกิน .  ศิลปะพืนฐาน . ภูมิปัญญาทีเกิดจากการจดั 

ระบบความสมัพนัธ์ระหว่าง
คนกบัการทาํมาหากิน 

. การประกอบอาชีพ 

 
.  เฮ็ดกิน เฮ็ดอยู ่ .  ดนตรีและนาฎศิลป์ .  ศิลปกรรม  และ

โบราณคดี 

.  การละเล่น  ดนตรี  และการ
พกัผอ่น หยอ่นใจ 

.  การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

.  ศิลปกรรม 4.  อาหารและผกัพืนบา้น  4. แนวความคิด  หลกั
ปฏิบตัิและเทคโนโลย ี

4.  การจดัระบบ
ความสมัพนัธ์ของ
ชุมชนอีสาน 

4.  การละเล่นพืนบา้น .  การละเล่น  ดนตรี  
และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

5.  ชีวิตความเป็นอยูแ่ละวิทยาการ .  กองทุนและธุรกิจ
ชาวบา้น 

.  การอนุรักษป์่า .  การละเล่นพืนบา้น   .  หนงัสือกอ้ม .  ศิลปหตัถกรรมและ
งานช่างทอ้งถิน 

.  ชีวิตความเป็นอยู ่ 
และวิทยาการ 

 .  สวสัดิการ  .  ศิลปวฒันธรรม   .  ฮีต   คอง   .  การทาํมาหากิน  

 .  ศิลปกรรม  .  เพลงพืนบา้น   .  ผญา  ภาษิต   ขะ
ลาํ   คาํสอน 

.  การรักษาโรค  

 .  การจดัการองคก์าร     .  สมุนไพรและ
ตาํรายาพืนบา้น 

  

 . ภาษาและวรรณกรรม     .  การประดิษฐ
กรรม 

  

 . ศาสนาและประเพณี     .  การดาํรงชีวิต   
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ตารางที  9  สังเคราะห์ประเภทภูมิปัญญาทอ้งถิน 
 

                              ประเภท 

หน่วยงาน/   
นกัการศึกษา 

 

อาชีพ 

การรักษา
โรค 

 

อาหาร 
 

ศิลปกรรม 

ภาษาและ
วรรณกรรม 

   ศิลปะ     
วฒันธรรม 

ขนบ-        
ธรรมเนียม
ประเพณี 

ดนตรี
นาฎศิลป์ 

ความเชือ  
ศาสนา 

การละเล่น
พืนบา้น 

เครืองมือ
เครืองใช ้

ความ 

สมัพนัธ์ของ
ชุมชน 

ชีวิตความ
เป็นอยูแ่ละ
วิทยาการ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ  

    

 

 

 

 

 

  

 

     

 

สารานุกรมไทย             
เล่มที    

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

   

 

 

 

คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

วกิิพิเดีย              

รัตนะ บวัสนธ์                                

สุมนทิพย ์                      
บุญสมบตัิ   

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

เสาวภา                            
สุขประเสริฐ   

 

 

     

 

   

 

    

 

เอกวทิย ์ ณ  ถลาง               

ผูว้จิยั              
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จากตารางที 9  จะเห็นไดว้า่จากการสังเคราะห์ประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถิน ผูว้ิจยัได้
สังเคราะห์ประเภทภูมิปัญญาทอ้งถินทีมีลกัษณะ การปฏิบติัทีเหมือนกนัหรือมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั
ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน  ประเภทของภูมิปัญญาท้องถินแต่ละประเภทจะมีความสัมพนัธ์กันในเชิง           
การดาํเนินชีวิตของผูค้นในสังคมแต่ละทอ้งถินทีเกิดจากการสังสมความรู้จากประสบการณ์ แล้ว
นาํมาถ่ายทอดให้กบัคนรุ่นหลงัได้นาํมาใช้  หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และต่อ
ชุมชนหรือทอ้งถิน และจากการสังเคราะห์ประเภทภูมิปัญญาทอ้งถินทีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
ประเภทภูมิปัญญาทอ้งถินตามสํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ แลว้นาํมาประยุกต์ให้
สอดคล้องกบัภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี  ซึงประกอบด้วย  1)  ด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ความเชือ  และศาสนา  2)  ดา้นภาษาและวรรณกรรม  3)  ดา้นศิลปกรรมและโบราณคดี 
4)  ดา้นการละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ  และ 5)  ดา้นชีวติความเป็นอยูแ่ละวทิยาการ 

 

ข้อมูลพนืฐานจังหวดัอุบลราชธานี 
 จงัหวดัอุบลราชธานีมีพฒันาการทางประวติัศาสตร์มายาวนานตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
บรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคม์รดกทางวฒันธรรมทีทรงคุณค่าทงัเป็นรูปธรรม และนามธรรม มรดกทาง
วฒันธรรมทีลําค่าดังกล่าวได้สะท้อนออกมาดังทีหน่วยงาน นักวิชาการ และนักการศึกษาได้
รวบรวมไว ้อาทิเช่น คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ (2542) บาํเพ็ญ  ณ อุบล
และคณะ  (2535) คะนึงนิตย์  จันทรบุตร และวิลาว ัณย์  ศรศิลป์  ( 2555) ได้กล่าวถึงจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นจงัหวดัดา้นตะวนัออกสุดของภาคอีสาน ครอบคลุมดว้ยทีราบและแม่นาํสายหลกั
สาํคญัของอีสาน  3 สาย  ไดแ้ก่  แม่นาํมูล  แม่นาํชี  แม่นาํโขง  และยงัมีลาํนาํสายใหญ่ทีมีกาํเนิดจาก
ทีราบสูงและเทือกเขาในพืนที เช่น ลาํเซบก ลาํเซบาย ลาํโดมใหญ่  และลาํโดมนอ้ย  ไหลผา่นทีราบ
ทางดา้นเหนือและใตไ้ปลงแม่นาํมูล  ซึงทอดเป็นแนวยาวกลางพืนทีไปบรรจบกบัแม่นาํโขงบริเวณ
ปากมูลทางตะวนัออกของจงัหวดั ลาํนาํเหล่านีนาํความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชืนแก่ผืนดิน         
ทาํให้เกิดสภาวะแวดล้อมทีเหมาะกับการดาํรงชีวิตของมนุษย์ พืช และสัตว์มาตงัแต่บรรพกาล  
นอกจากความสาํคญัทางดา้นภูมิศาสตร์แลว้ จงัหวดัอุบลราชธานียงัมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม จากร่องรอยในยุคก่อนประวติัศาสตร์  “ผาแตม้” ภาพเขียนสีก่อนประวติัศาสตร์ทีใหญ่
ทีสุดในเอเชียอาคเนย ์ เป็นภาพเขียนสีทีแสดงถึงอารยธรรมทีเก่าแก่ทีแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคม  
ความเป็นอยู่ของผูค้นในแถบนี  และยงัมีการค้นพบภาพแกะสลักนูนตาํเป็นภาพพระนารายณ์
บรรทมสินธ์ุ เหนือบริเวณลุ่มนาํลาํโดมใหญ่ อาํเภอนาํยืน และยงัปรากฏภาพสลกัเป็นรูปสัญลกัษณ์
เพศสตรีทีรู้จกัในนามของ  “ถาํโยนี” ภาพสลกัเหล่านีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมดงัเดิมของชาว
เอเชียอาคเนยที์ยกยอ่งสตรีเพศเท่าเทียมกบับุรุษ ก่อนหนา้ทีจะรับเอาอารยธรรมฮินดู  และกฎหมาย
ธรรมศาสตร์ทีกาํหนดให้ชายเป็นผูน้ําครอบครัว  จงัหวดัอุบลราชธานีมีความยิงใหญ่ในฐานะ          
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เมืองลูกพีของเมืองในแถบอีสานเป็นศูนยก์ลางการศึกษา  จิตรกรรม  สถาปัตยกรรม  ศาสนาและ
การเมือง เป็นแหล่งศึกษามูลกจัจายน์แบบโบราณ  และการศึกษาภาษาไทย  แมก้ระทงัทางด้าน
วปัิสสนาธุระ  เป็นตน้กาํเนิดพระป่า วดัป่า  เริมตงัแต่พระอาจารยม์นั  ภูริทตฺโต  จนถึงพระอาจารย์
ชา  สุภทฺโท   
 จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นจงัหวดัหนึงทีมีขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถินคลา้ยคลึงกบั 
ชาวอีสานโดยทวัไป ซึงไม่แตกต่างจากชาวอีสานจงัหวดัอืน ๆ มากนกั  แต่ขนบธรรมเนียมประเพณี
อีสานแตกต่างจากภาคกลางตรงทีขนบธรรมเนียมของภาคกลางไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาฮินดูและ
คมัภีร์พระมนูธรรมศาสนา  ส่วนขนบธรรมเนียมของอีสานไดรั้บอิทธิพลจากลา้นช้าง  เขา้ใจว่า
วฒันธรรมล้านช้างไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมจีน นันคือ  การเคารพบรรพบุรุษ  ผีปู่ ตา  ผีแถน            
ผีฟ้า  ผีตาแฮก  (ผีนา  ผีไร่) ขนบธรรมเนียมประเพณีภาคกลางจึงมีลกัษณะเป็นพราหมณ์มากกว่า
พุทธ  ดงัปรากฏใน  “พระราชพิธีสิบสองเดือน”  ส่วนประเพณีของภาคอีสานมีลกัษณะเป็นพุทธ
มากกวา่  ดงัทีเห็นในฮีตสิบสอง  คองสิบสี  (บาํเพญ็  ณ  อุบล  และคณะ, 2535: 111)   

 

ภูมิปัญญาท้องถินจังหวดัอุบลราชธานี 
 ภูมิปัญญาทอ้งถินองคค์วามรู้ทีไดรั้บการสังสม  ถ่ายทอด  และพฒันาจากประสบการณ์
จากความรู้ ความสามารถของชาวบา้นจากอดีตจนถึงปัจจุบนั เพือให้เกิดประโยชน์ในการดาํรงชีวิต
ตามแนวทางทีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและวิถีชาวบา้น ดงันนัการสังสมองค์ความรู้ การถ่ายทอด 
และการพฒันาจากประสบการณ์ยอ่มก่อให้เกิดภูมิปัญญาทีอาจเอือประโยชน์โดยตรงหรือโดยออ้ม
แก่การดาํเนินชีวิตในสภาวการณ์ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้น  ซึงบาํเพ็ญ              
ณ อุบลและคณะ  (2535: 17) ไดก้ล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอุบลว่า เมืองอุบลในสมยัแรก
แทบไม่มีการซือขายกนัเลย  มีแต่แลกเปลียนสินคา้พึงพาอาศยัซึงกนัและกนั แต่ละบา้นจะจดันาํ
เครืองนุ่งห่ม คือทอผา้ไวใ้ช้สอย อุปนิสัยชาวอุบล หรืออีสานทวัไปมีลักษณะอ่อนโยน สุภาพ                  
ดงัคาํกล่าวของสังฆราชปาลเลกวัร์วา่  อุปนิสัยของราษฎรภูมิภาคแถบนี  คือ   
 

...ไวใ้จคนง่าย  หูเบา  ถือโชคลาง  ซือสัตย ์ สุภาพและไร้เดียงสา  สันโดษมกัน้อย  
และเชือถือในภูตผปีีศาจ… 

 

 การประกอบอาชีพของประชาชนโดยทวัไปอาศยัเกษตรกรรมเป็นหลกั โดยการทาํนา
แลว้เก็บขา้วไวใ้นยุง้ฉางเพือเก็บไวกิ้นตลอดปี  ปลูกพืชผกัสวนครัวไวพ้อเลียงครอบครัว  และจาก
หลกัฐานทางโบราณคดี  บาํเพ็ญ  ณ  อุบลและคณะ  (2535: 72)  ไดก้ล่าวถึง  แหล่งโบราณคดี
สมยัก่อนประวติัศาสตร์นักโบราณคดีได้สํารวจพบทางเหนือ  และทางตะวนัออกของจงัหวดั
อุบลราชธานีในบริเวณลุ่มแม่นาํชี  แม่นาํมูล  และลุ่มนาํสาขาต่าง ๆ  สิงทีพบลว้นแต่เป็นสภาพของ
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การตงัถินฐานของคนโบราณสมยัสังคมเกษตรกรรม  สมยัก่อนประวติัศาสตร์  ทีเปลียนแปลงสภาพ
สังคมจากสมยัสังคมล่าสัตว ์ ซึงผลของการเปลียนแปลงทีสําคญัคือการเติบโตของชุมชน  แหล่ง
อาหารตามธรรมชาติไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของประชากร มนุษยจึ์งตอ้งเรียนรู้ และดินรนต่อสู้
เพือให้มีชีวิตอยูร่อด  ดว้ยการเก็บกกัอาหาร  และสร้างแหล่งผลิตอาหารขึนเอง โดยการเพาะปลูก  
และเลียงสัตวต์ามทีราบ  และทีราบลุ่มแม่นาํทีมีความอุดมสมบูรณ์  ดงันนัจงัหวดัอุบลราชธานีจึงมี
แหล่งโบราณคดีสมยัสังคมเกษตรกรรมทีสําคญัอยู่มาก  เช่น  แหล่งโบราณคดีบา้นปากนาํ  บา้น
โนนสาํราญ  บา้นโนนสาวเอ ้ บา้นโพนเมือง  บา้นโคกก่อง  และบา้นหนองบวั เป็นตน้ 
 จากขอ้มูลพืนฐานเกียวกับภูมิปัญญาทอ้งถินทีกล่าวมาขา้งต้น  ผูว้ิจยัได้ยึดการแบ่ง
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถินออกเป็น 5 ประเภท  ตามสํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ  (2534)  และไดป้ระยกุตป์ระเภทภูมิปัญญาทอ้งถินของจงัหวดัอุบลราชธานี  ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  พุทธศักราช  2551 มาใช้ในการเรียนการสอนตามแนวคิด                
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ดงันี 
 1.  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี ความเชือ และศาสนา  เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิน ซึงเป็น
หลกัปฏิบติัทีคนในครอบครัว  ชุมชน  ไดป้ระพฤติปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั  เพือเป็นบรรทดัฐาน
ของคนในทอ้งถิน  เพือการอยูร่่วมกนัดว้ยความสามคัคีและสงบสุข   
  1.1 คติ  ความเชือ  หมายถึง  แนวทางปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นสิงทีควรประพฤติ
ปฏิบติั  หรือเป็นสิงตอ้งห้ามไม่ควรประพฤติปฏิบติั เพราะเป็นสิงไม่เหมาะสม ไม่ดีไม่ควรกระทาํ 
ถา้ทาํไปจะเป็นบาปเป็นคนชวั ซึงถือเป็นการคะลาํ เช่น เอาเซิงผา้แพรเช็ดหนา้ (ห้ามเอาชายผา้นุ่ง 
ผา้ห่มเช็ดหนา้)  ของตาํไวสู้ง  คะลาํ  (ห้ามนาํของทีอยูที่ตาํ  แต่กลบันาํมาไวใ้นทีสูง)  ทุบตี  เตะทาํ  
มา้งเฮือน  เพชาน  คะลาํ  (หา้มทุบตี  เตะถีบ  รือ  พงับา้นเรือน)  เป็นตน้ 

  1.2  ฮีต  12  คอง  14 

  ฮีต  12  หมายถึงประเพณีทีจะตอ้งปฏิบติัทงั  12  เดือน  ในแต่ละปี  เช่นเดือน
อา้ย  ทาํบุญเขา้กรรม  เดือน  2  ทาํบุญคูณลาน  เดือน  3  ทาํบุญขา้วจี  เดือน  4  ทาํบุญพระเวส  
เดือน  5  ทาํบุญสรงนาํ  เป็นตน้ 

  คอง  14  หมายถึง  คองธรรม  14  อย่าง  เป็นแนวทางทีใช้ปฏิบัติระหว่าง
ผูป้กครองกบัผูอ้ยู่ใตป้กครอง หรือระหวา่งคนธรรมดาพึงปฏิบติัต่อกนั  เช่น ฮีตเจา้คองขุน ฮีตไพร่
คองนาย  และฮีตปู่ คองยา่  เป็นตน้  
  1.3  คาํสอนของศาสนา  หมายถึง  ขอ้ปฏิบติัทีคนในทอ้งถินยึดถือปฏิบติัตามหลกั 
คาํสอนของศาสนา  เช่น  บาป-บุญ  นรก-สวรรค ์ และศีลธรรม เป็นตน้ 
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  1.4  ขนบธรรมเนียมประเพณี  หมายถึง วฒันธรรมประเพณีทีคนในทอ้งถินปฏิบติั
สืบต่อกนัมาเป็นประจาํ  เช่น  การแห่เทียนพรรษา  ประเพณีการทาํศพแบบนกหสัดีลิงค ์พิธีแฮกนา  
การสมมา  บุญขา้วสาก  และบุญขา้วประดบัดิน  เป็นตน้ 

 2.   ภาษาและวรรณกรรม  เป็นภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกียวกบัวรรณกรรมนิทานพืนบา้น  
หมายถึง  การบอกเล่าเรืองราวต่าง ๆ  มีการผูกเรืองหรือเล่าเรือง  เพือให้เกิดความสนุกสนาน  เช่น  
เชียงเมียง  ผาแดงนางไอ่  เชียงฆ่อง  ท้าวกํากาดาํ พระยาคนัคาก  นางผมหอม  สังข์ศิลป์ชัย  
การะเกด  ผญา  หมอลาํ  เพลงกล่อมเด็ก และสารภญัญ ์ เป็นตน้ 

 3.  ศิลปกรรม  และโบราณคดี  เป็นภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับเรืองราว   หรือ             
สิงต่าง  ๆ ทีคนในทอ้งถินไดพ้บเห็นดว้ยบนัทึก  ปลูกสร้าง  ให้ผสมกลมกลืนให้เขา้กบัทอ้งถินของ
ตนเองในลกัษณะของ 

   3.1 การบันทึกประวัติศาสตร์  หมายถึงการบันทึกเรืองราวเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ ซึงออกมาในรูปแบบของการวาด  เช่น ภาพเขียนสีทีวดัทุ่งศรีเมือง  ผาแตม้ และจารึก 
เป็นตน้ 

  3.2 โบราณสถาน  หมายถึง  สิงปลูกสร้างทีมีอายุเก่าแก่และมีความสําคัญต่อ
ประวติัศาสตร์และคนในทอ้งถินทีพบเห็นในทอ้งถิน  เช่น  ปราสาท หอไตร  วดั  อาคารทีพกัอาศยั  
และอาคารส่วนราชการ  เป็นตน้ 

 3.3 โบราณวตัถุ หมายถึง  สิงของทีมีอายเุก่าแก่และมีความสําคญัต่อประวติัศาสตร์
และคนในท้องถินทีพบเห็นในท้องถิน   เช่น   พระพุทธรูป ภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธ์            
พระคเณศ  และอรรถนารีศวร  เป็นตน้ 

 4.  การละเล่น  ดนตรี  และการพกัผ่อนหย่อนใจ  เป็นภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกียวกับ 
เรืองราวหรือสิงต่าง  ๆ ทีคนในทอ้งถินไดพ้บเห็นแลว้นาํมาถ่ายทอดในลกัษณะศิลปะการแสดง  
เพือเป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจในลกัษณะของ 

      4.1  การละเล่น  หมายถึง  การกระทาํกิจกรรมทีก่อให้เกิดความสนุกสนาน  รืนเริง  
บนัเทิงใจ เพือเป็นการออกกาํลงักาย และเกิดความสามคัคีระหวา่งผูเ้ล่นดว้ยกนั   

 4.2  ดนตรี  หมายถึง  เครืองดนตรีทีทาํจากวสัดุพนืบา้น  ทีนาํมาประกอบการแสดง
พืนบา้น  เช่น  แคน  โปงลาง  โหวต  เป็นตน้ 

 4.3 ศิลปะการแสดง  หมายถึง  การแสดงพืนบา้น  เช่น  หนงัประโมทยั หมอลาํ 
เป็นตน้ 
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 5.  ชีวิตความเป็นอยู่  และวิทยาการ  เป็นภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกียวกบัการประกอบ
กิจกรรมต่าง  ๆ  ทีคนในทอ้งถินไดพ้ึงพิงสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติในการดาํรงชีพ  และสามารถ
ปรับปรุงสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินชีวติประจาํวนัในลกัษณะของ 

  5.1 การประกอบอาชีพภายในทอ้งถิน  หมายถึงการทาํมาหากินของคนในทอ้งถิน
เพือการดาํรงชีพ  เช่น  การทาํไร่นาสวนผสม  วนเกษตร  และเกษตรธรรมชาติ  เป็นตน้ 

  5.2 รักษาโรคดว้ยภูมิปัญญาและความเชือ  หมายถึง  การรักษาโรคภยัไขเ้จ็บของ
คนในทอ้งถินดว้ยความเชือตามพิธีกรรมต่าง ๆ  หรือรักษาโรคดว้ยยาสมุนไพร (ขิง  ข่า  กะเพรา          
ตน้สาปเสือ  ตน้เปลา้  วา่นหางจระเข ้ เป็นตน้)  การเสียเคราะห์  เสียเข็ญ  เสียลาง  การสวดอุบาทว ์       
การแต่งแก ้ การสืบชะตา  รําผฟ้ีา  คาํเขือน  และคาํโพธิ-คาํไฮ  เป็นตน้ 

  5.3 อาหารการกิน  หมายถึง  วฒันธรรมในการดาํเนินชีวิตเกียวกบัการกินอยู ่ เช่น  
ปลาร้า  ปลาจ่อม  เคม็บกันดั  อุ  อ่อม  แจ่วบอง  กอ้ยปลา  และปลาส้ม  เป็นตน้ 

  5.4 หัตถกรรม  หมายถึง  งานฝีมือทีทาํจากวสัดุทีมีในทอ้งถิน  เช่น  การทอผา้              
การแกะสลกั  การหล่อโลหะทองเหลือง  การทาํเครืองจกัสาน  และเครืองปันดินเผา  เป็นตน้ 
 

งานวจัิยทเีกยีวกบัภูมิปัญญาท้องถิน 

                 งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  ไดมี้นกัการศึกษาไดศึ้กษาเกียวกบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  อาทิเช่น 
 ศกัดิสิน  ช่องดารากุล  (2553: 229-236)  ไดศึ้กษาเรือง  การละเล่นพืนบา้นไทยของ
ชุมชนทอ้งถินในพืนทีลุ่มนาํแม่กลอง: การจดัการความรู้เพือการสืบสานวฒันธรรมทอ้งถินของ
สถานศึกษาขนัพืนฐาน  มุ่งศึกษาและพฒันาการละเล่นพืนบา้นไทยของชุมชนทอ้งถินในพืนทีลุ่ม
นาํแมก่ลอง:  การจดัการความรู้เพือการสืบสานวฒันธรรมทอ้งถินของสถานศึกษาขนัพืนฐาน  โดย
มีเป้าประสงคย์อ่ยดงันี  1)  ศึกษาประวติัความเป็นมา  องคป์ระกอบดา้นวฒันธรรม  และองคค์วามรู้
เกียวกบัการละเล่นพืนบา้นไทยในพืนทีลุ่มนาํแม่กลอง  2)  ศึกษาประโยชน์  การสืบสานและปัญหา
การละเล่นพืนบา้นไทยในพืนทีลุ่มนาํแม่กลอง  และ 3)  ศึกษารูปแบบการจดัการความรู้  การละเล่น
พืนบา้นไทยในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  เพือการสืบสานวฒันธรรมทอ้งถินในพืนทีลุ่มนาํแม่กลอง  
ผลการวิจยั  พบวา่ชุมชนทีอยูใ่นเขตพืนทีในจงัหวดักาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม  มีความ
เป็นมาทีแตกต่างกนั  แต่ละชุมชนมีการสร้างสรรคค์วามรู้เกียวกบัการละเล่นขึนในทอ้งถิน  และ           
มีการพฒันากันมาอย่างต่อเนือง องค์ความรู้เหล่านีมีการสังสม  และสืบทอดผ่านต่อรุ่นสู่รุ่น               
ทีสะทอ้นอตัลกัษณ์ของแต่ละชุมชนในเรืองการคิด ความเชือ (Belief) ค่านิยมทางสังคม (Social  

Values) และการสร้างสรรคคุ์ณค่าทางปัญญาของทอ้งถินนนั ๆ เกียวกบัประโยชน์ การสืบสาน และ
ปัญหาการละเล่นพืนบ้านไทย พบว่า  การละเล่นพืนบ้านเป็นการแสดง  เพือการสืบทอด
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ขนบธรรมเนียมประเพณี ความกตัญ ูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ                 
และเป็นการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถิน ส่วนปัญหาสําคญัทีพบ คือ ขาดผูสื้บทอด และไม่มี           
การพฒันาสําหรับรูปแบบการจดัการความรู้เพือการสืบสานการละเล่นพืนบา้นไทยในพืนทีลุ่มนาํ
แม่กลอง ของสถานศึกษาขนัพืนฐาน ตอ้งประกอบดว้ย 1) มีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ตวับ่งชี
ความคิดรวบยอด เนือหาสาระการละเล่นพืนบา้นวา่มีหรืออยูที่ใดบา้ง 2) มีการสร้างและแสวงหา
ความรู้ 3) การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลผลความรู้ 5) การเขา้ถึงความรู้  และ            
การต่อยอดความรู้ให้ความสําคญั ตระหนัก แก้ไขปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมาํเสมอ                

6) การแบ่งปันแลกเปลียนเรียนรู้ ทีดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ มีการสอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ 

จดัการเรียนการสอนทีมีการคิดวิเคราะห์ตดัสินใจอยา่งมีคุณภาพ จดัการศึกษาทงัในและนอกระบบ
โรงเรียนตามบริบทของพืนทีนนั ๆ และ 7) ระบบเสริมสร้าง สืบสานวิธีเรียนรู้การละเล่นพืนบา้น             
อย่างต่อเนือง ดว้ยการพฒันากิจกรรม สือนวตักรรมทงัของโรงเรียนและชุมชนอย่างสมาํเสมอ           
โดยจัดการความรู้และส่งเสริมปัจจัยทีเกียวข้อง  จะทาํให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม                
การเรียนรู้การละเล่นพืนบา้นก็จะไม่สูญหายไปจากชุมชน 

             มรกต  วฒันศกัดิ  (2553: 314-328) ไดศึ้กษาเรือง โรงเรียนอนุบาลเอกชน: การพฒันา
รูปแบบการจัดการความรู้จากฐานภูมิปัญญาพืนบ้านอีสานด้านการดูแลพัฒนาการเด็ก                      
มีความมุ่งหมายเพือ 1) ศึกษาประวติัความเป็นมาของการจดัการความรู้จากฐานภูมิปัญญาพืนบา้น
อีสาน ในโรงเรียนอนุบาลเอกชนดา้นการดูแลพฒันาการเด็ก 2) เพือศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา                       
การจัดการความรู้จากฐานภูมิปัญญาพืนบ้านอีสานในโรงเรียนอนุบาลเอกชนด้านการดูแล
พฒันาการเด็ก และ 3) เพือศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้จากฐานภูมิปัญญาพืนบา้น
อีสาน ผลการศึกษาพบว่า  ประวติัความเป็นมาในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมีความ
จาํเป็นตอ้งใช้มาตรฐานของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน มาตรฐานการศึกษา               
ขนัพืนฐานของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร
และมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน เกณฑ์ในการประเมินโรงเรียนพระราชทานนนัมีไว ้เพือมุ่งเนน้ 
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และชุมชนต่อการจดัการศึกษา โดยให้มีการสนบัสนุน และใชแ้หล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาในทอ้งถิน ดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยการเชือมโยง และแลกเปลียน
ขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในทอ้งถิน สนบัสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา และให้
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา เพือระดมความคิดและความร่วมมือ
ในดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียนเอกชนสภาพปัจจุบนัพบวา่ การจดัการศึกษาในโรงเรียนนนัทาํให้เกิด
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน นกัเรียน ผูป้กครอง และประชาชนใน
ชุมชน โรงเรียนมีกิจกรรมทีหลากหลาย เพือสนับสนุนให้ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธิดา้นคุณธรรม 
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จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์ ส่วนการพฒันาของบุคลากรในดา้นการเรียนการสอน พบวา่               
มีปัญหา คือไม่สามารถสะทอ้นให้เห็นภูมิปัญญาพืนบา้นไดส้มบูรณ์ เพราะยงัไม่ครอบคลุมถึง
กระบวนการตลอดชีวติ วธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถินของปราชญท์อ้งถินมีรูปแบบการถ่ายทอด
ในระดบัปัจเจกบุคคล  เฉพาะกลุ่มบุคคล หรือเฉพาะภายในหน่วยงาน  ในการพฒันารูปแบบ                   
การจดัการความรู้จากฐานภูมิปัญญาพืนบา้นอีสาน พบวา่  การดาํเนินการของโรงเรียนเอกชนตอ้ง
บริหารจดัการทรัพยากรทางการศึกษา ดว้ยการเน้นนโยบายและเป้าหมายในการจดัการศึกษาของ          
ผูก่้อตงัโรงเรียน ปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษา และหลกัสูตรสถานศึกษา โดยใชอ้งคค์วามรู้จาก
ฐานภูมิปัญญาพืนบา้นผา่นกระบวนการจดัการความรู้ทงัเจ็ดขนัตอนมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ในการดูแลพฒันาการเด็ก โดยครูผูส้อนตอ้งรวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาพืนบา้นมาสู่                    
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เป็นรายสัปดาห์ให้แก่นกัเรียน 
 สมหวงั  มหาวงั  (2554:227-238) ได้ศึกษาเรือง การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรม   เพือ
เสริมสร้างสมรรถนะครูดา้นการบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถินในหลกัสูตรสถานศึกษาขนัพืนฐาน                 
มีจุดมุ่งหมาย  เพือพฒันาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการวิจยัและพฒันา 5 
ขันตอน  คือ 1) การศึกษาข้อมูลพืนฐานจากเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง และสัมภาษณ์
ผู ้เ ชียวชาญ   2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมและประเมินความเหมาะสมโดยผู ้เ ชียวชาญ                            
3) การทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรมกบัโรงเรียนทีเป็นหน่วยศึกษา 4) การประเมินและปรับปรุง
หลกัสูตรฝึกอบรม และ 5) การนิเทศติดตามและประเมินผลงานครูผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ผลการวิจยั
พบวา่ 1) หลกัสูตรฝึกอบรมทีผา่นการประเมินจากผูเ้ชียวชาญ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน 
มีความเหมาะสม  ประกอบดว้ย  สภาพปัญหาและความจาํเป็น หลกัการ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์
โครงสร้างหลักสูตร  แนวการจดักิจกรรมการฝึกอบรม  สือทีใช้ในการฝึกอบรม  การวดัและ                 
การประเมินผล  และเกณฑ์การผ่านหลกัสูตรฝึกอบรม 2) ครูมีความรู้พืนฐานเกียวกบัหลกัสูตร
แกนกลางและหลกัสูตรสถานศึกษา  ความรู้พืนฐานเกียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถินและแสวงหาความรู้
เกียวกับภูมิปัญญาท้องถิน  และความรู้เกียวกับการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถินในหลักสูตร
สถานศึกษาขนัพืนฐาน ครูมีเจตคติ  ได้แก่  ตระหนกัและเห็นความสําคญั รักการทาํงานร่วมกนั    
การมีส่วนร่วม และการเห็นคุณค่าของตนเอง  และครูมีทกัษะ ไดแ้ก่ สามารถทาํหน่วยการเรียนรู้ 
และรายวิชาเพิมเติมได้อย่างเหมาะสม  ปัจจยัทีเกียวขอ้งกับการเสริมสร้างสมรรถนะครู ได้แก่ 
วสิัยทศัน์และเจตคติของผูบ้ริหารสถานศึกษา นโยบายของสถานศึกษา ระยะเวลาในการเสริมสร้าง
สมรรถนะ ภาระหนา้ทีทีเพิมมากขึนของครู  การมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม  การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ และการนิเทศติดตามผลการปฏิบติัการ 3) ครูผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลีย
สมรรถนะดา้นความรู้ความเขา้ใจ  และมีการประเมินตนเองดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นเจตคติ และ
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ดา้นทกัษะปฏิบติั  หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 และ
ครูผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดป้ระเมินความเหมาะสมการใช้หลกัสูตรฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก และ 4) นักเรียนทีเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาเพิมเติมทีผ่านการประเมินจาก
ผูเ้ชียวชาญแล้วมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ                    
ทีระดบั .01 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาเพิมเติม อยู่ในระดบั
มากถึงมากทีสุด   
            ปาริฉัตร  ลีลาเลอเกียรติ  (2554: 272-275) ไดศึ้กษาเรือง รูปแบบการเรียนการสอน              
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  เพือพฒันาธุรกิจในโรงเรียนและชุมชน มีความมุ่งหมาย 1) เพือศึกษาภูมิปัญญา
ทอ้งถินในจงัหวดัสมุทรปราการ 2) เพือศึกษาแนวทางในการจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน  
เพือพฒันาธุรกิจในโรงเรียนและชุมชน และ 3) เพือศึกษารูปแบบการจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  เพือพฒันาธุรกิจในโรงเรียนและชุมชน  ผลการวิจยัพบว่า  ภูมิปัญญาทอ้งถิน ในจงัหวดั
สมุทรปราการ แบ่งเป็นกลุ่มอาชีพได้  68 กลุ่ม คือ ในอาํเภอเมือง 35 กลุ่ม อาํเภอบางพลี 9 กลุ่ม  
อาํเภอพระประแดง 13 กลุ่ม อาํเภอบางบ่อ 5 กลุ่ม อาํเภอพระสมุทรเจดีย์ 3 กลุ่ม และอาํเภอ          
บางเสาธง 3 กลุ่ม อาชีพทีไดผ้า่นการคดัสรรวา่เห็นควรนาํเขา้สู่การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน
มี 9 อาชีพ ไดแ้ก่ กุง้เหยียด  ผลิตภณัฑ์จากปลาสลิด ขนมจาก  วุน้ในลูกมะพร้าว แหนมปลา แชมพู
สมุนไพร  ลูกประคบสมุนไพร  การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากเกล็ดปลา   และผลิตภณัฑ์ผกัตบชวา ส่วน  
ภูมิปัญญาทีจะนาํเขา้การประชุมเชิงปฏิบติัการ  คือ กุ้งเหยียด ผลิตภณัฑ์ปลาสลิด และขนมจาก           
แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิน มีแนวทางปฏิบติัดว้ยกระบวนการอนุรักษฟื์นฟู และเผยแพร่ 
ซึงมีขนัตอนการปฏิบติัจากการคดัสรรภูมิปัญญาทอ้งถินทียงัคงปฏิบติัอยู ่ และค่อนขา้งจะลบเลือน
ไปแล้ว มาเข้าระบบการเรียนรู้ฝึกฝนอย่างจริงจัง  และมีการประเมินผลตามขันตอนแล้วนํา                    
ภูมิปัญญาไปเผยแพร่สืบทอดต่อไป รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทําได้โดยการจัดศูนย ์              
การเรียนรู้ชุมชน  ทงัในโรงเรียนและนอกโรงเรียน มีการปฏิบติัฝึกฝน โดยการกาํกบัดูแลของครู 
ปราชญชุ์มชน และปราชญภู์มิปัญญาทอ้งถินอยา่งใกลชิ้ด  จนกวา่ผูเ้รียนจะเกิดความรู้ ทกัษะ และ
สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 จากงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถินทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่า มีการนาํ         
ภูมิปัญญาทอ้งถินมาเป็นเนือหาในการเรียนการสอน  และนาํมาบูรณาการในหลกัสูตรการศึกษา        
ขนัพืนฐาน  เนืองจากภูมิปัญญาทอ้งถินเป็นพืนฐานหรือรากเหงา้ของคนในทอ้งถินจะตอ้งเรียนรู้
เพือประโยชน์ในการดาํเนินชีวิต  และแกปั้ญหาให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนหรือวถีิชีวติชาวบา้นในสภาวการณ์ปัจจุบนั 
  



 

 

 
 

บทท ี 3   
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ซึงมีวธีิการดาํเนินการวจิยัดงันี 
 

วธีิและขันตอนการวจัิย 

 ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา  มีแนวคิดสําคญัทีผูว้ิจยัใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน คือใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ร่วมกบั
การออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของครูส (Kruse: 2012) ใช้กระบวนการวิจยั
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบรองรับภายใน (The  Embedded  Design) และ
ใช้แบบแผนการทดลองแบบ  Pre Experimental Design  ประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบ         
กลุ่มตวัอย่างเดียว มีการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบ The One-Group  

Pretest - Posttest  Design และวดัทกัษะการจดัการความรู้ใชแ้บบแผนการทดลองแบบ The One-

Shot Case Study ซึงมีวิธีดาํเนินการ 4 ขนัตอน  ดงันี  1)  ขนัตอนที 1  การวิจยั (Research: R1)          
การวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน  (Analysis: A)  เป็นการวิเคราะห์สภาพการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา  2) ขนัตอนที  2  การพฒันา  (Development: D1)                       
การออกแบบและการพฒันา (Design and  Development: D & D)  เป็นการพฒันาและหาคุณภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา   3)  ขนัตอนที  3  การวิจยั  (Research: R2)  การนาํไปใช ้ (Implementation:  I)                      

เป็นการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับ
นกัเรียนชันมธัยมศึกษา  และ 4) ขนัตอนที 4 การพฒันา  (Development: D ) การประเมินผล 
(Evaluation:  E)  เป็นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 

 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญา
ทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  สามารถสรุปเป็นกรอบดาํเนินการวจิยั  ดงัภาพที 6 
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ภาพที 6  กรอบดาํเนินการวจิยั 

วธีิดาํเนินการวจิยั ขนัตอน ผลทไีด้รับจากการ 

ดาํเนินการวจิยั 

ขนัตอนที   
การวิจยั 
(Research: R1) 
การวิเคราะห์
ขอ้มูลพืนฐาน 
(Analysis: A)          

.  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้  งานวิจยัทีเกียวขอ้งรูปแบบ                 
การเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ 
.  วเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. 2551 

.  วเิคราะห์มาตรฐาน/ตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  
4.  ศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  จาํนวน    คน 
5.  วเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นของนกัเรียนต่อการจดัการเรียน        
การสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน  จาํนวน    คน 
6.  กาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 

ขอ้มูลพืนฐานสาํหรับการสร้าง  และ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบั 

ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียน             
ชนัมธัยมศึกษา 
 

ขนัตอนที      
 การพฒันา  
(Development: 

D ) การ
ประเมินผล 
(Evaluation: E)        

ขนัตอนที          
 การวิจยั 
(Research: R2 ) 
การนาํไปใช ้
(Implementation:  

I)         

ขนัตอนที           
การพฒันา  
(Development: 

D1) การออกแบบ
และการพฒันา  
(Design  and  

Development: D 

& D)               

1.  ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน          
2.  ทกัษะการจดัการความรู้  
3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน             
ตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา  
4.  ถอดบทเรียนการจดัการความรู้หลงัการใช้รูปแบบการเรียน            
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 

. ชีแจงรายละเอียดการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน   
2.  วดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

  จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด   
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน   
.  วดัทกัษะการจดัการความรู้ในดา้น  )  การเตรียมความพร้อม              
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน )  การออกแบบการจดัการ
ความรู้ )  การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้             
)  การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่  )  การจดัเก็บ
ความรู้อยา่งเป็นระบบ  )  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

.  สร้างโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 
.  ตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนดว้ยการสนทนากลุ่ม ( Focus 

Group Discussion ) โดยผูท้รงคุณวฒุิ  จาํนวน  คน 
3.  สร้างเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

.  ตรวจสอบเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูเ้ชียวชาญ 
จาํนวน  5  คน  ไดแ้ก่  ดา้นหลกัสูตร  2  คน ดา้นการสอนสังคมศึกษา  
2 คน ดา้นการวดัและประเมินผล  1  คน 
.  ปรับปรุงรูปแบบ และเครืองมือให้สมบูรณ์ 

รายงานผลการใช้รูปแบบการเรียน 
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้
กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา   

.  รูปแบบการการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษา 
2.  ผลสัมฤทธิทางการเรียน 

. ทกัษะการจดัการความรู้ 

.  ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  

สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
.  ถอดบทเรียน 

.  ร่างรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบั 

ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียน 

ชนัมธัยมศึกษา 
2.  ตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั 

ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียน 

ชนัมธัยมศึกษา 
3.  เครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ทีผา่นการตรวจสอบโดยผูเ้ชียวชาญทีมี
ประสิทธิภาพ 

สรุปผล นาํเสนอรูปแบบการเรียนการสอน วทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
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 ขนัตอนท ี1  การวจัิย (Research: R1) การวเิคราะห์ข้อมูลพนืฐาน (Analysis:  A)   
 ในขนัตอนที 1  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐานเพือใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา โดยมี
วตัถุประสงค ์ แหล่งขอ้มูล  ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั  และวธีิดาํเนินการ  ดงันี 
 วตัถุประสงค ์

 เพือวิเคราะห์สภาพการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษา   

 แหล่งขอ้มูลเอกสาร 
 1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551   

 2.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร   ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551   

 3. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง  และทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) กลุ่ม
พุทธินิยม  (Cognitive) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participation Theory)  และทฤษฎี                 
การสร้างความรู้  (Constructivism)  
                  แหล่งขอ้มูลบุคคล 

                  1.  ครูผูส้อน  โดยการสัมภาษณ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา   และ
วฒันธรรม  เกียวกบัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน  จาํนวน  10  คน 

 2.  นกัเรียน  โดยการสัมภาษณ์นักเรียนเกียวกบัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน  
จาํนวน  20  คน  

                     ตวัแปรทีศึกษา   
                   ความคิดเห็นของครูและนกัเรียน  เกียวกบัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน   
                    

ตารางที 10  สรุปวธีิดาํเนินการวจิยัขนัตอนที 1  การวจิยั (Research: R1) การวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน  
                    (Analysis: A)    
 

 

วตัถุประสงค ์
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งขอ้มูล 
เครืองมือทีใช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

ผลการ
ดาํเนินการ 

เพือวเิคราะห์
ขอ้มูลพืนฐาน
เชิงนโยบาย 

การวเิคราะห์
เอกสาร  

หลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษา    

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เนือหา 

ขอ้มูลพืนฐาน
เชิงนโยบาย
การศึกษา  
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ตารางที 10  สรุปวธีิดาํเนินการวจิยัขนัตอนที 1  การวจิยั (Research: R1) การวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน  
                    (Analysis: A)  (ต่อ) 
 

 

วตัถุประสงค ์
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งขอ้มูล 
เครืองมือทีใช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

ผลการ
ดาํเนินการ 

การจดัการ
ศึกษา   

 ขนัพืนฐาน  
พทุธศกัราช 

  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคม
ศึกษา  ศาสนา  
และวฒันธรรม 

  (Content  

Analysis) 
ขนัพืนฐาน   
ตามหลกัสูตร
แกนกลาง
การศึกษา       
ขนัพืนฐาน 
พทุธศกัราช 

  กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สงัคม
ศึกษาฯ 

เพือศึกษาขอ้มูล
เกียวกบั          
ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน 

. การ
วเิคราะห์
เอกสาร 

 

 

. การ
สมัภาษณ์  

. เอกสาร
แนวคิด  ทฤษฎี
ทีเกียวขอ้งกบั
ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน 

. ครูผูส้อน          
กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้สงัคม
ศึกษาฯ  จาํนวน 

 คน 

3. นกัเรียน  
จาํนวน  คน 

. แบบ
วเิคราะห์
เอกสาร 

 

 

2. แบบ
สมัภาษณ์ 
 

การวเิคราะห์
เนือหา  
(Content  

Analysis) 
 

การวเิคราะห์
เนือหา  
(Content  

Analysis) 

. ขอ้มูล
แนวคิดทฤษฎี
ทีเกียวกบั 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  

2. ขอบเขต
เนือหาใน      
การวจิยั 
  

 เพือศึกษา
แนวคิด  ทฤษฎี  
และงานวจิยั        
ทีเกียวขอ้ง 

การวเิคราะห์ 

เอกสาร 

ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ทฤษฎี
การมีส่วนร่วม  
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้  และ
กระบวนการ
จดัการความรู้ 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เนือหา  
(Content  

Analysis) 

กรอบแนวคิด
การวจิยั 
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  ขนัตอนท ี 2  การพฒันา (Development: D1) การออกแบบและการพฒันา  (Design  

and Development: D & D)  
 ในขนัตอนที  2  เป็นการพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน              
ตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  และเก็บรวบรวมขอ้มูล   

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  และเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการพฒันารูปแบบการเรียน                
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา  
จาํแนกไดด้งันี 
 1.  เครืองมือในการวจิยั  จาํแนกออกเป็น  2  ส่วน  ดงันี 

  1.1  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย 

   1.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนและคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
   1.1.2 แผนการจดัการเรียนรู้   
  1.2 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  มีดงันี 

   1.2.1  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 

   1.2.2 แบบวดัทกัษะการจดัการความรู้ 

   1.2.3 แบบวดัความพึงพอใจ  ซึงใชแ้บบรายงานตนเองทีมีต่อรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
 เค รืองมือทีใช้ในการวิจัย   และเครืองมือทีใช้ เก็บรวบรวมข้อมูล   มีขันตอน                    
การดาํเนินการสร้าง  และตรวจสอบคุณภาพ  ดงันี 

 1.  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  จาํแนกเป็น  2  ประเภท  ดงันี 

  1.1 รูปแบบการเรียนการสอนและคู่มือการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  มีขนัตอนการดาํเนินการสร้าง  และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ  ดงันี 

   1.1.1  ศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  แล้วนํา
ขอ้มูลพืนฐานมาวเิคราะห์เป็นรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
   1.1.2 ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา โดยนาํรูปแบบทีสร้างขึนไปสนทนา
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กลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผูท้รงคุณวุฒิดา้นรูปแบบการเรียนการสอน  จาํนวน 9 คน เพือ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน มีประเด็นการตรวจสอบ  ดงัตารางที  11 

 

ตารางที 11   ผลการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุในการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตาม       
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา   

 

ประเด็นการสนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่ม 
.  การกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 
การเรียนการสอน 

 

     .   การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีความ
เหมาะสมครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็นตามแนวคิด
การจดัการความรู้       

องคป์ระกอบครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็นมีทงั
หลกัการ วตัถุประสงค ์ กระบวนการจดัการความรู้  
การวดัและประเมินผล  รวมทงัปัจจยัทีเอือต่อการ
จดัการความรู้  และปัจจยัทีสนบัสนุนการจดัการ
ความรู้ 

     .   องคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละองคป์ระกอบ
มีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งส่งเสริมซึงกนัและกนั 

หลกัการตอ้งใหส้มัพนัธ์กบัวตัถุประสงค ์ ทกัษะ 
การจดัการความรู้  เกิดจากการปฏิบติัดว้ยตนเอง  
และตอ้งมีการแลกเปลียนความรู้ดว้ย 

.  องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  

     .   องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์  

            . .  หลกัการของรูปแบบมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัแนวคิด  และทฤษฎีพืนฐาน  สามารถใช้
เป็นกรอบในการกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  
แสดงใหเ้ห็นจุดเนน้ในการเรียนการสอน 

จุดเนน้ของรูปแบบ  คือการปฏิบติัทงัในระดบับุคคล  
และระดบักลุ่ม  มีการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัจนได้
ความรู้ทีชดัแจง้ 

              . .  วตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมชดัเจน
สามารถแสดงถึงสิงทีมุ่งหวงัใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 

วตัถุประสงคแ์สดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีทกัษะ 
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

              . .  หลกัการและวตัถุประสงคมี์ความ
สอดคลอ้งกนั 

ทกัษะการจดัการความรู้เกิดจากนกัเรียนไดป้ฏิบติัทงั
ในระดบัตนเองและระดบักลุ่ม และมีการแลกเปลียน
เรียนรู้  ทาํใหห้ลกัการและวตัถุประสงคมี์ความ
สอดคลอ้งกนั 

     .   องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ  
            . .   กระบวนการเรียนการสอนมีขนัตอน
ครบถว้น  เหมาะสมและสอดคลอ้งต่อเนืองกนั 

ในแต่ละขนัของกระบวนการเรียนการสอนตอ้งเขียน
ขนัตอนใหช้ดัเจน  เช่น  ขนัการออกแบบการจดัการ
ความรู้ ขนัแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้
ใหม่  เป็นตน้ 
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ตารางที 11   ผลการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุในการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตาม       
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา (ต่อ) 

 

ประเด็นการสนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่ม 
            . .   ขนัตอนการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม  สามารถทาํใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผล
ตามวตัถุประสงค ์

แต่ละขนัตอนการเรียนการสอนควรแยกบทบาทครู  
บทบาทนกัเรียนใหช้ดัเจน 

            . .   ขนัตอนการเรียนการสอนมีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงค ์

ควรปรับชือแต่ละขนัตอนใหส้อดคลอ้งกบั 
การจดัการความรู้   

     .   องคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้  
            . .   ปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงค ์

มีปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้ ดา้นบุคลากรควร
เรียกชือใหเ้ขา้กบัชือการจดัการความรู้จะทาํให ้            
การจดัการความรู้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัการ
และวตัถุประสงค ์ 

            . .   ปัจจยัสนบัสนุนมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนการสอน 

ปัจจยัสนบัสนุนควรเพิมปัจจยัทางดา้นบรรยากาศ  
ไดแ้ก่  ดา้นกายภาพ  ดา้นสงัคม  และดา้นจิตวทิยา 

    

   1.1.3 ประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา การจดัทาํคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอน  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการจดัทาํคู่มือ  เพือให้ผูส้อนหรือผูที้จะนํารูปแบบการเรียนการสอน              
ทีผูว้ิจยัพฒันาขึน  ไปใช้ไดเ้ขา้ใจถึงความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน องคป์ระกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอน  ตลอดจนรายละเอียดของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  ดงันี 

     1.1.3.1  ความเป็นมา  และความสําคญัของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
     1.1.3.2  แนวคิดพืนฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
     1.1.3.3  หลกัการ 

     1.1.3.4  จุดมุ่งหมาย 

     1.1.3.5  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

     1.1.3.6  การวดัและประเมินผล 

     1.1.3.7  แนวทางในการนาํรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
จดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ไปใช ้
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     1.1.3.8  เ งือนไขในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด               
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
     1.1.3.9  สิงทีผูส้อนตอ้งศึกษา 
     1.1.3.10  วธีิการปฏิบติัเพือจดัเตรียมสิงต่าง ๆ 

   1.1.4 หาค่าความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอน  และ
คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ไดค้่าความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.60, S.D. = 0.54)  
แลว้นาํรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป   
  1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ  ดงันี 

   1.2.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) กลุ่ม
พุทธินิยม (Cognitive) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation Theory) และทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ (Constructivism)  และแนวคิดการจดัการความรู้    
   1.2.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม   
                1.2.3  ศึกษารายละเอียดเกียวกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ทีจะนาํมาสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้ จากหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม                       
   1.2.4 ศึกษาตวัชีวดัเกียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถินแลว้นาํมาวเิคราะห์ไดจุ้ดประสงค์
การเรียนรู้ 

   1.2.5 ดาํเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  มีองคป์ระกอบทีสาํคญั  ดงันี 

    1.2.5.1 กลุ่มสาระ/มาตรฐาน/ตวัชีวดั  เป็นเป้าหมายสําคญัในการพฒันา
ผูเ้รียน  เป็นการระบุสิงทีผูเ้รียนควรรู้และปฏิบติัได ้

    1.2.5.2 สาระสําคญั  เป็นแก่นของเนือหาสาระ  หลกัการ  ขอ้เท็จจริงที
เป็นบทสรุปของเนือหาสาระทีตอ้งการใหผู้เ้รียนจดจาํได ้

    1.2.5.3 จุดประสงค์การเรียนรู้  เป็นสิงทีต้องการให้นักเรียนได้แสดง
พฤติกรรมอนัพึงประสงค์ทีสะทอ้นถึงความรู้  ความสามารถของนกัเรียนจากการเรียนรู้ในสาระ  
การเรียนรู้หรือหน่วยการเรียนรู้นนั ๆ 

    1.2.5.4 สาระการเรียนรู้  เป็นเนือหาทีเกียวกบัแนวคิด  หลกัการ  และ
ขอ้เทจ็จริงทีตอ้งการใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ 
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    1.2.5.5 สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน  เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั 

    1.2.5.6 คุณลักษณะอนัพึงประสงค์  เป็นการพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถ     
อยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

    1.2.5.7  กิจกรรมการเรียนรู้  เป็นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
จดัการความรู้ทีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามวตัถุประสงค ์ ประกอบดว้ย  6  ขนัตอน  คือ   
     1.  การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 
(Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom)      
     2.   การออกแบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management  Designing) 
        3.  การสร้างความรู้  (Knowledge Creating)  จากความรู้ทีฝังลึก 
(Tacit  Knowledge)  เป็นความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit  Knowledge)   
     4.  การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ (Knowledge  

Sharing for the New Body of Knowledge)    
     5.  การจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ  (Systematic Storing of 

Knowledge) 
     6.  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Knowledge Applying)    
    1.2.5.8  สือ/แหล่งเรียนรู้  เป็นเครืองมือสําคญัในการพฒันาผูเ้รียนให้เกิด
การเรียนรู้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    1.2.5.9 การวดัและประเมินผล  เป็นการประเมินเพือพฒันาผูเ้รียน  และ
ตดัสินผูเ้รียน  การวดัและประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที 1 การประเมินวิเคราะห์
นกัเรียนก่อนการเรียนการสอนดว้ยการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน เรือง
ภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี  ระยะที 2  การประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียนดว้ยการ
ปฏิบติั (Performance Assessment)  เป็นการประเมินขนัตอนการปฏิบติัทกัษะการจดัการความรู้โดย
พิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)  ระยะที 3 การประเมินความสําเร็จหลงัเรียน 
ประกอบดว้ย  1) การทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน  เรืองภูมิปัญญาทอ้งถิน
จงัหวดัอุบลราชธานี 2) การประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน  ซึงใช้แบบรายงานตนเองทีมีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษา  และ 3) ถอดบทเรียนการจดัการความรู้หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
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    1.2.5.10 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  โดยนาํแผนการ                        
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา   
ทีสร้างขึนเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน 5 คน  ไดแ้ก่  ผูเ้ชียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน  จาํนวน  
2 คน  ดา้นการสอนสังคมศึกษา  จาํนวน 2 คน  และดา้นการวดัและประเมินผล จาํนวน 1 คน  เพือ
ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการความรู้ โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ชียวชาญ ดงันี   

         ระดบั  5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  มากทีสุด 

       ระดบั  4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  มาก 

       ระดบั  3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  ปานกลาง 

       ระดบั  2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ย 

       ระดบั  1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ยทีสุด 

    1.2.5.11 นําแบบประเมินการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีไดจ้ากผูเ้ชียวชาญมาวเิคราะห์โดยส่วนทีเป็นมาตราส่วน นาํมาหาค่าเฉลียตงัแต่ 3.50 ขึนไป  
และค่าเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนทีเป็นขอ้เสนอแนะนาํมาวเิคราะห์เนือหา  สําหรับการให้
ความหมาย  ผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑ ์ ดงันี (Best and Kahn, 1998: 247) 
            ค่าเฉลีย  4.50-5.00  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง มากทีสุด 

         ค่าเฉลีย  3.50-4.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง มาก 

         ค่าเฉลีย  2.50-3.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง ปานกลาง 

            ค่าเฉลีย  1.50-2.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง นอ้ย 

         ค่าเฉลีย  1.00-1.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง นอ้ยทีสุด 
   1.2.6 แผนการจดัการเรียนรู้ทีผ่านการหาประสิทธิภาพความสอดคลอ้ง  อยู่ที
ระดบัมากทีสุด  ( X =  4.60, S.D. = 0.42)  และนาํแผนการจดัการความรู้ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข
แลว้  นาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
 2. เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํแนกออกเป็น 4 ประเภท ดงันี 
  2.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน มีขนัตอนการดาํเนินการสร้าง  ดงันี 

   2.1.1 กาํหนดเป้าหมายในการสร้างแบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนแบบปรนยั   
   2.1.2  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  เพือนาํมาเป็น
แนวทางในการสร้างขอ้คาํถามในแบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนแบบปรนยั   
   2.1.3  กําหนดรูปแบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน โดยให้คะแนนตอบถูก           
ได้ 1 คะแนน  ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน  เสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และความเหมาะสมเชิงทฤษฎี  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข  ในการสร้างแบบ
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วดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  ตามแนวคิดของบลูม  
(Bloom’s Taxonomy)  ดงัตารางที 12 
 

ตารางที 12  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  ภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี   
 

 

 

เรือง 

ความรู้ กระบวนการคิด  
 

รวม 
ความจาํ  เขา้ใจ  ประยกุตใ์ช ้  วิเคราะห์ ประเมินค่า   สร้างสรรค ์ 

การ
เตรียม 

การ
ออกแบบ 

การสร้าง
ความรู้ 

การแลกเปลียน
ความรู้ 

การจดัเก็บ
ความรู้ 

การประยกุต ์
ใชค้วามรู้ 

ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  
ความเชือ  ศาสนา 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

10 

ภาษาและวรรณกรรม 2 1 2 2 2 1 10 

ศิลปกรรมและโบราณคดี 1 1 2 2 2 2 10 

การละเล่น   ดนตรี  และ         
การพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

10 

ชีวิตความเป็นอยู ่ และ
วิทยาการ 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

10 

รวมจาํนวนขอ้สอบ 8 7 9 8 9 9 50 

 

   2.1.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนทีปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  5 คน ได้แก่ ด้าน
หลกัสูตรและการสอน จาํนวน 2 คน ดา้นการสอนสังคมศึกษา จาํนวน 2 คน และดา้นการวดัและ
ประเมินผล จาํนวน 1 คน เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content  

Validity) และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยกาํหนดเกณฑ์การพิจารณาของ
ผูเ้ชียวชาญ ดงันี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179)   
    ระดบั  5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  มากทีสุด 

    ระดบั  4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  มาก 

    ระดบั  3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  ปานกลาง 

    ระดบั  2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ย 

    ระดบั  1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ยทีสุด 

   2.1.5 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนมาหาค่าเฉลียตังแต่ 3.50                
ขึนไป  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนขอ้เสนอแนะนาํมาแกไ้ขปรับปรุง โดยกาํหนด
เกณฑ ์ ดงันี   
    ค่าเฉลีย  4.50-5.00  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  มากทีสุด 
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    ค่าเฉลีย  3.50-4.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  มาก 

    ค่าเฉลีย  2.50-3.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  ปานกลาง 

    ค่าเฉลีย  1.50-2.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ย 

    ค่าเฉลีย  1.00-1.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ยทีสุด 
   2.1.6 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนไปทดลองใช ้ (Try Out)  กบั
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 30 คน  เพือวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย  

(p)  ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบแต่ละขอ้ และค่าความเชือมนั (Reliability) ใชสู้ตรของ    
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richrdson) KR-20โดยพิจารณาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน
ทีมีความยากง่าย (p) ตงัแต่ 0.20-0.80 และมีค่าจาํแนกตงัแต่ 0.20 ขึนไป   

   2.1.7  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  ผา่นการหาความยากง่าย  (p)  
อยู่ระหว่าง  0.25-0.60  มีค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง  0.40-0.75 และค่าความเชือมนั (Reliability) 
0.85  แลว้นาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป                                 
       2.1.8 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   นําคะแนนเฉลียมาแปล
ความหมาย โดยกาํหนดเป็นเกณฑป์ระมาณค่า  ดงันี 

    ค่าเฉลีย  9.00-10.00  หมายความวา่   มีผลสัมฤทธิทางการเรียน     ดีมาก 

    ค่าเฉลีย  7.00-8.00    หมายความวา่   มีผลสัมฤทธิทางการเรียน     ดี 

    ค่าเฉลีย  5.00-6.00    หมายความวา่    มีผลสัมฤทธิทางการเรียน     
ปานกลาง 

    ค่าเฉลียตาํกวา่  5.00   หมายความวา่   มีผลสัมฤทธิทางการเรียน  
ตอ้งปรับปรุง 

  2.2  แบบวดัทกัษะการจดัการความรู้ มีขนัตอนการดาํเนินการสร้าง  ดงันี 

   2.2.1 กาํหนดเป้าหมายในการสร้างแบบวดัทกัษะการจดัการความรู้ โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring  Rubric)  ตามมาตราส่วนประมาณค่าแบบตวัเลข 5 ระดบั ซึงผูว้ิจยั
ประยุกต์ใช้ตามแบบของคาร์ลเดอรอล และกอนซาเรส  (Calderon and Gonzales, 1993) และ
ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์  (2554)  ดงันี 

     5  หมายถึง  ดีมาก  มีการปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอ  (86-100 %)   
   4  หมายถึง  ดี  มีการปฏิบติัเสมอ  (66-85 %)   
   3  หมายถึง  พอใช ้ มีการปฏิบติับ่อย  (36-65 %)   
   2  หมายถึง  ปรับปรุง  มีการปฏิบติัเป็นบางครัง  (16-35 %)   
   1  หมายถึง  ควรปรับปรุงอยา่งยงิ  มีการปฏิบติันาน ๆ  ครัง  (0-15 %)   
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   2.2.2  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  เพือนาํมาเป็น
แนวทางในการสร้างขอ้คาํถามในแบบวดัทกัษะการจดัการความรู้     
   2.2.3  กาํหนดเกณฑ์การวดัทกัษะการจดัการความรู้เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง  และความเหมาะสมเชิงทฤษฎี  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข  
รายละเอียดการวดัทกัษะการจดัการความรู้  ดงัตารางที 13 
 

ตารางที 13  เกณฑก์ารวดัทกัษะการจดัการความรู้ 
   

 

หวัขอ้ 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

     

การเตรียมความ
พร้อมการจดัการ
ความรู้กบั                
ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

 

นกัเรียนระบุ
ปัญหา 
ตงัวตัถุประสงค ์

บอกวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

การวิเคราะห์
ขอ้มูล  และ 

การสรุปผลได้
ครบทุกหวัขอ้ 

นกัเรียนระบุ
ปัญหา 
ตงัวตัถุประสงค ์

บอกวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

การวิเคราะห์
ขอ้มูล  และ 

การสรุปผล       
ไม่ครบ    หวัขอ้ 

นกัเรียนระบุ
ปัญหา 
ตงัวตัถุประสงค ์

บอกวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

การวิเคราะห์
ขอ้มูล  และ 

การสรุปผล       
ไม่ครบ  2  หวัขอ้ 

นกัเรียนระบุ
ปัญหา 
ตงัวตัถุประสงค ์

บอกวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

การวิเคราะห์
ขอ้มูล 

และการสรุปผล
ไม่ครบ  3  หวัขอ้ 

นกัเรียนระบุ
ปัญหา 
ตงัวตัถุประสงค ์

บอกวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

การวิเคราะห์
ขอ้มูลและการ
สรุปผลไม่ครบ   

4-5  หวัขอ้ 
การออกแบบการ
จดัการความรู้ 

 
 

นกัเรียนระบุ
เป้าหมาย                  
การเรียนรู้   

แหล่งความรู้ 
วิธีการแสวงหา
ความรู้  ขอ้มูล 

ทีไดไ้ปจะนาํไป 

ทาํอะไร  และมี        
การสรุปเป้าหมาย
และวิธีการจดัการ
ความรู้อยา่งเป็น
ระบบไดค้รบ        
ทุกหวัขอ้ 

นกัเรียนระบุ
เป้าหมาย          
การเรียนรู้   

แหล่งความรู้ 
วิธีการแสวงหา
ความรู้  ขอ้มูล 

ทีไดไ้ปจะนาํไป 

ทาํอะไร  และมี        
การสรุปเป้าหมาย
และวิธีการจดัการ
ความรู้อยา่งเป็น
ระบบไม่ครบ  

 หวัขอ้ 

นกัเรียนระบุ
เป้าหมาย                  
การเรียนรู้  

แหล่งความรู้ 

วิธีการแสวงหา
ความรู้  ขอ้มูล 

ทีไดไ้ปจะนาํไป 

ทาํอะไร  และมี        
การสรุปเป้าหมาย
และวิธีการจดัการ
ความรู้อยา่งเป็น
ระบบไม่ครบ  

 หวัขอ้ 

นกัเรียนระบุ
เป้าหมาย 

การเรียนรู้   

แหล่งความรู้ 

วิธีการแสวงหา
ความรู้  ขอ้มูล 

ทีไดไ้ปจะนาํไป 

ทาํอะไร  และมี        
การสรุปเป้าหมาย
และวิธีการจดัการ
ความรู้อยา่งเป็น
ระบบไม่ครบ  
 หวัขอ้ 

นกัเรียนระบุ
เป้าหมาย 

การเรียนรู้   

แหล่งความรู้ 
วิธีการแสวงหา
ความรู้  ขอ้มูล 

ทีไดไ้ปจะนาํไป 

ทาํอะไร  และมี
การสรุปเป้าหมาย
และวิธีการจดัการ
ความรู้อยา่งเป็น
ระบบไม่ครบ  

-  หวัขอ้ 
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ตารางที 13  เกณฑก์ารวดัทกัษะการจดัการความรู้ (ต่อ) 
   

 

หวัขอ้ 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

     

การสร้างความรู้
จากความรู้ที            
ฝังลึกเป็นความรู้ 
ทีชดัแจง้ 

   

 

นกัเรียนแสวงหา
ความรู้จาก
เอกสารมากกวา่       

 ชิน  ปราชญ-์
ชาวบา้น  มากกวา่ 

 คน  สรุปเนือหา
ทีไดรั้บมอบหมาย
ครบถว้น 

นกัเรียนแสวงหา
ความรู้                  
จากเอกสาร  ชิน 
ปราชญช์าวบา้น   

 คน  และสรุป
เนือหาทีไดรั้บ
มอบหมาย
ครบถว้น 

นกัเรียนแสวงหา
ความรู้                  
จากเอกสาร  ชิน 
ปราชญช์าวบา้น   
 คน  และสรุป
เนือหาทีไดรั้บ
มอบหมาย        
ไม่ครบถว้น 

นกัเรียนแสวงหา
ความรู้                  
จากเอกสาร  ชิน 
ปราชญช์าวบา้น  

 คน  และสรุป
เนือหาทีไดรั้บ
มอบหมาย        
ไม่ครบถว้น 

นกัเรียนแสวงหา
ความรู้                  
จากเอกสารหรือ
ปราชญช์าวบา้น
อยา่งใดอยา่งหนึง
และหรือเนือหาที
ไดรั้บมอบหมาย      
ไม่ครบถว้น 

การแลกเปลียน
ความรู้เพือให้เกิด
องคค์วามรู้ใหม่ 

 

การอภิปราย  และ
สรุปผล  ผูเ้รียน
สามารถระบุ
หวัขอ้หลกั            
ทีไปศึกษา  และ       
หาเหตุผลมา
สนบัสนุน 

ขอ้มูลหลกัได้
อยา่งครบถว้น 

ไดอ้ยา่งชดัเจน 

การอภิปราย  และ
สรุปผล  ผูเ้รียน
สามารถระบุ
หวัขอ้หลกั               
ทีไปศึกษา  และ       
หาเหตุผลมา
สนบัสนุน 

ขอ้มูลหลกัได้
ครบถว้น 

แต่ไม่ชดัเจน 

การอภิปราย  และ
สรุปผล  ผูเ้รียน
สามารถระบุ
หวัขอ้หลกั               
ทีไปศึกษา  และ       
หาเหตุผลมา
สนบัสนุน 

ขอ้มูลหลกัได ้

ไม่ครบถว้น   
แต่มีความชดัเจน 

การอภิปราย  และ
สรุปผล  ผูเ้รียน
สามารถระบุ
หวัขอ้หลกั               
ทีไปศึกษา  และ      
หาเหตุผลมา
สนบัสนุน 

ขอ้มูลหลกัได ้

ไม่ครบถว้น 

และไม่ชดัเจน 

การอภิปราย  และ
สรุปผล  ผูเ้รียน
สามารถระบุได้
เฉพาะหวัขอ้หลกั
เพียงอยา่งเดียว 

การจดัเก็บความรู้
อยา่งเป็นระบบ 

 

ในตารางที    การประเมินชินงาน  ดา้นการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 

การประยกุตใ์ช้
ความรู้ 

 

ในตารางที    การประเมินโครงงาน  ดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

 
ตารางที 14  การประเมินชินงาน  ดา้นการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

     

.  เนือหา มีรายละเอียด
ขยายความ 

ทุกประเด็นของ
เรืองดว้ยขอ้มูล 

ทีถูกตอ้ง  และมี
ความสอดคลอ้ง
กนัอยา่งละเอียด 

มีรายละเอียด
ขยายความ
ประเด็นของเรือง
ดว้ยขอ้มูลที
สอดคลอ้งกนั 

แต่ไม่ละเอียด 

มีรายละเอียด
ขยาย 

ความสาํคญั 

และรายละเอียด 

มีความสมบูรณ์
บางส่วน 

มีรายละเอียด
ขยายความ 

บางประเด็น 

และมีรายละเอียด
นอ้ย  หรือ 

มีใจความ 

ไม่สมบูรณ์ 

เขียนขอ้ความ
เป็นประเด็นโดย
ไม่มีรายละเอียด
ขยายความ 
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ตารางที 14  การประเมินชินงาน  ดา้นการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ  (ต่อ) 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

     

 .  ความครบถว้น
ถูกตอ้งของขอ้มูล 

มีการปฏิบติัครบ 

ทุกรายการ  จาก
ขอ้มูลทีเลือกมา
ครบทุกรายการ 

มีการให้เหตุผล
ประกอบ และ        
มีภาพหรือแผนภูมิ
ประกอบทุก
รายการ 

มีการปฏิบติัครบ
ทุกรายการ  จาก
ขอ้มูลทีเลือกมา
ครบทุกรายการ 

มีการให้เหตุผล
ประกอบ 

และมีภาพหรือ
แผนภูมิประกอบ
บางรายการ 

มีการปฏิบติัไม่
ครบทุกรายการ 

จากขอ้มูล 

ทีเลือกมาครบ 

ทุกรายการ 

มีการให้เหตุผล
ประกอบ 

และไม่มีภาพ
หรือแผนภูมิ 

มีการปฏิบติัครบ
บางรายการ   

จากขอ้มูล 
ทีเลือกมาไม่
ครบทุกรายการ 

ไม่มีการให้
เหตุผล 

และไม่มีภาพ
หรือแผนภูมิ 

มีการปฏิบติั       
ไม่ครบ               
ทุกรายการ 

 

.  ความริเริม
สร้างสรรค ์

ผลงานบ่งบอกถึง
ความริเริม
สร้างสรรค์
น่าสนใจ  เช่น   
มีแผนภูมิประกอบ   
มีภาพประกอบ  
สีสนัสวยงาม            
มีการบรรยาย            
ใตภ้าพ 

อยา่งละเอียด 

ผลงานบ่งบอกถึง
ความริเริม
สร้างสรรค์
น่าสนใจ  เช่น           
มีแผนภูมิ                  
มีภาพประกอบ  
สีสนัสวยงาม            
มีการบรรยาย            
ใตภ้าพ 

อยา่งละเอียด 

บางภาพ 

ผลงานบ่งบอก
ถึงความริเริม
สร้างสรรค์
น่าสนใจ  เช่น   
มีแผนภมิู              
มีภาพประกอบ   
สีสนัสวยงาม 

บางภาพ   และ 

มีการบรรยาย        
ใตภ้าพ                
แต่ไม่ละเอียด 

ผลงานบ่งบอก
ถึงความริเริม
สร้างสรรค ์

เพียงเล็กนอ้ย         
มีลวดลาย
สวยงาม 

ผลงานไม่           
บ่งบอกถึง
ความริเริม
สร้างสรรค ์        
ไม่มีลวดลาย      
ไม่มีสีสนั 

 .  วิธีทาํชินงาน แสดงวิธีทาํถูกตอ้ง  
ชดัเจน 

มีคาํบรรยาย
ประกอบ   
มีตน้ฉบบั 

ร่างแกไ้ข 

แสดงวิธีทาํถูกตอ้ง
เป็นส่วนใหญ่           
มีคาํบรรยาย 

ประกอบ                   
มีร่องรอย             
การแกไ้ขปรับปรุง 

แสดงวิธีทาํ
ถูกตอ้ง  ชดัเจน  
มีคาํบรรยาย
ประกอบ               
ไม่มีตน้ฉบบั 

ร่างแกไ้ข 

แสดงวิธีทาํ
ถูกตอ้งบางส่วน 
มีคาํบรรยาย
ประกอบ               
แต่ไม่ชดัเจน          
ไม่มีตน้ฉบบั 

ร่างแกไ้ข 

แสดงวิธีทาํ        
ไม่เหมาะสม      
ไม่ชดัเจน   
ขอ้มูลส่วน
ใหญ่                   
ไม่ถูกตอ้ง   

 

ตารางที 15  การประเมินโครงงาน  ดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

     

.  เนือหา 
 

มีรายละเอียด
ขยายความทุก
ประเด็นของเรือง
ดว้ยขอ้มูล               

มีรายละเอียด
ขยายความ
ประเด็นของเรือง
ดว้ยขอ้มูล 

มีรายละเอียด
ขยายความสาํคญั
และรายละเอียด     
มีความสมบูรณ์ 

มีรายละเอียด
ขยายความบาง
ประเด็นและมี
รายละเอียดนอ้ย 

เขียนขอ้ความ
เป็นประเด็นโดย
ไม่มีรายละเอียด
ขยายความ 
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ตารางที 15  การประเมินโครงงาน  ดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้  (ต่อ) 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

     

 ทีถูกตอ้ง  และ    
มีความ
สอดคลอ้งกนั
อยา่งละเอียด 

ทีสอดคลอ้งกนั
แต่ไม่ละเอียด 

บางส่วน หรือมีใจความ 
ไม่สมบูรณ์ 

 

.  การออกแบบ
โครงงาน  

นาํเสนอผลงาน
ถูกตอ้ง 

ทุกขนัตอน        
สีสนัสวยงาม          
มีความคิด
สร้างสรรค ์

นาํเสนอผลงาน
ถูกตอ้ง 

ทุกขนัตอน 

เป็นส่วนใหญ่  
สีสนัสวยงาม          
มีความคิด
สร้างสรรค ์

นาํเสนอผลงาน
ถูกตอ้ง 

ทุกขนัตอน 

เป็นส่วนใหญ่   
สีสนัสวยงาม  
ขาดความคิด
สร้างสรรค ์

นาํเสนอผลงาน
ถูกตอ้ง 

บางขนัตอน      
สีสนัไม่ค่อย
สวยงาม                 
ขาดความคิด
สร้างสรรค ์

นาํเสนอผลงาน      
ไม่ถูกตอ้งตาม
ขนัตอน  สีสนั        
ไม่สวยงาม   
ขาดความคิด
สร้างสรรค ์

.  การนาํเสนอ มีการสือสาร
ชดัเจน รูปแบบ
การนาํเสนอ
เหมาะสม  ขอ้มลู
รายงานชดัเจน  
สรุปขอ้มูลได้
ตรงประเด็น 

มีการสือสาร
ชดัเจน รูปแบบ
การนาํเสนอ
เหมาะสม  ขอ้มลู
รายงานชดัเจน
เป็นบางรายการ
เป็นส่วนใหญ่  
สรุปขอ้มูลได้
ตรงประเด็น 

มีการสือสาร
ชดัเจน รูปแบบ
การนาํเสนอ
เหมาะสม  ขอ้มลู
รายงานชดัเจน
เป็นบางรายการ  
สรุปขอ้มูลได้
ตรงประเด็นเป็น
บางประเด็น 

สือสารไม่ค่อย
ชดัเจน รูปแบบ
การนาํเสนอ
เหมาะสม  ขอ้มลู
รายงานไม่ชดัเจน
เป็นส่วนใหญ่  
มีการสรุป 

ขอ้มูลบา้งเป็น 

บางประเด็น 

สือสาร 

ไม่ชดัเจน 
รูปแบบการ
นาํเสนอ                 
ไม่เหมาะสม  
ไม่มีการสรุป
ขอ้มูล 

  .  องคป์ระกอบ
โครงงาน 

มีการจดั
องคป์ระกอบ
ครบทุกรายการ  
และ มีขนาด
ตวัอกัษร  มี
รูปภาพเหมาะสม   
แยกหวัขอ้ใหญ่  
หวัขอ้ยอ่ยชดัเจน  

หรือจดัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม
กลมกลืนทงั
โครงงาน 

มีการจดั
องคป์ระกอบ
ครบทุกรายการ  
และ มีขนาด
ตวัอกัษร  มี
รูปภาพเหมาะสม  
แยกหวัขอ้ใหญ่  
หวัขอ้ยอ่ย               
ไม่ชดัเจนเป็น 

บางหวัขอ้ 

มีการจดั
องคป์ระกอบ
ครบทุกรายการ  
และมีขนาด
ตวัอกัษร  หรือ
รูปภาพเหมาะสม    
แยกหวัขอ้ใหญ่  
หวัขอ้ยอ่ย               
ไม่ชดัเจน 

มีการจดั
องคป์ระกอบ
ครบทุกรายการ  
และมีขนาด
ตวัอกัษร  หรือ
รูปภาพเหมาะสม    
แต่ไม่แยก 

หวัขอ้ใหญ่  
หวัขอ้ยอ่ย 

มีการจดั
องคป์ระกอบ 

ไม่ครบ 

ทุกรายการ  และ
มีขนาดตวัอกัษร
หรือรูปภาพ            
ไม่เหมาะสม
เกือบทุกรายการ   
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   2.2.4  นาํแบบวดัทกัษะการจดัการความรู้ทีปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  5  คน ได้แก่ ผูเ้ชียวชาญด้าน            
การจดัการความรู้  จาํนวน  2  คน  ดา้นการสอนสังคมศึกษา  จาํนวน  2  คน  และดา้นการวดัและ
ประเมินผล  จาํนวน  1  คน  เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง  และความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content  

Validity)  และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยกาํหนดเกณฑ์การพิจารณาของ
ผูเ้ชียวชาญ  ดงันี   
     ระดบั  5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  มากทีสุด 

     ระดบั  4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  มาก 

     ระดบั  3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  ปานกลาง 

     ระดบั  2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ย 

     ระดบั  1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ยทีสุด 

   2.2.5  นาํแบบวดัทกัษะการจดัการความรู้มาวเิคราะห์โดยส่วนทีเป็นมาตราส่วน  
นาํมาหาค่าเฉลียตงัแต่ 3.50 ขึนไป  และค่าเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน  1.00 ส่วนทีเป็นขอ้เสนอแนะ
นาํมาวเิคราะห์เนือหา  สาํหรับการใหค้วามหมายผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑ ์ ดงันี 

     ค่าเฉลีย  4.50-5.00  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  มากทีสุด 

     ค่าเฉลีย  3.50-4.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  มาก 

     ค่าเฉลีย  2.50-3.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  ปานกลาง 

     ค่าเฉลีย  1.50-2.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ย 

     ค่าเฉลีย  1.00-1.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ยทีสุด  
   2.2.6 นาํแบบวดัทกัษะการจดัการความรู้ทีปรับปรุงแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง
ต่อไป โดยนาํคะแนนเฉลียของทกัษะการจดัการความรู้มาแปลความหมาย  โดยกาํหนดเป็นเกณฑ์
ประมาณค่า  ดงันี 

       ค่าเฉลีย  4.50-5.00  หมายความวา่  มีทกัษะการจดัการความรู้  มากทีสุด 

     ค่าเฉลีย  3.50-4.49  หมายความวา่  มีทกัษะการจดัการความรู้ มาก 

     ค่าเฉลีย  2.50-3.49  หมายความวา่  มีทกัษะการจดัการความรู้   
ปานกลาง 

     ค่าเฉลีย  1.50-2.49  หมายความวา่  มีทกัษะการจดัการความรู้ นอ้ย 

     ค่าเฉลีย  1.00-1.49  หมายความวา่  มีทกัษะการจดัการความรู้     
นอ้ยทีสุด 
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   2.2.7 แบบวัดทักษะการจัดการความรู้   ผ่านการหาประสิทธิภาพความ
สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างอยูที่ระดบัมากทีสุด   ( X =  4.63, S.D. = 0.41)   แลว้นาํไปทดลองใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
  2.3  แบบวดัความพึงพอใจ  ซึงใช้แบบรายงานตนเองทีมีต่อรูปแบบการเรียน                 
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา                   
มีขนัตอนการดาํเนินการสร้าง  ดงันี 

   2.3.1  ศึกษาเอกสาร  ตาํราเกียวกบัการสร้างแบบวดัความพึงพอใจ   
   2.3.2  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  เพือนาํมาเป็น
แนวทางในการกาํหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบวดัความพึงพอใจ    
   2.3.3  กาํหนดโครงสร้าง  และประเด็นการวดัความพึงพอใจ   
   2.3.4 สร้างแบบวดัความพึงพอใจ  ซึงใช้แบบรายงานตนเองเสนอต่ออาจารย ์           
ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความถูกต้อง  และความเหมาะสมเชิงทฤษฎี  และนําไป
ปรับปรุงแกไ้ข  ดงัตารางที 16  และเกณฑก์ารประเมิน  ดงัตารางที  17 
 

ตารางที 16  แบบรายงานตนเอง 
 

ขนัตอน ใหน้กัเรียนระบุสิงทีทาํเกียวกบัการจดัการความรู้ 

1. การเตรียมความพร้อม               
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน (Preparation for 

Knowledge  Management  on 
Local Wisdom)    

นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรต่อขนัตอนการเตรียม         
ความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  และ         
มีขอ้เสนอแนะ ในการปรับปรุงแกไ้ข  หรือเพิมเติมอยา่งไร
ต่อขนัตอนการเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบั 

ภูมิปัญญาทอ้งถิน     
2.  การออกแบบการจดัการ
ความรู้ (Knowledge 

Management  Designing) 

นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรต่อขนัตอนการออกแบบ               
การจดัการความรู้  และมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  
หรือเพิมเติมอยา่งไรต่อขนัตอนการออกแบบการจดัการ
ความรู้ 

3.  การสร้างความรู้  (Knowledge  

Creating)  จากความรู้ทีฝังลึก
(Tacit  Knowledge) เป็นความรู้      
ทีชดัแจง้  (Explicit  Knowledge)   

นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรต่อขนัตอนการสร้างความรู้จาก
ความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้  และมีขอ้เสนอแนะใน
การปรับปรุงแกไ้ข หรือเพิมเติมอยา่งไรต่อขนัตอนการสร้าง
ความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้     
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ตารางที 16 แบบรายงานตนเอง (ต่อ) 
 

ขนัตอน ใหน้กัเรียนระบุสิงทีทาํเกียวกบัการจดัการความรู้ 

4.  การแลกเปลียนความรู้เพือ          
ใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  
(Knowledge  Sharing for the 

New Body of Knowledge)   

นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรต่อขนัตอนการแลกเปลียน
ความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  และมีขอ้เสนอแนะใน        
การปรับปรุงแกไ้ข  หรือเพิมเติมอยา่งไรต่อขนัตอน                
การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่     

 5.  การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็น
ระบบ (Systematic Storing of 

Knowledge) 

นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรต่อขนัตอนการจดัเก็บความรู้        
อยา่งเป็นระบบ  และมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  
หรือเพิมเติมอยา่งไรต่อขนัตอนการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็น
ระบบ 

6.  การประยกุตใ์ชค้วามรู้  
(Knowledge Applying)    

นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรต่อขนัตอนการประยกุตใ์ช้
ความรู้  และมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  หรือ
เพิมเติมอยา่งไรต่อขนัตอนการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

 

ตารางที 17 เกณฑก์ารประเมินแบบรายงานตนเอง 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

     

.  จุดเนน้ของเนือหา  มีการเขียนบทนาํ
เป็นประโยคที
เป็นใจความของ
เนือหา   
เขียนเนือหาได้
สอดคลอ้งกบั
หวัขอ้ทีกาํหนด
ไดช้ดัเจน  และ
เขียนยอ่หนา้
สุดทา้ยเสนอ
ภาพรวมทีสาํคญั
ของเนือหา 

มีการเขียนบทนาํ
เป็นประโยคที
เป็นใจความของ
เนือหา   
เขียนเนือหาได้
สอดคลอ้งกบั
หวัขอ้ทีกาํหนด
ไดช้ดัเจน  และ 

เขียนยอ่หนา้
สุดทา้ยสอดคลอ้ง
กบับทนาํ  แต่
เนือหาไม่ชดัเจน 

มีการเขียนบทนาํ
เป็นประโยคที
เป็นใจความของ
เนือหา 
เขียนไดต้าม
หวัขอ้แต่ออก
นอกประเด็น และ
เขียนยอ่หนา้
สุดทา้ยสอดคลอ้ง
กบับทนาํ  และ   
เนือหา 

 มีการเขียน
เนือหาสอดคลอ้ง
เป็นบางประเด็น  
เขียนเนือหาซาํไป
ซาํมา  ไม่มี
ขอ้ความที 

แสดงวา่จบ
เนือหาทีเขียน 

เนือหาทีเขียนเป็น
การเล่าเรืองไป
เรือย ๆ               
ไม่แสดงจุดเนน้
ของเรือง  หรือ
เขียนเนือหา            
ไม่เป็นไปตาม
หวัขอ้ทีกาํหนด
หรือไดรั้บ
มอบหมาย 

.  เนือหา เขียนรายละเอียด
เพือขยายความ 
ทุกประเด็น  และ
มีความสอดคลอ้ง 
และสมดุล 

เขียนรายละเอียด
เพือขยายความ 
ทุกประเด็น  และ 
มีความสอดคลอ้ง
กนัเป็นส่วนใหญ่ 

เขียนรายละเอียด
เพือขยายความทุก
ประเด็น 

แต่เขียนซาํไป          
ซาํมา 

เขียนรายละเอียด
เพือขยายความทุก
ประเด็น  และ          
มีความสอดคลอ้ง 

เขียนรายละเอียด
เพือขยายความ         
ไม่ครบ 
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ตารางที 17 เกณฑก์ารประเมินแบบรายงานตนเอง  (ต่อ) 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

     

.  ความสอดคลอ้ง
และความเชือมโยง 

มีการวางโครง
เรืองไวอ้ยา่ง
ชดัเจน  มีการ
เรียบเรียง
ประโยค  มีความ
กลมกลืน  และ       
มีการเขียนทีระบุ
รายละเอียดที
สมดุลให้ผูอ่้าน
เขา้ใจเรืองราว         
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

มีการวางโครง
เรืองไวอ้ยา่ง
ชดัเจน  มีการ
เรียบเรียง
ประโยค  และ         
มีความกลมกลืน  
และมีการเขียน 

ทีระบุรายละเอียด
ให้ผูอ่้านเขา้ใจ
เรืองราวได ้

มีการวางโครง
เรืองไวอ้ยา่ง
ชดัเจน                    
การเรียบเรียง
ประโยคไม่มี
ความกลมกลืน  
และมีการเขียน 

ทีระบุถึง
รายละเอียด           
ไม่ครบตาม 

โครงเรือง 

มีการวาง 

โครงเรือง   
แต่เขียนเรือง 

วกไปวนมา 

ไม่มีการวาง 

โครงเรือง  เขียน
ประโยคสนั ๆ 

.  ประโยชน์ของ
บทเรียน 

บทเรียนมี
ประโยชน์ต่อ
ตนเอง  และ 

ต่อชุมชน  และ
สามารถอธิบาย 

เหตุผลไดช้ดัเจน 

บทเรียนมี
ประโยชน์ 

ต่อตนเอง  หรือ 

ต่อชุมชน  และ
สามารถอธิบาย
เหตุผลไดช้ดัเจน 

บทเรียนมี
ประโยชน์ 

ต่อตนเอง  หรือ
ต่อชุมชน  และ
สามารถอธิบาย
เหตุผลไม่ชดัเจน 

บทเรียนมี
ประโยชน์ 

ต่อตนเอง  หรือ
ต่อชุมชน และ
อธิบายเหตุผล         
ไดส้นั ๆ 

บทเรียนมี
ประโยชน์ 

ต่อตนเอง  หรือ
ต่อชุมชน   
ไม่สามารถ
อธิบายเหตุผลได ้

 

   2.3.5 นําวดัความพึงพอใจ  ซึงใช้แบบรายงานตนเองทีปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เสนอต่อผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการความรู้  จาํนวน 
2  คน  ดา้นการสอนสังคมศึกษา  จาํนวน   2  คน  และดา้นการวดัและประเมินผล  จาํนวน 1 คน 
เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง  และความเทียงตรงเชิงเนือหา  (Content Validity)  และความตรง                         
เชิงโครงสร้าง  (Construct  Validity) โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ชียวชาญ ดงันี   
     ระดบั  5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  มากทีสุด 

     ระดบั  4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  มาก 

     ระดบั  3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  ปานกลาง 

     ระดบั  2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ย 

     ระดบั  1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ยทีสุด 

   2.3.6 นาํแบบวดัความพึงพอใจ  ซึงใชแ้บบรายงานตนเองมาวเิคราะห์ โดยส่วน
ทีเป็นมาตราส่วน  นาํมาหาค่าเฉลียตงัแต่ 3.50 ขึนไป  และค่าเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที
เป็นขอ้เสนอแนะนาํมาวเิคราะห์เนือหา  สาํหรับการใหค้วามหมายผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑ ์ ดงันี  



 
 

 

140 

    ค่าเฉลีย  4.50-5.00  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  มากทีสุด 

    ค่าเฉลีย  3.50-4.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  มาก 

    ค่าเฉลีย  2.50-3.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  ปานกลาง 

    ค่าเฉลีย  1.50-2.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ย 

    ค่าเฉลีย  1.00-1.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ยทีสุด  
   2.3.7 นาํแบบวดัความพึงพอใจ  ซึงใช้รายงานตนเองทีตรวจสอบค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข  โดยนาํแบบรายงานตนเองทีเป็นความเรียงมาวิเคราะห์เนือหา  
(Content Analysis) บรรยายเชิงพรรณนา  และนาํความถีของความพึงพอใจมาแปลความหมาย  โดย
กาํหนดความถีเป็นค่าร้อยละ  ดงันี  
     ร้อยละ   90-100   มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากทีสุด 

     ร้อยละ   80-89     มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 

     ร้อยละ   70-79     มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

     ร้อยละ   60-69     มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย 

     ตาํกวา่ร้อยละ 60  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยทีสุด 

   2.3.8 แบบวัดความพึงพอใจ  ซึงใช้แบบรายงานตนเอง  ผ่านการหา
ประสิทธิภาพความสอดคลอ้งอยูที่ระดบัมากทีสุด  ( X =  4.71, S.D. = 0.44)  และนาํไปทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
  2.4 ถอดบทเรียนการจดัการความรู้ 

   2.4.1 ถอดบทเรียนการจดัการความรู้หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา เป็นการเรียนรู้หลงั
ปฏิบติักิจกรรม (After Action Review: AAR)  ดงันี 

    2.4.1.1 การบนัทึกความรู้  สําหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัผลงาน
นกัเรียนทีเป็นการปฏิบติัทีเป็นเลิศ  (Best Practices) การเขียนเล่าเรือง โดยการประเมินผลตาม
เกณฑที์ครูกาํหนด  มีขนัตอนการดาํเนินการสร้าง  ดงันี 

     1.  ศึกษาเอกสาร  ตาํราเกียวกบัการสร้างแบบบนัทึกความรู้   
     2.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  เพือ
นาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบบนัทึกความรู้     
     3.  กาํหนดประเด็นการบนัทึกความรู้  ไดแ้ก่   
              3.1 การดาํเนินกิจกรรมมีการวางแผนกันอย่างไร อะไรคือ
จุดมุ่งหมายของการปฏิบติักิจกรรม 
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             3.2 เทคนิคหรือวิธีดาํเนินกิจกรรม  มีเทคนิคหรือวิธีดาํเนิน
กิจกรรมอยา่งไรถึงทาํใหกิ้จกรรมเป็นไปตามแผนทีวางไว ้

             3.3 ผลทีเกิดขึนจากการดาํเนินกิจกรรม มีสิงใดบา้งไม่เป็น                
ไปตามทีวางแผนไว ้ ทาํไมเป็นเช่นนนั มีปัญหาอะไรบา้ง มีสิงใดทีเป็นผลสําเร็จทีเกิดขึนจากการ
ดาํเนินกิจกรรม 

             3.4  ปัจจยัในการดาํเนินกิจกรรม  มีปัจจยัใดบา้งทีทาํให้การ
ดาํเนินกิจกรรมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  และตรงตามวตัถุประสงค ์

             3.5  สรุปผลการดาํเนินกิจกรรม  จากการดาํเนินกิจกรรมมีสิง
ใดบา้งทีเป็นคุณค่าต่อตนเอง  ต่อชุมชนและต่อประเทศชาติ 

     4.  นาํแบบบนัทึกความรู้ ใชเ้กณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Scoring Rubric) 5 ระดบั เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง  และความเหมาะสมเชิงทฤษฎี  และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข  ดงัตารางที 18 

 

ตารางที  18  แนวทางการประเมินแบบบนัทึกความรู้ 
 

ประเด็น 

การประเมิน 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
    

. การดาํเนิน
กิจกรรม 

มีการเขียนวธีิการ
ดาํเนินงานตงัแต่
เริมปฏิบติัจนสินสุด
กิจกรรม  มีการเล่า
ถึงเบืองหลงัของ
การปฏิบติั  และ 
แรงบนัดาลใจใน
การปฏิบติักิจกรรม
อยา่งชดัเจน 

การเขียนวธีิการ
ดาํเนินงานตงัแต่
เริมปฏิบติัจนสินสุด
กิจกรรม  มีการเล่า
ถึงเบืองหลงัของ
การปฏิบติั  และ 
แรงบนัดาลใจใน
การปฏิบติักิจกรรม    
ไม่ชดัเจน 

 มีการเขียนวธีิการ
ดาํเนินงานตงัแต่
เริมปฏิบติัจนสินสุด
กิจกรรม  มีการเล่า
ถึงเบืองหลงัของ
การปฏิบติั  แต่ไม่มี
การเขียนถึง            
แรงบนัดาลใจใน
การปฏิบติักิจกรรม 

การเขียนวธีิการ
ดาํเนินงานตงัแต่
เริมปฏิบติัจน
สินสุดกิจกรรม  
แต่ไม่มีการเล่าถึง
เบืองหลงัของ 
การปฏิบติั  และ      
แรงบนัดาลใจ         
ในการปฏิบติั
กิจกรรม 

.  เทคนิคหรือ
วธีิการดาํเนิน
กิจกรรม 

มีการเขียน
รายละเอียดเกียวกบั
เทคนิคหรือวธีิการ
ในการดาํเนิน
กิจกรรมใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จ  เช่น   

มีการเขียน
รายละเอียดเกียวกบั
เทคนิคหรือวธีิการ
ในการดาํเนิน
กิจกรรมใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จ  เช่น   

ไม่มีการเขียน
รายละเอียดเกียวกบั
เทคนิคหรือวธีิการ
ในการดาํเนิน
กิจกรรมใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จ  เพียงแต่มี 

ไม่มีการเขียน
รายละเอียด
เกียวกบัเทคนิค
หรือวธีิการในการ
ดาํเนินกิจกรรม
ใหป้ระสบ 
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ตารางที  18  แนวทางการประเมินแบบบนัทึกความรู้  (ต่อ) 
 

ประเด็น 

การประเมิน 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
    

 การระดม                
ความคิดเห็น            
การแลกเปลียน
ความรู้อยา่งชดัเจน 

การระดม               
ความคิดเห็น              
การแลกเปลียน
ความรู้ไม่ชดัเจน 

การยกตวัอยา่ง
วธีิการดาํเนิน
กิจกรรมมากกวา่   
ตวัอยา่ง 

ผลสาํเร็จ  แต่มี
การยกตวัอยา่ง  

  ตวัอยา่ง 

.  ผลทีเกิดจากการ
ดาํเนินกิจกรรม 

มีการเขียนถึง
ผลสาํเร็จทีเกิดขึน
จากการดาํเนิน
กิจกรรม  ปัญหา
อุปสรรคในการ
ดาํเนินกิจกรรม  
และวธีิการแกไ้ข
ปัญหาทีเกิดขึน
อยา่งชดัเจน   

มีการเขียนถึง
ผลสาํเร็จทีเกิดขึน
จากการดาํเนิน
กิจกรรม  ปัญหา
อุปสรรคในการ
ดาํเนินกิจกรรม  
และวธีิการแกไ้ข
ปัญหาทีเกิดขึน          
ไม่ชดัเจน   

มีการเขียนถึง
ผลสาํเร็จทีเกิดขึน
จากการดาํเนิน
กิจกรรม  ปัญหา
อุปสรรคในการ
ดาํเนินกิจกรรม   
แต่ไม่บอกวธีิการ
แกไ้ขปัญหาที
เกิดขึน   

มีการเขียนถึง
ผลสาํเร็จทีเกิดขึน
จากการดาํเนิน
กิจกรรม  แต่ไม่มี
การพดูถึงปัญหา
อุปสรรคในการ
ดาํเนินกิจกรรม  
และวธีิการแกไ้ข
ปัญหาทีเกิดขึน  

.  ปัจจยัในการ
ดาํเนินกิจกรรม 

มีการวเิคราะห์
ปัจจยัทีทาํใหก้าร
ดาํเนินกิจกรรม
ประสบผลสาํเร็จ  
เช่น  ความ
รับผิดชอบ  ความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ความ
ร่วมมือของกลุ่ม  
ความร่วมมือของ
ปราชญช์าวบา้น         
มีการอธิบายอยา่ง
ชดัเจน 

มีการวเิคราะห์
ปัจจยัทีทาํใหก้าร
ดาํเนินกิจกรรม
ประสบผลสาํเร็จ  
เช่น  ความ
รับผิดชอบ  ความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ความ
ร่วมมือของกลุ่ม  
ความร่วมมือของ
ปราชญช์าวบา้น  
อธิบายไม่ชดัเจน 

มีการวเิคราะห์
ปัจจยัทีทาํใหก้าร
ดาํเนินกิจกรรม
ประสบผลสาํเร็จ  
เช่น  ความ
รับผิดชอบ  ความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ความ
ร่วมมือของกลุ่ม  
ความร่วมมือของ
ปราชญช์าวบา้น         
มีการอธิบายบาง
ประเด็น 

มีการวเิคราะห์
ปัจจยัทีทาํใหก้าร
ดาํเนินกิจกรรม
ประสบผลสาํเร็จ  
เช่น  ความ
รับผิดชอบ   
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
ความร่วมมือของ
กลุ่ม ความร่วมมือ
ของปราชญ์
ชาวบา้น  แต่ไม่มี
การอธิบาย 

 .  สรุป มีการสรุปความรู้ที
ไดรั้บวา่มีคุณค่าต่อ
ตนเอง  ต่อชุมชน  
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

มีการสรุปความรู้ที
ไดรั้บวา่มีคุณค่าต่อ
ตนเอง  ต่อชุมชน  
อยา่งชดัเจน            
อยา่งหนึงอยา่งหนึง 

มีการสรุปความรู้ที
ไดรั้บวา่มีคุณค่าต่อ
ตนเอง  ต่อชุมชน  
ไดไ้ม่ชดัเจน 

มีการสรุปความรู้
แต่ไม่ไดก้ล่าวถึง
คุณค่าต่อตนเอง 
หรือต่อชุมชน 
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     5.  นาํแบบบนัทึกความรู้ทีปรับปรุงแกไ้ข  ตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  5  คน  ไดแ้ก่  ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการ
ความรู้ จาํนวน  2  คน ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี  จาํนวน  2  คน  และดา้นการวดั
และประเมินผล  จาํนวน 1 คน  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงเชิงเนือหา  (Content  

Validity)  และความตรงเชิงโครงสร้าง  (Construct Validity) โดยกาํหนดเกณฑ์การพิจารณาของ
ผูเ้ชียวชาญ ดงันี    
      ระดบั  5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  มากทีสุด 

      ระดบั  4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  มาก 

      ระดบั  3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  ปานกลาง 

      ระดบั  2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ย 

      ระดบั  1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ยทีสุด 

     6.  นาํแบบบนัทึกความรู้มาวิเคราะห์โดยส่วนทีเป็นมาตราส่วน  
นาํมาหาค่าเฉลียตงัแต่  3.50  ขึนไป  และค่าเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00  ส่วนทีเป็นขอ้เสนอแนะ
นาํมาวเิคราะห์เนือหา  สาํหรับการใหค้วามหมายผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑ ์ ดงันี 

     ค่าเฉลีย  4.50-5.00  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง               
มากทีสุด 

          ค่าเฉลีย  3.50-4.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  มาก 

          ค่าเฉลีย  2.50-3.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง              
ปานกลาง 

          ค่าเฉลีย  1.50-2.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง  นอ้ย 

          ค่าเฉลีย  1.00-1.49  หมายความวา่  มีความสอดคลอ้ง                
นอ้ยทีสุด 

     7.  นาํแบบบนัทึกความรู้  ตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งและ
ปรับปรุงแก้ไขแลว้ โดยนาํคะแนนเฉลียของแบบบนัทึกความรู้มาแปลความหมาย  กาํหนดเป็น
เกณฑป์ระมาณค่า  ดงันี 

             ค่าเฉลีย  4.50-5.00  หมายความวา่  มีความสามารถบนัทึก
ความรู้  มากทีสุด 

           ค่าเฉลีย  3.50-4.49  หมายความวา่  มีความสามารถบนัทึก
ความรู้ มาก 
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           ค่าเฉลีย  2.50-3.49  หมายความวา่  มีความสามารถบนัทึก
ความรู้ ปานกลาง 

           ค่าเฉลีย  1.50-2.49  หมายความวา่  มีความสามารถบนัทึก
ความรู้ นอ้ย 

           ค่าเฉลีย  1.00-1.49  หมายความวา่  มีความสามารถบนัทึก
ความรู้  นอ้ยทีสุด 

           8.  แบบบนัทึกความรู้  ผา่นการหาประสิทธิภาพความสอดคลอ้ง  
อยูที่ระดบัมากทีสุด   ( X =  4.52, S.D. = 0.48)  และนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
    2.4.1.2 การสัมภาษณ์นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  ประเด็นการสัมภาษณ์  คือ  
หลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  นกัเรียนไดน้าํเอาวธีิการไปใชก้บัวชิาอืน  หรือกิจกรรมอืนหรือไม่  อยา่งไร 

    2.4.1.3  การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ประเด็นการแลกเปลียนเรียนรู้  ดงันี 

     1.  การกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  เป็นอยา่งไร 

     2.  องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
จดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  เป็นอยา่งไร 

     3.  กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  เป็นอยา่งไร 
   2.4.2 วิเคราะห์การถอดบทเรียน  จาก  AAR  การบนัทึกความรู้  โดยการหา
ค่าเฉลีย  ( X ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) การสัมภาษณ์นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  และการจดัเวที
แลกเปลียนเรียนรู้ ใชก้ารวเิคราะห์เนือหา  (Content Analysis) บรรยายเชิงพรรณนา   
 

ตารางที 19  สรุปขนัตอนที 2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา  
                    (Design & Development: D & D) 
 

 

วตัถุประสงค ์
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งขอ้มูล 
เครืองมือทีใช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

ผลการ
ดาํเนินการ 

.  เพือพฒันา
รูปแบบการ
เรียนการสอน
ตามแนวคิดการ
จดัการความรู้ 
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ตารางที 19  สรุปขนัตอนที 2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา  
                    (Design & Development: D & D)  (ต่อ) 
 

 

วตัถุประสงค ์
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งขอ้มูล 
เครืองมือทีใช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

ผลการ
ดาํเนินการ 

.  สงัเคราะห์
รูปแบบ              
การเรียน           
การสอน      
ตามแนวคิดการ
จดัการความรู้
กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  
สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา 

วเิคราะห์
เอกสาร   

 

เอกสาร 

ขอ้มูลพืนฐาน 

ทีไดจ้าก 

การวเิคราะห์
ในขนัตอนที  

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เนือหา  
(Content  

Analysis) 

โครงร่าง
รูปแบบ 

การเรียน              
การสอนตาม
แนวคิดการ
จดัการความรู้
กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  
สาํหรับนกัเรียน   
ชนัมธัยมศึกษา 

.   ตรวจสอบ
คุณภาพ
รูปแบบ            
การเรียน         
การสอนกบั 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  
สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา  
เพือยนืยนัความ
เหมาะสมของ
รูปแบบ 

ตรวจสอบ
รูปแบบ             
การเรียน             
การสอนตาม
แนวคิดการ
จดัการความรู้
กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  
สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา  

สนทนากลุ่ม
(Focus Group  

Discussion)
โดยผูท้รง 

คุณวฒิุดา้น
รูปแบบ   
การเรียน      
การสอน   
จาํนวน  คน 

แบบตรวจสอบ 
คุณภาพ
รูปแบบ             
การเรียน         
การสอนตาม
แนวคิดการ
จดัการความรู้
กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  
สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา   

ขอ้เสนอแนะ
นาํมาวิเคราะห์
เนือหา 

โครงร่าง
รูปแบบ 

การเรียน          
การสอนตาม
แนวคิดการ
จดัการความรู้
กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  
สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา  
ผา่นการ
ตรวจสอบจาก 
ผูท้รงคุณวฒิุ 

.3  ตรวจสอบ
คุณภาพ
แผนการจดัการ
เรียนรู้ 

ตรวจสอบ
แผนการจดั          
การเรียนรู้ 

ผูเ้ชียวชาญ  
จาํนวน 5 คน  
ไดแ้ก่  
ผูเ้ชียวชาญดา้น
หลกัสูตร  และ
การสอน 2 คน 

แบบตรวจสอบ
คุณภาพ
แผนการจดัการ
เรียนรู้   

ขอ้เสนอแนะ
นาํมาวิเคราะห์
เนือหา 

แผนการจดัการ
เรียนรู้  ผา่น 

การหาคุณภาพ 
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ตารางที 19  สรุปขนัตอนที 2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา  
                    (Design & Development: D & D) (ต่อ) 
 

 

วตัถุประสงค ์
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งขอ้มูล 
เครืองมือทีใช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

ผลการ
ดาํเนินการ 

  การสอนสงัคม
ศึกษา  2  คน  
และ การวดั
และประเมินผล   
1  คน 

   

.  เพือพฒันา
เครืองมือทีใช้
ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

     

.  ศึกษา
เอกสาร  ตาํรา
แนวคิดทฤษฎีที
เกียวขอ้งใน 
การเรียนการ
สอนตาม
แนวคิดการ
จดัการความรู้
กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  
สาํหรับนกัเรียน 

ชนัมธัยมศึกษา   

วเิคราะห์
เอกสาร   

 

เอกสาร  ตาํรา
แนวคิดทฤษฎีที
เกียวขอ้งใน 
การเรียน         
การสอนตาม
แนวคิดการ
จดัการความรู้
กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  
สาํหรับนกัเรียน 

ชนัมธัยมศึกษา   

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

การวเิคราะห์
เนือหา  
(Content  

Analysis) 

ลกัษณะ
ประเภทของ
เครืองมือ 

.   พฒันา
เครืองมือทีใช้
ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

สร้าง                    
.  แบบ 
ทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน 

.  แบบวดั
ทกัษะการ
จดัการความรู้ 

เครืองมือทีใช้
ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

แบบวเิคราะห์
เนือหา   

การวเิคราะห์
เนือหา  
(Content  

Analysis) 

เครืองมือทีใช้
ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล   

. แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน 

2.  แบบวดั
ทกัษะการจดั- 
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ตารางที 19  สรุปขนัตอนที 2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา  
                    (Design & Development: D & D) (ต่อ) 
 

 

วตัถุประสงค ์
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งขอ้มูล 
เครืองมือทีใช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

ผลการ
ดาํเนินการ 

 .  แบบวดั
ความพึงพอใจ:  
แบบรายงาน
ตนเอง 

.  แบบบนัทึก
ความรู้ 

   การความรู้ 

.  แบบวดั         
ความพึงพอใจ: 

แบบรายงาน
ตนเอง 

.  แบบบนัทึก
ความรู้ 

.  ตรวจสอบ
ความตรง             
เชิงเนือหา  
(Content  

Validity) 
และความตรง
เชิงโครงสร้าง
(Construct  

Validity) 
 

ตรวจสอบ
ความตรง             
เชิงเนือหา  
(Content  

Validity) 
และความตรง
เชิงโครงสร้าง
(Construct  

Validity) 
 

ผูเ้ชียวชาญ 
จาํนวน    คน
ไดแ้ก่  ดา้น
หลกัสูตร  และ
การสอน 2 คน 
การสอนสงัคม
ศึกษา  2  คน  
และ การวดั
และประเมินผล   
1  คน  

แบบประเมิน
ความ
สอดคลอ้ง           
เชิงเนือหา  
(Content  

Validity) 
และเชิง
โครงสร้าง
(Construct  

Validity)  

หาค่าเฉลีย  
.   ขึนไป  
และส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน            
ไม่เกิน .   
ส่วน
ขอ้เสนอแนะ
นาํมาวิเคราะห์
เนือหา 

เครืองมือทีผา่น
การตรวจสอบ
จากผูเ้ชียวชาญ 

.   ตรวจสอบ
คุณภาพของ
เครืองมือ 

ทดลองใช ้

(Try Out) 
 

นกัเรียนชนั        
มธัยมศึกษา         
ปีที   จาํนวน  

 คน ทีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง 

.  แบบ 

ทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน 

.  แบบวดั
ทกัษะการ
จดัการความรู้ 

.  แบบวดั          
ความพึงพอใจ: 

แบบรายงาน
ตนเอง 

4.  แบบบนัทึก
ความรู้ 

.  ค่าความ 

ยากง่าย (P)  
และค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) และ
ค่าความเชือมนั 
2.  ค่าเฉลีย  
( X ) และค่า
เบียงเบน 

มาตรฐาน  
(S.D.) 

.  ค่าร้อยละ 

เครืองมือทีผา่น
การหาคุณภาพ 
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 ขนัตอนท ี 3  การวจัิย (Research: R2 ) การนําไปใช้ (Implementation: I)   
 ในขนัตอนที  3  เป็นการนาํรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ไปทดลองใช ้ ผูว้จิยัดาํเนินการดงันี 

 1.  การเตรียมก่อนการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ผูว้ิจยัใช้กลุ่มตวัอย่าง  คือ  นกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 5/1  และชนัมธัยมศึกษาปีที 5/2 โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร อาํเภอโพธิไทร  
จงัหวดัอุบลราชธานี ทีกาํลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2556  จาํนวน 80 คน   
 2.  ดาํเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั  
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  มีขนัตอนดาํเนินการ  ดงัตารางที 20 
 

ตารางที 20 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ 
           

ขนัตอน กิจกรรม 

1. การเตรียมความพร้อม  
การจดัการความรู้กบั               
ภูมิปัญญาทอ้งถิน 
(Preparation for Knowledge  

Management  on  Local 

Wisdom)    

1. ครูใหค้วามรู้เรืองการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

แก่นกัเรียน 
2. ครูนาํเสนอกรณีตวัอยา่งในการจดัการความรู้  และใหน้กัเรียน
ช่วยกนัวเิคราะห์วา่  ปัญหาคืออะไร  สาเหตุของปัญหา  และ          
ใชว้ธีิการอะไรในการแกปั้ญหานนั 
3. ครูชีแจงเป้าหมายการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน     

  2. การออกแบบการจดัการ
ความรู้  (Knowledge 

Management Designing) 

1. แบ่งกลุ่มนกัเรียน กลุ่มละ 4-6 คน 
2. นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนักาํหนดเป้าหมายในการจดัการความรู้
ในเรืองทีกลุ่มสนใจหรือไดรั้บมอบหมาย 

3. นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนักาํหนดวธีิการทีจะทาํใหเ้ป้าหมาย          
ในการจดัการความรู้ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

4. นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนัสรุปเป้าหมายและวธีิการจดัการความรู้
ของกลุ่มเป็นเอกสาร หรือแผนภูมิหรืออืน ๆ 

3. การสร้างความรู้  
(Knowledge Creating)  จาก
ความรู้ทีฝังลึก  (Tacit  

Knowledge) 

1. นกัเรียนในกลุ่มแบ่งหนา้ทีกนัไปศึกษาคน้ควา้  หรือแสวงหา
ความรู้  จากปราชญช์าวบา้น  เอกสารหรืออืน ๆ   
2. นกัเรียนในกลุ่มไปศึกษาคน้ควา้ความรู้จากปราชญช์าวบา้น  
เอกสารหรืออืน ๆ   
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ตารางที 20 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้  (ต่อ) 
           

ขนัตอน กิจกรรม 

 3. นกัเรียนแต่ละคนทาํเอกสารสรุปความรู้ทีไดจ้ากการแสวงหา
ความรู้   

4.  การแลกเปลียนความรู้
เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  
(Knowledge  Sharing for the 

New Body of Knowledge)   

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายเพือเป็นการขยายขอบข่าย
ของความรู้โดยการแลกเปลียนความรู้จากการไปศึกษาคน้ควา้
จากปราชญช์าวบา้น  เอกสาร  หรืออืน ๆ   
2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัจดัทาํเอกสารสรุปสาระสาํคญัทีได้
จากการแลกเปลียนความรู้ 

 5. การจดัเก็บความรู้อยา่ง
เป็นระบบ  (Systematic 

Storing of Knowledge) 
 

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเอกสารสรุปสาระสาํคญัทีไดจ้าก           
การแลกเปลียนความรู้มาทาํความเขา้ใจ แลว้แยกแยะประเด็น
ความรู้  หรือหลอมรวมความรู้  เพือความสะดวกในการจดัเก็บ
ความรู้ 
2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึกความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ 
มาจดัเก็บไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การเขียน การพิมพ ์การวาด 
การถ่ายภาพ การบนัทึกเสียง ทาํฐานขอ้มูลในคอมพิวเตอร์             
เป็นตน้               

6.  การประยกุตใ์ชค้วามรู้  
(Knowledge Applying)    

1. นกัเรียนแต่กลุ่มนาํความรู้ทีไดจ้ากการจดัเก็บความรู้ 

มาประยกุตใ์ช ้เช่น การเขียนโครงงาน 
2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มพฒันาผลงานตามโครงงานทีนาํเสนอ 

ของกลุ่ม 
3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอโครงงาน 

 

 จากตารางที  20  สามารถสรุปได ้ ดงัภาพที  7-12 
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 เขา้ใจหรือไม่เขา้ใจ 

เขา้ใจ 

     ไม่เขา้ใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 7  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ขนัตอนที  1  การเตรียม  

               ความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน (Preparation for Knowledge  

               Management on  Local Wisdom)    
 

ขนัตอนท ี   การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมปัิญญาท้องถิน  
                     (Preparation for Knowledge  Management  on  Local Wisdom)    

.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัทกัษะการจดัการความรู้ก่อนเรียน 

.  ครูใหค้วามรู้เรืองการจดัการความรู้  และนาํเสนอกรณีตวัอยา่งในการจดัการความรู้  ใหน้กัเรียน
ช่วยกนัวเิคราะห์วา่  ปัญหาคืออะไร  สาเหตุของปัญหา  และใชว้ธีิการอะไรในการแกปั้ญหา 

.  ครูชีแจงเป้าหมายการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

.  นกัเรียนและครูร่วมกนักาํหนดประเด็นหรือกาํหนดเรืองทีจะแสวงหาความรู้ 

.  นกัเรียนและครูร่วมกนักาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลงานทีเป็นนวตักรรม 

5.  นกัเรียนและครูร่วมกนัตงัวตัถุประสงค ์ และกาํหนดเป้าหมาย  วา่จะแสวงหาความรู้เรืองนนั
เพืออะไร 

7.  ครูและนกัเรียนประเมินทกัษะการจดัการความรู้ในเรือง  การเตรียมความพร้อม 

การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

ขนัตอนที    การออกแบบการจดัการความรู้  (Knowledge Management  Designing) 
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 กาํหนดไดห้รือไม่ 

กาํหนดได ้

     กาํหนดไม่ได ้

 กาํหนดไดห้รือไม่ 

กาํหนดได ้

     กาํหนดไม่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 8   รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ขนัตอนที    การออกแบบ 

                การจดัการความรู้  (Knowledge Management Designing) 
 

 

 

 

.  แบ่งกลุ่มนกัเรียน  กลุ่มละ  -   คน 

.  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนักาํหนดเป้าหมายในการจดัการความรู้ในเรืองทีกลุ่มสนใจ  หรือ
ไดรั้บมอบหมาย 

.  นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนักาํหนดวธีิการวา่จะแสวงหาความรู้ทีเกียวขอ้งจากแหล่งใด          
ดว้ยวธีิการอยา่งไร  และจะนาํขอ้มูลทีไดจ้ะนาํมาทาํอะไร 

5.  ครูและนกัเรียนประเมินทกัษะการจดัการความรู้ในเรือง  การออกแบบการจดัการความรู้ 

.  นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนัสรุปเป้าหมายและวธีิการจดัการความรู้ของกลุ่มเป็นเอกสาร  หรือ
แผนภูมิ  หรืออืน ๆ 

ขนัตอนที   การสร้างความรู้  (Knowledge  Creating)  จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit  Knowledge)  
เป็นความรู้ทีชดัแจง้  (Explicit  Knowledge) 

ขนัตอนท ี   การออกแบบการจดัการความรู้  (Knowledge Management  Designing) 
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       ศึกษาคน้ควา้ไดห้รือไม่ 

คน้ควา้ได ้

     คน้ควา้ไม่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                    

                                                                   

 

 

 

 

 

 

ภาพที 9   รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ขนัตอนที  3 การสร้างความรู้     
                (Knowledge Creating) จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ทีชดัแจง้   

                (Explicit Knowledge)   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  นกัเรียนในกลุ่มแบ่งหนา้ทีกนัไปศึกษาคน้ควา้  หรือแสวงหาความรู้  จากบุคคล  เอกสาร หรือ
อืน ๆ  ทงัในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

.  นกัเรียนแต่ละคนทาํเอกสารสรุปความรู้ทีไดจ้ากการแสวงหาความรู้ 

3.  ครูและนกัเรียนประเมินทกัษะการจดัการความรู้ในเรือง  การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึก
เป็นความรู้ทีชดัแจง้ 

ขนัตอนที   การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 

          (Knowledge Sharing for the New Body of Knowledge)   

ขนัตอนท ี   การสร้างความรู้  (Knowledge  Creating)  จากความรู้ทฝัีงลกึ (Tacit  Knowledge)  
                 เป็นความรู้ทชัีดแจ้ง  (Explicit  Knowledge)   
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        แลกเปลียนความรู้ไดห้รือไม่ 

ได ้

     ไม่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                    

                                                                   

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที 10  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ขนัตอนที  4  การแลกเปลียน 

                  ความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  (Knowledge Sharing for the New Body of  

                  Knowledge)   
 
 

                           
 

 

 

 

 

 

 

. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย  เพือเป็นการขยายขอบข่ายของความรู้โดยการแลกเปลียน
ความรู้จากประสบการณ์ซึงกนัและกนั 

2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัจดัทาํเอกสารสรุปสาระสาํคญัทีไดจ้ากการแลกเปลียนความรู้ 

3.  ครูและนกัเรียนประเมินทกัษะการจดัการความรู้ในเรือง  การแลกเปลียนความรู้ 
เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 

ขนัตอนที  การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ  (Systematic Storing of Knowledge) 

    ขนัตอนท ี   การแลกเปลยีนความรู้เพอืให้เกดิองค์ความรู้ใหม่   
          (Knowledge Sharing for the New Body of Knowledge)   
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              หลอมรวมไดห้รือไม่ 

ได ้

     ไม่ได ้

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                    

                                                                   

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที 11  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ขนัตอนที   การจดัเก็บความรู้ 

                 อยา่งเป็นระบบ (Systematic Storing of Knowledge) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเอกสารสรุปสาระสาํคญัทีไดจ้ากการแลกเปลียนเรียนรู้มาทาํความเขา้ใจ  
แลว้แยกแยะ  หรือหลอมรวมเพืออาํนวยความสะดวกในการศึกษา 

.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึกความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาเก็บไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ  เช่น   
การเขียน  การพิมพ ์ การวาด  การถ่ายภาพ หนงัสือเล่มเลก็  การบนัทึกเสียง   

หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  ทาํฐานขอ้มูลในคอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 

3.  ครูและนกัเรียนประเมินทกัษะการจดัการความรู้ในเรือง  การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 

ขนัตอนที    การประยกุตใ์ชค้วามรู้  (Knowledge  Applying)    

ขนัตอนท ี  การจดัเกบ็ความรู้อย่างเป็นระบบ  (Systematic Storing of Knowledge) 
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   เขียนไดห้รือไม่ 

เขียนได ้

  เขียนไม่ได ้

      พฒันาผลงานไดห้รือไม่ 

พฒันาได ้

     พฒันาไม่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 12  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ขนัตอนที  การประยกุตใ์ช ้ 
                 ความรู้  (Knowledge Applying)    
 

 

 

 

 

 

.  นกัเรียนแต่กลุ่มเขียนโครงการ  หรือเขียนเคา้โครงโครงงานเพือสร้างผลงานทีเป็นนวตักรรม 

.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มพฒันาผลงานตามโครงการ หรือเคา้โครงทีนาํเสนอ 

.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน 

.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอโครงงาน 

4.  ครูและนกัเรียนประเมินทกัษะการจดัการความรู้ในเรือง  การประยกุตใ์ชค้วามรู้   
(Knowledge  Applying)    

.  นกัเรียนถอดบทเรียนการจดัการความรู้ 

ขนัตอนท ี   การประยุกต์ใช้ความรู้  (Knowledge  Applying)    
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 แบบแผนการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง  ผูว้จิยัใชแ้บบแผนการทดลอง  ดงันี    

      1.  วตัถุประสงค์การทดลอง   เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน  และ                
หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา   
  1.1 ใชแ้บบแผนการทดลอง  The One-Group Pretest–Posttest Design  (Campbell 

and Stanley, 1963: 7)  ดงันี 
 

 O1                      X                      O2 
 

    O1   หมายถึง   การวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน 
    X  หมายถึง   การเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 

การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
     O2    หมายถึง   การวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน 

  1.2  ใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  โดยการหาค่า  t-test แบบ dependent 

 2. วตัถุประสงคก์ารทดลอง เพือศึกษาทกัษะการจดัการความรู้หลงัเรียนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถินสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา   
  2.1 ใชแ้บบแผนการทดลอง  The One-Shot Case Study  (Campbell and Stanley, 
1963: 6)  ดงันี 
 

 

             X                      O 
 

 

    X  หมายถึง   รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ  

ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา       

    O    หมายถึง  ทกัษะการจดัการความรู้หลงัการใชรู้ปแบบการเรียน 
การสอน 
  2.2  ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  โดยการหาค่าเฉลีย  ( X )  และค่าเบียงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) แลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑที์กาํหนด  
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ตารางที  21 สรุปขนัตอนที  3  การวจิยั (Research: R2) การนาํไปใช ้(Implementation: I)   
 

 

วตัถุประสงค ์
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งขอ้มูล 
เครืองมือทีใช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

ผลการ
ดาํเนินการ 

เพือทดลองใช้
รูปแบบ            
การเรียน             
การสอนตาม
แนวคิดการ
จดัการความรู้  
กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  
สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา 

1. ทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิทาง           
การเรียนก่อนเรียน 

. ดาํเนินการทดลอง
ตามรูปแบบการเรียน
การสอน 

. ทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิทาง         
การเรียนหลงัเรียน  

. ผูว้จิยับนัทึก
พฤติกรรมนกัเรียน
ขณะเรียน  และ
ปฏิบติังานของ
นกัเรียนระหวา่ง
เรียนแต่ละครัง   
โดยใชแ้บบสงัเกต
พฤติกรรม  

นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษา        
ปีที /   และ

/  โรงเรียน    
โพธิไทร 
พิทยาคาร         
ทีกาํลงัเรียน
อยูใ่น                 
ภาคเรียนที    
ปีการศึกษา  

 

. แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

. แบบ 

ทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน 

. แบบวดั
ทกัษะการ
จดัการความรู้ 

 

1. หาค่า  t-test 

แบบ 
dependent 

2. หาค่าเฉลีย   
( X ) และ 

ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน  
(S.D.) 
 

ไดรู้ปแบบ       
การเรียน 

การสอนตาม
แนวคิดการ
จดัการความรู้  
กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  
สาํหรับ
นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษา 

 
 ขนัตอนท ี4  การพฒันา (Development: D ) การประเมินผล (Evaluation: E)   
 ในขนัตอนที  4  เป็นการประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ดงันี 

 1.   ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  ภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี   
 2.   ศึกษาผลการวดัทกัษะการจดัการความรู้   
 3.   ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน  ซึงใชแ้บบรายงานตนเองทีมีต่อรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิด การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา    
 4.   ถอดบทเรียนการจดัการความรู้หลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  โดยพิจารณาการประเมิน
และพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใหส้มบูรณ์ยงิขึน ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ  ดงันี 
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  4.1 นกัเรียนบนัทึกความรู้จากการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา   
  4.2 ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัจากการเรียนการสอนตามรูปแบบ
เสร็จสินแลว้  ซึงประเด็นในการสัมภาษณ์ คือ  เมือนกัเรียนเรียนจบตามรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  แลว้นกัเรียน
ไดน้าํเอาวธีิการจดัการความรู้นีไปใชก้บัวชิาอืน  หรือกิจกรรมอืนหรือไม่  อยา่งไร 

  4.3 จดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้กับครูผูส้อนในระดับชันมธัยมศึกษา 8 กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้  เพือแลกเปลียนเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั             
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา   
      4.4 สรุปผลการบนัทึกความรู้  การสัมภาษณ์นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  และการจดัเวที
แลกเปลียนเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา   
  4.5 ได้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ทีพฒันาขึนอยา่งสมบูรณ์ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใช ้

 การวเิคราะห์ขอ้มูล  และสถิติทีใชใ้นการวจิยั มีดงันี 

 1.  วิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด         
การจดัการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา สรุปข้อมูลด้วยวิธีการ
บรรยายเชิงพรรณนา 
 2.  วเิคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  ภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี โดย
ใชค้่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน
และหลงัเรียน  หาค่า  t-test dependent  
               3.  วิเคราะห์ทักษะการจัดการความรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญา
ทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา โดยใชค่้าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)          
 4.   วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน  ซึงใช้แบบรายงานตนเองทีมีต่อรูปแบบ               
การเรียนการสอนตามแนวคิด การจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษา โดยใชค้่าร้อยละ  และวธีิการบรรยายเชิงพรรณนา 
 5.  วิเคราะห์การถอดบทเรียนการจดัการความรู้หลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล
จากการบนัทึกความรู้ โดยใช้ค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ส่วนการสัมภาษณ์
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นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  และการจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการบรรยาย                      
เชิงพรรณนา 
 

ตารางที 22  สรุปขนัตอนที 4  การพฒันา (Development: D ) การประเมินผล (Evaluation: E)   
 

 

วตัถุประสงค ์
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งขอ้มูล 
เครืองมือทีใช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

ผลการ
ดาํเนินการ 

.  เพือศึกษา
ประสิทธิผล
ของรูปแบบ         
การเรียน              
การสอนตาม
แนวคิดการ
จดัการความรู้  

กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  
สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา 

     

.  เพือ
เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน
ก่อนและหลงั
การใชรู้ปแบบ
การเรียน              
การสอนตาม
แนวคิดการ
จดัการความรู้ 
กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน 
สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา  

ทดสอบ
ผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน 

นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษา         
ปีที /   และ

/   โรงเรียน       
โพธิไทร  
พิทยาคาร         
ทีกาํลงัเรียน 

อยูใ่นภาคเรียน
ที     
ปีการศึกษา  

 

แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน 

. ค่าเฉลีย 
( X )    
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  
(S.D.)                  
2.  t-test  

dependent  

ผลการ
เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน
ก่อนและหลงั
การใชรู้ปแบบ
การเรียน       
การสอนตาม
แนวคิดการ
จดัการความรู้
กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน 
สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา 
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ตารางที 22  สรุปขนัตอนที 4  การพฒันา (Development: D ) การประเมินผล (Evaluation: E) (ต่อ) 
 

 

วตัถุประสงค ์
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งขอ้มูล 
เครืองมือทีใช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

ผลการ
ดาํเนินการ 

.  เพือวดั
ทกัษะการ
จดัการความรู้ 

วดัทกัษะการ
จดัการความรู้ 

นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษา           
ปีที /   และ /   

โรงเรียน        
โพธิไทร  
พิทยาคาร         
ทีกาํลงัเรียน 

อยูใ่นภาคเรียน 
ที   ปีการศึกษา  

 

แบบวดั
ทกัษะการ
จดัการความรู้ 

ค่าเฉลีย ( X )  
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  
(S.D.)   

ผลการวดั
ทกัษะ 

การจดัการ
ความรู้ 

.  เพือวดั          
ความพึงพอใจ 
ทีมีต่อรูปแบบ
การเรียน            
การสอนตาม
แนวคิดการ
จดัการความรู้
กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  

สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา 

รายงานตนเอง นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษา           
ปีที /   และ /   

โรงเรียน        
โพธิไทร พิทยา
คาร         ทีกาํลงั
เรียน 

อยูใ่น 

ภาคเรียนที   ปี
การศึกษา  2556 

แบบรายงาน
ตนเอง 

. ร้อยละ 

. วเิคราะห์
เนือหา โดยการ
บรรยายเชิง
พรรณนา 

ผลการวดัความ
พึงพอใจทีมีต่อ
รูปแบบ 

การเรียน            
การสอนตาม
แนวคิดการ
จดัการความรู้
กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถินสาํหรับ
นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษา 
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ตารางที 22  สรุปขนัตอนที 4  การพฒันา (Development: D ) การประเมินผล (Evaluation: E)  (ต่อ) 
 

 

วตัถุประสงค ์
 

วธีิดาํเนินการ 
 

แหล่งขอ้มูล 
เครืองมือทีใช้
ในการวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

ผลการ 

ดาํเนินการ 

1.   เพือถอด
บทเรียน 

การจดัการ
ความรู้ 

. เตรียมขอ้มูล 

. ดาํเนินการ 
KM  Action  

Plan 

3. สรุปผล           
การถอดบทเรียน 

นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษา 
ปีที /   และ

/  โรงเรียน      
โพธิไทร 
พิทยาคาร         
ทีกาํลงัเรียน 

อยูใ่น 

ภาคเรียนที     
ปีการศึกษา  

แนวทางการ
ถอดบทเรียน 

. บนัทึก
ความรู้ 

. สมัภาษณ์
กลุ่มตวัอยา่ง 

. จดัเวที
แลกเปลียน
เรียนรู้ 

.  ค่าเฉลีย 
( X )   
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  
(S.D.)   

.  วเิคราะห์
เนือหา  
(Content  

Analysis) 

บทเรียนทีได ้

 



 

 
 

บทท ี4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรือง  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับ          
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคด์งันี 1)  เพือพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษา 2)  เพือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะ ดังนี                  
2.1)  เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา 2.2) เพือศึกษา
ทกัษะการจดัการความรู้หลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั 
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  2.3)  เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมี
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนกัเรียน           
ชนัมธัยมศึกษา และ 3) เพือถอดบทเรียนการจดัการความรู้หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ในการวิจยัในครังนี
ผูว้ิจยัใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ร่วมกบัการออกแบบเชิงระบบ
ตามแนวคิด ADDIE Model ของครูส (Kruse: 2012) ใชก้ระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed 

Methods Research) แบบรองรับภายใน (The  Embedded Design) และใชแ้บบแผนการทดลองแบบ 
Pre Experimental Design ประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียว มีการวดัผล
สัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบ The One-Group  Pretest-Posttest  Design และวดั
ทกัษะการจดัการความรู้ใชแ้บบแผนการทดลองแบบ The One-Shot Case Study ซึงมีวิธีดาํเนินการ 
4 ขนัตอน  ดงันี 1) ขนัตอนที 1 การวิจยั (Research: R1) การวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Analysis: A)  
เป็นการวิเคราะห์สภาพการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา                
2)  ขนัตอนที  2  การพฒันา  (Development: D1)  การออกแบบและการพฒันา  (Design and  

Development: D & D)  เป็นการพฒันาและหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษา 3) ขนัตอนที 3 การวิจยั 
(Research: R2 ) การนาํไปใช ้(Implementation:  I)  เป็นการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 4) ขนัตอนที 4 การพฒันา 
(Development: D )  การประเมินผล  (Evaluation: E)  เป็นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ           
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การเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษา    
 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ผูว้จิยันาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ตอน ดงันี 

 ตอนที  1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับ                  
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
 ตอนที 2  ประสิทธิผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา    
 ตอนที 3  ถอดบทเรียนการจดัการความรู้หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา    
 

ตอนท ี 1   การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กบัภูมิปัญญาท้องถิน   
 สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา 
 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 
สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการศึกษาขอ้มูลพืนฐานสําหรับการพฒันารูปแบบ            
การเรียนการสอน  และพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ดงันี 
 1.  ผลการศึกษาขอ้มูลพืนฐานสําหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการศึกษา  
ดงันี 

  1.1 การสัมภาษณ์ครูผูส้อนเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน 

        จากการศึกษาข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถินในระดับ                     
ชนัมธัยมศึกษา โดยการสัมภาษณ์ครูผูส้อนวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นการเรียน
การสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน  ดา้นสือการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน  ดา้นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  ดา้นการวดัและประเมินผลภูมิปัญญาทอ้งถิน  และขอ้เสนอแนะอืน ๆ เกียวกบัการเรียน               
การสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน  จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนภูมิปัญญาทอ้งถิน  ระดบัชันมธัยมศึกษา                      
ซึงผลการสัมภาษณ์  ดงันี     
   1.1.1 ดา้นการจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน    

    1.1.1.1 แนวทางในการจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน ครูผูส้อน
นอกจากการบรรยายประกอบใบความรู้แลว้ยงัใชว้ิธีการให้นกัเรียนไปศึกษาคน้คว้าจากหนงัสือใน
ห้องสมุด  จากอินเทอร์เน็ต  จากปราชญ์ชาวบ้าน  หรือแหล่งเรียนรู้ทีมีอยู่ในท้องถิน  เช่น วดั  
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สถานประกอบการ  แหล่งโบราณคดี  เป็นตน้  และมีการตรวจสอบความเขา้ใจ โดยการใชค้าํถาม 
ใช้วิธีการให้นักเรียนทาํงานเป็นกลุ่มโดยให้ใบงาน  ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเขา้ใจจาก  
การทาํใบงาน และการอภิปรายเนือหาทีไดรั้บมอบหมาย ดงัทีครูผูส้อนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  
ทีวา่   
 

…นอกเหนือจากการบรรยายประกอบใบความรู้แลว้  จะให้นักเรียนไปคน้งานจากอินเทอร์เน็ต  
หรือจากหนังสือภูมิปัญญาท้องถินบ้าง...ถา้เป็นเรืองใกลต้วันักเรียนจะให้ไปสัมภาษณ์ปราชญ์
ชาวบา้น...จะพานกัเรียนไปเรียนกบัปราชญช์าวบา้น  หรือเมือมีงานประเพณีสาํคญัก็จะพานกัเรียน
หรือให้นักเรียนไปร่วมกิจกรรมกบัชุมชน  แลว้มาเล่าเรืองหรือให้เขียนรายงานส่ง.. ก่อนจะให้
นักเรียนออกไปชุมชน  หรือพบปราชญ์ชาวบ้าน  จะให้ใบงานนักเรียนก่อนเพือเป็นแนวทาง   
ในการไปร่วมกิจกรรมกบัชุมชน หรือไปสมัภาษณ์ปราชญช์าวบา้น...   

 

    1.1.1.2 ปัญหาจากการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน   
                 ปัญหาจากการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน พบว่า ปราชญ์
ชาวบา้นทีมีความรู้เฉพาะดา้นมีน้อย  และส่วนมากจะเป็นผูสู้งอายุ  และถา้เป็นปราชญ์ทีอายุน้อย  
จะไม่ค่อยมีเวลาในการถ่ายทอดความรู้  เพราะตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น (ทุ่งนา) หรือหนงัสือที
เกียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถินในห้องสมุดมีจาํนวนนอ้ยมาก ดงัทีครูผูส้อนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  
ทีวา่   
 

…ปราชญช์าวบา้นแต่ละสาขามีนอ้ย  หรือถา้มีก็เป็นคนแก่   ถา้เป็นคนหนุ่มสาวก็จะไม่ค่อยมีเวลา  
เพราะต้องทํามาหากิน...หนังสือทีให้นักเรียนใช้ศึกษาค้นควา้ทีเกียวกับภูมิปัญญาท้องถินใน
หอ้งสมุดไม่ค่อยมี  ถา้มีก็เก่า  ครูจึงตอ้งแกปั้ญหาเองโดยใชใ้บความรู้บา้ง  คน้จากอินเทอร์เน็ตบา้ง   
... แหล่งเรียนรู้ทีอยูใ่กล ้ เช่น  ดอนปู่ตา  สถานประกอบการ บา้นปราชญช์าวบา้น  เป็นแหล่งเรียนรู้
ทีอยูใ่กลโ้รงเรียนไปมาสะดวก...  

 

   1.1.2 สือการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน   
             สือทีใช้ในการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน สือทีใช้ในการเรียน      
การสอนภูมิปัญญาทอ้งถินจะใชห้นงัสือเรียน  หรือใบความรู้ ประกอบการบรรยายเนือหา  และมี
การใช้สือ ทีเป็นสถานการณ์จริง  เช่น  ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา บุญบงัไฟ บุญขา้วจี เป็นตน้ 
แหล่งเรียนรู้ทีอยูใ่กลโ้รงเรียน  เช่น  วดั  พิพิธภณัฑ์  ถาํ  สถานประกอบการ  บา้นปราชญช์าวบา้น
สาขาต่าง ๆ  ดงัทีครูผูส้อนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่   
 

…จะใชสื้อทีเป็นหนงัสือ  หรือใบความรู้บา้ง  แลว้แต่เนือหาทีสอน...ถา้เป็นเรืองเกียวกบัพิธีกรรมจะ
พานกัเรียนไปเรียนทีวดั พระครูโพธินิโครธาภิรักษ ์เจา้คณะอาํเภอท่านเก่งหลายอยา่งพิธีกรรมก็ได ้    
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ยาสมุนไพรก็ได.้..ถา้เรืองการทาํมาหากินชาวบา้นทีมีอาย ุ จะมีความรู้กนัแทบทุกคน  แตจ่ะมีปัญหา
การถ่ายทอดบา้ง  ภาษาทีใชบ้างครังเด็กจะฟังไม่เขา้ใจ  เพราะเป็นภาษาดงัเดิม ... จะใหน้กัเรียนไป
บา้นปราชญที์อยูใ่กลโ้รงเรียน  เช่น  ถา้เป็นเรืองทีเกียวกบัประเพณีจะใหไ้ปบา้นคุณพอ่ฤทธิ  สีแหล ้ 
การทาํขนมพืนบา้นจะใหไ้ปบา้นคุณแม่ยเุยน็  สุยะรา... สือทีใชง่้ายสุด  คือ  ผูป้กครองจะใหเ้ด็กไป
เรียนรู้กบัผูป้กครอง  ซึงผูป้กครองส่วนใหญ่ก็จะมีความชาํนาญอยูแ่ลว้ไม่วา่จะเป็นงานหตัถกรรม 
โดยเฉพาะเครืองใชภ้ายในบา้น เช่น  การสานหวด ตะกร้า กระติบขา้ว  ถา้เป็นอุปกรณ์การทาํมาหา
กิน  เช่น  การสานลอบ สานไซ ทาํเบ็ด  เด็กก็จะเรียนรู้จากผูป้กครองได ้... บางครังก็ใชส้ถานการณ์
จริง  เช่น  บุญเดือนหก  บุญขา้วประดบัดิน  บุญขา้วจี  จะใหน้กัเรียนไปร่วมกิจกรรมกบัชุมชน  
แลว้ใหน้กัเรียนกลบัมาเล่าเรือง  หรือเขียนเป็นรายงาน...  

 

   1.1.3  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน   
            แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน ครูผูส้อนภูมิปัญญาทอ้งถินจะใช้แหล่ง
เรียนรู้ทีอยู่ในโรงเรียน เช่น สวนสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ หรือแหล่งเรียนรู้ทีอยู่ใกลโ้รงเรียน 
เช่น วดัศรีบุญเรือง จะใช้ในการเรียนการสอนเกียวกบัวฒันธรรม ประเพณี เช่น ประเพณีแห่เทียน
พรรษา  ประเพณีแห่ขา้วพนัก้อน แหล่งเรียนรู้ทีเป็นชุมชน  จะใช้ในการเรียนการสอนประเพณี   
บุญขา้วจี  บุญเดือนหก  (บุญบงัไฟ)  บา้นนกัปราชญ ์ เช่น  บา้นคุณพ่ออุทยั  บุญทา ใชใ้นการเรียน
การสอนการสวดสารภญัญ ์ การสูตขวญั บา้นคุณพ่อฤทธิ  สีแหล ้ใชใ้นการเรียนการสอนพิธีกรรม
ทางศาสนา  บา้นคุณแม่ยุเย็น สุยะรา  ใช้ในการเรียนการสอนขนมพืนบา้น  บา้นคุณแม่ควรคิด                
คุณภาที  ใชใ้นการเรียนการสอนการทอผา้ลายผกัแวน่  ดอนปู่ ตา ใช้ในการเรียนการสอนเกียวกบั
การอนุรักษป่์าชุมชน  ดงัทีครูผูส้อนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่   
 

…จะใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนก่อน เช่น สวนสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ แต่ก็มีการพา
นกัเรียนไปเรียนทีบา้นปราชญช์าวบา้น  หรือแหล่งเรียนรู้อืน ๆ... ถา้เป็นเรืองเกียวกบัพิธีกรรมจะพา
นกัเรียนไปวดับา้ง  บา้นปราชญ์ชาวบา้นทีมีความรู้เกียวกบัพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น  บา้นเฒ่าจาํ   
หรือบา้นคุณพอ่อุทยั  บา้นคุณพอ่ฤทธิ  หรือถา้เป็นอาหารการกิน  จะพาไปบา้นคุณแม่ยเุยน็  ถา้เป็น
เรืองการทอผา้  จะมีบ้านคุณแม่ควรคิด... จะมีแหล่งเรียนรู้ทีใชใ้นการอนุรักษ์ป่า  คือ ดอนปู่ตา  
แหล่งเรียนรู้ทีไกลออกไปนาน ๆ  จะพาออกไปครังหนึงขึนอยูก่บัความสะดวก  และงบประมาณ...   

 

   1.1.4 การวดัและประเมินผลภูมิปัญญาทอ้งถิน     
              การวดัและประเมินผลภูมิปัญญาทอ้งถิน ครูผูส้อนจะใชว้ธีิการวดัผลดา้น
เนือหาภูมิปัญญาท้องถินโดยใช้แบบทดสอบ  หรือใช้ใบงาน  และถ้าเป็นชินงานจะวดัและ
ประเมินผลตามเกณฑที์ครูกาํหนด  ดงัทีครูผูส้อนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่  



166 

 

… ถา้เป็นดา้นเนือหาภูมิปัญญาทอ้งถิน  จะวดัจากการทาํใบงาน  หรือแบบทดสอบ ... ถา้ใหน้กัเรียน
ทาํชินงาน  จะประเมินผลตามเกณฑที์ครูกาํหนด ... แต่บางครังก็มีการประเมินผลตามสภาพจริงบา้ง  
เพราะจะทาํใหค้รูรู้จกันกัเรียนมากขึน หรือเห็นความชาํนาญเฉพาะดา้นของเด็กมากขึน...   
 

   1.1.5 ขอ้เสนอแนะอืน ๆ เกียวกบัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน   
                 ข้อเสนอแนะอืน ๆ  เกียวกับการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน ใน                           
การเรียนการสอนควรมีเครือข่ายเพือการแลกเปลียนความรู้ระหว่างครูผูส้อน หรือผูที้มีส่วน
เกียวขอ้งกบัการเรียนการสอน  เช่น  ผูบ้ริหาร  ปราชญช์าวบา้น  ผูป้กครอง  นกัเรียน  ในการเรียน
การสอนถ้าจดัครูผูส้อนเขา้สอนไม่ตรงกับสาขาวิชาจะทาํให้การถ่ายทอดเนือหาได้ไม่ตรงตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ หรือมาตรฐานการเรียนรู้  ถา้พืนฐานความรู้เดิมของนกัเรียนจากระดบัชนั             
ทีผา่นมาไม่ครอบคลุมทาํใหก้ารถ่ายทอดเนือหาในระดบัทีสูงขึนเป็นไปอยา่งล่าชา้  และครูมีความรู้
ดา้นเทคโนโลยนีอ้ยทาํใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลใหม่ ๆ ทีจะนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนไม่ทนัยุคสมยั  ดงัที
ครูผูส้อนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่   
 

... ในการเรียนการสอนถา้มีเครือข่ายเพือการแลกเปลียนความรู้ก็คงจะทาํให้การเรียนการสอน   
ภูมิปัญญาท้องถินได้พฒันาไปอีกระดับหนึง...การเรียนการสอนถ้ามีการแลกเปลียนระหว่าง
ครูผูส้อนกบัผูที้มีส่วนได้ส่วนเสียก็น่าจะเป็นผลดีต่อนักเรียน  เช่น  ผูบ้ริหาร  ปราชญ์ชาวบ้าน  
ผูป้กครอง …ในการเรียนการสอนถา้ใหค้รูทีไม่มีความรู้หรือขาดความชาํนาญในแต่ละสาขาวิชาจะ
ทาํให้การถ่ายทอดไม่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้...พืนฐานความรู้เดิมของนกัเรียนก็มีส่วนสาํคญั  
ในการเรียนในระดบัสูงขึนไป  ถา้ความรู้เดิมทีเรียนผา่นมาไม่ครอบคลุม  จะทาํให้การเรียนทีจะต่อ
ยอดในระดับสูงขึนไปมีปัญหาได้... สิงสําคญัถา้ครูมีความรู้ไม่ทันยุค  ทันเหตุการณ์  จะทาํให้
นกัเรียนขาดโอกาสทีจะเรียนรู้สิงใหม่ ๆ...   

 

  1.2 การสัมภาษณ์นกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน   
   การสัมภาษณ์นกัเรียนทีมีต่อการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน ดงัตารางที 23 
 

ตารางที 23 ผลการสัมภาษณ์นกัเรียนทีมีต่อการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 
. ในการเรียนภูมิปัญญาทอ้งถิน  ครูผูส้อนใชว้ธีิ  
การสอนในลกัษณะใด  

ใชก้ารบรรยายประกอบหนงัสือเรียน  บางครังก็มี         
ใบความรู้  ตงัคาํถามใหน้กัเรียนตอบ  บางครังก็ให้
นกัเรียนเล่าเรืองสิงทีนกัเรียนพบเห็นในชุมชน           
ใหจ้ดักลุ่มไปร่วมกิจกรรมกบัชุมชน  แลว้ทาํรายงาน
ส่ง  หรือทาํใบงาน  
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ตารางที 23 ผลการสัมภาษณ์นกัเรียนทีมีต่อการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน (ต่อ) 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 

. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน  นกัเรียนใชแ้หล่ง
เรียนรู้ใดบา้ง 

ส่วนใหญ่จะเป็นหนงัสือเรียน  หรือไปคน้ในหอ้งสมุด  
แต่ง่ายสุดคือคน้จากอินเทอร์เน็ต  หรือถามผูป้กครอง 
หรือปราชญช์าวบา้น 

. ถา้นกัเรียนไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานชินหนึง
เกียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  นกัเรียนจะทาํอยา่งไร          
ถึงจะใหค้นอืนไดเ้ห็นผลงานของเรา  หรือนกัเรียน 
จะมีวธีิการเผยแพร่ผลงานอยา่งไร 

จดัป้ายนิเทศ  จดันิทรรศการ  หรือเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต 

. นกัเรียนคิดวา่ภูมิปัญญาทอ้งถินมีประโยชน์กบั
นกัเรียนหรือไม่  อยา่งไร 

มีประโยชน์มาก ไม่อยากใหสิ้งทีมีอยูใ่นชุมชนหายไป   
อยากใหมี้การสืบทอด  หรืออนุรักษไ์ว ้ เพราะ 

บางอยา่งเราไม่รู้  ถา้ไม่ไปถามคงไม่มีใครบอก               
มีหลายอยา่งทีไม่รู้ เช่น เครืองดกักบไม่เคยเห็น              
ไดย้นิแต่คุณตาเล่าใหฟั้งวา่สมยัตาเป็นเด็กเคยไปดกักบ  
และไดเ้รียนวธีิการสานตุม้จากคุณพอ่ของคุณตา                

. ในการเรียนภูมิปัญญาทอ้งถิน  นกัเรียนอยากใหค้รู
ใชว้ธีิการสอนอยา่งไร  

อยากใหพ้าไปเรียนนอกสถานทีบา้ง  หรือใหท้าํงาน 

เป็นกลุ่ม  เพราะถา้ทาํงานเดียวบางครังก็ทาํไม่ทนั          
ถา้มีเพือนจะไดช่้วยกนัทาํ ช่วยกนัคิด  งานน่าจะเสร็จ 

เร็วขึน   
 

 จากตารางที 23 ผลการสัมภาษณ์ทีมีต่อการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน นกัเรียน             
ส่วนใหญ่มีความเห็นโดยสรุป  ดงันี  ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู พบว่า ครูผูส้อนใช ้    
การบรรยายประกอบหนงัสือเรียน  บางครังก็มีใบความรู้  ตงัคาํถามให้นกัเรียนตอบ  บางครังก็ให้
นักเรียนเล่าเรืองสิงทีนักเรียนพบเห็นในชุมชน  ให้จดักลุ่มไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน แล้วทาํ    
รายงานส่ง  หรือทาํใบงาน ด้านแหล่งเรียนรู้ ส่วนมากนกัเรียนจะไปใช้แหล่งเรียนรู้ทีเป็นสถานที  
เช่น  หอ้งสมุด  บา้นปราชญช์าวบา้น  ถา้เป็นบุคคลก็จะเป็นปราชญช์าวบา้น  หรือผูป้กครอง แหล่ง
เรียนรู้ทีใชบ้่อยก็คือ อินเทอร์เน็ต  ด้านการเผยแพร่ผลงาน  นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นวา่ควรนาํไปจดั
ป้ายนิเทศ  หรือจดันิทรรศการ  หรือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต  ด้านประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถินต่อ
นักเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นวา่มีประโยชน์มาก ไม่อยากให้สิงทีมีอยูใ่นชุมชนหายไป อยากให้มี
การสืบทอด หรืออนุรักษไ์ว ้ เพราะบางอยา่งนกัเรียนไม่เคยเห็น ด้านข้อเสนอแนะเกียวกับการเรียน  
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การสอน  นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นวา่  อยากให้พาไปเรียนนอกสถาน  หรือให้ทาํงานเป็นกลุ่ม  เพราะ
ถา้ทาํงานเดียวบางครังทาํไม่ทนั  ถา้มีเพือนจะไดช่้วยกนัทาํ ช่วยกนัคิด  งานก็น่าจะเสร็จเร็วขึน   
  1.3  การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีทีใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
   การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีทีใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา  ผูว้ิจยัได้ศึกษา
แนวคิด  ทฤษฎี  ดงันี 

  ทฤษฎีการเรียนรู้  เพือประกอบการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) ซึงเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์(Thorndike) (Gordon and Hilgard, 1981) วา่
การเรียนรู้เป็นเรืองของการแกปั้ญหา  การเรียนรู้เป็นการเกิดความสัมพนัธ์เชือมโยง (Connection) 
ระหวา่งสิงเร้า  (Stimulus)  กบัปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) ผูว้ิจยั
ไดเ้ลือกทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner, 1963) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบติั 
และมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม  กระบวนการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง และ 
ออซุเบล (Ausubel) (David, Joseph and Helen, 1968)  การเรียนรู้จะมีความหมายหรือมีคุณค่า       
เมือสิงทีเรียนมีความสัมพนัธ์กับสิงทีเคยเรียน ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   (Particition  

Theory) ของนิโคล และโฮลลี (Nicol and Holly, 2004) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทีเป็นรูปแบบการเรียน
การสอนทีมีประสิทธิภาพในการพฒันาบุคคลทงัดา้นความรู้  เจตคติ  และทกัษะไดดี้ทีสุด  หลกัการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมประกอบดว้ยหลกัการพืนฐาน 2 ประการ  คือ  1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เป็นการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม  มีลกัษณะสาํคญั  เป็นการเรียนรู้
ทีอาศยัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ประสบการณ์ทาํให้เกิดการเรียนรู้สิงใหม่ ๆ ทีทา้ทายอย่าง
ต่อเนือง  และเป็นการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)  คือ  ผูเ้รียนจะตอ้งทาํกิจกรรมอยูต่ลอดเวลา
ไม่ใช่นงัฟังบรรยายอย่างเดียว การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั  ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน  
ปฏิสัมพนัธ์ทาํให้เกิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้ออกไปอย่างกวา้งขวาง  และทีสําคญัตอ้ง
อาศยัการสือสารทุกรูปแบบ  เช่น  การพูด  การเขียน  การวาด  ซึงจะทาํให้เกิดการแลกเปลียน                
การวเิคราะห์ และสังเคราะห์การเรียนรู้  2)  กระบวนการกลุ่ม  จะช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมสูงสุด  
และทาํให้งานบรรลุวตัถุประสงคสู์งสุด  และทฤษฎีการสร้างความรู้  (Constructivism Theory) เป็น
ทฤษฎีการสร้างความรู้ทีเนน้วิธีการเรียนรู้มากกวา่การให้ความรู้โดยตรง ซึงไวกอทสกี (Vygotsky) 
และเพียเจต ์(Piaget) (David, 1996) มีความเชือวา่  ผูเ้รียนสร้างความจริงดว้ยตนเองจากการรับรู้จาก
ประสบการณ์  ดงันนัความรู้หรือการเรียนรู้เรืองใหม่จึงเป็นองคป์ระกอบหนึงของประสบการณ์เดิม  
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แนวคิดเกียวกบัความรู้ และวิธีการไดม้าซึงความรู้ได้มาจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอืน และ
สิงแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น ดงันันการจดัการกับสิงแวดล้อม และมีสิงแวดล้อมทีเหมาะสม       
จึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัอยา่งหนึงของการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
  1.4 กระบวนการจดัการความรู้  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้จาก
หน่วยงาน  นักวิชาการ  และนักการศึกษา ทงัในประเทศและต่างประเทศ  อาทิเช่น สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ (2548) ได้แก่                     
1) การบ่งชีความรู้  2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวล
และกลนักรองความรู้ 5) การเขา้ถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ และ 7) การเรียนรู้             
บุญดี  บุญญากิจ และคณะ (2547) ไดแ้ก่  1)  การคน้หาความรู้  2)  การสร้างและแสวงหาความรู้    
3)  การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ  4) การประมวลและกลนัความรู้ 5) การเขา้ถึงความรู้ 6)  การแบ่งปัน
แลกเปลียนเรียนรู้  และ 7)  การเรียนรู้  วิจารณ์  พานิช (2547) ได้แก่  1) การกาํหนดความรู้ที
ตอ้งการใช ้2) การเสาะหาและยดึกุมความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การกลนักรอง 5) การแลกเปลียน
เรียนรู้  และ 6)  การประยุกต์ใช้ความรู้  บดินทร์ วิจารณ์  (2550)  ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดชนิดของ              
ทุนปัญญาหรือองค์ความรู้ทีตอ้งการ  2) การสร้างทุนปัญญาหรือการคน้หา  3) การเสาะหาและ
จดัเก็บองค์ความรู้ในองค์กร  4) การแบ่งปันแลกเปลียน และ 5) การใช้ประโยชน์  ประพนธ์                 
ผาสุขยืด  (2550)  ได้แก่  1)  ทิศทางของการจัดการความรู้   2)  การแลกเปลียนเรียนรู้  และ                            
3) การประยุกต์ใช้   สุนิตย์  ชูใจ  (2550) ได้แก่  1)  ปรับวัฒนธรรมองค์กร   2) การสือสาร                            
3) กระบวนการและเครืองมือ  4) เรียนรู้  5) การวดัผล  และ 6) การยอมรับและให้รางวลั  โนนากะ 
และทาคูชิ (Nonaka  and Takeuchi, 1995) ไดแ้ก่ 1) การจดัหาหรือการสร้างความรู้  2) การแบ่งปัน
ความรู้  และ 3)  การใชห้รือการเขา้ถึงความรู้  เดล และเกรสัน  (Dell and Grayson,  1998)  ไดแ้ก่                      
1)  การวางแผน  2) การออกแบบ  3) การปฏิบติั  4) การขยายผล  ทาบาน และคณะ (Turban and 

others, 1998)  ไดแ้ก่  1)  การสร้างความรู้  2)  การจดัและเก็บความรู้  3)  การเลือกหรือการกรอง                      
4) การกระจาย  5) การใช้  และ 6) การติดตาม/ตรวจสอบ  ไลโบวิทซ์  (Leibowitz, 1998)  ไดแ้ก่                  
1) การกาํหนดความรู้  2) การถอดความรู้  3) การเลือกความรู้ 4) การแบ่งปันความรู้  5) การนํา
ความรู้ไปใช้  6) การสร้างความรู้ใหม่  7) การจดัเก็บความรู้  และ 8) การพฒันาและขยายความรู้ 
มาร์ควอท์  (Marquardt, 2002) ไดแ้ก่  1) การแสวงหาความรู้  2) การสร้างความรู้  3) การจดัเก็บ
ความรู้  4) การวิเคราะห์และการจัดทําฐานข้อมูล 5) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ และ                           
6) การประยกุตใ์ช ้ แมกเนอลิน และสปาร์ก  (McNurlin and Sprague, 2006) ไดแ้ก่ 1) การสร้างและ
รวบรวมความรู้ 2) การจัดระบบและประเภทความรู้ 3) การนําไปใช้ และ 4) การซึมซับและ                     
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นาํความรู้ไปใชใ้หม่  จากกระบวนการจดัการความรู้ทีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้าํไปสังเคราะห์ได้
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ 6 ขนัตอน ดงันี 

   1.4.1 การเต รียมความพร้อมการจัดการความ รู้กับ ภู มิ ปัญญาท้อง ถิน
(Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom) เป็นการเตรียมความพร้อมให้                
นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

   1.4.2  การออกแบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management Designing)  
เป็นการกาํหนดเป้าหมายในการจดัการความรู้  กาํหนดหน้าทีบทบาทของนักเรียนและวิธีการ
จดัการความรู้ใหต้รงตามเป้าหมาย 

   1.4.3 การสร้างความรู้  (Knowledge Creating)  จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit  

Knowledge)  เป็นความรู้ทีชดัแจง้  (Explicit Knowledge)  เป็นการสร้างความรู้โดยให้นกัเรียนไป
ศึกษาคน้ควา้จากความรู้ทีฝังลึก  (Tacit Knowledge)  จนไดค้วามรู้ทีมีอยู่ในตวัตนของนกัเรียน  
เปลียนเป็นความรู้ทีชดัแจง้  (Explicit Knowledge) 
   1.4.4  การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่  (Knowledge  Sharing 

for the New Body of Knowledge)  เป็นการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มจนเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ของกลุ่ม 

   1.4.5  การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ  (Systematic Storing of Knowledge)  
เป็นการจดัทาํขอ้มูลให้เป็นระบบ  เป็นฐานความรู้โดยการนาํเทคโนโลยีมาช่วยให้เขา้ถึงความรู้          
ไดง่้ายและรวดเร็วขึน 

   1.4.6  การประยุกตใ์ชค้วามรู้  (Knowledge Applying)  เป็นการนาํความรู้ทีได ้ 
มาสร้างผลงานใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง  และชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์ 
  1.5  หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน   
          หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับ              
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา โดยยดึหลกัการเรียนรู้ทีเนน้ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติั
ทงัในระดบับุคคลและระดบักลุ่ม  โดยใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปลียนความรู้ร่วมกนั ซึงรูปแบบการเรียน
การสอนจะมุ่งเน้นให้นกัเรียนสร้างความรู้จากการปฏิบติัร่วมกนัและมีการจดัเก็บความรู้ทีมีอยู่ใน
ตวัตนของนกัเรียนเปลียนเป็นความรู้ทีชดัแจง้ดว้ยการแลกเปลียนความรู้ จะก่อให้เกิดกระบวนการ
จดัการความรู้จนเกิดเป็นผลงานตามกระบวนการของรูปแบบ  ซึงผลจากกระบวนการจดัการความรู้
ทีนักเรียนได้ศึกษาคน้ควา้จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) จะกลายเป็นความรู้ทีชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) ทีนกัเรียนสามารถนาํไปขยายผลโดยการเผยแพร่แก่บุคคลอืน และสามารถ
นาํความรู้นนัไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไปได ้
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  1.6  วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา เพือให้นกัเรียนมีทกัษะในการจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน   
 2.  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา (ฉบบัร่าง) 
  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  (ฉบบัร่าง)  ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยผูท้รงคุณวุฒิ  จาํนวน 9 คน ดว้ยการสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) ซึงผูท้รงคุณวุฒิ         
ทีมีความเชียวชาญดา้นรูปแบบการเรียนการสอน  ดา้นการสอนสังคมศึกษา  ดา้นการจดัการความรู้                    
ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิน  และดา้นการวดัและประเมินผล  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนการสอน  ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ขตามประเด็นการสนทนากลุ่ม  (Focus Group 

Discussion) โดยสรุป พบวา่ การกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ผูท้รงคุณวุฒิ
เห็นว่า  องค์ประกอบครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็น  มีทงัหลกัการ  วตัถุประสงค์  กระบวนการ
จดัการความรู้  การวดัและประเมินผล  รวมทังปัจจัยทีเอือต่อการจัดการความรู้ และปัจจัยที
สนบัสนุนการจดัการความรู้ และหลกัการตอ้งใหส้ัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค ์ ทกัษะการจดัการความรู้
เกิดจากการปฏิบติัด้วยตนเอง  และตอ้งมีการแลกเปลียนความรู้ด้วย องค์ประกอบของรูปแบบ         
การเรียนการสอน ดา้นองคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์ ผูท้รงคุณวุฒิเห็นวา่ จุดเนน้ของ
รูปแบบคือ การปฏิบติัทงัในระดับบุคคล และระดับกลุ่มมีการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกันจนได้
ความรู้ทีชัดแจ้ง วตัถุประสงค์แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีทกัษะการจดัการความรู้กับภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  และทกัษะการจดัการความรู้เกิดจากนกัเรียนไดป้ฏิบติัทงัในระดบัตนเองและระดบักลุ่ม  
และมีการแลกเปลียนเรียนรู้ทาํใหห้ลกัการและวตัถุประสงคมี์ความสอดคลอ้งกนั ดา้นองคป์ระกอบ
เชิงกระบวนการในแต่ละขันตอนของกระบวนการเรียนการสอนต้องเขียนให้ชัดเจน เช่น                   
ขนัการออกแบบการจดัการความรู้  ขนัแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  เป็นตน้  แต่ละ
ขนัตอนการเรียนการสอนควรแยกบทบาทครู  บทบาทนกัเรียนให้ชดัเจน และควรปรับชือแต่ละ
ขนัตอนให้สอดคลอ้งกบัการจดัการความรู้  เขียนชือแต่ละขนัตอนให้ยาวขึนเพือให้ชดัเจนยิงขึน 
และด้านองค์ประกอบเชิงเงือนไข   การนํารูปแบบไปใช้มีปัจจัยทีเอือต่อการจัดการความรู้             
ด้านบุคลากรควรเรียกชือให้เข้ากับการจดัการความรู้จะทาํให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
หลกัการและบรรลุวตัถุประสงค ์และปัจจยัสนบัสนุนควรเพิมปัจจยัทางดา้นบรรยากาศ ไดแ้ก่ ดา้น
กายภาพ  ด้านสังคม  และด้านจิตวิทยา  ผูว้ิจยัได้ปรับปรุง  แกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอนจาก            
การตรวจสอบของผูท้รงคุณวฒิุจนไดรู้ปแบบการเรียนการสอน  ดงัภาพที 13   
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ภาพที 13  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน   
                 สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคดิการจัดการความรู้กบัภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา 

หลกัการ  :   การเรียนรู้โดยใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัทงัในระดบับุคคลและระดบักลุ่ม  มีการแลกเปลียนเรียนรู้  
                    ร่วมกนั จากความรู้ทีฝังลึก  (Tacit  Knowledge) จนไดค้วามรู้ทีมีอยูใ่นตวัตนของนกัเรียน    
                    เปลียนเป็นความรู้ทีชดัแจง้  (Explicit  Knowledge)  

ปัจจัยทีเอือต่อการจัดการ
ความรู้ 
.  บรรยากาศ 

     1.1  ดา้นกายภาพ 

     .   ดา้นจิตวทิยา 

     .   ดา้นสังคม 

.  บุคลากร 
    2.1  คุณเอือ :  ผูบ้ริหาร 
    .   คุณอาํนวย  :  ครู 
    .   คุณกิจ  :  นกัเรียน 

ปัจจัยสนับสนุน 
การจัดการความรู้ 
.  หลกัสูตร 
.  เทคโนโลย ี

.  แหล่งเรียนรู้ 

 รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคดิการจดัการความรู้ 
 1.  การเตรียมความพร้อมการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน : เป็น
การเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  

 2.  การออกแบบการจดัการความรู้ :        
เป็นการ กาํหนดเป้าหมายในการ
จดัการความรู้ กาํหนดหนา้ที   
บทบาทของนกัเรียน  และวิธีการ
จดัการความรู้ให้ตรงตามเป้าหมาย 

 3.  การสร้างความรู้จากความรู้            
ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ :  เป็น
การสร้างความรู้โดยให้นกัเรียนไป
ศึกษาคน้ควา้จากความรู้ทีฝังลึกจนได้
ความรู้ทีมีอยูใ่นตวัตนของนกัเรียน
เปลียนเป็นความรู้ทีชดัแจง้   
 4.  การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิด       
องคค์วามรู้ใหม่ : เป็นการระดมความ
คิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม จนไดอ้งค์
ความรู้ใหม่ 

5.  การจดัเกบ็ความรู้อยา่งเป็นระบบ : 

เป็นการจดัทาํขอ้มูลให้เป็นระบบ  
เป็นฐานความรู้โดยการนาํเทคโนโลยี
มาช่วยให้เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและ
รวดเร็วขึน 

 6.  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ : เป็นการ        
นาํความรู้ทีไดม้าสร้างผลงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอยา่ง
สร้างสรรค ์ 

 การวดัและประเมินผล 
.  ผลสมัฤทธิทางการเรียน 

.  ทกัษะการจดัการความรู้ 

.  ความพึงพอใจทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 

 .  ถอดบทเรียน 

ภูมิปัญญาท้องถิน 
.  ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ และศาสนา 

.  ภาษา  และวรรณกรรม 

.  ศิลปกรรม  และโบราณคดี 

.  การละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

.  ชีวิตความเป็นอยู ่ และวิทยาการ 

วตัถุประสงค์    :   เพือให้นกัเรียนมีทกัษะในการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 
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 จากภาพที 13  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา เรียกวา่  PHOSAI Model  มีองคป์ระกอบ คือ 1) หลกัการ           
2) วตัถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการความรู้ 4) การวดัและประเมินผล  5) ปัจจัยทีเอือต่อ             
การจดัการความรู้ ทงั 5 องคป์ระกอบจะมาจากส่วนที 1 ปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้และปัจจยัที
สนบัสนุนต่อการจดัการความรู้ของนกัเรียน และส่วนที 2 กระบวนการจดัการความรู้ของนกัเรียน
ทงั  2  ส่วน จะมีความเชือมโยงซึงกนัและกนั  โดยปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้และปัจจยัที
สนบัสนุนต่อการจดัการความรู้ของนกัเรียนนนัเป็นปัจจยัทีสําคญัทีจะช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
ตามกระบวนการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถินของนักเรียนได้ประสบผลสําเร็จ  ซึง
องคป์ระกอบทงั  2  ส่วน มีความสาํคญัดงันี 

  2.1  ปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้  และปัจจยัทีสนบัสนุนต่อการจดัการความรู้ 

   2.1.1 ปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้ของนกัเรียน  ดงันี   
    2.1.1.1 บรรยากาศ  หมายถึง  สภาพแวดลอ้มทางการเรียน  ซึงประกอบ
ไปดว้ยสภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ  ดา้นจิตวทิยา  และดา้นสังคม 

     1.  ดา้นกายภาพ  เป็นสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในห้องเรียนทีจะ
ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข  เช่น  ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสม มีแสงสวา่ง
เพียงพอ กระดานดาํมีขนาดเหมาะสม โตะ๊เกา้อีมีขนาดเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน เป็นตน้ 

          2.  ด้านจิตวิทยา  เป็นสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจทีนักเรียน
รู้สึกสบายใจ มีความอบอุ่น มีความเป็นกนัเอง มีปฏิสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั มีความรักความศรัทธาต่อ
ครูผูส้อน ตลอดจนมีอิสระในการแสดงออกอยา่งมีกาลเทศะ 

             3.  ด้านสังคม  เป็นสภาพแวดล้อมทีปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก          
การแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั รู้จกัการรับฟังความคิดเห็นของคนอืน  การมีมนุษยสัมพนัธ์ 
การจดัสภาพแวดลอ้มทางสังคม  เช่น จดักลุ่มในลกัษณะการนงัเป็นวงกลมเพือให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์
มองเห็นหนา้เพือนทุกคนในกลุ่ม   
    2.1.1.2  บุคลากร  หมายถึง  ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ใน
โรงเรียน มีดงันี 
     1.  คุณเอือ  หมายถึง  ผูบ้ริหารมีหน้าทีสนับสนุนนโยบายด้าน
หลักสูตรในการจัดความรู้ในโรงเรียน   จัดสรรทรัพยากรสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียน                
การสอน  อาํนวยความสะดวกให้กบันกัเรียนในการศึกษาคน้ควา้ความรู้ทงัในโรงเรียนและนอก
โรงเรียนในการจดัหางบประมาณสนบัสนุนให้นกัเรียนได้ปฏิบติักิจกรรมทงัในสถานทีและนอก
สถานที  จดัหาวสัดุอุปกรณ์  ระบบเทคโนโลยใีหเ้พียงพอต่อการใชง้าน 
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     2.  คุณอาํนวย  หมายถึง ครู มีหน้าทีในการกําหนดกิจกรรม
ให้กบันกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถ  อาํนวยความสะดวกในการจดัการความรู้ของนกัเรียน 
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้  เชือมโยงระหว่างนักเรียนในกลุ่มทีมีเป้าหมายการเรียนรู้
ร่วมกนั  เชือมโยงระหวา่งนกัเรียนต่างกลุ่ม  เชือมโยงกบัปราชญช์าวบา้น เพือให้การจดัการความรู้
ของนกัเรียนดาํเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย   
     3.  คุณกิจ  หมายถึง  นักเรียนมีหน้าทีในการดําเนินกิจกรรม               
การจดัการความรู้  มีบทบาทในการลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองในการศึกษาคน้หาความรู้ทงัใน
ตวับุคคล  (Tacit Knowledge)  และภายนอกบุคคล  (Explicit Knowledge)  แลว้นาํความรู้นนัมา
แลกเปลียนความรู้ร่วมกนั  จนกลายเป็นองคค์วามรู้ใหม่  และนาํความรู้นนัมาจดัเก็บไวใ้นรูปแบบ
ต่าง ๆ  เช่น  จดัทาํเป็นหนงัสืออิเลคทรอนิกส์  (E-book) หรือหนงัสือเล่มเล็ก  หรือหนงัสือการ์ตูน  
หรือแสดงเนือหาในเวบ็บล็อก  เป็นตน้ แลว้นาํความรู้นนัไปขยายผลโดยการเผยแพร่ความรู้ให้แก่
บุคคลอืน  และสามารถนาํความรู้นนัมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป   
   2.1.2  ปัจจยัสนบัสนุนการจดัการความรู้ 

          2.1.2.1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึง
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรในข้อ 5 กล่าวว่า  นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและ             
ภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และมุ่งสร้าง 
สิงทีดีงามในสังคม  และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

                 2.1.2.2 เทคโนโลยี  เป็นเครืองมือทีนักเรียนใช้เพือการสืบค้นข้อมูล              
การคน้หาความรู้  การจดัเก็บความรู้  โรงเรียนจะตอ้งจดัหาให้มีอย่างเพียงพอต่อการใช้งานของ
นกัเรียน  เช่น  คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  เป็นตน้ 

                         2.1.2.3 แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทีสนับสนุนให้นักเรียนได้
ปฏิบติักิจกรรมอยา่งหลากหลายทงัในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ไดแ้ก่  แหล่งเรียนรู้ทีเป็นสถานที  
เช่น วดั  พิพิธภณัฑ์  ทีอยู่อาศยั  แหล่งโบราณคดี  สถานประกอบการ  แหล่งเรียนรู้ทีเป็นบุคคล  
เช่น ปราชญช์าวบา้น  ครูภูมิปัญญา  เป็นตน้ 

  2.2  กระบวนการจดัการความรู้ประกอบดว้ย  6  ขนัตอน  ดงันี 
    กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา มีกระบวนการจดัการความรู้ 6 ขนัตอน  ดงัตารางที 24 
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ตารางที 24 กระบวนการจดัการความรู้ 
 

ขนัตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
. การเตรียม         
ความพร้อมการ
จดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน 
(Preparation for 

Knowledge  

Management  on 
Local Wisdom)   
เป็นการเตรียม 
ความพร้อมให้
นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเกียวกบั
การจดัการความรู้
กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน 

. ครูใหค้วามรู้เรือง 

การจดัการความรู้กบั 

ภูมิปัญญาทอ้งถินแก่นกัเรียน 
. ครูนาํเสนอกรณีตวัอยา่ง              
ในการจดัการความรู้  และให้
นกัเรียนช่วยกนัวเิคราะห์วา่  
ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหา  
และใชว้ธีิการอะไรในการ
แกปั้ญหานนั 

. ครูชีแจงเป้าหมาย 

การจดัการความรู้กบั 

ภูมิปัญญาทอ้งถิน     

. ครูใหค้วามรู้เกียวกบั
การจดัการความรู้กบั 

ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

. ครูนาํเสนอกรณี
ตวัอยา่งเกียวกบั            
การจดัการความรู้ 

3. ครูใหน้กัเรียน
อภิปรายเกียวกบั              
การจดัการความรู้กบั        
ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

. นกัเรียนทาํความ
เขา้ใจเกียวกบั              
การจดัการความรู้กบั 

ภูมิปัญญาทอ้งถิน   
. นกัเรียนทาํความ
เขา้ใจเกียวกบักรณี
ตวัอยา่งการจดัการ
ความรู้  

. นกัเรียนอภิปราย
ร่วมกนัเกียวกบั               
การจดัการความรู้กบั 

ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

2.  การออกแบบ
การจดัการความรู้  
(Knowledge 

Management  

Designing) 
เป็นการกาํหนด
เป้าหมายใน           
การจดัการความรู้  
กาํหนดหนา้ที
บทบาทของ
นกัเรียนและ 

วธีิการจดัการ
ความรู้ใหต้รงตาม
เป้าหมาย 

. แบ่งกลุ่มนกัเรียน กลุ่มละ  
-  คน 
. นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนักาํหนด
เป้าหมายในการจดัการความรู้ใน
เรืองทีกลุ่มสนใจหรือไดรั้บ
มอบหมาย 

. นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนักาํหนด
วธีิการทีจะทาํใหเ้ป้าหมายในการ
จดัการความรู้ใหบ้รรลุตาม
เป้าหมาย 

. นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนัสรุป
เป้าหมายและวธีิการจดัการ
ความรู้ของกลุ่มเป็นเอกสาร หรือ
แผนภูมิหรืออืน ๆ 

. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม
โดยการจบัสลาก 

. ครูชีแนะแนวทางให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
กาํหนดเป้าหมาย  
กาํหนดวธีิการ  และ
สรุปเป้าหมายและ
วธีิการการจดัการ
ความรู้ 

. เปิดโอกาสให ้

นกัเรียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นอยา่งเตม็ที   
 

 

1. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม
โดยการจบัสลาก 

. นกัเรียนกาํหนด
เป้าหมายในการจดัการ
ความรู้ 

. นกัเรียนกาํหนด
วธีิการทีจะทาํให้
เป้าหมายในการจดัการ
ความรู้บรรลุตาม
เป้าหมาย 

. นกัเรียนช่วยกนั 

สรุปเป้าหมายและ
วธีิการจดัการความรู้
ของกลุ่มเป็นเอกสาร 
หรือแผนภูมิ หรืออืน ๆ   



176 

 

ตารางที 24 กระบวนการจดัการความรู้ (ต่อ) 
 

ขนัตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
    . นกัเรียนอภิปราย

ร่วมกนัเกียวกบั
เป้าหมายในการจดัการ
ความรู้อยา่งเตม็ที 

. การสร้างความรู้  
(Knowledge  

Creating)  จาก
ความรู้ทีฝังลึก
(Tacit  Knowledge) 
เป็นความรู้ที  
ชดัแจง้  (Explicit  

Knowledge)   
เป็นการสร้างความรู้
โดยใหน้กัเรียนไป
ศึกษาคน้ควา้จาก
ความรู้ทีฝังลึก  
(Tacit Knowledge)  
จนไดค้วามรู้ทีมีอยู่
ในตวัตนของ
นกัเรียน เปลียนเป็น
ความรู้ทีชดัแจง้  
(Explicit  

Knowledge) 

. นกัเรียนในกลุ่มแบ่งหนา้ทีกนั
ไปศึกษาคน้ควา้  หรือแสวงหา
ความรู้  จากปราชญช์าวบา้น  
เอกสารหรืออืน ๆ   

. นกัเรียนในกลุ่มไปศึกษา
คน้ควา้ความรู้จากปราชญ์
ชาวบา้น  เอกสารหรืออืน ๆ   

. นกัเรียนแต่ละคนทาํเอกสาร
สรุปความรู้ทีไดจ้ากการแสวงหา
ความรู้   

ครูชีแนะแหล่งเรียนรู้  
หรือแนวทางในการ
แสวงหาความรู้จาก
ปราชญช์าวบา้น   
จากเอกสาร  หรืออืน ๆ  
และเสนอแนะแนวทาง
ในการจดัระบบขอ้มูล
จากการแสวงหาความรู้  

. นกัเรียนไปศึกษา
คน้ควา้  หรือแสวงหา
ความรู้  จากปราชญ์
ชาวบา้น  เอกสารหรือ
อืน ๆ   
2. นกัเรียนรวบรวม
ขอ้มูลตามทีไดรั้บ
มอบหมายจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ 

. นกัเรียนนาํความรู้ที
ไดจ้ากการรวบรวมมา
แยกแยะเพือหาขอ้สรุป
ในการแลกเปลียน
ความรู้ 

. นกัเรียนสรุปความรู้
ทีไดจ้ากการแสวงหา
ความรู้   

 

. การแลกเปลียน
ความรู้เพือใหเ้กิด
องคค์วามรู้ใหม่  
(Knowledge  

Sharing for the 

New Body of 

Knowledge)  เป็น
การแลกเปลียน
ความรู้โดย            

. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนั
อภิปรายเพือเป็นการขยาย
ขอบข่ายของความรู้โดย          
การแลกเปลียนความรู้จาก          
การไปศึกษาคน้ควา้จากปราชญ์
ชาวบา้น  เอกสาร  หรืออืน ๆ   
2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนั
จดัทาํเอกสารสรุปสาระสาํคญั         
ทีไดจ้ากการแลกเปลียนความรู้ 

. ครูชีแนะแนวทางใน
การแลกเปลียนความรู้
โดยการอภิปรายร่วมกนั
ของสมาชิกในกลุ่มจน
เกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 

. เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นอยา่งเตม็ที   

. นกัเรียนอภิปราย
แลกเปลียนความรู้จาก
การศึกษาคน้ควา้กบั
เพือนในกลุ่ม 

. นกัเรียนรวบรวม
ขอ้มูลและสรุปความรู้
ทีไดจ้ากการอภิปราย
ของสมาชิกในกลุ่มเพือ
เป็นองคค์วามรู้ใหม่ 
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ตารางที  24 กระบวนการจดัการความรู้ (ต่อ) 
 

ขนัตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
การระดม        
ความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม  
จนเกิดเป็น 

องคค์วามรู้ใหม่ของ
กลุ่ม 

   

.  การจดัเก็บ
ความรู้อยา่งเป็น
ระบบ  (Systematic 

Storing of 

Knowledge) 
เป็นการจดัทาํ
ขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ    
เป็นฐานความรู้ 

โดยการนาํ 
เทคโนโลยมีาช่วย
ใหเ้ขา้ถึงความรู้ได้
ง่ายและรวดเร็วขึน 

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเอกสาร
สรุปสาระสาํคญัทีไดจ้ากการ
แลกเปลียนความรู้มาทาํความ
เขา้ใจ แลว้แยกแยะประเด็น
ความรู้  หรือหลอมรวมความรู้  
เพือความสะดวกในการจดัเก็บ
ความรู้ 

. นกัเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึก
ความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้
มาจดัเก็บไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น การเขียน การพิมพ ์การวาด 
การถ่ายภาพ การบนัทึกเสียง           
การทาํฐานขอ้มูลในคอมพิวเตอร์    
เป็นตน้ 

ครูชีแนะแนวทางใน
การจดัเก็บความรู้โดย
ใชเ้ทคโนโลยมีาจดัเก็บ
ใหเ้ป็นระบบเพือให้
เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย เช่น 
การเขียน การพิมพ ์        
การวาด การถ่ายภาพ
การบนัทึกเสียง          
การทาํฐานขอ้มูลใน
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

. นกัเรียนเลือกวธีิการ
จดัเก็บความรู้ตาม
ความสนใจของกลุ่ม 

. นกัเรียนจดัทาํขอ้มูล
ทีไดจ้ากการ
แลกเปลียนความรู้มา
จดัเก็บใหเ้ป็นระบบ
โดยใช ้เทคโนโลยี
เพือใหเ้ขา้ถึงขอ้มูล       
ไดง่้าย  เช่น การเขียน   
การพิมพ ์การวาด  
การถ่ายภาพ               
การบนัทึกเสียง              
การทาํฐานขอ้มูลใน
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

.  การประยกุตใ์ช้
ความรู้  
(Knowledge  

Applying)   เป็น
การนาํความรู้ที
ไดม้าสร้างผลงาน
ใหเ้กิดประโยชนต์่อ
ตนเอง  และชุมชน
อยา่งสร้างสรรค ์  

. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํความรู้ที
ไดจ้ากการจดัเก็บความรู้มา
ประยกุตใ์ช ้เช่น การเขียน
โครงงาน 

. นกัเรียนแต่ละกลุ่มพฒันา
ผลงานตามโครงงานทีนาํเสนอ
ของกลุ่ม 

. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอ
ผลงาน 

    

ครูคอยช่วยเหลือและให้
คาํปรึกษาแก่นกัเรียน
แต่ละกลุ่มในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้  เพือ
นาํมาสร้างเป็นผลงาน
ใหเ้กิดประโยชนต์่อ
ตนเอง  และต่อชุมชน
อยา่งสร้างสรรค ์  

 

. นกัเรียนนาํความรู้ที
ไดจ้ากจดัเก็บความรู้
อยา่งเป็นระบบมา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชน์กบัตนเอง  
และชุมชน  เช่น        
การจดัทาํโครงงาน 

. นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
พฒันาผลงานตาม
โครงงานทีนาํเสนอ    
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ตารางที  24 กระบวนการจดัการความรู้ (ต่อ) 
 

ขนัตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
   . เผยแพร่ผลงานโดย

การจดันิทรรศการ  
หรือเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต  เช่น   
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์       
(E-book)  หนงัสือ
การ์ตูน  หนงัสือ          
เล่มเลก็ เวบ็บลอ็ก   
เป็นตน้ 

 

  2.3 การวดัและประเมินผล 

                            การวดัและประเมินผลจะช่วยให้ครูทราบว่าการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถินของนกัเรียนทีดาํเนินการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ การวดัและประเมินผลแบ่งออกเป็น     
3 ระยะ  ได้แก่  ระยะที  1 การประเมินวิเคราะห์นักเรียนก่อนการเรียนการสอนด้วยการทํา
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน เรืองภูมิปัญญาท้องถินจงัหวดัอุบลราชธานี  
ระยะที 2  การประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียนดว้ยการปฏิบติั (Performance Assessment)  เป็น
การประเมินขนัตอนการปฏิบติัทกัษะการจดัการความรู้โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน 
(Scoring Rubric) และระยะที 3 การประเมินความสําเร็จหลังเรียน ประกอบด้วย  1)  การทาํ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียน  เรืองภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี        
2) การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  ซึงใช้แบบรายงานตนเองทีมีต่อรูปแบบการเรียน                 
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา และ                
3) ถอดบทเรียนการจดัการความรู้หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
 3.  การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้
กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา (ฉบบัร่าง)   
                      3.1 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา (ฉบบัร่าง) ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ  จาํนวน  9  คน ดว้ยการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group Discussion) ซึง
ผูท้รงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญดา้นรูปแบบการเรียนการสอน ดา้นการสอนสังคมศึกษา  ดา้นการ
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จดัการความรู้  ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิน  และดา้นการวดัและประเมินผล เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  (ฉบบัร่าง)  และผูว้จิยัไดป้รับปรุง  แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ  
จนไดรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา  เพือนาํไปให้ผูเ้ชียวชาญไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบ
การเรียนการสอนต่อไป            
  3.2  ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา โดยผูเ้ชียวชาญ  
จาํนวน  5  คน  ดงัตารางที  25 
 

ตารางที  25  ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ 

 กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา โดยผูเ้ชียวชาญ  (N = 5) 
 

ประเด็นการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญ X  S.D. ระดบั ลาํดบัที 
.  การกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 4.70 0.45 มากทีสุด  

     .   การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีความ
เหมาะสมครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็นตามแนวคิด 
การจดัการความรู้       

 

 

4.80 

 

 

0.45 

 
 
 

 

มากทีสุด 

 

 

1 

     .   องคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละองคป์ระกอบมี
ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งส่งเสริม 
ซึงกนัและกนั 

 

 

4.60 

 

 

0.55 

 

 
 

มากทีสุด 

 

 

2 

2.  องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 4.58 0.55 มากทีสุด  

     .   องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ 4.60 0.55 มากทีสุด  

             . .   หลกัการของรูปแบบมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีพืนฐาน  สามารถใชเ้ป็น
กรอบในการกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  แสดงให้
เห็นจุดเนน้ในการเรียนการสอน 

 

 

 
 

4.60 

 

 

 
 

0.55 

 

 
 
 

 

มากทีสุด 

 

 

 
 

2 

              . .   วตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมชดัเจน
สามารถแสดงถึงสิงทีมุ่งหวงัใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 

 

4.60 

 

0.55 

 

มากทีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

              . .   หลกัการและวตัถุประสงคมี์ความ 
สอดคลอ้งกนั 

 

4.60 

 

0.55 

 

มากทีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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ตารางที  25  ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ 

 กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา โดยผูเ้ชียวชาญ  (N = 5) (ต่อ) 
 

ประเด็นการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญ X  S.D. ระดบั ลาํดบัที 
     .   องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 4.53 0.64 มากทสุีด  

            . .   กระบวนการเรียนการสอนมีขนัตอน
ครบถว้น  เหมาะสมและสอดคลอ้งต่อเนืองกนั 

 

4.60 

 

0.55 

 

มากทีสุด 
 

2 

            . .   ขนัตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม  
สามารถทาํใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์

 

4.40 
 

0.89 

 

มาก 
 

3 

            . .   ขนัตอนการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้ง
กบัหลกัการและวตัถุประสงค ์

 

4.60 

 

0.55 

 

มากทีสุด 
 

2 

     .   องค์ประกอบเชิงเงอืนไขการนํารูปแบบไปใช้ 4.60 0.55 มากทสุีด  

            . .   ปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงค ์

 

4.60 

 

0.55 

 

มากทีสุด 
 

2 

            . .   ปัจจยัสนบัสนุนมีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบักระบวนการเรียนการสอน 

 

4.60 

 

0.55 

 

มากทีสุด 
 

2 

รวม 4.60 0.54 มากทีสุด  
 

 จากตารางที 25  พบว่า  ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา โดยภาพรวม                            
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด  ( X = 4.60, S.D. = 0.54)   จึงถือว่ารูปแบบมีความเหมาะสม     
ทีจะนาํไปใชใ้นการเรียนการสอน   
 

ตอนท ี 2   ประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับ                
 ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา    
 ประสิทธิผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับ                  
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ผูว้จิยันาํเสนอผลการศึกษา  ดงันี   
 1. ประสิทธิผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั                  
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  ภูมิปัญญา
ทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี  ดงัตารางที  26-27  
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ตารางที  26  ผลสัมฤทธิทางการเรียนภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี   
 

ผลสัมฤทธิทางการเรียน n คะแนนเตม็ X  S.D. T Sig  

ก่อนเรียน 80 50 18.43 2.17  

65.30** 

 

0.000 หลงัเรียน 80 50 42.56 3.20 
 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01  
 

 จากตารางที 26  พบว่า  นกัเรียนทีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา มีคะแนนผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนหลงัเรียน  ( X  = 42.56, S.D.= 3.20)  สูงกวา่ก่อนเรียน  ( X  = 18.43, S.D.= 2.17)        
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01  ซึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ที  2 

 เมือจาํแนกคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี              
เป็นรายดา้น  ดงัตารางที 27 
 

ตารางที 27  ผลสัมฤทธิทางการเรียนภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี  (รายดา้น)   
 

ผลสัมฤทธิทางการเรียน (รายดา้น) X  S.D. ระดบั ลาํดบัที 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชือ  และศาสนา 8.58 .  มากทีสุด  

ภาษา  และวรรณกรรม .  .  มากทีสุด  

ศิลปกรรม  และโบราณคดี .  .  มากทีสุด  

การละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ .75 .  มากทีสุด  

ชีวติความเป็นอยู ่ และวทิยาการ .  .  มากทีสุด 5 

เฉลียคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนรายดา้น .  .  มากทีสุด  

 
 จากตารางที 27  พบว่า  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนภูมิปัญญาทอ้งถิน
จงัหวดัอุบลราชธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด ( X  = 8.51, S.D.= 0.99)  เมือแยกเป็น           
รายด้านมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุดทุกข้อ และเรียงจากมากไปหาน้อย   ดังนี   ด้าน
การละเล่น ดนตรี และการพกัผอ่นหยอ่นใจ ( X = 8.75, S.D.= 0.85) ดา้นศิลปกรรมและโบราณคดี                       
( X = 8.63, S.D.= 0.99) ดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชือ และศาสนา ( X = 8.58, S.D.= 

1.00)  ดา้นภาษาและวรรณกรรม  ( X = 8.40, S.D.= 0.94)  และดา้นชีวิตความเป็นอยูแ่ละวิทยาการ  
( X = 8.20,  S.D.= 1.07)    
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 2.  ทกัษะการจดัการความรู้   

  นักเรียนทีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับ           
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  มีทกัษะการจดัการความรู้  ดงัตารางที 28 
 

ตารางที  28  คะแนนทกัษะการจดัการความรู้  (n = 80) 
 

ทกัษะการจดัการความรู้ X  S.D. ระดบั ลาํดบัที 

การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน 

 

4.39 

 

0.75 

 

มาก 

 
4 

การออกแบบการจดัการความรู้ 4.34 0.50 มาก 5 
การสร้างความรู้จากความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 4.53 0.53 มากทีสุด 2 
การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 4.59 0.50 มากทีสุด 1 
การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 4.52 0.26 มากทีสุด 3 
การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 4.22 0.22 มาก 6 

รวม 4.43 0.27 มาก  
 

 จากตารางที 28 พบว่า  นกัเรียนมีทกัษะการจดัการความรู้  โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก  ( X = 4.43, S.D.= 0.27)  ส่วนรายขอ้มีทกัษะการจดัการความรู้อยูใ่นระดบัมาก และมากทีสุด  
เฉลียเรียงจากมากไปหาน้อย  ดังนี  ทักษะการแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่                    
( X = 4.59, S.D.= 0.50) การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจ้ง ( X =4.53, S.D. = 

0.53)  การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ  ( X = 4.52, S.D.= 0.26)  การเตรียมความพร้อม                 
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  ( X = 4.39, S.D.= 0.75)   การออกแบบการจดัการความรู้ 
( X = 4.34, S.D.= 0.50)  และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ ( X = 4.22, S.D.= 0.22) 
 

 เนืองจากการจัดการความรู้ในด้านการเตรียมความพร้อมการจัดการความรู้กับ                
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  ด้านการออกแบบการจดัการความรู้  ด้านการสร้างความรู้จากความรู้ฝังลึก                
เป็นความรู้ทีชดัแจง้  และดา้นการแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่  ผูว้ิจยัไดป้ระเมิน
ทกัษะการจดัการความรู้จากภาระงานเพียงด้านเดียวจึงมีผลการประเมินออกมาเป็นภาพรวม                    
แต่ดา้นการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ และดา้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ผูว้ิจยัไดป้ระเมินทกัษะ                
การจดัการความรู้จากชินงาน  และภาระงานทีตอ้งปฏิบติั จึงมีผลของการประเมินเพิมขึน ดงัตาราง
ที  29-30 
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ตารางที  29  คะแนนทกัษะการจดัการความรู้  ดา้นการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ  (n = 80) 
 

การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ X  S.D. ระดบั ลาํดบัที 

เนือหา 4.40 0.49 มาก 4 

ความครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูล 4.45 0.55 มาก 3 

ความริเริมสร้างสรรค ์ 4.53 0.55 มากทีสุด 2 

วธีิทาํชินงาน 4.71 0.46 มากทีสุด 1 

รวม 4.52 0.26 มากทีสุด  

 
 จากตารางที  29 พบว่า  นักเรียนมีทกัษะการจดัการความรู้  ด้านการจดัเก็บความรู้  
อยา่งเป็นระบบ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.52, S.D. = 0.26)  ส่วนรายขอ้นกัเรียน             
มีทกัษะการจดัการความรู้  ดา้นการจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบอยู่ในระดบัมาก  และมากทีสุด  
เฉลียเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงันี วธีิการทาํชินงาน ( X =  4.71, S.D. = 0.46) ความริเริมสร้างสรรค ์
( X = 4.53, S.D. = 0.55)  ความครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูล ( X = 4.45, S.D. = 0.55)  และเนือหา 
( X = 4.40, S.D. = 0.49)   
 

ตารางที 30  คะแนนทกัษะการจดัการความรู้  ดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้  (n = 80) 
 

การประยกุตใ์ชค้วามรู้ X  S.D. ระดบั ลาํดบัที 

เนือหาโครงงาน 4.23 0.42 มาก 3 

การออกแบบโครงงาน 4.29 0.46 มาก 1 

การนาํเสนอโครงงาน 4.24 0.43 มาก 2 

องคป์ระกอบโครงงาน 4.12 0.33 มาก 4 

รวม 4.22 0.22 มาก  

 

 จากตารางที  30  พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการจดัการความรู้  ดา้นการประยุกตใ์ชค้วามรู้  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 4.22, S.D. = 0.22)  ส่วนรายขอ้นกัเรียนมีทกัษะการจดัการ
ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ เฉลียเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี การออกแบบโครงงาน                
( X =  4.29, S.D. =  0.46) การนาํเสนอโครงงาน  ( X = 4.24, S.D. = 0.43)  เนือหาโครงงาน ( X = 

4.23, S.D. = 0.42)  และองคป์ระกอบโครงงาน  ( X =  4.12, S.D. = 0.33)   
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 3.   ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ดงัตารางที 31 
 

ตารางที  31  ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  (n = 80)  

 

ความพึงพอใจ ร้อยละ ระดบั ลาํดบัที 

การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน .  มากทีสุด  

การออกแบบการจดัการความรู้ .  มากทีสุด  

การสร้างความรู้จากความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ .  มากทีสุด  
การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  มากทีสุด  

การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ .  มากทีสุด  

การประยกุตใ์ชค้วามรู้ .  มากทีสุด  

รวม .  มากทีสุด  
 

 จากตารางที 31 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา โดยภาพรวม                   
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด (ร้อยละ 96.46) ส่วนรายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ            
มากทีสุดทุกขอ้ เรียงจากมากไปหาน้อย ดงันี การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  
(ร้อยละ 100) การจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ (ร้อยละ 98.75) การเตรียมความพร้อมการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน (ร้อยละ 96.25) การสร้างความรู้จากความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
(ร้อยละ  96.25)  การออกแบบการจดัการความรู้ (ร้อยละ 95.00) และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ (ร้อยละ 
92.50)    
 

ตอนท ี 3   ถอดบทเรียนการจัดการความรู้หลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด   
 การจัดการความรู้กบัภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา    
 ถอดบทเรียนการจัดการความรู้หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด                    
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  โดยวิเคราะห์ผลจากการ
บนัทึกความรู้  การสัมภาษณ์นกัเรียน  และการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้  ดงันี  
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 1. การบนัทึกความรู้    
       การบนัทึกความรู้หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา พบว่า นักเรียนมีความสามารถ         
ในการบนัทึกความรู้  ดงัตารางที 32   
 

ตารางที 32   คะแนนการบนัทึกความรู้  (n  =  80) 
 

การบนัทึกความรู้ X  S.D. แปลผล ลาํดบัที 
การดาํเนินกิจกรรม 4.55 0.50 มากทีสุด 4 

เทคนิคหรือวธีิการดาํเนินกิจกรรม 4.58 0.49 มากทีสุด 2 

ผลทีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรม 4.61 0.49 มากทีสุด 1 

ปัจจยัในการดาํเนินกิจกรรม 4.56 0.49 มากทีสุด 3 

สรุป 4.49 0.50 มาก 5 

รวม 4.56 0.24 มากทีสุด  

 

 จากตารางที 32 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการบนัทึกความรู้ โดยภาพรวม                
อยูใ่นระดบัมากทีสุด   ( X = 4.56,  S.D. = 0.24)   ส่วนรายขอ้นกัเรียนมีความสามารถในการบนัทึก             
ความรู้อยูใ่นระดบัมาก  และมากทีสุด  เฉลียเรียงจากมากไปหานอ้ย  ดงันี  ผลทีเกิดจากการดาํเนิน
กิจกรรม  ( X = 4.61, S.D. = 0.49)  เทคนิคหรือวิธีการดาํเนินกิจกรรม  ( X = 4.58, S.D. = 0.49) 
ปัจจยัในการดาํเนินกิจกรรม  ( X = 4.56, S.D.= 0.49) การดาํเนินกิจกรรม ( X = 4.55, S.D. = 0.50) 
และสรุป  ( X = 4.49, S.D. = 0.50)       
 

 2.  การสัมภาษณ์นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
  จากการสัมภาษณ์นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  พบวา่นกัเรียนได้
นาํเอาวธีิการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ไปใชใ้นการจดัการความรู้ในเรืองอืน ๆ เช่น  เมือครูสังงานนกัเรียน
รู้จกัวางแผนในการทีจะทาํงานให้เป็นขนัตอน  รู้จกัการบนัทึกเพือไม่ให้ลืมหรือเกิดขอ้ผิดพลาดได ้
รู้จกัการสืบคน้ขอ้มูล และเมือไดข้อ้มูลมาสามารถทีจะแยกแยะขอ้มูลได ้ และเก็บขอ้มูลไวใ้ช้ใน
โอกาสต่อไปหรือแลกเปลียนขอ้มูลกบัเพือน  เมือมีปัญหาในการทาํงานรู้จกัทีจะแลกเปลียนปัญหา
และหาวธีิการแกไ้ขปัญหานนัร่วมกนั  และทีสาํคญัการมีมนุษยสัมพนัธ์กบับุคคลอืนมากขึน   
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 3.  การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้   

  การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา พบว่า ครูทีเขา้ร่วมเวทีแลกเปลียน
เรียนรู้ได้แสดงความคิดเห็นอยา่งหลากหลาย  และมีความสนใจทีนาํรูปแบบการเรียนการสอนนี            
ไปใช้กบัวิชาอืน ๆ เช่น วิชาภาษาองักฤษ วิชาภาษาไทย  วิชาชีววิทยา  วิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
(Independent Study: IS) เป็นตน้ และบทเรียนทีได้จากการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การจดั              
การเรียนการสอนทีประสบความสาํเร็จให้ไดผ้ลดีนนัตอ้งเริมตน้ทีครูก่อน โดยครูผูส้อนจะตอ้งเป็น
ผูเ้ตรียมการสอน  นาํเสนอตวัอยา่ง  และแนะนาํแหล่งเรียนรู้  เพือเป็นแนวทางให้นกัเรียนไดด้าํเนิน
กิจกรรมใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์ครูทีไดเ้ขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ยงัไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้ใน
ส่วนทีเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  และกระบวนการเรียนการสอน  ดงันี 

  3.1 การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
   จากการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้จะเห็นไดว้่าผูเ้ขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้           
ไดใ้หค้วามคิดเห็นต่อการกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ว่ามีการกาํหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนทีครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็นตามแนวคิดการจดัการความรู้  และ
องคป์ระกอบของรูปแบบมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งซึงกนัและกนั   
  3.2 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

   จากการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้จะเห็นไดว้า่ผูเ้ขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ได้
ให้ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั            
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ว่าเป็นรูปแบบทีมีรายละเอียดการทีจะทาํให้
นักเรียนสามารถจดัการความรู้ได้  มีวตัถุประสงค์ทีสอดคล้องกบัหลกัการ มีกระบวนการเรียน           
การสอนทีชดัเจน  มีการบอกถึงวิธีการวดัและประเมินผล  และมีปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้  
และปัจจัยทีสนับสนุนการจัดการความรู้ จึงถือว่าเป็นรูปแบบทีมีความเหมาะสมในการเรียน         
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้    
   3.3 กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้  จากการจดัเวที
แลกเปลียนเรียนรู้  ครูผูเ้ขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ได้แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียน        
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ดงันี 

   3.3.1 การเต รียมความพร้อมการจัดการความ รู้กับ ภู มิ ปัญญาท้อง ถิน 
(Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom) จะเห็นได้ว่า ครูทีเขา้ร่วมเวที
แลกเปลียนเรียนรู้ไดใ้ห้ความคิดเห็นต่อขนัการเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้วา่  เป็นขนัทีครู
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ตอ้งเตรียมความพร้อมให้กบันักเรียนเพือเป็นการปูพืนฐานไปสู่กระบวนการจดัการเรียนรู้อืน ๆ  
และในขนัตอนนีครูจะตอ้งยกตวัอยา่งประกอบการอธิบายให้นกัเรียนเขา้ใจตรงกนั และ ครูควรตงั
คาํถามใหน้กัเรียนตอบ  เพือเป็นการตรวจสอบวา่นกัเรียนเขา้ใจในสิงทีครูอธิบาย 

     3.3.2 การออกแบบการจดัการความรู้ (Knowledge  Management  Designing) 
จะเห็นไดว้า่  ครูผูเ้ขา้ร่วมการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ขนัการออกแบบการจดัการความรู้วา่  เป็นขนั
ทีมีการกาํหนดบทบาทหนา้ทีของสมาชิกในกลุ่ม  ถา้สมาชิกในกลุ่มมีความเขา้ใจและสนใจในเรือง
เดียวกนั  หรือมีเป้าหมายเดียวกนัก็จะทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมเป็นไปอยา่งราบรืน  

   3.3.3 การสร้างความรู้  (Knowledge Creating)  จากความรู้ทีฝังลึก  (Tacit  

Knowledge)  เป็นความรู้ทีชัดแจง้ (Explicit Knowledge) จะเห็นไดว้่า ครูทีเขา้ร่วมการจดัเวที
แลกเปลียนเรียนรู้ได้กล่าวถึงขนัตอนนีว่า  เป็นขนัตอนทีนักเรียนทุกคนได้แสดงศกัยภาพของ
ตนเองออกมาให้ได้มากทีสุด  เนืองจากต้องไปศึกษาค้นควา้หรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
โดยเฉพาะการไปแสวงหาความรู้จากปราชญ์ชาวบา้นนัก เรียนตอ้งเตรียมตวัให้พร้อมทงัวิธีการ
ไดม้าซึงความรู้  เมือไดข้อ้มูลมาแลว้จะตอ้งนาํขอ้มูลมาหลอมรวมกบัสมาชิกในกลุ่ม ซึงนกัเรียน
จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเรืองทีไดรั้บมอบหมาย  ถา้ความรู้ทีไดม้าไม่ครอบคลุมจะทาํให้งาน
กลุ่มล่าช้าหรือหยุดชะงกัไปด้วย  ดงันนัในขนัตอนนีนักเรียนทุกคนตอ้งแสดงความสามารถของ
ตนเองใหเ้ตม็ความสามารถ  เพือใหไ้ดม้าซึงองคค์วามรู้ใหม่ของกลุ่ม   
    3.3.4 การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่  (Knowledge  Sharing 

for the New Body of Knowledge) ครูทีเขา้ร่วมการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้วา่ขนัการแลกเปลียน
ความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่มีความคิดเห็นว่า  เป็นขนัตอนการสอนทีนกัเรียนทุกคนจะตอ้ง
แบ่งปันความรู้ทีนกัเรียนทุกคนไปศึกษาคน้ควา้มา เพือแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั และสมาชิก
ในกลุ่มจะตอ้งเปิดใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอืน จึงเป็นการยกระดบัความรู้ขึนอีกระดบั
หนึง ความรู้ทีทุกคนมีอาจจะมีไม่เหมือนกนั  เนืองจากประสบการณ์ทีแตกต่างกนั  ดงันันเมือมี  
การแลกเปลียนความรู้จะทาํให้เกิดการตกผลึกทางความคิดทีทุกคนในกลุ่มเห็นตรงกนั หรือได้
ขอ้สรุปร่วมกนั   
   3.3.5 การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ  (Systematic Storing of Knowledge )  
จะเห็นได้ว่า  ครูผูเ้ขา้ร่วมการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ได้ให้ความคิดเห็นว่า  ขนัตอนการจดัเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ   เป็นสิงสําคัญทีจะทําให้ความรู้ทีนักเรียนได้แลกเปลียนเรียนรู้นัน                
ไม่สูญเปล่า  และสามารถทีนาํความรู้นนัไปเผยแพร่ใหก้บับุคคลอืน ๆ ได ้ ถา้ไม่มีการจดัเก็บความรู้
ไวค้วามรู้ทีมีนักเรียนบางคนอาจจะลืม บางคนอาจจะไม่ใส่ใจในเรืองทีไปเรียนรู้เท่าทีควร เพือ           
เป็นการป้องกนัไม่ให้ความรู้นนัตกหล่น  หรือสูญหายไปจึงจาํเป็นตอ้งจดัเก็บไวอ้ย่างเป็นระบบ
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เพือใหง่้ายต่อการศึกษาคน้ควา้  การจดัเก็บนนัถา้ทาํในรูปเอกสารก็อาจจะมีการสูญหายบา้งทีสําคญั
ควรเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์  และควรมีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต  เพือใหค้นอืนไดเ้รียนรู้ไดด้ว้ย   
   3.3.6 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Knowledge  Applying) จะเห็นไดว้า่ ครูผูเ้ขา้ร่วม
การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ได้ให้ความคิดเห็นว่า ขนัตอนการประยุกต์ใช้ความรู้เป็นขนัตอน
สุดทา้ยในการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ทีนกัเรียนจะไดป้ระมวลความรู้ทงัหมด 
จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ทงัหมดทีไปศึกษาคน้ควา้มาทงัในตาํราและนอกตาํรา หรือจาก
ความรู้ทีฝังลึกและความรู้ทีชดัแจง้ ซึงนกัเรียนไดผ้่านขนัตอนการศึกษาหาความรู้จนเขา้ใจ  และ
สามารถนาํความรู้นนัมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง  และต่อส่วนรวมได ้  



 
 

บทท ี 5 
สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรือง  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับ            
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคด์งันี 1) เพือพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษา 2) เพือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะ ดังนี                 
2.1)  เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษา  2.2) เพือศึกษา
ทกัษะการจดัการความรู้หลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั 
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  2.3) เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษา 3) เพือถอดบทเรียนการจดัการความรู้หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที  5/1  และนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  5/2 โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร  อาํเภอ
โพธิไทร  จงัหวดัอุบลราชธานี  ทีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา 2556 ด้วยวิธีการ              
สุ่มอยา่งง่ายโดยการจบัสลาก โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จาํนวน  80  คน ในการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษา  ในการวจิยัในครังนีผูว้จิยัใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development)  
ร่วมกบัการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด   ADDIE Model  ของครูส  (Kruse: 2012)  ใช้
กระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี  (Mixed Methods Research)  แบบรองรับภายใน (The 

Embedded  Design) และใชแ้บบแผนการทดลองแบบ  Pre Experimental Design ประยุกตใ์ชแ้บบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียว มีการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน
แบบ The One-Group  Pretest-Posttest  Design และวดัทกัษะการจดัการความรู้ใชแ้บบแผนการ
ทดลองแบบ The One-Shot Case Study ซึงมีวิธีดาํเนินการ 4 ขนัตอน ดงันี 1) ขนัตอนที 1 การวิจยั 
(Research: R1) การวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Analysis: A)  เป็นการวิเคราะห์สภาพการจดัการความรู้
กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 2)  ขนัตอนที 2 การพฒันา (Development: D1)   
การออกแบบ  และการพฒันา (Design and Development: D & D)   เป็นการพฒันาและหาคุณภาพ
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ของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา  3) ขนัตอนที 3  การวิจยั (Research: R2) การนาํไปใช ้(Implementation: I)  เป็นการ
ใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษา  4) ขนัตอนที 4  การพฒันา (Development: D ) การประเมินผล (Evaluation: E) เป็น
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับ                            
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา    

 

สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั           
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา สรุปผลการวจิยัดงันี 

 ตอนที  1  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับ            
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ดงันี 
 1. ผลการศึกษาขอ้มูลพืนฐานสําหรับใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ดงันี 

  1.1 สัมภาษณ์ครูเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน   ดงันี 
   1.1.1 การจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน 
           1.1.1.1  แนวทางในการจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน   
                  แนวทางในการจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน  ครูผูส้อน
นอกจากการบรรยายประกอบใบความรู้แลว้ยงัใชว้ิธีการให้นกัเรียนไปศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือใน
ห้องสมุด  จากอินเทอร์เน็ต  จากปราชญ์ชาวบ้าน  หรือแหล่งความรู้ทีมีอยู่ในพืนที  เช่น วดั  
พิพิธภณัฑ ์ สถานประกอบการ  และแหล่งโบราณคดี  เป็นตน้   
            1.1.1.2  ปัญหาจากการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน   
                             ปัญหาจากการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน  พบว่า  ปราชญ์
ชาวบา้นทีมีความรู้เฉพาะดา้นมีน้อย  และส่วนมากจะเป็นผูสู้งอายุ  และถา้เป็นปราชญ์ทีอายุน้อย  
จะไม่ค่อยมีเวลาในการถ่ายทอดความรู้  เพราะตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น  (ไร่นา) หรือหนงัสือที
เกียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถินในหอ้งสมุดมีจาํนวนนอ้ย หรือถา้มีก็เก่ามาก   
   1.1.2 สือการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน   
                       สือทีใช้ในการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถินจะใช้หนงัสือเรียน  หรือ
ใบความรู้  ประกอบการบรรยายเนือหา  และมีการใช้สือทีเป็นสถานการณ์จริง  แหล่งเรียนรู้ทีอยู่
ใกลโ้รงเรียน  เช่น วดั  พิพิธภณัฑ ์ ถาํ  สถานประกอบการ  หรือบา้นปราชญช์าวบา้นสาขาต่าง ๆ 
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                       1.1.3 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน   
            แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน พบว่า ครูผูส้อนภูมิปัญญาทอ้งถินจะใช้
แหล่งเรียนรู้ทีอยูใ่นโรงเรียนก่อน เช่น สวนสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ หรือแหล่งเรียนรู้ทีอยูใ่กล้
โรงเรียน  เช่น วดัศรีบุญเรือง จะใชใ้นการเรียนการสอนเกียวกบัวฒันธรรมประเพณี เช่น ประเพณี
แห่เทียนพรรษา ประเพณีแห่ขา้วพนักอ้น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน จะใชใ้นการเรียนการสอนประเพณี
บุญขา้วจี  บุญเดือนหก  (บุญบงัไฟ) และบา้นนกัปราชญส์าขาต่าง ๆ 

   1.1.4 การวดัและประเมินผลภูมิปัญญาทอ้งถิน     
                      การวดัและประเมินผลภูมิปัญญาทอ้งถิน ครูผูส้อนจะใช้การวดัผลดา้น
เนือหาภูมิปัญญาท้องถินโดยใช้แบบทดสอบ  หรือใช้ใบงาน  และถ้าเป็นชินงานจะวดัและ
ประเมินผลโดยพิจารณาตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubric)   
   1.1.5  ขอ้เสนอแนะอืน ๆ  เกียวกบัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน   
                         ข้อเสนอแนะอืน ๆ เกียวกับการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน ใน         
การเรียนการสอนทีใช้ครูผูส้อนไม่ตรงกับสาขาวิชาทาํให้การถ่ายทอดเนือหาได้ไม่ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้  หรือมาตรฐานการเรียนรู้  พืนฐานความรู้เดิมของนักเรียนจากระดบัชัน        
ทีผา่นมาไม่ครอบคลุมทาํใหก้ารถ่ายทอดเนือหาในระดบัทีสูงขึนเป็นไปอยา่งล่าชา้  และครูมีความรู้
ดา้นเทคโนโลยนีอ้ยทาํใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลใหม่ ๆ  ทีจะนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนไม่ทนัยคุสมยั   
  1.2 สัมภาษณ์นกัเรียนทีมีต่อการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน 

              สัมภาษณ์นักเรียนทีมีต่อการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน  นักเรียน                        
มีความคิดเห็นโดยสรุปดงันี  ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู พบว่า  สอดคลอ้งกบัครูผูส้อน  
คือใช้การบรรยายประกอบสือการเรียนการสอน  เช่น  หนังสือ  ใบความรู้  ถาม-ตอบ เป็นต้น               
ด้านแหล่งเรียนรู้  สอดคล้องกับครูผู ้สอน   คือใช้หนังสือเรียน   หนังสือในห้องสมุด   จาก
อินเทอร์เน็ต  ผูป้กครอง ปราชญช์าวบา้น เป็นตน้  ด้านการเผยแพร่ผลงาน  สอดคลอ้งกบัครูผูส้อน  
คือ นกัเรียนนาํความรู้ทีไดไ้ปจดัป้ายนิเทศ  หรือจดันิทรรศการ  หรือนาํไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต  
เป็นตน้  ด้านประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถินต่อนักเรียน  สอดคลอ้งกบัครูผูส้อน ซึงนกัเรียนเห็นว่า                          
มีประโยชน์มาก ไม่อยากใหสิ้งทีมีอยูใ่นชุมชนหายไป อยากให้มีการสืบทอด  หรือมีการอนุรักษไ์ว ้ 
ด้านข้อเสนอแนะเกียวกับการเรียนการสอน  สอดคล้องกบัครูผูส้อน  นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า  
อยากให้พาไปเรียนนอกสถานที และควรให้ทาํงานเป็นกลุ่ม เพราะจะได้ช่วยกนัทาํ ช่วยกนัคิด   
งานน่าจะเสร็จเร็วขึน  
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  1.3 การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีทีใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
              การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทีใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา ผูว้ิจยัได้ศึกษา
แนวคิด  ทฤษฎี  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) 
ทฤษ ฎีการ เ รี ยน รู้ แบบ มี ส่ วน ร่วม  ( Participation Theory)  และทฤษ ฎีก ารส ร้ า งคว าม รู้ 

(Constructivism Theory) และแนวคิดการจดัการความรู้ 

  1.4 กระบวนการจดัการความรู้   
         กระบวนการจดัการความรู้มีลาํดบัขนัตอนการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
จดัการความรู้  6  ขนัตอน ดงันี  1)  การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 
(Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom)  2) การออกแบบการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management Designing)  3) การสร้างความรู้ (Knowledge Creating)  จากความรู้                    
ทีฝังลึก  (Tacit  Knowledge)  เป็นความรู้ทีชดัแจง้  (Explicit Knowledge) 4)  การแลกเปลียนความรู้
เพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่  (Knowledge  Sharing for the New Body of Knowledge) 5)  การจดัเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ  (Systematic Storing of Knowledge) และ 6)  การประยุกต์ใช้ความรู้  
(Knowledge Applying)   
  1.5 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน   
           รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา มีหลกัการวา่ การเรียนรู้โดยให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัทงัในระดบับุคคล
และระดบักลุ่ม จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) จนได้ความรู้ทีมีอยู่ในตวัตนของนกัเรียน
เปลียนเป็นความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit  Knowledge)   
  1.6 วตัถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  
   วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน  เพือให้นักเรียนมีทกัษะในการ
จดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน   
 2.  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา    
  2.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  
สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา  เรียกว่า  PHOSAI Model มีองค์ประกอบ คือ 1) หลักการ                        
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2) วตัถุประสงค ์ 3) กระบวนการจดัการความรู้  4) การวดัและประเมินผล  และ 5) ปัจจยัทีเอือต่อ
การจดัการความรู้ 
  2.2 ตรวจสอบความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา พบว่า  ผูเ้ชียวชาญ 
มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.60, S.D. = 

0.54)                    
 ตอนที  2  ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้
กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา    
 1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนด้านภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า 
ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .    

     2. ทกัษะการจดัการความรู้ พบว่า  นกัเรียนมีทกัษะการจดัการความรู้ โดยภาพรวม            
อยูใ่นระดบัมาก ( X =  4.43, S.D. = 0.27)   
 3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากทีสุด (ร้อยละ 96.46)   
 ตอนที  3  ถอดบทเรียนการจดัการความรู้   
 1. การบันทึกความรู้  พบว่า  นักเรียนมีความสามารถในการบันทึกความรู้  โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด  ( X =  4.56, S.D. = 0.24)   
 2. การสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา พบว่า  นกัเรียน      
ได้นําเอาวิธีการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ไปใช้ในวิชาอืนและกิจกรรมอืน เช่น การบนัทึกขอ้มูล  
การแยกแยะขอ้มูล  การแลกเปลียนความรู้  เป็นตน้ 
 3. การจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้  บทเรียนทีได้จากการจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้            
การจดัการเรียนการสอนทีประสบความสําเร็จให้ได้ผลดีนนัตอ้งเริมตน้ทีครูก่อน โดยครูผูส้อน
จะต้องเป็นผูเ้ตรียมการสอน  นําเสนอตวัอย่าง  และแนะนําแหล่งเรียนรู้  เพือเป็นแนวทางให้
นกัเรียนไดด้าํเนินกิจกรรมใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์   
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อภิปรายผล 
 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  สามารถอภิปรายผลไดด้งันี 

 ตอนที   การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
   การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 
สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการศึกษาขอ้มูลพืนฐานสําหรับการพฒันารูปแบบ            
การเรียนการสอน  และพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ดงันี 
 1.  ผลการศึกษาขอ้มูลพืนฐานสําหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษา ผูว้ิจยัได้อภิปรายผลตาม
วตัถุประสงค์ข้อที  1  เพือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับ                  
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ดงันี 
  1.1 การสัมภาษณ์ครูผูส้อนเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน   
          จากการศึกษาขอ้มูลการจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถินในระดบัชัน
มธัยมศึกษา โดยการสัมภาษณ์ครูผูส้อนวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา ด้านการเรียน                 
การสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน  ดา้นสือการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน ดา้นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน ดา้นการวดัและประเมินผลภูมิปัญญาทอ้งถิน  และขอ้เสนอแนะอืน ๆ เกียวกบัการเรียน 
การสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนภูมิปัญญาทอ้งถิน ระดบัชนัมธัยมศึกษา ซึง
ผลการสัมภาษณ์  ดงันี     
   1.1.1 ดา้นการจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน    

    1.1.1.1 แนวทางในการจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน พบว่า   
ในการจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน ครูผูส้อนนอกจากการบรรยายประกอบใบความรู้แลว้
ยงัใช้วิธีการให้นักเรียนไปศึกษาค้นควา้จากหนังสือในห้องสมุด จากอินเทอร์เน็ต จากปราชญ์
ชาวบา้น หรือจากแหล่งเรียนรู้ทีมีอยู่ในทอ้งถิน เช่น วดั  สถานประกอบการ  พิพิธภณัฑ์ เป็นตน้  

และมีการตรวจสอบความเขา้ใจโดยการใช้คาํถาม หรือใช้วิธีการให้นกัเรียนทาํใบงาน ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง  และความเข้าใจจากการทาํใบงาน และอภิปรายเนือหาทีได้รับมอบหมาย ซึง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และทีแกไ้ขเพิมเติม  (ฉบบัที  2)  พ.ศ. 2545 หมวด 4 
มาตรา 23 (3) ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาว่า ต้องเน้นความสําคัญทังด้านความรู้  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการความรู้เกียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย 
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และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย  และมาตารา  24  (6) ไดก้ล่าวถึงการจดักระบวนการเรียนรู้ว่า  
การจดัการเรียนรู้ตอ้งจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึนไดทุ้กเวลาทุกสถานที มีการประสานความร่วมมือกบั
บิดา  มารดา  ผูป้กครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ และ                      
การเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถินตอ้งให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง ซึง จาโรลิเมค (Jarolimek, 1985: 

149-150) ได้กล่าวถึง  การเรียนการสอนว่าควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นาํสิงทีมีอยู่ในทอ้งถิน     
มาแลกเปลียนการรู้ระหว่างกัน  การพานักเรียนออกไปศึกษาในสถานทีจริง  จะทาํให้นักเรียน
สามารถประมวลความรู้ไดด้้วยตนเองจากการผสมผสานความรู้จากการเรียนทฤษฎีในห้องเรียน
และจาก การไดเ้รียนรู้จากพิพิธภณัฑ์ในทอ้งถิน  เรียนรู้จากปราชญ์ในทอ้งถิน  จากการสัมภาษณ์
บุคคลทีมีความรู้ในเรืองนัน ๆ  สิริวรรณ  ศรีพหล  (2552: 117)   ยงัไดก้ล่าวถึงการจดักิจกรรม             
การเรียนการสอนนอกสถานทีหรือทศันศึกษาว่า  เป็นการมุ่งให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสไปสัมผสักบั
สภาพทีแทจ้ริงของสิงทีไดศึ้กษาไปแลว้หรือกาํลงัศึกษาอยู่  และสิริวรรณ  ศรีพหล (2553: 194)             
ยงัได้กล่าวอีกว่า  การจดัการเรียนการสอนนอกสถานทีจะทาํให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม             
ไดส้ัมผสักบัแหล่งเรียนรู้แบบต่าง ๆ  เกิดประสบการณ์ตรง และยงัเป็นการพฒันาจิตสํานึกความรัก 
และความภาคภูมิใจในมรดกทีบรรพบุรุษมอบให้แก่คนรุ่นหลัง  เช่น พิพิธภัณฑ์ หอศิลปะ                  
แหล่งวฒันธรรม  สถานทีสําคญั ๆ ทางราชการ การเรียนการสอนนอกสถานทีจะทาํให้นกัเรียน              
มีชีวิตชีวาและมีโอกาสแลกเปลียนประสบการณ์กบับุคคลภายนอกโรงเรียน  ทาํให้เพิมพูนความรู้
ไปดว้ยในตวั และกาญจนา คุณารักษ ์(2553: 458) ยงัไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการศึกษานอกสถานทีว่า  
จะทาํใหผู้เ้รียนสามารถสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมไดด้ว้ยตนเอง  เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนร่วม
ทาํงานเป็นกลุ่มและสร้างสรรค์ความรับผิดชอบร่วมกนั  และสามารถจูงใจเป็นรายบุคคลได้ดี 
ดงันนัการเรียนการสอนจะตอ้งมุ่งเนน้ให้นกัเรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เป็นการเชือมโยง
ประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ทีไดจ้ากการเรียนรู้ใหม่  การเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดพู้ดคุยกบั
ปราชญช์าวบา้น  หรือไดส้ัมผสักบัแหล่งเรียนรู้ทีอยูน่อกโรงเรียนจึงเป็นกิจกรรมทีช่วยให้นกัเรียน 
มีโอกาสไดข้อ้เทจ็จริงทีเป็นขอ้มูลเบืองตน้จากการสนทนาหรือสัมภาษณ์ซึงจะเป็นขอ้มูลทีน่าสนใจ
หรือเป็นเรืองทีนักเรียนอยากรู้จริง ๆ ซึงนกัเรียนจะมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคน  จะทาํให้เกิด
การเรียนรู้จากการคน้พบ  และสร้างสรรค์ความรู้ดว้ยตนเอง ในทีสุดก็จะทาํให้นกัเรียนเกิดทกัษะ
ชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์  การคิดตดัสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ดังที ครูผูส้อน                    
ไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่  
 

…นอกเหนือจากการบรรยายประกอบใบความรู้แลว้  จะให้นักเรียนไปคน้งานจากอินเทอร์เน็ต  
หรือจากหนงัสือภูมิปัญญาทอ้งถินบา้ง   และถา้เป็นเรืองใกลต้วันกัเรียนจะให้ไปสัมภาษณ์ปราชญ์
ชาวบา้น... การเรียนนอกสถานที จะพานกัเรียนไปเรียนกบัปราชญช์าวบา้น  หรือเมือมีงานประเพณี
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สําคญัก็จะพานักเรียนหรือให้นักเรียนไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน  แลว้มาเล่าเรืองหรือให้เขียน
รายงานส่ง ... ก่อนจะใหน้กัเรียนออกไปชุมชน  หรือพบปราชญช์าวบา้น  จะใหใ้บงานนกัเรียนก่อน  
เพือเป็นแนวทางในการไปร่วมกิจกรรมกบัชุมชน หรือไปสมัภาษณ์ชาวบา้น...    

 

    1.1.1.2  ปัญหาจากการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน   
                       ปัญหาจากการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน พบว่า ปราชญ์
ชาวบา้นทีมีความรู้เฉพาะดา้นมีน้อย  และส่วนมากจะเป็นผูสู้งอายุ  และถา้เป็นปราชญ์ทีอายุน้อย  
จะไม่ค่อยมีเวลาในการถ่ายทอดความรู้  เพราะตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น  (ไร่นา)  หรือหนงัสือที
เกียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถินในห้องสมุดมีจาํนวนนอ้ยมาก หรือถา้มีก็เก่ามาก   ซึงสอดคลอ้งกบั 
ศกัดิสิน ช่องดารากุล (2553: 336) ไดศึ้กษาการละเล่นพืนบา้นไทยของชุมชนทอ้งถินในพืนทีลุ่มนาํ
แม่กลอง: การจดัการความรู้เพือการสืบสานวฒันธรรมทอ้งถินของสถานศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า 
ปัญหาสําคญัเกียวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย  คือการขาดแคลนผูถ่้ายทอดภูมิปัญญาไทย 
เนืองจากผูมี้ความรู้ความสามารถด้านภูมิปัญญาถึงขันเป็นผูท้รงภูมิปัญญามีอายุมากขึน และ                        
คนรุ่นหลงัทีรับการสืบทอดต่อมามีจาํนวนนอ้ย  และสอดคลอ้งกบัปาริฉตัร  ลีลาเลอเกียรติ  (2554: 

278) ไดศึ้กษารูปแบบการจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถินเพือพฒันาธุรกิจในโรงเรียนและ
ชุมชน  พบว่า  การจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถินเพือพฒันาธุรกิจในโรงเรียนและชุมชน 
ความรู้และภาคทฤษฎีทีไดรั้บการถ่ายทอดจากครูเมือนาํไปปฏิบติัในชีวิตจริงใช่ว่าจะราบรืน เช่น 
ในการฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ  ทีอยู่รอบตวัเป็นสิงทีจะต้องแก้ไขและแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา  ดงัที
ครูผูส้อนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่  
 

...ปราชญช์าวบา้นแต่ละสาขามีนอ้ย  หรือถา้มีก็เป็นคนแก่   ถา้เป็นคนหนุ่มสาว ก็จะไม่ค่อยมีเวลา  
เพราะต้องทํามาหากิน ...หนังสือทีให้นักเรียนใช้ศึกษาค้นคว้าทีเกียวกับภูมิปัญญาท้องถิน   
ในหอ้งสมุดไม่ค่อยมี  ถา้มีก็เก่า  ครูจึงตอ้งแกปั้ญหาเองโดยใชใ้บความรู้บา้ง  คน้จากอินเทอร์เน็ต
บา้ง... แหล่งเรียนรู้ทีอยูใ่กล ้ เช่น  ดอนปู่ตา  สถานประกอบการ บา้นปราชญช์าวบา้น  เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีอยูใ่กลโ้รงเรียน  สามารถไปมาสะดวก...   

 

   1.1.2  สือการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน   
             สือทีใช้ในการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน  พบว่า  สือทีใช้ใน              
การเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถินจะใชห้นงัสือเรียน  หรือใบความรู้  ประกอบการบรรยายเนือหา 
และมีการใชสื้อทีเป็นสถานการณ์จริง  เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา บุญบงัไฟ บุญขา้วจี           
เป็นตน้  สือทีเป็นแหล่งเรียนรู้ทีอยูใ่กลโ้รงเรียน  เช่น  วดั พิพิธภณัฑ์  ถาํ สถานประกอบการหรือ
บา้นปราชญช์าวบา้นสาขาต่าง ๆ  ซึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และทีแกไ้ข
เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 มาตารา 9 (5) และ (6) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการศึกษา                     
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วา่  ควรยึดหลกัการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา และการมีส่วนร่วม
ของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  
สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนัสังคมอืน  ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ดังนันการนําสือการเรียนการสอนทีอยู่ในท้องถินหรือชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จึงเป็นอีกวิธีการหนึงทีจะทาํให้นกัเรียนเกิดความรัก ความภูมิใจ  หวงแหนในทรัพยากร
ทีมีอยู่ในทอ้งถินให้ดาํรงอยู่สืบไป  และกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 26-27)  ยงัได้กล่าวถึงสือ          
การเรียนการสอนว่า  เป็นเครืองมือส่งเสริมสนบัสนุนการจดักระบวนการเรียนรู้ให้นกัเรียนเขา้ถึง
ความรู้   ทักษะกระบวนการ   และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรได้                        
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันนัการจดัเตรียมและเลือกใชสื้อทีเหมาะสมกบักิจกรรม การนาํภูมิปัญญา
ทอ้งถิน และเทคโนโลยีทีเหมาะสมมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนจะทาํให้นกัเรียนเกิด                   
การพฒันาความรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  ดงัทีครูผูส้อนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่ 
 

…จะใชสื้อทีเป็นหนงัสือ  หรือใบความรู้บา้ง  แลว้แต่เนือหาทีสอน ... ถา้เป็นเรืองเกียวกบัพิธีกรรม  
จะพานกัเรียนไปวดั พระครูโพธินิโครธาภิรักษ์  เจา้คณะอาํเภอท่านเก่งหลายอย่าง พิธีกรรมก็ได ้  
ยาสมุนไพรก็ได.้.. ถา้เรืองการทาํมาหากินชาวบา้นทีสูงอายุ  จะมีความรู้กนัแทบทุกคน  แต่จะมี
ปัญหาการถ่ายทอดบา้ง  ภาษาทีใช้บางครังเด็กจะฟังไม่เขา้ใจ  เพราะเป็นภาษาดังเดิม … จะให้
นกัเรียนไปบา้นปราชญที์อยูใ่กลโ้รงเรียน  เช่น  ถา้เป็นเรืองทีเกียวกบัประเพณีจะให้ไปบา้นคุณพ่อ
ฤทธิ สีแหล ้ การทาํขนมพืนบา้นจะใหไ้ปบา้นคุณแม่ยเุยน็ สุยะรา...   

 

   1.1.3  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน   
            แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน  พบวา่  ครูผูส้อนภูมิปัญญาทอ้งถินจะใช้
แหล่งเรียนรู้ทีอยู่ในโรงเรียนก่อน เช่น สวนสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์  หรือแหล่งเรียนรู้             
ทีอยูใ่กลโ้รงเรียน ไดแ้ก่ วดัศรีบุญเรือง จะใชใ้นการเรียนการสอนเกียวกบัวฒันธรรม ประเพณี เช่น  
ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประเพณีแห่ข้าวพนัก้อน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน จะใช้ในการเรียน            
การสอนประเพณีบุญขา้วจี  บุญเดือนหก  (บุญบงัไฟ)  บา้นนกัปราชญส์าขาต่าง ๆ เช่น  บา้นคุณพ่อ
อุทยั  บุญทา ใช้ในการเรียนการสอนเกียวกับการสวดสารภญัญ์  พิธีสูตขวญั บ้านคุณพ่อฤทธิ             
สีแหล้ ใช้ในการเรียนการสอนพิธีกรรมทางศาสนา   บา้นคุณแม่ยุเย็น  สุยะรา  ใช้ในการเรียน           
การสอนขนมพืนบา้น บา้นคุณแม่ควรคิด  คุณภาที ใช้ในการเรียนการสอนการทอผา้ลายผกัแว่น  
ดอนปู่ ตา  ใชใ้นการเรียนการสอนเกียวกบัการอนุรักษป่์าชุมชน  ส่วนแหล่งเรียนรู้ทีอยูไ่กลออกไป  
เช่น พิพิธภณัฑ ์แหล่งโบราณคดีบา้นกา้นเหลือง จะพานกัเรียนออกไปนาน ๆ ครัง หรือภาคเรียนละ 
1-2  ครัง แลว้แต่เวลาหรืองบประมาณจะอาํนวย ซึงโรบินสัน และแมทธิว (Robinson and  Mathew, 
1995: 746) ได้กล่าวว่า  การเชือมโยงระหว่างการศึกษากบัการพฒันาชุมชน  การจดัการศึกษา                 
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ควรเปิดโอกาสให้ท้องถิน  ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สุมนทิพย ์                    
บุญสมบติั  (2553: 2) ได้กล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ว่า  เป็นสิงทีมีอยู่ในชุมชน  และเป็นสิงทีมีคุณค่า                  
ทางการศึกษาทีโรงเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอน
ให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร  ซึงรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ สถานทีทางประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ์ ศูนยว์ฒันธรรม สถานทีศาสนา สถานทีราชการ 
สถานประกอบการ  การสือสาร โทรคมนาคมและสือสิงพิมพ์ และบุคคลสําคัญในชุมชน                         
ซึงสอดคล้องกบั อมรทิพย ์ เจริญผล  (2550: 157)  ได้ศึกษาการจดัการความรู้จากแหล่งเรียนรู้                 
ของสถานศึกษา พบวา่  การใชแ้หล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ในระดบั
ปานกลาง  สาเหตุหลกัทีมีการใชแ้หล่งเรียนรู้นอ้ยเนืองจากขาดงบประมาณ  สถานศึกษาอยูไ่กลจาก
แหล่งเรียนรู้  และศกัดิสิน  ช่องดารากุล  (2553: 96)  ได้ศึกษาเรืองการละเล่นพืนบา้นไทยของ
ชุมชนทอ้งถินในพืนทีลุ่มนาํแม่กลอง: การจดัการความรู้เพือการสืบสานวฒันธรรมทอ้งถินของ
สถานศึกษาขนัพืนฐาน  พบวา่  การจดัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถินจะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ด้วยตนเองจากสือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท โดยให้การสนับสนุนส่งเสริม               
การเรียนรู้ทงัในและนอกสถานศึกษา  ให้โรงเรียนและชุมชนร่วมกนัจดักระบวนการเรียนรู้ให้กบั
นกัเรียน  ดว้ยการนาํนกัเรียนไปศึกษาจากแหล่งความรู้ในชุมชน  เนน้การศึกษา  วิเคราะห์  ทาํความ
เขา้ใจในวธีิคิด และแนวคิดของภูมิปัญญาทอ้งถิน  และเนน้ทีกระบวนการเรียนรู้มากกวา่ผลสัมฤทธิ
ของการเรียน  โดยใหค้รูผูส้อนหรือปราชญช์าวบา้นเป็นผูจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนผูเ้รียน
เนน้ใหมี้การปฏิบติัจริง  ดงัทีครูผูส้อนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่ 
 

…จะใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนก่อน  เช่น  สวนสมุนไพร  สวนพฤกษศาสตร์  แต่ก็มีการพา
นกัเรียนไปเรียนทีบา้นปราชญช์าวบา้น  หรือแหล่งเรียนรู้อืน ๆ ... ถา้เป็นเรืองเกียวกบัพิธีกรรมจะ
พานกัเรียนไปวดั บา้นปราชญช์าวบา้น  ถา้เป็นเรืองอาหารการกิน จะใหไ้ปเรียนกบัผูป้กครอง  หรือ
ถา้เป็นเรืองการทอผา้  เรืองการทาํมาหากิน  จะใหไ้ปเรียนทีสถานประกอบการ  ... จะมีแหล่งเรียนรู้
ทีใชใ้นการอนุรักษป่์า  คือ ดอนปู่ตา แหล่งเรียนรู้ทีไกลออกไปนาน ๆ จะพาออกไปครังหนึงขึนอยู่
กบัความสะดวก และงบประมาณ...    

 

   1.1.4 การวดัและประเมินผลภูมิปัญญาทอ้งถิน     
       การวดัและประเมินผลภูมิปัญญาทอ้งถิน ครูผูส้อนจะใชว้ธีิการวดัผลดา้น
เนือหาภูมิปัญญาท้องถินโดยใช้แบบทดสอบ หรือใช้ใบงาน และถ้าเป็นชินงานจะวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ทีครูกาํหนด  การวดัและประเมินผลภูมิปัญญาทอ้งถินทีกล่าวมาขา้งตน้  ซึง
สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  (2553: 88)  และชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์ (2554:  11) ไดก้ล่าวถึง
การวดัและประเมินผลวา่ การวดัและการประเมินทีดีตอ้งสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน
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ของนกัเรียนโดยใช้วิธีการทีสามารถสะทอ้นถึงคุณค่าของจุดหมายการเรียน  เช่น ใช้แบบทดสอบ
หลายตัวเลือก  เมือต้องการประเมินความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิน  แต่เมือต้องการประเมิน
ความสามารถทางด้านการพูด  ก็เปลียนการประเมินเป็นการประเมินการปฏิบัติ  ถ้าต้องการ
ประเมินผลสัมฤทธิมีวิธีการประเมินหลายวิธีการทีสามารถสะทอ้นผลสัมฤทธินนั ๆ ไดแ้ก่ วิธีการ
เลือกตอบ เช่น  ตวัเลือกหลายตวัเลือก  การเลือกถูก/ผิด  การจบัคู่ และการเติมคาํ การประเมิน           
แบบอตันัย  การประเมินการปฏิบติั  จะใช้การสังเกตและดุลยพินิจตดัสิน  และการติดต่อสือสาร
โดยตรงกับนักเรียน คือการตงัคาํถามให้นักเรียนตอบ  จะช่วยให้นักเรียนได้คิดไตร่ตรองและ            
เกิดการเรียนรู้  การซักถามทีลึกซึงลงไปในกระบวนการคิดหาเหตุผลของนักเรียนจะช่วยให้
นกัเรียนสามารถปรับและเขา้ใจวิธีการแกปั้ญหาได ้  การวดัและประเมินผลควรวดัจากชินงานหรือ
ภาระงานทีครูผูส้อนให้นกัเรียนไดป้ฏิบติั เช่น แบบฝึกหัด การทาํรายงานเดียว/กลุ่ม ใบงาน เมือ
ครูผูส้อนไดต้รวจพร้อมเขียนความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะลงในแบบฝึกหัด  หรือใบงาน  รายงาน
ของนกัเรียนเมือนกัเรียนไดอ่้าน  เพือทราบวา่นกัเรียนมีขอ้ผดิพลาดอยา่งไร  ตรงไหน  และประเด็น
ทีถูกตอ้งอย่างไร  สามารถใช้เป็นการประเมิน  เพือปรับปรุงการเรียนรู้ของนกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดี  
เพราะสามารถประเมินด้านความรู้ความสามารถในเนือหาตรงประเด็น   นิสัยการทํางาน                    
ความรับผิดชอบ  ความตรงต่อเวลา ความเป็นระเบียบวินัย ความเรียบร้อย  ความมุ่งมนัพิถีพิถนั             
ในความสําเร็จของงาน  ความริเริมสร้างสรรค์  ทกัษะการเขียน  การสือความหมาย  จะทาํให้เห็น
ความเจริญกา้วหน้าของนกัเรียนอย่างต่อเนือง จะเป็นการสะทอ้นภาพการเรียนรู้อย่างแทจ้ริงของ
นกัเรียน ชวลิต  ชูกาํแหง (2553: 132) ไดก้ล่าวถึงการประเมินการปฏิบติังานวา่  เป็นการประเมิน
ชนิดของพฤติกรรมนกัเรียนทีแสดงออกโดยครูเป็นคนออกแบบหรือกาํหนดพฤติกรรมทีตอ้งการ  
และสอดคลอ้งกบัปาริฉตัร  ลีลาเลอเกียรติ  (2554: 276) ไดศึ้กษารูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ภูมิปัญญาทอ้งถินเพือพฒันาธุรกิจในโรงเรียนและชุมชน พบวา่ การประเมินผลการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถินจะประเมินผลได้จากผลิตภณัฑ์หรือชินงานว่ามีความถูกตอ้งสมบูรณ์นาํไปใช้ประโยชน์             
ได้จริงตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ชินงานทีสมบูรณ์ตามจุดประสงค์  หมายถึงความสําเร็จของ                  
การเรียนรู้ทีไดฝึ้กฝนมา  ดงัทีครูผูส้อนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่  
 

…ถา้เป็นดา้นเนือหาภูมิปัญญาทอ้งถินจะวดัจากการทาํใบงาน หรือแบบทดสอบ... ถา้ให้นกัเรียน 
ทาํชินงานจะประเมินผลตามเกณฑที์ครูกาํหนด ...แต่บางครังก็มีการประเมินผลตามสภาพจริงบา้ง  
เพราะจะทาํใหค้รูรู้จกันกัเรียนมากขึน  หรือเห็นความชาํนาญเฉพาะดา้นของเด็กมากขึน...    

 

   1.1.5 ขอ้เสนอแนะอืน ๆ เกียวกบัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน   
         ขอ้เสนอแนะอืน ๆ เกียวกบัการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน พบว่า 
ในการเรียนการสอนควรมีเครือข่ายเพือการแลกเปลียนความรู้ระหว่างครูผู ้สอน หรือผู ้ทีมี                   
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ส่วนเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอน  เช่น ผูบ้ริหาร ปราชญช์าวบา้น ผูป้กครองนกัเรียน  ในการเรียน         
การสอนถ้าจัดครูผูส้อนเข้าสอนไม่ตรงกับสาขาวิชา  จะทาํให้การถ่ายทอดเนือหาได้ไม่ตรง                    
ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ หรือมาตรฐานการเรียนรู้ พืนฐานความรู้เดิมของนกัเรียนจากระดบัชนั                     
ทีผา่นมาไม่ครอบคลุมทาํใหก้ารถ่ายทอดเนือหาในระดบัทีสูงขึนเป็นไปอยา่งล่าชา้  และครูมีความรู้
ด้านเทคโนโลยีน้อยทาํให้เขา้ถึงขอ้มูลใหม่ ๆ  ทีจะนํามาใช้ในการเรียนการสอนไม่ทนัยุคสมยั                
ซึง  กระทรวงศึกษาธิการ  (2550: 145-146)  และกระทรวงศึกษาธิการ  (2550: 302)  ไดก้ล่าวถึง                  
การพฒันานกัเรียนให้เต็มตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  ครูตอ้งมีศกัยภาพในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ทีหลากหลาย  เมือกระบวนการเรียนรู้จาํเป็นตอ้งมีการเปลียนแปลงไป  บทบาทของครูยอ่มมี
การเปลียนแปลงไปดว้ย  เพราะครูเป็นปัจจยัสําคญัในกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน
ในการทาํงานถา้ใหน้กัเรียนทาํงานชินเดียวกนับางคนทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง  แต่บางคนอาจ
ตอ้งใชเ้วลานาน  แต่ถา้หากวา่ไดท้าํงานทีนกัเรียนสนใจและเหมาะสมกบัความสามารถก็จะสามารถ
ทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งเช่นเดียวกนั  การเรียนรู้อาจเกิดขึนได ้อยา่งรวดเร็วหรือชา้ก็ไดขึ้นอยู่
กบัองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ คือ  1) ระดบัความมากน้อยของแรงจูงใจ หรือแรงกระตุน้
ภายในตวัผูเ้รียน  2) อุปสรรคหรือปัญหาทีขีดคนัมิให้นกัเรียนบรรลุถึงเป้าหมายทีตอ้งการได ้ และ                       
3) ความสามารถของนกัเรียน จากองคป์ระกอบทงั 3 ประการ มีความเกียวขอ้งกนั  ถา้หากนกัเรียน 
มีแรงผลกัภายในตวัเองสูง  การเรียนรู้ยอ่มดาํเนินไปไดใ้นเวลาอยา่งรวดเร็ว  ถา้นกัเรียนมีแรงผลกั
ในตวัเองตาํการเรียนรู้ย่อมดาํเนินไปอย่างเชืองช้า แต่ถึงแมว้่าแต่ละคนจะมีสติปัญญาไม่เท่ากนั          
ในทุกด้าน  แต่ทุกคนก็มีโอกาสทีจะพฒันาได้ถ้าหากได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน แนะแนว              
ทีถูกตอ้ง  เหมาะสม  จะทาํใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพของตนเอง  และสอดคลอ้ง
กบัปาริฉตัร  ลีลาเลอเกียรติ  (2554: 277) ไดศึ้กษาเรืองรูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน
เพือพฒันาธุรกิจในโรงเรียนและชุมชน พบว่า  บุคลากรทีจะตอ้งมีส่วนเกียวขอ้งรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน   คือ  ครู ผู ้บริหารภาครัฐ  ผู ้ปกครอง  ครูภูมิปัญญา  จะต้องมีการประชุม
ปรึกษาหารือหรือคดัสรรภูมิปัญญาทีจะนาํมาสอนในโรงเรียนร่วมกนั ดงัทีครูผูส้อนได้สะทอ้น
ความคิดเห็น  ทีวา่  
 

...ถา้มีเครือข่ายเพือการแลกเปลียนความรู้ก็คงจะทาํใหก้ารเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถินไดพ้ฒันา
ไปอีกระดบัหนึง...การเรียนการสอนถา้มีการแลกเปลียนระหวา่งครูผูส้อนกบัผูที้มีส่วนไดส่้วนเสีย
น่าจะเป็นผลดีต่อนกัเรียน เช่น ผูบ้ริหาร ปราชญช์าวบา้น ผูป้กครอง…ในการเรียนการสอนถา้ใหค้รู
ทีไม่มีความรู้หรือขาดความชาํนาญในแต่ละสาขาวิชา  จะทาํให้การถ่ายทอดไม่ตรงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้...พืนฐานความรู้เดิมของนกัเรียนก็มีส่วนสาํคญัในการเรียนในระดบัสูงขึนไป  ถา้ความรู้
เดิมทีเรียนผ่านมาไม่ครอบคลุม อาจทาํให้การเรียนทีจะต่อยอดในระดบัสูงขึนไปมีปัญหาได.้..   
สิงสาํคญัถา้ครูมีความรู้ไม่ทนัยคุทนัเหตุการณ์  จะทาํใหน้กัเรียนขาดโอกาสทีจะเรียนรู้สิงใหม่ ๆ...    
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  1.2 การสัมภาษณ์นกัเรียนทีมีต่อการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน 

         ผลการสัมภาษณ์นกัเรียนทีมีต่อการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน นกัเรียนมี
ความเห็นโดยสรุปดงันี  ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู  พบว่า  ครูผูส้อนใช้การบรรยาย
ประกอบหนงัสือ  บางครังก็มีใบความรู้  ตงัคาํถามให้นกัเรียนตอบ  บางครังก็ให้นกัเรียนเล่าเรือง  
สิงทีนกัเรียนพบเห็นในชุมชน ให้จดักลุ่มไปร่วมกิจกรรมกบัชุมชน ทาํรายงานส่ง  หรือทาํใบงาน 
ด้านแหล่งเรียนรู้  ส่วนมากนกัเรียนจะไปใชแ้หล่งเรียนรู้จากหนงัสือเรียน  หรือไปคน้หนงัสือเรียน
ในห้องสมุด   ถามผู ้ปกครอง  ถามปราชญ์ชาวบ้าน  แต่ทีง่ายทีสุดคือค้นจากอินเทอร์เน็ต                    
ด้านการเผยแพร่ผลงาน  นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นวา่ควรนาํไปจดัป้ายนิเทศ  หรือจดันิทรรศการ  หรือ
เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต   ด้านประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถินต่อนักเรียน  นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า                
มีประโยชน์มาก ไม่อยากให้สิงทีมีอยู่ในชุมชนหายไป อยากให้มีการสืบทอด  หรืออนุรักษ์ไว ้ 
เพราะบางอยา่งเราไม่รู้ถา้ไม่ไปถามคงไม่มีใครบอก มีหลายอยา่งทีไม่รู้  เช่น เครืองดกักบไม่เคยเห็น       
ไดย้ินแต่คุณตาเล่าให้ฟังวา่สมยัตาเป็นเด็กเคยไปดกักบ  และไดเ้รียนวิธีการสานตุม้ (เครืองดกักบ)
จากคุณพอ่ของคุณตา เป็นตน้  ด้านข้อเสนอแนะเกยีวกบัการเรียนการสอน นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นวา่
อยากให้พาไปเรียนนอกสถานที  หรือให้ทาํงานเป็นกลุ่ม  เพราะถา้ทาํงานเดียวบางครังทาํไม่ทนั   
ถา้มีเพือนจะไดช่้วยกนัทาํ  ช่วยกนัคิด  งานน่าจะเสร็จเร็วขึน   
  1.3 การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีทีใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
   ทฤษฎีการเรียนรู้  ผูว้ิจยัได้ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ เพือประกอบการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนทีส่งเสริมการจดัการความรู้  เพือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษา  ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้   พบว่า  1)  กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์  (Thorndike)  ซึง กอร์ดอน และเฮลการ์ด
(Gordon and Hilgard, 1981) และทิศนา แขมมณี (2555) ได้กล่าวถึงกลุ่มพฤติกรรมนิยมว่า                        
การเรียนรู้เป็นเรืองของการแกปั้ญหาการเรียนรู้  เป็นการเกิดความสัมพนัธ์เชือมโยง (Connection) 
ระหว่างสิงเร้า (Stimulus)  กบัปฏิกิริยาตอบสนอง  (Response)  2) กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) 
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner, 1963) ซึง ทิศนา แขมมณี (2545) และสิริวรรณ  ศรีพหล 
(2554)  ไดก้ล่าวถึงกลุ่มพุทธินิยมว่า  เป็นการเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบติั และมีปฏิสัมพนัธ์กบั
สิงแวดลอ้ม  กระบวนการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง และออซุเบล  (Ausubel) 
การเรียนรู้จะมีความหมายหรือมีคุณค่า  เมือสิงทีเรียนมีความสัมพนัธ์กบัสิงทีเคยเรียน (David, 
Joseph and Helen, 1968)  และ  3) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนิโคล และโฮลลี (Nicol and 

Holly, 2004)  ซึง กรมสุขภาพจิต (2544)  ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมว่า  เป็นรูปแบบ              
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การเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพในการพฒันาบุคคลทงัดา้นความรู้  เจตคติ  และทกัษะไดดี้ทีสุด  
หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมประกอบดว้ยหลกัการพืนฐาน  2  ประการ  คือ  3.1) การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม  เป็นการเรียนรู้               
ทีอาศยัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน  ประสบการณ์ทาํให้เกิดการเรียนรู้สิงใหม่ ๆ  ทีทา้ทายอย่าง
ต่อเนือง  และเป็นการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)  คือ  ผูเ้รียนจะตอ้งทาํกิจกรรมอยูต่ลอดเวลา
ไม่ใช่นงัฟังบรรยายอย่างเดียว การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั  ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน  

ปฏิสัมพนัธ์ทาํใหเ้กิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้ออกไปอยา่งกวา้งขวาง การสือสารทุกรูปแบบ 
เช่น การพูด การเขียน การวาด ซึงจะทาํให้เกิดการแลกเปลียน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์             
การเรียนรู้3.2) กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมสูงสุด และทําให้งานบรรลุ
วตัถุประสงคสู์งสุด  4) ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็นทฤษฎีการสร้างความรู้ 
ซึง วชัรา  เล่าเรียนดี (2553) ไดก้ล่าวว่า  เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทีเน้นวิธีการเรียนรู้มากกว่าการให้
ความรู้โดยตรง ซึง ไวกอทสกี (Vygotsky)  และเพียเจต์ (Piaget)  (David, 1996) มีความเชือว่า  
ผูเ้รียนสร้างความจริงด้วยตนเองจากการรับรู้จากประสบการณ์  ดังนันความรู้หรือการเรียนรู้                   
เรืองใหม่จึงเป็นองคป์ระกอบหนึงของประสบการณ์เดิม  แนวคิดเกียวกบัความรู้ และวิธีการไดม้า
ซึงความรู้ได้มาจากการมีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลอืน และสิงแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น ดังนัน                     
การจดัการกบัสิงแวดลอ้ม และสิงแวดลอ้มทีเหมาะสม จึงเป็นองค์ประกอบสําคญัอย่างหนึงของ   
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรียนรู้ตามแนวทางการสร้างความรู้เป็นการเรียนรู้                    
อย่างต่อเนืองจากความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม  เป็นการแสวงหาความหมายใหม่ ความรู้                  
ความเขา้ใจใหม่ และเป็นการสร้างความเขา้ใจในภาพรวมมากกวา่เรียนรู้เป็นส่วน ๆ  
  1.4 กระบวนการจดัการความรู้  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้จาก
หน่วยงาน นักวิชาการ และนกัการศึกษา ทงัในประเทศและต่างประเทศ  พบว่า ไดมี้หน่วยงาน
นกัวชิาการ และนกัการศึกษา ไดก้ล่าวถึงกระบวนการจดัการความรู้  ซึง  สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ (2548)ไดก้ล่าวถึงกระบวนการ
จดัการความรู้ว่า  ประกอบด้วย 1) การบ่งชีความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้  3) การจดั
ความรู้ให้เป็นระบบ 4)  การประมวลและกลนักรองความรู้  5) การเขา้ถึงความรู้ 6) การแบ่งปัน
แลกเปลียนความรู้ และ 7) การเรียนรู้ บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการ
จดัการความรู้ว่า  ประกอบดว้ย 1)  การคน้หาความรู้  2)  การสร้างและแสวงหาความรู้  3) การจดั
ความรู้ให้เป็นระบบ  4) การประมวลและกลันความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6)  การแบ่งปัน
แลกเปลียนเรียนรู้ และ7) การเรียนรู้  วิจารณ์  พานิช (2547) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการจดัการความรู้
วา่  ประกอบดว้ย  1) การกาํหนดความรู้ทีตอ้งการใช ้2) การเสาะหาและยึดกุมความรู้ 3) การสร้าง
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ความรู้  4) การกลนักรอง   5) การแลกเปลียนเรียนรู้ 6) การประยุกต์ใช้ความรู้ บดินทร์ วิจารณ์  
(2550)  ไดก้ล่าวถึงกระบวนการจดัการความรู้วา่  ประกอบดว้ย 1)  การกาํหนดชนิดของทุนปัญญา
หรือองค์ความรู้ทีต้องการ 2) การสร้างทุนปัญญาหรือการค้นหา 3) การเสาะหาและจัดเก็บ                     
องค์ความรู้ในองค์กร  4) การแบ่งปันแลกเปลียน  และ 5) การใช้ประโยชน์  ประพนธ์  ผาสุขยืด 
(2550)  ไดก้ล่าวถึงกระบวนการจดัการความรู้ว่า  ประกอบดว้ย 1) ทิศทางของการจดัการความรู้                      
2) การแลกเปลียนเรียนรู้  3) การประยุกต์ใช้  สุนิตย ์ ชูใจ (2550) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการจดัการ
ความรู้ว่าประกอบดว้ย  1) ปรับวฒันธรรมองค์กร 2)  การสือสาร  3)  กระบวนการและเครืองมือ    
4)  เรียนรู้  5)  การวดัผล และ  6)  การยอมรับและให้รางวลั  โนนากะและทาคูชิ  (Nonaka and 

Takeuchi, 1995)  ได้กล่าวถึงกระบวนการจดัการความรู้ว่า  ประกอบด้วย  1)  การจัดหาหรือ                  
การสร้างความรู้  2) การแบ่งปันความรู้ 3) การใช้หรือการเขา้ถึงความรู้ เดล และเกรสัน (Dell and 

Grayson,  1998)  ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู้ว่า   ประกอบด้วย  1) การวางแผน                            
2) การออกแบบ  3)  การปฏิบติั  4)  การขยายผล  ทาบาน  และคณะ (Turban  and others, 1998)                 
ได้กล่าวถึงกระบวนการจดัการความรู้ว่า  ประกอบด้วย  1) การสร้างความรู้ 2) การจดัและเก็บ
ความรู้ 3) การเลือกหรือการกรอง 4) การกระจาย 5) การใช้ 6) การติดตาม/ตรวจสอบ ไลโบวิทซ์ 
(Leibowitz,1998)  ไดก้ล่าวถึงกระบวนการจดัการความรู้วา่  ประกอบดว้ย   1)  การกาํหนดความรู้  
2) การถอดความรู้  3) การเลือกความรู้ 4) การแบ่งปันความรู้  5)  การนาํความรู้ไปใช ้6) การสร้าง
ความรู้ใหม่ 7)  การจดัเก็บความรู้  และ 8) การพฒันาและขยายความรู้  มาร์ควอท์  (Marquardt, 
2002) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการจดัการความรู้วา่  ประกอบดว้ย  1)  การแสวงหาความรู้  2) การสร้าง
ความรู้  3) การจดัเก็บความรู้  4) การวเิคราะห์และการจดัทาํฐานขอ้มูล  5) การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ และ 6) การประยุกต์ใช้  แมกเนอลิน และสปาร์ก  (McNurlin and Sprague, 2006)                          
ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู้ว่า   ประกอบด้วย 1)  การสร้างและรวบรวมความรู้                            
2) การจดัระบบและประเภทความรู้ 3) การนาํไปใช้ และ 4) การซึมซับและนาํความรู้ไปใช้ใหม่  
จากกระบวนการจดัการความรู้ทีกล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัได้นาํไปสังเคราะห์ได้กระบวนการเรียน               
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ 6 ขนัตอน คือ 1) การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน (Preparation for Knowledge  Management  on  Local Wisdom) เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน                        
2) การออกแบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management Designing)  เป็นการกาํหนดเป้าหมาย
ในการจดัการความรู้  กาํหนดหน้าทีบทบาทของนักเรียนและวิธีการจดัการความรู้ให้ตรงตาม
เป้าหมาย  3) การสร้างความรู้  (Knowledge Creating) จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็น
ความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit Knowledge)  เป็นการสร้างความรู้โดยให้นกัเรียนไปศึกษาคน้ควา้จาก
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ความรู้ทีฝังลึก  (Tacit Knowledge)  จนได้ความรู้ทีมีอยู่ในตวัตนของนกัเรียนเปลียนเป็นความรู้                    
ทีชดัแจง้  (Explicit Knowledge) 4)   การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ (Knowledge 

Sharing for the New Body of Knowledge)  เป็นการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่ม จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของกลุ่ม 5) การจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 
(Systematic Storing of Knowledge) เป็นการจดัทาํขอ้มูลให้เป็นระบบเป็นฐานความรู้โดยการนาํ
เทคโนโลยมีาช่วยใหเ้ขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและรวดเร็วขึน และ 6) การประยุกตใ์ชค้วามรู้ (Knowledge 

Applying)  เป็นการนําความรู้ทีได้มาสร้างผลงานให้ เ กิดประโยชน์ต่อตนเอง  และชุมชน                       
อยา่งสร้างสรรค ์ 
  1.5 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน   
       หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับ            
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา โดยยดึหลกัการเรียนรู้ทีเนน้ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติั
ทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม  โดยให้นักเรียนได้แลกเปลียนความรู้ร่วมกัน  ซึงรูปแบบ                   
การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้นกัเรียนสร้างความรู้จากการปฏิบติัร่วมกนัและมีการจดัเก็บความรู้              
ทีมีอยู่ในตวัตนของนักเรียนเปลียนเป็นความรู้ทีชัดแจง้ด้วยการแลกเปลียนความรู้จะก่อให้เกิด
กระบวนการจดัการความรู้จนเกิดเป็นผลงานตามกระบวนการของรูปแบบ  ซึงผลจากกระบวนการ
จดัการความรู้ทีนกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge)  จะกลายเป็นความรู้
ทีชดัแจง้  (Explicit Knowledge)  ทีนกัเรียนสามารถนาํไปขยายผล  โดยการเผยแพร่ต่อผูอื้น และ
สามารถนาํความรู้นนัไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไปได ้
  1.6 วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา   เพือให้นกัเรียนมีทกัษะในการจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน    
 2. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  
  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  
สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา  เรียกว่า  PHOSAI Model มีองค์ประกอบ  คือ 1) หลักการ                     
2) วตัถุประสงค์  3) กระบวนการจดัการความรู้  4) การวดัและประเมินผล และ 5) ปัจจยัทีเอือต่อ
การจดัการความรู้ ทงั 5 องค์ประกอบจะมาจาก  2  ส่วน  ดงันี  ส่วนที 1 ปัจจยัทีเอือต่อการจดัการ
ความรู้และปัจจยัทีสนบัสนุนต่อการจดัการความรู้ของนกัเรียน และส่วนที 2 กระบวนการจดัการ
ความรู้ของนักเรียนทงั 2 ส่วน จะมีความเชือมโยงซึงกันและกัน โดยปัจจยัทีเอือต่อการจดัการ
ความรู้และปัจจยัทีสนบัสนุนต่อการจดัการความรู้ของนกัเรียนนนั  เป็นปัจจยัทีสําคญัทีจะช่วยให้
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นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถินของนกัเรียนไดป้ระสบ
ผลสําเร็จ ซึง จอยส์  เวลและซาวเวอร์  (Joyce Weil and  Showers, 1992: 197-210) ไดก้ล่าวถึง
รูปแบบการเรียนการสอนวา่  ตอ้งเริมจากเสนอภาพเหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario) เพือนาํไปสู่
การเรียนการสอนซึงองค์ประกอบของรูปแบบจะตอ้งกล่าวถึงทีมาของรูปแบบการเรียนการสอน 

(Orientation to the Model) ประกอบดว้ย  เป้าหมายของรูปแบบ ขอ้ตกลงเบืองตน้ หลกัการ                 
มโนทศัน์ทีสําคญัทีเป็นพืนฐานของรูปแบบการเรียนการสอน (The Model of Teaching)  จะตอ้งมี
กิจกรรมทีจะสอนเป็นขนั ๆ  ซึงแต่ละรูปแบบมีจาํนวนขนัตอนการสอนแตกต่างกนัไป  การนาํ
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้  (Application)  เป็นการแนะนาํ  และให้ขอ้สังเกตการใชรู้ปแบบ 
การเรียนการสอนนนั  เช่น  จะใชเ้นือหาประเภทใดใชก้บัเด็กระดบัใดจึงจะเหมาะสม เป็นตน้  และ
ผลทีเกิดขึนกบันกัเรียนทงัทางตรง  และทางออ้ม (Instructional and Nurturant Effects) เป็นการ
บอกให้รู้ว่าแต่ละรูปแบบจะเกิดผลอะไรบา้งกบันกัเรียน โดยทีผลทางตรงมาจากการสอนของครู         
ทีจดัขึนตามขนัตอน  ส่วนผลทางออ้มมาจากสภาพแวดลอ้ม ซึงถือเป็นผลกระทบทีเกิดแฝงไปกบั 
การสอน  ซึงสามารถใชเ้ป็นขอ้พิจารณาในการเลือกรูปแบบการสอนไปใช ้อาร์เรนด์ (Arend, 2011: 

7) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนวา่ องคป์ระกอบของรูปการเรียนการสอน
จะต้องประกอบด้วยหลักการตามทฤษฎีทีใช้เป็นแนวคิดพืนฐาน   ในการพัฒนารูปแบบ                       
ผลการเรียนรู้ทีตอ้งการ  วิธีสอนทีจะทาํให้การเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคข์องรูปแบบ  และ
สิงแวดลอ้มในการเรียนการสอนทีจะนาํไปสู่ผลการเรียนรู้ทีตอ้งการ  ทิศนา  แขมมณี  (2555: 222)  
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนว่า  มีปรัชญา  ทฤษฎี  หลกัการ  แนวคิด  
หรือความเชือทีเป็นพืนฐานหรือเป็นหลกัของรูปแบบการสอนนนั  มีการบรรยายและอธิบายสภาพ
หรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนทีสอดคลอ้งกบัหลกัทียดึถือ  มีการจดัระบบ  คือ  มีการจดั
องคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของระบบให้สามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของ
ระบบหรือกระบวนการนนั ๆ  และมีการอธิบายหรือให้ขอ้มูลเกียวกบัวิธีสอนและเทคนิคการสอน
ต่าง ๆ  อนัจะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนัน ๆ  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จากรูปแบบ              
การเรียนการสอนทีกล่าวมาขา้งตน้  จะเห็นไดว้า่กระบวนการจดัการความรู้ทงั 2 ส่วน จะมีความ
เชือมโยงซึงกนัและกนั  โดยปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้และปัจจยัทีสนบัสนุนต่อการจดัการ
ความรู้ของนักเรียนนันเป็นปัจจยัทีสําคญัทีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการ                            
จดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถินของนกัเรียนไห้ประสบผลสําเร็จ  ซึงองค์ประกอบทงั 2 ส่วน                           
มีความสาํคญัดงันี 

 

 



 206 

  2.1 ปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้  และปัจจยัทีสนบัสนุนการจดัการความรู้  ดงันี 

   2.1.1 ปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้  พบวา่   
          2.1.1.1 บรรยากาศ  ปัจจยัดา้นบรรยากาศซึงประกอบไปดว้ยบรรยากาศ
ดา้นกายภาพ  ดา้นจิตวิทยา  และดา้นสังคม  ซึงเป็นปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้ ของนกัเรียน          
ซึงปัจจยัด้านบรรยากาศ  ประกอบด้วย  บรรยากาศด้านกายภาพซึงเป็นสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนจะส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข เช่น ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสม   
มีแสงสว่างเพียงพอ  กระดานดํามีขนาดเหมาะสม โต๊ะเก้าอีมีขนาดเหมาะสมกับวยันักเรียน                        
ซึง  กาญจนา  คุณารักษ ์ (2553: 42) ไดก้ล่าวถึงสิงแวดลอ้มทางการเรียนวา่ สถานทีทาํการสอนเป็น
สิงแวดลอ้มทีมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน  นอกจากบรรยากาศดา้นกายภาพแลว้ปัจจยัทางดา้น
จิตวิทยา ก็เป็นปัจจยัทีสําคญัต่อทางดา้นจิตใจถา้นกัเรียนรู้สึกสบายใจ มีความอบอุ่น มีความเป็น
กนัเองมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั มีความรัก  ความศรัทธาต่อครูผูส้อน  ตลอดจนมีอิสระในการ
แสดงออกอย่างมีกาลเทศะ  จะทาํให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรืน  ซึงจะส่งผลต่อ                 
การจดัการความรู้ของนักเรียนได้บรรลุตามวตัถุประสงค์  และสอดคล้องกับวรรณกร ทวีแก้ว  
(2553: 247) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาใน
สถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน พบวา่ บรรยากาศทีผอ่นคลายและ
ไม่เป็นทางการจนเกินไปจะทาํใหน้กัเรียนสามารถดาํเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ให้เป็นไปดว้ยดี
และมีประสิทธิภาพ  และปัจจัยทางด้านสังคม เป็นสภาพแวดล้อมทีปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก                      
การแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั รู้จกัการรับฟังความคิดเห็นของคนอืน การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 
การจดัสภาพแวดลอ้มทางสังคม  เช่น จดักลุ่มในลกัษณะการนงัเป็นวงกลมเพือให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์
มองเห็นหนา้เพือนทุกคนในการทาํงานเป็นกลุ่ม  เซ็งกี (Senge, 1990: 9) ไดก้ล่าวถึงการมีวิสัยทศัน์
ร่วมกนั (Shared Vision) วิสัยทศัน์จะเป็นพลงัในการขบัเคลือนภารกิจต่าง ๆ ขององคก์รเพือไปสู่
จุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้ และเป็นจุดร่วมและเป็นพลงัในการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์ร ซึงผูน้าํ
จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาวิสัยทศัน์เฉพาะขึนมา  และแบ่งปันให้ผูอื้นไดรู้้  เขา้ใจ โดยวิสัยทศัน์ร่วมนี 
มีคุณค่าทงัทางภายใน เช่น การสร้างแรงบนัดาลใจให้คนเกิดความยึดมนั  ศรัทธา หรือเกิดความ
ผกูพนักบัทีม  กบัองคก์ร  เพือเป็นแรงผลกัดนัให้คนเกิดการคิด และทาํในสิงทีดีกวา่ ส่วนคุณค่า
ภายนอก ไดแ้ก่ ผลสาํเร็จทีเกิดขึนกบัองคก์ร ดา้นทีองคก์รมีความเป็นเลิศ ซึงสอดคลอ้งกบัฉลองรัฐ  
อินทรีย ์  (2550: 187)  ได้ศึกษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้  คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชธานี  พบว่า  ปัจจยัทีส่งผลต่อความสําเร็จของการจดัการความรู้คือ  ยุทธศาสตร์
ความไวว้างใจ  พลังร่วมและการมีส่วนร่วมทาํให้คณาจารย์เกิดความไวว้างใจซึงกันและกัน                  
ในการดาํเนินการจดัการความรู้   ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองทีได้สร้าง              
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องคค์วามรู้ไวเ้ป็นจาํนวนมาก ได้เก็บความรู้อยา่งเป็นระบบไวใ้น Website เอกสาร แฟ้มสะสมงาน 
ตลอดจนการได้เผยแพร่ความรู้ทางวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลยั  เกิดความภาคภูมิใจและ
ศรัทธาในผูบ้ริหารและสถาบนั  และเซ็งกี  (Senge, 1990: 10)   ยงัไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้ของทีม 

(Team Learning) วา่  เป็นสิงหนึงทีตอ้งคาํนึงถึงนนัก็คือ จะทาํอยา่งไรให้ระดบัความสามารถของ
ทีมเหนือกว่าระดบัความสามารถของบุคคลในทีม โดยการพฒันาทีมให้มีขีดความสามารถนัน
จาํเป็นตอ้งมีการประสานความสัมพนัธ์กนัไวเ้ป็นอย่างดี โดยผ่านการพูดคุย และการอภิปราย
ร่วมกนัของคนในองค์กร เพือให้เกิดการปรับทิศทางให้เหมาะสมกบัองค์กร ซึงจาํเป็นอย่างยิง            
ทีจะตอ้งมีการเพมิอาํนาจในการตดัสินใจใหแ้ก่บุคคลหรือทีม เพือใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้

    2.1.1.2 บุคลากร  เป็นปัจจยัหนึงทีมีส่วนสําคญัต่อการจดัการความรู้ของ
นักเรียน  ซึงได้แก่  คุณเอือ  คุณอาํนวย  และคุณกิจ  คุณเอือจะเป็นผูบ้ริหารซึงเป็นผูที้มีส่วน
เกียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ในโรงเรียนมีหนา้ทีสนบัสนุนนโยบายดา้นหลกัสูตรในการจดัความรู้
ในโรงเรียน  จดัสรรทรัพยากรสาํหรับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  อาํนวยความสะดวกให้กบั
นกัเรียนในการศึกษาคน้ควา้ความรู้ทงัในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  จดัหางบประมาณสนบัสนุน
ให้นักเรียนได้ปฏิบติักิจกรรมทงัในและนอกสถานที  จดัหาวสัดุ-อุปกรณ์  ระบบเทคโนโลย ี                
ใหเ้พียงพอต่อการใชง้าน  ซึง เดล และเกรสัน (Dell  and  Grayson, 1998: 167)  ไดก้ล่าวถึง  ปัจจยัที           
ทาํให้สามารถจดัการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยเฉพาะวฒันธรรมองค์กรจะต้องได้รับ           
การสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงในการเป็นแบบอย่างทีดี  สร้างบรรยากาศทีทาํให้บุคลากร          
กลา้คิด  กลา้ทาํ  เปิดเผยต่อกนั  มีการทาํงานเป็นทีม  วิจารณ์  พานิช (2551: 21) ไดก้ล่าวถึงคุณเอือ 
หรือคุณเอือระบบ (Chief  Knowledge  Office: CKO) วา่เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รทาํหนา้ที
จดัการระบบการจดัการความรู้ขององคก์ร ซึงสอดคลอ้งกบั ฉลองรัฐ อินทรีย ์ (2550: )  ไดศึ้กษา
เรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชธานี  พบวา่  ปัจจยั
ทีส่งผลต่อผลสําเร็จของการจดัการความรู้ทีสําคญัคือ  ผูบ้ริหารซึงมีอิทธิพล บทบาท  และอาํนาจ    
ทีสามารถชกัจูง โน้มน้าวและผลกัดนัให้บุคคลอืนในหน่วยงานหรือสถาบนัดาํเนินการประสาน  
เขา้ร่วม  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสถาบนัความรู้ และการบริการความรู้ของสถาบนั
เพือให้การจดัการความรู้ของสถาบนับรรลุเป้าหมาย  และวรรณกร  ทวีแกว้ (2553: 236) ไดศึ้กษา
เรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  พบว่า   ในการทดลองใช้รูปแบบได้รับ                       
การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารโรงเรียน  ซึงคอยทาํหนา้ทีเป็นคนเอือ  คอยส่งเสริมและสนบัสนุนให้มี
การนาํรูปแบบการจดัการความรู้ของนักเรียนนาํไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงั โดยร่วมกบัครูทีทาํ
หน้าทีเป็นคุณอาํนวย  จดัให้มีการกาํหนดว่าตอ้งการจดัการความรู้ของนกัเรียน  เรืองอะไร  และ 
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เพืออะไร  จดัสรรทรัพยากรสําหรับกิจกรรมการจดัการความรู้ของนกัเรียนให้เพียงพอ ดาํเนินการ 
ให้กิจกรรมการจดัการความรู้อยู่ในกิจกรรมชมรม/ชุมนุมของโรงเรียน  คอยติดตามให้คาํแนะนาํ  
ใส่ใจ  ยกยอ่ง  และใหร้างวลั  เพือเป็นขวญัและกาํลงัใจในการดาํเนินการจดัการความรู้ของนกัเรียน 
ส่วนครูทาํหน้าทีเป็นคุณอาํนวย  มีหน้าทีในการกาํหนดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ตาม
ความสามารถ อาํนวยความสะดวกในการจดัการความรู้ของนกัเรียน ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลียน
เรียนรู้ เชือมโยงระหว่างนกัเรียนในกลุ่มทีมีเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกนั เชือมโยงระหวา่งนกัเรียน
ต่างกลุ่ม เชือมโยงกับปราชญ์ชาวบ้าน เพือให้การจดัการความรู้ของนักเรียนดาํเนินการไปด้วย 
ความเรียบร้อย ซึง วิจารณ์  พานิช (2551: 24) ไดก้ล่าวถึง  คุณอาํนวย (Knowledge  Facilitator: KF) 
ว่า   คุณอํานวยจะเป็นผู ้ที ส่งเสริมให้เ กิดการแลกเปลียนเรียนรู้และอํานวยความสะดวก                            
ในการแลกเปลียนเรียนรู้  ทงัในเชิงกิจกรรม  เชิงระบบ และเชิงวฒันธรรม และสอดคล้องกับ 
วรรณกร  ทวีแกว้  (2553: 236) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้สําหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาในสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  พบวา่  ครูทีทาํ
หน้าทีเป็นคุณอาํนวยมีบทบาทเป็นผูค้อยอาํนวยความสะดวกในการจดัการความรู้ของนักเรียน                 
ทาํหนา้ทีเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํ  โดยเฉพาะการเป็นผูน้าํ  (Leader)  พานกัเรียนดาํเนินกิจกรรม
การจดัการความรู้  และนักเรียนทาํหน้าทีเป็นคุณกิจ  มีหน้าทีในการดาํเนินกิจกรรมการจดัการ
ความรู้  มีบทบาทในการลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองในการศึกษาคน้หาความรู้ทงัในตวับุคคล 
(Tacit Knowledge) และภายนอกบุคคล  (Explicit Knowledge)  แลว้นาํความรู้นนัมาแลกเปลียน
ความรู้ร่วมกนัจนกลายเป็นองคค์วามรู้ใหม่  และนาํความรู้นนัมาจดัเก็บไวใ้ห้เป็นระบบในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น จดัทาํเป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  หรือหนงัสือเล่มเล็ก  หรือหนงัสือการ์ตูน  
หรือแสดงเนือหาในเวบ็บล็อกบนอินเทอร์เน็ต  เป็นตน้ แล้วนาํความรู้นันไปขยายผล  โดยการ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผูอื้น และนาํความรู้นันมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  ซึง วิจารณ์  
พานิช (2551: 38) ไดก้ล่าวถึงคุณกิจ  (Knowledge Practitioner: KP)  ว่า  เป็นผูด้าํเนินกิจกรรม                    
การจัดการความรู้ประมาณร้อยละ 90  คุณกิจก็คือ  ผูจ้ ัดการความรู้ตัวจริง  เป็นผูร่้วมกําหนด
เป้าหมายผลสัมฤทธิของงาน  แล้วดําเนินการค้นหา  (Capture)  ความรู้จากภายในกลุ่มและ
ดาํเนินการเสาะหา  และดูดซับความรู้จากภายนอก  แล้วนาํมาประยุกต์ใช้เพือบรรลุผลสัมฤทธิ                  
ทีร่วมกนักาํหนดไว ้โดยการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั และสอดคลอ้งกบั  วรรณกร  ทวีแกว้  (2553: 

236) ได้ศึกษาเรืองการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน พบวา่ นกัเรียนทาํหนา้ทีเป็นคุณกิจ 
นักเรียนมีบทบาทเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรม  เริมตงัแต่การร่วมกนัระดมความคิดเห็นเกียวกับ
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ปัญหาทีเกิดขึนในการทาํกิจกรรม  และหาวิธีการแก้ปัญหาจากความรู้  และประสบการณ์ของ
ตนเอง 

   2.1.2 ปัจจยัสนบัสนุนการจดัการความรู้  พบวา่ 
          2.1.2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551  
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรในข้อ 5 กล่าวว่า นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและ             
ภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และมุ่งสร้าง  
สิงทีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุขซึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 7 ทีกล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ว่า            
ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกทีถูกต้อง  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทังส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา                  
ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึงตนเอง มีความริเริมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ 
และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนือง 

    2.1.2.2 เทคโนโลยี  เป็นเครืองมือทีนักเรียนใช้เพือการสืบค้นข้อมูล            
การคน้หาความรู้  การจดัเก็บความรู้  โรงเรียนจะตอ้งจดัหาให้มีอย่างเพียงพอต่อการใช้งานของ
นกัเรียน เช่น  คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ ซึง เดล และเกรสัน (Dell and Grayson, 1998: 167) 
ไดก้ล่าวถึงเทคโนโลยีว่า จะช่วยทาํให้การจดัการความรู้ทาํไดอ้ย่างรวดเร็วขึน เช่น  อินเทอร์เน็ต  
อินทราเน็ต เป็นตน้ บดินทร์ วิจารณ์ (2550: 49) ไดก้ล่าวถึงเทคโนโลยีและกระบวนการทีเอือต่อ
การจดัการความรู้ทีสําคญั  ไดแ้ก่  เทคโนโลยีด้านการสือสาร โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  เพือใหก้ารจดัการขอ้มูลสารสนเทศและองคค์วามรู้  ก่อใหเ้กิดความสะดวก  รวดเร็ว  และ
ง่ายต่อการใช้งาน   และสอดคล้องกบั วรรณกร ทวีแกว้  (2553: 247)  ได้ศึกษาเรืองการพฒันา
รูปแบบการจัดการความรู้สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน พบวา่  การใชเ้ทคโนโลยีเพือการจดัการความรู้นกัเรียน  ไดแ้ก่  
เวบ็ไซตที์เกียวกบัการจดัการความรู้  เช่น  เวบ็ไซตข์องสถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพือสังคม  
(สคส.)  เว็บไซต์  Google เป็นตน้ สิงเหล่านีจะเป็นเครืองมือใช้ในกิจกรรมชมรม/ชุมนุม  เพือ              
การสืบคน้ขอ้มูล 
    2.1.2.3 แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทีสนับสนุนให้นักเรียนได้
ปฏิบติักิจกรรมอยา่งหลากหลายทงัในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ไดแ้ก่  แหล่งเรียนรู้ทีเป็นสถานที  
เช่น  วดั  พิพิธภณัฑ์  ทีอยู่อาศยั  แหล่งโบราณคดี  สถานประกอบการ  แหล่งเรียนรู้ทีเป็นบุคคล 
เช่น ปราชญช์าวบา้น  ครูภูมิปัญญา  เป็นตน้  ซึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และ
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ทีแกไ้ขเพิมเติม  (ฉบบัที 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 25  ไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดัการศึกษาวา่  รัฐตอ้ง
ส่งเสริมการดาํเนินงานและการจดัตงัแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ได้แก่  ห้องสมุด
ประชาชน  พิพิธภณัฑ์  หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ศูนยกี์ฬา  และนนัทนาการ  แหล่งขอ้มูล  และแหล่งการเรียนรู้อืนอย่างเพียงพอ  
และมีประสิทธิภาพ  สุมนทิพย ์ บุญสมบติั  (2553: 2) ไดก้ล่าวถึงแหล่งเรียนรู้วา่  เป็นสิงทีมีอยูใ่น
ชุมชน  และเป็นสิงทีมีคุณค่าทางการศึกษาทีโรงเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาํมาใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตรได ้ และสอดคลอ้งกบั 
อมรทิพย ์ เจริญผล  (2550: 124)  ไดศึ้กษาเรือง  การจดัการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
พบวา่ สถานศึกษามีการใชแ้หล่งเรียนรู้ประเภทครูภูมิปัญญาอยูใ่นระดบัมาก   
  2.2 กระบวนการจดัการความรู้ 
                         กระบวนการจดัการความรู้  ซึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ           
การเรียนการสอนแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา    
ทีผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึนมี 6 ขนัตอน  ดงันี 
   2.2.1 การเต รียมความพร้อมการจัดการความ รู้กับ ภู มิ ปัญญาท้อง ถิน 
(Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom) เป็นการเตรียมความพร้อมให้นกัเรียน
มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  ซึงกิจกรรมการเรียนการสอน
ในขนันี  ครูจะให้ความรู้เรืองการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาทอ้งถินแก่นักเรียน นําเสนอกรณี
ตวัอย่างในการจดัการความรู้  และให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า  ปัญหาคืออะไร  สาเหตุของ
ปัญหา  และใช้วิธีการอะไรในการแก้ปัญหานัน  และครูจะทําหน้าทีในการชีแจงเป้าหมาย           
การจดัการความรู้ ซึงในขนัตอนนีครูจะมีบทบาทในดา้นการใหค้วามรู้เกียวกบัการจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  นาํเสนอกรณีตวัอยา่งเกียวกบัการจดัการความรู้   กระตุน้ให้นกัเรียนไดอ้ภิปราย
เกียวกบัการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  ส่วนนกัเรียนจะมีบทบาทในการทาํความเขา้ใจ
เกียวกบัการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  และกรณีตวัอย่างการจดัการความรู้ และทีสําคญั
นกัเรียนจะตอ้งอภิปรายร่วมกนัเกียวกบัการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  ซึง เดล และเกรสัน 
(Dell and Grayson, 1998: 167) ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบัการจดัการความรู้ในองคก์รวา่ การวางแผน
เป็นการประเมินตนเองวา่อยูที่ไหน เมือเทียบกบัสิงทีอยากเป็นวจิารณ์ พานิช  (2547: 7)  ไดก้ล่าวถึง
กระบวนการจดัการความรู้วา่  การกาํหนดความรู้ทีตอ้งการใช้ (Define) เป็นการนาํ ความมุ่งมนั 

วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์ารมากาํหนดความรู้ทีตอ้งการใช ้ เพือให้
การจดัการความรู้มีจุดเนน้  ไม่สะเปะสะปะ และสอดคลอ้งกบั วรรณกร  ทวีแกว้ (2553: 241) ได้
ศึกษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้สําหรับนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาในสถานศึกษา
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สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  พบว่า  การเตรียมความพร้อมของนกัเรียน  
เป็นขนัตอนแรกของการดาํเนินการจดัการความรู้ของนกัเรียน  เป็นขนัตอนทีนกัเรียนจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บการสอนหรือสร้างความรู้ความเขา้ใจให้มีความพร้อมก่อนทีจะลงมือปฏิบติัการจดัการความรู้
ดว้ยตนเอง  และปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ  (2553: 249)  ได้ศึกษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการ
ความรู้ของสถานศึกษา  พบวา่  การวางแผนเป็นเรืองสาํคญัในการพฒันาองคก์รเป็นการคิดล่วงหนา้  
กาํหนดขอบข่ายของงานทีจะตอ้งดาํเนินไปสู่เป้าหมายขององคก์ร 

   2.2.2 การออกแบบการจดัการความรู้  (Knowledge  Management  Designing) 
เป็นการกาํหนดเป้าหมายในการจดัการความรู้  กาํหนดหน้าทีบทบาทของนักเรียนและวิธีการ
จดัการความรู้ให้ตรงตามเป้าหมาย  ซึงกิจกรรมการเรียนการสอนนันจะต้องแบ่งกลุ่มนักเรียน
ออกเป็น กลุ่มละ  4-6 คน  เพือทีจะใหน้กัเรียนในกลุ่มร่วมกนักาํหนดเป้าหมายในการจดัการความรู้
ในเรืองทีกลุ่มสนใจหรือไดรั้บมอบหมาย  และช่วยกนักาํหนดวิธีการทีจะทาํให้เป้าหมายในการ
จดัการความรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย สรุปเป้าหมายและวิธีการจดัการความรู้ของกลุ่มเป็นเอกสาร 
หรือแผนภูมิ  เป็นตน้  ครูจะมีบทบาทให้คาํแนะนาํ ชีแนะแนวทางให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มกาํหนด
เป้าหมาย  กาํหนดวิธีการ  และสรุปเป้าหมายและวิธีการจดัการความรู้ และเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเต็มที ส่วนนกัเรียนจะมีบทบาทในการกาํหนดเป้าหมายในการจดัการ
ความรู้กาํหนดวิธีการทีจะทาํให้เป้าหมายในการจดัการความรู้บรรลุตามเป้าหมาย  และร่วมกนั
อภิปรายสรุปเป้าหมายและวิธีการจดัการความรู้ของกลุ่มเป็นเอกสาร หรือแผนภูมิ  เป็นตน้  ซึง
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ (2548: 5) 
ได้กล่าวถึงกระบวนการจดัการความรู้ว่า การบ่งชีความรู้ เช่น พิจารณาว่า วิสัยทศัน์/พนัธกิจ/

เป้าหมายคืออะไร และเพือให้บรรลุเป้าหมาย เราจาํเป็นตอ้งรู้อะไร ขณะนีเรามีความรู้อะไรบา้ง      
มีความรู้อยูใ่นรูปแบบใด อยูที่ใคร และสอดคลอ้งกบั วรรณกร  ทวีแกว้  (2553: 241) ไดศึ้กษาเรือง                
การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้สําหรับนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาในสถานศึกษาสังกดั
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน พบวา่ การบ่งชีความรู้  เป็นขนัตอนทีมีความสําคญั
และส่งผลต่อขนัตอนอืน ๆ  มากทีสุดเป็นขนัตอนทีนกัเรียนในกลุ่มทีมีความสนใจในเรืองเดียวกนั  
ร่วมกนัพิจารณาว่าในการจดัการความรู้ของนกัเรียนนนัมีเป้าหมายเพือนาํไปแกปั้ญหาในเรืองใด  
และมีวธีิการใดบา้งทีจะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว      
   2.2.3 การสร้างความรู้  (Knowledge Creating)  จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit  

Knowledge)   เป็นความรู้ทีชดัแจง้  (Explicit Knowledge)  เป็นการสร้างความรู้โดยให้นกัเรียนไป
ศึกษาคน้ควา้จากความรู้ทีฝังลึก  (Tacit  Knowledge)  จนไดค้วามรู้ทีมีอยู่ในตวัตนของนกัเรียน  
เปลียนเป็นความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit Knowledge)  กิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนในกลุ่ม             
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แบ่งหน้าทีกนัไปศึกษาคน้ควา้  หรือแสวงหาความรู้จากปราชญ์ชาวบา้น  เอกสารหรืออืน ๆ และ        
ทาํเอกสารสรุปความรู้ทีไดจ้ากการแสวงหาความรู้  ครูจะทาํหนา้ทีในการแนะนาํแหล่งเรียนรู้ หรือ
แนวทางในการแสวงหาความรู้จากปราชญช์าวบา้น  จากเอกสารหรืออืน ๆ  และเสนอแนะแนวทาง
ในการจดัระบบขอ้มูลจากการแสวงหาความรู้  ส่วนนกัเรียนจะมีหนา้ทีในการไปศึกษาคน้ควา้  หรือ
แสวงหาความรู้  จากปราชญช์าวบา้น  หรือเอกสารอืน ๆ  และรวบรวมขอ้มูลตามทีไดรั้บมอบหมาย
มารวบรวม แลว้แยกแยะเพือหาขอ้สรุปในการแลกเปลียนความรู้  ซึง มาร์ควอท์ (Marquardt, 2002: 

29) ได้กล่าวถึงการสร้างความรู้ (Creation) ว่า  เป็นขันตอนการสร้างความรู้ใหม่โดยอาศัย
กระบวนการมากมายทีแตกต่างกนัออกไป  เริมตงัแต่นวตักรรมไปจนถึงการวิจยัทีสลบัซับซ้อน              
ทีต้องอาศัยความวิ ริยะอุตสาหะ   นอกจากนีย ังอาจเกิดจากความสามารถในการมองเห็น                        
การเชือมโยงใหม่ ๆ  และการผนวกองค์ประกอบของความรู้ทีเคยรู้มาแล้วเขา้กบัการให้เหตุผล             
เชิงอุปนยัทีซบัซ้อน  ทาคูชิ  และโนนากะ (Takeuchi and Nonaka, 2004: 188) ไดก้ล่าวถึงการสร้าง
ความรู้วา่  เป็นการจดัหาหรือสร้างความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นกระบวนการพฒันา  และ
การสร้างความรู้ใหม่จากทกัษะ  และความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในองคก์ร  เป็นวิธีการพฒันาความรู้
ของแต่ละบุคคลในลกัษณะของกระบวนการแลกเปลียนประสบการณ์  โดยการระดมความคิดเห็น
และการแลกเปลียนความรู้ระหว่างบุคคลในกลุ่ม ระดบัความรู้ของแต่ละบุคคลมีหลายระดบั เช่น   
รู้วา่อะไร (Know What)  รู้ทาํอยา่งไร  (Know How)  รู้วา่ทาํไม  (Know Why) บา้งก็ห่วงใย  และ
หาทางแก้ไขว่าทาํไมถึงเป็นอย่างนัน  (Care Why) แมกเนอลิน และสปาร์ก  (McNurlin and  

Sprague, 2006: 531) ไดก้ล่าวถึงการสร้างและการรวบรวมความรู้ (Knowledge Creation Capture) 
วา่  เป็นการก่อกาํเนิดความรู้ใหม่  การทาํให้ความรู้ทีฝังลึกกลายเป็นความรู้ทีชดัแจง้ การจา้งบุคคล          
ทีตรงสาขาความรู้  การสร้างวฒันธรรมการแบ่งปันความรู้  ส่งเสริมการสร้างนวตักรรม  การสร้าง
สิงจูงใจเพือใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้  และสอดคลอ้งกบั  ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ (2553: 242) ไดศึ้กษา
เรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษา  พบวา่  การสร้างความรู้เป็นกระบวนการ
คิดวิ เคราะห์   ขัดเกลา   เ ลือกนํามาใช้บู รณาการ  การใช้สารสนเทศจนเกิดความรู้ใหม่                            
(New  Knowledge)  ความรู้ใหม่เกิดจากการผสมผสานความรู้  และประสบการณ์เดิม 

   2.2.4 การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่  (Knowledge  Sharing 

for the New Body of Knowledge)  เป็นการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มจนเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ของกลุ่ม  กิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัอภิปรายเพือ  เป็นการขยายขอบข่ายของความรู้โดยการแลกเปลียนความรู้จากการไปศึกษา
คน้ควา้จากปราชญ์ชาวบา้น  เอกสาร  หรืออืน ๆ แต่ละกลุ่มร่วมกนัจดัทาํเอกสารสรุปสาระสําคญั         
ทีได้จากการแลกเปลียนความรู้  ซึงครูมีบทบาทในการชีแนะแนวทางในการแลกเปลียนความรู้               
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โดยการอภิปรายร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ เปิดโอกาสให้นักเรียน                    
ไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเต็มที  ส่วนนกัเรียนจะมีบทบาทในการอภิปรายแลกเปลียนความรู้จาก
การศึกษาคน้ควา้กบัเพือนในกลุ่มและนอกกลุ่ม  มีการรวบรวมขอ้มูล  และสรุปความรู้ทีไดจ้าก             
การอภิปรายแลกเปลียนความรู้  เพือเป็นองคค์วามรู้ใหม่ของกลุ่ม ซึง วิจารณ์  พานิช (2547: 9) ได้
กล่าวถึงการแลกเปลียนเรียนรู้ (Share) วา่  การแลกเปลียนเรียนรู้เป็นสิงสําคญัทีสุด  เพราะแต่ละคน
มีมุมมองต่อความรู้ไม่เหมือนกนัตอ้งมาแลกเปลียน  มิฉะนนัจะเก็บอยู่ภายในตวัไม่มีการยกระดบั
ความรู้  ถา้ขาดการแลกเปลียนความรู้ทีมีอยูจ่ะเก่าลา้สมยัอยา่งรวดเร็ว ไม่งอกงามยิงแลกเปลียนมาก
ก็ยงิไดก้าํไรมาก  การแลกเปลียนเรียนรู้เป็นสิงยากทีสุด คนไม่อยากแลกเปลียน  เพราะกลวัขาดทุน                        
กลวัเสียเปรียบ ตอ้งสร้างเงือนไข และกติกาทีส่งเสริมการแลกเปลียน การแบ่งปันให้เกิดประโยชน์
แก่ผูมี้พฤติกรรมแบ่งปันความรู้ และไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผูมี้พฤติกรรมกกัตุน หรือปกปิดความรู้ 

และสอดคลอ้งกบั  วรรณกร ทวีแกว้  (2553: 243-244) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการ
ความรู้สาํหรับนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขนัพืนฐาน  พบว่า  การแลกเปลียนความรู้ในชมรม/ชุมนุม สมาชิกของกลุ่มได้มีการเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนนกัปฏิบติั  (Community of Practices: CoP) เพือแลกเปลียนประสบการณ์ ความรู้ 
และความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม  และปิยะนาถ บุญมีพิพิธ (2553: 242) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันา
รูปแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษา พบวา่ การจดัการความรู้ดา้นการแบ่งปันและแลกเปลียน
ความรู้เป็นกิจกรรมทีเกิดจากกระบวนการจดัการความรู้ทีเกิดจากบุคคล  2  ฝ่าย  คือ  บุคคลทีใฝ่รู้
และบุคคลพร้อมให้  ซึงจะเป็นระดบัองค์กรหรือระดบับุคคลย่อมจะเกิดองค์ความรู้ใหม่สําหรับ               
คนหนึงหรือคนกลุ่มหนึง  
   2.2.5 การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ (Systematic Storing of Knowledge) 
เป็นการจดัทาํขอ้มูลให้เป็นระบบเป็นฐานความรู้  โดยการนาํเทคโนโลยีมาช่วยให้เขา้ถึงความรู้             
ได้ง่ายและรวดเร็วขึน ในขนันีกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนแต่ละกลุ่มนําเอกสารสรุป
สาระสําคญัทีได้จากการแลกเปลียนความรู้มาทาํความเขา้ใจ แล้วแยกแยะประเด็นความรู้  หรือ
หลอมรวมความรู้  เพือความสะดวกในการจดัเก็บความรู้ แต่ละกลุ่มจะบนัทึกความรู้ทีได้จาก
การศึกษาค้นควา้มาจัดเก็บไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ  เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  หนังสือการ์ตูน  
หนังสือเล่มเล็ก  เว็บบล็อก  ครูมีบทบาทในการชีแนะแนวทางในการจัดเก็บความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีมาจดัเก็บให้เป็นระบบเพือให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น การเขียน การพิมพ์ การวาด               
การถ่ายภาพ  การบนัทึกเสียง  การจดัทาํฐานขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ส่วนนกัเรียนจะเลือก
วธีิการจดัเก็บความรู้ตามความสนใจของกลุ่ม นกัเรียนจะจดัทาํขอ้มูลทีไดจ้ากการแลกเปลียนความรู้
มาจดัเก็บให้เป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีเพือให้เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย ซึง มาร์ควอท์  (Marquardt, 
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2002: 29) ไดก้ล่าวถึงการจดัเก็บความรู้  (Storage)  วา่   เป็นการเขา้รหสัและการเก็บรักษาความรู้ทีมี
ค่าขององค์กร  เพือให้พนกังานทุกคนสามารถเขา้ถึงความรู้นนัไดง่้ายในทุกเวลา  และทุกสถานที  
และสอดคลอ้งกบั วรรณกร ทวแีกว้  (2553: 244) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้
สําหรับนักเรียนระดับชันมธัยมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขันพืนฐาน  พบว่า  การจัดเก็บความรู้เป็นขันตอนทีนักเรียนแต่ละกลุ่มนําความรู้ทีได้จาก                    
การแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั มาวเิคราะห์หรือสังเคราะห์ให้สะดวกแก่การศึกษาหรือทาํความเขา้ใจ 
ทาํเอกสารสรุปมาแยกแยะหรือหลอมรวมกนั  โดยเขียนเป็นบทความ  หรือความเรียง  และจดัเก็บ
ในลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน  หรือจดัทาํเป็นฐานข้อมูลไวใ้นคอมพิวเตอ ร์ และปิยะนาถ               
บุญมีพิพิธ (2553: 242) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษา  พบว่า  
การพฒันาและการจดัเก็บความรู้นันเกิดจากการแลกเปลียน  และการแบ่งปันความรู้จึงเปลียน
ประสบการณ์ (Tacit  Knowledge) ให้เป็นความรู้ทีเด่นชดั (Explicit  Knowledge) หรือเกิดความรู้
ใหม่ ๆ 
   2.2.6 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Knowledge Applying) เป็นการนาํความรู้ทีไดม้า
สร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  และชุมชนอย่างสร้างสรรค์  กิจกรรมการเรียนการสอน  
นกัเรียนแต่กลุ่มนาํความรู้ทีไดจ้ากการจดัเก็บความรู้มาประยกุตใ์ช ้เช่น การเขียนโครงงาน  นกัเรียน
แต่ละกลุ่มพฒันาผลงานตามโครงงานทีนาํเสนอของกลุ่ม  และนาํเสนอผลงาน  ในขนัตอนนีครูจะ
คอยช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียนแต่ละกลุ่มในการประยุกตใ์ชค้วามรู้  เพือนาํมาสร้างเป็น
ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  และต่อชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์ ส่วนนกัเรียนจะนาํความรู้ทีได้
จากการจดัเก็บความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดกบัตนเอง และชุมชน เช่น การจดัทาํโครงงาน และ
เผยแพร่ผลงานโดยการจดัป้ายนิเทศหรือเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ ซึง มาร์ควอท์ (Marquardt, 
2002: 30) ไดก้ล่าวถึงการประยุกต์ใช้  และการทาํให้ขอ้มูลถูกตอ้งเทียงตรง  (Application and  

Validation)  หมายถึง  การประเมินความรู้โดยคนในองคก์ร  เป็นการนาํความรู้และประสบการณ์
อนัมีค่าขององคก์รมาใชป้ระโยชน์อยา่งสร้างสรรค ์วิจารณ์ พานิช (2547: 9) การประยุกตใ์ชค้วามรู้ 

(Use) ทาํให้เกิดผลจากการใช้ความรู้ เพือพฒันาผลิตภณัฑ์/บริการ พฒันากระบวนการทาํงาน 

พฒันาสมาชิกองค์การ และมีผลเชิงป้องกนัต่อจากขนัตอนการจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบตาม               
ทีกล่าวมาขา้งตน้นนั การใชค้วามรู้ตอ้งเป็นการเอาความรู้มาใชใ้นการทาํงานให้มาก   ไม่ควรเริม
ดว้ยการหาความรู้มาใส่ไวใ้นคอมพิวเตอร์ ซึงเสียงมากทีจะไม่เกิดประโยชน์ ไม่คุม้ค่า บดินทร์  
วิจารณ์  (2550: 46) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการจดัการความรู้ในขนัการใชป้ระโยชน์  (Use) ว่า  เป็น
การนาํความรู้ไปประยุกต์ใชง้าน  ก่อให้เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิเกิดขึน  และเกิดเป็นปัญญา
ปฏิบติัการขยายผลให้ระดับความรู้และขีดความสามารถในองค์การสูงขึน และสอดคล้องกับ 
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วรรณกร   ทวีแกว้  (2553: 245) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้สําหรับนกัเรียน
ระดบัชนัมธัยมศึกษามธัยมศึกษาในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  
พบวา่  การประยกุตใ์ชค้วามรู้เป็นขนัตอนทีนกัเรียนในกลุ่มนาํความรู้ทีไดจ้ากการแลกเปลียนเรียนรู้
ร่วมกนัไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานของกลุ่ม โดยการเขียนเป็นโครงการสร้างผลงานของ
นกัเรียนจากนนัพฒันางานตามโครงการทีเขียน  ผลงานของนกัเรียนจะเป็นนวตักรรม 
  2.3 การวดัและประเมินผลจะช่วยให้ครูทราบว่าการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถินของนกัเรียนอยูใ่นระดบัใด  การวดัและประเมินผลแบ่งออกเป็น  3  ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที 1 
การประเมินวิเคราะห์นักเรียนก่อนการเรียนการสอนด้วยการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทาง           
การเรียนก่อนเรียน ด้านเนือหาภูมิปัญญาท้องถินจงัหวดัอุบลราชธานี  ระยะที  2  การประเมิน
ความกา้วหนา้ระหวา่งเรียนดว้ยการปฏิบติั  (Performance  Assessment)  เป็นการประเมินขนัตอน
การปฏิบติัทกัษะการจดัการความรู้โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) ระยะที 
3  การประเมินความสําเร็จหลังเรียน  ประกอบด้วย 1) การทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทาง              
การเรียนหลังเรียน  2) การประเมินความพึงพอใจทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด             
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ดว้ยแบบรายงานตนเองของ
นกัเรียน  และ 3) ถอดบทเรียนการจดัการความรู้หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา ซึง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.  2545 มาตรา 26 กล่าววา่  การประเมิน
ผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน                 
การ ร่ วม กิ จกรรม  และการทดสอบควบคู่ ไป ในกระบวนการจัดก าร เ รี ยนการสอน                            
ซึง  กระทรวงศึกษาธิการ  (2551: 28) ไดก้ล่าวถึงการประเมินประดบัชนัเรียนว่า  เป็นการวดัและ
ประเมินผลทีมีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ครูผู ้สอนต้องใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย  เช่น  การซกัถาม  การสังเกต  การตรวจการบา้น  การประเมินโครงงาน  การประเมิน
ชินงาน/ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน  การใชแ้บบทดสอบ  เป็นตน้  และชวลิต  ชูกาํแหง  (2553: 19) 
ไดก้ล่าวถึงการวดัและประเมินผลวา่  การวดัและประเมินผลก่อนเรียน  เป็นการจดัวางตาํแหน่งหรือ
ประเมินความรอบรู้ของนกัเรียนก่อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เพือประโยชน์ในการตดัสินใจ
ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   การวัดและประเมินผลระหว่างเ รียน                         
เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนขณะทีจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เพือ
ประโยชน์ในการติดตามดูความก้าวหน้า การวดัและประเมินผลหลังเรียน เป็นการสรุปผล                     
การเรียนรู้ของนกัเรียน  เป็นประโยชน์ในการตดัสินใจเกียวกบัระดบัการเรียนของนกัเรียน 
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 3. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้
กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา (ฉบบัร่าง)  พบวา่ 
  3.1 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา (ฉบบัร่าง) ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ  จาํนวน  9  คน ดว้ยการสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion)  ซึง
ผู ้ทรงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญด้านรูปแบบการเรียนการสอน  ด้านการสอนสังคมศึกษา                           
ด้านการจดัการความรู้  ด้านภูมิปัญญาท้องถิน  และด้านการวดัและประเมินผล  เพือตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา (ฉบบัร่าง)  และผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ข  พฒันาขึนจนไดรู้ปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  
  3.2 ตรวจสอบความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ทีผูว้ิจยัไดป้รับปรุง  
แกไ้ขจากการตรวจสอบรูปแบบจากผูท้รงคุณวุฒิไปให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 คน  ตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา  พบว่า  ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียน            
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด  ( X = 4.60, S.D. = 0.54)  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าการกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  ซึงมีการกาํหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบมีความเหมาะสม  ครอบคลุมความต้องการจําเป็นตามแนว คิดการจัดการความรู้  
องค์ประกอบมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งส่งเสริมซึงกนัและกนั  องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนมีองค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์  มีองค์ประกอบเชิงกระบวนการ                         
อยา่งครบถว้นในขนัตอนการเรียนการสอนมีการเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน (Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom) เป็นการเตรียมความพร้อม
ให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกับการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน มีการออกแบบ         
การจดัการความรู้ (Knowledge Management Designing) เป็นการกาํหนดเป้าหมายในการจดัการ
ความรู้  กาํหนดบทบาทหนา้ทีของนกัเรียนและวิธีการจดัการความรู้ให้ตรงตามเป้าหมาย  การสร้าง
ความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit  

Knowledge) เป็นการสร้างความรู้โดยให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าจากความรู้ทีฝังลึก (Tacit  

Knowledge)  จนได้ความรู้ทีมีอยู่ในตวัตนของนักเรียนเปลียนเป็นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit  

Knowledge)  การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ (Knowledge  Sharing for the New 
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Body of Knowledge)  เป็นการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม         
จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของกลุ่ม  การจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ (Systematic Storing of 

Knowledge)  เป็นการจดัทาํขอ้มูลให้เป็นระบบ เป็นฐานความรู้โดยการนาํเทคโนโลยีมาช่วยให้
เขา้ถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึน และการประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Applying) ซึงเป็น
ขนัตอนการนาํความรู้ทีไดม้าสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  และชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์ 
และมีองคป์ระกอบเชิงเงือนไขในการนาํรูปแบบไปใช ้ จากองคป์ระกอบทีกล่าวมาจึงถือวา่รูปแบบ
มีความเหมาะสมทีจะนาํไปใช้ในการเรียนการสอน ซึงสอดคลอ้งกบับณัฑิต ฉัตรวิโรจน์  (2550:  

185)  ไดศึ้กษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบการจดัการความรู้เพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่า  รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ               
การจดัการความรู้  เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครูมีความเหมาะสมทีสุด  ฉลาด 
จนัทรสมบติั  (2550: 261)  ไดศึ้กษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้องค์กร  ผูเ้ชียวชาญ               
เ ห็นว่า   การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้องค์กรชุมชนมีความเหมาะสมมากทีสุด                            
ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ (2551: 237) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษา  
ผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่า  การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ในสถานศึกษามีความเหมาะสมและ
เป็นไปได ้ และวรรณกร  ทวีแกว้  (2553: 229)  ไดศึ้กษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ 
สําหรับนักเรียนระดับชันมธัยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขนัพืนฐาน ผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่า  รูปแบบการจัดการความรู้สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานมีความเหมาะสมในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน   
 ตอนที 2 ประสิทธิผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา    
 ประสิทธิผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับ                    
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ขอ้  2  
เพือประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะคือ 2.1) เพือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา 2.2) เพือศึกษาทกัษะการจดัการ
ความรู้หลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  
สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 2.3) เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ดงันี 



 218 

 1. ประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้
กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน 
พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนดา้นภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานีหลงัเรียนสูงกวา่             
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไวข้อ้ที 2 ผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนนักเรียนทีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับ               
ภูมิปัญญาทอ้งถินสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  ทงันีเนืองจากนกัเรียน
ได้เรียนรู้โดยผ่านรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน                 
ทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึนอย่างเป็นระบบทุกขนัตอน  และทุกขนัตอนการเรียนการสอนนกัเรียนจะเป็น                
ผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงภายใตก้ารแนะนาํของครูผูส้อน
ทาํให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามกระบวนการจดัการความรู้ นันก็คือนักเรียนได้มีการเตรียม
ความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน นักเรียนจะทาํความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาท้องถิน  โดยการศึกษากรณีตวัอย่างการจดัการความรู้ และมีการอภิปราย
ร่วมกันระหว่างครู  และเพือนนักเรียนด้วยกัน  มีการออกแบบการจดัการความรู้  นักเรียนได้
กาํหนดเป้าหมายในการจดัการความรู้  กาํหนดวธีิการทีจะทาํใหเ้ป้าหมายในการจดัการความรู้บรรลุ
ตามเป้าหมาย และช่วยกนัสรุปเป้าหมายและวธีิการจดัการความรู้ของกลุ่มเป็นเอกสาร หรือแผนภูมิ 
หรืออืน ๆ การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้  นกัเรียนไปศึกษาคน้ควา้  หรือ
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  ปราชญช์าวบา้น  หนงัสือ เอกสาร หรืออืน ๆ แลว้นาํความรู้ทีได้
จากการรวบรวมมาแยกแยะเพือหาข้อสรุป การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
นกัเรียนจะอภิปรายแลกเปลียนความรู้จากการศึกษาคน้ควา้กบัเพือนในกลุ่ม เพือให้ได้ขอ้สรุป           
เป็นองค์ความรู้ของกลุ่ม  การจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ นกัเรียนจะเลือกวิธีการจดัเก็บความรู้
ตามความสนใจของกลุ่ม  และจดัทาํขอ้มูลทีไดจ้ากการแลกเปลียนความรู้มาจดัเก็บให้เป็นระบบ
โดยใช้เทคโนโลยีเพือให้เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย  เช่น  การทาํหนังสือเล่มเล็ก  การทาํหนงัสือการ์ตูน 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  แผ่นพบั  เว็บบล็อก  และมีการประยุกต์ใช้ความรู้ นักเรียนจะนาํความรู้            
ทีได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดกับตนเอง  และชุมชน  มีการจัดทําโครงงานและนําเสนอผลงาน                     
โดยการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต  ซึงสอดคลอ้งกบับณัฑิต  ฉตัรวิโรจน์ (2550: 183) ไดศึ้กษาเรือง                  
การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจดัการความรู้ เพือเสริมสร้างสมรรถนะ                
การสอนของนกัศึกษาครู  พบวา่  สมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครูดา้นการจดัการเรียนการสอน             
ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัตามรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบการจดัการความรู้เพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  
สมหวงั  มหาวงั  (2554:  201) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพือเสริมสร้างสมรรถนะ
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ครู ด้านการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถินในหลกัสูตรสถานศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า  การพฒันา
หลกัสูตรฝึกอบรม  เพือเสริมสร้างสมรรถนะครูดา้นการบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถินในหลกัสูตร
สถานศึกษา  นกัเรียนทีเรียนดว้ยหลกัสูตรฝึกอบรม เพือเสริมสร้างสมรรถนะครูดา้นการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถินในหลักสูตรสถานศึกษา  นักเรียนมีคะแนนเฉลียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01   
 2. ทกัษะการจดัการความรู้ 

  ทกัษะการจดัการความรู้ พบว่านกัเรียนมีทกัษะในการจดัการความรู้ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก  ( X =  4.43, S.D. = 0.27)  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที 3 ทกัษะการจดัการความรู้
ของนักเรียนที เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความ รู้กับภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาอยู่ในระดบัมาก  ซึงผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลทกัษะการจดัการ
ความรู้  ดงันี 

  2.1 การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน (Preparation for 

Knowledge  Management  on  Local Wisdom)  พบวา่  นกัเรียนมีการเตรียมความพร้อมการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  อยูใ่นระดบัมาก  ( X = 4.39, S.D. = 0.75)  เนืองจากเป็นขนัตอนแรกที
นกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้เกียวกบัการจดัการความรู้  และเนือหาภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี  
ให้เขา้ใจวิธีการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้  และ
เนือหาภูมิปัญญาท้องถินจังหวดัอุบลราชธานีเป็นเบืองต้น  ดังนันเพือให้นักเรียนมีความรู้            
ความเขา้ใจตรงกนั  จึงจาํเป็นตอ้งปูพืนฐานความรู้ดว้ยการเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถินก่อน  ครูจึงมีบทบาทสําคญัในขนัตอนนี  
และครูจะทาํหน้าทีเป็นคุณอาํนวย  ซึงมีบทบาทในการอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้ของนกัเรียน  ทาํหนา้ทีในการถ่ายทอดความรู้  ให้คาํปรึกษา  แนะนาํให้นกัเรียนสามารถ
ดาํเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ไดด้้วยตนเอง  รวมทงักระตุน้ให้นกัเรียนได้แลกเปลียนเรียนรู้
ระหวา่งครูกบันกัเรียน  นกัเรียนกบันกัเรียน  นกัเรียนกบัปราชญช์าวบา้น  เพือให้นกัเรียนสามารถ
ออกแบบการจดัการความรู้ได้  ซึง วิจารณ์  พานิช (2551: 24) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าทีของ                     
คุณอํานวยว่า คุณอํานวยมีหน้าทีในการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ และอํานวย                     
ความสะดวกต่อการแลกเปลียนเรียนรู้ทงัในเชิงกิจกรรม  เชิงระบบ  และเชิงวฒันธรรม และ
สอดคล้องกบัวรรณกร ทวีแก้ว (2553: 237) ได้ศึกษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ 
สําหรับนักเรียนระดับชันมธัยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ขนัพืนฐาน  พบว่า  ครูทีทาํหน้าทีคุณอาํนวยมีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการ
ความรู้ของนักเรียน  ทาํหน้าทีเป็นผู ้ให้คาํปรึกษา  แนะนํา  โดยเฉพาะการเป็นผูน้ํา  (Leader)                      
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พานกัเรียนดาํเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ดว้ยตนเอง ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551: 238-239) ได้
ศึกษาเรืองการจดัการความรู้ของสถานศึกษา  พบว่า  ดา้นการเตรียมการตามกระบวนการจดัการ
ความรู้ เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคัญต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษาเป็นอันดับ  1  
เนืองจากเป็นขนัตอนทีจะตอ้งสร้างความเขา้ใจและตกลงร่วมกนัของบุคลากรในองคก์รในแนวทาง
ปฏิบติั เพือนาํไปสู่ทิศทางและเป้าหมายเดียวกนั  และวรรณกร  ทวีแกว้  (2553: 241) ยงัไดก้ล่าวถึง
กระบวนการจดัการความรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พืนฐานว่า  ในขนัการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเป็นขนัตอนแรกในการดาํเนินการจดัการ
ความรู้ของนกัเรียน  เนืองจากนกัเรียนจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสอนหรือสร้างความรู้ความเขา้ใจให้มี
ความพร้อมก่อนทีจะลงมือปฏิบติัการจดัการความรู้ 

  2.2 การออกแบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management  Designing) พบวา่  
นกัเรียนมีทกัษะการจดัการความรู้ขนัการออกแบบการจดัการความรู้  อยูใ่นระดบัมาก ( X =  4.34, 
S.D. = 0.50)  เนืองจากเป็นขนัตอนทีนกัเรียนในกลุ่มให้ความสนใจในเรืองเดียวกนั เรียนรู้ทงัใน
ระดบับุคคลและระดบักลุ่ม  กลุ่มจะช่วยกนักาํหนดเป้าหมายในการจดัการความรู้ กาํหนดหน้าที
บทบาทของนักเรียนและวิธีการจัดการความรู้ให้ตรงตามเป้าหมาย  ตลอดจนการแบ่งหน้าที
รับผิดชอบ  ช่วยเหลือซึงกันและกนัเพือให้งานดาํเนินไปอย่างราบรืน การทีนักเรียนแต่ละกลุ่ม
สามารถกาํหนดเป้าหมายในการจดัการความรู้ได ้ เป็นเพราะวา่นกัเรียนในกลุ่มมีความสนใจในเรือง
เดียวกนัจึงทาํให้นักเรียนสามารถกาํหนดเป้าหมาย  กาํหนดบทบาทหน้าทีของนกัเรียนได้  และ          
ครูได้ทาํความเขา้ใจกบันักเรียนในแต่กลุ่มในการกาํหนดเป้าหมาย  บทบาทหน้าทีของนักเรียน
เพือใหก้ารดาํเนินกิจกรรมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   และนกัเรียนสามารถทาํไดด้ว้ยความราบรืน
จากความร่วมมือกนัในกลุ่ม  จะเห็นไดว้า่ในขนัตอนนีนกัเรียนจะทาํหนา้ทีเป็นคุณกิจ  นกัเรียนเป็น
ผูด้าํเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ดว้ยตนเองทงัหมด  ซึง  วิจารณ์  พานิช  (2551:  38)  ไดก้ล่าววา่  
คุณกิจ  คือ  เจา้หนา้ทีระดบัหวัหนา้งานทีรับผิดชอบงานตามหนา้ทีของตนทีอยูห่น่วยงานเดียวกนั  
หรือต่างหน่วยงานแต่รวมตวักันแลกเปลียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ประสบการณ์จาก                
การปฏิบติังาน  และสอดคลอ้งกบั  วรรณกร  ทวีแกว้  (2553: 242) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันารูปแบบ
การจัดการความรู้  สําหรับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  พบวา่  ถา้ให้นกัเรียนจดักลุ่มผูที้มีความสนใจในเรืองเดียวกนั
อยูก่ลุ่มเดียวกนัตามความสมคัรใจจะทาํใหน้กัเรียนสามารถดาํเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกนั 
  2.3  การสร้างความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit  Knowledge) 
เป็นความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit  Knowledge)  พบวา่  นกัเรียนมีทกัษะการจดัการความรู้ขนัการสร้าง
ความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit  
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Knowledge) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด ( X = 4.53, S.D. = 0.53)  เนืองจากเป็นขนัตอน          
การสร้างความรู้  โดยให้นกัเรียนไปศึกษาคน้ควา้จากความรู้ทีฝังลึก  (Tacit  Knowledge)  จนได้
ความรู้ทีมีอยูใ่นตวัตนของนกัเรียนเปลียนเป็นความรู้ทีชดัแจง้  (Explicit  Knowledge) จะเห็นไดว้า่
ในขนัตอนนีนกัเรียนจะแสวงหาความรู้ทงัภายในและภายนอกตวับุคคล  ความรู้ภายในตวับุคคลคือ
ความรู้ทียงัไม่ไดถ่้ายทอดเป็นความรู้ทีชดัแจง้ทีมีอยูใ่นตวับุคคล  คือ ปราชญช์าวบา้น  และความรู้ที
อยู่นอกตวับุคคล  คือหนงัสือ  เอกสารต่าง ๆ  อินเทอร์เน็ต  หรือจากแหล่งเรียนรู้อืน ๆ นักเรียน              
มีการจดัทาํบญัชีรายชือหนงัสือ  รายชือเวบ็ไซด ์ รายชือปราชญช์าวบา้นทีเกียวขอ้งกบังานของกลุ่ม  
และสมาชิกในกลุ่มช่วยกนัแสวงหาความรู้ตามหัวขอ้ทีได้รับมอบหมาย  เพือให้ได้มาซึงความรู้  
เพือสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ของกลุ่ม  นกัเรียนแต่ละคนจะแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
โดยเฉพาะการพบกบัปราชญช์าวบา้นทีนกัเรียนออกไปสัมภาษณ์  นกัเรียนจะไดรั้บการตอ้นรับและ
ใหค้วามร่วมมือและยนิดีทีจะถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัเรียนทาํใหน้กัเรียนมีความสุข  สนุกสนานใน
การไปเรียนรู้จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้น  และทาํให้นกัเรียนพร้อมเปิดใจทีจะยอมรับและ
เรียนรู้สิงใหม่ ๆ ทาํใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้อยา่งเต็มตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  ซึง ทาคูชิ  และ
โนนากะ (Takeuchi and Nonaka, 2004: 188)  ไดก้ล่าวถึงการจดัหาหรือสร้างความรู้ (Knowledge 

Acquisition) เป็นกระบวนการพฒันา   และการสร้างความรู้ใหม่จากทกัษะ และความสัมพนัธ์
ระหว่างคนในองค์กร เป็นวิธีการพฒันาความรู้ของแต่ละบุคคลในลักษณะของกระบวนการ
แลกเปลียนประสบการณ์  โดยการระดมความคิดการแลกเปลียนความคิดเห็นระหวา่งบุคคลในกลุ่ม 

มาร์ควอท์ (Marquardt, 2002: 29)  การแสวงหาความรู้  (Acquisition) ว่าเป็นขนัตอนการจดัการ
ความรู้ทีเป็นการสะสมขอ้มูล  และสารสนเทศทีมีอยู่ทงัภายในและภายนอกองค์กร  แมกเนอลิน  
และสปาร์ก  (McNurlin  and  Sprague, 2006: 531)  การสร้างและการรวบรวมความรู้  (Knowledge  

Creation  Capture)  วา่  เป็นการก่อกาํเนิดความรู้ใหม่จากการทาํให้ความรู้ทีฝังลึกกลายเป็นความรู้ 
ทีชดัแจง้   สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ  

(2548: 5) การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น  การสร้างความรู้ใหม่  แสวงหาความรู้จากภายนอก  
รักษาความรู้เก่า  กาํจดัความรู้ทีใชไ้ม่ไดแ้ลว้  บุญดี  บุญญากิจ  และคณะ  (2547: 20) การสร้างและ
แสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการจดับรรยากาศ และวฒันธรรมของ 

องคก์รทีเอือให้บุคลากรกระตือรือร้นในการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั  เพือใช้ในการสร้าง
ความรู้ใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา  และสอดคล้องกบั  ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ  (2551: 242)  ไดศึ้กษา                   
การจัดการความรู้ของสถานศึกษา  พบว่า  ด้านการแบ่งปันและแลกเปลียนความรู้  ซึงเป็น
องค์ประกอบ  ทีมีความสําคัญเป็นลําดับที  3 เนืองจากกิจกรรมการแบ่งปันความรู้   และ                          
การแลกเปลียนความรู้เป็นกิจกรรมทีเกิดจากกระบวนการจดัการความรู้ทีเกิดจากบุคคล  2  ฝ่าย  คือ  
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บุคคลทีใฝ่รู้และบุคคลพร้อมให้  และวรรณกร  ทวีแก้ว  (2553: 243) ได้ศึกษาเรืองการพฒันา
รูปแบบการจดัการความรู้ สําหรับนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  พบว่า  การแสวงหาความรู้เป็นขนัตอนทีนกัเรียนช่วยกนัหา
แนวทางในการแกปั้ญหาทีเกิดขึนในการทาํกิจกรรมชมรม/ชุมนุมซึงเป็นเป้าหมายในการจดัการ
ความรู้ของกลุ่มโดยใช้ประสบการณ์ความรู้เดิมและความคิดเห็นของกลุ่ม  นกัเรียนจะแบ่งหน้าที
กนัออกไปศึกษาหาขอ้มูลความรู้เป็นรายบุคคล  ทงัสอบถามจากผูรู้้  การสังเกต  การสัมภาษณ์  หรือ
การคน้ควา้จากสือ  เทคโนโลย ี และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน 

  2.4 การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  (Knowledge  Sharing for the 

New Body of Knowledge)  พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  
อยูใ่นระดบัมากทีสุด  ( X =  4.59, S.D. = 0.50) และเป็นทกัษะการจดัการความรู้ทีนกัเรียนเรียนรู้ได้
เป็นอนัดบั  1  เนืองจากเป็นขนัตอนการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็นของสมาชิก            
ในกลุ่มจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของกลุ่ม  ดงันนัสมาชิกในกลุ่มทุกคนตอ้งแสดงความคิดจาก 
การไปศึกษาคน้ควา้มาจากประสบการณ์ทีนกัเรียนไดไ้ปแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองทงัการศึกษา
คน้ควา้จากหนงัสือ  เอกสารต่าง ๆ  อินเทอร์เน็ต  ปราชญช์าวบา้น  เพือนาํมาแลกเปลียนความรู้กบั
เพือนในกลุ่มซึงสมาชิกในกลุ่มตอ้งระดมความคิดเห็นให้ไดม้ากทีสุด  เพือทีจะนาํความคิดเห็นนนั
มากลนักรองให้เป็นองคค์วามรู้ใหม่ของกลุ่ม  และจากการลงพืนทีไปพบปะปราชญช์าวบา้นทาํให้
นกัเรียนไดพ้บเห็นปัญหา เช่น การไปสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้นนกัเรียนตอ้งไปหลายครัง  เนืองจาก
เก็บงานไม่ครบ  ทาํใหต้อ้งไปหลายครัง  นกัเรียนก็จะเรียนรู้วา่ก่อนจะไปสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้น
นกัเรียนจะตอ้งจดประเด็นการสัมภาษณ์ไปก่อน  และตอ้งสัมภาษณ์ตามประเด็นทีจดไป  ถึงจะทาํ
ใหไ้ม่เสียเวลา  หรือไปแลว้แต่ปราชญไ์ม่อยูบ่า้น  นกัเรียนแกปั้ญหาโดยการนดักบัปราชญช์าวบา้น
ก่อน  หรือถ้างานคนใดคนหนึงบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์งานกลุ่มก็จะหยุดชะงกั ดงันันสมาชิก              
ในกลุ่มตอ้งช่วยกันหาข้อมูล  และทีสําคญันักเรียนแต่ละคนตอ้งมีความรับผิดชอบงานทีได้รับ
มอบหมายอยา่งเต็มทีและเต็มความสามารถจึงจะทาํให้งานกลุ่มสําเร็จตามเป้าหมาย  จากการเผชิญ
กบัปัญหาและแกปั้ญหาดว้ยตนเองทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้  และรู้จกัทีจะแบ่งปันและแลกเปลียน
ความรู้  เปิดใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอืนทงัจากปราชญ์ชาวบา้นและจากสมาชิก               
ในกลุ่มทาํให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม รู้จกัการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  
แก้ปัญหาทาํให้เกิดการแลกเปลียนความรู้ร่วมกนั  ซึง  วิจารณ์  พานิช   (2547: 9)  ได้กล่าวถึง                 
การแลกเปลียนเรียนรู้ (Share) วา่ การแลกเปลียนเรียนรู้เป็นสิงสาํคญัทีสุด  เพราะแต่ละคนมีมุมมอง
ต่อความรู้ไม่เหมือนกนัตอ้งมาแลกเปลียน มิฉะนนัจะเก็บอยู่ภายในตวัไม่มีการยกระดบัความรู้              

ถา้ขาดการแลกเปลียนความรู้ทีมีอยูจ่ะเก่าลา้สมยัอยา่งรวดเร็ว ไม่งอกงาม ยิงแลกเปลียนมากก็ยิงได้
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กาํไรมาก การแลกเปลียนเรียนรู้เป็นสิงยากทีสุด คนไม่อยากแลกเปลียน  เพราะกลวัขาดทุน                 
กลวัเสียเปรียบ ตอ้งสร้างเงือนไข และกติกาทีส่งเสริมการแลกเปลียน  การแบ่งปันให้เกิดประโยชน์
แก่ผูมี้พฤติกรรมแบ่งปันความรู้ และไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผูมี้พฤติกรรมกกัตุน หรือปกปิดความรู้ 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ  (2548 : 6) 
ไดก้ล่าวถึง  การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้วา่ทาํไดห้ลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge 

อาจจดัทาํเป็น  เอกสาร  ฐานความรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือกรณีเป็น  Tacit Knowledge                       
อาจจดัทาํเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ระบบพีเลียง  การสับเปลียนงาน  การยืมตวั  เวทีแลกเปลียนความรู้  และสอดคลอ้งกบั  ปิยะนาถ                   
บุญมีพิพิธ  (2551:  242)  ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษา  พบวา่  ดา้น
การแบ่งปันและแลกเปลียนความรู้  โดยเฉพาะกระบวนการแลกเปลียนความรู้จะมีความหลากหลาย  
เช่น ในลกัษณะผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบ  E-leaning หรือในรูปแบบของสือต่าง ๆ  
และวรรณกร  ทวแีกว้  (2553: 243-244) ไดศึ้กษาเรือง การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ สําหรับ
นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  
พบว่า  การแลกเปลียนความรู้ในชมรม/ชุมนุม  เป็นขนัตอนทีสมาชิกของกลุ่มได้มีการเขา้ร่วม
กิจกรรมชุมนุมนกัปฏิบติั  (Community  of  Practices: CoP)  เพือแลกเปลียนประสบการณ์  ความรู้  
และความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม  
  2.5 การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ  (Systematic Storing of Knowledge )  พบวา่ 
นกัเรียนมีทกัษะการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบอยูใ่นระดบัมากทีสุด  ( X =  4.52, S.D. = 0.26)  
เนืองจากนักเ รียนได้จัดเก็บข้อมูลจากการไปศึกษาค้นคว้า  และได้กลันกรองข้อมูลจาก                       
การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่  เป็นฐานความรู้โดยการนาํเทคโนโลยีมาช่วยให้
เขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและรวดเร็วขึนโดยการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ เป็นการสร้างสรรคค์วามรู้
ใหเ้ป็นนวตักรรมใหม่ในรูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือการ์ตูน  หนงัสือเล่มเล็ก  เวบ็บล็อก  
ซึงนกัเรียนไดเ้รียนรู้ต่อยอดจากความรู้เดิมจากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาศิลปะ  วิชาภาษาไทย  
ทาํให้การจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบจดัทาํได้ง่ายและรวดเร็วขึน  สามารถให้บุคคลอืนเขา้ถึง
ความรู้ไดง่้ายโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  ซึงไลโบวิทซ์  (Leibowitz, 1998) ไดก้ล่าวถึงการจดัเก็บ
ความรู้  (Store) วา่  การจดัเก็บความรู้จดัเก็บไวเ้ป็นฐานความรู้ขององคก์ร มาร์ควอท ์ (Marquardt, 
2002: 29) การวิเคราะห์และการจดัทาํฐานขอ้มูล (Analysis  and  Data  Mining)  จะเกียวขอ้งกบั
เทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูล  การปรับโครงสร้าง  การทาํคลงัความรู้และการทาํให้ขอ้มูลถูกตอ้ง 
ส่วนการจดัทาํฐานขอ้มูล จะทาํให้องคก์รสามารถคน้หาความหมายของขอ้มูลทีมีอยูไ่ดส้มบูรณ์ขึน 
บุญดี  บุญญากิจ  และคณะ (2547: 22) ได้กล่าวถึงการจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
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Organization) เป็นการจดัทาํสารบญัและจดัเก็บความรู้ประเภทต่าง ๆ เพือให้การเก็บรวบรวม           

การคน้หาการนาํมาใช้ทาํไดง่้ายและรวดเร็ว  บดินทร์  วิจารณ์  (2550: 45) ไดก้ล่าวถึงการเสาะหา
และจดัเก็บ องค์ความรู้ในองค์การ (Capture) โดยทาํอยา่งเป็นระบบทงัองค์ความรู้ทีอยู่ในรูปแบบ
สือต่าง ๆ  (Explicit Knowledge)  และในรูปแบบประสบการณ์  (Tacit  Knowledge)  ให้เป็นทุน
ความรู้ขององคก์าร  ซึงพร้อมต่อการยกระดบัความรู้  และขยายความรู้ให้ทวัทงัองคก์ารไดโ้ดยง่าย 

และสอดคล้องกบั  ฉลาด  จนัทรสมบติั  (2550: 262) ได้ศึกษาการจดัการความรู้องค์กรชุมชน  
พบวา่ การจดัเก็บความรู้จะมีการจดัเก็บความรู้ของกลุ่มเอกสารและสิงพิมพ ์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เพิมมากขึน  มีการจดบนัทึกลงในสมุดเป็นรายบุคคลตามบทบาทหน้าที  และมีผูบ้นัทึกขอ้มูลตาม
ประเภทกิจกรรม  มีการเก็บลงในฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ และมีการบนัทึกลงในเวบ็ไซต์ของกลุ่ม
ตนเอง  ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ  (2551: 244)  ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ของ
สถานศึกษา  พบวา่  ดา้นการพฒันาและจดัเก็บความรู้นนัเป็นผลมาจากการแลกเปลียนและแบ่งปัน
ความรู้จึงเปลียนประสบการณ์ให้เป็นความรู้ทีเด่นชดั  หรือเกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึนจากกระบวนการ
กลันกรองและพฒันาความรู้ทีมีทุกคนเป็นส่วนร่วมการต่อยอดองค์ความรู้ ให้เป็นนวตักรรม
ทางการเรียนรู้ทีองคก์รและบุคคลจดัเก็บองคค์วามรู้ดงักล่าวเป็นคลงัความรู้  และวรรณกร  ทวีแกว้  
(2553: 244)  ได้ศึกษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้    สําหรับนักเรียนระดับชัน
มธัยมศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า  ขนัตอน     
การจดัเก็บความรู้ว่าเป็นขนัตอนทีนกัเรียนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชมรม/ชุมนุม นาํความรู้ทีไดจ้าก 
การแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัมาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ให้สะดวกแก่การศึกษาหรือทาํความเขา้ใจ  
โดยการทาํเอกสารสรุปสาระสาํคญัจากการแลกเปลียนความรู้ร่วมกนัมาแยกแยะหรือหลอมรวมกนั
โดยเขียนเป็นบทความหรือความเรียงมีเนือหาทีประกอบด้วยหัวขอ้ต่าง ๆ เป็นขนัตอนทีชัดเจน  
และจดัเก็บไวใ้นลกัษณะของแฟ้มสะสมผลงาน  หรือจดัทาํเป็นฐานขอ้มูลไวใ้นคอมพิวเตอร์ 
  2.6 การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Applying) พบว่า ทกัษะการประยุกต์ใช้
ความรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X =  4.22, S.D. = 0.22)  นกัเรียนจดัการความรู้ได ้เป็นลาํดบั
สุดท้าย  เนืองจากเป็นขนัตอนการนาํความรู้ทีได้จากทุกขนัตอนของการจดัการความรู้มาสร้าง
ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  และชุมชนอย่างสร้างสรรค์  ซึงเป็นการต่อยอดความรู้จาก            
ทุกขนัตอนของการจดัการความรู้มาทาํผลงานให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ดงันันความสามารถใน           
การประยุกตค์วามรู้มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อชุมชนนนันกัเรียนตอ้งอาศยัการฝึกฝน
เป็นเวลานานจึงจะทาํให้เกิดทกัษะในการปฏิบติัทีสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างอตัโนมติั           
ในการทาํผลงานให้ปรากฏเป็นรูปธรรมนนันกัเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ไดโ้ดยการจดัทาํเป็น
โครงงาน  เช่น  การประยกุตท์่าเซิงบงัไฟเป็นท่าออกกาํลงั  การประยุกตก์ารเล่นหมากเก็บเป็นท่ารํา 
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การทําข้าวจีประยุกต์  การทําส้มตํามันเทศ  ขนมหวานเครือหมาน้อย   คําทวยหลายภาษา                   
การปวารณาตนในครอบครัว เป็นต้น จะเห็นได้ว่านักเรียนนาํความรู้ทีได้มาประยุกต์ให้เขา้กับ          
ยุคสมัยของนักเรียน  และสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง และชุมชน จากความสนใจ                  
ร่วมมือกันลงปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง   จึงทําให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้                        
ดว้ยตนเอง  ซึง  มาร์ควอท ์ (Marquardt, 2002: 30)  ไดก้ล่าวถึงการประยุกตใ์ชแ้ละการทาํให้ขอ้มูล
ถูกตอ้งเทียงตรง (Application and Validation) เป็นการประเมินความรู้โดยคนในองคก์ร เป็นการนาํ
ความรู้และประสบการณ์อนัมีค่าขององค์กรมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์  วิจารณ์  พานิช  
(2547: 9) ไดก้ล่าวถึงการประยุกตใ์ช้ความรู้ (Use) ว่า  ทาํให้เกิดผลจากการใช้ความรู้เพือพฒันา
ผลิตภณัฑ์/บริการ พฒันากระบวนการทาํงาน พฒันาสมาชิกองคก์าร และมีผลเชิงป้องกนัต่อจาก
ขนัตอนการจดัเก็บความรู้ ซึงตามทีกล่าวมาขา้งตน้นนั การใชค้วามรู้ตอ้งเป็นการเอาความรู้มาใชใ้น
การทาํงานให้มากไม่ควรเริมดว้ยการหาความรู้มาใส่ไวใ้นคอมพิวเตอร์ ซึงเสียงมากทีจะไม่เกิด
ประโยชน์ไม่คุม้ค่า  บดินทร์  วิจารณ์  (2550: 46) ไดก้ล่าวถึงการใชป้ระโยชน์  (Use)  เป็นการนาํ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้งานก่อให้เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิเกิดขึน  และเกิดเป็นปัญญาปฏิบติั  
การขยายผลให้ระดบัความรู้และขีดความสามารถในองค์การสูงขึน และสอดคล้องกบั วรรณกร            
ทวแีกว้ (2553: 244) ไดศึ้กษาการจดัการความรู้สําหรับนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาในสถานศึกษา  
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  พบวา่  ในขนัการประยุกตใ์ชค้วามรู้ในการทาํ       
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมเป็นขนัตอนทีนักเรียนในกลุ่มนําความรู้ทีได้จากการแลกเปลียนความรู้
ร่วมกนัไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานของกลุ่ม  ซึงเป็นผลงานทีเกิดจากการร่วมมือกนัคิดหา
วิธีการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในการทาํกิจกรรมชมรม/ชุมนุมของนักเรียนโดยการเขียนโครงการ         
การสร้างผลงานนกัเรียน  จากนนัดาํเนินการพฒันาผลงานตามโครงการทีเขียน    
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
  ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา จากแบบรายงานตนเอง พบว่า  
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจดัการความรู้กับภูมิปัญญา
ท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด (ร้อยละ  96.46)  
เนืองจากรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง และมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 
ทงัการเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน การออกแบบการจดัการความรู้  
การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชัดแจ้ง  การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์
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ความรู้ใหม่  การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ  และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ ส่วนดา้นเนือหาวิเคราะห์
จากแบบรายงานตนเองของนกัเรียน  ดงันี   
  3.1 ขนัตอนการเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน   
   นกัเรียนมีความพึงพอใจในขนัตอนการเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  อยู่ในระดบัมากทีสุด (ร้อยละ  96.25) เนืองจากนักเรียนจะให้ความสนใจกบั
วิธีการจดักิจกรรมทีครูนาํเสนอ เช่น  ครูให้นกัเรียนดูรูปภาพ หรือสิงของทีมีอยู่ในทอ้งถินทียงั                
ไม่แปรรูป และแปรรูปแลว้ ไดแ้ก่ หน่อไม ้ หน่อไมส้้ม  หน่อไมถุ้ง หน่อไมข้วด เค็มบกันดั เป็นตน้ 
และนกัเรียนให้ความร่วมมือในการตอบคาํถามเป็นอย่างดี  และสามารถโตต้อบกบัครูไดอ้ย่าง
ทนัท่วงที  มีความกระตือรือร้นในการตอบคาํถามเมือถามในสิงทีนกัเรียนไดพ้บเห็น เนืองจากสิงที
นกัเรียนเห็น  เป็นสิงใกลต้วั  หรือใชใ้นชีวติประจาํวนั  ดงัสะทอ้นความคิดเห็นของนกัเรียน  ทีวา่…
ชอบ  เพราะไดแ้สดงความคิดเห็นในเรืองทีเรารู้จกัหรือไดฟั้งมา  และไดเ้ห็นจากประสบการณ์ของ
ตวัเอง...แต่จะมีนกัเรียนบางคนไม่กลา้แสดงออก บางคนเมือตอบคาํถามแลว้  ครูตอ้งยาํคาํตอบ  
เพราะนกัเรียนพดูเสียงเบาเกินไป ส่งผลใหน้กัเรียนคนนนัไม่กลา้ตอบและจะนงัเงียบ  ครูจะคอยให้
การช่วยเหลือ คอยกระตุน้ให้นกัเรียนไดคิ้ด โดยครูจะเป็นผูต้งัคาํถามแลว้ให้นกัเรียนตอบ จากนนั
นกัเรียนจะร่วมอภิปรายในหวัขอ้ทีครูไดต้งัประเด็นไว ้  ดงัทีนกัเรียนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่    

 

... ตอนแรกไม่กลา้ตอบคาํถาม  กลวัตอบผิด  พอฟังครูถามเพือนคนอืนเมือเพือนตอบไม่ถูก  ครูถาม
ไปเรือย ๆ  จนเพือนสามารถตอบคาํถามครูได ้ เลยไม่กลวัครู … ชอบ  ห้องเรียนไม่เครียด  ครูเปิด
โอกาสใหพ้ดู  แต่เพือนบางคนก็ไม่ชอบพดู  ครูตอ้งคอยถามเพือใหเ้พือนไดพ้ดูบา้ง... 

 

   สาํหรับนกัเรียนทีเรียนเก่งจะตอบคาํถามไดอ้ยา่งคล่องแคล่วไม่เคอะเขินในการ
โตต้อบ  และสามารถอธิบายเหตุผลประกอบคาํตอบไดอ้ยา่งชดัเจน  เนืองจากนกัเรียนไดมี้แสดง
ความคิดเห็นจากประสบการณ์จริงทงัสามารถเล่าเรืองราวประกอบเหตุผลไดอ้ยา่งน่าสนใจ  ดงัที
นักเรียนได้สะท้อนความคิดเห็น   ทีว่า…เพือนบางคนเล่าเรืองสนุก  เพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์                
บุญบงัไฟ  ไดโ้ยนเพือนลงตม  (โคลน)... 
  3.2 ขนัตอนการออกแบบการจดัการความรู้   
   นกัเรียนมีความพึงพอใจในขนัตอนการออกแบบการจดัการความรู้ อยูใ่นระดบั
มากทีสุด  (ร้อยละ  95.00)  เนืองจากนกัเรียนสามารถระบุเป้าหมายการเรียนรู้ไดว้า่ นกัเรียนตอ้งการ
ไปศึกษาคน้ควา้งานทีไดรั้บมอบหมายจากแหล่งความรู้ใด  เช่น  ห้องสมุด  บา้นปราชญ์ชาวบา้น  
อินเทอร์เน็ต  มีวิธีการไปแสวงหาความรู้  เช่น ไปยืมหนงัสือจากห้องสมุด ไปสัมภาษณ์ปราชญ์
ชาวบา้น ไปคน้จากเวบ็ไซตต่์าง ๆ  หรือแหล่งความรู้อืน ๆ  และนาํขอ้มูลทีไดม้าสรุปเรียบเรียงให้
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เป็นงานของกลุ่ม  เมือนกัเรียนแต่ละกลุ่มไดรั้บมอบหมายงานในหัวขอ้ต่าง ๆ สมาชิกในกลุ่มจะ
เลือกประธาน  รองประธาน  และเลขานุการกลุ่ม นกัเรียนจะมีการแสดงความคิดเห็นระหวา่งเพือน
ในกลุ่ม  พฤติกรรมทีนกัเรียนแสดงออกมา คือ นกัเรียนบางคนจะคอยกระตุน้เพือนในกลุ่มให้ระดม
ความคิด  โดยเฉพาะนกัเรียนทีทาํหน้าทีประธานจะคอยกาํกบัเพือนให้เพือนไดแ้สดงความคิดเห็น 

เพือใหไ้ดข้อ้มูลตามทีกลุ่มไดต้กลงกนั  ดงัสะทอ้นความคิดเห็นของนกัเรียน  ทีวา่…การเรียนแบบนี
สนุกมาก  งานกลุ่มไม่ยาก  เพราะเพือนๆ ช่วยกนัคิด  ช่วยกนัทาํ  ทาํให้เขา้ใจง่าย  ชอบการจดั
กิจกรรมแบบนี  เพราะทุกคนตอ้งช่วยกนั...นกัเรียนทีไม่แสดงความคิดเห็นจะนงัเงียบคอยฟังเพือน
แสดงความคิดเห็น  แต่นักเรียนทีทาํหน้าทีเป็นประธานจะคอยซักถาม  หรือกระตุ้นให้เพือน                    
ไดแ้สดงความคิดเห็น  หรือนกัเรียนทีเรียนเก่งจะกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรมกลุ่ม และจะคอย
ช่วยเหลือเพือนทีเรียนไม่ค่อยเก่ง  หรือคอยกระตุน้ให้เพือนทีไม่สนใจให้ทาํกิจกรรมให้ครบถว้น
สมบูรณ์  ดงัสะทอ้นความคิดเห็นของนกัเรียน  ทีวา่ 
 

… ชอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบนี   มีลุน้ตลอดวา่ไดอ้ยูก่ลุ่มกบัใครบา้ง ใครไม่เคยพดูก็ไดพ้ดู
ถา้ไม่แสดงความคิดเห็น  ประธานกลุ่มก็ไม่ยอม…ชอบการเรียนแบบนี  เพราะเพือนในกลุ่มช่วยกนั
ทาํงานดีมาก  กลวัวา่ผลงานกลุ่มจะไดค้ะแนนตาํกวา่กลุ่มอืน  แต่มีเพือนบางคนไม่ค่อยช่วยทาํงาน  
แต่งานทีออกมาก็สาํเร็จ  เพราะหวัหนา้กลุ่มคอยกาํกบัใหเ้พือนทาํงาน...   

 

   ในการปรึกษาหารือกนัในกลุ่มนกัเรียนมกัจะใชภ้าษาทอ้งถิน  เพราะเขา้ใจง่าย  
และสะดวกในการสือสาร  และนกัเรียนมีความสุขในการปฏิบติังาน  ดงัสะทอ้นความคิดเห็นของ
นกัเรียน  ทีวา่  
 

…  การเรียนแบบนีสนุกมาก  ชอบใชภ้าษาถินในการทาํงาน  เขา้ใจง่ายดี… ชอบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบนี  เพราะเป็นกิจกรรมทีน่าสนใจ  ไดแ้สดงความคิดเห็น  และไดล้งมือปฏิบติั ภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง  ทาํให้มีความสุขมากขึน…ชอบ  เพราะไดท้าํงานกบัเพือนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ตนเอง  เวลาทาํงานกลุ่มกลวัทาํงานไม่ทนัส่ง  แต่เพือนในกลุ่มก็ใหค้วามร่วมมือดี…   

 

   จากการสะทอ้นความคิดเห็นของนกัเรียนจะเห็นไดว้า่ นกัเรียนกลา้แสดงออก
มากขึน โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ทีไดรั้บมอบหมาย มีความกระตือรือร้นในการ
คน้หาขอ้มูลในหวัขอ้ทีไดรั้บมอบหมาย  เมือไม่เขา้ใจจะถามครู  เวลามาพบครูจะมาทงักลุ่ม  เพราะ
จะไดรั้บฟังไปพร้อมกนัจะไดไ้ม่เขา้ใจคลาดเคลือน  นกัเรียนมีการยอมรับในมติกลุ่ม  และช่วยกนั
แสดงความคิดเห็น  และลงมติเมือมีความเห็นต่าง  นกัเรียนเรียนรู้ภาวะความเป็นผูน้าํ  และผูต้าม              
ไดดี้ในการปฏิบติักิจกรรมในขนัการออกแบบการจดัการความรู้ 



 228 

  3.3 ขนัตอนการสร้างความรู้  (Knowledge Creating)  จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit  

Knowledge)  เป็นความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit  Knowledge)   
   นกัเรียนมีความพึงพอใจขนัตอนการสร้างความรู้ (Knowledge Creating) จาก
ความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) อยูใ่นระดบัมากทีสุด  
(ร้อยละ  96.25) เนืองจากนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ดว้ยการไปศึกษานอกสถานที 
จากแหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภณัฑ์ชุมชนวดัภูถาํพระศิลาทอง  สถานประกอบการ บ้านปราชญ์
ชาวบา้น เป็นตน้  และนาํความรู้นนัมาสรุปรวมกนัเป็นขอ้มูลของกลุ่ม ในขนัตอนการสร้างความรู้นี  
นกัเรียนออกไปศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล  โดยการสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้นนกัเรียนบางคนมองขา้มไป
โดยเฉพาะผูป้กครอง  ดงัสะทอ้นความคิดเห็นของนกัเรียน  ทีวา่ 
 

…ชอบทีจะไปสมัภาษณ์ชาวบา้น  และนึกไม่ถึงวา่แม่ก็สามารถเป็นปราชญช์าวบา้นได ้แม่จะสอน
วธีิการทาํหน่อไมถุ้ง   หน่อไมส้ม้…คุณตาเล่านิทานไดส้นุก  ชอบ  อยากฟังนิทานอีก  แม่ไม่เคยเล่า
นิทานใหฟั้ง  แต่ตอ้งไปหลายรอบ  เพราะทาํงานไม่เสร็จ...ไม่เคยไปบา้นเพือน  ถา้ครูไม่ให้ทาํงาน
ชินนี  คงไม่รู้จกับา้นเพือน ไปดูคุณตาสานกระติบขา้ว  สานสวงิ...  

 

   เมือไดห้ัวขอ้ในการไปศึกษาคน้ควา้ทาํให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของแหล่ง
เรียนรู้  โดยเฉพาะพิพิธภณัฑ์ชุมชนวดัภูถาํพระศิลาทอง  ซึงเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของนกัเรียน 
และสามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากแหล่งเรียนรู้มารวบรวมเป็นเอกสาร แลว้นาํมาสรุปยอ่ เป็นแผนภูมิ           
เพือสร้างความรู้  (Knowledge Creating)  จากความรู้ทีฝังลึก  (Tacit Knowledge)   เป็นความรู้ที              
ชดัแจง้  (Explicit  Knowledge)  และทีสําคญัทาํให้นกัเรียนรู้จกัการวางแผนการทาํงานเป็นขนัตอน  
รู้จกัการวางลาํดบัความสําคญัของงาน  เนืองจากการไปสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้นนกัเรียนไป  2-3  
ครัง  เนืองจากการสัมภาษณ์ครังแรกนักเรียนเก็บงานได้ไม่ครอบคลุมเนือหา  ดังสะทอ้นความ
คิดเห็นของนกัเรียน  ทีวา่ 

 

... ชอบไปเรียนขา้งนอก  ไดเ้ปลียนบรรยากาศทุกคนในกลุ่มช่วยกนัทาํงาน  ถา้มีงานคนเดียวงาน
กลุ่มก็ไม่เสร็จตอ้งรองานจากเพือนคนอืน  ทุกคนตอ้งรับผิดชอบ ถา้คนหนึงไม่รับผิดชอบงานกลุ่ม
ก็ไม่เสร็จ…ไปบ้านคุณตาสมบูรณ์หลายรอบ  งานไม่เสร็จ  ต้องกลับไปให้คุณตาเล่านิทาน   
ใหฟั้งใหม่… กวา่จะทาํงานขนัตอนนีได ้ ตอ้งนดัเพือนหลายรอบแต่ก็สนุกไดไ้ปรู้จกัชาวบา้น รู้จกั
พิธีกรรมต่าง ๆ  เช่น การแห่นางแมว  ซึงปัจจุบนัไม่เห็นมี... 

 

   จากขนัตอนการสร้างความรู้  (Knowledge Creating)  จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit 

Knowledge) เป็นความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) นนั  นอกจากมีความสามารถในการสร้าง
ความรู้ได้ด้วยตนเองแล้ว  นักเรียนยงัได้ฝึกความเป็นผูน้ําและผูต้าม รู้จกัมารยาทการเขา้สังคม                 
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เช่น  การมีสัมมาคารวะกบัผูใ้หญ่  รู้จกัการทาํตารางนดัหมายเวลา  รู้จกัแบ่งหนา้ทีรับผิดชอบ  รู้จกั
การบริหารเวลา  ทาํอยา่งไรถึงจะมีงานส่งตามกาํหนดเวลา  มีความอดทนต่อการรอคอย  รองานจาก
เพือน  รอทีจะพบกบัปราชญช์าวบา้น  และทีสําคญันกัเรียนรู้จกัการให้ความสําคญักบัการนดัหมาย
เวลากบัเพือน  และกบับุคคลอืน     
  3.4  ขนัตอนการแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่   
   นกัเรียนมีความพึงพอใจในขนัการแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่  อยูใ่นระดบัมากทีสุด  (ร้อยละ 100)  สูงเป็นอนัดบั  1  เนืองจากนกัเรียนไดเ้รียนรู้ตงัแต่การไป
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและนาํความรู้นนัมาแยกแยะวา่เป็นขอ้มูลอะไร มีความสาํคญัก่อนหลงั  และรู้จกั 
การหาเอกสารหรือแหล่งข้อมูลมาอ้างอิง  เพือยืนยนัสิงทีได้ไปศึกษาค้นคว้ามา  และนํามา
แลกเปลียนความรู้จนสามารถสรุปเป็นองคค์วามรู้ของกลุ่มได ้ ซึงเป็นการสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง  ดงัสะทอ้นความคิดเห็นของนกัเรียน  ทีวา่  
 

... เวลาพูดเพือนไม่ค่อยเชือ ตอ้งเอาหนังสือมายืนยนั ...กลา้ทีจะคุยกบัครู กบัเพือนมากขึนเวลา   
คุยกนัไม่ไดข้อ้สรุปก็จะไปขอความเห็นจากครู แต่ครูก็ให้เอาเอกสาร หรือขอ้มูลทีไปคน้ควา้มา
ยืนยนั  และหาขอ้สรุปร่วมกนัจนไดข้อ้สรุปเห็นทีตรงกนั...ความรู้ของกลุ่มไดจ้ากการแลกเปลียน
ความรู้ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม จากทีทุกคนไปศึกษาคน้ควา้มาแลว้นาํมาแลกเปลียนกนัจนกลายเป็น
ความรู้ของกลุ่ม…  

 

   นอกจากนีนักเรียนยงัได้เรียนรู้การผูกมิตรไมตรีอนัดีระหว่างเพือนในกลุ่ม  
และเพือนนอกกลุ่มนกัเรียนจะคอยช่วยเหลือกนั  โดยเฉพาะกลุ่มทีทาํงานในหวัขอ้เดียวกนั  หรือทาํ
ชินงานเดียวกนั  นกัเรียนจะคอยปรึกษาหารือกนั  ไม่มีการฟ้องจบัผิดเพือนในกลุ่มทุกคนจะช่วยกนั
ทาํงาน  อภิปรายหัวขอ้ทีไปศึกษาคน้ควา้  และหาเหตุผลมาสนบัสนุนซึงกนัและกนัจนสามารถ
ร่วมมือร่วมใจดาํเนินกิจกรรมสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  ยอมรับฟังความคิดเห็นและเคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน  ถ้าคนหนึงความคิดเห็นทีแตกต่างก็สามารถหาเหตุผลมาอธิบายจนได้
ขอ้สรุปของกลุ่ม  แต่สิงหนึงทีเหมือนกนัของทุกกลุ่มคือ  เมือไดข้อ้สรุปของกลุ่มแลว้จะนาํขอ้สรุป
มาเสนอต่อครูเพือทีจะไดรั้บคาํยืนยนัวา่ความคิดของกลุ่มเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการทาํงาน  

ดงัสะทอ้นความคิดเห็นของนกัเรียน  ทีวา่ 
 

  …ในการเรียนแบบนีไดเ้ห็นนาํใจเพือน  เพือน ๆ  ช่วยกนัทาํงานจนเสร็จ… ชอบการทาํงานแบบนี  
เพือนได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย  มีเถียงกันบ้างแต่ในทีสุดก็หาขอ้สรุปได้…ชอบ  
เพราะฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบ...  
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   จากการสะทอ้นความคิดเห็นของนักเรียนในขนัตอนการแลกเปลียนความรู้
เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  จะเห็นไดว้า่  นกัเรียนไดฝึ้กการพูด  การหาเหตุผลมาประกอบ  สิงทีพูด  
การรู้จกัการแสดงนาํใจระหว่างเพือนในกลุ่ม  เพือนนอกกลุ่ม  ได้เรียนรู้ลกัษณะนิสัยของเพือน          
ในกลุ่ม  รู้จกัการผ่อนหนักเบาในการทาํงาน  รู้จกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกับ
นกัเรียน ระหวา่งนกัเรียนกบัครูใหเ้กิดขึนได ้         
   3.5  ขนัตอนการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ   
           นกัเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในขนัการจดัเก็บความรู้อย่าง
เป็นระบบ  อยู่ในระดับมากทีสุด  (ร้อยละ  98.75)  เนืองจากนักเรียนมีความภูมิใจในการเป็น              
ส่วนหนึงทีได้เผยแพร่ความรู้ทีไปศึกษาค้นคว้ามาจัดทําให้เป็นระบบ  เช่น การทําหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  หนังสือการ์ตูน หนังสือเล่มเล็ก เวบ็บล็อก  เป็นตน้ เพือให้ง่ายต่อการอ่าน  หรือ
การศึกษาคน้ควา้  เนืองจากนกัเรียนไดท้าํงานต่อยอดจากความรู้เดิมจากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  
วิชาศิลปะ ดงัสะทอ้นความคิดเห็นของนกัเรียน  ทีวา่…ในกลุ่มตกลงทาํงานทีไดรั้บมอบหมายเป็น
สมุดเล่มเล็ก  ตอนแรกรู้สึกยาก  แต่พอเริมทาํก็สามารถทาํได.้..เลือกทาํเวบ็บล็อก  เพราะไม่ยุง่ยาก  
เคยเรียนมาแล้ว สามารถทาํได้ไม่ยากเกินไป...ในขนัตอนขนัการจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ความมีนาํใจ  ความเอืออาทรในการทาํงานร่วมกนั ช่วยเหลือกนัเมือยามคบัขนั  
ทาํให้นักเรียนมีความชืนชม  ภาคภูมิใจ  และมีความเชือมนัในผลงานของตวัเอง ดงัสะท้อน               
ความคิดเห็นของนกัเรียน  ทีวา่ 

 

…  ไม่มีโปรแกรม  E-book  ทาํงาน  แต่เพือนกลุ่มอืนทีมีโปรแกรมเอามาลงเครืองให้  ทาํให้เห็น
นําใจเพือน … ได้ลงมือทํางานด้วยตวัเอง  ไม่เคยทําก็ได้ทํา  ได้วาดการ์ตูน  เล่าเรืองทีได้รับ
มอบหมาย  สือสารให้คนอืนเขา้ใจ ยากแต่พองานเสร็จ มีความสุข…ชอบงานนี  จะได้เผยแพร่
ความรู้ทีไปคน้ควา้มาใหค้นอืน ๆ  ไดรู้้ดว้ย...   

 

   3.6  ขนัตอนการประยกุตใ์ชค้วามรู้   
          นกัเรียนมีความพึงพอใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ อยู่ในระดบัมากทีสุด  
(ร้อยละ  92.50)  เนืองจากนกัเรียนไดน้าํความรู้ทีไดม้าสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  และ
ชุมชนอย่างสร้างสรรค์  เช่น  การคิดค้นท่าออกกําลังกาย  โดยการประยุกต์จากท่าเซิงบังไฟ                   
การประยุกต์ท่ารําจากการละเล่น  การทาํขา้วจีประยุกต์  การทาํส้มตาํมนัเทศ   ทาํของหวานจาก
เครือหมาน้อย  คาํทวยหลายภาษา  การปวราณาตนในครอบครัว  เป็นตน้ จะเห็นได้ว่านักเรียน                
นาํความรู้ทีไดม้าประยุกตใ์ห้เขา้กบัสภาพชุมชน  และสังคมของนกัเรียน  จากสิงใกลต้วัทีนกัเรียน
ไดพ้บเห็นในชีวิตประจาํวนั  และรู้จกันาํมาประยุกตใ์ห้สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของ
ตนเองและชุมชน  ดงัสะทอ้นความคิดเห็นของนกัเรียน  ทีวา่   
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…ในกลุ่มช่วยกนัคิดท่ารําจากการละเล่น ใชร้ําในงานงานบุญ…คาํทวยมีแต่ภาษาอีสาน  หรือแปล
เป็นภาษากลาง  เลยช่วยกนัคิดเป็นภาษาองักฤษ  เป็นคาํทวยหลายภาษา…การปรวรณาตนของคน
ในครอบครัว  ประยกุต์มาจากการปรวรณาตนของพระสงฆ์ในวนัออกพรรษา  ทุกคนในกลุ่มช่วย 
กนัคิด และสามารถนาํไปใชใ้นครอบครัวไดจ้ริง ๆ...   

 

 ตอนที 3  ถอดบทเรียนหลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา    
 ถอดบทเรียนหลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั              
ภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษา  ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ขอ้ที 3 
เพือถอดบทเรียนการจดัการความรู้หลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ดงันี 

 1. การบนัทึกความรู้ พบว่า นักเรียนสามารถบนัทึกความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากทีสุด  ( X =  4.56,  S.D. = 0.24 ) เนืองจากนกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยผา่นกระบวนการจดัการความรู้
ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถินทาํให้นักเรียน
ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการศึกษาคน้ควา้  การเก็บรวบรวมขอ้มูลการแลกเปลียนความรู้จนเกิด
การสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง  และจากความสามารถในการจดัการความรู้ทีเกิดจากการเตรียม
ความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน การออกแบบการจดัการความรู้  จากการกาํหนด
เป้าหมายในการจดัการความรู้  กาํหนดหน้าทีบทบาทของนกัเรียนและวิธีการจดัการความรู้ให้ตรง
ตามเป้าหมายจนนําไปสู่การสร้างความรู้  (Knowledge Creating)  จากความรู้ทีฝังลึก  (Tacit  

Knowledge)  เป็นความรู้ทีชัดแจง้ (Explicit Knowledge)  เป็นการสร้างความรู้โดยให้นกัเรียน            
ไปศึกษาคน้ควา้จากความรู้ทีฝังลึก  (Tacit Knowledge)   จนไดค้วามรู้ทีมีอยูใ่นตวัตนของนกัเรียน
เปลียนเป็นความรู้ทีชดัแจง้  (Explicit  Knowledge)   และเกิดการแลกเปลียนความรู้จนเกิดองค์
ความรู้ใหม่  สามารถนาํเอาความรู้ทีไดม้าต่อยอดและการถ่ายทอดความรู้ไปยงับุคคลอืนได ้ จะเห็น
ไดจ้ากการจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบจนเกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  เป็นการนาํความรู้ทีไดม้า
สร้างผลงานใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์ จากกระบวนการจดัการความรู้
นียงัส่งผลให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  รู้จกัการทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  รู้จ ักการแก้ปัญหา  
ตดัสินใจ  ช่วยเหลือแบ่งปันและมีความเอืออาทรต่อกนัเกิดการเรียนรู้ภาวะความเป็นผูน้าํผูต้ามทีดี  
ตลอดจนยอมรับและแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั และจากการบนัทึกความรู้ จะเห็นไดว้า่
นกัเรียนมีความสามารถในการบนัทึกความรู้ในดา้นผลทีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมอยู่ในระดบั  
มากทีสุด  ( X =  4.61,  S.D. = 0.49 ) เป็นอนัดบั 1 เนืองจากผลทีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมนกัเรียน
มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทุกขนัตอนตงัแต่เริมจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล  จากการลงพืนที
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พบปะเพือสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้นทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และเห็นปัญหาทีเกิดขึนทาํให้นกัเรียน
ในกลุ่มตอ้งร่วมมือกนัมีการพูดคุยแลกเปลียนปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึน  รู้วา่ปัญหาทีเกิดขึนคือ
อะไร  และหาแนวทางแกไ้ขโดยการวิเคราะห์วา่ปัญหาทีเกิดขึนมีสาเหตุมาจากอะไร ปัญหามาจาก
ตนเอง จากคนอืน หรือจากสถานการณ์ภายนอก ทาํให้นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาและอุปสรรค               
ทีเกิดขึนได ้  ทาํใหก้ารทาํงานของกลุ่มสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  ส่วนการสรุปจากการบนัทึกความรู้  
นกัเรียนสามารถสรุปไดอ้ยู่ในระดบัมาก   ( X = 4.49, S.D. = 0.50)   ซึงเป็นลาํดบัสุดทา้ยของ                 
การบนัทึกความรู้  เนืองจากนกัเรียนขาดการอธิบาย  เช่น  นกัเรียนมีความภาคภูมิใจต่อการทาํงาน
ในครังนี  แต่นักเรียนไม่สามารถอธิบายได้ว่ามีความภาคภูมิใจอย่างไร  เช่น ภูมิใจทีสามารถ
แกปั้ญหาได ้ ภูมิใจทีเพือนใหก้ารยอมรับในความเป็นผูน้าํ  เป็นตน้  และไม่สามารถอธิบายแนวทาง
ในการนาํผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได ้เช่น การทาํขนมหรืออาหารพืนบา้นจะนาํไป
ประกอบเป็นอาชีพเพือเลียงครอบครัว หรือแหล่งโบราณคดี จะพฒันาให้เกิดเป็นอุตสาหกรรม                            
การท่องเทียว  เป็นตน้  ดงัทีนกัเรียนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่   
 
 

… ในการทาํงานของกลุ่ม  กลุ่มเรามีการคน้หาขอ้มูลจากหนงัสือภูมิปัญญาทอ้งถินในจงัหวดัอุบลราชธานี  
โดยยมืหนงัสือจากหอ้งสมุด  หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต  โดยแบ่งหวัขอ้ใหเ้พือนในกลุ่มทุกคนไปหาขอ้มูล 
เช่น หาขอ้มูลจากการไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้นทีมีอยูใ่นหมู่บา้น … ในเชา้วนัหนึง  นางยม  สิมโสม  
และกลุ่มชาวบา้นประมาณ  -   คน  ในบา้นนาขามไดร้วมกลุ่มกนัพดูเรืองราวเกียวกบังานหัตถกรรมของ
หมู่บา้น  เรืองการทอผา้ลายต่าง ๆ  ของชาวจงัหวดัอุบลราชธานี  ชาวบา้นกลุ่มนีไดพู้ดเกียวกบัอุปกรณ์  
และโครงการทอผา้บา้นนาขามทีเคยมีมาก่อน  แต่ปัจจุบนัไม่มีคนสืบทอดการทอผา้  และผูรู้้เกียวกบัการ
ทอผา้ก็มีน้อย  และอายุมาก  เมือไดฟั้งดงันันขา้พเจา้จึงคิดวา่ขอ้มูลเกียวกบัการทอผา้ควรมีการสืบทอด  
ถ่ายทอด  และเผยแพร่ ...กลุ่มของขา้พเจา้จึงคิดจะทาํหนังสือเล่มเล็ก  เพือเผยแพร่งานหัตถกรรมของ
หมู่บา้นขึน … จากการไปสมัภาษณ์ปราชญช์าวบา้นทาํใหเ้รารู้วา่มีอีกหลายอยา่งทีพวกเรายงัไม่รู้  ซึงพวก
เราก็ไดรู้้จากการไปสัมภาษณ์ ...ปัญหาในการทาํงาน  คือ  การวางแผนการทาํงานไม่ดี  กาํหนดหัวขอ้ไม่
ครบตอ้งไปสมัภาษณ์หลายรอบ  และเพือนในกลุ่มก็อยูต่่างหมู่บา้น  เราเลยวางแผนใหม่  มีการตรวจสอบ
ขอ้มูล  และวางโครงร่างทีจะไปสัมภาษณ์ทุกหัวขอ้จนครบ  และนัดกนัทาํงานหลงัเลิกเรียน  และทาํใน   
คาบว่าง  … เ พือน  ๆ  ในกลุ่มมีความสามัคคีกันดีมาก  ช่วยเหลือซึงกันและกัน  ช่วยกันทํางาน   
อยา่งเตม็ที  แต่ทีสาํคญัไดรั้บความช่วยเหลือจากคุณครูทีคอยให้ขอ้เสนอแนะในการทาํงาน  จนทาํให้งาน
สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี…  

 

 

  จากการสะทอ้นจากการบนัทึกความรู้  พบว่า  ปัจจยัทีสําคญัทีทาํให้การปฏิบติั
กิจกรรมประสบผลสําเร็จเกิดจากความต้องการของนักเรียนทีจะเรียนรู้สิงทีตนเองสนใจหรือ                  
มีความสาํคญัต่อชุมชน  และไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้จากการศึกษา
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คน้ควา้กบัเพือน ครู ปราชญช์าวบา้น สามารถกลนักรองเนือหาจากการแลกเปลียนเรียนรู้ ตลอดจน
การแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ดว้ยตนเองจากการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสมเรียนรู้การทาํงาน
ร่วมกบับุคคลอืนอยา่งสร้างสรรค ์ และสามารถนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นกระบวนการจดัการความรู้ได้
ไม่ว่าจะเป็นสืบคน้ขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้มาจดัเก็บไวอ้ย่างเป็นระบบ และ
เห็นได้ว่าการปฏิบติักิจกรรมของนักเรียนนอกจากความมุ่งมนัในการปฏิบติังานแล้วยงัได้รับ             
การสนบัสนุนจากโรงเรียน  ครู  ผูป้กครอง  ชุมชน  ทีสําคญัคือปราชญช์าวบา้นไดใ้ห้ความร่วมมือ
ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กบันักเรียนดว้ยความเต็มใจ  และเต็มความสามารถ          
ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  และทีสําคัญคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                 
มีความเหมาะสมตามความสามารถ  และศกัยภาพของนกัเรียน ทาํให้นกัเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ได ้ ซึงสอดคล้องกบัสมรรถนะสําคญัของนักเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา           
ขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 5-6) ทีตอ้งการพฒันานกัเรียนให้เกิด
สมรรถนะทีสาํคญั คือ  ความสามารถในการสือสาร ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ
แกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสํานกั
วชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 250) จากการถอดบทเรียนจากการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ทาํให้นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่การพฒันาตนเอง  เป็นการเปิดประตูการเรียนรู้โลกกวา้ง เติมเต็ม
ศักยภาพสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการนําความรู้ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556: 1-2, ) การถอดบทเรียนการพฒันา          
การเรียนรู้เพือสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา  (Constructionism)  ของสถานศึกษา  ชุมชน  ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่ากระบวนการพฒันาการเรียนรู้จะมุ่งให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์                 
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ฝึกทกัษะการนาํเสนอ แลกเปลียนความรู้ รู้จกัการทาํงานร่วมกนั 

ดว้ยบรรยากาศทีเป็นกลัยาณมิตร ผูบ้ริหารเป็นหัวใจสําคญัในการขบัเคลือน เปิดโอกาสให้ครู            
ได้แสดงความคิดเห็น  แลกเปลียนความรู้เกียวกบัสิงทีเกิดขึนในห้องเรียน ครูเป็นผูค้อยกระตุน้  
ส่งเสริม  สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด โดยใช้วิธีการทีหลากหลายเรียนรู้                     
ผ่านการจดักิจกรรม  ผ่านสือธรรมชาติ สือใกล้ตวั  การตงัคาํถาม  การนาํเสนอ เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  ชุมชน  และปราชญช์าวบา้น ผูน้าํมีความตงัใจในการพฒันา
ศกัยภาพของตนและผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และธีรศกัดิ  อุ่นอารมย์เลิศ และคณะ  
(2554: 339)  ไดส้ังเคราะห์และถอดบทเรียนโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม  นาํชีวิตพอเพียงปี 2550-
2553  จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจากประสบการณ์  “บทเรียน”  รวมถึง                    
การเรียนรู้จากการแก้ปัญหาในชีวิตจริง   การเรียนรู้แบบแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก              
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เป็นกระบวนการทีตอ้งอาศยัสติปัญญาและความสามารถในการคิด  ดงันนัการแกปั้ญหาและการคิด
จึงมีความสาํคญัต่อกนั 

 2. การสัมภาษณ์นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
  จากการสัมภาษณ์นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา พบว่า  นกัเรียน            
ได้นาํความรู้ทีไดจ้ากการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ไปใช้ในการจดัการความรู้            
ในเรืองอืน ๆ  เช่น  เมือครูสังงานนักเรียนรู้จกัวางแผนในการทีจะทาํงานให้เป็นขนัตอน รู้จกั           
การบนัทึกเพือไม่ให้ลืมหรือเกิดขอ้ผิดพลาดได ้รู้จกัการสืบคน้ขอ้มูล และเมือไดข้อ้มูลมาสามารถ          
ทีจะแยกแยะขอ้มูลได ้ และเก็บขอ้มูลไวใ้ชใ้นโอกาสต่อไป  หรือแลกเปลียนขอ้มูลกบัเพือน  เมือ           
มีปัญหาในการทาํงานรู้จกัทีจะแลกเปลียนปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหานันร่วมกัน  และ               
ทีสาํคญัการมีมนุษยสัมพนัธ์กบับุคคลอืนมากขึน  ดงัทีนกัเรียนไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่   
 

...  หลงัจากทีไดเ้รียนมาทาํให้รู้จกัการวางแผนการทาํงานให้เป็นระบบมากขึน  ส่งงานครูทนัเวลา  
แต่ก่อนไม่เคยได้บันทึกเมือเวลาครูสังงาน  มีแต่จาํเลยทาํงานหลายรอบ  แต่พอได้บันทึกทาํงาน   
รอบเดียว  มีขอ้ผิดพลาดนอ้ยลง…รู้จกัวธีิการหาขอ้มูลจากหนงัสือ  จากอินเทอร์เน็ต  จากเพือน   แต่
ก่อนไม่ค่อยกลา้ถามครู  ถามเพือน  แต่เดียวนีกลา้ถาม  และรู้จกัทีจะเขียนขอ้สงสยัและคาํตอบไวด้ว้ย
... ทาํงานวิชาภาษาองักฤษ  คน้งานไดก็้จะส่งให้เพือนดว้ย  เพราะเพือนบางคนไม่มีเวลา  บา้นไกล
ดว้ย  หรือไม่มีอินเทอร์เน็ต  เมือมาโรงเรียนก็จะคุยกนัอีกทีหนึง  รู้จกัทีจะแลกเปลียนความรู้กบัเพือน
มากขึน เพือนมีงานเพือนก็ส่งให ้... เมือเกิดปัญหาในการทาํงานรู้จกัทีจะคุยกบัเพือนหาวธีิแกไ้ข  และ
หาขอ้สรุปร่วมกนั  เช่น  ใกลจ้ะปิดเทอมแลว้ทาํงานวชิาคอมพิวเตอร์ไม่เสร็จเลยรวมกลุ่มนดัเพือนมา
ทาํงานช่วยกนัหลงัเลิกเรียน  บางครังก็มาวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ ซึงแต่ก่อนต่างคนต่างทาํ ...อ่านหนงัสือ
เดียวนีรู้จกัสรุปความรู้เป็นประเด็นยอ่ย ๆ  หรือทาํเป็นแผนภูมิเพือใหจ้าํไดง่้ายขึน... 

 

 3. การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ 

      การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  พบว่า  การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษา  ครูทีเขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย  และ                      
มีความสนใจทีนํารูปแบบการเรียนการสอนนีไปใช้กับวิชาอืน  ๆ  เช่น  วิชาภาษาอังกฤษ                            
วิชาภาษาไทย  วิชาชีววิทยา  วิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ  (Independent Study: IS)   เป็นตน้  และ
บทเรียนทีได้จากการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้  การจดัการเรียนการสอนทีประสบความสําเร็จ                      
ให้ได้ผลดีนันตอ้งเริมตน้ทีครูก่อน โดยครูผูส้อนจะตอ้งเป็นผูเ้ตรียมการสอน  นาํเสนอตวัอย่าง  
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และแนะนาํแหล่งเรียนรู้  เพือเป็นแนวทางให้นกัเรียนไดด้าํเนินกิจกรรมให้สําเร็จตามวตัถุประสงค ์
ดงัทีครูผูเ้ขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่ 
 

  ... เป็นวธีิการสอนทีดีและน่าสนใจมาก  ซึงมีวธีิการและขนัตอนทีชดัเจนและสามารถนาํไปปฏิบติั
ไดจ้ริง ซึงเคยใชว้ธีิการสอนแบบโครงงานในวชิาภาษาองักฤษแลว้ประสบปัญหาในขนัตอนการหา
ความรู้ของเด็กนกัเรียนและการสรุปองคค์วามรู้   วนันีไดม้าร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ทาํให้ไดข้อ้คิดวา่ 
จริง ๆ การจดัการเรียนการสอนทีประสบความสาํเร็จให้ไดผ้ลดีนนั ตอ้งเริมตน้ทีครู โดยทีครูเป็น   
ผูจ้ ัดเตรียมและนําเสนอตัวอย่างตลอดจนแหล่งความรู้  เพือเป็นแนวทางให้นักเรียนในการ
ดาํเนินงานใหส้าํเร็จ และหลงัจากรับทราบแนวการสอนทีผูว้จิยัไดน้าํเสนอในวนันี อยากนาํรูปแบบ
การสอนกลบัไปใชก้บันักเรียนอีกครัง โดยมีแนวทางในการเตรียมงาน เตรียมแหล่งความรู้  และ
การจดัการทีดีขึน เชือวา่จะช่วยผลกัดนัใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียนมากขึน ขอชืนชม
แนวทางการสอนทีผูว้จิยัไดน้าํเสนอในวนันี ...นอกจากนีการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ทีผูว้ิจยัไดน้าํ
แลกเปลียนเรียนรู้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ทียงัไม่เคยนาํมาใช ้ ถือวา่เป็นการกระตุน้
ให้ครูผูส้อนท่านอืน ๆ ได้เตรียมการสําหรับการเรียนการสอน และการหาวิธีการสอนใหม่ ๆ   
มาประยุกต์ใช้กับนักเรียนเพือให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุด และวิชาภาษาไทยก็มี   
ความสนใจทีจะนํามาใช้  แต่ขนัการประยุกต์ใช้ความรู้เห็นว่าเป็นขนัทียาก  มีคุณค่าต่อตนเอง   
พอมองเห็น  ... จากการแลกเปลียนเรียนรู้ในวนันีอยากนาํรูปแบบการสอนนีมาประยกุตใ์ชก้บัวิชา
ชีววิทยา จากรูปแบบครูจะตอ้งศึกษาขอ้มูลเกียวกบัเรืองทีจะสอนเป็นเบืองตน้ก่อน เช่น จะสอน 
เรือง ระบบนิเวศ  นักเรียนจะหาขอ้มูลได้จากทีไหนบ้าง  ครูผูส้อนจะตอ้งบอกแหล่งขอ้มูลใน
การศึกษาเป็นเบืองตน้ก่อน เพือเป็นแนวทางให้นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ต่อไป..กาํลงัสอนวิชา IS 

(Independent Study) ซึงประสบปัญหาในขนัตอนการหาความรู้ของนกัเรียน คือ แหล่งขอ้มูลทีจะ
ใหเ้ด็กไปศึกษาคน้ควา้มีไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์มีไม่พอให้เด็กไดศึ้กษาคน้ควา้หรือหนงัสือที
จะใหไ้ปคน้ก็มีนอ้ย  พอมาไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้จึงรู้วา่ครูผูส้อนตอ้งเป็นคนจดัเตรียม จดัหาสือหรือ
แหล่งเรียนรู้ใหเ้ด็กเป็นเบืองตน้ก่อน รูปแบบการเรียนการสอนนีน่าจะเหมาะกบัการสอนวชิา IS… 

 

  นอกจากผูร่้วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้โดยภาพรวมแลว้  ยงัได้
แลกเปลียนเรียนรู้ในองค์ประกอบอืนของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้
กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ดงันี 

  3.1 การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  พบวา่ 
   จากการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้  ผูเ้ขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ได้ให้ความ
คิดเห็นต่อการกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด การจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  มีการกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนทีครอบคลุมความต้องการจาํเป็นตามแนวคิดการจดัการความรู้ และองค์ประกอบของ
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รูปแบบมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งซึงกนัและกนั  ดงัทีครูผูเ้ขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ไดส้ะทอ้น
ความคิดเห็น  ทีวา่ 

 

.. รูปแบบมีการกาํหนดองค์ประกอบการเรียนการสอนทีครบถว้น  เนืองจากมีการพูดถึงหลกัการ  
วตัถุประสงค์  กระบวนการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล  และยงัมีปัจจยัทีเอือต่อการ
จดัการความรู้  และปัจจัยทีสนบัสนุนต่อการจดัการความรู้  ถือว่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที
ครบถ้วนตามกระบวนการเรียนการสอน ... องค์ประกอบของรูปแบบแต่ละองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกัน  เช่น  วตัถุประสงค์ก็สอดคล้องกับหลักการ  กระบวนการเรียน   
การสอนก็สมัพนัธ์กบัการวดัและประเมินผล  และยงัมีรายละเอียดเกียวกบัปัจจยัทีเอือและส่งเสริม
ใหน้กัเรียนสามารถจดัการความรู้ไดอี้ก… 

 

  3.2 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  พบวา่ 
   จากการจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้  ผู ้เข้าร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ได้ให้               
ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับ                
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  วา่เป็นรูปแบบทีมีรายละเอียดทีจะทาํให้นกัเรียน
สามารถจดัการความรู้ได้  มีวตัถุประสงค์ทีสอดคลอ้งกบัหลกัการ  มีกระบวนการเรียนการสอน              
ทีชดัเจนมีการบอกถึงวธีิการวดัและประเมินผล  และมีปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้  และปัจจยัที
สนับสนุนการจดัการความรู้  จึงถือว่าเป็นรูปแบบทีมีความเหมาะสมในการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้   ดงัทีครูผูเ้ขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่ 
 

  ... ถา้จัดการเรียนการสอนไดค้รบกระบวนการน่าจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนทีเหมาะกับ   
ยคุสมยั  เนืองจากครูไม่จาํเป็นตอ้งสอนนกัเรียนทุกขนัตอน เพียงแค่สอนใหรู้้วธีิการไดม้าซึงความรู้
น่าจะเป็นผลดีกบันักเรียนมากทีสุด เพราะนักเรียนสามารถทีจะต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ในเนือหา
หรือสาระอืน ๆ ได ้... สิงสําคญัในการเรียนการสอนนอกจากวิธีการสอนแลว้ปัจจัยทีส่งผลต่อ   
การเรียนรู้น่าจะมีความสําคญัไม่แพก้นัไม่วา่จะเป็นเทคโนโลยีหรือบรรยากาศในการเรียน ถา้เด็ก
รู้สึกว่าได้รับความไวว้างใจหรือคนอืนเห็นความสําคัญน่าจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็ก… 

รูปแบบการเรียนการสอนมีหลกัการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์  ซึงในการจัดการเรียน   
การสอนสิงสําคญัทีสุดเพือไม่ให้ครูผูส้อนหลงทาง ต้องดูทีวตัถุประสงค์ ถ้าตังวตัถุประสงค ์  
ตรงกบัหลกัการจดัการเรียนรู้  การถ่ายทอดและการรับรู้ไม่น่าจะมีปัญหาผูเ้รียนน่าจะเรียนรู้ไดดี้… 

 

  3.3 กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้  จากการจดัเวที
แลกเปลียนเรียนรู้  ครูผูเ้ขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้มีความกระตือรือร้นและใส่ใจทีไดแ้ลกเปลียน
เรียนรู้ และได้แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั              
ภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา พบวา่ 
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   3.3.1 การเต รียมความพร้อมการจัดการความ รู้กับ ภู มิ ปัญญาท้อง ถิน 
(Preparation for Knowledge  Management  on  Local Wisdom)  ครูทีเขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้
ได้ให้ความคิดเห็นต่อขนัการเตรียมความพร้อมการจัดการความรู้ว่า  เป็นขันทีครูต้องเตรียม                
ความพร้อมให้กบันักเรียน  เพือเป็นการปูพืนฐานไปสู่กระบวนการจดัการเรียนรู้อืน ๆ  และใน
ขนัตอนนีครูจะตอ้งยกตวัอย่างประกอบการอธิบาย  เพือให้นกัเรียนเขา้ใจตรงกนั  และครูควรตงั
คาํถามใหน้กัเรียนตอบ  เพือเป็นการตรวจสอบวา่นกัเรียนเขา้ใจในสิงทีครูอธิบาย  ดงัทีครูผูเ้ขา้ร่วม
เวทีแลกเปลียนเรียนรู้ไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่  
 

...  ในขนัการเรียนการสอนเห็นวา่ขนัการเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 
มีความสาํคญักบัเด็กมากพอ ๆ กบัขนัอืน ๆ  เนืองจากทุกขนัตอนตอ้งมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั 
ถ้าข้ามขันตอนใดขันตอนหนึงความสมบูรณ์ของการเรียนรู้ไม่น่าจะบรรลุวตัถุประสงค์...   
เป็นขนัตอนทีสาํคญัมาก เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมและปูพืนฐานนักเรียนให้เขา้ใจตรงกนั
และมีความรู้ มีความพร้อมและเป็นขอ้มูลในการไปศึกษาหาความรู้ในขนัต่อไป…  

 

   3.3.2 การออกแบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management  Designing) 
ครูผูเ้ขา้ร่วมการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ขนัการออกแบบการจดัการความรู้วา่เป็นขนัทีมีการกาํหนด
บทบาทหนา้ทีของสมาชิกในกลุ่ม  ถา้สมาชิกในกลุ่มมีความเขา้ใจและสนใจในเรืองเดียวกนั  หรือ     
มีเป้าหมายเดียวกันก็จะทําให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรืน ดังทีครูผู ้เข้าร่วมเวที
แลกเปลียนเรียนรู้ไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่ 
 

  ... ถา้นกัเรียนเป็นคนกาํหนดเอง  เลือกเอง  และหาวธีิการทีจะไปศึกษาคน้ควา้เอง  ไดล้งมือปฏิบติั
ดว้ยตนเองจะทาํให้นักเรียนจาํไดไ้ม่ลืม ... การออกแบบการจดัการความรู้  ช่วยให้สมาชิกในกลุ่ม
ไดร้ะดมความคิดเกียวกบัเรืองทีสนใจจนไดข้อ้สรุปทีไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม และเกิด
การแบ่งหนา้ทีตามความถนดัของแต่ละคน จะช่วยใหง้านสาํเร็จดว้ยดีและมีประสิทธิภาพมากขึน... 
ถา้นักเรียนกลุ่มไหนไม่สามารถกาํหนดเป้าหมายได ้ งานกลุ่มคงสําเร็จยาก น่าจะเป็นขนัตอนที
นกัเรียนตอ้งร่วมกนักาํหนดเป้าหมายใหไ้ด ้ วา่จะทาํงานใหส้าํเร็จไดอ้ยา่งไร  ทุกคนตอ้งมีเป้าหมาย
อยา่งเดียวกนั… 

 

   3.3.3 การสร้างความรู้  (Knowledge Creating)  จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit  

Knowledge)  เป็นความรู้ทีชดัแจง้  (Explicit  Knowledge)  ครูทีเขา้ร่วมการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้
ได้กล่าวถึงขนัตอนนีว่า เป็นขนัตอนทีนักเรียนทุกคนได้แสดงศกัยภาพของตนเองออกมาให้ได ้ 
มากทีสุด  เนืองจากตอ้งไปศึกษาคน้ควา้หรือแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  โดยเฉพาะการไปแสวงหา
ความรู้จากปราชญช์าวบา้นนกัเรียนตอ้งเตรียมตวัให้พร้อมทงัวิธีการไดม้าซึงความรู้  เมือไดข้อ้มูล
มาแลว้จะตอ้งนาํขอ้มูลมาหลอมรวมกบัสมาชิกในกลุ่ม  ซึงนกัเรียนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจใน
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เรืองทีไดรั้บมอบหมาย  ถา้ความรู้ทีไดม้าไม่ครอบคลุมจะทาํใหง้านกลุ่มล่าชา้หรือหยุดชะงกัไปดว้ย  
ดงันนัในขนัตอนนีนกัเรียนทุกคนตอ้งแสดงความสามารถออกมาอยา่งเต็มที  เพือให้เกิดองคค์วามรู้
ใหม่ของกลุ่ม  ดงัทีครูผูเ้ขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่  
 

... การเรียนในขนัตอนนีนักเรียนตอ้งรู้จักทีจะเรียนรู้กับคนอืน  รู้จกัการเขา้สังคม  การมีมนุษย
สัมพนัธ์ทีดี  ไม่เช่นนนัการทาํงานคงไม่สําเร็จ…นอกจากความสามคัคีในกลุ่มแลว้  ตอ้งมีความ
รับผิดชอบดว้ย  จึงถือวา่เป็นขนัทีเด็กตอ้งมีความพยายามอีกระดบัหนึง  การทีเด็กออกไปชุมชน   
ไปพบกบัชาวบา้นถือวา่เก่งแลว้  มนัใจทีจะเผชิญกบัปัญหาหรืออุปสรรคทีรออยูข่า้งหนา้...    

 

   3.3.4  การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่  (Knowledge  Sharing 

for the New Body of Knowledge)  ครูทีเขา้ร่วมการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้วา่  ขนัการแลกเปลียน
ความรู้เป็นขนัตอนการสอนทีนกัเรียนทุกคนจะตอ้งแบ่งปันความรู้ทีทุกคนไปศึกษาคน้ควา้มา  เพือ
แลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั  และสมาชิกในกลุ่มจะตอ้งเปิดใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของ
คนอืน  จึงเป็นการยกระดับความรู้ขึนอีกระดับหนึง  ความรู้ทีทุกคนมีอาจจะมีไม่เหมือนกัน  
เนืองจากประสบการณ์ทีแตกต่างกนั  ดงันนัเมือมีการแลกเปลียนความรู้จะทาํให้เกิดการตกผลึกทาง
ความคิดทีทุกคนมีความคิดเห็นตรงกนั  หรือไดข้อ้สรุปร่วมกนั  ดงัทีครูผูเ้ขา้ร่วมเวทีแลกเปลียน
เรียนรู้ไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่ 
 

  ... ในขันนีทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอืน   
การแบ่งปันความรู้กบัคนอืนเป็นสิงทีดี  เรารู้  เขาไม่รู้  เขารู้  เราไม่รู้  เมือเกิดการแลกเปลียนกนั   
จึงเป็นสิงทีดี... เมือเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอืนได ้ก็จะทาํให้เด็กไดเ้รียนรู้สิงใหม่ ๆ  
ไดโ้ดยไม่ยาก  ซึงถือวา่เป็นการยกระดบัความรู้ขึนอีกระดบัหนึง...   
 

   3.3.5 การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ  (Systematic Storing of Knowledge)  
ครูผูเ้ขา้ร่วมการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ไดใ้ห้ความคิดเห็นวา่  ขนัตอนการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็น
ระบบ  เป็นสิงสาํคญัทีจะทาํให้ความรู้ทีนกัเรียนไดแ้ลกเปลียนความรู้นนัไม่สูญเปล่า  และสามารถ
ทีนาํความรู้นนัไปเผยแพร่ให้กบับุคคลอืน ๆ ได้  ถา้ไม่มีการจดัเก็บความรู้ไวค้วามรู้ทีมีนกัเรียน          
บางคนอาจจะลืม  บางคนอาจจะไม่ใส่ใจในเรืองทีไปเรียนรู้เท่าทีควร เพือเป็นการป้องกนัไม่ให้
ความรู้นนัตกหล่น  หรือสูญหายไปจึงจาํเป็นตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบเพือให้ง่ายต่อการศึกษา
ค้นควา้  การจัดเก็บนันถ้าทาํในรูปเอกสารก็อาจจะมีการสูญหายบ้างทีสําคัญควรเก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์  และควรมีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตด้วย  เพือให้คนอืนได้เรียนรู้ได้ด้วย  ดงัที               
ครูผูเ้ขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่  
 

.. การจดัเก็บความรู้ ไม่วา่จะเป็นงานเขียน  งานพิมพ ์ ถา้ไม่มีการเผยแพร่ให้คนอืนไดเ้รียนรู้ก็ไม่มี
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ประโยชน์ แต่ถา้มีการเผยแพร่ไปสู่คนอืน ๆ ทาํให้งานทีไปศึกษาคน้ควา้มามีความหมายมากขึน   
ไปอีก... เป็นการต่อยอดทางการศึกษารูปแบบใหม่ทีน่าสนใจ  ซึงเป็นการจัดเก็บความรู้  และ
เผยแพร่ความรู้ไดย้าวนานมากขึน  และเป็นประโยชน์ต่อผูที้สนใจในวงกวา้ง...บางครังคนเราก็ลืม  
ถา้มีการเก็บไวก็้น่าจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้  หรือใหค้นอืนไดเ้รียนรู้ดว้ย... 

 

   3.3.6 การประยุกตใ์ชค้วามรู้ (Knowledge Applying)  ครูทีเขา้ร่วมการจดัเวที
แลกเปลียนเรียนรู้ได้ให้ความคิดเห็นว่า ขนัตอนการประยุกต์ใช้ความรู้เป็นขนัตอนสุดท้ายใน           
การเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ทีนักเรียนจะไดป้ระมวลความรู้ทงัหมด จากการ
เรียนรู้  จากประสบการณ์ทงัหมดทีไปศึกษาคน้ควา้มาทงัในตาํราและนอกตาํราหรือจากตวับุคคล  
ซึงนกัเรียนไดผ้า่นขนัตอนการเรียนรู้ในส่วนทีเป็นความรู้ความเขา้ใจ  จนสามารถนาํความรู้นนัมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม  ดงัทีครูผูเ้ขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้                 
ไดส้ะทอ้นความคิดเห็น  ทีวา่  
 

... ในขนัการประยกุตใ์ชค้วามรู้ นกัเรียนมีความรู้เขา้ใจในสิงทีศึกษาและสามารถนาํไปใชต้่อยอดใน
การดาํเนินชีวิตได ้เช่น การเรียนรู้วฒันธรรมประเพณีบุญเดือนสิบ เด็กสามารถนาํกุศโลบายของ 
บุญเดือนสิบไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัในเรืองความกตญั ูต่อบรรพบุรุษแลว้นกัเรียนยงัให้
ความกตญั ูต่อพอ่  แม่  ผูป้กครอง หรือผูที้มีพระคุณ...  

 

 จากการถอดบทเรียนจะเห็นไดว้่า  นกัเรียนไดเ้รียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน จากการศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลจากหนังสือภูมิปัญญาทอ้งถิน  สืบคน้จากอินเทอร์เน็ต  สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้น  
และทีสําคญัมีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน  เขา้ไปเป็นส่วนหนึง
ของกิจกรรม  เช่น  เขา้ไปมีส่วนร่วมในการแกะสลกัเทียนพรรษา  ในงานบุญเดือนแปด  ทาํบุญขา้ว
ประดบัดินเพืออุทิศแก่ญาติผูล่้วงลบัไป โดยการจดัอาหารนาํไปวางใตต้น้ไมใ้นวดั หรืองานบุญ
ประจาํปีช่วยผูป้กครองห่อขนมและขา้วตม้มดั  เพือนาํไปตกับาตรในวนัรุ่งขึน  หรือบวชป่ากบั
ชุมชน  เพือเป็นการอนุรักษ์ป่าไม ้ เป็นตน้ เมือไดข้อ้มูลจากการไปศึกษาคน้ควา้มาทงัจากหนงัสือ  
หรือจากการสัมภาษณ์  หรือจากการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน  นกัเรียนจะนาํขอ้มูลหรือเนือหานนั
มาแลกเปลียนความรู้ร่วมกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  และสรุปเป็นความรู้ของกลุ่มแลว้นาํความรู้
นนัไปจดัทาํเป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  หนงัสือการ์ตูน หนงัสือเล่มเล็ก  เวบ็บล็อก ตามความสนใจ
ของกลุ่มแลว้นาํไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เพือให้บุคคลอืนไดเ้รียนรู้ร่วมดว้ย  และไดน้าํความรู้
นนัไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  และชุมชน  เช่น  การจดัทาํโครงงานส้มตาํมนัเทศ  
ขนมหวานจากเครือหมานอ้ย  ท่ารําจากการละเล่น  การปวราณาตนในครอบครัว  เป็นตน้ 
 จากการดําเนินกิจกรรมของนักเรียนทังงานเดียว  และงานกลุ่ม  ผูป้กครอง  และ
ปราชญช์าวบา้นจะเป็นตวัแปรทีสาํคญัอีกตวัแปรหนึง ในการดาํเนินกิจกรรมให้บรรลุวตัถุประสงค ์ 
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กล่าวคือ  ผูป้กครองจะให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการอนุญาตให้นักเรียนได้ทาํ
กิจกรรมในช่วงวนัหยุด  หรือหลงัเลิกเรียน  ส่วนปราชญ์ชาวบา้นนันได้ให้ความร่วมมือในการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กบันักเรียนด้วยความเต็มใจ  และเต็มความสามารถทาํให้
นกัเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และรับการถ่ายทอดความรู้นนัดว้ยความเขา้ใจและทีสําคญัคือ
ครูผูส้อนได้จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ตามความสามารถ 
และศกัยภาพของนกัเรียน ทาํให้นกัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง  และสามารถ
นาํความรู้นนัไปประยกุตใ์ชก้บัวชิาอืน ๆ  เช่น รู้จกัการนดัหมายเวลาเมือไปติดต่องาน  หรือเมือครูที
สอนวิชาอืนสังงาน นกัเรียนรู้จกัวางแผนในการทีจะทาํงานให้เป็นไปตามขนัตอน  รู้จกัการบนัทึก  
เพือไม่ให้ลืมหรือเกิดข้อผิดพลาดได้  รู้จกัการสืบค้นข้อมูล  และเมือได้ข้อมูลมาสามารถทีจะ
แยกแยะขอ้มูล  และเก็บขอ้มูลไวใ้ชใ้นโอกาสต่อไป  หรือแลกเปลียนขอ้มูลกบัเพือน  เมือมีปัญหา
ในการทาํงาน  รู้จกัทีจะแลกเปลียนปัญหาและหาวธีิการแกไ้ขปัญหานนัร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์   

 

ข้อเสนอแนะ  
 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  จากผลการวจิยัผูว้จิยัไดน้าํเสนอขอ้เสนอแนะ  2  ดา้น  ดงันี 

 1.  ข้อเสนอแนะเพอืนําผลการวจัิยไปใช้ 
  1.1  จากการวิจยัพบว่าการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้เป็น
ปัจจัยสําคัญในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุตามวตัถุประสงค์  ดังนัน                  
การกาํหนดเป้าหมายร่วมกนัจะทาํให้การจดัการความรู้ของนกัเรียนสามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

  1.2   จากการวิจยัจะเห็นได้ว่า  ปราชญ์ชาวบา้นหรือชุมชนไดใ้ห้ความร่วมมือใน                      
การดาํเนินกิจกรรมของนกัเรียนเป็นอย่างดี  ดงันนัโรงเรียนหรือหน่วยงานทีมีส่วนเกียวขอ้งควร
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถินเพือให้เกิด
การเรียนรู้เป็นชุมชนนกัปฏิบติั  (Community of  Practice:  CoP)  เพือเชือมโยงความรู้ระหวา่งกนั
ตามความสนใจโดยการแลกเปลียนความรู้  และประสบการณ์ซึงกนัและกนั 

  1.3 จากการวิจยัจะเห็นได้ว่า  นักเรียนมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่  ดงันันควรมี       
การจดัตงัเครือข่ายความรู้  เพือพฒันาองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาทอ้งถินไปสู่ทอ้งถินอืน ๆ  เช่น     
ภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคใต ้ เป็นตน้ 
  1.4  จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการแลกเปลียนความรู้ระหว่างนักเรียนกับ
นกัเรียน  นกัเรียนกบัปราชญช์าวบา้น  ดงันนัควรจดัให้มีเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้
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บุคคลทีสนใจเกียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถินไดน้าํเสนอวิธีปฏิบติัทีเป็นเลิศ  (Best  Practice)  เพือให้เกิด
องคค์วามรู้ใหม่  
 2.  ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 
  2.1  ควรพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัเนือหา
อืน เพือพฒันาการเรียนการสอนในโรงเรียน  และขยายผลไปยงัจงัหวดัอืน ๆ   
  2.2  ควรศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถินของจงัหวดัอืน ๆ  เพือเป็นการแลกเปลียนความรู้
ใหไ้ดม้าซึงองคค์วามรู้ของภูมิปัญญาจงัหวดัอืน ๆ  
  2.3  ควรศึกษาเครือข่ายการจดัการความรู้  เพือถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิน  เพือที
โรงเรียนจะไดน้าํไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
  2.4  ควรมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  และการปฏิบติัทีเป็นเลิศ  (Best  

Practices)  เพือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน  เพือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และ
ประเทศชาติต่อไป 
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้เชียวชาญ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ  สนทนากลุ่ม 

........................... 
 

 ผูท้รงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตรวจสอบรูปแบบ                
การเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษา  ดงันี 

 1.   ศาสตราจารย ์ ดร.กาญจนา  คุณารักษ ์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 2.   รองศาสตราจารย ์ สมประสงค ์ น่วมบุญลือ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 
 3.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 
 4.   อาจารย ์ดร.บาํรุง  ชาํนาญเรือ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 5.   อาจารย ์ดร.เอกนฤน  บางท่าไม ้ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 6.   อาจารย ์ดร.สรัญญา  จนัทร์ชูสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 7.   อาจารย ์ ดร.สุวมิล  โพธิกลิน  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 8.   ดร.เบญจวลัย ์ บุปผาพนัธ์  ครูชาํนาญการพิเศษ  โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช  
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 29 

 9.   ดร.ดารารัตน์  อุทยัพยคัฆ ์ ศึกษานิเทศกเ์ชียวชาญ  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 
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ผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือในการวจัิย 
........................... 

 
 1.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรา  เล่าเรียนดี  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 2.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพรวทิยศิริธรรม  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

 3.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิณณวตัร  ปะโคทงั  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี  

 4.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิวนิต  อรรถวฒิุกุล  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

 5.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประสิทธิ  กุลบุญญา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

 6.   อาจารย ์ดร.กนิษฐา  เชาวว์ฒันกุล  คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 7.   อาจารย ์ดร.อนนั  ปันอินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรือง  ภูมิปัญญาท้องถินจังหวดัอุบลราชธานี 

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร                         สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  29      
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม                                 ชนัมธัยมศึกษาปีที  5 

ผูส้อน  นางสาวทศันีย ์ ทองไชย                          เวลา  20  ชวัโมง                             
 

มาตรฐาน ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทยวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรัก  ความภูมิใจ
   และธาํรงความเป็นไทย 

ตัวชีวดั ม. 4-6/  วางแผนกาํหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษภู์มิปัญญาไทย  และ 

                           วฒันธรรมไทย 
 

สาระสําคัญ 
 ภูมิปัญญาทอ้งถินถึงแมว้า่จะเป็นองคค์วามรู้อนัมหาศาลทีอยูท่วัไปในหมู่บา้น  ชุมชน  
หรือตวับุคคลก็ตามเมือถูกปล่อยละเลย  ขาดการยอมรับ  สืบทอด  ขาดสายใยแห่งความเชือมโยง
ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่  หรือระหว่างอดีตกับปัจจุบนั  จะทาํให้ภูมิปัญญาท้องถินนัน             
สูญสินไป  ดงันนัจึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะนาํภูมิปัญญาทอ้งถินมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน   
ซึงมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยงิในการจดัการศึกษา  เพือเป็นการสร้างจิตสํานึก  ความภาคภูมิใจ  
และความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนของตนเอง   และของส่วนรวม  และเพือเป็นการธํารง
วฒันธรรมประเพณีของตน  ให้รอดพน้จากการครอบงาํจากสังคมภายนอก  ภูมิปัญญาทอ้งถินจึงมี
ความสาํคญัต่อคนในชุมชนเป็นอยา่งมาก   
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนรู้ท ี 1 
 1.   นกัเรียนสามารถบอกความหมายของขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนาได ้

 2.   นกัเรียนสามารถอธิบายความสาํคญัของขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนา
ได ้
 3.   นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชือ ศาสนาได ้

 4.   นกัเรียนสามารถสรุปความสาํคญัของขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนาได ้

 5. นกัเรียนสามารถจาํแนกความสัมพนัธ์ของขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ 
ศาสนาได ้
 6.   นกัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญัของขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชือ ศาสนา 
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 7.  นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคใ์นการนาํขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนา
ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 หน่วยการเรียนรู้ท ี 2 
 1.   นกัเรียนสามารถบอกความหมายของภาษาและวรรณกรรมได ้

 2.   นกัเรียนสามารถอธิบายความสาํคญัของภาษาและวรรณกรรมได ้
 3.   นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งภาษาและวรรณกรรมได ้

 4.   นกัเรียนสามารถสรุปความสาํคญัของภาษาและวรรณกรรมได ้

 5.   นกัเรียนสามารถจาํแนกความสัมพนัธ์ของภาษาและวรรณกรรมได้ 
 6.   นกัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญัของภาษาและวรรณกรรม 

 7.  นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคใ์นการนาํภาษาและวรรณกรรมไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั
ได ้
 หน่วยการเรียนรู้ท ี 3 
 1.   นกัเรียนสามารถบอกความหมายของศิลปกรรมและโบราณคดีได้ 
 2.   นกัเรียนสามารถอธิบายความสาํคญัของศิลปกรรมและโบราณคดีได้ 
 3.   นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งศิลปกรรมและโบราณคดีได ้

 4.   นกัเรียนสามารถสรุปความสาํคญัของศิลปกรรมและโบราณคดีได้ 
 5.   นกัเรียนสามารถจาํแนกความสัมพนัธ์ของศิลปกรรมและโบราณคดีได้ 
 6.   นกัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญัของศิลปกรรมและโบราณคดี 

 7. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการนําศิลปกรรมและโบราณคดีไปใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้
 หน่วยการเรียนรู้ท ี 4 
 1.   นกัเรียนสามารถบอกความหมายของการละเล่น ดนตรี และการพกัผอ่นหยอ่นใจได ้

 2.   นกัเรียนสามารถอธิบายความสาํคญัของการละเล่น ดนตรี และการพกัผอ่นหยอ่นใจ
ได ้
 3.   นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งการละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจได ้

 4.   นกัเรียนสามารถสรุปความสาํคญัของการละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ
ได ้

 5.  นกัเรียนสามารถจาํแนกความสัมพนัธ์ของการละเล่น ดนตรี และการพกัผอ่นหยอ่นใจ
ได ้
 6.  นกัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญัของการละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
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 7.  นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคใ์นการนาํการละเล่น ดนตรี และการพกัผอ่นหยอ่นใจ
ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 หน่วยการเรียนรู้ท ี 5 
 1.   นกัเรียนสามารถบอกความหมายของชีวติความเป็นอยูแ่ละวทิยาการได ้

 2.   นกัเรียนสามารถอธิบายความสาํคญัของชีวิตความเป็นอยูแ่ละวทิยาการได ้
 3.   นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งชีวติความเป็นอยูแ่ละวทิยาการได ้

 4.   นกัเรียนสามารถสรุปความสาํคญัของชีวิตความเป็นอยูแ่ละวทิยาการได ้

 5.   นกัเรียนสามารถจาํแนกความสัมพนัธ์ของชีวติความเป็นอยูแ่ละวทิยาการได ้
 6.   นกัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญัของชีวิตความเป็นอยูแ่ละวทิยาการ 

 7.   นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการนาํชีวิตความเป็นอยู่และวิทยาการไปใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้   
 

สาระการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท ี1  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชือ  ศาสนา 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชือ  ศาสนาเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิน ซึงเป็นหลกัปฏิบติัที
คนในครอบครัว ชุมชน ไดป้ระพฤติปฏิบติัในชีวติประจาํวนั เพือเป็นบรรทดัฐานของคนในทอ้งถิน  
เพือการอยูร่่วมกนัดว้ยความสามคัคีและสงบสุข  การประพฤติปฏิบติัจะเป็นลกัษณะของ 

 1.   คติ  ความเชือ  หมายถึง  แนวทางปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นสิงทีควรประพฤติปฏิบติั  
หรือเป็นสิงตอ้งหา้มไม่ควรประพฤติปฏิบติั เพราะเป็นสิงไม่เหมาะสม ไม่ดีไม่ควรกระทาํ ถา้ทาํไป
จะเป็นบาปเป็นคนชัว ซึงถือเป็นการคะลาํ เช่น เอาเซิงผา้แพรเช็ดหน้า (ห้ามเอาชายผา้นุ่งผา้ห่ม
เช็ดหน้า)  ของตาํไวสู้ง  คะลาํ  (ห้ามนําของทีอยู่ทีตาํ  แต่กลับนํามาไวใ้นทีสูง)  ทุบตี  เตะทาํ              
มา้งเฮือน  เพชาน  คะลาํ  (หา้มทุบตี  เตะถีบ  รือ  พงับา้นเรือน)  เป็นตน้ 

 2. ฮีตสิบสอง 

  ฮีตสิบสอง หมายถึง ประเพณีทีจะต้องปฏิบัติทัง 12 เดือนในแต่ละปี   “ฮีต”            
มาจากคาํว่า จารีต ถือเป็นจรรยาบรรณของสังคม ถ้าฝ่าฝืนมีความผิด เรียกว่า ผิดฮีต หมายถึง             
ผดิจารีต  ฮีตสิบสอง  ดงัที  บาํเพญ็ ณ อุบล และคณะ  (2535: 111-113)  กล่าวไวส้รุปไดด้งันี 

 2.1  เดือนอา้ย  (เดือนเจียง) บุญเขา้กรรม เป็นเดือนทีพระสงฆ์เขา้กรรม   (ปริวาส
กรรม) เพือให้พระสงฆ์ผูก้ระทาํผิดได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์ เป็นการฝึกจิตสํานึกถึงความ
บกพร่องของตน และมุ่งประพฤติตนให้ถูกตอ้งตามพระวินัยต่อไป ทางด้านฆราวาสก็จะมีการ
ทาํบุญเลียงผต่ีาง ๆ ดงัมีคาํกล่าววา่ 
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   “...ถึงเดือนเจียงนันให้ฝูงเจ้าเลียงผีมด  ผีหมอ  ผีฟ้า  ผีแถน  และนิมนต์
พระสงฆพ์ระเจา้มาเขา้กรรมนนัแล...” 

  2.2  เดือนยี  ทาํบุญคูณขา้วหรือบุญคูณลาน นิมนตพ์ระสวดมนตเ์ยน็เพือเป็นมงคล
แก่ขา้วเปลือก เมือพระฉันเช้าแลว้จะทาํพิธีสู่ขวญัขา้ว  นอกจากนี ชาวบา้นจะเตรียมเก็บฟืนสะสม
ไวหุ้งตม้ทีบา้น  ดงัคาํโบราณวา่   
   “...เถิงฤดูเดือนยมีาฮอดแลว้  ใหนิ้มนตพ์ระสงฆอ์งคเ์จา้มาตงัสวดมุงคุณเอาบุญ
คูณขา้วเตรียมเขา้ป่าหาไมเ้ฮ็ดหลวั เฮ็ดฟืนไวน้นัก่อนอยา่ไดห้ลงลืมถิน ฮีตของเก่าเฮาเดอ...” 

 2.3  เดือนสาม ทาํบุญขา้วจีและบุญมาฆบูชา การทาํบุญขา้วจีตอนเช้าโดยใช้ขา้ว
เหนียวปันใส่นาํออ้ยนาํไปจีแลว้ชุบดว้ยไข่ เมือสุกแลว้นาํไปถวายพระดงัความวา่ 
   “...พอเถิงเดือนสามค่อย  (คลอ้ย)  เจา้หวัคอยปันขา้วจี  ปันขา้วจีบ่ใส่นาํออ้ยจวั
นอ้ยเช็ดนาํตา...” 

 2.4 เดือนสี  ทาํบุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติ  มูลเหตุเนืองมาจากพระคมัภีร์มาลยั
หมืนและมาลัยแสนว่า  ถ้าผูใ้ดปรารถนาจะพบพระศรีอริยะเมตไตย  หรือเข้าถึงศาสนาของ         
พระพุทธองคแ์ลว้  จงอยา่ฆ่าบิดา  มารดา  สมณะพราหมณาจารย  ์ อยา่ยุยงให้พระสงฆแ์ตกสามคัคี
กนั  กบัให้อุตส่าห์ฟังเทศนาเรืองพระมหาเวสสันดรชาดกให้จบสินภายในวนัเดียว ในงานบุญนี
มกัจะมีผูน้าํของมาถวายพระ  ซึงเรียกวา่  “กณัฑ์หลอน”  หรือเจาะจงจะถวายเฉพาะพระนกัเทศน์ที
ตนนิมนตก์็เรียกวา่  “กณัฑจ์อบ”  เพราะตอ้งแอบซุ่มดูอยูใ่หแ้น่เสียก่อน 

 2.5  เดือนห้า  ตรุษสงกรานต์หรือบุญสรงนาํ การสรงนาํมีการรดนาํพระพุทธรูป  
พระสงฆ์  ผูห้ลกัผูใ้หญ่  มีการทาํบุญถวายทาน  การทาํบุญกาํหนดเอาวนัขึน 15 คาํ เดือน  5 บางที
เรียกบุญเดือน 5  ถือเป็นเดือนสาํคญัเพราะเป็นเดือนเริมตน้ปีใหม่ 

 2.6  เดือนหก  ทาํบุญบงัไฟและบุญวนัวิสาขบูชา  การทาํบุญบงัไฟเพือขอฝนและ
จะมีงานบวชนาคพร้อมกนัดว้ยการทาํบุญเดือน 6 เป็นงานสําคญัก่อนลงมือทาํนา หมู่บา้นใกลเ้คียง
จะทาํบงัไฟแข่งขนักบัเจา้ภาพ หมู่บา้นทีรับเป็นเจา้ภาพ จะจดัอาหาร เหลา้ยาเลียงโดยไม่คิดมูลค่า 
เมือถึงเวลาก็จะแห่บงัไฟและเซิงออกไป  ทีจุดบงัไฟ การเซิงเป็นการเซิงทีสนุกสนานมากนบัเป็น
การชุมนุมครังสําคญั  การทะเลาะวิวาทกนัก็ไม่ค่อยมี จะมีการพูดจาลามกหรือนาํสัญลกัษณ์เรือง
เพศมาแห่แทน 

   ส่วนการทาํบุญวนัวิสาขบูชา  กลางวนัมีการเทศน์  กลางคืนมีการเวียนเทียน  
เช่นเดียวกบัภาคอืน ๆ  
  2.7  เดือนเจ็ด  บุญชาํฮะ  (ลา้ง)  หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ  มีการเซ่นสรวงหลกัเมือง  
หลกับา้น  ปู่ ตา  ผเีมือง  ผตีาแฮก  เป็นการทาํบุญเพือระลึกถึงผูมี้พระคุณ  ดงัคาํกลอนวา่   
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   “ฮีตหนึงนนั  พอเมือเดือนเจด็แลว้จงพากนับูชาราช  ฝงูหมู่เทพเหล่านนับูชาแท้
สู่ภายตลอดไป  ฮอดอาฮกัใหญ่มเหสัก  ทงัหลกัเมืองสู่หนบูชาเจา้  พากนัเอาใจตงัทาํตามฮีตเก่า       
นิมนตส์ังฆเจา้ชาํระแทส้วดมนต”์ 
  2.8  เดือนแปด  ทาํบุญเขา้พรรษา  เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาโดยตรงจึงคลา้ยกบั
ภาคอืน ๆ  ของประเทศไทย  เช่น  มีการทาํบุญตกับาตร  ถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ์  สามเณร        
มีการฟังธรรมเทศนาตอนบ่าย  ชาวบา้นหล่อเทียนใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชาและจะเก็บไวต้ลอด
พรรษา 

 2.9  เดือนเกา้  ทาํบุญขา้วประดบัดิน  เป็นการทาํบุญเพืออุทิศแก่ญาติผูล่้วงลบั  โดย
การจดัอาหาร  หมากพลู  เหลา้  บุหรี  แลว้นาํไปวางใตต้น้ไมห้รือทีใดทีหนึง  พร้อมทงัเชิญวิญญาณ
ของญาติมิตรทีล่วงลบัไปมารับเอาอาหาร  ต่อมาใชว้ธีิกรวดนาํแทน 

 2.10 เดือนสิบ  ทาํบุญขา้วสาก  (สลากภตัต)์  ตรงกบัวนัเพญ็  เดือน 10 หรือเรียกวา่  
บุญเดือนสิบ  ผูถ้วายจะเขียนชือของตนลงในภาชนะทีใส่ของทาน  และเขียนชือลงในบาตรของ
ภิกษุ  สามเณร  รูปใดจบัไดฉ้ลากของใคร  ผูน้นัจะเขา้ไปถวายของ  เมือพระฉันเสร็จแลว้มีการฟัง
เทศน์  การทาํบุญเดือนสิบถือวา่เป็นการอุทิศใหแ้ก่ผูต้ายเช่นเดียวกนั 

  2.11 เดือนสิบเอ็ด ทาํบุญออกพรรษา หรือบุญเดือน 11 ในวนัขึน 15 คาํ พระสงฆ์
จะอาบัติ  ทาํการปวารณาคือการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตกัเตือนกันได้  ต่อมาเจ้าอาวาส หรือ        
พระผูใ้หญ่จะให้โอวาทเตือนพระสงฆ์ให้ปฏิบติัตวัอยา่งผูท้รงศีล  เป็นอนัเสร็จพิธี พอตกกลางคืน   
มีการจุดประทีปโคมไฟ  นาํไปแขวนไวต้ามตน้ไมใ้นวดั  หรือตามริมรัววดั 

 2.12 เดือนสิบสอง  ทาํบุญกฐิน  การทาํบุญกฐินเริมตงัแต่วนัแรม  1 คาํ  เดือน 11  
จนถึงวนัเพ็ญเดือน  12  เรียกว่า  บุญเดือน  12  สําหรับประชาชนทีอยู่ริมแม่นาํจะมีการแข่งเรือ       
(ส่วงเฮือ)  ดว้ย  เช่น  ในแม่นาํโขง  แม่นาํชี แม่นาํมูล เพือระลึกถึงอุสุพญานาค  ดงัคาํกลอน 

    “...เดือนสิบสองมาแล้วลมวอยสัน  เดือนนีหนาวสะบนับ่อคือแท้แต่หลัง              
ในเดือนนีเพินวา่ใหล้งทอพายเฮือส่วง  กบับูชาฝงูนาโคนาคเนาในพืน...” 

    บางแห่งทาํบุญดอกฝ้ายเพือใช้ทอเป็นผา้ห่มกนัหนาวถวายพระเณร  จะมีพลุ
ตะไลจุดดว้ย  บางแห่งทาํบุญโกนจุกลูกสาวซึงนิยมทาํกนัมากในสมยัก่อน 

   ประเพณีทีกล่าวมานี  ถือว่าเป็นหน้าทีของทุกคนทีจะต้องร่วมมือกันอย่าง
จริงจงั  ตงัแต่เดือนอ้ายจนถึงเดือนสิบสอง ใครทีไม่ไปช่วยงานจะถูกสังคมตงัข้อรังเกียจและ        
ไม่คบคา้สมาคมดว้ย การร่วมประชุมทาํบุญเป็นประจาํเช่นนี จึงทาํให้ชาวอีสานมีความสนิทสนม
กนัไม่เฉพาะแต่ในหมู่บา้นของตนเท่านนั  แต่ยงัสร้างความสามคัคีในหมู่บา้นใกลเ้คียงอีกดว้ย 
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 3.   คองสิบสี   
 คองสิบสี  คือ  ครองธรรม  14  อยา่ง  เป็นแนวทางทีใชป้ฏิบติัระหวา่งผูป้กครองกบั

ผูอ้ยูใ่ตป้กครอง  หรือระหวา่งคนธรรมดาพึงปฏิบติัต่อกนั  ดงัที  บาํเพญ็ ณ อุบล และคณะ  (2535: 

113-114)   กล่าวไวส้รุปไดด้งันี 
  3.1 ฮีตเจา้คองขุน  เจา้  หมายถึง  พระเจา้แผ่นดินซึงเป็นผูป้กครองสูงสุดอีสาน
เรียก  “เจา้”  ส่วนขุน  หมายถึง  ขา้ราชการ  ขุนนาง  ฮีตเจา้คองขุนก็คือการปฏิบติัระหวา่งพระเจา้
แผน่ดินและขนุนาง 

 3.2  ฮีตทา้วคองเพีย ทา้วเป็นคาํเรียกเจา้นายชนัผูใ้หญ่ เช่น ทา้วอุปฮาด ทา้วราชวงศ ์
ทา้วราชบุตร  ทา้วศรีโครตเพีย  หมายถึง  พระยา  ตาํแหน่งขนุนางชนัผูใ้หญ่ 

 3.3  ฮีตไพร่คองนาย  ไพร่  ได้แก่  ราษฎรทีต้องปฏิบัติตามระบอบกฎหมาย
บา้นเมืองมีคาํพงัเพยวา่  “ไดเ้ป็นนายแลว้ให้หลิงเบิงพวกไพร่แหน่เดอ  ไพร่บ่ย่องสีหนา้บ่เฮืองได้
แลว้” 

 3.4  ฮีตบา้นคองเมือง  หมายถึง  กฎระเบียบของบา้นเมือง  ดงัความวา่ 
 ..เป็นพญาสร้างครองเมืองตุ้มไพร่  ให้รู้จักฮีตบ้านครองสร้างฮ่อฮุ่งเฮือง               

ขนุใดมีใจกลา้ครองเมืองฮ่อฮุ่งเฮือง  ขนุขียา่นครองบา้นบ่ฮุ่งเฮือง... 
 3.5  ฮีตปู่ คองยา่ 
 3.6  ฮีตพอ่คองแม่ 
 3.7  ฮีตสะใภค้องเขย 

 3.8  ฮีตป้าคองลุง 

 3.9  ฮีตลูกคองหลาน 

  จากขอ้ 3.5-3.9  เป็นธรรมเนียมทีพึงปฏิบติัระหวา่งคนในครอบครัว 

 3.10 ฮีตเฒ่าคองแก่  เป็นธรรมเนียมทีพึงปฏิบติัของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  เป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ที
จะตอ้งวางตนใหเ้ป็นทีเคารพของลูกหลาน 

 3.11 ฮีตปีคองเดือน  หมายถึง  การปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณีในสิบสอง
เดือน  หรือตามฮีตสิบสอง 

 3.12  ฮีตไร่คองนา  หมายถึง  ธรรมเนียมทีตอ้งปฏิบติัในการทาํไร่ทาํนา  เช่น ตอ้ง
ขยนัหมนัเพียรตามกาลเวลา  ไม่ทอดทิงการทาํพืชมงคล 

 3.13 ฮีตว ัดคองสงฆ์  หมายถึง  เป็นหลักสําหรับบุคคลต้องยึดถือปฏิบัติต่อ                      
พระศาสนา  14 ประการ  คือ 
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   3.13.1 เมือขา้วหรือผลไมผ้ลิดอกออกผล  ให้นาํไปถวายพระภิกษุ เสียก่อน
แลว้ตนค่อยบริโภคภายหลงั 

3.13.2 อยา่ทาํตาชงัปลอม  หรือแปลงตาชงั  อยา่ปลอมแปลงเงินตรา   
(อยา่จ่ายเงินแดแปลงเงินกวา้ง)  และอยา่กล่าวคาํหยาบต่อกนั 

3.13.3 ใหพ้ร้อมกนัทาํรัวหลกัและกาํแพงลอ้มวดัวาอารามและบา้นเรือน 

ของตน  กบัปลูกหอบูชาไวท้งัสีมุมบา้นเรือน 

3.13.4  ก่อนจะขึนบนบา้นใหล้า้งเทา้เสียก่อน 

3.13.5  เมือถึงวนัพระ 7-8-14-15  คาํ  ใหท้าํการคารวะเตาไฟบนัได  และ 

ประตูบา้นทีตนอาศยัเขา้ออกทุกวนั  (คือตอ้งใหค้วามสนใจเอาใจใส่ต่อสิงสาํคญัเหล่านี) 
3.13.6  ก่อนเขา้นอนตอ้งลา้งเทา้เสียก่อน 

3.13.7   เมือถึงวนัพระ  (วนัศีล)  ใหเ้มียเอาดอกไมธู้ปเทียนทาํการคารวะ 

ผวัของตน  (ผวัทีดี)  และเมือถึงวนัอุโบสถใหจ้ดัดอกไมธู้ปเทียนไปถวายแด่พระภิกษุ  กบัให้ทาํการ
คารวะบิดา  มารดา  ปู่   ยา่  ตา  ยาย  ดว้ย 

3.13.8   ถึงวนัพระเดือนดบั  (ขา้งแรม)  และวนัพระเดือนเพญ็  (ขา้งขึน)   
ใหนิ้มนตพ์ระภิกษุมาสวดมนตที์บา้น  และทาํบุญตกับาตรถวายทานท่าน 

3.13.9  เมือพระภิกษุสามเณรมาบิณฑบาตอยา่ใหท้่านคอย  เวลาใส่บาตร 

อยา่ใหถู้กตวัท่าน  กบัอยา่สวมรองเทา้  กางร่ม  ใชผ้า้โพกหวั  หรือถือศาสตราอาวธุเวลาใส่บาตร 

3.13.10  เมือพระภิกษุเขา้ปริวาสกรรม  ให้นาํดอกไมธู้ปเทียนแพถวาย 

ท่าน 

3.13.11  เมือพระภิกษุผา่นมา  ใหน้งัลงยกมือไหวแ้ลว้พดูจากบัท่าน 

3.13.12  อยา่เหยยีบเงาพระภิกษุสามเณรผูท้รงศีล 

3.13.13  อยา่นาํอาหารทีตนเหลือกินไปถวายพระภิกษุสามเณร  และหาก 

เป็นเมียอยา่เอาอาหารทีตนเหลือกินไวใ้หผ้วักิน 

3.13.14  อยา่เสพกามคุณในวนัพระ  วนัเขา้พรรษา  วนัออกพรรษา  และ 

วนัมหาสงกรานต ์ ผูใ้ดฝ่าฝืนเวลาลูกหลานเกิดมาจะมีนิสัยดือดึง  วา่ไม่นอนสอนก็ยาก 

3.14  ฮีตเจา้คองเมือง  เป็นแบบแผนสาํหรับผูป้กครอง  14  ขอ้ดว้ยกนัคือ 

    3.14.1 ทรงตงัผูซื้อสัตยสุ์จริต ขยนัหมนัเพียรใหเ้ป็นอุปฮวด  ราชมนตรี 

    3.14.2  หมนัประชุมอุปฮาด  ราชมนตรี  ช่วยกนับริหารบา้นเมืองใหใ้หญ่ 

เจริญ 

    3.14.3 ทรงตงัให้อยูใ่นทศพิธราชธรรม 
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    3.14.4  ถึง 3.14.13  เป็นประเพณีทีผูป้กครองตอ้งถือเป็นหนา้ทีแนะนาํ         
หรือนาํประชาชนใหท้าํบุญเป็นประจาํทุก ๆ  เดือน  เช่น  บุญออกพรรษา  บุญสงกรานต ์ เป็นตน้ 

3.14.14   ใหมี้สมบติัคูณเมืองหรือค่าควรเมืองครบ  14  ประการ คือ 

        1.  หูเมือง  มีทูตานุทูตทีมีปัญญาเฉลียวฉลาด 

       2.  ตาเมือง  มีนกัปราชญส์อนอรรถสอนธรรม 
       3.  แก่นเมือง  มีพระสงฆผ์ูแ้ตกฉานในธรรมวนิยั 
       4.  ประตูเมือง  มีอาวธุยทุโธปกรณ์ป้องกนัศตัรู 
       5.  รากเมือง  มีฮูฮา  (โหร)  ทายเหตุร้ายดี 
       6.  เหงา้เมือง  มีเสนาอาํมาตยที์เทียงตรง 
       7.  ขือเมือง  มีตากวนตาแสงทีซือสัตย ์
       8.  ฝาเมือง  มีทหารทีแกลว้กลา้ 
       9.  ขาง  (แป)  เมือง  มีเจา้นายตงัอยูธ่รรม 
       10.  เขตเมือง  มีผูฉ้ลาดรู้พืนทีเขตบา้นดินเมือง 
       11.  สติเมือง  มีคหบดี  เศรษฐี  และทวยคา้ 
       12.  ใจเมือง  ราชกุมาร  ราชกุมารี  เจา้ฟ้ามหากษตัริย  ์
       13.  ค่าเมือง  มีภูมิภาคทีมีราคาค่างวด 
     14.  เมฆเมือง  มีเทวดาฮกัเมือง (รักษาเมือง) 
 4.  ประเพณีแห่เทียนพรรษา    

 บาํเพญ็ ณ อุบล และคณะ  (2535: 125)  ไดก้ล่าวถึงการทาํและแห่เทียนพรรษาว่า
เป็นประเพณีวนัเขา้พรรษาของชาวพุทธทีไดก้ระทาํต่อเนืองกนัมาแต่พุทธกาล  โดยมีวตัถุประสงค์
เพือถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชามีเรืองเล่าว่า  ในครังพุทธกาลพระพุทธเจา้เสร็จ                
จาํพรรษาอยู่ทีวดัป่าเลไลย์  เพือหาความสงบในป่าแห่งนี  มีพญาช้างสารและพญาวานรแสนรู้                
ได้สืบทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทบัแรมจึงชวนกันไปเป็นผูอุ้ปัฏฐาก  โดยพญาช้าง                 
เป็นผูห้านําดืม  นําใช้  ส่วนพญาวานรเป็นผูห้ารังผึงมาถวาย  ต่อมาพญาวานรเกิดพลาดพลัง                  
ตกตน้ไมต้าย  แต่ดว้ยอานิสงคที์ทาํไวก้บัพระพุทธเจา้จึงไดเ้กิดเป็นพรหมอยูบ่นสวรรค ์ อีกตาํนาน
หนึงกล่าววา่  พระอนุรุทสาวกของพระพุทธเจา้ ทีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดหลกัแหลม  รู้พระธรรม
วินยัอย่างแตกฉานก็เพราะในชาติปางก่อนเคยถวายแสงประทีปเป็นทาน ดงันนั  พุทธศาสนิกชน            
ผูใ้ฝ่บุญกุศลจึงได้ยึดถือเป็นประเพณีนําเทียนไปถวายแด่พระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา  เพือ
ปรารถนาใหต้นเองเป็นผูเ้ฉลียวลาดมีไหวพริบประดุจขีผึงทีใชท้าํเทียนไดจ้ากรังผึง  (อีสานเรียกวา่ 
เรียงผึง)  นาํมาตม้คล้ายนาํออ้ย  บางทีดดัแปลงเป็นเลา (เหมือนตน้ออ้ย  หรือลาํไมไ้ผ่)  หรือรูป
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เหลียม  ส่วนการตกแต่งใชว้สัดุจาํพวกเชือกยอ้มสี  กระดาษทีตดัเจาะเป็นรูปตามถนดั  พนัรอบตน้
เป็นเปลาะ ๆ 

 5.  ประเพณีการทาํศพแบบนกหสัดีลิงค ์

  บาํเพ็ญ ณ อุบล และคณะ  (2535: 128)  ได้กล่าวถึงประเพณีการทาํศพแบบ                   
นกหสัดีลิงคว์า่ เจา้นายพืนเมืองอุบลราชธานีหรืออาญาสี  ซึงประกอบดว้ย  เจา้เมืองอุปฮาด ราชวงศ์
และราชบุตร  ถือเป็นราชสกุลทีมาแต่เมืองเชียงรุ้งแสนหวีฟ้า  เมือท่านเหล่านีถึงแก่อสัญกรรมแลว้  
ให้เชิญศพขึนเมรุรูปนกหัสดีลิงค์ หรือนกสักกะลิงค์ แลว้ชกัลากออกไปบาํเพ็ญกุศลทีทุ่งศรีเมือง  
เป็นเวลา 3 วนั  จึงเผาศพ  การทาํศพแบบนกหัสดีลิงค์นันจาํกดัเฉพาะกลุ่มเจา้นายอุบลเท่านัน                  
ผูที้ไม่ใช่เจา้นายไม่อนุญาตใหท้าํศพแบบนี ระยะแรกการทาํศพทาํทีทุ่งศรีเมือง  และอนุญาตให้พระ
เถระทีทรงคุณธรรม  เมือมรณภาพให้จดัประเพณีการทาํศพแบบนกหสัดีลิงค์  ไดด้ว้ย  โดยเริมจาก
ธรรมบาล (ผุย) หลกัคาํเมือง เจา้อาวาสวดัมณีวนาราม  เนืองจากกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ์    
ทรงศรัทธาเลือมใสท่านธรรมบาลว่าเคร่งครัดในธรรมวินัย  มีความรู้ในปริยติัแตกฉาน ไม่แพ ้               
พระเถระในกรุงเทพฯ เมือท่านธรรมบาล  (ผุย)  ถึงแก่มรณภาพ  เสด็จในกรมสังให้สร้างเมรุรูปนก
สักกะลิงค์ถวายเป็นเกียรติยศ ให้ชักลากออกไปบาํเพ็ญกุศลเช่นเดียวกบัอาญาสี และนับเป็นนก               
ตวัสุดทา้ยทีได้เกียรติยศให้เผาทีทุ่งศรีเมือง  หลงัจากนันแล้วไม่มีการเผาศพทีทุ่งศรีเมืองอีกเลย  
พระสงฆที์เป็นเถระชนัผูใ้หญ่จึงไดรั้บเกียรติใหขึ้นนกตงัแต่นนัมา 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท ี2  ภาษาและวรรณกรรม   
 ภาษาและวรรณกรรม  ดงัที  คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน
คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ (2542: 149-155)  
สรุปไดว้่า  ภาษาของชนพืนเมืองดงัเดิมของจงัหวดัอุบลราชธานี  เป็นกลุ่มชนทีใช้ภาษาตระกูล
มอญ-เขมร เมือกลุ่มชนวฒันธรรมไท-ลาว มาตงัถินฐานทาํให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนกับ
วฒันธรรมดงัเดิม แต่ภาษาดงัเดิมในปัจจุบนัคงเหลืออยูใ่นกลุ่มผูเ้ฒ่าตามหมู่บา้นแถบชายแดนลาว
และเขมร  ซึงเรียกภาษาดงัเดิมวา่  ภาษาส่วย 

 วรรณกรรมพืนบ้าน เป็นวรรณกรรมทีเป็นลายลักษณ์ และวรรณกรรมมุขปาฐะ  
วรรณกรรมลายลกัษณ์  เป็นการบนัทึกไวใ้นใบลาน  ทงัอกัษรธรรมอีสาน และอกัษรไทยน้อย  
วรรณกรรมทีชาวบา้นบนัทึกไวเ้ป็นหนงัสือส่วนตวั  เรียกวา่  หนงัสือกอ้ม  เป็นการบนัทึกเกียวกบั
พิธีกรรม เวทย์มนต์คาถา หรือกลอนลํา เป็นต้น ส่วนหนังสือผูก เป็นการบันทึกในใบลาน
เช่นเดียวกับหนังสือก้อม แต่มีเนือหาทีมาก เช่น นิทานชาดก หรือคัมภีร์พุทธศาสตร์ เป็นต้น                   
จะนิยมเก็บไวที้วดั วรรณกรรมพืนบา้น  เช่น 
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 วรรณกรรมนิทาน  เป็นเรืองทีใหค้วามบนัเทิง  สนุกสนาน  แต่จะโยงไปสู่เรืองราวทาง
พุทธศาสนา  คือ  ส่วนใหญ่พระเอกของเรืองได้รับกล่าวอ้างเป็นพระโพธิสัตว์  หรือเป็นเรือง            
ความเชือ  ไดแ้ก่  ความเชือเรืองผี  แถน  พญานาค  แต่จะสอดแทรกคติความเชือทางพุทธศาสนา  
เขา้ไปผสมผสาน เช่นเรือง  จาํปาสีตน้ นางผมหอม  สินไซ  ผาแดงนางไอ่  เป็นตน้ 

 วรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นวรรณกรรมทีเล่าต่อกนัมา ในประเพณีลงข่วง  ซึงเป็นทีรวม
คนในชุมชนมาร่วมกนัทาํงาน ทาํใหไ้ดพ้บปะพดูจากนัรับฟังเรืองราวข่าวคราวต่าง ๆ เปรียบเสมือน
เวทีสังสรรค ์ วรรณกรรมมุขปาฐะเป็นเรืองราวทงัทางโลกและทางธรรม  ตาํนาน นิทานกอ้ม  ผญา  
คาํทวย  เพลงกล่อมเด็ก  เมือมีการเล่าสู่กนัฟังมากขึนจึงไดน้าํเรืองราวนนัมาบนัทึกเป็นลายลกัษณ์
อกัษร  
 ตวัอยา่งวรรณกรรมมุขปาฐะ 

 ควมทาย (ปริศนาคาํทาย) ในภาษาอีสาน จะมีความหมายตรงกบั ปริศนาคาํทาย ใน
ภาษากลางเป็นวิธีการสอนลูกหลานให้มีความคิด เชาว์ปัญญา ไหวพริบ  ปฏิภาณ ประกอบกับ            
การเล่านิทานทีมีคติสอนใจ ในสมยัก่อนคนบา้นนอกในภาคอีสานยงัไม่มีวิทยุ โทรทศัน์ สิงบนัเทิง
คือการเล่านิทานชาดกของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บา้น ในขณะทีคนแก่ก็จะไดค้วามสุขใจมาจากการฟัง
เทศน์ฟังธรรมจากวดัช่วงเยน็หลงัอาหารคาํก็จะเป็นช่วงเวลาของเด็ก ๆ หนุ่มสาว จะไดฟั้งนิทาน
ชาดก นิทานพืนบา้น หลงัการเล่านิทานก็จะมีการถามปัญหา หรือ ควมทวย ผูใ้ดสามารถตอบได ้                
ก็จะไดรั้บรางวลัเป็นมะม่วง  กลว้ย  ออ้ย  หรือผลไมต้ามฤดูกาล  
 ตวัอยา่งควมทาย      
 สุกอยูดิ่น  กากินบ่ได ้ สุกอยูฟ้่า กายอืบ่เถิง สูวา่แม่นหยงั? ลูกหลานก็จะคิดหาความแก ้
ถา้ใครแกไ้ดท้่านก็ให้รางวลั แลว้ความแกห้รือคาํตอบนีก็คือ “กองไฟ” และ ‘ดวงตะวนั” ขอ้สังเกต 
ควมทายหรือปริศนาปัญหานี ท่านจะผูกขึนจากลกัษณะของสิงทีจะเอามาตงัเป็นปัญหา เพือให้
ลูกหลานใชส้มองเทียบเคียงดู  เช่น สุกอยูดิ่นคือ “กองไฟ” เพราะกองไฟมนัจะมี สีแดง ปกติของ              
สีแดง ๆ มนัจะเป็นสัญลกัษณ์แห่งของสุก “สุกอยูฟ้่า” คือดวงตะวนัสีแดง ๆ บนฟ้าของสุกมนัจะมี  
สีแดง  ของดิบมนัจะเป็นสีอืน ๆ  และกากินไม่ไดด้ว้ย เด็กฉลาดก็จะเทียบเคียงไดเ้อง  
 โก่งโข่งโน้ง ขว้มท่งสามแสน ไผ๋ทายถืก ไดแ้หวนวงหนึง (โคง้เป็นวงๆ ขา้มทุ่งสาม
แสน ใครทายถูกไดแ้หวนหนึงวง) รุ้งกินนาํ 
 ผญา 
 คาํผญา (สาํนวนภาษิต) ผะหยา หรือ ผญา เป็นคาํภาษาอีสาน สันนิษฐานกนัวา่น่าจะมา
จากคาํวา่ ปรัชญา  เพราะภาษาอีสานออกเสียงควบ "ปร" ไปเป็น ผ  เช่น คาํวา่ เปรต เป็น เผต โปรด 
เป็น โผด ดงันนัคาํวา่ ปรัชญา อาจมาเป็น ผชัญา  แลว้เป็น ผญา อีกต่อหนึง ผญา คือ คาํคม สุภาษิต 
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หรือคาํพดูทีเป็นปริศนา คือฟังแลว้ตอ้งนาํมาคิด มาวเิคราะห์เพือคน้หาคาํตอบทีเป็นจริง โดยมีความ
ชดัเจนว่า  หมายถึงอะไร เป็นคาํพูดทีคลอ้งจองกนั  แต่ไม่จาํเป็นตอ้งมีสัมผสัเสมอไป เวลาพูดจะ
ไพเราะสละสลวยหรือไม่นัน ขึนอยู่กบัจงัหวะความหนักเบา และลีลานําเสียงของผูพู้ด การพูด              
ทีตอ้งใชไ้หวพริบ สติปัญญา มีเชาวน์ มีอารมณ์คมคาย พดูสันแต่กินใจ 

 ตวัอยา่งผญาเกียวพาราสี 

 (ชาย) .....อา้ยนีอยากถามข่าวนาํ ถามข่าวถึงปลา อยากถามข่าวนา ถามข่าวถึงเขา้ (ขา้ว) 
อา้ยอยากถามข่าวนอ้ง วา่มีผวัแลว้หรือบ่ หรือวา่มีแต่ชู ้ผวัสิซอ้นหากบ่มี 

 (หญิง) ....นอ้งนีปอดออ้ยซอ้ยเสมอดงัตองตดั พดัแต่เป็นหญิงมาบ่มีชายสิมาเกียว พดั
แต่สอนลอนขึน บ่มีเครือสิเกียวพุม่ พดัแต่เป็นพุม่ไมเ้ครือสิเกียวกะบ่มี 
 ตวัอยา่งผญาคาํสอน 

               คนัไดกิ้นลาบซินอยา่ลืมแจ่วแพวผกั ไดกิ้นพาเงินพาคาํอยา่ลืมกระเบียนฮา้งคนัเจา้ได้
อยูย่อดฟ้าผาสาทประดบัมุข อยา่ไดลื้มเฮียมทุกขผ์ูขี้ควายคอนกลา้ 
 คนัเจา้ไดขี้ซา้งกงัฮ่มเป็นพระยา อยา่ไดลื้มคนทุกขผ์ูขี้ควายคอนกลา้คนัเจา้ไดขี้ซา้งกงั
ฮ่มสัปทน อยา่ไดลื้มคนจนผูแ้ห่นาํตีนซา้ง 
 (ถา้ไดดิ้บไดดี้หรือไดเ้ป็นใหญ่แลว้ก็อยา่ไดลื้มผูค้นรอบขา้ง) 
 ตวัอยา่งผญาภาษิต 

 สิบตาํลึงอยูฟ่ากนาํ อยา่ฟ้าวอ่าวคนิงหา สองสลึงมามือ ให้ฮีบกาํมาเมียน (อยา่หวงัใน
สิงทีไกลตวั) 
 แนวบกัตอ้ง บ่ห่อนหล่นไกลกก แนวผมดกบ่ห่อนมีหวัลา้น  (ลูกไมย้อ่มหล่นไม่ไกล
ตน้)  เลือกผกัถืกบง้ เลือกขาจง้ถืกขามะเฮง็  (เลือกนกัมกัไดแ้ร่) 
 อยา่ไดเ้ก็บดอกหวา่นบา้นเพินมาชม ใหเ้จา้อดสาดมดอกกระเจียวแคมฮวั (ใหรั้กสาว
บา้นใกล)้ 
 บา้นใกลป่้าไดอ้ยูเ่ฮือนเพ  บา้นใกลเ้ซบ่ไดกิ้นปลาแดก   (ใกลเ้กลือกินด่าง) 
 เดือนหกใหห้วา่นกลา้ เดือนหา้ใหแ้ต่งไถ    (ทาํใหถู้กกาลเทศะ) 
 ยนืใหเ้หลียวเบิงป่อง นงัยอ่งยอ่ใหเ้หลียวเบิงหวา่งขา   (ทาํอะไรใหร้ะมดัระวงั) 
              คาํสอยหรือความสอย   

 คาํสอยเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ ทีแฝงไปดว้ยอารมณ์ขนัของคนอีสาน สร้างให้เกิด
ความสนุกสนาน วรรณกรรมคาํสอยมีความเป็นมาพร้อม ๆ กับหมอลาํกลอน ในปัจจุบนัมีคน
นาํมาใชก้บัหมอลาํคู่และหมอลาํเพลินดว้ย  ดว้ยความมีอิสระเสรีในการสอย แมค้าํสอยส่วนมากจะ
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เน้นหนักในเรืองทางเพศ  แต่ชาวบา้นเขาไม่ถือสากันกลับเห็นเป็นเรืองขาํขนั  และสนุกสนาน
มากกวา่  วรรณกรรมคาํสอยแยกออกไดห้ลายประเภท ดงันี 

 1.  คาํสอยทีเป็นภาษิตคาํคม  มีคติสอนใจแฝงดว้ยความจริงและสะทอ้นใหเ้ห็นชีวติ
ความเป็นอยูข่องแต่ละชุมชน มีทงัภาษาทีสุภาพและไม่สุภาพ 

 2.  คาํสอยทวัไป ส่วนมากจะเป็นคาํสอยทีเหน็บแนม เสียดสี ประชดประชนัสภาพ
สังคมและบุคคลทุกรุ่นทุกวยั  เพือความสนุกสนานและสร้างอารมณ์ขนั   
 ตวัอยา่งคาํสอย 
 คาํสอย เป็นคาํสอยทีมีความหมายหยาบคายเสียเป็นส่วนมาก  แต่เป็นการเปรียบเทียบ                
สิงนันกับสิงนีชาวบ้านจะไม่ถือหาความกัน  เพราะเป็นเ รืองสนุกสนาน  ขบขัน  คําสอย
สมยัใหม่  เป็นคาํสอยทีพฒันาใหเ้ขา้กบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 

 สอย  สอย  นกแตดแตบิ้นขา้มปลายตาลไผ๋ไดผ้วัทหาร ผูน้นัฮกัชาติ  (ลอ้เลียนหญิง
สาวทีมีคู่รักเป็นทหาร) 
 สอย สอย พีนอ้งฟังสอย กฎหมายเมืองเผิน บ่คือกฎหมายเมืองโต กฎหมายเมืองโต            
คนรวยโกงเป็นหมืนบ่ติดคุก บาดคนทุกข ์ลกับกัพริกมาตาํแจ่วหน่วยเดียวติดตารางจอ้ย 
เฮอะ  เฮ่ย จงัซีกะวา่ กฎหมาย (สอยแบบเสียดสีสังคมการเมือง) 
              เพลงกล่อมเด็ก 

 เป็นวฒันธรรมทอ้งถินอย่างหนึงทีสะทอ้นให้เห็นถึงความเชือ และค่านิยมของคนใน
ท้องถินต่าง ๆ  เพลงกล่อมเด็กจะมีลักษณะเนือร้องทีเป็นเรืองเป็นราว  เพือให้เด็กเกิดความ
เพลิดเพลินหลบัง่าย และเกิดความอบอุ่นใจ 
 ลักษณะกลอนของเพลงกล่อมเด็ก จะเป็นกลอนชาวบ้านไม่มีแบบแผนแน่นอน 
เพียงแต่มีสัมผสัคลอ้งจองกนับา้ง ถอ้ยคาํทีใช้ในบางครังอาจไม่มีความหมาย เนือเรืองจะเกียวกบั
ธรรมชาติสิงแวดลอ้ม หรือเรืองราวต่างๆ ทีเกียวกบัชีวิตความเป็นอยู่ ซึงสะทอ้นให้เห็นความรัก 
ความห่วงใยของแม่ทีมีต่อลูกทงัยงัมีการสังสอน 

 แผนการจัดการเรียนรู้ท ี 3  ศิลปกรรม และโบราณคดี   
 ศิลปกรรมและโบราณคดี เป็นภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับเรืองราว หรือสิงต่าง ๆ             

ทีคนในทอ้งถินไดพ้บเห็นดว้ยบนัทึก  ปลูกสร้าง  ให้ผสมกลมกลืนให้เขา้กบัทอ้งถินของตนเองใน
ลกัษณะของ 

 1.   การบนัทึกประวติัศาสตร์  หมายถึง การบนัทึกเรืองราวเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์  
ซึงออกมาในรูปแบบของการวาด  เช่น  ภาพเขียนสีทีวดัทุ่งศรีเมือง  ผาแตม้  จารึก เป็นตน้ 
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 2.โบราณสถาน   หมายถึง   สิงปลูกสร้างทีมีอายุ เ ก่าแก่และมีความสําคัญต่อ
ประวติัศาสตร์และคนในทอ้งถินทีพบเห็นในทอ้งถิน  เช่น  ปราสาท หอไตร  วดั  อาคารทีพกัอาศยั  
และอาคารส่วนราชการ  เป็นตน้ 

 3.  โบราณวตัถุ หมายถึง  สิงของทีมีอายุเก่าแก่และมีความสําคญัต่อประวติัศาสตร์และ
คนในทอ้งถินทีพบเห็นในทอ้งถิน  เช่น  พระพุทธรูป ภาพสลกันารายณ์บรรทมสินธ์ พระคเณศ  
และอรรถนารีศวร  เป็นตน้ 

 ศิลปกรรมและโบราณคดีของจงัหวดัอุบลราชธานี  ดงัที  บาํเพ็ญ ณ อุบล และคณะ 

(2535: 73-108)  กล่าวไวส้รุปไดด้งันี 
 1. แหล่งศิลปะถาํ 
  ชุมชนโบราณสมยัสังคมเกษตรกรรมอีกบริเวณหนึง ของจงัหวดัอุบลราชธานีทีมี
การคน้พบแลว้หลายแห่ง  ไดแ้ก่  ชุมชนทีอาศยัแถบแม่นาํโขง นบัตงัแต่อาํเภอชานุมาน (ปัจจุบนั  
อยู่ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ) ลงมาถึงอาํเภอโขงเจียม  มนุษยย์ุคก่อนประวติัศาสตร์อยู่ในบริเวณนี       
มีประเพณีประดิษฐ์ศิลปกรรมตามถาํและเพิงผา  เรียกงานศิลปกรรมนีว่า  ศิลปะถาํหรือศิลปะบน
หิน  ศิลปะถาํส่วนใหญ่เป็นการสร้างสรรคขึ์นโดยคนโบราณทีใชชี้วิตอยู่ในพืนทีป่าเขาเมือหลาย
ร้อยหลายพนัปีมาแลว้ เป็นศิลปะทีสร้างเพือชุมชนมิใช่เพือคนใดคนหนึงโดยเฉพาะ 

  แหล่งศิลปะถาํในจงัหวดัอุบลราชธานี  พบทวัไปในบริเวณเทือกเขา  หินทราย ทีก่อ
ตวัขึนเป็นก้อนใหญ่  ตามแนวเทือกเขาภูพานพาดมาทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ขณะนีพบแหล่ง
ศิลปะถาํแลว้ใน  5  อาํเภอ  คือ  อาํเภอตระการพืชผล  อาํเภอโพธิไทร  อาํเภอศรีเมืองใหม่ อาํเภอ
เขมราฐ  และอาํเภอโขงเจียม 

  1.1 แหล่งศิลปะถาํอาํเภอตระการพืชผล 

   พบทีภูโลง  บา้นแก้งอะฮวน  ตาํบลโนนกุง  อาํเภอตระการพืชผล ศิลปะถาํ             
ทีภูโลงยงัคงมีความชดัเจนและไม่ไดรั้บผลกระทบจากนกัท่องเทียวเท่าใดนกั  เนืองจากการเดินทาง
ไปภูโลงยงัไม่สะดวกเหมือนไปผาแตม้ ลกัษณะของภาพทีภูโลง  เป็นภาพคน  ภาพมือ  ภาพสัตว ์ 
และภาพสัญลักษณ์  ภาพเขียนทังหมด  เขียนด้วยสีแดงบนนําหมาก  การจัดภาพคงเป็นสือ
ความหมายเพือบอกเล่าเหตุการณ์ 

  1.2 แหล่งศิลปะถาํอาํเภอโพธิไทร 

   พบศิลปะถาํบนลานหินธรรมชาติเหนือหนา้ผาสูงชนั  ตามแนวเทือกเขาภูโลง  
ภูสะมุย  ภูดงนา  และภูจนัทร์แดง  ส่วนใหญ่พบในบริเวณบา้นผาชันตาํบลสําโรง  เช่น ถาํนาง-           
เข็นฝ้าย  ถาํโลง  ถาํเดิน  โนนหินตงั  และถาํแต้ม  9  แห่งบนภูสะมุย  ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพ
สัญลกัษณ์ลายเส้นและภาพมือ 
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  1.3 แหล่งศิลปะถาํอาํเภอศรีเมืองใหม่ 
พบทีถําแต้ม   ภูดงนา   บ้านดงนา   และถําแต้ม   บ้านหนามแท่ง   ตําบล              

หนามแท่ง ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพมือ 

  1.4 ศิลปะถาํอาํเภอเขมราฐ 

พบทีผนังเพิงผา  บริเวณสํานักสงฆ์ถาํตาลาว  หรือถาํช้างสี  ตาํบลไทรงาม      
เป็นบริเวณเดียวกบัทีพบเครืองมือหินกะเทาะและโบราณวตัถุสมยัสังคมล่าสัตว ์ ภาพส่วนใหญ่เป็น
ภาพมือและภาพสัญลกัษณ์ 

  1.5 แหล่งศิลปะถาํอาํเภอโขงเจียม 

 อาํเภอโขงเจียมจดัวา่เป็นอาํเภอทีรํารวยแหล่งศิลปะถาํมากทีสุดของจงัหวดั  
พบแหล่งศิลปะถาํมากมายหลายแห่ง ไดแ้ก่ 

 1.5.1  ผาขาม  บริเวณภูผาขาม  บา้นกุ่ม  ตาํบลหว้ยไผ ่

 1.5.2  ผาแตม้  บริเวณภูผาขาม  บา้นกุ่ม  ตาํบลหว้ยไผ ่

 1.5.3  ผาหมอน  บริเวณภูผาขาม  บา้นกุ่ม  ตาํบลหว้ยไผ ่

 1.5.4  ผาหมอนนอ้ย  บริเวณภูผาขาม  บา้นกุ่ม  ตาํบลหว้ยไผ ่

 1.5.5  ถาํวดัเก่า  (วดัปู่ เกศ)  บริเวณภูผาขาม  บา้นกุ่ม  ตาํบลหว้ยไผ ่

 1.5.6  ถาํฝ่ามือ  บริเวณบา้นภูผาบอง  บา้นท่าลง้  ตาํบลหว้ยไผ ่

 1.5.7  ถาํผาบอง  บริเวณบา้นภูผาบอง  บา้นท่าลง้  ตาํบลห้วยไผ ่

 1.5.8  ถาํภูโป๊ะ  บา้นซะชอม  ตาํบลนาโพธิกลาง 

 1.5.9  เพิงหินหลงัถาํมืด บริเวณภูดงนาทาม  บา้นซะชอม ตาํบลนาโพธิกลาง 

 1.5.10 ถาํแตม้โงนจะพะ บริเวณภูดงนาทาม  บา้นซะชอม ตาํบลนาโพธิกลาง 

 1.5.11 ถาํพระอานนท ์บริเวณภูพระอานนท ์ บา้นซะชอม ตาํบลนาโพธิกลาง 

 1.5.12  ถาํพระบด บา้นซะชอม  ตาํบลนาโพธิกลาง 

 2. แหล่งโบราณคดีเมืองอุบลราชธานี 

                          แหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์  นกัโบราณคดีไดส้ํารวจพบทางเหนือและ
ทางตะวนัตกของจงัหวดัอุบลราชธานีในบริเวณลุ่มแม่นาํชี  ลุ่มแม่นาํมูลและลุ่มนําสาขาต่าง ๆ               
ไม่วา่จะเป็นทีอาํเภออาํนาจเจริญ  อาํเภอหวัตะพาน  อาํเภอพนา  (ปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดัอาํนาจเจริญ)  
อาํเภอม่วงสามสิบ  อาํเภอเขืองใน  และอาํเภอเมือง  ลว้นแลว้แต่เป็นสภาพของการตงัถินฐานของ
ชุมชนโบราณสมยัสังคมเกษตรกรรมสมยัก่อนประวติัศาสตร์  ทีเปลียนแปลงสภาพสังคมมาจาก
สมยัสังคมล่าสัตว ์ สาเหตุแห่งการเปลียนแปลงทีสําคญั  เป็นผลสืบเนืองมาจากการเติบโตของ
ชุมชน  แหล่งอาหารตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของประชากรทีเพิมขึน มนุษยจึ์ง
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ตอ้งเรียนรู้และดินรนต่อสู้เพือให้ชีวิตอยู่รอด  ดว้ยการกกัเก็บอาหาร  และสร้างแหล่งผลิตอาหาร         
ขึนเอง  โดยเฉพาะการเพาะปลูก และเลียงสัตวต์ามทีราบและทีราบลุ่มแม่นาํทีมีความอุดมสมบูรณ์    
  2.1 แหล่งโบราณคดีสมยัสังคมเกษตรกรรมทีสาํคญัในจงัหวดัอุบลราชธานี 

   2.1.1  แหล่งโบราณคดีบา้นบากนาํ  ตาํบลกุลาด  อาํเภอเมืองอุบลราชธานี 

   2.1.2 แหล่งโบราณคดีบา้นโนนสาํราญ  ตาํบลหวัเรือ  อาํเภอเมืองอุบลราชธานี 

   2.1.3 แหล่งโบราณคดีบา้นโนนสาวเอ ้ บา้นคอ้  ตาํบลกุลาด  อาํเภอเมือง 

อุบลราชธานี 

   2.1.4 แหล่งโบราณคดีบา้นกา้นเหลือง  ตาํบลขามใหญ่  อาํเภอเมือง 

อุบลราชธานี 

   2.1.5 แหล่งโบราณคดีบา้นโพนเมือง  ตาํบลโพนเมือง  อาํเภอเมือง 

อุบลราชธานี 

   2.1.6 แหล่งโบราณคดีบา้นดอนผอุง  ตาํบลคูเมือง  อาํเภอสาํโรง 

   2.1.7 แหล่งโบราณคดีบา้นโคกก่อง  ตาํบลโคกก่อง  อาํเภอสาํโรง 

   2.1.8 แหล่งโบราณคดีบา้นหนองบวั  ตาํบลหนองไฮ  อาํเภอสาํโรง 

   2.1.9 แหล่งโบราณคดีบา้นสระดอกเกด  ตาํบลสระสมิง   อาํเภอสาํโรง 

   2.1.10 แหล่งโบราณคดีอูบมุง  บา้นคูเมือง  ตาํบลคูเมือง  อาํเภอสาํโรง 

   2.1.11 แหล่งโบราณคดีบา้นไผใ่หญ่  ตาํบลไผใ่หญ่  อาํเภอม่วงสามสิบ 

   2.1.12 แหล่งโบราณคดีบา้นโพนเมืองมะทนั  ตาํบลหนองเหล่า  อาํเภอ  
ม่วงสามสิบ 

   2.1.13 แหล่งโบราณคดีบา้นยางสักกะโพหลุ่ม  ตาํบลยางสกักะโพหลุ่ม  อาํเภอ
ม่วงสามสิบ 

   2.1.14 แหล่งโบราณคดีบา้นเก่า  ตาํบลยางโยภาพ  อาํเภอม่วงสามสิบ 

   2.1.15 แหล่งโบราณคดีโนนหนองสิม  บา้นสร้างมิง  ตาํบลหนองเมือง อาํเภอ
ม่วงสามสิบ 

   2.1.16 แหล่งโบราณคดีดอนเจา้ปู่   ตาํบลม่วงสามสิบ  อาํเภอม่วงสามสิบ 

   2.1.17 แหล่งโบราณคดีโพนเมือง  บา้นกุดซวย  ตาํบลคาํพระ  อาํเภอ                   
หวัตะพาน  (ปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดัอาํนาจเจริญ) 
   2.1.18 แหล่งโบราณคดีเมืองงิว  บา้นชาด  ตาํบลเคง็ใหญ่  อาํเภอ 

หวัตะพาน  (ปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดัอาํนาจเจริญ) 
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   2.1.19 แหล่งโบราณคดีบา้นหนองแสง  ตาํบลรัตนวารี  อาํเภอหวัตะพาน  
(ปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดัอาํนาจเจริญ) 
   2.1.20 แหล่งโบราณคดีโพนขาว  ตาํบลจิกดู่  อาํเภอหวัตะพาน  (ปัจจุบนัอยูใ่น
จงัหวดัอาํนาจเจริญ) 
   2.1.21 แหล่งโบราณคดีภูดิน  บา้นหนองเรือ  ตาํบลนาหอมมา้  อาํเภอ
อาํนาจเจริญ  (ปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดัอาํนาจเจริญ) 
   2.1.22 แหล่งโบราณคดีบา้นเปือยหวัดง  ตาํบลเปือย  กิงอาํเภอลืออาํนาจ  
(ปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดัอาํนาจเจริญ) 
   2.1.23 แหล่งโบราณคดีวดัดงเฒ่าเก่า  ตาํบลนาหมอมา้  อาํเภออาํนาจเจริญ  
(ปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดัอาํนาจเจริญ) 
   2.1.24  แหล่งโบราณคดีบา้นทุ่งใหญ่  ตาํบลบา้นไท อาํเภอเขืองใน   
   2.1.25  แหล่งโบราณคดีบา้นชีทวน  ตาํบลชีทวน อาํเภอเขืองใน   
   2.1.26  แหล่งโบราณคดีบา้นโนนทอง  ตาํบลทุ่งเทิง  อาํเภอเดชอุดม 

   2.1.27  แหล่งโบราณคดีบา้นคาํครัง  ตาํบลกุดประทาย  อาํเภอเดชอุดม 

   2.1.28  แหล่งโบราณคดีบา้นหนองบวั  ตาํบลนาเยยี  อาํเภอเดชอุดม 

   2.1.29  แหล่งโบราณคดีบา้นหมอ้ทอง  ตาํบลนาเจริญ  อาํเภอเดชอุดม 

   2.1.30  แหล่งโบราณคดีบา้นโนนฮงั  ตาํบลนาเจริญ  อาํเภอเดชอุดม 

   2.1.31  แหล่งโบราณคดีบา้นเบญ็  ตาํบลหนองอม้  อาํเภอเดชอุดม 

   2.1.32  แหล่งโบราณคดีบา้นหนองวดั  ตาํบลดอนจิก  อาํเภอพิบูลมงัสาหาร 

   2.1.33  แหล่งโบราณคดีบา้นหนองหิน  ตาํบลอ่างศิลา  อาํเภอ                         
พิบูลมงัสาหาร 

   2.1.34  แหล่งโบราณคดีบา้นดอนแสนพนั  ตาํบลเจียด  อาํเภอเขมราฐ 

   2.1.35  แหล่งโบราณคดีถาํตาลาว  ตาํบลไทรงาม  อาํเภอเขมราฐ 

   2.1.36  แหล่งโบราณคดีบา้นโพนเมือง  ตาํบลไมก้ลอน  อาํเภอพนา  (ปัจจุบนั
อยูใ่นจงัหวดัอาํนาจเจริญ) 
  2.2 สมยัประวติัศาสตร์อุบลราชธานี 

 จากชุมชนเกษตรกรรมขนาดใหญ่ในจงัหวดัอุบลราชธานี  บริเวณลุ่มแม่นาํสาย
สําคญั ๆ ไดว้ิวฒันาการเป็นสังคมเมืองตามสภาพความอุดมสมบูรณ์  มีการติดต่อระหว่างชุมชน
ใกลเ้คียงและห่างไกล  เป็นเหตุให้ชุมชนเปลียนแปลงเขา้สู่ยุคสมยัประวติัศาสตร์  ดงัปรากฏเป็น
หลกัฐาน  ดงัเช่น 
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2.2.1 จารึกปากแม่นาํมูล-หลกัฐานทางประวติัศาสตร์พุทธศตวรรษที 12 จารึก
ปากแม่นาํมูล จาํนวน  2  หลกั เดิมปักอยูคู่่กนัทางฝังขวาปากแม่นาํมูล หรือทีเรียกกนัวา่คนัเทวดา 
ลกัษณะจารึกเป็นใบเสมา จารึกขอ้ความดา้นเดียว จาํนวน 6 บรรทดั ทงั 2 หลกัมีขอ้ความตรงกนั  
ถอดความไดด้งันี 

    “...พระเจา้แผน่ดินพระองคใ์ด  ทรงพระนามวา่  จิตรเสน  ผูเ้ป็นพระโอรส
ของพระเจา้ศรีวรีวรมนั  เป็นพระราชนดัดาของพระเจา้ศรีสารวเคามะ แมโ้ดยศกัดิจะเป็นพระอนุชา
แต่ก็เป็นพระเชษฐาของพระเจา้ศรีวรีวรมนั  ผูมี้พระนามปรากฏในดา้นคุณธรรมแต่พระเยาวพ์ระเจา้
แผ่นดินพระองคน์นั ไดรั้บพระนามอนัเกิดจากการอภิเษกว่า พระเจา้ศรีมเหนทรวรมนั (หลงัจาก) 
ชนะประเทศ (กัมพูชา) นีทงัหมดแล้ว ได้สร้างพระศิวะลึงค์ เป็นเสมือนหนึงเครืองหมายแห่ง              
ชยัชนะของพระองค ์ ไวบ้นภูเขานี..” 
     เป็นทีน่าเสียดายว่า  หลักฐานแห่งความรุ่งเรืองของพระเจ้าศรีมเหน-   
ทรวรมนัไดห้ายสาบสูญไป  คงเหลือเพียง  “ทบัหลงั” ศิลปะเขมรแบบธาราบริวตัร ทีมีอายุร่วมสมยั
กบัจารึกในเพิงถาํปราสาทหรือถาํภูหมาใน  อาํเภอโขงเจียม  จึงน่าจะเป็นไปได้ว่าทบัหลงัชินนี
น่าจะเป็นส่วนประกอบของโบราณสถานในถาํภูหมาใน  ทีสร้างขึนในสมยัพระเจา้มเหนทรวรมนั 

   2.2.2  ปราสาทหินเมืองอุบลราชธานี 

       อิทธิพลของกระแสวฒันธรรมเขมรไดก้ระจายหนาแน่นทางฝังขวาของ
แม่นํามูล  หรือทางด้านทิศใต้ของจังหวดัอุบลราชธานี  ในเขตพืนทีอาํเภอเดชอุดม  อําเภอ                 
วารินชําราบ  อาํเภอบุณฑริก  และอาํเภอนํายืน  โดยเฉพาะทีอาํเภอเดชอุดมและอาํเภอนํายืน  
ปรากฏชุมชนโบราณและโบราณสถานอิทธิพลเขมรมากกว่าทุกอาํเภอ  จดัเป็นวฒันธรรมเขมร             
สมัยเมืองพระนคร  ราวพุทธศตวรรษที  15-18  โบราณสถานทีพบ  เช่น  ปราสาทบ้านเบ็ญ  
ปราสาทหนองทองหลาง  อาํเภอเดชอุดม  และปราสาทธาตุนางพญา  อาํเภอบุณฑริก  ยงัคงพอมีที
เป็นรูปลักษณ์ให้ศึกษาได้  ส่วนโบราณสถานอืน ๆ  เช่น  ปราสาทหรือธาตุหนองบอน อาํเภอ               
เดชอุดม  ปราสาทภู  ปราสาทอาํเภอนํายืน  บ้านอูบมุง  กิงอาํเภอสําโรง  และโบราณสถาน                      
สระดอกเกด บ้านอูบมุง  อําเภอสําโรง ได้ถูกบุกรุกทําลายจนเสือมสภาพไม่สามารถศึกษา
รายละเอียดได ้

2.2.3  ปราสาทหินบา้นเบญ็ 

       ปราสาทหินบา้นเบ็ญตงัอยู่ทีบา้นเบ็ญ  ตาํบลหนองอม้  อาํเภอเดชอุดม
ลกัษณะปราสาทเป็นศาสนสถานศิลปะเขมร  ประกอบดว้ยปรางคอิ์ฐ  3 หลงั  ตงัอยูบ่นฐานศิลาแลง  
ตรงประตูทางเขา้ด้านทิศตะวนัออก  ปรากฏร่องรอยฐานศาลาจตุัรมุขและซุ้มประตูทางเขา้หรือ     
โคปุระ  ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม  นอกจากองค์ปรางค์จะก่อดว้ยอิฐแลว้  ส่วนอืน ๆ  เช่น  
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เสาประดับ  กรอบประตู  และทบัหลังสลักจากหินทราย  กรมศิลปากร  ได้ดาํเนินการขุดแต่ง
ปราสาทหลงันีเมือ  พ.ศ.  2533 ไดพ้บทบัหลงัเทพนพเคราะห์ทีสมบูรณ์มาก ปัจจุบนัจดัแสดงให้
ประชาชนได้ชมทีพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี  พร้อมกับทบัหลงัพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวณัทีไดจ้ากปราสาทหลงันีก่อนการขดุแต่ง 

2.2.4  ปราสาทหนองทองหลาง 

       ปราสาทหนองทองหลางตงัอยูที่บา้นท่าโพธิศรี  ตาํบลเมืองเดช  อาํเภอ
เดชอุดม  ลกัษณะปราสาทเป็นศาสนสถานศิลปะเขมร   ประกอบดว้ยปรางค์  3  องค ์ เช่นเดียวกบั
ปราสาทหินบ้านเบ็ญ  แต่มีขนาดใหญ่กว่า  ตัวปราสาทตังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของ                          
หนองทองหลาง  (สระนาํขนาดใหญ่)  หันหน้าไปทางทิศตะวนัออก ไม่มีกาํแพงศิลาแลง  แต่มี
ร่องรอยว่ามีคูนํารูปตัวยู  (U)  ล้อมรอบ  อายุของปราสาทหลังนีกําหนดได้ประมาณปลาย             
พุทธศตวรรษที  15  ถึงตน้พุทธศตวรรษที  16  เช่นเดียวกบัปราสาทหินบา้นเบญ็ 

2.2.5  ธาตุนางพญา 
       ธาตุนางพญา   ตังอยู่ทีต ําบลหนองสะโน  อําเภอบุณฑริก  จัดเป็น       
ศาสนสถานทีเรียกว่าธรรมศาลาหรือทีพกัคนเดินทาง  ตัวธาตุหรือปราสาทก่อด้วยศิลาแลง 
ประกอบด้วยปรางค์ประทาน  และซุ้มประตูทางเข้า  (โคปุระ) กําหนดอายุไว้ประมาณต้น           
พุทธศตวรรษที 18 

2.2.6  ภาพสลกันารายณ์บรรทมสินธ์ุ 

       แหล่งโบราณคดีสลักนารายณ์บรรทมสินธ์ุ   ตังอยู่ในเวิงนําของ                       
ลาํโดมใหญ่ บนเทือกเขาพนมดงรัก ดา้นทิศใตข้องบา้นแขด่้อน หมู่ที 1 ตาํบลโดมประดิษฐ์  อาํเภอ           
นาํยืน ภาพสลกัมีความยาว 120 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร หากมีนาํท่วมขงัแล้วมองภาพสลกั
ผา่นนาํจะดูมีขนาดใหญ่มาก  คาดวา่ภาพสลกัจะมีความยาวถึง 4 เมตร ลกัษณะของภาพสลกัเป็นรูป
พระนารายณ์นอนตะแคงขวา  โดยเจตนาผูแ้กะสลกัตอ้งการให้พระนารายณ์นอนเหนือพญานาค  
สังเกตจากเหนือเศียรพระนารายณ์มีเศียรพญานาค 3 เศียร และทีปลายเทา้พระนารายณ์มีโครงร่าง
หางพญานาคยงัแกะสลกัไม่แลว้เสร็จ  ช่างผูแ้กะสลกัคงวางแผนการแกะสลกัพญานาคเป็นลาํดบั  
จากส่วนเศียร  ส่วนหาง  และส่วนตวั  ทีปลายพระบาทพระนารายณ์สลกัเป็นรูปสตรีอยู่ในท่านัง
แสดงลกัษณะการบีบนวดขาพระนารายณ์บริเวณพระนาภีพระนารายณ์สลกัเป็นสายยกขึน ส่วนบน
เป็นรูปวงรีโดยเจตนาแล้วจะสลักเป็นรูปดอกบัว เหนือดอกบวัจะเป็นรูปพระพรหม ตามคติ                
ความเชือว่า  ขณะพระนารายณ์บรรทมอยู่นนั  พระพรหมจะเกิดจากพระนาภีของพระนารายณ์                 
เพือทาํการสร้างโลกใหม่ขึนมาหลงัจากทีไดท้าํลายลา้งโลกไปแลว้ 
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                      3. สถาปัตยกรรมเมืองอุบลราชธานี 

  ในพุทธศตวรรษ 23 ไดป้รากฏหลกัฐานการเตรียมการเคลือนยา้ย และการตงัชุมชน  
การสร้างบ้านแปงเมือง  กลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว  ยุคนีถือว่า เป็นยุคเริมต้นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อุบลราชธานี  200 ปี  การตังถินฐานของชุมชนได้วิว ัฒนาการเป็นเมืองใหม่                 
การสร้างบา้นแปงเมืองจึงเนน้ไปในดา้นอาคารทีอยูอ่าศยั  และสิงปลูกสร้างต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา  
สถาปัตยกรรมทีปรากฏใหเ้ห็น  ดงัเช่น 

  3.1 อาคารทีพกัอาศยัหรืออาคารพาณิชย ์

   อาคารทีพกัอาศยัและอาคารพาณิชย์  จดัเป็นกลุ่มอาคารเดียวกันทีมีสาเหตุ               
การก่อสร้างเนืองมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศไทย  จนทาํให้รถไฟเข้าถึง
จงัหวดัอุบลราชธานีได ้เมือ พ.ศ.  2475  ชาวจีนและชาวญวนทีอยูใ่นจงัหวดั  จึงยึดอาชีพคา้ขายทาง
รถไฟพร้อมกนัไปกบัการใชเ้รือกลไฟคา้ขายตามลาํนาํมูล 

  3.2 อาคารชนัเดียวแบบจีน 

   อาคารชนัเดียวแบบจีน  จะตงัอยูไ่ม่ห่างจากลาํนาํมูลเท่าใดนกั  เพราะตอ้งอาศยั
ลาํนาํมูลเป็นแหล่งทาํมาคา้ขาย  พบมากทีอาํเภอพิบูลมงัสาหาร  และอาคารย่านถนนพรหมราช            
ใกลต้วัวดักลาง  ในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี 

   อาคารชนัเดียวแบบจีน  มีลกัษณะของตวัอาคารก่อด้วยอิฐดินดิบทีทาํมาจาก
ส่วนผสมของดินเหนียว  แกลบ  ฟางข้าว  นําอ้อย  และยางบง  ส่วนผสมทงัหมดจะต้องผ่าน
กรรมวิธีนวดให้เขา้เป็นเนือเดียวกนั  แลว้จึงนาํมาปันเป็นกอ้นสีเหลียมผืนผา้  เมือตากแดดจนแห้ง
แลว้จึงนาํไปก่อเป็นผนงัอาคารโดยฉาบดว้ยดินโคลน ใช้ปูนขาวผสมนาํออ้ยกบัยางบงฉาบทบัลง
บนผนงัอิฐ  จะทาํให้ผนงัอาคารมีความคงทนมนัคง  ส่วนหลงัคานิยมใชไ้มที้ยงัคงมีเปลือกติดอยู่
เหนือไมแ้ปรนิยมใชไ้มไ้ผปู่ทบัดว้ยดินเหนียวก่อนแลว้จึงมุงดว้ยสังกะสี 

  3.3 อาคารพาณิชย ์ 2  ชนั 

   อาคารพาณิชย์ 2 ชันมีทังอาคารไม้และอาคารก่ออิฐ ลักษณะของอาคาร      
ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชยแ์บบตะวนัตก  จุดเด่นของอาคารจะปรากฏอยู่ทีไมลุ้ลายโปร่งเป็น      
ลายพนัธ์ุพฤกษาและลวดลายปูนปันรูปวงโคง้เหนือลายพนัธ์ุพฤกษา ทีหนา้ต่างชนับนและทีประตู
ทางเข้าชันล่าง  พบเห็นได้บริเวณถนนสถิตนิมานกาล  และถนนทหารในเขตเทศบาลตาํบล                 
วารินชาํราบ  และบริเวณถนนหลวงในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี 
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                          3.4 อาคารเกียวเนืองศาสนา 
   ความวิจิตรบรรจงของสถาปัตยกรรมเมืองอุบลราชธานีทีปรากฏอยูต่ามอาคาร
ทีพักและอาคารพาณิชย์  มักจะมีรูปแบบทีคล้ายคลึงกันตามสมัยนิยมในยุคนันย ังมีกลุ่ม
สถาปัตยกรรมอีกกลุ่มหนึงทีมีความโดดเด่นเป็นของตนเองไดแ้ก่  กลุ่มอาคารทีเกียวเนืองในพุทธ
ศาสนา  เช่น  โบสถ ์ วหิาร  และศาลาการเปรียญ เช่น 

   3.4.1 สิมวดับา้นตาํแย 

   3.4.2 สิมวดับา้นนาควาย 

   3.4.3 สิมวดัแจง้ 

   3.4.4 หอไตรวดัทุ่งศรีเมือง 

   3.4.5 หอพระบาทวดัทุ่งศรีเมือง 

   3.4.6 หอไตรวดับูรพา 
  3.5 อาคารส่วนราชการและอาคารบา้นเรือนยคุอุบลราชธานี  200  ปี 

   อาคารสถาปัตยกรรมสําคญัๆของเมืองอุบลราชธานี  นอกเหนือจากอาคาร
พาณิชยแ์ละอาคารทีเกียวเนืองทางศาสนาแล้ว  ยงัมีกลุ่มอาคารอีกจาํนวนหนึงทีเป็นอาคารส่วน
ราชการ  ส่วนมากนิยมสร้างกึงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป อาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
อุบลราชธานี  อาคารตึกอาํนวยการศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อาคาร
โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราชหลงัเดิม  เป็นตน้ 

 4. ประติมากรรมเมืองอุบลราชธานี 

  ประติมากรรมของชาวจงัหวดัอุบลราชธานีส่วนใหญ่จะเป็นรูปเคารพทีมนุษย ์            
สร้างขึนเพือเป็นทีเคารพสักการบูชา  โดยทวัไปจะเป็นรูปจาํลอง  หรือรูปเหมือนพระศาสดา                  
เทพเจา้  และกษตัริย ์ ตามลทัธิความเชือของแต่ละบุคคล  ประติมากรรมของจงัหวดัอุบลราชธานี           
มีความเก่าแก่นบัตงัแต่พุทธศตวรรษที 12-13  จนถึงพุทธศตวรรษที 23  ดงัเช่น 

  4.1 พระพุทธรูปยนืปางประทานธรรม 

   พระพุทธรูปยืน  ปางปะทานธรรม  ศิลปะทวารวดีอายุราวปลายพุทธศตวรรษ  
ที  12  ถึงตน้พุทธศตวรรษที  13  เป็นพระพุทธรูปหินทรายแดง พบทีชุมชนโบราณบา้นไผ่ใหญ่  
ตาํบลยางโยภาพ อาํเภอม่วงสามสิบ มีขนาดสูง  200  เซนติเมตร ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในห้อง
ประวติัศาสตร์  พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอุบลราชธานี 

  4.2 พระคเณศ 

   เป็นประติมากรรมศิลปะเขมรแบบเกาะแกร์  หรือแปรรูป  อายุราวปลายพุทธ
ศตวรรษที  15  ไดจ้ากบา้นบอน  ตาํบลโนนกาเล็น  อาํเภอสําโรง  ประติมากรรมรูปนียงัสลกัและ
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ตกแต่งไม่แลว้เสร็จ  พบคู่กบัพระคเณศอีกรูปหนึง  แต่ส่วนใบหนา้หกัหาย  ในสมยัทีขุดพบใหม่ ๆ  
ในปี  พ.ศ.  2515 ชาวอุบลราชธานีแตกตืนไปดูกันมากชาวบ้านนิยมเรียกประติมากรรมคู่นีว่า  
“สีโห-สังขท์อง” 

  4.3 พระพุทธรูปปางประทานอภยั  (องค์กลาง)  พระพุทธรูปปางมารวิชัยและ
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ 

   พระพุทธรูปเหล่านีมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที 24 ในยุควฒันธรรมไทย-
ลาว  พระพุทธรูปปางประทานอภยั  (องคก์ลาง)  วดัพระเหลาเทพนิมิต อาํเภอพนา  (ปัจจุบนัอยูใ่น
จงัหวดัอาํนาจเจริญ) พระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝีมือช่างอุบลราชธานี วดัไชยาติมากรรมบ้าน       
โพนเมือง  ตาํบลไมก้ลอน  อาํเภอพนา  (ปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดัอาํนาจเจริญ)   
  4.4 พระเจา้ใหญ่อินทร์แปง 

   พระเจา้ใหญ่อินทร์แปงเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน  ลงรักปิดทอง  เป็นพระ
คู่บา้นคู่เมืองอุบลราชธานี  มีขนาดหน้าตกักวา้ง  3  เมตร  สูง  5  เมตร  ประดิษฐานอยูใ่นวิหารวดั
มหาวนาราม  หรือวดัป่าใหญ่  อาํเภอเมืองอุบลราชธานี  ตามหลกัฐานศิลาจารึกทีฐานดา้นขา้งพระ
เจา้ใหญ่อินทร์แปงกล่าวไวว้า่  พระพรหมวรราชสุริยาวงคเ์จา้เมืองอุบลราชธานีคนที  2  เป็นผูส้ร้าง
วดัมหาวนาราม  ซึงแรกเริมการก่อสร้างไดป้รากฏชือในศิลาจารึกวา่วดัป่าหลวงมณีโชติศรีสวสัดิ  
ต่อมาพระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศาจึงไดพ้าศิษยส์ร้างพระพุทธรูป  “พระอินแปง”  ปัจจุบนัก็คือ  
พระเจา้ใหญ่อินทร์แปง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท ี 4  การละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 การละเล่น  ดนตรี  และการพักผ่อนหย่อนใจ  เป็นภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับ 
เรืองราวหรือสิงต่าง  ๆ ทีคนในทอ้งถินได้พบเห็นแล้วนาํมาถ่ายทอดในลกัษณะศิลปะการแสดง  
เพือเป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจในลกัษณะของ  

 ดนตรี  หมายถึง  เครืองดนตรีทีทาํจากวสัดุพืนบา้น  ทีนาํมาประกอบการแสดงพืนบา้น  
เช่น  แคน  โปงลาง  โหวต  เป็นตน้ 

 ศิลปะการแสดง  หมายถึง  การแสดงพืนบา้น เช่น  หนงัประโมทยั หมอลาํ  เป็นตน้
 บรรพชนชาวอุบลราชธานีมีการแสดงพืนบา้นอยู่   3  ลกัษณะคือ ดนตรี การขบัร้อง 
ฟ้อนรํา  และการแสดงโดยใชหุ่้น  สําหรับดนตรี  ในอดีตมีทงัการบรรเลงลว้น ๆ  และการบรรเลง
ประกอบการร้องและฟ้อนรํา  เครืองดนตรีทีนิยมบรรเลง  ไดแ้ก่  แคน  พิณหรือซุง โหวต  ซอไมไ้ผ ่ 
กบัแกบ้หรืองบัแงบหืน  และกลองแบบต่าง ๆ  ในบรรดาเครืองดนตรีทงัหลาย  แคนนบัว่าไดรั้บ
ความนิยมมากทีสุด ทงันีอาจเป็นเพราะแคนตอ้งใชป้ระกอบการรําต่าง ๆ  อุบลราชธานีจึงไดชื้อว่า  
“ดอกคูณเสียงแคน”  ในระยะต่อมาไดมี้การนาํโปงลางและไหมาเล่นประกอบในวงดนตรีพืนบา้น
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เรียกว่า  วงโปงลาง  และนําเครืองดนตรีสากลมาเล่นประกอบการลาํ  และการแสดงอืน ๆ  ใน
ปัจจุบนั  ดนตรีและศิลปะการแสดงของจงัหวดัอุบลราชธานีจึงอาจแบ่งได้เป็น  3  ประเภทคือ   
หมอลําหรือวงหมอลํา  วงโปงลาง   และวงดนตรีที เครืองดนตรีสากลเล่นประกอบพิณ                        
(เพชรพิณทอง) 

 ส่วนการแสดงโดยใช้หุ่น  ซึงได้แก่  หนังประโมทัย  ในปัจจุบันยงัมีการแสดง            
อยูบ่า้ง แต่ไม่ไดรั้บความนิยมมากนกั 

 การละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ  ดงัที  บาํเพญ็ ณ อุบล และคณะ  (2535: 

135-140)  และคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการ               
จดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ (2542: 164-180)  สรุปไดด้งันี 
 1. หมอลาํ   

 การลาํนบัเป็นการแสดงพืนบา้นทีมีววิฒันาอยา่งต่อเนืองและไดรั้บความนิยมมาทุก
ยคุทุกสมยั  เริมจากการลาํพืน  ซึงไดแ้ก่ การนาํเนือหาของนิทานพืนบา้น เช่น การะเกด สังขศิ์ลป์ชยั  
นางแตงอ่อน  มาใชล้าํโดยใชห้มอลาํ  1  คน  ผูล้าํสมมุติตนเป็นตวัละครทุกตวัในเรืองและลาํตลอด
คืน  การลาํพืนนบัเป็นตน้กาํเนิดของการลาํทุกประเภท 

 ต่อมาลาํพืนไดว้วิฒันาการเป็นลาํคู่  ซึงไดแ้ก่  การลาํ  2  คน  ชายกบัชาย  หรือหญิง
กบัชาย  จนเมือประมาณ  พ.ศ.  2495  การลาํระหวา่งชายกบัชายจึงเลิกไป  เหลือการลาํระหวา่งชาย
กบัหญิงมาจนถึงปัจจุบนั  หมอลาํคู่ยงัแตกแขนงออกเป็นหมอลาํชิงชู้  ซึงประกอบด้วยผูล้าํชาย       
2  คน หญิง  1  คน  หรือ  หญิง  2  คน  ชาย  1  คน  ลาํชิงหญิงหรือชายทีมีอยูเ่พียงคนเดียว 

 2. วงโปงลาง 

 วงโปงลาง  เป็นดนตรีทีใชเ้ครืองดนตรีพืนบา้นบรรเลง  เครืองดนตรีเด่น ๆ  ไดแ้ก่  
โปงลาง  แคน  โหวต  กลอง  ไห  เป็นตน้  นิยมบรรเลงเพลงลายพืนบา้น  เช่น ลายนกไซบินขา้มทุ่ง  
แมงภู่ตอมดอก  เป็นตน้  นอกจากนันยงับรรเลงประกอบการแสดงต่าง ๆ  เช่น  รําตงัวาย  และ
บรรเลงเพลงทวัไป  เช่น  เพลงลูกทุ่ง  เพลงไทยสากล  เป็นตน้ 

 3. การละเล่นพืนบา้น การละเล่น  ซึงจะทาํให้เด็กไดเ้รียนรู้สิงต่าง ๆ  จากธรรมชาติ  
เป็นการใชพ้ลงังานส่วนเกินไปในทางสร้างสรรค ์ ซึงเป็นไปตามสัญชาตญาณของการเคลือนไหว
ดว้ยวิธีการทาํให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ผ่อนคลายความตึงเครียด  การละเล่นทาํให้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีพฒันาการดา้นจิตใจ  และคุณธรรม  เพือจะเติบโตเป็นพลเมืองทีดีของ
สังคม  ดา้นสติปัญญาก็สามารถทาํให้แกปั้ญหาไดด้ว้ยไหวพริบ  การใชภ้าษา  การรู้จกัสังเกตและ
ความรอบคอบ  เห็นได้ว่าการละเล่นต่าง ๆ  มีประโยชน์ต่อการเตรียมตวั  ปรับตวั  เพือกา้วเขา้สู่
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ความเป็นผูใ้หญ่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ เช่น  ขาโถกเถก  โคง้ตีนเกวียน หมากเก็บ  หมากสะบา้  
เป็นตน้   

 แผนการจัดการเรียนรู้ท ี 5  ชีวติความเป็นอยู ่ และวทิยาการ 

 ชีวิตความเป็นอยู่  และวิทยาการ  เป็นภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับการประกอบ
กิจกรรมต่าง  ๆ  ทีคนในทอ้งถินไดพ้ึงพิงสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติในการดาํรงชีพ  และสามารถ
ปรับปรุงสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินชีวติประจาํวนัในลกัษณะของ 
 1.  การประกอบอาชีพภายในทอ้งถิน  หมายถึง  การทาํมาหากินของคนในทอ้งถิน  
เพือการดาํรงชีพ  เช่น  การทาํไร่นาสวนผสม  วนเกษตร  เกษตรธรรมชาติ  เป็นตน้ 
  การทาํไร่นาสวนผสม  เป็นการทาํกิจกรรมเกษตรหลายอย่างตงัแต่  2  อย่างมา
รวมกนัในบริเวณและระยะเวลาเดียวกนัทีกาํหนดอยา่งต่อเนือง  เช่น  การปลูกพืชหลายอยา่ง  ปลูก
พืชรวมกบัการเลียงสัตว ์ ซึงแต่ละกิจกรรมอาจเกือกลูกนัหรือไม่ก็ได ้

  การทาํไร่นาสวนผสมแบบผสมผสาน  เป็นการทาํกิจกรรมการเกษตรหลาย  ๆ 
อยา่งรวมกนัในพืนทีเดียวกนั  แต่ละอยา่งสัมพนัธ์เชือมโยงกนัในลกัษณะเกือกูลซึงกนัและกนัอยา่ง
เป็นระบบไม่เกิดผลเสียต่อสิงแวดลอ้ม  อาจผสมผสานกนัระหว่างพืช  หรือพืชกบัสัตว ์ หรือสัตว์
กบัสัตวด์ว้ยกนั  เป็นแหล่งทีทาํใหเ้กิดพืช  และสัตวเ์ล็ก ๆ  ซึงเป็นอาหารปลา 
 2.   รักษาโรคดว้ยภูมิปัญญาและความเชือ  หมายถึง  การรักษาโรคภยัไขเ้จ็บของคนใน
ท้องถินด้วยความเชือตามพิธีกรรมต่างๆ  หรือรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร (ขิง ข่า กะเพรา                 
ตน้สาปเสือ  ตน้เปลา้  วา่นหางจระเข ้ เป็นตน้)  การเสียเคราะห์  เสียเข็ญ  เสียลาง  การสวดอุบาทว ์ 
การแต่งแก ้ การสืบชะตา  รําผฟ้ีา  คาํเขือน  คาํโพธิ-คาํไฮ  เป็นตน้ 

  การรักษาโรคดว้ยภูมิปัญญา  และดว้ยความเชือ  ดงัที  คณะกรรมการฝ่ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ (2542: 234-244)  สรุปไดด้งันี 
  การรักษาโรคด้วยภูมิปัญญา  เช่น  ใช้ยาแผนโบราณและยารักษา  ยา  เป็นของ
สาํหรับรักษาพยาธิ  หรือของบรรเทาความเจบ็ปวดต่าง ๆ  ตาํรายา  เป็นหนงัสือใบลานมีหลายคมัภีร์
ด้วยกัน  เรียกว่า  คมัภีร์อภยัสันตา  คมัภีร์มหาโชตะรส  และคมัภีร์ปฐมจินดา  ยารักษาพยาธิ            
ทุกชนิดจะนาํมาจากฮากไมห้รือตน้ไม ้ ใบ  เป็นตน้   
  การรักษาโรคดว้ยความเชือ  เช่น  การสูตขวญั  หรือบายศรีสูตขวญั เป็นประเพณี
ดงัเดิมทีนิยมปฏิบติัสืบเนืองกนัมาเป็นเวลาช้านาน  เป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นกาํลงัใจในการ
ประกอบคุณงามความดีต่อไป  เพือความสุขความเจริญในชีวิตบายศรีสู่ขวญัแต่เดิมเป็นพิธีทีเจา้นาย
ผูใ้หญ่ทาํกนั  คาํวา่  “บายศรี”  หมายถึง  สิงทีน่าสัมผสักบัความดีงาม  มาจากคาํวา่  บา  คือเจา้ขุน  
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นายมูล  เช่น  เรียกเจา้นายวา่  บาคาน  บาทา้ว  บาบ่าว  ทา้ว  เป็นตน้  คาํวา่  สูต  เป็นคาํเก่าแก่ของ
ชาวอีสานซึงนิยมเรียกการสวดวา่  สูต  เช่น  สวดมนต ์ อีสานเรียก  สูตมนต ์ พิธีสวดหรือสวดมนต ์ 
เช่น  สวดขวญั  เรียกวา่  สูตขวญั  คาํวา่  ขวญั  เป็นสิงไม่มีตวัตน  คลา้ยจิตหรือวิญญาณ  แฝงอยูใ่น
ตวัตนของคนและสัตวต์งัแต่เกิด  โดยเฉพาะอยูป่ระจาํตวัตนตลอดเวลา  ตกใจ  เสียใจ ป่วยไขข้วญั
จะหนี  อาจถึงตายได ้ ฉะนนั  จึงควรเรียกขวญั  การสูตขวญัเป็นการเรียกขวญัให้กลบัมาอยูก่บัตน
จะไดสุ้ขสบาย  บางแห่งอาจแปลวา่  กาํลงัใจ  หรือหมายความวา่เป็นทีรักบูชา 
  การทาํพิธีบายศรีสูตขวญั  มี  2  พิธี  คือ  พิธีทางพระพุทธศาสนา  และพิธีทาง
ศาสนาพราหมณ์ พิธีทางพระพุทธศาสนา  นิมนตพ์ระสงฆอ์ยา่งนอ้ย  5  รูป  มาเจริญพระพุทธมนต ์
ตงับาตรนาํมนต ์ เมือพาขวญัเสร็จแลว้ประพรมนาํพระพุทธมนต ์ พระสงฆส์วดชยัมงคลคาถา  ถา้มี
ศรัทธามากอาจถวายภตัตาหารเช้าหรือเพลก็ได ้ แลว้นาํฝ้ายมาผูกแขนให้เจา้ของขวญัเป็นอนัเสร็จ
พิธี  ส่วนพิธีทางศาสนาพราหมณ์  จะทาํพาขวญั  หรือพานบายศรี  จดัดว้ยพานทองเหลือง  หรือ              
ขนัสัมฤทธิ  (โอลงหิน)  หลาย ๆ  ใบซอ้นกนัใหสู้งขึนไป  มีใบตองสด ดอกไม ้ ผลไม ้ ฝ้ายผกูแขน  
(ขอ้มือ)  นิยมจดัพาขวญัเป็น  3-5-7  ชนั  แลว้แต่ความสามารถของผูจ้ดั ทงันีมีธรรมเนียมความเชือ
ว่า   3-5 ชันเป็นพาขวัญทีจัดสําหรับคนธรรมดา  ส่วน  7-9  ชันจัดสําหรับเชือพระวงศ์และ
พระมหากษตัริย ์

  การสวด  หรือการสูตขวญั  เป็นการประกอบพิธี   เพือเป็นกาํลงัใจแก่ผูป้ระกอบ            
คุณงามความดีเป็นศิริมงคลในการดาํเนินชีวิต  พิธีบายศรีสูตขวญัของชาวอีสาน  เช่น  เด็กอ่อน           
แม่ออกกรรม  (ออกไฟ)  บวช  แต่งงาน  ขึนบา้นใหม่  คา้ขายรํารวย  ไดเ้ลือนยศเลือนตาํแหน่ง  และ
เงินเดือนใหม่  ป่วย  สูตขวญัขา้ว  ววั  ควาย  สูตขวญัพระเถระ  เชือพระวงศ์  พระมหากษตัริย ์          
เป็นตน้ 

 3.   อาหารการกิน หมายถึง วฒันธรรมในการดําเนินชีวิตเกียวกับการกินอยู่  เช่น                  
ปลาร้า  ปลาจ่อม  เคม็บกันดั  อุ  อ่อม  แจ่วบอง  กอ้ยปลา  ปลาส้ม  เป็นตน้ 

  อาหารการกิน ชาวอุบลราชธานีนําสิงทีมีอยู่ตามธรรมชาติทงัสัตว์ และพืชมา
ประกอบเป็นอาหารคาวและหวาน โดยเฉพาะการปรุงอาหารมีส่วนประกอบจากสัตวแ์ละพืชนาํ
อยา่งใดอยา่งหนึงเป็นหลกั  และเรียกชืออาหารตามประเภทการปรุง  ตามดว้ยชือสัตวแ์ละพืชทีเป็น
ส่วนประกอบหลกั  เช่น  แกงปลา  แกงไก่  แกงเห็ด  แกงหน่อไม้  อาหารทีประกอบแล้วมีทงั
ประเภททีเป็นนํา  ไม่มีนํา  และแห้งกรอบ  ทังประเภทสุกและดิบ  จําแนกเป็นประเภทคือ       
ประเภทนาํ  ไดแ้ก่  แกง  ตม้  ประเภทไม่มีนาํ  หรือมีนาํน้อย  ไดแ้ก่  กอ้ย  ลาบ  ส้มตาํ  ซุบ  ห่อ
หมก  ควั  ป่น  แจ่ว  ประเภทแห้งกรอบ  ได้แก่  ปิง  (ย่าง)  จี  ประเภททีถนอมไว ้ ได้แก่  ส้ม  
(แหนม)  ปลาร้า  ไส้กรอก  หมาํ  เนือเคม็  เคม็บกันดั  และประเภทอาหารหวาน  ไดแ้ก่  ขา้วแดกงา  
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ขา้วเหนียวหวัหงอก  ขา้วโป่ง  (ขนมหูชา้ง)  ขา้วปาด  ขา้วตม้มดั  ขา้วลอดช่อง  ขา้วเม่าคลุก  ขา้วจี  
ขา้วบ่ายมะม่วง  ขา้วบ่ายมะขาม  ขา้วบ่ายนาํออ้ย  ตลอดจนอาหารทีปรุงจากพืชอืน ๆ  เช่น  หวัมนั  
เผอืก  ผลไมสุ้ก  เป็นตน้ 

  นอกจากนันอาหารแต่ละประเภทยงัแบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ตามส่วนประกอบของ
เครืองปรุงทีสําคญั  แล้วเรียกชืออาหารตามนัน  ดังที  คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุในคณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ 
(2542: 212-218)  ไดก้ล่าวไว ้ เช่น 

  ประเภทอาหารคาว  แกง  เป็นอาหารทีปรุงจากสัตวแ์ละพืช  ทาํให้สุกดว้ยนาํเดือด  
มีรสค่อนข้างจัด (เผ็ด  เค็ม) รับประทานได้ทงัส่วนประกอบหลักคือ พืชหรือสัตว์  นํา  และ
เครืองปรุง  มีคุณภาพทงัโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  วติามิน  และสมุนไพรจากเครืองปรุง  เช่น 
  ตม้  เป็นอาหารทีประกอบจากสัตวเ์ป็นส่วนใหญ่  ทาํให้สุกดว้ยนาํเดือด  ถา้สัตว ์
ตวัเล็ก  เช่น  ปลาหรือเขียดตวัเล็ก ๆ  นิยมตม้ทงัตวั  ส่วนมากมกัมีรสเปรียวเค็มนวัมีคุณภาพทงั
โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  วิตามิน  และสมุนไพร  (พึงระวงัการนาํสัตวที์เล็กเกินไปมาปรุงตม้ เป็น
อาหารเป็นการทาํลายพนัธ์ุสัตว)์ 
  ก้อย  เป็นอาหารทีประกอบจากสัตว์  มีลักษณะทีสุก ๆ ดิบ ๆ แบบดังเดิมดิบ              
ทุกชนิด  มีรสจดัทงัเผด็และเปรียว  มีคุณภาพในดา้นสมุนไพร  แต่อาจมีโทษเป็นพยาธิ 

  ลาบ  เป็นอาหารทีประกอบจากสัตวแ์ละพืช  มีลกัษณะค่อนขา้งสุกมากกว่าก้อย  
สับหรือหนั  ส่วนประกอบหลกัตอ้งมีรสจดั  ค่อนขา้งเผด็ 

  ส้มตาํ  เป็นอาหารทีประกอบจากพืชประเภทผลไมดิ้บ  สด  มีรสเผด็  แซบ  เปรียว  
มีคุณภาพดา้นวติามิน  อาจทาํใหท้อ้งเสียไดบ้า้ง 

  ซุบ  เป็นอาหารทีประกอบจากพืช  นิยมทาํให้สุกก่อน  ยกเวน้บางอยา่ง  เช่น  แตง  
ใบมะม่วงอ่อน  มีรสค่อนขา้งเผด็  มีคุณค่าทางอาหารทงัคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  และวติามิน 

  ห่อหมก  เป็นอาหารสุกประกอบจากพืชหรือสัตว์  ไม่ใส่กะทิ  มีรสหอมกรุ่น         
มีคุณค่าทางอาหารเพราะมีสมุนไพรหลายชนิด 

  ควั  เป็นอาหารทีประกอบจากสัตว์ตวัเล็ก ๆ  มีลักษณะแห้ง  สุก  มีรสเค็มมัน           
มีโปรตีนสูง  ใหไ้ขมนั  คาร์โบไฮเดรต  และเกลือแร่ 

  ป่น  เป็นอาหารทีประกอบจากสัตวห์รือเห็ด  มีลกัษณะเป็นนาํพริก  รสเผด็  แซบ    
มีคุณภาพโปรตีน  วติามิน  เกลือแร่   
  แจ่ว  เป็นอาหารทีประกอบจากพริกเป็นส่วนสําคญั  มีรสเผ็ด  เค็ม มีคุณค่าให ้  
เกลือแร่  โปรตีน  ถา้ส่วนประกอบเป็นปลาร้าดิบยอ่มเกิดพยาธิได ้
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  ปิง  (ย่าง)  เป็นอาหารทีประกอบจากสัตว์หรือเนือสัตว์สด  ย่างไฟให้สุกหรือ                
พอนาํตก  มีรสเคม็นวั  ใหโ้ปรตีนมาก  รวมทงัเกลือแร่ 

  จี  เป็นอาหารทีประกอบจากสัตวห์รือเนือสัตวส์ด  ทาํให้สุกดว้ยการเผาไฟทงัตวั
หรือชินเนือนัน  คลุกกบัถ่านไฟหรือขีเถ้า  แล่ส่วนทีถูกถ่านไฟออกแล้วกินเนือขา้งใน  ถ้าเป็น
ประเภทเนือจะขดูหรือทุบส่วนทีไหมใ้หห้ลุดออก 

  ส้ม  (แหนม)  เป็นอาหารดิบทีประกอบจากสัตวห์รือเนือสัตวห์มกัไวน้าน ๆ  มีรส
เปรียว  เค็มเล็กน้อย  ให้คุณค่าทางอาหารดา้นเกลือแร่  แมจ้ะมีโปรตีนแต่ดิบจึงไม่อาจยอ่ยมาเลียง
ร่างกายไดเ้ท่าทีควร  ผลเสียคือมีพยาธิ  จึงควรทาํใหสุ้กก่อนรับประทาน 

  ปลาร้า  เป็นอาหารหมกัจากสัตวโ์ดยเฉพาะปลา  รสเค็มนวั  มีโปรตีนและแร่ธาตุ  
เป็นอาหารดิบจึงมีพยาธิใบไมต้บั  ฉะนนัควรทาํใหสุ้กก่อนรับประทาน 

  ไส้กรอก  เป็นอาหารหมกั  ควรทาํให้สุกก่อนจึงรับประทาน  มีรสเค็ม  เปรียว         
มีโปรตีนและไขมนั 

  หมาํ  เป็นอาหารดิบประกอบจากสัตว ์ มีรสเปรียว  เค็มเล็กนอ้ย  มีโปรตีน เกลือแร่  
วติามิน  ผลเสียคือมีพยาธิ  ปวดทอ้ง  ควรทาํใหสุ้กก่อนรับประทาน 

  เนือเค็ม  เป็นอาหารแห้งเก็บไวรั้บประทานไดน้าน  มีรสเค็ม โปรตีนสูง  แร่ธาตุ
นอ้ย  เก็บไวน้านเกินไปอาจเกิดเชือราได ้

  เค็มบกันดั  เป็นอาหารประกอบจากปลาและสับปะรด หมกัดองไว ้มีรสเค็มหวาน  
มีคุณค่าโปรตีนและเกลือแร่ 

  ประเภทอาหารหวาน  เป็นอาหารทีประกอบจากพืชมีรสหวาน  ให้นําตาลมาก      
แต่ละชนิดมีเครืองปรุงหรือส่วนประกอบ  ดงันี 

  ขา้วแดกงา  ประกอบดว้ยขา้วเหนียวนึงสุกใหม่  นาํออ้ย  (ไม่ใชน้าํตาล)  เมล็ดงาควั 

  ขา้วเหนียวหวัหงอก  ประกอบดว้ยขา้วเหนียวนึง  มะพร้าวขดู  นาํออ้ย  หรือนาํตาล  
เกลือ 

  ขา้วโป่ง  (ขนมหูชา้ง)  ประกอบดว้ยขา้วเหนียวนึงตาํละเอียด  นาํตาล  หรือนาํออ้ย  
เกลือ  งา  รากเครือตดหมา   
  ขา้วปาด  ประกอบด้วย  แป้งข้าวจ้าว  นําตาลหรือนําอ้อย  มะพร้าวขูด  ใบเตย  
เกลือ 

  ขา้วตม้มดั  ประกอบดว้ยขา้วสารเหนียว  ใบตองกลว้ย  ตอกมดัขา้วทาํดว้ยไมไ้ผ ่ 
กลว้ยนาํวา้สุกงอม  เมล็ดถวั  เกลือ  มะพร้าว  นาํตาลทราย 

  ขา้วลอดช่อง  ประกอบดว้ยแป้งสิงคโปร์  นาํตาล  มะพร้าว 
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  ขา้วเม่าคลุก  ประกอบดว้ยขา้วเม่า  (ทาํจากขา้วเหนียว)  มะพร้าว  เกลือ  นาํตาล 

  ขา้วจี  ประกอบดว้ยขา้วเหนียวนึง  (ปัน)  เกลือ  ไข่ไก่  นาํออ้ย  ไมเ้สียบ  ปันขา้ว
เหนียว 

  ขา้วบ่ายมะม่วง  ประกอบดว้ยขา้วเหนียวนึง  มะม่วงนอ้ย  (กะล่อน)  สุก  ตดัส่วน
ขวับีบเมล็ดออกแลว้ใส่ขา้วเหนียวเขา้ไปแทน 

  ขา้วบ่ายมะขาม  บ่ายนาํออ้ย  ประกอบดว้ยขา้วเหนียวนึง  มะขามสุก หรือนาํออ้ย  
ใหปั้นขา้วเหนียวเป็นร่อง  แลว้ใส่มะขามสุกหรือกอ้นนาํออ้ยเขา้ไปภายในปันขา้วเหนียว 

 4.   หัตถกรรม  หมายถึง  งานฝีมือทีทําจากวสัดุทีมีในท้องถิน  เช่น  การทอผ้า         
การแกะสลกั  การหล่อโลหะทองเหลือง  การจกัสาน  ไมก้วาด  เครืองปันดินเผา  เป็นตน้ 

  หัตถกรรมพืนบา้นและการช่างทอ้งถิน จงัหวดัอุบลราชธานีมีหัตถกรรมพืนบา้น  
และการช่างทอ้งถิน ดงัที  คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการ
อาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ (2542: 143-148) ไดก้ล่าวไว ้ เช่น 

  การจักสาน  ชาวอุบลราชธานีได้สัมผ ัสกับหัตถกรรมจักสานมาตลอดชีวิต  
โดยเฉพาะการสืบทอดและสืบสานผลงานจากพ่อสู่ลูก   จนถึงรุ่นหลานมาถึงปัจจุบัน ชาว
อุบลราชธานีมีฝีมือในการจกัสาน  เพือสร้างสรรคผ์ลงานทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ซึงส่วนใหญ่ทาํ
จากไมไ้ผ่  วสัดุอีกชนิดหนึงทีชาวอุบลราชธานีนิยมนาํมาทาํเครืองจกัสาน คือ หวาย  ซึงปรากฏ
บริเวณหมู่บ้านทีอยู่ใกล้ป่าเขา  เช่น บริเวณใกล้ชายแดนทีติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  และราชอาณาจกัรกมัพูชาประชาธิปไตย  กก  เป็นวสัดุอีกชนิดหนึงทีนาํมาใช้  กก
เป็นพืชนาํทีตอ้งการนาํมาก โดยเฉพาะเจริญงอกงามดีในช่วงฤดูฝน  บางหมู่บา้นทีใกลแ้หล่งนาํ
สามารถปลูกกกได้  นาํมาทาํเครืองใช ้เช่น เสือ ระยะทีกกงอกงามชาวอุบลราชธานีจะเตรียมถอน
ตน้กกทีมีขนาดและความแก่อ่อนพอเหมาะนํามาสานหรือทอ  ก่อนทอต้องผ่าเส้นกกตากแดด              
ใหแ้หง้  ยอ้มสี ตากใหแ้หง้แลว้นาํมาสานหรือทอ เมือหมดหนา้นาเพือใชห้รือจาํหน่าย นอกจากนนั
ยงันํา  ก้า  เตย  ผือ  ใบลาน  ใบตาล มาสร้างงานหัตถกรรมจกัสาน  เพือใช้ในชีวิตได้อีกหลาย
ประเภท 
  หตัถกรรมทองเหลือง 

  หัตถกรรมทองเหลืองทีมีชือเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี คือ แหล่งทาํเครือง
ทองเหลืองบา้นปะอาว  ซึงการทาํเครืองทองเหลืองบา้นปะอาวนีเป็นภูมิปัญญาทีไดรั้บสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษทีได้อพยพโยกยา้ยถินฐานมาจากแถบหนองบวัลุ่มภู (จงัหวดัหนองบวัลาํภูใน
ปัจจุบนั)   ตงัแต่เมือสองร้อยกว่าปีทีแล้วนาํวิธีการหลอมโลหะมาสร้างผลิตภณัฑ์ทองเหลืองทีมี
ความวจิิตรบรรจงจนเป็นทียอมรับกนัอยา่งแพร่หลาย เอกลกัษณ์โดดเด่นอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของ
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การทาํเครืองทองเหลืองบา้นปะอาวคือ  วธีิการหล่อในแบบทีเรียกวา่ขีผึงหาย หรือแทนทีขีผึงโดยมี
ขันตอนก็คือ เริมจากตําดินโพนหรือดินจอมปลวกทีผสมมูลววัและแกลบคลุกเคล้าให้เป็น                      
เนือเดียวกนัแลว้ปันดินเป็นหุ่นหรือปันพิมพที์แห้งแลว้ใส่โฮงเสียน  (เครืองกลึง)  เพือเสียนพิมพ ์
(กลึงพิมพ)์ ให้ผิวเรียบและไดข้นาดตามตอ้งการจากนนัก็จะเคียนขีผึง คือ ใช้ขีผึงทีทาํเป็นเส้นพนั
รอบหุ่น แลว้กลึงขีผงึ ดว้ยการลนไฟบีบใหขี้ผงึเรียบเสมอกนัพร้อมทงัพิมพล์ายหรือใส่ลายรอบหุ่น
ขีผึงตามต้องการแล้วจึงใช้ดินผสมมูลว ัวโอบรอบหุ่นทีพิมพ์ลายแล้วให้โผล่สายชนวนไว ้                     
เพือป้องกนัไม่ให้โลหะหลอมไหลไปทีอืนจากนันก็ให้ใช้ดินเหนียวผสมแกลบเพือวางบนดินได้
แลว้สุมเบา้โดยวางเบา้ควาํและนาํไฟสุม  เพือใหขี้ผงึละลายออกจากเบา้แลว้เทโลหะทีหลอมละลาย
ในอุณหภูมิลงในเบา้เมือทิงไวใ้ห้อุณหภูมิเยน็ลงแลว้ก็จะแกะลูกคือ  ทุบเบา้ดินเพือเอาผลิตภณัฑ ์
แลว้กลึงตกแต่งดว้ยเครืองกลึงไมแ้ละโลหะเรียกว่ามอนใหญ่คือ กลึงผลิตภณัฑ์ทีเป็นรูปร่างแล้ว
และตกแต่งเติมรายละเอียดของลวดลายใหมี้ความคมชดัและสวยงาม 
 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 1.   ความสามารถในการสือสาร 

 2.   ความสามารถในการคิด 

 3.   ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1.   ซือสัตยสุ์จริต 

 2.   มีวนิยั  
 3.   ใฝ่เรียนรู้ 

 4.   มุ่งมนัในการทาํงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี1 เรือง ขนบธรรมเนียมประเพณ ี ความเชือ  ศาสนา (หน่วยการเรียนรู้ท ี1)   

ชัวโมงที  1 
 1. ขนัการเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

  1.1  นกัเรียนดูรูปภาพทีครูนาํมาใหดู้  ดงันี 
 

          
 

ทีมา:  หน่อไม ้ จาก  http://www.google.co.th    ทีมา:  หน่อไม ้ จาก  http://www.google.co.th 

 

          
 

ทีมา: หน่อไม ้จาก  http://www.google.co.th ทีมา:  เคม็หมากนดั จาก  http://www.manager.co.th/ 

 

   แล้วให้นักเรียนตอบคาํถามว่า  สิงนีคืออะไร  (หน่อไม้  หน่อไม้ขวดหน่อ     
ไมส้้ม เคม็บกันดั) หน่อไมส้้ม  เค็มบกันดั  เกิดจากวิธีการทาํอยา่งไร (การหมกั) การหมกั  นกัเรียน
คิดวา่เป็นภูมิปัญญาชาวบา้นหรือไม่  เช่น  ปลาร้า  ปลาจ่อม  ส้มผกั  เป็นตน้)  นกัเรียนยกตวัอยา่งที
คิดวา่เป็นภูมิปัญญาชาวบา้นหรือภูมิปัญญาทอ้งถิน  เพราะอะไร (เป็น/ไม่เป็น  เป็นเพราะ การหมกั
เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ทีสังสมมาแลว้ถ่ายทอดให้กบัลูกหลาน)  แลว้ทีบา้นนกัเรียนมี
การหมกัหรือดองหรือไม่  (มี/ไม่มี  ถา้มีมีอะไรบา้ง  (หน่อไมส้้ม ส้มผกั  ปลาร้า  ปลาจ่อม   เป็นตน้)
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จากสิงต่าง ๆ  ทีนักเรียนยกตวัอย่างมานักเรียนคิดว่ามีความสําคญักบันักเรียนหรือไม่  อย่างไร                   
(มีความสําคญั  เพราะสามารถนํามาแก้ปัญหาในชีวิตประจาํวนั  เช่น  การหมกั  หรือการดอง       
เกิดจากพืชผกั  ผลไม ้ หรือปลา  หรือเนือมีมากเกินไปรับประทานในวนัเดียวหรือครังเดียวไม่หมด  
ชาวบา้นเลยคิดวธีิทีจะเก็บอาหารไวรั้บประทานไดน้าน)   
  1.2 นกัเรียนและครู ร่วมกนัสรุปความหมายภูมิปัญญาทอ้งถิน (เกิดจากการสังสม
ประสบการณ์ของชาวบา้น หรือการเรียนรู้สืบทอดต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ  และไดถ่้ายทอดความรู้
เหล่านนัผา่นมายงัลูกหลานจนถึงปัจจุบนั  ในลกัษณะการเชือมโยงความรู้ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม  
และวฒันธรรม ไดอ้ยา่งเหมาะสมและผสมกลมกลืนในการแกปั้ญหา และพฒันาวิถีชีวิตของตนให้
สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุคสมัย) และความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิน                  
(เป็นเรืองทีสังสมมาตงัแต่อดีตจากประสบการณ์ชีวิตของชาวบา้นเอง  หรือจากการไดสื้บทอดต่อ
กนัมาจากบรรพบุรุษ เป็นทุกสิงทุกอยา่งทีชาวบา้นคิดขึนไดเ้องและนาํมาใช้ในการแกปั้ญหา และ
พฒันาวิถีชีวิตของตนเองให้สมดุลกบัสภาพแวดลอ้ม ถ่ายทอดโดยผ่านกระบวนการทางความเชือ 
จารีต  ประเพณี วิถีชีวิต  การทาํมาหากิน  พิธีกรรมต่าง ๆ ทาํให้เกิดความสงบสุขทงัในชุมชน 
หมู่บา้น  หรือในส่วนตวัของชาวบา้นเอง  ทาํให้คนในชุมชนพึงพาตนเองได ้ สามารถลดการพึงพา
จากสังคมภายนอก  เป็นสิงทีเกิดขึนและดาํรงอยูก่บัสังคมมนุษยม์าชา้นาน  มีการถ่ายทอดจากคน
รุ่นหนึงไปสู่คนอีกรุ่นหนึง  โดยกระบวนการค้นควา้วิจยั การประดิษฐ์คิดค้นและทดลองการ
ถ่ายทอดสืบทอดทางการศึกษาและการพรําสอนเพือใช้แก้ปัญหา  และพฒันาวิถีชีวิตของคนให้
สมดุล  และเหมาะสมกบัยคุสมยั)   
  1.3 ครูชีแจงเกียวกบัหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี เพือให้
นกัเรียนเขา้ใจตรงกนั (หน่วยการเรียนรู้ที 1 เรือง ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ และศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที 2 เรือง ภาษาและวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที 3 เรือง ศิลปกรรมและโบราณคดี  
หน่วยการเรียนรู้ที 4 เรือง การละเล่น ดนตรี และการพกัผ่อนหย่อนใจ หน่วยการเรียนรู้ที 5 เรือง  
ชีวติความเป็นอยู ่และวิทยาการ) และในหน่วยการเรียนรู้ที 1 เรือง  ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เชือ และศาสนาและให้นกัเรียนศึกษาจากใบความรู้ที 1 เรือง ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชือ  
และศาสนา 
  1.4  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปเนือหาเกียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชือ  
และศาสนา 
   (ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชือและศาสนา  เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิน ซึงเป็น
หลกัปฏิบติัทีคนในครอบครัว  ชุมชน  ไดป้ระพฤติปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั  เพือเป็นบรรทดัฐาน
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ของคนในทอ้งถิน  เพือการอยู่ร่วมกนัดว้ยความสามคัคีและสงบสุข  เช่น  คติ  ความเชือ  ฮีต  12  
คอง  14)     
 

ชัวโมงที  2   
  1.5  นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ  5-6  คน โดยการจบัสลาก และให้นกัเรียน
แต่กลุ่มเลือกประธาน  รองประธาน  และเลขานุการ 

  1.6 ประธานกลุ่มมอบหมายงาน  (โดยการจบัสลาก)  ให้สมาชิกในกลุ่มไปศึกษา
คน้ควา้ในหวัขอ้ทีไดรั้บมอบหมาย  เช่น 
   คนที 1 ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบั  ความหมายของขนบธรรมเนียม  ประเพณี                 
ความเชือ  ศาสนา 
   คนที  2  ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัคติ  ความเชือ 

   คนที  3  ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัคาํสอนของศาสนาทีเกียวกบั  บาป-บุญ   
นรก-สวรรค ์ ศีลธรรม   
   คนที  4  ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัฮีต  12  จากเดือนอา้ยถึงเดือนหก  
   คนที  5  ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัฮีต  12  จากเดือนเจ็ดถึงเดือนสิบสอง  
   คนที  6  ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัคอง  14 

 2. ขนัการออกแบบการจดัการความรู้ 

  2.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัออกแบบการจดัการความรู้ว่าจะไปศึกษาคน้ควา้   
ภูมิปัญญาท้องถินทีกลุ่มจบัสลากได้อย่างไร เช่น ถ้าจะไปศึกษาเรือง ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ความเชือ ศาสนา นกัเรียนจะไปหาขอ้มูลจากปราชญช์าวบา้นหรือในหนงัสือหรือจากอินเทอร์เน็ต   
(ปราชญช์าวบา้น เช่น พระครูโพธินิโครธาภิรักษ ์คุณพ่ออุทยั บุญทา คุณพ่อฤทธิ แสงแดง  คุณแม่   
ยุเย็น  สุยะรา  เป็นตน้  หรือห้องสมุดโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร  หรือห้องสมุดอาํเภอโพธิไทร 
หรือจากหนังสือวฒันธรรม  พฒันาการทางประวติัศาสตร์  เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวดั
อุบลราชธานี  หรือหนงัสืออุบลราชธานี 200 ปี หรือสืบคน้จากอินเทอร์เน็ต  เป็นตน้)  การหาขอ้มูล
จากปราชญ์ชาวบา้นโดยวิธีการใด  (สัมภาษณ์)  จากห้องสมุด  (หนงัสือเกียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิน
จงัหวดัอุบลราชธานี  หรือหนงัสือภูมิปัญญาทอ้งถินอืน ๆ)  จากอินเทอร์เน็ต โดยการพิมพค์าํสําคญั
ลงไป ในเวบ็ไซด์  (http//www.google.co.th  เช่น  พิมพค์าํวา่  ความหมายขนบธรรมเนียมประเพณี  
หรือฮีต  12  หรือคอง  14  หรือผญา  เป็นตน้)  จะนาํขอ้มูลมาทาํอะไร  (มาจดัเก็บเป็นความรู้ให้เป็น
หมวดหมู่  เช่น  หมวดฮีต  12  หมวดคอง  14  หมวดความเชือเกียวกบัการรักษาโรค เป็นตน้) 
  2.2  นกัเรียนช่วยกนัสรุปเป้าหมายในเรืองทีไปศึกษา  เช่น  เป้าหมายของการไป
ศึกษาเกียวกบัฮีต 12  เพือทราบแนวปฏิบติัของชาวบา้นในแต่ละเดือน  เช่น  เดือนอา้ย  บุญเขา้กรรม  
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เดือนย ี บุญคูณลาน  เดือนสาม  บุญขา้วจี  เดือนสี  บุญพระเวส  เดือนห้า  ตรุษสงกรานต ์ เดือนหก  
บุญบงัไฟ  เดือนเจ็ด  บุญชาํฮะ  เดือนแปด  บุญเขา้พรรษา  เดือนเกา้บุญขา้วประดบัดิน  เดือนสิบ  
บุญขา้วสาก  เดือนสิบเอ็ด  บุญออกพรรษา  เดือนสิบสอง  บุญกฐิน  หรือเป้าหมายวรรณกรรม
อีสานประเภทมุขปาฐะ  เช่น  ผญา  เป้าหมาย  เพือศึกษาผญาภาษิต  หรือผญาคาํสอน  หรือผญา
เกียวสาว  เป็นตน้   
  2.3 นกัเรียนนาํขอ้มูลทีได้จากการศึกษาคน้ควา้จดัเป็นหมวดหมู่แล้วจะนาํไปทาํ
ชินงานอะไร  (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  หนงัสือการ์ตูน  หนงัสือเล่มเล็ก  เวบ็บล็อก  เป็นตน้)   

 

ชัวโมงที 3  และนอกเวลาเรียน   
 3.  ขนัการสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 

  3.1 นกัเรียนแต่ละคนลงพืนทีศึกษาเนือหาทีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่มไปสัมภาษณ์
ปราชญ์ชาวบ้าน ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดอาํเภอโพธิไทร ห้องสมุดโรงเรียนโพธิไทร          
พิทยาคาร  หรืออืน ๆ เช่น (แนะนาํตวัเอง บอกวตัถุประสงคที์มาขอสัมภาษณ์ หวัขอ้ทีไปสัมภาษณ์  
ไดแ้ก่  ชือ-สกุล  ทีอยู่  วนั  เวลา  สถานทีทีไปสัมภาษณ์ ขนัตอนการทาํ/ปฏิบติั (ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของจงัหวดัอุบลราชธานี มีอะไรบา้ง หรือความเชือของชาวจงัหวดัอุบลราชธานีมีอะไรบา้ง  
หรือชาวจงัหวดัอุบลราชธานีมีพิธีกรรมทีตอ้งปฏิบติัในแต่ละเดือนหรือไม่ อย่างไร เป็นตน้) และ          
ถา้ไปศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ หรืออินเทอร์เน็ตตอ้งบอกแหล่งทีมา หรืออา้งอิงของเนือหาทีไป
ศึกษาคน้ควา้   
  3.2  นักเรียนบันทึกความรู้ทีได้จากการลงพืนทีจากการไปสัมภาษณ์ หรือจาก
การศึกษาคน้ควา้ ลงในใบงาน เช่น ใบงานที  1  เรือง ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนา 
  3.3  นกัเรียนแต่ละคนสรุปความรู้ทีไปศึกษาคน้ควา้ทาํเป็นแผนภูมิ หรืออืน ๆ ลง
ในสมุดบนัทึกเพือนาํเสนอกลุ่มต่อไป 
 

ชัวโมงที  4 
 4.  ขนัการแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
  4.1  นกัเรียนในกลุ่มแลกเปลียนความรู้โดยการอภิปรายเนือหาทีไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้ในหัวขอ้ทีได้รับมอบหมาย   (ไปศึกษาความรู้เรืองอะไร เก็บขอ้มูลครบหรือไม่ ปราชญ์
ชาวบา้นให้ความร่วมมือ ดีหรือไม่ อย่างไร หนังสือทีไปศึกษาคน้ควา้เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
เนือหาทีได้คืออะไร)  และสรุปแนวทางการจัดเก็บความรู้ทีไปศึกษามาต่อไป  (หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือการ์ตูน หนงัสือเล่มเล็ก เวบ็บล็อก  เป็นตน้)   
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  4.2  นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปผลการแลกเปลียนความรู้ในเรือง  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ความเชือ  และศาสนา 

  4.3  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนัดหมายการจดัทาํขอ้มูลทีแต่ละกลุ่มไปศึกษาคน้ควา้มา 
เพือทาํการจดัเก็บความรู้ในหวัขอ้ทีไดรั้บมอบหมาย (จะเริมลงมือทาํเมือไหร่ ไปทาํทีไหน อุปกรณ์
ทีใช้มีอะไรบา้ง อุปกรณ์ทีใช้จะยืมหรือซือใหม่ จะใช้งบประมาณเท่าไร และจะใช้เวลาทาํกีวนั    
เป็นตน้) 
 5.   ขนัการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ (นอกเวลาเรียน) 
  5.1  นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติการจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบทีได้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึงทีกลุ่มตกลงกันไว้ เ ช่นจัดทําเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  หนงัสือเล่มเล็ก  หนงัสือการ์ตูน  เวบ็บล็อก  เป็นตน้ 

  5.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํงานทีจดัทาํมานาํเสนอในหอ้งเรียน และให้เพือนกลุ่มอืน
วพิากษ ์หรือวจิารณ์ได ้

 6.  ขนัประยกุตใ์ชค้วามรู้ (นอกเวลาเรียน) 
  นกัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเคา้โครงเกียวกบัขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ความเชือ  
ศาสนา 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี 2  เรือง  ภาษาและวรรณกรรม  (หน่วยการเรียนรู้ท ี 2)     

ชัวโมงที 1 
 1.  ขนัการเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

  1.1  นกัเรียนชาย  และหญิงอ่านผญาทีครูนาํใหอ่้าน  ดงันี 
   (ชาย).... สุขซาํบายหมนัเสมอมนัเครือเก่าบ่นอ เทิงพ่อแม่พีนอ้งซาํบายถว้นอยู่
สู่คนบ่เด 

   (หญิง) .... นอ้งนี สุขซาํบายหมนั เสมอมนัเครือเก่าอยูด่อกอา้ย เทิงพ่อแม่พีนอ้ง
ซาํบาย พร้อมสู่คน 

(ทีมา:  ผญา ภูมิปัญญาอีสาน จาก  http://www.mcu.ac.th/) 
   นกัเรียนเคยพูดผญาหรือไม่  (เคย/ไม่เคย)  และนกัเรียนคิดวา่ผญาทีไดอ่้านไป
เป็นการพดูผญาเกียวกบัอะไร  (ผญาเกียวสาว)  และใหน้กัเรียนอ่านผญาอีกบทหนึง  เช่น 

                      “คนัเจา้ไดขี้ซา้งกงัฮ่มเป็นพระยา อยา่ไดลื้มคนทุกขผ์ูขี้ควายคอนกลา้”  

(ทีมา:  ผญา ภูมิปัญญาอีสาน จาก  http://www.mcu.ac.th/)  

   จากผญาทีอ่านเป็นผญาเกียวกบัอะไร  (ผญาคาํสอน)  และมีความหมายอยา่งไร  
(ถา้ไดดี้หรือไดเ้ป็นใหญ่แลว้ก็อยา่ไดลื้มผูค้นรอบขา้ง  หรือคนทีอยูเ่บืองหลงั) 
   ภาษาและวรรณกรรมของภาคอีสานมีอีกหรือไม่  (มี)  เช่นอะไรบา้ง  (หมอลาํ  
ควมทาย  นิทานพืนบา้น  เพลงกล่อมเด็ก  สารภญัญ)์ 
  1.2 ครูชีแจงเกียวกับหน่วยการเรียนรู้ภาษาและวรรณกรรมของชาวจังหวัด
อุบลราชธานี เพือให้นกัเรียนเขา้ใจตรงกนั (ภาษาและวรรณกรรมเป็นภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกียวกบั
นิทานพืนบ้าน  ทีมีการบอกเล่าเรืองราวต่าง ๆ มีการผูกเรืองหรือเล่าเรือง เพือให้เกิดความ
สนุกสนาน เช่น เชียงเมียง ผาแดงนางไอ่ เชียงฆ่อง ท้าวกาํกาดํา พระยาคนัคาก นางผมหอม                  
สังขศิ์ลป์ชยั การะเกด  หรือการพดูผญา  หมอลาํ  เพลงกล่อมเด็ก  สารภญัญ ์ เป็นตน้) 
  1.3  นกัเรียนแยกนงัเรียนตามกลุ่มเดิมทีจดัไวใ้นครังแรก 

  1.4  ประธานกลุ่มมอบหมายงาน  (โดยการจบัสลาก)  ให้สมาชิกในกลุ่มไปศึกษา
คน้ควา้ในหวัขอ้ทีไดรั้บมอบหมาย  เช่น 
   คนที 1 ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบั  ความหมายของนิทานพืนบา้น  ผญา  หมอลาํ  
เพลงกล่อมเด็ก  สารภญัญ ์

   คนที 2  ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบันิทานพืนบา้น 

   คนที 3  ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัผญา 
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   คนที 4  ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัหมอลาํ  
   คนที 5  ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัเพลงกล่อมเด็ก  
   คนที 6 ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัสารภญัญ ์
 

ชัวโมงที  2 

 2. ขนัการออกแบบการจดัการความรู้ 

  2.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัออกแบบการจดัการความรู้ว่าจะไปศึกษาคน้ควา้
เกียวกบัภาษาและวรรณกรรมทีนักเรียนจบัสลากได้  เช่น ถ้าจะไปศึกษาความหมายของนิทาน
พืนบ้าน  ผญา  หมอลํา  เพลงกล่อมเด็ก  สารภัญญ์ต้องไปศึกษาค้นควา้จากทีไหน (หนังสือ  
อินเทอร์เน็ต) นิทานพืนบา้นตอ้งไปศึกษาจากทีไหนบา้ง (ปราชญช์าวบา้น  หนงัสือนิทานพืนบา้น 
อินเทอร์เน็ต) และจะนาํขอ้มูลมาทาํอะไร (มาจดัเก็บเป็นความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดนิทาน
พนืบา้น หมวดผญา  หมวดหมอลาํ  หมวดเพลงกล่อมเด็ก  หมวดสารภญัญ)์ 
  2.2  นกัเรียนช่วยกนัสรุปเป้าหมายของในเรืองทีไปศึกษา  เช่น  เป้าหมายของการ
ไปศึกษาเกียวกบันิทานพืนบา้นมีเรืองอะไรบา้ง แต่ละเรืองใหค้วามสําคญั หรือเป้าหมายของการไป
ศึกษา  ผญา  วา่เป็นผญาภาษิต  หรือผญาคาํสอน  หรือผญาเกียวสาว  เป็นตน้   
  2.3  นักเรียนนําข้อมูลทีได้จากการจัดหมวดหมู่ทาํเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หนงัสือการ์ตูน หนงัสือเล่มเล็ก เวบ็บล็อก  เป็นตน้   
 

ชัวโมงที 3  และนอกเวลาเรียน   
 3.  ขนัการสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 

  3.1  นกัเรียนแต่ละคนลงพืนทีศึกษาเนือหาทีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่มไปสัมภาษณ์
ปราชญ์ชาวบ้าน ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดอาํเภอโพธิไทร  ห้องสมุดโรงเรียนโพธิไทร    
พิทยาคาร  หรืออืน ๆ  เช่น แนะนาํตวัเอง  บอกวตัถุประสงคที์มาขอสัมภาษณ์ หวัขอ้ทีไปสัมภาษณ์  
ไดแ้ก่  ชือ-สกุล  ทีอยู ่ วนั  เวลา  สถานทีทีไปสัมภาษณ์  นิทานเรืองนีมีเนือเรืองว่าอย่างไร และมี
ประโยชน์หรือคุณค่าต่อคนอีสานอย่างไร เป็นต้น และถ้าไปศึกษาค้นควา้จากหนังสือ หรือ
อินเทอร์เน็ตตอ้งบอกแหล่งทีมา  หรืออา้งอิงของเนือหาทีไปศึกษาคน้ควา้   
  3.2  นักเรียนบนัทึกความรู้ทีได้จากการลงพืนทีจากการไปสัมภาษณ์  หรือจาก
การศึกษาคน้ควา้ ลงในใบงาน  เช่น  ใบงานที  2  เรือง  ภาษาและวรรณกรรม 
  3.3  นกัเรียนแต่ละคนสรุปความรู้ทีไปศึกษาคน้ควา้ทาํเป็นแผนภูมิหรืออืน ๆ ลงใน
สมุดบนัทึก เพือนาํเสนอกลุ่มต่อไป 
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ชัวโมงที 4 
 4.  ขนัการแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
  4.1   นกัเรียนในกลุ่มแลกเปลียนความรู้โดยการอภิปรายเนือหาทีไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้ในหัวขอ้ทีได้รับมอบหมาย  (ไปศึกษาความรู้เรืองอะไร เก็บขอ้มูลครบหรือไม่ ปราชญ์
ชาวบา้นให้ความร่วมมือ ดีหรือไม่ อย่างไร  หนังสือทีไปศึกษาคน้ควา้เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
เนือหาทีได้คืออะไร)  และสรุปแนวทางการจัดเก็บความรู้ทีไปศึกษามาต่อไป  (หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  หนงัสือการ์ตูน  หนงัสือเล่มเล็ก  เวบ็บล็อก  เป็นตน้)   
  4.2   นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปผลการแลกเปลียนความรู้ในเรือง  ภาษาและ
วรรณกรรม 

 5.  ขนัการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ (นอกเวลาเรียน) 
  5.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบติั  การจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบทีไดจ้าก
การศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึงทีกลุ่มตกลงกันไว้  เช่น  จัดทําเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือเล่มเล็ก หนงัสือการ์ตูน เวบ็บล็อก  เป็นตน้ 

  5.2   นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํงานทีจดัทาํมานาํเสนอในห้องเรียน และให้เพือนกลุ่ม
อืนวพิากษ ์ หรือวจิารณ์ได ้

 6.  ขนัประยกุตใ์ชค้วามรู้ (นอกเวลาเรียน) 
  นกัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเคา้โครงโครงงานเกียวกบัภาษาและวรรณกรรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี 3  เรือง  ศิลปกรรมและโบราณคดี   (หน่วยการเรียนรู้ท ี 3)  

ชัวโมงที 1 
 1.  ขนัการเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

  1.1  นกัเรียนดูรูปภาพทีครูนาํใหดู้  ดงันี 

 

                                    
 

ภาพที 1          ภาพที  2 
 

ทีมา:  ศิลปะ  วฒันธรรม, ประเพณีจงัหวดัอุบลราชธานี, จาก https://sites.google.com/site/ 
 

   แลว้นกัเรียนช่วยกนับอกวา่นีเป็นภาพเกียวกบัอะไร  (แห่เทียนพรรษา)  การแห่
เทียนพรรษาทีมีชือเสียงระดบัโลกอยูที่จงัหวดัอะไร  (อุบลราชธานี)  การแกะสลกัเทียนพรรษาเป็น
งานประเภทศิลปกรรมหรือไม่  (เป็น/ไม่เป็น  เป็นเพราะ  เป็นสิงทีมนุษย์สร้างขึนให้มีความ
สวยงาม)  ภาพที 1  และภาพที 2  นักเรียนเห็นความแตกต่างหรือไม่  (เห็น/ไม่เห็น  เห็นภาพที 1  
เป็นการติดพิมพ ์ ภาพที 2  เป็นการแกะสลกั)     
 

           
 

ภาพที  3                                                          ภาพที  4 
 

ทีมา:  ผาแตม้  จาก http://www.oceansmile.com/E/Ubon/patam.htm 
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   ภาพที 3  เป็นภาพอะไร (ภาพเขียนทีผาแตม้)  ภาพที  4  เป็นภาพอะไร  (เสา
เฉลียงทีผาแตม้) ภาพที  3  เป็นศิลปกรรมหรือไม่  (เป็น)  ภาพที  4  เป็นศิลปกรรมหรือไม่  (เป็น/ 
ไม่เป็น  ไม่เป็น  เพราะมนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นคนสร้างสรรคแ์ต่เกิดจากธรรมชาติ) 
 

 

                                     

                                         ภาพที 5 
 

ทีมา:  หอไตรวดัทุ่งศรีเมือง,  จาก  http://www.moohin.com/thailand-travel-trips/ - /c / 
 

   จากภาพที   5  นัก เ รี ยน คิดว่ า เ ป็นโบราณสถาน   หรือโบราณวัต ถุ  
(โบราณสถาน  เพราะเป็นสิงปลูกสร้างไม่สามารถเคลือนทีได)้  นกัเรียนเคยเห็นทีไหน  (วดัทุ่งศรี
เมือง) และในจงัหวดัอุบลราชธานี   มีโบราณสถานอีกหรือไม่  (มี)  มีอยู่ทีไหนบ้าง  (สิมบ้าน                
นาควาย  ปราสาทบา้นเบ็ญ  เป็นตน้)  และนกัเรียนรู้จกัแหล่งโบราณคดีของจงัหวดัหรือไม่  (รู้จกั/     
ไม่รู้จกั)  ทีรู้จกัมีทีไหนบา้ง  (แหล่งโบราณคดีบา้นกา้นเหลือง  แหล่งโบราณคดีบา้นนาหนองเชือก)      
  1.2  ครูชีแจงเกียวกับหน่วยการเรียนรู้ศิลปกรรมและโบราณคดีของจังหวัด
อุบลราชธานี  เพือใหน้กัเรียนเขา้ใจตรงกนั (เป็นภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกียวกบัเรืองราว หรือสิงต่าง  ๆ 
ทีคนในทอ้งถินไดพ้บเห็นดว้ยบนัทึก  ปลูกสร้าง  ให้ผสมกลมกลืนให้เขา้กบัทอ้งถินของตนเองใน
ลกัษณะของการบนัทึกประวติัศาสตร์  ซึงออกมาในรูปแบบของการวาด  เช่น  ภาพเขียนสีทีวดั              
ทุ่งศรีเมือง  ผาแตม้  จารึก เป็นตน้  และโบราณสถาน  ทีเป็นสิงปลูกสร้าง  เช่น  ปราสาท หอไตร 
วดั อาคารทีพกัอาศยั อาคารส่วนราชการ โบราณวตัถุเป็นสิงของทีมีอายุเก่าแก่และมีความสําคญัต่อ
ประวติัศาสตร์และคนในทอ้งถินทีพบเห็นในทอ้งถิน  เช่น  พระพุทธรูป ภาพสลกันารายณ์บรรทม
สินธ์อรรถนารีศวร  พระคเณศ  เป็นตน้) 
  1.3  นกัเรียนแยกนงัเรียนตามกลุ่มเดิมทีจดัไวใ้นครังแรก 

  1.4  ประธานกลุ่มมอบหมายงาน  (โดยการจบัสลาก)  ให้สมาชิกในกลุ่มไปศึกษา
คน้ควา้ในหวัขอ้ทีไดรั้บมอบหมาย  เช่น 
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   คนที  1  และคนที   2  ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบั  ภาพเขียนสี  และจารึก 

   คนที  3  และคนที  4  ไปศึกษาคน้ควา้เกียวโบราณสถาน 

   คนที  5  และคนที  6  ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัโบราณวตัถุ  
 

ชัวโมงที  2 
 2. ขนัการออกแบบการจดัการความรู้ 

  2.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัออกแบบการจดัการความรู้  วา่จะไปศึกษาคน้ควา้
เกียวกบัศิลปกรรมและโบราณคดีไดอ้ยา่งไร  
  2.2   นกัเรียนช่วยกนัสรุปเป้าหมายในเรืองทีไปศึกษา  เช่น  เป้าหมายของการไป
ศึกษาเกียวกบัศิลปกรรม  หรือโบราณสถาน  หรือโบราณคดีมีอะไรบา้ง และมีความสาํคญัอยา่งไร   
  2.3   นกัเรียนนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการจดัหมวดหมู่มาจดัทาํเป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หนงัสือการ์ตูน หนงัสือเล่มเล็ก เวบ็บล็อก  เป็นตน้   
 

ชัวโมงที  3  และนอกเวลาเรียน   
 3.  ขนัการสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 

  3.1   นกัเรียนแต่ละคนลงพืนทีศึกษาเนือหาทีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่มไปสัมภาษณ์
ปราชญ์ชาวบ้าน  ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดอาํเภอโพธิไทร ห้องสมุดโรงเรียนโพธิไทร            
พิทยาคาร  หรืออืน ๆ เช่น (แนะนาํตวัเอง บอกวตัถุประสงคที์มาขอสัมภาษณ์ หวัขอ้ทีไปสัมภาษณ์  
ได้แก่ ชือ-สกุล ทีอยู่ วนั เวลา สถานทีทีไปสัมภาษณ์ และถ้าไปศึกษาค้นควา้จากหนังสือ หรือ
อินเทอร์เน็ต  ตอ้งบอกแหล่งทีมา  หรืออา้งอิงของเนือหาทีไปศึกษาคน้ควา้   
  3.2   นักเรียนบนัทึกความรู้ทีได้จากการลงพืนทีจากการไปสัมภาษณ์  หรือจาก
การศึกษาคน้ควา้ ลงในใบงาน  เช่น  ใบงานที    เรือง  ศิลปกรรม  และโบราณคดี 
  3.3  นกัเรียนแต่ละคนสรุปความรู้ทีไปศึกษาคน้ควา้ทาํเป็นแผนภูมิ  หรืออืน ๆ ลง
ในสมุดบนัทึก เพือนาํเสนอกลุ่มต่อไป 
 

ชัวโมงที  4 
 4.  ขนัการแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
  4.1  นกัเรียนในกลุ่มแลกเปลียนความรู้  โดยการอภิปรายเนือหาทีไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้ในหัวข้อทีได้รับมอบหมาย (ไปศึกษาความรู้เรืองอะไร เก็บข้อมูลครบหรือไม่ ปราชญ์
ชาวบา้นให้ความร่วมมือ ดีหรือไม่ อย่างไร หนังสือทีไปศึกษาคน้ควา้เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
เนือหาทีได้คืออะไร)  และสรุปแนวทางการจัดเก็บความรู้ทีไปศึกษามาต่อไป  (หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือการ์ตูน  หนงัสือเล่มเล็ก  เวบ็บล็อก  เป็นตน้)   
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  4.2  นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปผลการแลกเปลียนความรู้ในเรือง  ศิลปกรรมและ
โบราณคดี 

 5.   ขนัการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ  (นอกเวลาเรียน) 
  5.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบติัการจดัเก็บความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
วิธีการอยา่งใดอยา่งหนึงทีกลุ่มตกลงกนัไว ้ เช่น จดัทาํเป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือเล่มเล็ก  
หนงัสือการ์ตูน  เวบ็บล็อก  เป็นตน้ 

  5.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํงานทีจดัทาํมานาํเสนอในห้องเรียน  และให้เพือนกลุ่ม
อืนวพิากษ ์ หรือวจิารณ์ได ้

 6.   ขนัประยกุตใ์ชค้วามรู้ (นอกเวลาเรียน) 
  นกัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเคา้โครงเกียวกบัศิลปกรรมและโบราณคดี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี4  เรือง การละเล่น  ดนตรี และการพกัผ่อนหย่อนใจ (หน่วยการเรียนรู้ท ี 4) 

ชัวโมงที  1 
 1.  ขนัการเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

  1.1  นกัเรียนดูรูปภาพทีครูนาํใหดู้  ดงันี 

 

  
 

ภาพที 1        ภาพที  2 
 

ทีมาภาพที 1:  การฟ้อนรําอีสาน  จาก  http://www.baanmaha.com/community/thread .html

ทีมาภาพที 2:  การละเล่นภาคอีสาน  จาก  
http://guideubon.com/news/view.php?t= &s_id= &d_id=  

 

 
 

                                      ภาพที  3   
 

ทีมา:  การแสดงหมอลาํ  จาก  http://www.google.co.th/search?q=%E % 
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    แล้วนักเรียนช่วยกันบอกว่า  ภาพที  1  ภาพที  2  และภาพที  3  เป็นภาพ
เกียวกับอะไร  (การเซิงแหย่ไข่มดแดง  การเล่นขาโถกเถก  การแสดงหมอลาํ)  จากภาพทีเห็น
นกัเรียนคิดว่าเป็นการแสดงหรือการละเล่นของภาคใด  (ภาคอีสาน)  การแสดงหรือการละเล่น
นอกจากให้ความสนุกสนานแลว้นกัเรียนคิดว่าเกียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานหรือไม่  
(เกียวขอ้ง  เพราะการแสดงเกิดจากการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถิน  หรืออุปกรณ์การละเล่นก็
มีอยูใ่นทอ้งถิน  หรือเกิดจากนิสัยของคนอีสานทีชอบความสนุกสนาน) 

  1.2  ครูชีแจงเกียวกบัหน่วยการเรียนรู้การละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
เพือให้นักเรียนเขา้ใจตรงกนั (เป็นภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกียวกบั เรืองราวหรือสิงต่าง  ๆ ทีคนใน
ทอ้งถินไดพ้บเห็นแลว้นาํมาถ่ายทอดในลกัษณะศิลปะการแสดง  เพือเป็นการพกัผ่อนหยอ่นใจใน
ลกัษณะของการละเล่น  ดนตรี  เป็นเครืองดนตรีทีทาํจากวสัดุพืนบา้น  ทีนาํมาประกอบการแสดง
พืนบา้น  เช่น  แคน  โปงลาง  โหวต  เป็นตน้  ศิลปะการแสดง  เป็นการแสดงพืนบา้น เช่น หนัง 
ประโมทยั  หมอลาํ  เป็นตน้) 
  1.3  นกัเรียนแยกนงัเรียนตามกลุ่มเดิมทีจดัไวใ้นครังแรก 

  1.4  ประธานกลุ่มมอบหมายงาน  (โดยการจบัสลาก)  ให้สมาชิกในกลุ่มไปศึกษา
คน้ควา้ในหวัขอ้ทีไดรั้บมอบหมาย  เช่น 
   คนที 1  และคนที 2  ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัการละเล่นพืนบา้น 

   คนที 3  และคนที 4 ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัดนตรี 

   คนที 5  และคนที 6 ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัการแสดงพืนบา้น  
 

ชัวโมงที  2 
 2. ขนัการออกแบบการจดัการความรู้ 

  2.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัออกแบบการจดัการความรู้  วา่จะไปศึกษาคน้ควา้
เกียวกบั การละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจจากแหล่งขอ้มูลใดบา้ง 
  2.2  นักเรียนช่วยกันสรุปเป้าหมายในเรืองทีไปศึกษา เช่นเป้าหมายของการไป
ศึกษาเกียวกบัการละเล่น  ดนตรี และการพกัผอ่นหยอ่นใจมีอะไรบา้ง (ศึกษาวิธีเล่น ศึกษาคุณค่าใน
การละเล่น  เป็นตน้) และมีความสําคญัอย่างไร (ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสามคัคี              
ไดอ้อกกาํลงักาย  ฝึกการอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ เป็นตน้) 
  2.3  นักเรียนนําข้อมูลทีได้จากการจดัหมวดหมู่  ทาํเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
หนงัสือการ์ตูน หนงัสือเล่มเล็ก เวบ็บล็อก  เป็นตน้   
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ชัวโมงที  3  และนอกเวลาเรียน   
 3.  ขนัการสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 

  3.1 นกัเรียนแต่ละคนลงพืนทีศึกษาเนือหาทีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่มไปสัมภาษณ์
ปราชญ์ชาวบ้าน ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดอาํเภอโพธิไทร ห้องสมุดโรงเรียนโพธิไทร         
พิทยาคาร หรืออืน ๆ เช่น (แนะนาํตวัเอง บอกวตัถุประสงคที์มาขอสัมภาษณ์  หวัขอ้ทีไปสัมภาษณ์  
ได้แก่  ชือ-สกุล ทีอยู่ วนั เวลา สถานทีทีไปสัมภาษณ์ และถ้าไปศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ หรือ
อินเทอร์เน็ตตอ้งบอกแหล่งทีมา หรืออา้งอิงของเนือหาทีไปศึกษาคน้ควา้)   
  3.2  นักเรียนบนัทึกความรู้ทีได้จากการลงพืนทีจากการไปสัมภาษณ์  หรือจาก
การศึกษาคน้ควา้ลงในใบงาน  เช่น  ใบงานที  4  เรือง  การละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
  3.3 นกัเรียนแต่ละคนสรุปความรู้ทีไปศึกษาคน้ควา้ทาํเป็นแผนภูมิหรืออืน ๆ ลงใน
สมุดบนัทึก เพือนาํเสนอกลุ่มต่อไป 
 

ชัวโมงที  4 
 4.  ขนัการแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
  4.1  นกัเรียนในกลุ่มแลกเปลียนความรู้  โดยการอภิปรายเนือหาทีไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้ในหัวข้อทีได้รับมอบหมาย (ไปศึกษาความรู้เรืองอะไร เก็บข้อมูลครบหรือไม่ ปราชญ์
ชาวบา้นให้ความร่วมมือ ดีหรือไม่ อย่างไร หนังสือทีไปศึกษาคน้ควา้เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
เนือหาทีไดคื้ออะไร)  และสรุปแนวทางการจดัเก็บความรู้ทีไปศึกษามาต่อไป เช่นจดัทาํเป็นหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์  หนงัสือการ์ตูนหนงัสือเล่มเล็ก เวบ็บล็อก  เป็นตน้   
  4.2 นักเรียน  และครูช่วยกนัสรุปผลการแลกเปลียนความรู้  ในเรืองการละเล่น  
ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 5.  ขนัการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ  (นอกเวลาเรียน) 
  5.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบติัการจดัเก็บความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
วิธีการอยา่งใดอยา่งหนึงทีกลุ่มตกลงกนัไว ้ เช่น จดัทาํเป็นหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ หนงัสือเล่มเล็ก  
หนงัสือการ์ตูน  เวบ็บล็อก  เป็นตน้ 

  5.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํงานทีจดัทาํมานาํเสนอในห้องเรียน  และให้เพือนกลุ่ม
อืนวพิากษ ์ หรือวจิารณ์ได ้

 6.  ขนัประยกุตใ์ชค้วามรู้ (นอกเวลาเรียน) 
  นกัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเคา้โครงงานเกียวกบัการละเล่น  ดนตรี และการพกัผอ่น
หยอ่นใจ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี 5  เรือง  ชีวติความเป็นอยู่  และวิทยาการ   (หน่วยการเรียนรู้ที  5) 
 

ชัวโมงที  1 
 1.  ขนัการเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

  1.1  นกัเรียนดูรูปภาพทีครูนาํมาใหดู้  ดงันี 

 

 
 

ภาพที 1            ภาพที  2 
 

ทีมา:  เครืองจกัสานอีสาน  จาก http://www.google.co.th/search?biw= &bih= 

 

 
 

 ภาพที 3                           ภาพที 4                                                            
 

ทีมา:  อาหารอีสาน  จาก  http://www.google.co.th/search?biw= &bih=  

 

   แลว้นกัเรียนช่วยกนับอกว่าภาพที  1  ภาพที  2  ภาพที  3  และภาพที  4  เป็น
ภาพเกียวกบัอะไร  (กระติบขา้ว  ลอบ  กอ้ยไข่มดแดง  แกงเห็ด)  จากภาพทีเห็นนกัเรียนคิดวา่เกิด
จากชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานทีอยู่กับธรรมชาติหรือไม่ (ชีวิตอยู่กบัธรรมชาติ)  เครืองใช้
ภายในบา้น  อุปกรณ์การทาํมาหากิน  หรืออาหารก็ไดม้าจากธรรมชาติ   



 300 

  1.2  ครูชีแจงเกียวกับหน่วยการเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่  และวิทยาการ เพือให้
นักเรียนเข้าใจตรงกัน (ชีวิตความเป็นอยู่  และวิทยาการ  เป็นภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับการ
ประกอบกิจกรรมต่าง  ๆ  ทีคนในทอ้งถินไดพ้ึงพิงสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติในการดาํรงชีพ และ
สามารถปรับปรุงสิงแวดล้อมทางธรรมชาติให้เหมาะสมกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัในลกัษณะ
ของการประกอบอาชีพภายในทอ้งถิน  เช่น  การทาํไร่นาสวนผสม  วนเกษตร  เกษตรธรรมชาติ 
เป็นตน้การรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาและความเชือ  หมายถึง  การรักษาโรคภยัไขเ้จ็บของคนใน
ท้องถินด้วยความเชือตามพิธีกรรมต่าง ๆ  หรือรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร (ขิง  ข่า  กะเพรา               
ตน้สาบเสือ  ตน้เปลา้  วา่นหางจระเข ้ เป็นตน้)  การเสียเคราะห์  เสียเข็ญ  เสียลาง  การสวดอุบาทว ์ 
การแต่งแก ้ การสืบชะตา  รําผีฟ้า  คาํเขือน  คาํโพธิ-คาํไฮ  เป็นตน้  อาหารการกิน  เป็นวฒันธรรม
ในการดาํเนินชีวติเกียวกบัการกินอยู ่ เช่น  ปลาร้า  ปลาจ่อม  เค็มบกันดั  อุ  อ่อม แจ่วบอง กอ้ยปลา 
ปลาส้ม เป็นตน้  หตัถกรรม  เป็นงานฝีมือทีทาํจากวสัดุทีมีในทอ้งถิน  เช่น  การทอผา้ การแกะสลกั  
การหล่อโลหะทองเหลือง  การทาํเครือง จกัสาน  เครืองปันดินเผา  เป็นตน้) 
  1.3   นกัเรียนแยกนงัเรียนตามกลุ่มเดิมทีจดัไวใ้นครังแรก 

  1.4  ประธานกลุ่มมอบหมายงาน  (โดยการจบัสลาก)  ให้สมาชิกในกลุ่มไปศึกษา
คน้ควา้ในหวัขอ้ทีไดรั้บมอบหมาย  เช่น 
   คนที 1  และคนที 2  ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัการประกอบอาชีพของคนใน
ทอ้งถิน 

   คนที 3  และคนที 4 ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัการรักษาโรคดว้ยภูมิปัญญาและ 

ความเชือ 

   คนที 5 ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัอาหารการกิน  
   คนที 6 ไปศึกษาคน้ควา้เกียวกบัหตัถกรรม 
 

ชัวโมงที  2 
 2. ขนัการออกแบบการจดัการความรู้ 

  2.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัออกแบบการจดัการความรู้  วา่จะไปศึกษาคน้ควา้
เกียวกบัชีวติความเป็นอยู ่ และวทิยาการ  จากแหล่งขอ้มูลใดบา้ง 
  2.2   นักเรียนช่วยกนัสรุปเป้าหมายในเรืองทีไปศึกษา  เช่นเป้าหมายของการไป
ศึกษาเกียวกบัชีวติความเป็นอยู ่ และวทิยาการ มีอะไรบา้ง และมีความสาํคญัอยา่งไร   
  2.3 นักเรียนนาํขอ้มูลทีได้จากการจดัหมวดหมู่  ทาํเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หนงัสือการ์ตูน หนงัสือเล่มเล็ก เวบ็บล็อก  เป็นตน้   
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ชัวโมงที  3  และนอกเวลาเรียน   
 3.  ขนัการสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 

  3.1 นกัเรียนแต่ละคนลงพืนทีศึกษาเนือหาทีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่มไปสัมภาษณ์
ปราชญ์ชาวบ้าน  ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดอาํเภอโพธิไทร ห้องสมุดโรงเรียนโพธิไทร   
พิทยาคาร  หรืออืน ๆ เช่น (แนะนาํตวัเอง บอกวตัถุประสงคที์มาขอสัมภาษณ์ หวัขอ้ทีไปสัมภาษณ์ 
ได้แก่  ชือ-สกุล ทีอยู่ วนั เวลา สถานทีทีไปสัมภาษณ์ และถ้าไปศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ หรือ
อินเทอร์เน็ตตอ้งบอกแหล่งทีมา  หรืออา้งอิงของเนือหาทีไปศึกษาคน้ควา้) 
  3.2  นักเรียนบนัทึกความรู้ทีได้จากการลงพืนทีจากการไปสัมภาษณ์  หรือจาก
การศึกษาคน้ควา้ ลงในใบงาน  เช่น  ใบงานที    เรือง  ชีวติความเป็นอยู ่ และวทิยาการ 
  3.3 นกัเรียนแต่ละคนสรุปความรู้ทีไปศึกษาคน้ควา้ทาํเป็นแผนภูมิหรืออืน ๆ ลงใน
สมุดบนัทึก เพือนาํเสนอกลุ่มต่อไป 
 

ชัวโมงที  4 
 4.  ขนัการแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
  4.1  นกัเรียนในกลุ่มแลกเปลียนความรู้  โดยการอภิปรายเนือหาทีไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้ในหัวข้อทีได้รับมอบหมาย (ไปศึกษาความรู้เรืองอะไร เก็บข้อมูลครบหรือไม่ ปราชญ์
ชาวบา้นให้ความร่วมมือ  ดีหรือไม่  อย่างไร  หนงัสือทีไปศึกษาคน้ควา้เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
เนือหาทีไดคื้ออะไร)  และสรุปแนวทางการจดัเก็บความรู้ทีไปศึกษามาต่อไป  เช่นการจดัทาํเป็น
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือการ์ตูน  หนงัสือเล่มเล็ก  เวบ็บล็อก  เป็นตน้   
  4.2 นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปผลการแลกเปลียนความรู้  ในเรืองชีวิตความเป็นอยู ่ 
และวทิยาการ 

 5.  ขนัการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ(นอกเวลาเรียน) 
  5.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบติัการจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ  ทีไดจ้าก
การศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึงทีกลุ่มตกลงกันไว้ เ ช่น  จัดทําเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือเล่มเล็ก  หนงัสือการ์ตูน เวบ็บล็อก  เป็นตน้ 

  5.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํงานทีจดัทาํมานาํเสนอในห้องเรียน  และให้เพือนกลุ่ม
อืนวพิากษ ์ หรือวจิารณ์ได ้

 6.  ขนัประยกุตใ์ชค้วามรู้ (นอกเวลาเรียน) 
  6.1  นกัเรียนแต่ละคนเขียนเคา้โครงงานเกียวกบัชีวติความเป็นอยู ่ และวทิยาการ 
  6.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกเคา้โครงโครงงานทีกลุ่มสนใจมาจดัทาํเป็นโครงงาน
ของกลุ่ม  กลุ่มละ  1  เรือง 
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สือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  กระดานดาํ 
 2.  สลาก 

 3.  รูปภาพหน่อไม ้ หน่อไมข้วด  หน่อไมส้้ม  เค็มบกันดั  การเซิงแหยไ่ข่มดแดง  การ
เล่นขาโถกเถก  การแสดงหมอลาํ  กระติบขา้ว  ลอบ  กอ้ยไข่มดแดง  แกงเห็ด   
 4.   ตวัอยา่งผญาเกียวสาว  และผญาคาํสอน 
 5.  ใบงานที  1  เรืองขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชือ  ศาสนา   
 6.   ใบงานที  2  เรืองภาษา  และวรรณกรรม   
 7.   ใบงานที  3  เรืองศิลปกรรมและโบราณคดี 

 8.   ใบงานที  4  เรืองการละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ   
 9.   ใบงานที  5  เรืองชีวติความเป็นอยูแ่ละวทิยาการ   
                   10.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี   
                   11.  แบบบนัทึกความรู้  
                   12.  แบบวดัทกัษะการจดัการความรู้ 
                   13.  แบบประเมินใบงาน 

                   14.  แบบประเมินชินงาน 

                   15.  แบบประเมินโครงงาน 
 

ชินงาน/ภาระงาน 
 

ชินงาน ภาระงาน 
1.  ใบงาน 

     ใบงานที  1  เรือง  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชือ  ศาสนา   
     ใบงานที  2  เรือง  ภาษาและวรรณกรรม 

     ใบงานที  3  เรือง  ศิลปกรรมและโบราณคดี 
     ใบงานที  4  เรือง  การละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

     ใบงานที  5  เรือง  ชีวติความเป็นอยู ่ และวทิยาการ 
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ชินงาน ภาระงาน 
2.  ชินงานเกียวกบั  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ความเชือ  ศาสนา  หรือภาษาและวรรณกรรม 
หรือศิลปกรรมและโบราณคดี หรือการละเล่น  
ดนตรี  และการพกัผอ่นหยอ่นใจ  หรือชีวิต
ความเป็นอยู ่ และวทิยาการ  จดัทาํในรูปแบบ  
เช่น 
     2.1  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)   
     2.2  หนงัสือเล่มเล็ก   
     2.3  หนงัสือการ์ตูน     
     2.4  เวบ็บล็อก 

     2.5  อืน ๆ 
 

1.  ศึกษาคน้ควา้เกียวกบัขนบธรรมเนียม 

ประเพณี  ความเชือ  ศาสนา  หรือภาษาและ
วรรณกรรม หรือศิลปกรรมและโบราณคดี 
หรือการละเล่น  ดนตรี  และการพกัผอ่น
หยอ่นใจ  หรือชีวติความเป็นอยู ่ และ
วทิยาการ   
2.  สัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้นเกียวกบั
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชือ  ศาสนา 
หรือภาษาและวรรณกรรม หรือศิลปกรรม
และโบราณคดี หรือการละเล่น  ดนตรี  และ
การพกัผอ่นหยอ่นใจ  หรือชีวติความเป็นอยู ่ 
และวทิยาการ   

3.  โครงงาน จดัทาํโครงงาน 

4.  บทเรียน การถอดบทเรียน 

  
การวดัและประเมินผล 
 

วธีิการวดัและประเมินผล เครืองมือ เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
1.  การประเมินผลตามเกณฑที์กาํหนด 
    1.1  สงัเกตการปฏิบติั
กิจกรรมของกลุ่ม 

แบบสงัเกตพฤติกรรม คะแนนเตม็   10    คะแนน 
คะแนน       9-10   คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน       7-8     คะแนน  หมายถึง  ดี 
คะแนน       5-6     คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 

คะแนนตาํกวา่   5  คะแนน  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง   
     1.2  สงัเกตทกัษะ 

การจดัการความรู้ 
แบบวดัทกัษะการจดัการ
ความรู้ 

คะแนนเตม็   25    คะแนน 
คะแนน       20-25   คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน       15-19   คะแนน  หมายถึง  ดี 
คะแนน        10-14  คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 

คะแนนตาํกวา่ 10   คะแนน  หมายถึง ตอ้งปรับปรุง   
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วธีิการวดัและประเมินผล เครืองมือ เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.  ตรวจผลงาน 
     2.1  ตรวจใบงาน     ใบงาน    คะแนนเตม็   10    คะแนน   

คะแนน       9-10   คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน       7-8     คะแนน  หมายถึง  ดี 
คะแนน       5-6     คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 

คะแนนตาํกวา่   5  คะแนน  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง   
     2.2  ตรวจชินงาน 1.  หนงัสืออิเลคทรอนิกส์   

(E-book)  หรือ 

2.  หนงัสือเล่มเลก็  หรือ 

3.  หนงัสือการ์ตูน  หรือ   
4.  เวบ็บลอ็ก 

คะแนนเตม็   10    คะแนน 
คะแนน       9-10   คะแนน หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน       7-8     คะแนน  หมายถึง  ดี 
คะแนน       5-6     คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 

คะแนนตาํกวา่   5  คะแนน  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง   
     2.3  ตรวจโครงงาน โครงงาน คะแนนเตม็   20    คะแนน 

คะแนน       18-20   คะแนน หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน       15-17   คะแนน  หมายถึง  ดี 
คะแนน       10-14   คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 

คะแนนตาํกวา่ 10  คะแนน  หมายถึง ตอ้งปรับปรุง    
     2.4  ตรวจการบนัทึก
ความรู้ 

แบบบนัทึกความรู้ คะแนนเตม็   20    คะแนน 
คะแนน       18-20   คะแนน หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน       15-17   คะแนน  หมายถึง  ดี 
คะแนน       10-14   คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 

คะแนนตาํกวา่ 10  คะแนน  หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 
     2.5  ตรวจแบบทดสอบ 

วดัผลสมัฤทธิทางการเรียน   
แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิทางการเรียน   

คะแนนเตม็   10    คะแนน  (แต่ละหน่วย) 
คะแนน       9-10   คะแนน หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน       7-8     คะแนน  หมายถึง  ดี 
คะแนน       5-6     คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 

คะแนนตาํกวา่   5  คะแนน  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง   
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ผู้เรียนเกดิคุณลกัษณะอย่างไร 
 

 

วตัถุประสงค ์
ดา้นความรู้   

(K) 
ดา้นทกัษะ  

(P) 
ดา้นเจตคติ  

(A) 
1.  นกัเรียนสามารถบอกความหมายของ 

     1.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี   
ความเชือ  ศาสนาได ้

     1.2 ภาษาและวรรณกรรมได ้        
     1.3 ศิลปกรรมและโบราณคดีได ้    
     1.4 การละเล่น  ดนตรี  และ                
การพกัผอ่นหยอ่นใจได ้

     1.5 ชีวติความเป็นอยูแ่ละวทิยาการได ้

ความหมาย 
 

นกัเรียนให้
ความร่วมมือใน 

การปฏิบติั
กิจกรรม 

(ประเมินจาก
ทกัษะการ
จดัการความรู้) 

นกัเรียนมี
ความ
รับผดิชอบใน
การปฏิบติั
กิจกรรม 

(ประเมินจาก
พฤติกรรม) 
 

2.  นกัเรียนสามารถอธิบายความสาํคญั
ของ 

     2.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี             
ความเชือ  ศาสนาได ้

     2.2 ภาษาและวรรณกรรมได ้        
     2.3 ศิลปกรรมและโบราณคดีได ้    
     2.4 การละเล่น  ดนตรี  และ             
การพกัผอ่นหยอ่นใจได ้

     2.5 ชีวติความเป็นอยูแ่ละวทิยาการได ้

อธิบาย
ความสาํคญั 

 

นกัเรียนให้
ความร่วมมือใน 

การปฏิบติั
กิจกรรม 

(ประเมินจาก
ทกัษะการ
จดัการความรู้) 
 
 
 

นกัเรียนมี
ความ
รับผดิชอบใน
การปฏิบติั
กิจกรรม 

(ประเมินจาก
พฤติกรรม) 
 

 

 3.  นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่ง 
     3.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี            
ความเชือ  ศาสนาได ้

     3.2 ภาษาและวรรณกรรมได ้        
     3.3 ศิลปกรรมและโบราณคดีได ้    
     3.4 การละเล่น  ดนตรี  และการ
พกัผอ่นหยอ่นใจได ้

     3.5 ชีวติความเป็นอยูแ่ละวทิยาการได ้

ยกตวัอยา่ง 
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วตัถุประสงค ์
ดา้นความรู้   

(K) 
ดา้นทกัษะ  

(P) 
ดา้นเจตคติ  

(A) 
4.  นกัเรียนสามารถสรุปความสาํคญัของ 

     4.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี   
ความเชือ  ศาสนาได ้

     4.2 ภาษาและวรรณกรรมได ้        
     4.3 ศิลปกรรมและโบราณคดีได ้    
     4.4 การละเล่น  ดนตรี  และการ
พกัผอ่นหยอ่นใจได ้

     4.5 ชีวติความเป็นอยูแ่ละวทิยาการได ้

สรุปความสาํคญั   

5.  นกัเรียนสามารถจาํแนกความสัมพนัธ์ 
     5.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี               
ความเชือ  ศาสนาได ้

     5.2 ภาษาและวรรณกรรมได ้        
     5.3 ศิลปกรรมและโบราณคดีได ้    
     5.4 การละเล่น  ดนตรี  และ 

การพกัผอ่นหยอ่นใจได ้

     5.5 ชีวติความเป็นอยูแ่ละวทิยาการได ้

จาํแนก
ความสัมพนัธ์ 

นกัเรียนให้
ความร่วมมือใน 

การปฏิบติั
กิจกรรม 

(ประเมินจาก
ทกัษะการ
จดัการความรู้) 

นกัเรียนมี
ความ
รับผดิชอบใน
การปฏิบติั
กิจกรรม 

(ประเมินจาก
พฤติกรรม) 
 

 

 

6..  นกัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญัของ 
     6.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี           
ความเชือ  ศาสนาได ้

     6.2 ภาษาและวรรณกรรมได ้        
     6.3 ศิลปกรรมและโบราณคดีได ้    
     6.4 การละเล่น  ดนตรี  และ                   
การพกัผอ่นหยอ่นใจได ้

     6.5 ชีวติความเป็นอยูแ่ละวทิยาการได ้

ตระหนกัถึง
ความสาํคญั 
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วตัถุประสงค ์
ดา้นความรู้   

(K) 
ดา้นทกัษะ  

(P) 
ดา้นเจตคติ  

(A) 
7.  นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์

ในการนาํ 
     7.1   ขนบธรรมเนียมประเพณี              
ความเชือ  ศาสนาไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั
ได ้

     7.2  ภาษาและวรรณกรรมไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนัได ้     
     7.3  ศิลปกรรมและโบราณคดี ไปใช้
ในชีวติประจาํวนัได ้   
     7.4  การละเล่น  ดนตรี  และ                  
การพกัผอ่นหยอ่นใจไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

     7.5 ชีวติความเป็นอยูแ่ละวทิยาการ 
ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

คิดสร้างสรรค ์   
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ใบงานที........... 
เรือง........................................................................................ 

ชือ-สกุล ........................................................................................   กลุ่มท.ี.............ห้อง  ม.5/......... 
 

คําชีแจงใหน้กัเรียนบนัทึกขอ้มูลทีไปศึกษาคน้ควา้ตามประเด็นต่าง  ๆ  ดงันี 
 1. หวัขอ้ทีไดรั้บมอบหมาย 

 2. แหล่งขอ้มูลทีไปศึกษาคน้ควา้ (ระบุบุคคลทีไปสัมภาษณ์/ระบุหนงัสือ/ระบุเวบ็ไซด)์ 
 3. เนือหาทีไปศึกษาคน้ควา้ 
 4. สรุปเนือหาทีไปศึกษาคน้ควา้เป็นแผนภูมิ  หรืออืน ๆ   
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แบบประเมินใบงาน 
 

เนือหาเรือง........................................................................................  ชันมัธยมศึกษาปีที 5/............ 
คําชีแจง  ใหค้ะแนนในแบบบนัทึกขา้งล่างตามผลงานทีปรากฏ 
 

รายการ 

 

คนที 

เนือหา 
 

(2) 

การ
นาํเสนอ  

(2) 

กระบวนการ
กลุ่ม 

 (2) 

ตรงต่อ
เวลา 
(2) 

ความเป็น
ระเบียบ 

 (2) 

รวม
คะแนน  

(10) 

หมายเหต ุ

1        

2        

3        

4        

5        

6        

        

        

        

40        

 

 

บันทกึเพมิเติม  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                  (ลงชือ)  …………………………. ผูป้ระเมิน 

                                                                                             (……………………………) 

        วนัที ……เดือน…………….พ.ศ……… 
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แนวทางการประเมินใบงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 

ขอ้ที 
 

รายการประเมิน 
ระดบัการใหค้ะแนน 

2   1   0 

1 เนือหา เนือหาสาระถูกตอ้ง  
ชดัเจน  ครบถว้น
ตามหวัขอ้ทีกาํหนด   

เนือหาสาระ
ถูกตอ้ง  ชดัเจน  
ครบถว้นบางส่วน   

เนือหาสาระ            
ไม่ถูกตอ้ง     

2 การนาํเสนอ นาํเสนอผลงาน
ถูกตอ้งทุกขนัตอน 

นาํเสนอผลงาน
ถูกตอ้งเป็นบาง
ขนัตอน 

นาํเสนอผลงาน 
ไม่ถูกตอ้ง                
ทุกขนัตอน 

3 กระบวนการกลุ่ม สมาชิกทุกคนให้
ความร่วมมือ               
ในการทาํงาน 

สมาชิกส่วนใหญ่
ใหค้วามร่วมมือ  
ในการทาํงาน 

สมาชิกไม่ให้
ความร่วมมือ           
ในการทาํงาน 

4 ตรงต่อเวลา ทาํงานเสร็จตรงเวลา ทาํงานเสร็จแต่          
ไม่ตรงเวลา  

ทาํงานไม่เสร็จ
และไม่ตรงเวลา 

5 ความเป็นระเบียบ ผลงานเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และ
สมบูรณ์ 

ผลงานเป็นระเบียบ
เรียบร้อย แต่             
ไม่สมบูรณ์ 

ผลงานไม่เป็น
ระเบียบและ            
ไม่เรียบร้อย 
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แบบวดัทักษะการจัดการความรู้ 
 

เนือหาเรือง.......................................................................................... ชันมัธยมศึกษาปีที 5/............ 
คําชีแจง  ใหค้ะแนนในแบบบนัทึกขา้งล่างตามพฤติกรรมทีเกิดขึน 
 

พฤติกรรม 

 

 

เลขที 

การเตรียม
ความ
พร้อมฯ 

 (5) 

การ
ออกแบบฯ 

 

(5) 

การสร้าง
ความรู้ฯ 

 

(5) 

การ 

แลกเปลียน
ความรู้ฯ 

(5) 

การจดัเก็บ
ความรู้ฯ 

 

(20) 

การ
ประยกุต ์

ใชค้วามรู้ 

(20) 

รวม
คะแนน 

             
(60) 

 

หมายเหตุ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

         

         

         

40         

 

บันทกึเพมิเติม  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                  (ลงชือ)  …………………………. ผูส้ังเกต 
                                                                                             (……………………………) 

        วนัที ……เดือน…………….พ.ศ……… 
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แนวทางการประเมินการวดัทกัษะการจัดการความรู้ 

   
 

หวัขอ้ 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

     

การวางแผนเตรียม
ความพร้อมการ
จดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน 
 

นกัเรียนมีการ          
อภิปราย
แลกเปลียนความรู้
กบัครู  และเพือน
ในชนัเรียน  และ 
มีการอธิบาย
ประเด็นความรู้ได้
อยา่งชดัเจน 

นกัเรียนมีการ
อภิปราย
แลกเปลียนความรู้
กบัครู  และเพือน
ในชนัเรียนและ        
มีการอธิบาย
ประเด็นความรู้ 

ไม่ชดัเจน 

นกัเรียนมีการ
อภิปราย
แลกเปลียนความรู้
เฉพาะครูหรือ
เพือนในชนัเรียน
อยา่งใดอยา่งหนึง
และอธิบาย
ประเด็นความรู้ 

ไดอ้ยา่งชดัเจน 

นกัเรียนมีการ
อภิปราย
แลกเปลียนความรู้
เฉพาะครูหรือ
เพือนในชนัเรียน
อยา่งใดอยา่งหนึง
และอธิบาย
ประเด็นความรู้ 

ไม่ชดัเจน 

นกัเรียนมีการ
อภิปราย
แลกเปลียน
ความรู้กบัครู
หรือเพือนใน 
ชนัเรียนอยา่งใด
อยา่งหนึงและ
ไม่อธิบาย
ประเด็นความรู้ 

การออกแบบการ
จดัการความรู้ 
 

นกัเรียนระบุ
เป้าหมายการ
เรียนรู้กาํหนด
แหล่งความรู้ 

วิธีการแสวงหา
ความรู้ ขอ้มูลทีได้
ไปจะนาํไปทาํ
อะไร  และมีการ
สรุปเป้าหมายและ
วิธีการจดัการ
ความรู้อยา่งเป็น
ระบบไดค้รบถว้น
ทุกหวัขอ้ 

นกัเรียนระบุ
เป้าหมายการ
เรียนรู้กาํหนด
แหล่งความรู้ 

วิธีการแสวงหา
ความรู้ ขอ้มูลทีได้
ไปจะนาํไปทาํ
อะไร  และมีการ
สรุปเป้าหมายและ
วิธีการจดัการ
ความรู้อยา่งเป็น
ระบบไม่ครบ  

 หวัขอ้ 

นกัเรียนระบุ
เป้าหมายการ
เรียนรู้กาํหนด
แหล่งความรู้ 

วิธีการแสวงหา
ความรู้ ขอ้มูลทีได้
ไปจะนาํไปทาํ
อะไร  และมีการ
สรุปเป้าหมายและ
วิธีการจดัการ
ความรู้อยา่งเป็น
ระบบไม่ครบ  

 หวัขอ้ 

นกัเรียนระบุ
เป้าหมายการ
เรียนรู้กาํหนด
แหล่งความรู้ 

วิธีการแสวงหา
ความรู้ ขอ้มูลทีได้
ไปจะนาํไปทาํ
อะไร  และมีการ
สรุปเป้าหมายและ
วิธีการจดัการ
ความรู้อยา่งเป็น
ระบบไม่ครบ  

 หวัขอ้ 

นกัเรียนระบุ
เป้าหมายการ
เรียนรู้กาํหนด
แหล่งความรู้ 

วิธีการแสวงหา
ความรู้ ขอ้มูลที
ไดไ้ปจะนาํไป
ทาํอะไร  และ        
มีการสรุป
เป้าหมายและ
วิธีการจดัการ
ความรู้อยา่งเป็น
ระบบไม่ครบ 

-  หวัขอ้ 
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แนวทางการประเมินการวดัทกัษะการจัดการความรู้ (ต่อ) 
   

 

หวัขอ้ 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

     

การสร้างความรู้
จากความรู้ที 

ฝังลึกเป็นความรู้ 

ทีชดัแจง้ 
 

 

นกัเรียนแสวงหา
ความรู้  จาก 
เอกสาร  มากกวา่  

  ชิน  ปราชญ์
ชาวบา้น  มากกวา่  

  คน  และ 

 สรุปเนือหาที
ไดรั้บมอบหมาย
ครบถว้น 

นกัเรียนแสวงหา
ความรู้ จาก
เอกสาร    ชิน 
ปราชญช์าวบา้น  
มากกวา่    คน 

สรุปเนือหาที
ไดรั้บมอบหมาย
ครบถว้น 

นกัเรียนแสวงหา
ความรู้  จาก 
เอกสาร    ชิน 
ปราชญช์าวบา้น  
มากกวา่    คน 

สรุปเนือหาที
ไดรั้บมอบหมาย 

ไม่ครบถว้น 

นกัเรียนแสวงหา
ความรู้ จาก 
เอกสาร    ชิน 
ปราชญช์าวบา้น  
มากกวา่    คน 

สรุปเนือหาที
ไดรั้บมอบหมาย
ไม่ครบถว้น 

นกัเรียน
แสวงหาความรู้  
จากเอกสารหรือ 
 ปราชญ์
ชาวบา้นอยา่งใด
อยา่งหนึงและ
หรือเนือหาที
ไดรั้บมอบหมาย
ไม่ครบถว้น 

การแลกเปลียน
ความรู้เพือให้เกิด
องคค์วามรู้ใหม่ 
 

การอภิปราย  และ
สรุปผลผูเ้รียน
สามารถระบุหวัขอ้
หลกัทีไปศึกษา
และหาเหตุผลมา
สนบัสนุนขอ้มูล
หลกัไดอ้ยา่ง
ครบถว้นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

การอภิปราย  และ
สรุปผลผูเ้รียน
สามารถระบุหวัขอ้
หลกัทีไปศึกษา
และหาเหตุผลมา
สนบัสนุนขอ้มูล
หลกัไดค้รบถว้น
แต่ไม่ชดัเจน 

การอภิปราย  และ
สรุปผลผูเ้รียน
สามารถระบุหวัขอ้
หลกัทีไปศึกษา
และหาเหตุผลมา
สนบัสนุนขอ้มูล
หลกัได ้                
ไม่ครบถว้น  และ
ชดัเจน 

การอภิปราย  และ
สรุปผลผูเ้รียน
สามารถระบุหวัขอ้
หลกัทีไปศึกษา
และหาเหตุผลมา
สนบัสนุนขอ้มูล
หลกัได ้                 
ไม่ครบถว้นและ     
ไม่ชดัเจน 

การอภิปราย  
และสรุปผล
ผูเ้รียนสามารถ
ระบุไดเ้ฉพาะ
หวัขอ้หลกัเพียง
อยา่งเดียว 

การจดัเก็บความรู้
อยา่งเป็นระบบ 

 

การประเมินชินงาน 

การประยกุตใ์ช้
ความรู้ 

 

การประเมินโครงงาน 
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แนวทางการประเมินชินงาน 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

     

.  เนือหา มีรายละเอียด
ขยายความทุก
ประเด็นของเรือง
ดว้ยขอ้มูลที
ถูกตอ้ง  และ           
มีความสอดคลอ้ง
กนั 

มีรายละเอียด
ขยายความ
ประเด็นของเรือง
ดว้ยขอ้มูลที
สอดคลอ้งกนั 

มีรายละเอียด
ขยาย
ความสาํคญั
และ
รายละเอียด          
มีความสมบูรณ์ 

มีรายละเอียด
ขยายความบาง
ประเด็นและมี
รายละเอียด
นอ้ยหรือ              
มีใจความ        
ไม่สมบูรณ์ 

เขียนขอ้ความ
เป็นประเด็น 
โดยไม่มี
รายละเอียด 
ขยายความ 

 .  ความครบถว้นถูกตอ้ง
ของขอ้มูล 

มีการปฏิบติัครบ
ทุกรายการ 

ขอ้มูลทีเลือกมา
ครบทุกรายการ 

มีการให้เหตุผล
ประกอบ 

มีภาพหรือ
แผนภูมิประกอบ
ทุกรายการ 

มีการปฏิบติัครบ
ทุกรายการ 

ขอ้มูลทีเลือกมา
ครบทุกรายการ 

มีการให้เหตุผล
ประกอบ 

มีภาพหรือ
แผนภูมิประกอบ
บางรายการ 

มีการปฏิบติั        
ไม่ครบทุก
รายการ 

ขอ้มูลทีเลือกมา
ครบทุกรายการ 

มีการให้เหตุผล
ประกอบ 

ไม่มีภาพหรือ
แผนภูมิ 

มีการปฏิบติั
ครบบาง
รายการ 

ขอ้มูลทีเลือกมา
ไม่ครบทุก
รายการ 

ไม่มีการให้
เหตุผล 

ไม่มีภาพหรือ
แผนภูมิ 

มีการปฏิบติั 
ไม่ครบ 
ทุกรายการ 

 

 .  ความริเริมสร้างสรรค ์ ผลงานบ่งบอกถึง
ความริเริม
สร้างสรรค์
น่าสนใจ  เช่น  มี
แผนภูมิประกอบ  
มีภาพประกอบ  
สีสนัสวยงาม          
มีการบรรยาย          
ใตภ้าพอยา่ง
ละเอียด 

ผลงานบ่งบอกถึง
ความริเริม
สร้างสรรค์
น่าสนใจ  เช่น         
มีแผนภูมิ                 
มีภาพประกอบ  
สีสนัสวยงาม           
มีการบรรยาย          
ใตภ้าพบางภาพ  
แต่ไม่ค่อย
ละเอียด 

ผลงานบ่งบอก
ถึงความริเริม
สร้างสรรค์
น่าสนใจ  เช่น  
มีแผนภูมิ             
มีภาพ 

ประกอบ   
สีสนัสวยงาม
บางภาพ  

ผลงานบ่งบอก
ถึงความริเริม
สร้างสรรค ์

ผลงานไม่บ่ง
บอกถึงความ
ริเริมสร้างสรรค ์    
ไม่มีลวดลาย          
ไม่มีสีสนั 

.  วิธีทาํชินงาน แสดงวิธีทาํ
ถูกตอ้ง  ชดัเจนมี
คาํบรรยาย
ประกอบ  มี
ตน้ฉบบัร่างแกไ้ข 

แสดงวิธีทาํ
ถูกตอ้งเป็นส่วน
ใหญ่มีคาํบรรยาย
ประกอบ มี
ร่องรอยการแกไ้ข
ปรับปรุง 

แสดงวิธีทาํ
ถูกตอ้ง  ชดัเจน
มีคาํบรรยาย
ประกอบ ไม่มี
ตน้ฉบบัร่าง
แกไ้ข 

แสดงวิธีทาํ
ถูกตอ้ง
บางส่วน มีคาํ
บรรยาย
ประกอบ           
แต่ไม่ชดัเจน 

แสดงวิธีทาํ            
ไม่เหมาะสม          
ไม่ชดัเจน  
ขอ้มูลส่วนใหญ่     
ไม่ถูกตอ้ง   

 



 315 

แนวทางการประเมินโครงงาน 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

     

.  เนือหา มีรายละเอียด
ขยายความทุก
ประเด็นของเรือง
ดว้ยขอ้มูล               
ทีถูกตอ้ง  และ    
มีความสอดคลอ้ง
กนัอยา่งละเอียด 

มีรายละเอียด
ขยายความ
ประเด็นของเรือง
ดว้ยขอ้มูลที
สอดคลอ้งกนัแต่
ไม่ละเอียด 

มีรายละเอียด
ขยาย
ความสาํคญั
และรายละเอียด
มีความสมบูรณ์
บางส่วน 

มีรายละเอียด
ขยายความบาง
ประเด็นและ        
มีรายละเอียด
นอ้ยหรือมี
ใจความ        
ไม่สมบูรณ์ 

เขียนขอ้ความ
เป็นประเด็น
โดยไม่มี
รายละเอียด
ขยายความ 

.  การออกแบบโครงงาน  นาํเสนอผลงาน
ถูกตอ้งทุก
ขนัตอน        
สีสนัสวยงาม           
มีความคิด
สร้างสรรค ์

นาํเสนอผลงาน
ถูกตอ้งทุก
ขนัตอนเป็นส่วน
ใหญ่  สีสนั
สวยงาม                   
มีความคิด
สร้างสรรค ์

นาํเสนอผลงาน
ถูกตอ้งทุก
ขนัตอน เป็น
ส่วนใหญ่  
สีสนัสวยงาม 
ขาดความคิด
สร้างสรรค ์

นาํเสนอผลงาน
ถูกตอ้งบาง
ขนัตอน      
สีสนัไม่ค่อย
สวยงาม               
ขาดความคิด
สร้างสรรค ์

นาํเสนอผลงาน    
ไม่ถูกตอ้งตาม
ขนัตอน  สีสนั      
ไม่สวยงาม  
ขาดความคิด
สร้างสรรค ์

.  การนาํเสนอ มีการสือสาร
ชดัเจน รูปแบบ
การนาํเสนอ
เหมาะสม  ขอ้มลู
รายงานชดัเจน  
สรุปขอ้มูลไดต้รง
ประเด็น 

มีการสือสาร
ชดัเจน รูปแบบ
การนาํเสนอ
เหมาะสม  ขอ้มลู
รายงานชดัเจน
เป็นบางรายการ
เป็นส่วนใหญ่  
สรุปขอ้มูลไดต้รง
ประเด็น 

มีการสือสาร
ชดัเจน รูปแบบ
การนาํเสนอ
เหมาะสม  
ขอ้มูลรายงาน
ชดัเจนเป็นบาง
รายการ  สรุป
ขอ้มูลไดต้รง
บางประเด็น 

สือสารไม่ค่อย
ชดัเจน รูปแบบ
การนาํเสนอ
เหมาะสม  
ขอ้มูลรายงาน
ไม่ชดัเจนเป็น
ส่วนใหญ่ มีการ
สรุปขอ้มูลบา้ง
บางประเด็น 

สือสาร                 
ไม่ชดัเจน 
รูปแบบ             
การนาํเสนอ         
ไม่เหมาะสม  
ไม่มีการสรุป
ขอ้มูล 

.  องคป์ระกอบโครงงาน มีการจดั
องคป์ระกอบครบ
ทุกรายการ  และ 
มีขนาดตวัอกัษร
หรือรูปภาพ
เหมาะสม              
แยกหวัขอ้ใหญ่  
หวัขอ้ยอ่ยชดัเจน
หรือจดัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม
กลมกลืนทงั
โครงงาน 

มีการจดั
องคป์ระกอบครบ
ทุกรายการ  และ 
มีขนาดตวัอกัษร
หรือรูปภาพ
เหมาะสม                
แยกหวัขอ้ใหญ่  
หวัขอ้ยอ่ย               
ไม่ชดัเจนเป็นบาง
หวัขอ้เป็นส่วน
ใหญ่ 

มีการจดั
องคป์ระกอบ
ครบทุกรายการ  
และมีขนาด
ตวัอกัษรหรือ
รูปภาพ
เหมาะสม             
แยกหวัขอ้ใหญ่  
หวัขอ้ยอ่ยไม่
ชดัเจน 

มีการจดั
องคป์ระกอบ
ครบทุกรายการ  
และมีขนาด
ตวัอกัษรหรือ
รูปภาพ
เหมาะสม             
ไม่แยกหวัขอ้
ใหญ่  หวัขอ้
ยอ่ยชดัเจน 

มีการจดั
องคป์ระกอบ
ไม่ครบทุก
รายการ  และ        
มีขนาด
ตวัอกัษรหรือ
รูปภาพ                 
ไม่เหมาะสม
เกือบทุกรายการ   
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แบบบันทึกความรู้ 
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ชันมัธยมศึกษาปีท ี 5/.........................................................................................  เลขที ....................  
ชือเรือง  ............................................................................................................................................... 
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สถานทีบันทกึ  .................................................................................................................................... 
เนือเรือง: ............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ชือผู้บันทกึความรู้  .............................................................................................................................. 
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แบบประเมินแบบบันทึกความรู้ 

เนือหาเรือง.......................................................................................... ชันมัธยมศึกษาปีที 5/............ 
คําชีแจงใหค้ะแนนในแบบบนัทึกความรู้ขา้งล่างตามผลงานทีปรากฏ 
 

รายการ 

 

 

 

คนที 

การดาํเนิน
กิจกรรม 

 

 

(4) 

เทคนิคหรือ
วธีิดาํเนิน
กิจกรรม   

 

(4) 

ผลทีเกิด
จากการ
ดาํเนิน
กิจกรรม 

(4) 

ปัจจยัในการ
ดาํเนิน
กิจกรรม 

 

(4) 

สรุป 
 

 

 

(4) 

รวม
คะแนน 

 

 

(20) 

หมายเหตุ 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

        

        

        

40        

 

บันทกึเพมิเติม  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                  (ลงชือ)  …………………………. ผูป้ระเมิน 

                                                                                             (……………………………) 

        วนัที ……เดือน…………….พ.ศ……… 
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แนวทางการประเมินแบบบันทกึความรู้ 
 

ประเด็น 

การประเมิน 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
    

.  การดาํเนิน
กิจกรรม 

มีการเขียนวธีิการ
ดาํเนินงานตงัแต่
เริมปฏิบติักิจกรรม
จนสินสุดกิจกรรม  
มีการเล่าถึง
เบืองหลงัของการ
ปฏิบติั  และแรง
บนัดาลใจในการ
ปฏิบติักิจกรรม
อยา่งชดัเจน 

การเขียนวธีิการ
ดาํเนินงานตงัแต่
เริมปฏิบติักิจกรรม
จนสินสุดกิจกรรม  
มีการเล่าถึง
เบืองหลงัของการ
ปฏิบติั  และแรง
บนัดาลใจในการ
ปฏิบติักิจกรรม          
ไม่ชดัเจน 

 มีการเขียนวธีิการ
ดาํเนินงานตงัแต่
เริมปฏิบติักิจกรรม
จนสินสุดกิจกรรม  
มีการเล่าถึง
เบืองหลงัของการ
ปฏิบติั  แต่ไม่มีการ
เขียนถึงแรงบนัดาล
ใจในการปฏิบติั
กิจกรรม 

การเขียนวธีิการ
ดาํเนินงานตงัแต่
เริมปฏิบติั
กิจกรรมจน
สินสุดกิจกรรม  
แต่ไม่มีการเล่าถึง
เบืองหลงัของการ
ปฏิบติั  และแรง
บนัดาลใจในการ
ปฏิบติักิจกรรม 

.  เทคนิคหรือ
วธีิการดาํเนิน
กิจกรรม 

มีการเขียน
รายละเอียดเกียวกบั
เทคนิคหรือวธีิการ
ในการดาํเนิน
กิจกรรมใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จ  เช่น  การ
ระดมความคิดเห็น  
การแลกเปลียน
ความรู้  เป็นตน้  
อยา่งชดัเจน 

มีการเขียน
รายละเอียดเกียวกบั
เทคนิคหรือวธีิการ
ในการดาํเนิน
กิจกรรมใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จ  เช่น  การ
ระดมความคิดเห็น  
การแลกเปลียน
ความรู้  เป็นตน้   
ไม่ชดัเจน 

ไม่มีการเขียน
รายละเอียดเกียวกบั
เทคนิคหรือวธีิการ
ในการดาํเนิน
กิจกรรมใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จ  เพียงแต่มี
การยกตวัอยา่ง
วธีิการดาํเนิน
กิจกรรมมากกวา่   
ตวัอยา่ง 

ไม่มีการเขียน
รายละเอียด
เกียวกบัเทคนิค
หรือวธีิการในการ
ดาํเนินกิจกรรม
ใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จ  
เพียงแต่มีการ
ยกตวัอยา่งวธีิการ
ดาํเนินกิจกรรม  

  ตวัอยา่ง 
.  ผลทีเกิดจากการ
ดาํเนินกิจกรรม 

มีการเขียนถึง
ผลสาํเร็จทีเกิดขึน
จากการดาํเนิน
กิจกรรม  ปัญหา
อุปสรรคในการ
ดาํเนินกิจกรรม  
และวธีิการแกไ้ข
ปัญหาทีเกิดขึน
อยา่งชดัเจน   

มีการเขียนถึง
ผลสาํเร็จทีเกิดขึน
จากการดาํเนิน
กิจกรรม  ปัญหา
อุปสรรคในการ
ดาํเนินกิจกรรม  
และวธีิการแกไ้ข
ปัญหาทีเกิดขึน          
ไม่ชดัเจน   

มีการเขียนถึง
ผลสาํเร็จทีเกิดขึน
จากการดาํเนิน
กิจกรรม  ปัญหา
อุปสรรคในการ
ดาํเนินกิจกรรม     
แต่ไม่บอกวธีิการ
แกไ้ขปัญหาที
เกิดขึน   

มีการเขียนถึง
ผลสาํเร็จทีเกิดขึน
จากการดาํเนิน
กิจกรรม  แต่ไม่มี
การพดูถึงปัญหา
อุปสรรคในการ
ดาํเนินกิจกรรม  
และวธีิการแกไ้ข
ปัญหาทีเกิดขึน  
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แนวทางการการประเมินแบบบันทกึความรู้  (ต่อ) 
 

ประเด็น 

การประเมิน 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
    

.  ปัจจยัใน
การดาํเนิน
กิจกรรม 

มีการวเิคราะห์ปัจจยัที
ทาํใหก้ารดาํเนิน
กิจกรรมประสบ
ผลสาํเร็จ  เช่น               
ความรับผิดชอบ  
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
ความกระตือรือร้น  
ความร่วมมือของกลุ่ม  
ความร่วมมือของ
ปราชญช์าวบา้น             
มีการอธิบายอยา่ง
ชดัเจน 

มีการวเิคราะห์ปัจจยัที
ทาํใหก้ารดาํเนิน
กิจกรรมประสบ
ผลสาํเร็จ  เช่น               
ความรับผิดชอบ  
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
ความกระตือรือร้น  
ความร่วมมือของกลุ่ม  
ความร่วมมือของ
ปราชญช์าวบา้น  
อธิบายไม่ชดัเจน 

มีการวเิคราะห์ปัจจยัที
ทาํใหก้ารดาํเนิน
กิจกรรมประสบ
ผลสาํเร็จ  เช่น  ความ
รับผิดชอบ  ความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน  ความ
กระตือรือร้น  ความ
ร่วมมือของกลุ่ม  
ความร่วมมือของ
ปราชญช์าวบา้น            
มีการอธิบายบาง
ประเด็น 

มีการวเิคราะห์
ปัจจยัทีทาํใหก้าร
ดาํเนินกิจกรรม
ประสบผลสาํเร็จ  
เช่น  ความ
รับผิดชอบ  ความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ความ
กระตือรือร้น  
ความร่วมมือของ
กลุ่ม  ความร่วมมือ
ของปราชญ์
ชาวบา้น  แต่ไม่มี
การอธิบาย 

.  สรุป มีการสรุปความรู้ที
ไดรั้บวา่มีคุณค่าต่อ
ตนเอง  ต่อชุมชน  ได้
อยา่งชดัเจน 

มีการสรุปความรู้ที
ไดรั้บวา่มีคุณค่าต่อ
ตนเอง  ต่อชุมชน  
และต่อประเทศชาติ
ไม่ชดัเจน 

มีการสรุปความรู้ที
ไดรั้บวา่มีคุณค่าต่อ
ตนเอง ต่อชุมชน   

มีการสรุปความรู้
แต่ไม่ไดก้ล่าวถึงมี
คุณค่าต่อตนเอง  
หรือต่อชุมชน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 320 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 

เนือหาเรือง.......................................................................................... ชันมัธยมศึกษาปีที 5/............ 
คําชีแจง  ใหค้ะแนนในแบบบนัทึกขา้งล่างตามพฤติกรรมทีเกิดขึน 
 

พฤติกรรม 

 

เลขที 

การเตรียม 

ความ
พร้อมฯ  

(2) 

การ
ออกแบบฯ 

 

(2) 

การสร้าง
ความรู้ฯ 

 

(2) 

การ
แลกเปลียน
ความรู้ฯ 

(2) 

การจดัเกบ็
ความรู้ฯ 

 

(2) 

การ
ประยุกตใ์ช้
ความรู้  

 (2) 

รวม
คะแนน 

 

(12) 

หมายเหตุ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

         

         

         

40         

 

บันทกึเพมิเติม  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                  (ลงชือ)  …………………………. ผูส้ังเกต 
                                                                                             (……………………………) 

        วนัที ……เดือน…………….พ.ศ……… 
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แนวทางการสังเกตพฤติกรรม 
 

เกณฑ์การพจิารณาในการให้คะแนนพฤติกรรม 
                หมายถึง   มีการแสดงพฤติกรรมทีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน  และบ่อยครัง 

               หมายถึง   มีการแสดงพฤติกรรมทีกาํหนดไวไ้ม่ชดัเจน  แต่สามารถสังเกตได ้

               หมายถึง   มีการแสดงพฤติกรรมทีกาํหนดไวไ้ม่ชดัเจน  หรือไม่แสดงพฤติกรรมนนัเลย 
 

 

ขอ้ที 
 

พฤติกรรม 
ระดบัการใหค้ะแนน 

       

 การเตรียมความ
พร้อมการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน 

มีการอภิปราย
แลกเปลียนความรู้
เกียวกบัการ
จดัการความรู้           
ภูมิปัญญาทอ้งถิน
กบัครูและเพือน 
และมีการ
ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

มีการอภิปราย
แลกเปลียนความรู้
เกียวกบัการจดัการ
ความรู้  ภูมิปัญญา
ทอ้งถินกบัครูและ
เพือน แต่ไม่มีการ
ยกตวัอยา่งประกอบ 

ไม่มีการอภิปราย
แลกเปลียนความรู้
เกียวกบัการจดัการ
ความรู้  ภูมิปัญญา
ทอ้งถินกบัครูและ
เพือน  

 

 

 

 

 

 

การออกแบบ             
การจดัการความรู้ 

มีการกาํหนด
เป้าหมายในการ
จดัการความรู้  
และกาํหนด
บทบาท หนา้ทีใน
การดาํเนิน 

กิจกรรมร่วมกบั
เพือนในกลุ่ม  
และมีการอธิบาย
ถึงบทบาทหนา้ที
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

มีการกาํหนด
เป้าหมายในการ
จดัการความรู้  และ
กาํหนดบทบาท 
หนา้ทีในการดาํเนิน 

กิจกรรมร่วมกบั
เพือนในกลุ่ม  และ 
มีการอธิบายถึง
บทบาทหนา้ที 
ไม่ชดัเจน 

ไม่มีการกาํหนด
เป้าหมายในการ
จดัการความรู้  และ
กาํหนดบทบาท 
หนา้ทีในการดาํเนิน
กิจกรรมร่วมกบั
เพือนในกลุ่ม   
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ขอ้ที 
 

พฤติกรรม 
ระดบัการใหค้ะแนน 

       

 การสร้างความรู้
จากความรู้             
ทีฝังลึกเป็น
ความรู้ทีชดัแจง้ 

มีการแสวงหาความรู้
จากเพือน/ ครู  ปราชญ์
ชาวบา้น / ครูภูมิ-
ปัญญา  และแสวงหา
ความรู้จากเอกสาร
หรืออินเทอร์เน็ตหรือ     
อืน ๆ  และมีการจดัทาํ
เอกสารสรุปความรู้   
ทีไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้ 

มีการแสวงหา
ความรู้จากเพือน/
ครู/ปราชญ์
ชาวบา้น/ครูภูมิ-
ปัญญา หรือ
แสวงหาความรู้จาก
เอกสารหรือ
อินเทอร์เน็ตหรือ
อืน ๆ  อยา่งใด
อยา่งหนึง  และ         
มีการจดัทาํเอกสาร
สรุปความรู้ทีได้
จากการศึกษา
คน้ควา้ 

ไม่มีการแสวงหา
ความรู้จากเพือน/  
ครู/ปราชญช์าวบา้น/ 
ครูภูมิปัญญา หรือ
แสวงหาความรู้จาก
เอกสารหรือ
อินเทอร์เน็ต 
หรืออืน ๆ   

 การแลกเปลียน
ความรู้เพือใหเ้กิด
องคค์วามรู้ใหม่ 

มีการแลกเปลียน
ความรู้ทีไดจ้าก              
การแสวงหาความรู้
ร่วมกนักบัเพือนและ
ทาํเอกสารสรุปความรู้
ทีไดจ้ากการ
แลกเปลียนความรู้ 

มีการแลกเปลียน
ความรู้ทีไดจ้าก      
การแสวงหาความรู้
ร่วมกนักบัเพือนแต่
ไม่ทาํเอกสารสรุป
ความรู้ทีไดจ้ากการ
แลกเปลียนความรู้ 

ไม่มีการแลกเปลียน
ความรู้ทีไดจ้าก            
การแสวงหาความรู้
ร่วมกนักบัเพือน 
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ขอ้ที 
 

พฤติกรรม 
ระดบัการใหค้ะแนน 

       

 

 

 

 

 

 

 

การจดัเก็บความรู้
อยา่งเป็นระบบ 

มีการนาํขอ้มูลทีได้
จากการศึกษาคน้ควา้
มาแยกแยะหรือ              
หลอมรวม  และ            
ทาํเอกสารสรุปความรู้
ทีไดจ้ากการแยกแยะ
หรือจาก                     
การหลอมรวม 

มีการนาํขอ้มูลทีได้
จากการศึกษา
คน้ควา้มาแยกแยะ
หรือหลอมรวม  
แต่ไม่ไดท้าํเอกสาร
สรุปความรู้ทีได้
จากการแยกแยะ
หรือจากการ             
หลอมรวม 

ไม่มีการนาํขอ้มูล        
ทีไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้มาแยกแยะ
หรือหลอมรวม 

 การประยกุตใ์ช้
ความรู้ 

 

 

 

 

มีการนาํความรู้ทีได ้      
จากการจดัเก็บความรู้
มาสร้างผลงานใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อตนเอง  
และชุมชนอยา่ง
สร้างสรรค ์  

มีการนาํความรู้         
ทีได ้จากการ
จดัเก็บความรู้            
มาสร้างผลงานให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง  และชุมชน 

ไม่มีการนาํความรู้ที
ไดจ้ากการจดัเก็บ
ความรู้มาสร้าง
ผลงานใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อตนเอง  
และชุมชน  
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การหาประสิทธิภาพความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยผู้เชียวชาญ  จํานวน  5  คน 

 

 

รายละเอียดการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญ  คนที 

 

รวม 

ระดบั
ความ

เหมาะสม/
สอดคลอ้ง 

 

 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

X  

 

S.D 

.  สาระสาํคญั         
      สาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

การเรียนรู้  และสาระการเรียนรู้       
 

4 

 

5 

 

4 

 

5 

 

5 

 

4.60 

 

0.54 

 

มากทีสุด 

2.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     .   สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4.60 

 

0.54 

 

มากทีสุด 

     .   สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน 5 5 4 5 4 4.60 0.54 มากทีสุด 

     .   สอดคลอ้งกบัสือการเรียนการสอน 5 5 4 5 5 4.80 0.54 มากทีสุด 

     .   สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 4 4 4 4.40 0.54 มาก 

.  สาระการเรียนรู้ 

     สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4.80 

 

 

0.44 

 

 

มากทีสุด 

.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

     .   สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4.60 

 

0.54 

 

มากทีสุด 
     .   สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้  5 5 4 4 5 4.60 0.54 มากทีสุด 

     .   สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล    5 4 4 5 .  0.54 มากทีสุด 

.  สือการเรียนการสอน   
      สือการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4.40 

 

 

0.54 

 

 

มาก 

.  การวดัและประเมินผล 

      .   สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

 

 

4.60 

 

0.54 

 

มากทีสุด 

      .   สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียน 

การสอน 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4.60 

 

0.54 

 

มากทีสุด 

รวม 4.60 0.42 มากทีสุด 
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ภาคผนวก  ค 
คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กบัภูมิปัญญาท้องถิน 

สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา 
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คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

ตามแนวคิดการจัดการความรู้กบัภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา 
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คํานํา 
 
 คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  จดัทาํขึนเพือให้ครูผูส้อนทีตอ้งการนาํรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาไปใช้
ทราบถึงสิงทีตอ้งการศึกษา  และจดัเตรียมให้การดาํเนินการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบรืน และ
บรรลุตามวตัถุประสงค ์ ครูผูส้อนจึงควรศึกษาคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนฉบบันีให้เขา้ใจ
ก่อนนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใชคู้่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเล่มนีประกอบไปดว้ย                 
ส่วนต่าง ๆ  ดงันี 

 1.  คาํชีแจงการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

 2.  ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน 

 3.  แนวคิดพืนฐานทีรองรับรูปแบบการเรียนการสอน 

 4.  องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

 5.  แผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน 

 6.  เครืองมือทีใชใ้นการวดัและประเมินผล 
  

คําชีแจงการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
 

 การใชรู้ปแบบการเรียนการสอนมีขอ้ควรปฏิบติัก่อนดาํเนินการเรียนการสอน  ดงันี 

 1.  ศึกษารายละเอียดของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

  1.1  ศึกษาความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิดพืนฐานทีรองรับ
รูปแบบการเรียนการสอน องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  แผนการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนการสอน  เครืองมือทีใชใ้นการวดัและประเมินผล และแผนการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนนี จะช่วยให้เห็นความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในรูปแบบ                 
การเรียนการสอนในภาพรวม 

  1.2  ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที 1 ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชือ และศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที 2 ภาษา และวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที 3 ศิลปกรรม  
และโบราณคดีหน่วยการเรียนรู้ที 4 การละเล่น ดนตรี และการพกัผ่อนหย่อนใจและหน่วยการ
เรียนรู้ที 5 ชีวติความเป็นอยู ่และวทิยาการมีรายละเอียดดงันี 

   1.2.1  แผนการจดัการเรียนรู้มีลกัษณะสําเร็จรูป และสามารถยืดหยุ่นได้ ซึง
ผูว้จิยัไดก้าํหนดสิงทีจาํเป็นในการเรียนการสอนไวอ้ยา่งครบถว้น  ประกอบดว้ย  ชือแผนการเรียนรู้  
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เวลาทีใช้ในการเรียนการสอน กลุ่มสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั สาระสําคญัจุดประสงค ์                 
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญของผูเ้รียน คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ กิจกรรม                
การเรียนการสอน สือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ในกิจกรรมการเรียนการสอนมีขนัตอน
การสอนทีแน่นอน แต่จะใหอิ้สระกบันกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนเหล่านนั 

   1.2.2  แผนการจดัการเรียนรู้จะเน้นการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้  โดยกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งให้นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคล  และ
รายกลุ่ม กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบไปด้วย  ขนัตอน ได้แก่ขนัการเตรียมความพร้อม               
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถินขนัการออกแบบการจดัการความรู้ ขนัการสร้างความรู้จาก
ความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชัดแจง้ขนัการแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ขนัการ
จดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ และขนัการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
 2.  จดัเตรียมสิงทีจาํเป็นในการเรียนการสอน  ดงันี 
  2.1  ศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทงัฉบบั โดยเฉพาะวตัถุประสงค ์       
การเรียนการสอนทีมุ่งให้นกัเรียนสามารถจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน โดยกาํหนดการเรียน               
การสอนตามขนัตอนการจดัการความรู้ทีกาํหนดให ้

  2.2  เตรียมห้องเรียนให้มีบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้  และเอือต่อการเรียน                 
การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ของนกัเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน 

  2.3  เตรียมสือการเรียนการสอนให้ครบ  และสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน                  
การสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน และแบบประเมินต่าง ๆ 

 3.  บทบาทของผูส้อน 

  3.1  ปรับเปลียนบทบาทจากผูส้อนเป็นผูส้นับสนุน  ผูใ้ห้ความช่วยเหลือ แนะนาํ
แหล่งเรียนรู้  หรือเป็นตวัแบบทีดีในการสนบัสนุนการจดัการความรู้ 

  3.2  กระตุน้ให้นกัเรียนไดแ้สดงออกเกียวกบัการจดัการความรู้  ทงักิจกรรมทีเป็น
รายบุคคล  และกิจกรรมกลุ่ม 

  3.3  บนัทึกปัญหาการจดัการเรียนการสอน  เพือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการเรียน 

การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถินต่อไป 

  3.4  แนะนาํโครงสร้างการเรียนการสอน 

   โครงสร้างของการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน แบ่งออกเป็น  5  หน่วย  ดงันี 

 

 



 329 

 
 

หน่วยที 
 

ชือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/
ตวัชีวดั 

 

สาระสาํคญั 
จาํนวน
ชวัโมง 

 

คะแนน 

1 ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ความเชือ  
ศาสนา 

ส 4.3   
ม. 4-6/5 

หลกัปฏิบติัทีคนในครอบครัว  ชุมชน  
ไดป้ระพฤติปฏิบติัในชีวติประจาํวนั  
เพือเป็นบรรทดัฐานของคนในทอ้งถิน  
และการอยูร่่วมกนัดว้ยความสามคัคี
และสงบสุข   

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

10 

2 ภาษาและ
วรรณกรรม 

ส 4.3    
ม. 4-6/5 

การบอกเล่าเรืองราวต่าง ๆ  มีการผกู
เรืองหรือเล่าเรือง  เพือใหเ้กิดความ
สนุกสนาน 

 

 

4 

 

 

10 

3 ศิลปกรรมและ
โบราณคดี 

ส 4.3           
ม. 4-6/5 

เรืองราวหรือสิงต่าง  ๆ ทีคนในทอ้งถิน
ไดพ้บเห็นดว้ยบนัทึก  ปลูกสร้าง  ให้
ผสมกลมกลืนใหเ้ขา้กบัทอ้งถินของ
ตนเอง 

 

 

 

4 

 

 

 

10 

4 การละเล่น  ดนตรี  
และการพกัผอ่น
หยอ่นใจ 

ส 4.3 

ม. 4-6/5 

เรืองราวหรือสิงต่าง  ๆ ทีคนในทอ้งถิน
ไดพ้บเห็นแลว้นาํมาถ่ายทอดใน
ลกัษณะศิลปะการแสดง  เพือเป็นการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ 

 

 

 

4 

 

 

 

10 

5 ชีวติความเป็นอยูแ่ละ
วทิยาการ 

ส 4.3  
ม. 4-6/5 

การประกอบกิจกรรมต่าง  ๆ  ทีคนใน
ทอ้งถินไดพึ้งพิงสิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติในการดาํรงชีพ  และสามารถ
ปรับปรุงสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติให้
เหมาะสมกบัการดาํเนินชีวติประจาํวนั 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

10 

รวม 20 50 

 

  3.5  เมือนกัเรียนผา่นการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถินแลว้  นกัเรียนสามารถ 

   3.5.1  มีความรู้  ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน
จงัหวดัอุบลราชธานี 

   3.5.2  นกัเรียนมีทกัษะการจดัการความรู้   
   3.5.3  นกัเรียนมีเจตคติทีดีต่อการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน   
   3.5.4  นกัเรียนมีความสามารถในการถอดบทเรียน 
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  3.6  ดาํเนินการเรียนการสอน  เพือให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนจะ
มุ่งเนน้ให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ตงัแต่การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้กบัภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน ออกแบบการจดัการความรู้ การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
การแลกเปลียนเรียนรู้เพือใหเ้กิดความรู้ใหม่ การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ  และการประยุกตใ์ช้
ความรู้  ในการจดัการความรู้จะมีการจดัการความรู้ร่วมกนัของสมาชิกในกลุ่ม มีทงัการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และเรียนรู้ร่วมกนั โดยการเรียนรู้จากสืออืน ๆ  เช่น ปราชญช์าวบา้น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต 
เป็นตน้  เพือเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน   
  3.7  จดับรรยากาศในการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถินควรคาํนึงถึงบรรยากาศในชนัเรียนทีเอือต่อการจดัการความรู้ ดงันนัการจดัห้องเรียนควรมี
การจดัทีเอือต่อการจดักิจกรรม  ดงันี 

   3.7.1  ขณะมีการบรรยาย  หรือการเรียนการสอนทีเป็นกลุ่มใหญ่ ควรจดัเป็น
รูปตวัย ู หรือรูปเกือกมา้ เพือใหผู้ส้อนไดใ้กลชิ้ดกบันกัเรียนทุกคน มีโอกาสสบตากบัผูเ้รียน ผูส้อน
สามารถยนืหรือเดินไดห้ลายจุด นอกจากนีผูเ้รียนทุกคนมีโอกาสเห็นหนา้กนัทุกคนขณะทีมีคาํถาม  
หรือตอบคาํถามดงัภาพที  1 

 
 
ภาพที 1  การจดัห้องเรียนในรูปแบบตวัย ู หรือรูปเกือกมา้ 
 
   3.7.2  ขณะทีมีการแบ่งกลุ่ม  อาจจดัไดห้ลายรูปแบบ  เช่น  จดัเป็นรูปแบบทีม  
หรือรูปแบบโตะ๊ประชุม  เป็นตน้  การจดัเป็นรูปแบบทีมจะทาํใหทุ้กคนในกลุ่มมีโอกาสทีจะโตแ้ยง้
หรือปรึกษาหารือกนัภายในกลุ่ม  โดยไม่รบกวนกลุ่มอืน ๆ  ผูเ้รียนสามารถมองเห็นกนัได้อย่าง
ทวัถึง  และผูส้อนสามารถเขา้ไปสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนไดอ้ยา่งใกลชิ้ด  ดงัภาพที  2 
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ภาพที 2  การจดัห้องเรียนในรูปแบบทีม 
 

  3.8  เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการปฏิบติั  เช่น  การออกไปศึกษาคน้ควา้           
นอกสถานทีจากปราชญ์ชาวบ้าน หรือผูรู้้ในชุมชน แหล่งเรียนรู้อืน ๆ ได้แก่ ห้องสมุดอาํเภอ  
หอ้งสมุดจงัหวดั หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  พิพิธภณัฑ ์ หรืออินเทอร์เน็ต  เป็นตน้ 
 

ความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กบัภูมิปัญญาท้องถิน  
สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา 

 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสิงทีมีความจาํเป็นอย่างยิงสําหรับวงการศึกษาไทย
เพือให้เยาวชนหรือนกัเรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพตามสภาพและสังคมทีเปลียนไปโดยมุ่งเน้นให้
เรียนรู้จากการดาํเนินชีวิตประจาํวนัและเท่าทนัสังคมโลกดว้ยการเชือมโยงระบบความรู้ทีมีอยู่ใน
แหล่งต่างๆกบัความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดองค์การเรียนรู้อย่างยงัยืนทงันี
เนืองจากความกา้วหน้าของเทคโนโลยีทาํให้เกิดสภาพทีเรียกวา่โลกไร้พรมแดนการติดต่อสือสาร
สามารถทาํไดอ้ย่างรวดเร็วและทวัถึงกนันอกจากนีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลข่าวสารและองค์ความรู้
ต่างๆทีปรับเปลียนไปอยา่งรวดเร็วสถานการณ์ในการแข่งขนัจึงเขม้ขน้องคก์รทีจะอยูร่อดไดจ้ะตอ้ง
เรียนรู้ใหท้นัสถานการณ์โดยอาศยัการปรับเปลียนทีคล่องตวัคนในองคก์รจะตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัเพือ
ผลกัดนัให้องคก์รมุ่งไปสู่   “องคก์รแห่งการเรียนรู้”   (Learning Organization)  และปัจจยัสําคญั
ประการหนึงทีจะช่วยให้องค์กรสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากขึน ดงัที รุ่ง
แก้วแดง (2547) ประเวศ  วะสี (2554) และบณัฑิต  ฉัตรวิโรจน์ (2550) ได้กล่าวถึง การจดัการ
ความรู้  (Knowledge  Management)  วา่  ความรู้ทีมีอยูอ่ยา่งกระจดักระจายและมากมายในองคก์ร   
ถูกเก็บอยู่อย่างเป็นหมวดหมู่และการส่งเสริมให้องค์กรเกิดการเรียนรู้แบ่งปันความรู้ร่วมกนัโดย
อาศยัเทคโนโลยเีป็นเครืองมือช่วยใหเ้กิดการลืนไหลขององคค์วามรู้ (flow of knowledge) ทีมีอยูท่งั
ในตวับุคคลและในองคก์ร  ซึงโพแลนยี (Polanyi) (ทวี  นาคบุตร, 2549: 30-31) กอล์ฟ และโจนส์  
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(Groff  and  Jones, 2003: 3) ทาคูชิและโนนากะ (Takeuchi  and  Nonaka, 2004: 53) ประพนธ์  
ผาสุขยืด (2550: 21-22) บดินทร์  วิจารณ์ (2550: 16) และวิจารณ์  พานิช (2551: 4) ยงัไดก้ล่าวถึง
ความรู้วา่ ความรู้ทีมีอยูมี่ทงัความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ทีอยูใ่นรูปตวัหนงัสือ 
และความรู้ทีฝังลึก  (Tacit  Knowledge) ทีอยูใ่นคนทงัทีเป็นความเชือ ค่านิยม เหตุผล และทกัษะใน
การปฏิบติั ทงันีเพือเสริมสร้างให้เป็นสังคมแห่งความรู้และเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึงนบัวา่เป็นการ
ปฏิรูปองคก์รและฟืนฟูเศรษฐกิจใหมี้ความแข็งแกร่งมนัคงอยา่งเต็มทีและมนุษยไ์ดก้า้วเขา้สู่ยุคการ
จดัการความรู้ (Knowledge Management) ดงันนัครูผูส้อนจึงมีหนา้ทีทีสําคญัในการพฒันาระบบ
การจดัการความรู้ในโรงเรียนความรู้เป็นฐานอนัสาํคญัในการสร้างความหลากหลายผูเ้รียนจะตอ้งมี
ความรู้ให้ทนัต่อการเปลียนแปลงในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – based  Economy) การ
เรียนรู้ ความรู้ และนวตักรรมจึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง 

 ตงัแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นตน้มา
จนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555-2559) และในพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดแนวทางการจดั
การศึกษาโดยยึดหลกัผูเ้รียนเป็นสําคญั กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ดงันนัการพฒันาประเทศจะมุ่งพฒันาโดยใช้ “คนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา” และแนวทางการพฒันาก็คือ การพฒันาคุณภาพคน และสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้โดยเนน้การพฒันาใหแ้ก่เด็กและเยาวชน โดยอาศยัความร่วมมือ
ของครอบครัวชุมชนสถาบนัการศึกษาสถาบนัศาสนาซึงครอบคลุม ทงับา้นวดัและโรงเรียนและใน
การพฒันานนัจะตอ้งสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคม ให้เป็นรากฐานการพฒันาทีมนัคง
ของประเทศมุ่งพฒันาโดยใหชุ้มชนจดัการกนัเองทงัดา้นการจดัการความรู้และการสร้างความมนัคง
ทางเศรษฐกิจชุมชนและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) 
พ.ศ. 2545 ไดก้ล่าวถึง  หลกัของการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือความเป็นไทย ให้มีความรัก และ
ความภาคภูมิใจในทอ้งถินและประเทศชาติ มีการสร้างและใช้ความรู้ และสามารถเผชิญกบัความ
เปลียนแปลงไดอ้ยา่งเท่าทนัและชาญฉลาด   

ในการพฒันาบุคลากรในองค์กรทงัภาครัฐและเอกชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลทีมีความรู้
ความสามารถ และมีทกัษะทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตในยุคโลกาภิวตัน์พร้อมกับมีความสมดุล            
ทงัทางดา้นสติปัญญาดา้นจิตใจและดา้นสังคมอยา่งครบถว้นตามวิถีชีวิตแบบไทยและอยูใ่นสภาวะ
ทีพร้อมทีจะ “แข่งขนั” และ “ร่วมมือ” กนัในศตวรรษที 21 ซึงผูที้จะประสบความสําเร็จและ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมของโลกยุคใหม่ได้อย่างสง่างามจะต้องเป็นคนเข้มแข็งและแข็งแกร่ง 
ความสามารถทีสร้างสรรค์ในวงกวา้งมีไหวพริบ  ดงันนักระบวนการจดัการศึกษาทีมีรูปแบบและ
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ระบบทีหลากหลายสามารถเชือมโยงกระบวนการเรียนการสอนไวเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นนั
ระบบการจดัการความรู้จึงเป็นส่วนสาํคญัทีจะสามารถพฒันาคนไดเ้รียนรู้ไดต้ลอดชีวิตจากความรู้ที
มีอยูใ่นตนเองและแหล่งเรียนรู้ภายนอกซึงระบบการศึกษาไทยยงัไม่ไดส่้งเสริมกระบวนการสร้าง
สังเคราะห์และจดัระบบขององคค์วามรู้ทีดีจึงส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบท่องจาํเป็นส่วนใหญ่แต่
กระบวนการจัดการเรียนรู้นันมีกระบวนการทีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีการเรียนรู้ที
หลากหลายทงัจากตนเองและผูอื้นโดยการแลกเปลียนเรียนรู้อนัจะส่งผลให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนมี
กระบวนการ คิดและกระบวนการจัด เก็บความ รู้อย่ า ง เ ป็นระบบ  และพัฒนาผู ้ เ รี ยน                            
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โรงเรียนเป็นสถาบันหนึงมีหน้าทีทีสําคญั คือ               
การสร้างความรู้ การเผยแพร่ความรู้  เพือสนองความตอ้งการของสังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก  
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดา้นการจดัการศึกษาไดส่้งเสริมการศึกษาในการพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  และคิดสร้างสรรค์  มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถทาํงาน และอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552) นักเรียนไทยในปัจจุบนัไม่สามารถใช้ศกัยภาพของตนได้อย่างเต็มความสามารถ  และ
พฤติกรรมการทาํงานของนักเรียนทาํงานเฉพาะตวั เฉพาะหน่วยขาดการใช้พลงัร่วม (Synergy)           
ในการทาํงานภายใตค้วามสัมพนัธ์ในแนวเส้นตรง (Linear Relationship) ทาํให้ไม่เกิดการแบ่งปัน
แลกเปลียนความรู้ระหวา่งกนั (วิจารณ์  พานิช, 2554) ในโลกปัจจุบนันีไดรั้บผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลย ีและองคค์วามรู้จึงมีความสาํคญัเพิมมากขึน   
 จากแนวนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ ตังแต่ช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาจนถึง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552–2559 แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์ เพือ 
มุ่งพฒันาชีวิตให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม              
มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และพฒันา
สังคมไทยใหเ้ป็นสังคมทีมีความเขม้แขง็และมีดุลยภาพใน 3 ดา้น คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉนัท์และเอืออาทรต่อกนัเพือให้บรรลุตามหลกัปรัชญา
และเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552–2559 จึงกาํหนดวตัถุประสงค์
ของแผนทีสําคญั 3 ประการ คือ 1) เพือพฒันาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพือเป็นฐานหลกัของ   
การพฒันา  2) เพือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 3) เพือพฒันา
สภาพแวดล้อมของสังคมเพือเป็นฐานในการพฒันาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และ
การเรียนรู้ ในวตัถุประสงค์ข้อที 2 เพือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและ                 
การเรียนรู้ ซึงมีแนวนโยบายส่งเสริมการจดัการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบนัศาสนา และ
สถาบนัทางสังคม ทงัการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ส่งเสริม
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สนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม พลศึกษา กีฬาเป็น              
วิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิตและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเพือสร้างองค์ความรู้ 
นวตักรรม และทรัพย์สินทางปัญญา พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้  และสร้างกลไกการนํา
ผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์จะเห็นไดว้่าการปฏิรูประบบการบริหารและการจดัการศึกษาโดยให้
ประชาชนในชุมชนในทอ้งถินมีส่วนรับผิดชอบต่อการจดัการศึกษา เพือทีจะสนองความตอ้งการ
ของชุมชนและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ดงันนัชุมชนจึงมีความสําคญัและมีประโยชน์อย่างมากต่อการจดัการเรียนการสอน เพราะชุมชน
เป็นแหล่งทรัพยากรทีสําคญัยิง สามารถนาํมาจดักิจกรรมและนาํมาปรับปรุงการเรียนการสอนใน
โรงเรียนได้ และในปัจจุบนัแหล่งความรู้ในชุมชนยงัได้รับการสนับสนุนให้เป็นสือการเรียน           
การสอนทีสําคญัอยา่งหนึงในการจดัการเรียนการสอน ซึงจะทาํให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้สิงทีใกลต้วัทีมี
ขอ้เท็จจริง มีหลกัฐานและประจกัษ์พยานให้เห็นชดัเจนเน้นการปลูกฝังความรัก  ความภาคภูมิใจ
และความรู้ อนัเป็นเจา้ของมรดกทางวฒันธรรมทอ้งถินของตนเอง ภูมิปัญญาชาวบา้นจึงเป็นความรู้ 
ความคิดของคนในทอ้งถินทีคิดขึนมาเพือแกปั้ญหาในชีวิตจริง คนในทอ้งถินจึงจาํเป็นตอ้งศึกษา 
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  ซึงมีอยู่ในตวับุคคลและความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตจริงของคนเรา             
ซึงมีขันตอนกระบวนการเรียนรู้จนเกิดการตกผลึกทางปัญญา มีการถ่ายทอดและพฒันาอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมยัทีเปลียนไป ดงันันภูมิปัญญาทอ้งถิน            
จึงเป็นพืนฐานขององคค์วามรู้สมยัใหม่ทีสาํคญัทีจะช่วยพฒันาการเรียนรู้ใหส้มบูรณ์มากยงิขึน   
 การศึกษาเป็นเครืองมือทีสําคญัอย่างยิงในการพฒันาคน พฒันาองค์กร บุคลากรใน
องค์กร มีความรู้ความสามารถนําความรู้ต่าง ๆ  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ย่อมได้เปรียบในเชิง               
การแข่งขนัในยุคทีมีสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว การจดัการความรู้จึงมีความสําคญั         
อย่างยิง เพราะการจัดการความรู้ทําให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรเกิดความเข้มแข็ง                    
เกิดการพฒันา  ดงัที กระทรวงศึกษาธิการ (2545) สํานกังานขา้ราชการพลเรือน (2548) ประพนธ์  
ผาสุขยืด  (2550) และวิจารณ์  พานิช (2551) ไดก้ล่าวถึง  การจดัการความรู้วา่เป็นเครืองมือในการ
บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายได ้ ทีสําคญัเห็นวา่บุคลากรในองคก์รเป็นทรัพยากรมนุษยที์มีคุณค่า
ท่ามกลางกระแสของการเปลียนแปลงของสังคมโลกซึงมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วองคก์ร
สมยัใหม่จาํเป็นตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อการเปลียนแปลงนนั ๆ และบุคลากรทุกคนในองค์กรจะตอ้ง
สามารถทาํงานได้ครอบคลุมงานหลกัขององค์กรทุกด้านและสามารถทาํงานร่วมกนัเป็นทีมได้
เพือทีจะผลกัดนัใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตวัไดใ้นสังคมโลกทีมีการเปลียนแปลง
อย่างรวดเร็วในทุก ๆ ดา้น  การจดัการความรู้ไม่ใช่เรืองของคน ๆ  เดียวแต่เป็นเรืองของคนหลาย
คนทีทาํงานร่วมกัน  ดังนันเวลาปฏิบติังานแต่ละคนจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันเมือนํามา
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แลกเปลียนกนัแล้วอาจจะมีส่วนทีเป็นเหมือนกนัซึงจะเป็นการยืนยนัว่าเขา้ใจตรงกนัเมือเอามา
แลกเปลียนกนัมาก ๆ จะทาํให้ยกระดบัความรู้ความเขา้ใจขึนไปอีกจึงจาํเป็นตอ้งสร้างค่านิยมของ
องคก์ร (Corporate Value) และวฒันธรรมองคก์ร (Corporate Culture) ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  
แต่เนืองจากความรู้ภายใตบ้ริบทของแต่ละสังคมมกัจะแฝงอยูใ่นภาษา วฒันธรรม ประเพณี แต่ใน
ปัจจุบันความรู้ในท้องถินบางอย่างถูกละเลยไปเพือเป็นการรักษาองค์กรไวจ้าํเป็นต้องอาศัย
กระบวนการจดัการความรู้  เพือให้ความรู้ทงัหลายนนัเกิดผลในทางปฏิบติักลายเป็นความรู้ทีเกิด
ประโยชน์สาํหรับคนทงัองคก์ร เพือการกา้วเขา้สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
 ดงันันท่ามกลางการขยายตวัทางเศรษฐกิจต่อเนืองของประเทศต่าง ๆ ในโลกมนุษย ์ 
ถือเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษยที์มี
คุณภาพ การศึกษาจึงเป็นตัวแปรสําคัญในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทีจะผลักดันให้เกิดการ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  การจดัการศึกษาไม่ใช่เป็นเรืองเกียวข้องกับ               
ชุมชนใดชุมชนหนึงเท่านนัแต่เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัทุกชุมชนในส่วนสังคมรวมถึงกลุ่มคนทีอยู่
ห่างไกลชนบทหรือชุมชนแออดัในเมืองใหญ่  การจดัการศึกษาในสังคมยุคโลกาภิวตัน์จึงควรมี
ความหลากหลาย  เพือให้ทุกคนสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง ของครอบครัว  และ
ชุมชนได ้สามารถพึงพาตนเองได ้ การพฒันามนุษยจึ์งไม่จาํเป็นตอ้งเรียนเฉพาะในระบบโรงเรียน
เท่านนัแต่ตอ้งปรับเปลียน  เพือให้ทนักบัเหตุการณ์ความเปลียนแปลงทีเกิดขึนในอนาคต ดงันัน 
การกระจายอาํนาจไปสู่ทอ้งถินและสถานศึกษาจึงมีความสาํคญัและจาํเป็นในการจดัการศึกษาทีเอือ
ต่อการแกปั้ญหาและการพฒันาทอ้งถิน และชุมชนมากขึน แต่ตอ้งตงัอยูบ่นพืนฐานแนวคิดทีจะให้
ทอ้งถินและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาทอ้งถินและชุมชนให้มากเป็นการนาํภูมิปัญญา
ของทอ้งถินมากาํหนดเป้าหมายและวธีิการพฒันาใหเ้หมาะสมตรงตามสภาพและความตอ้งการของ
ชุมชนใหม้ากขึน  
 จากการติดตามการใชห้ลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้  พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง  
2533) และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศกัราช 2524 (ฉบบัปรับปรุง 2533)  และหลกัสูตร
การศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2544  และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  
2551 ไดมุ้่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยึดมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีความรู้และทกัษะพืนฐาน  รวมทงัเจตคติ ทีจาํเป็นต่อการศึกษา  
ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญับนพืนฐานความเชือวา่
ทุกคนสามารถเรียนรู้  และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 4)  และ
ทีสําคญัในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรทงัหลักสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  2544 และ
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หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  ในการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรได้กาํหนดให้ผูเ้รียนมี
จิตสํานึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และการพฒันาสิงแวดลอ้ม มีจิต
สาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม  และอยู่ร่วมกนัสังคมอย่างมีความสุข  
ดา้นคุณภาพผูเ้รียน เมือเรียนจบชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ผูเ้รียนจะตอ้งไดเ้รียนรู้ เรือง ภูมิปัญญาไทย   
มีความภูมิใจในความเป็นไทย  ซึงสอดคลอ้งกบันโยบายของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (สวธ.) ทีจะให้
หน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมทงัประชาชนร่วมกนัรักษาและส่งเสริม บาํรุง รักษาวฒันธรรมไทย
ทุกดา้นให้เจริญดว้ยการศึกษา คน้ควา้ วิจยั ฟืนฟูและพฒันาวฒันธรรมไทย เป็นเครืองมือสําคญั
สําหรับการแก้ปัญหาการดําเนินชีวิตการพฒันาประเทศด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และ                      
การป้องกนัประเทศป้องกนัการทาํลาย วฒันธรรมและศาสนาและทาํนุบาํรุงศาสนาให้บริสุทธิ  เพือ
เป็นหลกัในการพฒันา จิตใจประชาชนให้มีการส่งเสริมวฒันธรรมพืนบา้นและวฒันธรรมของกลุ่ม
ชนในทอ้งถินเพือให้ประชาชน มีความเขา้ใจ เห็นคุณค่า  และยอมรับวฒันธรรมของทอ้งถินซึงกนั
และกนัก่อให้เกิดการผสมผสานทางวฒันธรรมอนัจะนาํไปสู่การอยู่ร่วมกนัอยา่งมีสันติสุขในชาติ
และมีความรักหวงแหนวฒันธรรมไทยยงิขึน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้                  
ทีผูเ้รียนทุกคนทงัในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอ้งเรียน เพราะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วา่
ด้วยการอยู่ร่วมกันบนโลกทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  และการเชือมโยงทาง
เศรษฐกิจซึงแตกต่างกันอย่างหลากหลาย การปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม ทาํให้เป็น
พลเมืองทีรับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม  มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม 
โดยให้ผูเ้รียนเกิดความเจริญงอกงามในแต่ละดา้น ทงัดา้นทกัษะและกระบวนการ ดา้นเจตคติและ
ค่านิยม และด้านการจัดการและการปฏิบติั ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม  ในมาตรฐาน  ส4.3ได้กําหนดไว้ว่า  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรม                       
ภูมิปัญญาไทยมีความรักความภูมิใจ  และธํารงความเป็นไทย  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)               
ดงันนัภูมิปัญญาทอ้งถินจึงมีความสําคญักบัการเรียนการสอนโดยเนน้ให้เห็นคุณค่าสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ วฒันธรรมไทยยึดมันในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย หลักธรรมและคุณธรรม                        
มีค่านิยมทีพึงประสงค์  รักและผูกพนักบัทอ้งถินและประเทศชาติ มีความภูมิใจในความเป็นไทย               
ทีจะทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจสภาพและการเปลียนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลก   
 การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี  เนืองจากจงัหวดั
อุบลราชธานีเป็นจงัหวดัหนึงทีเป็นศูนยก์ลางการพฒันาทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ  สังคม และ
ศิลปวฒันธรรม และมีภูมิปัญญาทอ้งถินทีหลากหลายต่อวิถีชีวิตของผูค้นทีมีวิถีชีวิตอยูบ่นความเชือ
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พุทธศาสนา  พราหมณ์  ผีสาง  และธรรมชาติอย่างผสมผสานเช่นเดียวกับคนอีสานโดยทวัไป             
การดาํรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด พิธีกรรมส่วนใหญ่ยงัคงเป็นไปตามฮีต และคองดังเดิม             
แต่ปัจจุบันการปฏิบัติตามฮีต  และคองได้เปลียนไปมากตามแรงกระทบจากสังคมภายนอก               
แต่ชาวชนบทก็ยงัคงรักษาและปฏิบติัตามฮีต  และคองอยา่งเหนียวแน่น ซึงเป็นจุดเด่นโดยส่วนรวม 
เป็นคุณค่ามหาศาลสําหรับชาวอุบลราชธานีทีจะตอ้งช่วยกนัทาํนุบาํรุง  ส่งเสริมและพฒันาให้เอือ
ประโยชน์ต่อลูกหลานได้มีส่วนสืบสานเกียรติภูมิดงัเดิมและพฒันาความเป็นนักปราชญ์แก่ชาว
อุบลราชธานีและชาวอีสานสืบไป 

 ดงันันการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยทกัษะความสามารถในการจดัการความรู้ทีเน้น          
ภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานีจะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความสามารถ  การสือสาร  
และการมีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยการแลกเปลียนเรียนรู้  เพือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทีมีส่วนช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดความเขา้ใจในเรืองราวต่าง ๆ  ของบุคคลและสังคมทีเราดาํรงชีวิตอยู ่ และนาํไปสู่การนาํความรู้
ไปใชใ้นการวางแผนแกปั้ญหา ตดัสินใจและดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยั
จึงมีความสนใจทีจะทาํการวิจยัเรือง  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาขึน เพือเป็นเครืองมือในการจัด
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกียวกับสังคมท้องถินของตนเองรวมถึงสิงทีควรได้รับ                   
การถ่ายทอดในการพฒันาทอ้งถินให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงของตนเองในทอ้งถินเรียนรู้สังคม          
การดาํรงชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนความเชือ  ค่านิยมจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรัก
ความผูกพนัหวงแหน  และมีความภูมิใจในทอ้งถิน  เนืองจากภูมิปัญญาทอ้งถินเป็นสิงทีคนใน
สังคมได้ประพฤติปฏิบัติจนเป็นทียอมรับว่าเป็นสิงทีดีงามจนกลายเป็นเอกลักษณ์ในสังคม 
การศึกษาจึงมีหน้าทีทีสําคญั คือ การอนุรักษ์  ถ่ายทอด และสืบสานศิลปวฒันธรรมทีดีงามจาก
สังคมรุ่นหนึงไปสู่สังคมอีกรุ่นหนึง และการปรับปรุงเปลียนแปลงวฒันธรรมทางสังคมให้
สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยากรต่าง ๆ รวมทงัสนองความต้องการ และช่วย
แกปั้ญหาสังคมไดอ้ยา่งยงัยนื 
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แนวคิดพนืฐานทรีองรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 

 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  มีแนวคิดพืนฐานดงันี 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
  1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้  ผูว้ิจยัได้ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้   เพือประกอบการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนทีส่งเสริมการจดัการความรู้  เพือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ดงันี 

   1.1.1 กลุ่มพฤติกรรมนิยม  (Behaviorism)  ซึง เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของ           
ธอร์นไดค์  (Thorndike, 1981)  ทีกล่าวถึงการเรียนรู้ว่า  การเรียนรู้เป็นเรืองของการแก้ปัญหา                 
การเรียนรู้เป็นการเกิดความสัมพนัธ์เชือมโยง (Connection) ระหวา่งสิงเร้า  (Stimulus) กบัปฏิกิริยา
ตอบสนอง (Response) 
   1.1.2 กลุ่มพุทธินิยม  (Cognitivism)  ผู้วิจัยได้เลือกทฤษฎีการเรียนรู้ของ              
บรูเนอร์ (Bruner,  1963) กล่าวถึงการเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติ และมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิงแวดล้อมกระบวนการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการคน้พบด้วยตนเองและออซุเบล  (Ausubel, 
1968)  การเรียนรู้จะมีความหมายหรือมีคุณค่า  เมือสิงทีเรียนมีความสัมพนัธ์กบัสิงทีเคยเรียน  
  1.2  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนิโคลและโฮลลี  (Nicol  and  Holly, 
2004) ซึงกรมสุขภาพจิต  (2544)  ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมว่า  เป็นรูปแบบการเรียน             
การสอนทีมีประสิทธิภาพในการพฒันาบุคคลทังด้านความรู้  ทัศนคติ  และทักษะได้ดีทีสุด  
หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมประกอบดว้ยหลกัการพืนฐาน  2  ประการ  ดงันี 
   1.2.1 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้
จากประสบการณ์เดิม  มีลกัษณะสาํคญั  ดงันี 
      1.2.1.1 เป็นการเรียนรู้ทีอาศยัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 

      1.2.1.2 ประสบการณ์ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้สิงใหม่ ๆ  ทีทา้ทายอยา่ง
ต่อเนือง  และเป็นการเรียนรู้เชิงรุก  (Active  learning)  คือ  ผูเ้รียนจะตอ้งทาํกิจกรรมอยูต่ลอดเวลา
ไม่ใช่นงัฟังบรรยายอยา่งเดียว 

      1.2.1.3 มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั  ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 

      1.2.1.4 ปฏิสัมพนัธ์ทาํใหเ้กิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้ออกไป
อยา่งกวา้งขวาง 

      1.2.1.5 อาศยัการสือสารทุกรูปแบบ  เช่น  การพดู  การเขียน  การวาด   
ซึงจะทาํใหเ้กิดการแลกเปลียน  การวเิคราะห์  และสังเคราะห์การเรียนรู้ 
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   1.2.2 กระบวนการกลุ่ม  จะช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมสูงสุด  และทาํใหง้าน
บรรลุวตัถุประสงคสู์งสุด  
  1.3 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็นทฤษฎีการสร้างความรู้            
ทีเนน้วิธีการเรียนรู้มากกวา่การให้ความรู้โดยตรง ซึงไวกอทสกี  (Vygotsky)  และเพียเจต ์(Piaget)  
มีความเชือว่า  ผูเ้รียนสร้างความจริงดว้ยตนเองจากการรับรู้จากประสบการณ์  ดงันนัความรู้หรือ
การเรียนรู้เรืองใหม่จึงเป็นองค์ประกอบหนึงของประสบการณ์เดิม  แนวคิดเกียวกบัความรู้ และ
วิธีการไดม้าซึงความรู้ไดม้าจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอืน  และสิงแวดลอ้มอยา่งกระตือรือร้น  
ดงันนัการจดัการกบัสิงแวดลอ้ม  และสิงแวดลอ้มทีเหมาะสม  จึงเป็นองคป์ระกอบสําคญัอยา่งหนึง
ของการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  การเรียนรู้ตามแนวทางการสร้างความรู้เป็นการเรียนรู้                
อย่างต่อเนืองจากความรู้เดิม  หรือประสบการณ์เดิมเป็นการแสวงหาความหมายใหม่ ความรู้              
ความเข้าใจใหม่  และเป็นการสร้างความเข้าใจในภาพรวมมากกว่าเรียนรู้เป็นส่วน ๆ (วชัรา              
เล่าเรียนดี, 2553)   
  1.4 กระบวนการจดัการความรู้  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้จาก
จากหน่วยงาน  นกัวิชาการ  และนกัการศึกษาทงัในประเทศและต่างประเทศ  อาทิเช่น  สํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ (2548) ได้แก่                   
1) การบ่งชีความรู้  2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ  4)  การประมวล
และกลนักรองความรู้  5)  การเขา้ถึงความรู้  6)  การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ และ 7)  การเรียนรู้             
บุญดี  บุญญากิจ และคณะ (2547) ไดแ้ก่  1)  การคน้หาความรู้  2)  การสร้างและแสวงหาความรู้             
3)  การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ  4) การประมวลและกลนัความรู้ 5) การเขา้ถึงความรู้ 6)  การแบ่งปัน
แลกเปลียนเรียนรู้  และ 7)  การเรียนรู้  วิจารณ์  พานิช (2547)  ได้แก่  1) การกําหนดความรู้            
ทีตอ้งการใช้  2)  การเสาะหาและยึดกุมความรู้  3)  การสร้างความรู้  4)  การกลนักรอง  5)  การ
แลกเปลียนเรียนรู้  และ 6)  การประยกุตใ์ชค้วามรู้  บดินทร์  วิจารณ์  (2550)  ไดแ้ก่  1)  การกาํหนด
ชนิดของทุนปัญญาหรือองค์ความรู้ทีต้องการ  2)  การสร้างทุนปัญญาหรือการค้นหา  3)  การ
เสาะหาและจดัเก็บองค์ความรู้ในองค์กร  4)  การแบ่งปันแลกเปลียน และ 5)  การใช้ประโยชน์  
ประพนธ์  ผาสุขยดื  (2550)  ไดแ้ก่  1) ทิศทางของการจดัการความรู้  2)  การแลกเปลียนเรียนรู้  และ 

3) การประยุกต์ใช้ สุนิตย์  ชูใจ  (2550) ได้แก่   1) ปรับวัฒนธรรมองค์กร  2)  การสือสาร                         
3)  กระบวนการและเครืองมือ  4)  เรียนรู้  5)  การวดัผล  และ 6)  การยอมรับและให้รางวลั                      
โนนากะ และทาคูชิ  (Nonaka  and  Takeuchi, 1995) ไดแ้ก่ 1) การจดัหาหรือการสร้างความรู้                    
2) การแบ่งปันความรู้ และ 3) การใชห้รือการเขา้ถึงความรู้  เดล และเกรสัน (Dell and  Grayson, 
1998)  ไดแ้ก่  1)  การวางแผน  2)  การออกแบบ  3)  การปฏิบติั และ  4)  การขยายผล  ทาบาน  และ
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คณะ (Turban  and others, 1998)  ไดแ้ก่  1)  การสร้างความรู้   2)  การจดัและเก็บความรู้  3)  การ
เลือกหรือการกรอง  4)  การกระจาย  5)  การใช้  และ 6)  การติดตาม/ตรวจสอบ  ไลโบวิทซ์  
(Leibowitz,  1998)  ไดแ้ก่  1) การกาํหนดความรู้  2)  การถอดความรู้ 3)  การเลือกความรู้  4)  การ
แบ่งปันความรู้ 5)  การนําความรู้ไปใช้  6)  การสร้างความรู้ใหม่ 7)  การจัดเก็บความรู้  และ                
8)  การพฒันาและขยายความรู้  มาร์ควอท์  (Marquardt, 2002) ได้แก่ 1)  การแสวงหาความรู้                      
2)  การสร้างความรู้  3)  การจดัเก็บความรู้  4) การวเิคราะห์และการจดัทาํฐานขอ้มูล 5) การถ่ายโอน
และเผยแพร่ความรู้  และ 6)  การประยุกตใ์ช ้ แมกเนอลิน และสปาร์ก  (McNurlin  and  Sprague, 
2006) ได้แก่  1)  การสร้างและรวบรวมความรู้  2)  การจดัระบบและประเภทความรู้  3)  การ
นาํไปใช้  และ 4)  การซึมซับและนาํความรู้ไปใช้ใหม่  จากกระบวนการจดัการความรู้ทีกล่าวมา
ขา้งตน้ผูว้ิจยัได้นาํไปสังเคราะห์ได้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้  6  
ขนัตอน ดงันี 

    1.4.1  การเตรียมความพร้อมการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน 
(Preparation for Knowledge  Management  on  Local Wisdom)  เป็นการเตรียมความพร้อมให้
นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

    1.4.2  การออกแบบการจัดการความรู้    (Knowledge Management  

Designing)  เป็นการกาํหนดเป้าหมายในการจดัการความรู้  กาํหนดหนา้ทีบทบาทของนกัเรียนและ
วธีิการจดัการความรู้ใหต้รงตามเป้าหมาย 
    1.4.3  การสร้างความรู้  (Knowledge  Creating)  จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit  

Knowledge) เป็นความรู้ที ชดัแจง้ (Explicit  Knowledge)   เป็นการสร้างความรู้โดยให้นกัเรียนไป
ศึกษาคน้ควา้จากความรู้ทีฝังลึก  (Tacit Knowledge) จนได้ความรู้ทีมีอยู่ในตวัตนของนักเรียน  
เปลียนเป็นความรู้ทีชดัแจง้ (Explicit  Knowledge) 
    1.4.4 การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  (Knowledge 
Sharing for the New Body of Knowledge)  เป็นการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่ม จนเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ของกลุ่ม 

    1.4.5  การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ  (Systematic Storing of 

Knowledge) เป็นการจดัทาํข้อมูลให้เป็นระบบเป็นฐานความรู้โดยการนาํเทคโนโลยีมาช่วยให้
เขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและรวดเร็วขึน 
    1.4.6  การประยกุตใ์ชค้วามรู้  (Knowledge  Applying)  เป็นการนาํความรู้ 
ทีไดม้าสร้างผลงานใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง  และชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์
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 สําหรับภูมิปัญญาทอ้งถิน  ผูว้ิจยัไดย้ึดการแบ่งประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถินออกเป็น  
5  ประเภท  ตามสํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ และไดป้ระยุกต์ประเภทภูมิปัญญา
ทอ้งถินของจงัหวดัอุบลราชธานี  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  
มาใชใ้นการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษา  ดงันี 

1.  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชือและศาสนา  เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิน ซึงเป็นหลกั
ปฏิบติัทีคนในครอบครัว  ชุมชน  ไดป้ระพฤติปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั  เพือเป็นบรรทดัฐานของคน
ในทอ้งถิน  เพือการอยูร่่วมกนัดว้ยความสามคัคีและสงบสุข   

1.1 คติ  ความเชือ  หมายถึง  แนวทางปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นสิงทีควรประพฤติ
ปฏิบติั  หรือเป็นสิงตอ้งหา้มไม่ควรประพฤติปฏิบติั เพราะเป็นสิงไม่เหมาะสม ไม่ดี  ไม่ควรกระทาํ 
ถา้ทาํไปจะเป็นบาปเป็นคนชวั ซึงถือเป็นการคะลาํ เช่น เอาเซิงผา้แพรเช็ดหนา้ (ห้ามเอาชายผา้นุ่งผา้
ห่มเช็ดหน้า)  ของตาํไวสู้ง  คะลาํ  (ห้ามนาํของทีอยู่ทีตาํ  แต่กลบันาํมาไวใ้นทีสูง)  ทุบตี  เตะทาํ  
มา้งเฮือน  เพชาน  คะลาํ  (หา้มทุบตี  เตะถีบ  รือ  พงับา้นเรือน)  เป็นตน้ 

1.2  ฮีต  12  คอง  14 

ฮีต  12  หมายถึง  ประเพณีทีจะตอ้งปฏิบติัทงั  12  เดือน  ในแต่ละปี  เช่น  เดือน
อา้ย  ทาํบุญเขา้กรรม  เดือน  2  ทาํบุญขา้วคูณ  เดือน  3  ทาํบุญขา้วจี  เดือน  4  ทาํบุญพระเวส  
เดือน  5  ทาํบุญ  สรงนาํ  เป็นตน้ 

คอง   14  หมายถึง  คองธรรม   14  อย่างเป็นแนวทางทีใช้ปฏิบัติระหว่าง
ผูป้กครองกบัผูอ้ยู่ใตป้กครอง  หรือระหว่างคนธรรมดาพึงปฏิบติัต่อกนั   เช่น  ฮีตเจา้คองขุน ฮีต
ไพร่คองนาย  ฮีตปู่ คองยา่  เป็นตน้  

1.3  คาํสอนของศาสนา  หมายถึง  ขอ้ปฏิบติัทีคนในทอ้งถินยึดถือปฏิบติัตามหลกั 
คาํสอนของศาสนา  เช่น  บาป-บุญ  นรก-สวรรค ์ ศีลธรรม เป็นตน้ 

1.4  ขนบธรรมเนียมประเพณี  หมายถึง วฒันธรรมประเพณีทีคนในทอ้งถินปฏิบติั
สืบต่อกนัมาเป็นประจาํ  เช่น  การแห่เทียนพรรษา  ประเพณีการทาํศพแบบนกหสัดีลิงค ์พิธีแฮกนา  
การสมมา  บุญขา้วสาก  บุญขา้วประดบัดิน  เป็นตน้ 

2.  ภาษาและวรรณกรรม  เป็นภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกียวกบัวรรณกรรมนิทานพืนบา้น  
หมายถึง  การบอกเล่าเรืองราวต่าง ๆ  มีการผกูเรืองหรือเล่าเรือง  เพือให้เกิดความสนุกสนาน  เช่น  
เชียงเมียง  ผาแดงนางไอ่  เชียงฆ่อง  ท้าวกํากาดํา พระยาคันคาก  นางผมหอม  สังข์ศิลป์ชัย  
การะเกด  ผญา  หมอลาํ  เพลงกล่อมเด็ก  สารภญัญ ์ เป็นตน้ 
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3.  ศิลปกรรม   และโบราณคดี  เป็นภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับเรืองราว   หรือ             
สิงต่าง  ๆ ทีคนในทอ้งถินไดพ้บเห็นดว้ยบนัทึก  ปลูกสร้าง  ให้ผสมกลมกลืนให้เขา้กบัทอ้งถินของ
ตนเองในลกัษณะของ 

   3.1  การบันทึกประวัติศาสตร์   หมายถึงการบันทึกเรืองราวเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์  ซึงออกมาในรูปแบบของการวาด  เช่น  ภาพเขียนสีทีวดัทุ่งศรีเมือง  ผาแตม้  จารึก 
เป็นตน้ 

3.2 โบราณสถานโบราณวตัถุ  หมายถึง  สิงปลูกสร้างหรือสิงของทีมีอายุเก่าแก่และ
มีความสาํคญัต่อประวติัศาสตร์และคนในทอ้งถิน  ทีพบเห็นในทอ้งถิน  เช่น  ปราสาท หอไตร  วดั  
อาคารทีพกัอาศยั  อาคารส่วนราชการ  พระพุทธรูป ภาพสลกันารายณ์บรรทมสินธ์   อรรถนารีศวร  
พระคเณศ  เป็นตน้ 

4.  การละเล่น  ดนตรี  และการพกัผ่อนหย่อนใจ  เป็นภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับ 
เรืองราวหรือสิงต่าง  ๆ ทีคนในทอ้งถินได้พบเห็นแล้วนาํมาถ่ายทอดในลกัษณะศิลปะการแสดง  
เพือเป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจในลกัษณะของ 

4.1  ดนตรี  หมายถึง  เครืองดนตรีทีทาํจากวสัดุพืนบา้น  ทีนาํมาประกอบการแสดง
พนืบา้น  เช่น  แคน  โปงลาง  โหวต  เป็นตน้ 

4.2  ศิลปะการแสดง  หมายถึง  การแสดงพืนบา้น เช่น  หนงัประโมทยั  หมอลาํ  
เป็นตน้ 

5.  ชีวิตความเป็นอยู่  และวิทยาการ  เป็นภูมิปัญญาทอ้งถินทีเกียวกับการประกอบ
กิจกรรมต่าง  ๆ  ทีคนในทอ้งถินไดพ้ึงพิงสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติในการดาํรงชีพ  และสามารถ
ปรับปรุงสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินชีวติประจาํวนัในลกัษณะของ 

5.1 การประกอบอาชีพภายในทอ้งถิน  หมายถึง  การทาํมาหากินของคนในทอ้งถิน
เพือการดาํรงชีพ  เช่น  การทาํไร่นาสวนผสม  วนเกษตร  เกษตรธรรมชาติ  เป็นตน้ 

5.2  รักษาโรคดว้ยภูมิปัญญาและความเชือ  หมายถึง  การรักษาโรคภยัไขเ้จ็บของคน
ในท้องถินด้วยความเชือตามพิธีกรรมต่าง ๆ  หรือรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร (ขิง  ข่า  กะเพรา          
ตน้สาปเสือ  ตน้เปลา้  วา่นหางจระเข ้ เป็นตน้)  การเสียเคราะห์  เสียเข็ญ  เสียลาง  การสวดอุบาทว ์       
การแต่งแก ้ การสืบชะตา  รําผฟ้ีา  คาํเขือน  คาํโพธิ-คาํไฮ  เป็นตน้ 

5.3 อาหารการกิน  หมายถึง  วฒันธรรมในการดาํเนินชีวิตเกียวกบัการกินอยู่  เช่น  
ปลาร้า  ปลาจ่อม  เคม็บกันดั  อุ  อ่อม  แจ่วบอง  กอ้ยปลา  ปลาส้ม  เป็นตน้ 

5.4  หัตถกรรม  หมายถึง  งานฝีมือทีทาํจากวสัดุทีมีในท้องถิน  เช่น  การทอผา้              
การแกะสลกั  การหล่อโลหะทองเหลือง  การทาํเครืองจกัสาน  เครืองปันดินเผา  เป็นตน้ 
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องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 

หลกัการ 
 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  โดยยึดหลกัการเรียนรู้ทีเน้นให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัทงัใน
ระดบับุคคลและระดบักลุ่ม  โดยให้นกัเรียนไดแ้ลกเปลียนความรู้ร่วมกนั  ซึงรูปแบบการเรียนการ
สอนจะมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนสร้างความรู้จากการปฏิบติัร่วมกนัและมีการจดัเก็บความรู้ทีมีอยูใ่นตวัตน
ของนกัเรียนเปลียนเป็นความรู้ทีชดัแจง้ดว้ยการแลกเปลียนความรู้  จะก่อใหเ้กิดกระบวนการจดัการ
ความรู้จนเกิดเป็นผลงานตามกระบวนการของรูปแบบ  ซึงผลจากกระบวนการจดัการความรู้                 
ทีนกัเรียนได้ศึกษาคน้ควา้จากความรู้ทีฝังลึก  (Tacit Knowledge)  จนกลายเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
(Explicit  Knowledge)   ทีนกัเรียนสามารถนาํไปขยายผลโดยการเผยแพร่ต่อผูอื้น  และสามารถนาํ
ความรู้นนัไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไปได ้
 

วตัถุประสงค์ 
 วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา เพือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน   
  

กระบวนการจัดการความรู้ 
 กระบวนการจัดการความรู้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด                
การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  มี  6  ขนัตอน  ดงันี 
 

ตารางที  1 กระบวนการจดัการความรู้ 
 

ขนัตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
.  การเตรียม         
ความพร้อมการ
จดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน 
(Preparation for 

Knowledge  

Management  on 
Local Wisdom)    
 

.  ครูใหค้วามรู้เรืองการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถินแก่
นกัเรียน 

.  ครูนาํเสนอกรณีตวัอยา่งใน
การจดัการความรู้  และให้
นกัเรียนช่วยกนัวเิคราะห์วา่  
ปัญหาคืออะไร  สาเหตุของ
ปัญหา  และใชว้ธีิการอะไรใน
การแกปั้ญหานนั 

.  ครูใหค้วามรู้เกียวกบั
การจดัการความรู้กบั 
ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

.  ครูนาํเสนอกรณี
ตวัอยา่งเกียวกบัการ
จดัการความรู้ 

3.  ครูใหน้กัเรียน
อภิปรายเกียวกบัการ  
 

.  นกัเรียนทาํความ
เขา้ใจเกียวกบัการ
จดัการความรู้กบั           
ภูมิปัญญาทอ้งถิน   

.  นกัเรียนทาํความ
เขา้ใจเกียวกบักรณี 

ตวัอยา่งการจดัการ
ความรู้  
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ตารางที 1 กระบวนการจดัการความรู้ (ต่อ) 
 

ขนัตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
เป็นการเตรียม 

ความพร้อมให้
นกัเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจเกียวกบั
การจดัการความรู้
กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน 

.  ครูชีแจงเป้าหมาย 

การจดัการความรู้กบั 

  ภูมิปัญญาทอ้งถิน     

  จดัการความรู้กบั          
ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

  นกัเรียนอภิปราย 

ร่วมกนัเกียวกบัการ
จดัการความรู้กบั            
ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

2.  การออกแบบ
การจดัการความรู้  
(Knowledge 

Management  

Designing) 
เป็นการกาํหนด
เป้าหมายในการ
จดัการความรู้  
กาํหนดหนา้ที
บทบาทของ
นกัเรียนและวธีิการ
จดัการความรู้ให้
ตรงตามเป้าหมาย 

.  แบ่งกลุ่มนกัเรียน  
กลุ่มละ   -   คน 

.  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนั
กาํหนดเป้าหมายในการจดัการ
ความรู้ในเรืองกลุ่มสนใจหรือ
ไดรั้บมอบหมาย 

.  นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนั
กาํหนดวธีิการทีจะทาํให้
เป้าหมายในการจดัการความรู้ให้
บรรลุตามเป้าหมาย 

.  นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนัสรุป
เป้าหมายและวธีิการจดัการ
ความรู้ของกลุ่มเป็นเอกสาร หรือ
แผนภูมิ หรืออืน ๆ 

.  ใหน้กัเรียน แบ่งกลุ่ม
โดยการจบัสลาก 

.  ครูชีแนะแนวทางให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
กาํหนดเป้าหมาย  
กาํหนดวธีิการ  และ
สรุปเป้าหมายและ
วธีิการการจดัการ
ความรู้ 

.  เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นอยา่งเตม็ที   

1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม
โดยการจบัสลาก 

.  นกัเรียนกาํหนด
เป้าหมายในการจดัการ
ความรู้ 

.  นกัเรียนกาํหนด
วธีิการทีจะทาํให้
เป้าหมายในการจดัการ
ความรู้บรรลุตาม
เป้าหมาย 

.  นกัเรียนช่วยกนั
สรุปเป้าหมายและ
วธีิการจดัการความรู้
ของกลุ่มเป็นเอกสาร 
หรือแผนภูมิหรืออืน ๆ   

.  นกัเรียนอภิปราย
ร่วมกนัเกียวกบั
เป้าหมายในการจดัการ
ความรู้อยา่งเตม็ที 
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ตารางที 1   กระบวนการจดัการความรู้ (ต่อ) 
 

ขนัตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
.  การสร้างความรู้  

(Knowledge  Creating)  
จากความรู้ทีฝังลึก
(Tacit  Knowledge) 
เป็นความรู้ที ชดัแจง้
(Explicit  Knowledge)   
เป็นการสร้างความรู้
โดยใหน้กัเรียนไป
ศึกษาคน้ควา้จากความรู้
ทีฝังลึก  (Tacit  

Knowledge) จนได้
ความรู้ทีมีอยูใ่นตวัตน
ของนกัเรียนเปลียนเป็น
ความรู้ทีชดัแจง้
(Explicit  Knowledge) 

.  นกัเรียนในกลุ่มแบ่งหนา้ที
กนัไปศึกษาคน้ควา้  หรือ
แสวงหาความรู้  จากปราชญ์
ชาวบา้น  เอกสารหรืออืน ๆ   

.  นกัเรียนในกลุ่มไปศึกษา
คน้ควา้ความรู้จากปราชญ์
ชาวบา้น  เอกสารหรืออืน ๆ   

.  นกัเรียนแต่ละคนทาํ
เอกสารสรุปความรู้ทีไดจ้าก
การแสวงหาความรู้   

ครูชีแนะแหล่งเรียนรู้  
หรือแนวทางในการ
แสวงหาความรู้จาก
ปราชญช์าวบา้น  จาก
เอกสาร  หรืออืน ๆ  
และเสนอแนะแนวทาง
ในการจดัระบบขอ้มูล
จากการแสวงหาความรู้  

.  นกัเรียนไปศึกษา
คน้ควา้  หรือแสวงหา
ความรู้  จากปราชญ์
ชาวบา้น  เอกสารหรือ
อืน ๆ   
2.  นกัเรียนรวบรวม
ขอ้มูลตามทีไดรั้บ
มอบหมายจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ 

.  นกัเรียนนาํความรู้ที
ไดจ้ากการรวบรวมมา
แยกแยะเพือหาขอ้สรุป
ในการแลกเปลียน
ความรู้ 

.  นกัเรียนสรุป
ความรู้ทีไดจ้ากการ
แสวงหาความรู้   

.  การแลกเปลียน
ความรู้เพือใหเ้กิดองค์
ความรู้ใหม่ 
(Knowledge  Sharing 

for the New Body of 

Knowledge)  เป็นการ
แลกเปลียนความรู้โดย
การระดมความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่ม จน
เกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่
ของกลุ่ม 

. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนั
อภิปรายเพือเป็นการขยาย
ขอบข่ายของความรู้โดยการ
แลกเปลียนความรู้จากการไป
ศึกษาคน้ควา้จากปราชญ์
ชาวบา้น  เอกสาร  หรืออืน ๆ   
2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนั
จดัทาํเอกสารสรุปสาระสาํคญั
ทีไดจ้ากการแลกเปลียน
ความรู้ 

.  ครูชีแนะแนวทางใน
การแลกเปลียนความรู้
โดยการอภิปรายร่วมกนั
ของสมาชิกในกลุ่มจน
เกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 

.  เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นอยา่งเตม็ที   

.  นกัเรียนอภิปราย
แลกเปลียนความรู้จาก
การศึกษาคน้ควา้กบั
เพือนในกลุ่ม 

.  นกัเรียนรวบรวม
ขอ้มูลและสรุปความรู้
ทีไดจ้ากการอภิปราย
ของสมาชิกในกลุ่ม
เพือเป็นองคค์วามรู้
ใหม่ 
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ตารางที 1   กระบวนการจดัการความรู้ (ต่อ) 
 

ขนัตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
.  การจดัเก็บ

ความรู้อยา่งเป็น
ระบบ 

(Systematic 

Storing of 

Knowledge) 
เป็นการจดัทาํ
ขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ
เป็นฐานความรู้ 

โดยการนาํ
เทคโนโลยมีาช่วย
ใหเ้ขา้ถึงความรู้    
ไดง่้าย  และรวดเร็ว
ขึน 

1.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเอกสาร
สรุปสาระสาํคญัทีไดจ้ากการ
แลกเปลียนความรู้มาทาํความ
เขา้ใจ แลว้แยกแยะประเด็น
ความรู้  หรือหลอมรวมความรู้  
เพือความสะดวกในการจดัเก็บ
ความรู้ 

.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มบนัทึก
ความรู้ ทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้
มาจดัเก็บไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น การเขียน การพิมพ ์การวาด 
การถ่ายภาพ การบนัทึกเสียง           
ทาํฐานขอ้มูลในคอมพิวเตอร์  
เป็นตน้ 

ครูชีแนะแนวทางในการ
จดัเก็บความรู้โดยใช้
เทคโนโลยมีาจดัเก็บให้
เป็นระบบเพือใหเ้ขา้ถึง
ขอ้มูลไดง่้าย เช่น การเขียน 
การพิมพ ์การวาด  
การถ่ายภาพ   
การบนัทึกเสียง              
การทาํฐานขอ้มูลใน
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

.  นกัเรียนเลือก
วธีิการจดัเก็บ
ความรู้ตามความ
สนใจของกลุ่ม 

.  นกัเรียนจดัทาํ
ขอ้มูลทีไดจ้ากการ
แลกเปลียนความรู้
มาจดัเก็บใหเ้ป็น
ระบบโดยใช ้
เทคโนโลยเีพือให้
เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย 

เช่น การเขียน           
การพิมพ ์การวาด 
การถ่ายภาพ               
การบนัทึกเสียง          
การทาํฐานขอ้มูลใน
คอมพิวเตอร์  
เป็นตน้ 

.  การประยกุตใ์ช้
ความรู้  
(Knowledge  

Applying) เป็นการ
นาํความรู้ทีได ้      
มาสร้างผลงานให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง  และชุมชน
อยา่งสร้างสรรค ์

.  นกัเรียนแต่กลุ่มนาํความรู้ทีได้
จากการจดัเก็บความรู้มา
ประยกุตใ์ช ้เช่น การเขียน
โครงงาน 

.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มพฒันา
ผลงานตามโครงงานทีนาํเสนอ
ของกลุ่ม 

.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอ
ผลงาน 

 

 

ครูคอยช่วยเหลือและให้
คาํปรึกษาแก่นกัเรียนแต่ละ
กลุ่มในการประยกุตใ์ช้
ความรู้  เพือนาํมาสร้างเป็น
ผลงานใหเ้กิดประโยชน์        
ต่อตนเอง  และต่อชุมชน
อยา่งสร้างสรรค ์

 

.  นกัเรียนนาํ
ความรู้ทีไดจ้าก
จดัเก็บความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
กบัตนเอง  และ
ชุมชนเช่น              
การจดัทาํโครงงาน 

.  นกัเรียนแต่ละ
กลุ่มพฒันาผลงาน
ตามโครงงานที
นาํเสนอ    
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ตารางที   กระบวนการจดัการความรู้ (ต่อ) 
 

ขนัตอน กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
   .  เผยแพร่ผลงาน

โดยการจดั
นิทรรศการ  หรือ
เผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต  เช่น  
หนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์   
(E-book)  หนงัสือ
การ์ตูน  หนงัสือ 

เล่มเลก็  เวบ็บลอ็ก 

เป็นตน้   
 

การวดัและประเมินผล 
 การวดัและประเมินผลจะช่วยใหค้รูทราบวา่การจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถินของ
นกัเรียนทีดาํเนินการวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ การวดัและประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะที 1 การประเมินวิเคราะห์นักเรียนก่อนการเรียนการสอนด้วยการทาํแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน เรืองภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี  ระยะที 2 การประเมิน
ความกา้วหน้าระหว่างเรียนดว้ยการปฏิบติั (Performance Assessment)  เป็นการประเมินขนัตอน
การปฏิบติัทกัษะการจดัการความรู้โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) และ
ระยะที 3 การประเมินความสําเร็จหลงัเรียน ประกอบดว้ย  1)  การทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนหลงัเรียน  เรืองภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี  2) การประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน  ซึงใช้แบบรายงานตนเองทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา และ 3) ถอดบทเรียนการจดัการความรู้
หลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 
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เงือนไขการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ 
 เงือนไขการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้มีปัจจยัทีสําคญัอยู ่  2  ประการ  ดงันี 

 1.  ปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้  และปัจจยัทีสนบัสนุนต่อการจดัการความรู้ 

  1.1  ปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้ของนกัเรียน  ดงันี   
   1.1.1 บรรยากาศ  หมายถึง  สภาพแวดลอ้มทางการเรียน  ซึงประกอบไปดว้ย
สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ  ดา้นจิตวทิยา  และดา้นสังคม 

      1.1.1.1 ดา้นกายภาพ  เป็นสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในห้องเรียนทีจะ
ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีความสุข  เช่น  ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสม มีแสงสวา่ง
เพียงพอกระดานดาํมีขนาดเหมาะสม โตะ๊เกา้อีมีขนาดเหมาะสมกบัวยันกัเรียน เป็นตน้ 

     1.1.1.2  ด้านจิตวิทยา  เป็นสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจทีนักเรียนรู้สึก
สบายใจมีความอบอุ่น มีความเป็นกันเอง มีปฏิสัมพนัธ์อันดีต่อกันมีความรักความศรัทธาต่อ
ครูผูส้อนตลอดจนมีอิสระในการแสดงออกอยา่งมีกาลเทศะ 

     1.1.1.3 ด้านสังคม  เป็นสภาพแวดล้อมทีปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการ
แลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั รู้จกัการรับฟังความคิดเห็นของคนอืน  การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ การ
จดัสภาพแวดล้อมทางสังคม  เช่นจดักลุ่มในลกัษณะการนังเป็นวงกลมเพือให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์
มองเห็นหนา้เพือนทุกคน การทาํงานเป็นกลุ่ม   
   1.1.2 บุคลากร  หมายถึง  ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ในโรงเรียนมี
ดงันี 
      1.1.2.1 คุณเอือ  หมายถึง  ผูบ้ริหารมีหน้าทีสนับสนุนนโยบายด้าน
หลกัสูตรในการจดัความรู้ในโรงเรียน  จดัสรรทรัพยากรสําหรับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
อาํนวยความสะดวกให้กบันกัเรียนในการศึกษาคน้ควา้ความรู้ทงัในโรงเรียนและนอกโรงเรียนใน
การจดัหางบประมาณสนบัสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบติักิจกรรมนอกสถานที  จดัหาวสัดุ-อุปกรณ์  
ระบบเทคโนโลยใีหเ้พียงพอต่อการใชง้าน 

      1.1.2.2 คุณอาํนวย  หมายถึง  ครู  มีหน้าทีในการกาํหนดกิจกรรมให้กบั
นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ  อาํนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ของนักเรีย น  
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้  เชือมโยงระหว่างนกัเรียนในกลุ่มทีมีมีเป้าหมายการเรียนรู้
ร่วมกัน  เชือมโยงระหว่างนักเรียนต่างกลุ่ม   เชือมโยงกบัปราชญ์ชาวบา้น  เพือให้การจดัการ
ความรู้ของนกัเรียนดาํเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย   
      1.1.2.3 คุณกิจ  หมายถึง  นักเรียนมีหน้าทีในการดําเนินกิจกรรมการ
จดัการความรู้  มีบทบาทในการลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองในการศึกษาคน้หาความรู้ทงัในตวั
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บุคคล  (Tacit  Knowledge)  และภายนอกบุคคล  (Explicit  Knowledge)  แลว้นาํความรู้นนัมา
แลกเปลียนความรู้ร่วมกนัจนกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่  และนาํความรู้นนัมาจดัเก็บไวใ้นรูปแบบ
ต่าง ๆ  เช่น  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเล่มเล็ก  หนงัสือการ์ตูน เว็บบล็อก เป็นตน้ แล้วนาํ
ความรู้นนัไปขยายผลโดยการเผยแพร่ความรู้แก่ผูอื้น  และนาํมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป   
  1.2  ปัจจยัสนบัสนุนการจดัการความรู้ 

   1.2.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2551  จุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตรในขอ้  5  กล่าวว่า  นกัเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  
การอนุรักษ์และพฒันาสิงแวดล้อม  มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และมุ่งสร้างสิงทีดีงามใน
สังคม  และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

   1.2.2  เทคโนโลยี  เป็นเครืองมือทีนกัเรียนใช้เพือการสืบคน้ขอ้มูล  การคน้หา
ความรู้  การจดัเก็บความรู้  โรงเรียนจะตอ้งจดัหาให้มีอยา่งเพียงพอต่อการใชง้านของนกัเรียน  เช่น  
คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  เป็นตน้ 

         1.2.3 แหล่งเรียนรู้  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทีสนบัสนุนให้นกัเรียนไดป้ฏิบติั
กิจกรรมอยา่งหลากหลายทงัในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ไดแ้ก่  แหล่งเรียนรู้ทีเป็นสถานที  เช่น  
วดั  พิพิธภณัฑ ์ ทีอยูอ่าศยั  แหล่งโบราณคดี  แหล่งเรียนรู้ทีเป็นบุคคล  เช่น  ปราชญช์าวบา้นสาขา
ต่าง ๆ ครูภูมิปัญญา  เป็นตน้ 
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การหาประสิทธิภาพความสอดคล้องเชิงโครงสร้างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด 
การจัดการความรู้กบัภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา 

โดยผู้เชียวชาญ  จํานวน  5  คน 
 

 

 
ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเห็นของ 
ผูเ้ชียวชาญคนที 

 

รวม 
ระดบั
ความ

เหมาะสม/
สอดคลอ้ง 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X  

 

S.D 

.  การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน 

 
 

       

      .   การกาํหนดองคป์ระกอบของ
รูปแบบมีความเหมาะสมครอบคลุมความ
ตอ้งการจาํเป็นตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้       

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

.  

 
 
 

.  

 
 
 

มากทีสุด 

      .   องคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละ
องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง
ส่งเสริมซึงกนัและกนั 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

.  

 
 

.  

 
 

มากทีสุด 

รวมการกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 4.70 0.45 มากทีสุด 
2.  องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอน 

        

     .   องคป์ระกอบเชิงหลกัการและ
วตัถุประสงค ์

        

             . .   หลกัการของรูปแบบมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎี
พนืฐาน  สามารถใชเ้ป็นกรอบในการ
กาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  แสดง
ใหเ้ห็นจุดเนน้ในการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

.  

 
 

 
 
 

.  

 

 
 
 
 

มากทีสุด 
              . .   วตัถุประสงคมี์ความ
เหมาะสมชดัเจนสามารถแสดงถึงสิงที
มุ่งหวงัใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

.  

 
 

.  

 
 

มากทีสุด 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ความคิดเห็นของ 
ผูเ้ชียวชาญคนที 

 

รวม 
ระดบั
ความ

เหมาะสม/
สอดคลอ้ง 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X  

 

S.D 

              . .   หลกัการและวตัถุประสงค ์    
มีความสอดคลอ้งกนั 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
.  

 
.  

 
มากทีสุด 

รวมองคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ 4.58 0.55 มากทีสุด 
     .   องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ         

            . .   กระบวนการเรียนการสอนมี
ขนัตอนครบถว้น  เหมาะสมและ
สอดคลอ้งต่อเนืองกนั 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

.  

 
 

.  

 
 

มากทีสุด 

            . .   ขนัตอนการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสม  สามารถทาํใหก้ารเรียน
การสอนบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

.  

 
 

.  

 
 

มาก 
            . .   ขนัตอนการเรียนการสอนมี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัการและ
วตัถุประสงค ์

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

.  

 
 

.  

 
 

มากทีสุด 

รวมองคป์ระกอบเชิงกระบวนการ 4.53 0.64 มากทีสุด 
     .   องคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํ
รูปแบบไปใช ้

   

 

   

 

  

            . .   ปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัการและ
วตัถุประสงค ์

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

.  

 
 

.  

 
 

มากทีสุด 

            . .   ปัจจยัสนบัสนุนมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบักระบวนการเรียน
การสอน 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

.  

 
 

.  

 
 

มากทีสุด 

รวมองคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํรูปแบบไปใช้ .  4.55 มากทีสุด 
รวม .  .  มากทีสุด 
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ภาคผนวก  ง 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน 
 

คําชีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกทีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

เรืองท ี 1:  ขนบธรรมเนียมประเพณ ี ความเชือ  ศาสนา 
1. ขอ้ใดใหค้วามหมายของคาํต่อไปนีไม่ถูกตอ้ง 

  ก.   ขนบธรรมเนียมประเพณี  เป็นวฒันธรรมทีคนในทอ้งถินปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นประจาํ    
 (ข.)   ขนบธรรมเนียมประเพณี  เป็นระเบียบทีสังคมกาํหนดแบบแผนไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ 
    ควรจะประพฤติปฏิบติัตามขนัตอน  
  ค.   ศาสนาเป็นความเชือในสิงศกัดิสิทธิ สิงเหนือธรรมชาติ ในหลกัอภิปรัชญาวา่ทุกสรรพสิง 

    เกิดขึนมาดาํรงอยูแ่ละจะเป็นเช่นไรต่อไป 
  ง.   คติ  ความเชือ  เป็นสิงทีควรประพฤติปฏิบติั  หรือเป็นสิงตอ้งหา้ม  หา้มไม่ใหก้ระทาํ 
          เพราะไม่เหมาะสม  ไม่ควรกระทาํถา้ทาํไปจะเป็นบาป  เป็นคนชวั  ซึงถือเป็นการคะลาํ 

2. การทาํบุญขา้วประดบัดิน ของคนอีสานใหค้ติสอนใจเกียวกบัเรืองใด 
  ก.   ความอดทน 

  ข.   ความเมตตา    
  ค.   ความสามคัคี  

 (ง.)   ความกตญั ูกตเวที 

3. ในวนัสงกรานตจ์ะมีการสรงนาํอฐิับรรพบุรุษ  และรดนาํดาํหวั   “การรดนาํดาํหวั”   
 เป็นประเพณีทีแสดงถึงอะไร 

  ก.   เป็นการแสดงความรัก  ความเทิดทูนต่อผูมี้พระคุณ 

   ข.   เป็นแนวปฏิบติัทีลูกหลานจะตอ้งปฏิบติัต่อบรรพบุรุษเป็นประจาํ 
 (ค.)   เป็นการแสดงความกตญั ูกตเวที  ขอโทษขอขมาทีอาจเคยล่วงเกินผูใ้หญ่        
  ง.   เป็นการให้เกียรติต่อญาติผูใ้หญ่ในการขบัไล่สิงอปัมงคลออกจากร่างกาย 

4. มะนาวเป็นเด็กทีไม่เคยนงัหรือยนืกีดขวางทางเดินเลย  เนืองจากมะนาวจาํคาํสอนของพอ่ทีวา่   
 “อยา่นงัขวางประตู  มนัคะลาํ”  แสดงวา่มะนาวมีการจดัการความรู้ตามขอ้ใด 

  ก.   การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 

  ข.   การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 

  ค.   การจดัเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 
 (ง.)   การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
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5. ประเพณีในขอ้ใดของชาวจงัหวดัอุบลราชธานีทีไม่เกียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา 
 (ก.)   การสูตขวญั 
  ข.   การทอดกฐิน 
  ค.   การทอดผา้ป่า 
  ง.   การกวนขา้วทิพย ์

6. ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถินใหป้ระโยชน์แก่นกัเรียนและชุมชนอยา่งไรมากทีสุด 
 (ก.)   มีการเรียนรู้ร่วมกนั 

  ข.   มีการพบปะสังสรรคร่์วมกนั 

  ค.   มีการสร้างสรรคผ์ลงานชินใหม่ ๆ 

  ง.   มีการสร้างสรรคกิ์จกรรมในชุมชน 

7. บุญเดือนหกของอาํเภอโพธิไทร  นกัเรียนและเพือนช่วยกนัถ่ายวดิีโอ  ขบวนเซิงบงัไฟ   
 นกัเรียนและเพือนมีการจดัการความรู้ตามขอ้ใด 

  ก.   การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 

 (ข.)   การจดัเก็บความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
  ค.   การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
  ง.   การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

8. ถา้นกัเรียนจะไหวพ้ระแต่ไม่มีดอกบวัไหวพ้ระ  นกัเรียนจะใชด้อกไมต้ามขอ้ใด 

  ก.   ดอกรัก  
 (ข.)   ดอกพุด 

  ค.   ดอกหนา้ววั 
  ง.   ดอกซ่อนกลิน 

9. เทศกาลเขา้พรรษาการแห่เทียนพรรษาจงัหวดัอุบลราชธานี  นกัเรียนและเพือนไปศึกษา             
การแกะสลกัจากชุมชน  และนาํความรู้ทีไดจ้ากชุมชนมาจดันิทรรศการ  นกัเรียนและเพือน                
มีการจดัการความรู้ตามขอ้ใด 

ก.    การออกแบบการจดัการความรู้ 
ข.    การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
ค.    การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 

       (ง.)   การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
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10. การแกะสลกัเทียนพรรษา  จะบรรลุเป้าหมายได ้ นกัเรียนจะตอ้งทาํอยา่งไรเป็นลาํดบัแรก 
   ก.   เขียนแผนงานไวล่้วงหนา้ 
 (ข.)   การปฏิบติัตามแผนทีวางไว ้
   ค.   ความสามคัคีของคนในชุมชน 
   ง.   มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 

เรืองท ี 2:  ภาษาและวรรณกรรม 
11. “คนัไดกิ้นปลาแลว้  อยา่ลืมเอาแหตาก  ห่าวา่แหขาดแลว้  ปลาสิไดฮ่้อมได๋”  จากผญาทีกล่าวมา 
 ขา้งตน้  หมายถึงขอ้ใด 
 (ก.)   การทดแทนบุญคุณ 

  ข.   การทาํอาชีพประมง 
  ค.   การทอดแหหาปลา 
  ง.   การประกอบอาชีพ 

 
 

  
 

 ทีมา: กระต่ายกบัเต่า  จาก  http://www.google.co.th/search?q 
  

12. จากภาพขา้งบน จากนิทานเรืองกระต่ายกบัเต่า นกัเรียนคิดวา่กระต่ายขาดคุณสมบติั ตามขอ้ใด 
 (ก.)   การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 
  ข.   การออกแบบการจดัการความรู้ 
  ค.   การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
  ง.   การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
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13. เซียงฆ่องหรือเสียงขอ้งเป็นพิธีกรรมทีเกิดจากความเชือในเรืองใด 

 (ก.)   ผ ี

  ข.   เทวดา 
  ค.   นางไม ้ 

  ง.   รุกขเทวดา  
14. “คนผูมี้ความฮู ้ซูซีเฮด็บ่แหม่น ความฮูมี้ท่อแผน่ฟ้าเป็นบา้ท่อแผน่ดิน”  ผญาทีกล่าวมาขา้งตน้ 

 มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 

 (ก.)   มีความรู้ท่วมหวัแต่เอาตวัไม่รอด 

  ข.     มีความรู้มากทาํงานมากจนกลายเป็นบา้ 
  ค.     มีความรู้จะตอ้งนาํไปใชแ้ทนคุณแผน่ดิน 

  ง.      มีความรู้ถา้ไม่รู้จกันาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ก็ไม่มีความหมาย       
15. “คนับ่ออกจากบา้นกะบ่เห็นด่านแดนไกลคนับ่ไปหาเฮียนกะบ่มีความฮู”้  จากผญาทีกล่าวมา 
 ขา้งตน้ตรงกบัขอ้ใด 

(ก.)   การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
 ข.     การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
 ค.     การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 
 ง.     การประยกุตใ์ชค้วามรู้  

16. เซียงเมียง  เป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบดี  ถา้จะใหดี้ เซียงเมียงตอ้งมีคุณธรรมในเรืองใด 

 ก.    ขยนั 

(ข.)  เสียสละ 
 ค.    ซือสัตย ์

 ง.    ประหยดั 

17. ผญาในขอ้ใดมีความหมายในการเตรียมความพร้อมในการดาํเนินชีวติประจาํวนั  
(ก.)  มีเงินหวา่ได ้ มีไมเ้ฮด็เฮือนงาม 

 ข.    อยากจนใหขี้ถี  อยากมีใหเ้ฮด็ทาน 
 ค.    ทุกขใ์หเ้ลียง  ปากเกลียงใหไ้หล่หนี 
 ง.    ทุกขบ์่มีเสือผา้ฝาเฮือนดีพอหลีอยู ่ ทุกขบ์่มีขา้วอยูท่อ้งสินอนหลีอยูจ่งัได๋ 
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18. การปฏิบติัในขอ้ใดแสดงถึงการอนุรักษห์มอลาํอีสานไดเ้หมาะสมทีสุด 
 ก.    ควรทาํการจดัตงัเป็นพิพิธภณัฑห์มอลาํ 
(ข.)  ควรนาํดนตรีสมยัใหม่มาประยกุตใ์ชก้บัหมอลาํ 
 ค.    รัฐบาลควรเขา้ไปส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การแข่งขนัหมอลาํประจาํหมู่บา้น 
 ง.    หน่วยงานของรัฐควรส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณในการเรียนการสอนหมอลาํ 

19. ขอ้ใดทีเกียวขอ้งกบัการจดัเก็บความรู้ 

 ก.    ลุงเพาพาลูกชายไปทอดแห 

 ข.    ป้าสาํลีแต่งกลอนลาํใหลู้กสาวลาํ 
 ค.    ยายมาสอนรําเซิงใหก้บัหลานสาว 

(ง.)   ตาวีเขียนบทสูตขวญัลงในหนงัสือกอ้ม 

20. “คนัอยากไดคู้่ซอ้น ใหมี้ผูป้รึกษา ใหค้่อยปรึกษาขนุหมู่พงษพ์นัเชือ ใหเ้จา้ปรึกษาเฒ่าขุนกวน 

 พอ่แม่  คนัเฒ่าแก่บ่พอ้ม เซาถ่อนอยา่เอา” จากผญาทีกล่าวมาเป็นการจดัการความรู้ตามขอ้ใด 
 ก.    การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 
 ข.    การออกแบบการจดัการความรู้ 

 ค.    การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
(ง.)   การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 

 

เรือง  3: ศิลปกรรม  และโบราณคดี 
21. “หอ้งส่วม”  เป็นส่วนหนึงของเรือนนอนใหญ่ของเรือนอีสาน  หมายถึงอะไร 

 ก.    หอ้งนอนลูกชาย     
(ข.)  ห้องนอนลูกสาว 
 ค.    หอ้งนอนพ่อแม่ 
 ง.    หอ้งนอนตายาย 

22. ถา้นกัเรียนจะไปทศันศึกษาอุทยานแห่งชาติผาแตม้  นกัเรียนจะมีวธีิการเตรียมความพร้อม 

 อยา่งไร 
 ก.    ศึกษาภาพวาดอุทยานแห่งชาติผาแตม้ 
 ข.    เตรียมร่างกายใหพ้ร้อมก่อนการเดินทาง 
(ค.)  ศึกษาเส้นทางไปอุทยานแห่งชาติผาแตม้ 
  ง.   เตรียมสาํภาระในการเดินทางใหพ้ร้อม 
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23. แหล่งโบราณคดีบา้นกา้นเหลือง  จงัหวดัอุบลราชธานี  พบภาชนะบรรจุกระดูก  เป็นความเชือ 

 เกียวกบัความตายของคนแถบนีอยา่งไร 

 ก.    เป็นการฝังศพในดิน 

(ข.)  เป็นการฝังศพครังที  2 

 ค.    เป็นการฝังศพของชาวบา้น 

 ง.    เป็นการให้เกียรติผูต้ายอยา่งสูงสุด 

24. นกัเรียนและเพือนช่วยกนัเขียนแผนภูมิปราชญช์าวบา้นแต่ละสาขาและมอบหมายใหแ้ต่ละคน 

 ไปสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้น  จากทีกล่าวมาแสดงวา่นกัเรียน  และเพือนกาํลงัจดัการความรู้ 

 ตามขอ้ใด 

 ก.   การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 

(ข.) การออกแบบการจดัการความรู้ 

 ค.   การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
 ง.    การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

25. ขอ้ใดไม่ใช่เหตุผลในการอนุรักษแ์หล่งโบราณคดีของชาวจงัหวดัอุบลราชธานี 

 ก.    แสดงความเป็นมาของชุมชน 
(ข.)  แสดงถึงความมงัคงัของชุมชน 
 ค.    เป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชน 

 ง.    เป็นการเชือมโยงเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบนัของชุมชน 

26. ขอ้ใดกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของโบราณคดีไดถู้กตอ้ง 
 ก.    ปราสาทบา้นเบญ็:  ประติมากรรม 

 ข.    ภาพเขียนผาแตม้:  ประติมากรรม 

  (ค.)  หอไตรวดัทุ่งศรีเมือง:  สถาปัตยกรรม 

 ง.    บานประตูพระอุโบสถวดัแจง้ :  สถาปัตยกรรม 

27. ถา้นกัเรียนเห็นนกัท่องเทียวสลกัชือลงบนผนงัถาํทีผาแตม้นกัเรียนจะทาํอยา่งไร 
 ก.    บอกใหห้ยดุเขียน  และไปบอกเจา้หนา้ทีตาํรวจ            
(ข.)  บอกใหห้ยดุเขียน  และใหค้วามรู้เกียวกบัความสาํคญัของแหล่งประวติัศาสตร์ 
 ค.   ไม่บอก  เพราะไม่ใช่เจา้ทีอุทยานแห่งชาติผาแตม้ 

 ง.    ไม่บอก  เพราะแกไ้ขอะไรไม่ไดเ้นืองจากสลกัชือไปแลว้        
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28. ทองพนูกบัเพือนในกลุ่มนาํเนือหาทีไดจ้ากการไปศึกษาคน้ควา้มาสรุปร่วมกนั  แสดงวา่ 
 ทองพนูกบัเพือนกาํลงัจดัการความรู้ตามขอ้ใด 

 ก.    การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 
 ข.    การออกแบบการจดัการความรู้ 
 ค.    การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
(ง.)   การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 

29. ขอ้ใดเป็นการอนุรักษศิ์ลปกรรมทีนกัเรียนสามารถทาํไดง่้ายทีสุด 
 ก.   ทาํวดิีทศัน์ศิลปกรรมจงัหวดัอุบลราชธานีออกจาํหน่าย 
 ข.   เป็นมคัคุเทศกแ์หล่งศิลปกรรมจงัหวดัอุบลราชธานี         
 ค.   เป็นอาสาสมคัรประชาสัมพนัธ์ศิลปกรรมใหก้บัจงัหวดัอุบลราชธานี 

(ง.)  เขียนคาํขวญัการอนุรักษศิ์ลปกรรมจงัหวดัอุบลราชธานีประชาสัมพนัธ์ใหเ้พือน ๆ   
        ฟังหนา้เสาธง 

30. วนาและเพือนไปศึกษาแหล่งโบราณคดีบา้นกา้นเหลือง  เพือนาํมาจดัทาํเป็นแผน่พบัแนะนาํ 
 แหล่งท่องเทียวของจงัหวดัอุบลราชธานี  วนาและเพือนกาํลงัจดัการความรู้ตามขอ้ใด 

 ก.    การออกแบบการจดัการความรู้  
 ข.    การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
(ค.)  การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 
 ง.    การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 

 

เรืองท ี 4: การละเล่น  ดนตรี  และการพกัผ่อนหย่อนใจ 
31. “เป็นการฝึกทกัษะการใชมื้อใชนิ้ว การสังเกต การใชส้ายตา  ไหวพริบ และการคาํนวณ”  จาก 

 ประโยคทีกล่าวมาขา้งตน้  เป็นการละเล่นชนิดใด 

 ก.    การเล่นงูกินหาง  
(ข.)  การเล่นหมากเก็บ 
 ค.    การเล่นขีมา้ส่งเมือง 

 ง.    การเล่นมอญซ่อนผา้   
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32. เครืองดนตรีทีเกิดจากสภาพของดินฟ้าอากาศ  ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล สภาพดินแตกระแหง 

 แหง้แลง้ อากาศร้อนยากแก่การเพาะปลูก เป็นเหตุทีทาํใหเ้กิดเครืองดนตรีชนิดนีขึนมาใน   
 ภาคอีสาน  เพราะเสียงของดนตรีชนิดนีเมือไดฟั้งแลว้จะรู้สึกถึงความรันทด หดหู่ใจซึงสะทอ้น 

 ออกมาเป็นเสียงของเครืองดนตรีทีชือวา่อะไร 
(ก.)  โหวต 
 ข.    แคน         
 ค.    โปงลาง 

 ง.    พิณหรือซุง 

33. การละเล่นในขอ้ใดทีสามารถออกแบบการเล่นไดม้ากทีสุด 

 ก.    การเล่นบกัปิน 

 ข.    การเล่นขาโถกเถก 
(ค.)  การเล่นเฮือนนอ้ย 

  ง.   การเล่นเสือขา้มหว้ย 
 

  
 

 ทีมา:  การฟ้อนรําอีสาน  จาก  http://www.baanmaha.com/community/thread .html 
 

34. จากรูปภาพขา้งบนตอ้งการสือใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติของคนอีสานอยา่งไร   
(ก.)  การทาํมาหากิน 

 ข.    ศิลปะการแสดง 
 ค.    ความสนุกร่าเริง 
 ง.    วฒันธรรมประเพณี 

 

 

 

 

 



 361 

35. การทีคนอีสานไปทาํงานทีภาคใตแ้ลว้นาํหนงัตะลุงมาแสดงทีภาคอีสานโดยมีการปรับเปลียน 

 ใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและความเชือซึงเป็นกระบวนการทีเรียกวา่อะไร      
 ก.    การแพร่หลายทางวฒันธรรม  

(ข.)  การปรับเปลียนทางวฒันธรรม 
 ค.    การแลกเปลียนทางวฒันธรรม       
 ง.    การปรับโครงสร้างทางวฒันธรรม 

36. ถา้นกัเรียนจะไปทศันศึกษาห้องพิพิธภณัฑด์นตรี  หรือพิพิธภณัฑอื์น ๆ  นกัเรียนจะตอ้ง 

 เตรียมตวัอยา่งไรเป็นลาํดบัแรก 

(ก.)  วางแผนการศึกษาขอ้มูล 
 ข.    คน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
 ค.    ติดต่อเจา้หนา้ทีพิพิธภณัฑ ์
 ง.    ไปสอบถามผูที้เคยไปพิพิธภณัฑม์าก่อน 

37. “โอเฮาโอศรัทธาเฮาโอ ขอเหลา้เด็ดนาํเจา้จกัโอขอเหลา้โทนาํเจา้จกัถว้ยหวานจว้ย ๆ ดว้ยปาก 

 หลานชาย   เอามายายหลานชายใหคู้่   ขนับ่คู่ตูข่อยบ่หนีตายเป็นผกีะสินาํมาหลอก  ออกจาก 

 บา้นกะสิหวา่นดินนาํหวา่นดินนาํกะใหแ้ม่สาวยา้น...”  จากกาพยเ์ซิงบงัไฟทีกล่าวมาขา้งตน้ 

 ไดก้ล่าวถึงการขอดืมเหลา้ถา้ยดึถือตามประเพณีของคนอีสานเป็นการละเมิดคาํสอนตามหลกั 

 พระพุทธศาสนาหรือไม่ 
(ก.)  ละเมิด  เพราะ ผิดศีล  5 
 ข.    ละเมิด  เพราะเป็นสิงผดิกฎหมาย 
 ค.   ไม่ละเมิด  เพราะทาํตามประเพณี 
 ง.    ไม่ละเมิด  เพราะงานบุญสนุกสนานทุกคนดืมได ้

38. ถา้นกัเรียนจะอนุรักษก์ารละเล่นพืนบา้นนกัเรียนจะมีวธีิการอยา่งไรทีทาํไดง่้ายทีสุด 
 ก.    ตงัชมรมการละเล่นพืนบา้น 

(ข.)  ชวนเพือนเล่นการละเล่นพืนบา้น 

 ค.    จดัตงัพิพิธภณัฑก์ารละเล่นพืนบา้น 
 ง.     ออกเสียงตามสายในโรงเรียนเพือปลูกจิตสาํนึก 
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39. “หมอลาํซิง”  เป็นการลาํทีเกิดจากภูมิปัญญาตามขอ้ใด 

 ก.    การสร้างความรู้เพือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ 
 ข.    การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 
(ค.)  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
  ง.   การแลกเปลียนความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 

40. นุดีไปเทียววดัทุ่งศรีเมือง  และพบภาพวาดทีผนงัโบสถจึ์งไดถ่้ายภาพและนาํภาพนนัมาให ้      
    นุชดู  และนุชก็ไปถ่ายภาพทีสิมวดับา้นนาควาย  นุดีกบันุชไดพ้ดูคุยกนัวา่จะนาํท่ารําทีพบ   
       จากวดัทงัสองมาเป็นท่ารําในงานแห่เทียนพรรษา  นุดีกบัเพือนมีการจดัการความรู้ตามขอ้ใด      

 ก.    การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 
 ข.    การออกแบบการจดัการความรู้ 
(ค.)  การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
  ง.    การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ  

 
เรืองท ี 5:   ชีวติความเป็นอยู่  และวทิยาการ   
41. ขอ้ใดใหค้วามหมาย  “หตัถกรรม”  ไดถู้กตอ้งทีสุด 

 ก.    งานฝีมือทีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 ข.    งานทีผลิตจากเครืองจกัรกลทงัหมด 

(ค.)  งานฝีมือทีทาํจากวสัดุทีมีในทอ้งถิน 

  ง.    งานฝีมือทีผลิตโดยใชมื้อทาํเท่านนั 

42. กระบวนการถนอมอาหารจาก  “ปลาร้า”  ถา้ขาดสิงใดต่อไปนีจะทาํใหก้ารหมกัปลาร้า      
       ไม่ไดผ้ล 

 ก.    รํา  
(ข.)  เกลือ 

 ค.   ขา้วควั 

 ง.    ผงชูรส 
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43. นกัเรียนและเพือนจะไปสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้นเกียวกบัการถนอมอาหารของคนอีสาน   
 นกัเรียนและเพือนช่วยกนักาํหนดวา่จะไปสัมภาษณ์ใครบา้ง บา้นอยูที่ไหน  และจะสัมภาษณ์ 

 ดว้ยวธีิการอยา่งไร  แสดงวา่นกัเรียนและเพือนมีการจดัการความรู้ตามขอ้ใด 

 ก.    การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 
(ข.)  การออกแบบการจดัการความรู้ 

 ค.    การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
 ง.    การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 

44. ปลีกลว้ยนอกจากทาํอาหาร เช่น ใชท้าํแกง ยาํหวัปลี และปลีกลว้ยยงัมีสรรพคุณตามขอ้ใด 
(ก.)  ขบันาํนม 
 ข.    แกท้อ้งร่วง 
 ค.    เป็นยาระบาย 
 ง.    รักษาแผลในกระเพาะ 

 

  
 

 ทีมา:  การทาํเครืองจกัสาน จาก http://www.google.co.th/search?q=% 
 

45. จากภาพขา้งบน  คุณตากาํลงัสอนลูกและหลานสานสุ่ม  นกัเรียนคิดวา่เป็นการจดัการความรู้ 

 ตามขอ้ใด 

 ก.    การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 
 ข.    การออกแบบการจดัการความรู้ 
(ค.)  การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
 ง.    การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  
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46. วสาไปเยยีมนา้สาวทีอยูพ่งังา  วสาสอนลูกนา้ใหท้าํแกงอ่อม  และลูกนา้สอนวสาทาํแกงเหลือง   
 แสดงวา่วสาและลูกนา้กาํลงัจดัการความรู้ตามขอ้ใด 

 ก.   การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
 ข.   การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 
(ค.)  การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ 
 ง.    การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

47. ถา้นกัเรียนมี  ปลา  สับปะรด  เกลือ  นกัเรียนจะแปรรูปอาหาร  ตามขอ้ใด 
 ก.    แหนม 
 ข.    ปลาจ่อม 
(ค.)  เคม็บกันดั 
 ง.    ดองสับปะรด 

48. ถา้นกัเรียนจะสานปลาตะเพียน  หรือสานนก  หรือสานตะกร้อ นกัเรียนจะใชว้สัดุตามขอ้ใด 

 ถึงจะเพิมมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์ และมีความคงทน   
 ก.   ไมไ้ผสี่สุก  เพราะมีความเหนียว  และมีสีสวยงาม   
 ข.   กระดาษ  เพราะนิม  และเลือกสีไดอ้ยา่งหลากหลาย 

 ค.   ใบลาน  เพราะมีความคงทน  ไม่เหียว  และหายาก 
(ง.)   เส้นพลาสติก  เพราะมีความเหนียว  และไม่แตกหรือหกัง่าย 

49. อาํเภอโพธิไทร  มีการทอผา้ลายผกัแวน่  ตามพืนถินของตวัเองทีมีผกัแวน่ขึนตามทอ้งนา   
 แสดงวา่ชาวอาํเภอโพธิไทรมีการจดัการความรู้ตามขอ้ใด 

 ก.    การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 
 ข.    การออกแบบการจดัการความรู้ 

 ค.    การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
(ง.)   การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

50. นกัเรียนไดย้นิยายมีและยายสาคุยกนัในเรือง  การยอ้มผา้ดว้ยคราม  และนกัเรียนบอกคุณยาย 

 ทงัสองวา่จะเขียนเป็นหนงัสือเล่มเล็กใหคุ้ณยายเก็บไวเ้พือเป็นสมบติัของลูกหลานต่อไป  
 แสดงวา่นกัเรียนมีการจดัการความรู้ใหก้บัคุณยายตามขอ้ใด 

 ก.    การออกแบบการจดัการความรู้ 
 ข.    การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
(ค.)  การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 
 ง.    การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน 
 

คําชีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกทีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

เรืองท ี 1:  ขนบธรรมเนียมประเพณ ี ความเชือ  ศาสนา 
1. การแกะสลกัเทียนพรรษา  จะบรรลุเป้าหมายได ้ นกัเรียนจะตอ้งทาํอยา่งไรเป็นลาํดบัแรก 

  ก.    เขียนแผนงานไวล่้วงหนา้ 
 (ข.)   การปฏิบติัตามแผนทีวางไว ้
   ค.    ความสามคัคีของคนในชุมชน 
  ง.     มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

2. ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถินใหป้ระโยชน์แก่นกัเรียนและชุมชนอยา่งไรมากทีสุด 
 (ก.)   มีการเรียนรู้ร่วมกนั 

  ข.     มีการพบปะสังสรรคร่์วมกนั 

  ค.     มีการสร้างสรรคผ์ลงานชินใหม่ ๆ 

  ง.      มีการสร้างสรรคกิ์จกรรมในชุมชน 

3. ถา้นกัเรียนจะไหวพ้ระแต่ไม่มีดอกบวัไหวพ้ระ  นกัเรียนจะใชด้อกไมต้ามขอ้ใด 

  ก.     ดอกรัก  
 (ข.)   ดอกพุด 

  ค.     ดอกหนา้ววั 
  ง.     ดอกซ่อนกลิน 

4. เทศกาลเขา้พรรษาการแห่เทียนพรรษาจงัหวดัอุบลราชธานี  นกัเรียนและเพือนไปศึกษา                
การแกะสลกัจากชุมชน  และนาํความรู้ทีไดจ้ากชุมชนมาจดันิทรรศการ  นกัเรียนและเพือน           
มีการจดัการความรู้ตามขอ้ใด 

 ก.      การออกแบบการจดัการความรู้ 
 ข.      การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
 ค.      การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 
(ง.)     การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

 

 

 

 



 366 

5. บุญเดือนหกของอาํเภอโพธิไทร  นกัเรียนและเพือนช่วยกนัถ่ายวดิีโอ  ขบวนเซิงบงัไฟ  
 นกัเรียนและเพือนมีการจดัการความรู้ตามขอ้ใด 

  ก.     การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 

 (ข.)   การจดัเก็บความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
  ค.     การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
  ง.     การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

6. ในวนัสงกรานตจ์ะมีการสรงนาํอฐิับรรพบุรุษ  และรดนาํดาํหวั   “การรดนาํดาํหวั”  เป็น
ประเพณีทีแสดงถึงอะไร 

  ก.     เป็นการแสดงความรัก  ความเทิดทูนต่อผูมี้พระคุณ 

  ข.     เป็นแนวปฏิบติัทีลูกหลานจะตอ้งปฏิบติัต่อบรรพบุรุษเป็นประจาํ 
 (ค.)   เป็นการแสดงความกตญั ูกตเวที  ขอโทษขอขมาทีอาจเคยล่วงเกินผูใ้หญ่          
  ง.     เป็นการให้เกียรติต่อญาติผูใ้หญ่ในการขบัไล่สิงอปัมงคลออกจากร่างกาย 

7.   ประเพณีในขอ้ใดของชาวจงัหวดัอุบลราชธานีทีไม่เกียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา 
 (ก.)   การสูตขวญั 

  ข.     การทอดกฐิน 
  ค.     การทอดผา้ป่า 
  ง.     การกวนขา้วทิพย ์

8. การทาํบุญขา้วประดบัดิน ของคนอีสานใหค้ติสอนใจเกียวกบัเรืองใด 
  ก.    ความอดทน 

  ข.    ความเมตตา    
  ค.    ความสามคัคี  

 (ง.)   ความกตญั ูกตเวที 

9. ขอ้ใดใหค้วามหมายของคาํต่อไปนีไม่ถูกตอ้ง 
  ก.    ขนบธรรมเนียมประเพณี  เป็นวฒันธรรมทีคนในทอ้งถินปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นประจาํ    
 (ข.)   ขนบธรรมเนียมประเพณี  เป็นระเบียบทีสังคมกาํหนดแบบแผนไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ 
          ควรจะประพฤติปฏิบติัตามขนัตอน 

  ค.     ศาสนาเป็นความเชือในสิงศกัดิสิทธิ สิงเหนือธรรมชาติ ในหลกัอภิปรัชญาวา่ทุกสรรพสิง 

           เกิดขึนมาดาํรงอยูแ่ละจะเป็นเช่นไรต่อไป 

  ง.     คติ  ความเชือ  เป็นสิงทีควรประพฤติปฏิบติั  หรือเป็นสิงตอ้งหา้ม  หา้มไม่ใหก้ระทาํ         
          เพราะไม่เหมาะสม  ไม่ควรกระทาํถา้ทาํไปจะเป็นบาป  เป็นคนชวั  ซึงถือเป็นการคะลาํ 
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10.   มะนาวเป็นเด็กทีไม่เคยนงัหรือยนืกีดขวางทางเดินเลย  เนืองจากมะนาวจาํคาํสอนของพอ่ทีวา่  
“อยา่นงัขวางประตู  มนัคะลาํ”  แสดงวา่มะนาวมีการจดัการความรู้ตามขอ้ใด 

  ก.    การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 

  ข.    การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 

  ค.    การจดัเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 
 (ง.)   การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
 

เรืองท ี 2:  ภาษาและวรรณกรรม 
11. “คนัไดกิ้นปลาแลว้  อยา่ลืมเอาแหตาก  ห่าวา่แหขาดแลว้  ปลาสิไดฮ่้อมได๋”  จากผญาทีกล่าวมา 
 ขา้งตน้  หมายถึงขอ้ใด 
 (ก.)   การทดแทนบุญคุณ 

  ข.    การทาํอาชีพประมง 
  ค.    การทอดแหหาปลา 
  ง.     การประกอบอาชีพ 

12. ขอ้ใดทีเกียวขอ้งกบัการจดัเก็บความรู้ 

  ก.    ลุงเพาพาลูกชายไปทอดแห 

  ข.    ป้าสาํลีแต่งกลอนลาํใหลู้กสาวลาํ 
  ค.    ยายมาสอนรําเซิงใหก้บัหลานสาว 

 (ง.)   ตาวีเขียนบทสูตขวญัลงในหนงัสือกอ้ม 

13. ผญาในขอ้ใดมีความหมายในการเตรียมความพร้อมในการดาํเนินชีวติประจาํวนั  
 (ก.)   มีเงินหวา่ได ้ มีไมเ้ฮด็เฮือนงาม 

  ข.    อยากจนใหขี้ถี  อยากมีใหเ้ฮด็ทาน 
  ค.    ทุกขใ์หเ้ลียง  ปากเกลียงใหไ้หล่หนี 
  ง.     ทุกขบ์่มีเสือผา้ฝาเฮือนดีพอหลีอยู ่ ทุกขบ์่มีขา้วอยูท่อ้งสินอนหลีอยูจ่งัได๋ 

14. การปฏิบติัในขอ้ใดแสดงถึงการอนุรักษห์มอลาํอีสานไดเ้หมาะสมทีสุด 
  ก.    ควรทาํการจดัตงัเป็นพิพิธภณัฑห์มอลาํ 
 (ข.)   ควรนาํดนตรีสมยัใหม่มาประยกุตใ์ชก้บัหมอลาํ 
  ค.    รัฐบาลควรเขา้ไปส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การแข่งขนัหมอลาํประจาํหมู่บา้น 
  ง.     หน่วยงานของรัฐควรส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณในการเรียนการสอนหมอลาํ 
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15. “คนับ่ออกจากบา้นกะบ่เห็นด่านแดนไกลคนับ่ไปหาเฮียนกะบ่มีความฮู”้  จากผญาทีกล่าวมา 
 ขา้งตน้ตรงกบัขอ้ใด 

 (ก.)   การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
  ข.    การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
  ค.    การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 
  ง.    การประยกุตใ์ชค้วามรู้  
16. เซียงเมียง  เป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบดี  ถา้จะใหดี้ เซียงเมียงตอ้งมีคุณธรรมในเรืองใด 

  ก.    ขยนั 

 (ข.)   เสียสละ 
  ค.    ซือสัตย ์

  ง.    ประหยดั 

17.  “คนผูมี้ความฮูซู้ซีเฮด็บ่แหม่น ความฮูมี้ท่อแผน่ฟ้าเป็นบา้ท่อแผน่ดิน”  ผญาทีกล่าวมาขา้งตน้ 

 มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 

 (ก.)  มีความรู้ท่วมหวัแต่เอาตวัไม่รอด 

  ข.    มีความรู้มากทาํงานมากจนกลายเป็นบา้ 

  ค.    มีความรู้จะตอ้งนาํไปใชแ้ทนคุณแผน่ดิน 

  ง.     มีความรู้ถา้ไม่รู้จกันาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ก็ไม่มีความหมาย       
18. “คนัอยากไดคู้่ซอ้น ใหมี้ผูป้รึกษา ใหค้่อยปรึกษาขนุหมู่พงษพ์นัเชือ ใหเ้จา้ปรึกษาเฒ่าขุนกวน 

 พอ่แม่ คนัเฒ่าแก่บ่พอ้ม เซาถ่อนอยา่เอา”จากผญาทีกล่าวมาเป็นการจดัการความรู้ตามขอ้ใด 
  ก.    การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 
  ข.    การออกแบบการจดัการความรู้ 

  ค.    การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
 (ง.)   การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
19. เซียงฆ่องหรือเสียงขอ้งเป็นพิธีกรรมทีเกิดจากความเชือในเรืองใด 

 (ก.)   ผี 
  ข.    เทวดา 
  ค.    นางไม ้ 

  ง.     รุกขเทวดา  
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 ทีมา: กระต่ายกบัเต่า  จาก  http://www.google.co.th/search?q 
 

20. จากภาพขา้งบน จากนิทานเรืองกระต่ายกบัเต่า นกัเรียนคิดวา่กระต่ายขาดคุณสมบติั ตามขอ้ใด 
 (ก.)   การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 
  ข.     การออกแบบการจดัการความรู้ 
  ค.     การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ 
  ง.     การประยกุตใ์ชค้วามรู้  
 

เรือง  3: ศิลปกรรม  และโบราณคดี 
21. ถา้นกัเรียนเห็นนกัท่องเทียวสลกัชือลงบนผนงัถาํทีผาแตม้นกัเรียนจะทาํอยา่งไร 
  ก.    บอกใหห้ยดุเขียน  และไปบอกเจา้หนา้ทีตาํรวจ            
 (ข.)   บอกใหห้ยดุเขียน  และใหค้วามรู้เกียวกบัความสาํคญัของแหล่งประวติัศาสตร์ 
  ค.    ไม่บอก  เพราะไม่ใช่เจา้ทีอุทยานแห่งชาติผาแตม้ 

  ง.    ไม่บอก  เพราะแกไ้ขอะไรไม่ไดเ้นืองจากสลกัชือไปแลว้        
22. ขอ้ใดเป็นการอนุรักษศิ์ลปกรรมทีนกัเรียนสามารถทาํไดง่้ายทีสุด 
  ก.    ทาํวดิีทศัน์ศิลปกรรมจงัหวดัอุบลราชธานีออกจาํหน่าย 
  ข.    เป็นมคัคุเทศกแ์หล่งศิลปกรรมจงัหวดัอุบลราชธานี         
  ค.    เป็นอาสาสมคัรประชาสัมพนัธ์ศิลปกรรมใหก้บัจงัหวดัอุบลราชธานี 

 (ง.)   เขียนคาํขวญัการอนุรักษศิ์ลปกรรมจงัหวดัอุบลราชธานีประชาสัมพนัธ์ใหเ้พือน ๆ  ฟัง 

         หนา้เสาธง 
23. ขอ้ใดกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของโบราณคดีไดถู้กตอ้ง 
  ก.    ปราสาทบา้นเบญ็:  ประติมากรรม 

  ข.    ภาพเขียนผาแตม้:  ประติมากรรม 

 (ค.)   หอไตรวดัทุ่งศรีเมือง:  สถาปัตยกรรม 

  ง.     บานประตูพระอุโบสถวดัแจง้:  สถาปัตยกรรม 
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24. ขอ้ใดไม่ใช่เหตุผลในการอนุรักษแ์หล่งโบราณคดีของชาวจงัหวดัอุบลราชธานี 

  ก.     แสดงความเป็นมาของชุมชน 
 (ข.)   แสดงถึงความมงัคงัของชุมชน 
  ค.     เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของคนในชุมชน 

  ง.     เป็นการเชือมโยงเหตุการณ์ในอดีต และปัจจุบนัของชุมชน 

25. ทองพนูกบัเพือนในกลุ่มนาํเนือหาทีไดจ้ากการไปศึกษาคน้ควา้มาสรุปร่วมกนั  แสดงวา่ 
 ทองพนูกบัเพือนกาํลงัจดัการความรู้ตามขอ้ใด 

  ก.    การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 
  ข.    การออกแบบการจดัการความรู้ 
  ค.    การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
 (ง.)   การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
26. แหล่งโบราณคดีบา้นกา้นเหลือง  จงัหวดัอุบลราชธานี  พบภาชนะบรรจุกระดูก  เป็นความเชือ 

 เกียวกบัความตายของคนแถบนีอยา่งไร 

  ก.    เป็นการฝังศพในดิน 

 (ข.)   เป็นการฝังศพครังที  2 
  ค.     เป็นการฝังศพของชาวบา้น 

  ง.    เป็นการให้เกียรติผูต้ายอยา่งสูงสุด 

27. ถา้นกัเรียนจะไปทศันศึกษาอุทยานแห่งชาติผาแตม้  นกัเรียนจะมีวธีิการเตรียมความพร้อม 

 อยา่งไร 
  ก.    ศึกษาภาพวาดอุทยานแห่งชาติผาแตม้ 
  ข.     เตรียมร่างกายใหพ้ร้อมก่อนการเดินทาง 
 (ค.)   ศึกษาเส้นทางไปอุทยานแห่งชาติผาแตม้ 
  ง.      เตรียมสาํภาระในการเดินทางใหพ้ร้อม 

28. วนาและเพือนไปศึกษาแหล่งโบราณคดีบา้นกา้นเหลือง  เพือนาํมาเป็นจดัทาํเป็นแผน่พบั 

 แนะนาํแหล่งท่องเทียวของจงัหวดัอุบลราชธานี  วนาและเพือนกาํลงัจดัการความรู้ตามขอ้ใด 

  ก.    การออกแบบการจดัการความรู้ 
  ข.    การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
 (ค.)   การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 
  ง.     การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
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29. นกัเรียนและเพือนช่วยกนัเขียนแผนภูมิปราชญช์าวบา้นแต่ละสาขาและมอบหมายใหแ้ต่ละคน 

 ไปสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้น จากทีกล่าวมาแสดงวา่นกัเรียนและเพือนกาํลงัจดัการความรู้ตาม 

 ขอ้ใด 

  ก.    การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 
 (ข.)   การออกแบบการจดัการความรู้ 

  ค.    การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
  ง.     การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

30. “หอ้งส่วม”  เป็นส่วนหนึงของเรือนนอนใหญ่ของเรือนอีสาน  หมายถึงอะไร 
  ก.    หอ้งนอนลูกชาย     
 (ข.)   ห้องนอนลูกสาว 
  ค.    หอ้งนอนพ่อแม่ 
  ง.     หอ้งนอนตายาย 
 

เรืองท ี 4: การละเล่น  ดนตรี  และการพกัผ่อนหย่อนใจ 
31. นุดีไปเทียววดัทุ่งศรีเมือง  และพบภาพวาดทีผนงัโบสถจึ์งไดถ่้ายภาพและนาํภาพนนัมาให ้       
 นุชดู  และนุชก็ไปถ่ายภาพทีสิมวดับา้นนาควาย  นุดีกบันุชไดพ้ดูคุยกนัวา่จะนาํท่ารําทีพบ         
       จากวดัทงัสองมาเป็นท่ารําในงานแห่เทียนพรรษา  นุดีกบัเพือนมีการจดัการความรู้ตามขอ้ใด      
  ก.    การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 
  ข.    การออกแบบการจดัการความรู้ 
 (ค.)  การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
  ง.    การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 
32. “โอเฮาโอศรัทธาเฮาโอ ขอเหลา้เด็ดนาํเจา้จกัโอขอเหลา้โทนาํเจา้จกัถว้ยหวานจว้ย ๆ ดว้ยปาก 

 หลานชาย   เอามายายหลานชายใหคู้่   ขนับ่คู่ตูข่อยบ่หนีตายเป็นผกีะสินาํมาหลอก  ออกจาก 

 บา้น กะสิหวา่นดินนาํหวา่นดินนาํกะใหแ้ม่สาวยา้น...”  จากกาพยเ์ซิงบงัไฟทีกล่าวมาขา้งตน้ 

 ไดก้ล่าวถึงการขอดืมเหลา้ถา้ยดึถือตามประเพณีของคนอีสานเป็นการละเมิดคาํสอนตามหลกั 

 พระพุทธศาสนาหรือไม่ 
 (ก.)  ละเมิด  เพราะ ผิดศีล  5 
  ข.    ละเมิด  เพราะเป็นสิงผดิกฎหมาย 
  ค.    ไม่ละเมิด  เพราะ  ทาํตามประเพณี 
  ง.    ไม่ละเมิด  เพราะงานบุญสนุกสนานทุกคนดืมได ้
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33. ถา้นกัเรียนจะอนุรักษก์ารละเล่นพืนบา้นนกัเรียนจะมีวธีิการอยา่งไรทีทาํไดง่้ายทีสุด 
  ก.    ตงัชมรมการละเล่นพืนบา้น 

 (ข.)  ชวนเพือนเล่นการละเล่นพืนบา้น 

  ค.    จดัตงัพิพิธภณัฑก์ารละเล่นพืนบา้น 
  ง.    ออกเสียงตามสายในโรงเรียนเพือปลูกจิตสาํนึก 

34. การละเล่นในขอ้ใดทีสามารถการออกแบบการเล่นไดม้ากทีสุด 

  ก.    การเล่นบกัปิน 

  ข.    การเล่นขาโถกเถก 
 (ค.)  การเล่นเฮือนนอ้ย 

  ง.    การเล่นเสือขา้มหว้ย 

35. ถา้นกัเรียนจะไปทศันศึกษาห้องพิพิธภณัฑด์นตรี  หรือพิพิธภณัฑอื์น ๆ  นกัเรียนจะตอ้ง 

 เตรียมตวัอยา่งไรเป็นลาํดบัแรก 

 (ก.)  วางแผนการศึกษาขอ้มูล 
  ข.    คน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
  ค.    ติดต่อเจา้หนา้ทีพิพิธภณัฑ ์
  ง.    ไปสอบถามผูที้เคยไปพิพิธภณัฑม์าก่อน 

36. “หมอลาํซิง”  เป็นการลาํทีเกิดจากภูมิปัญญาตามขอ้ใด 

  ก.    การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
  ข.    การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 
 (ค.)  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
  ง.    การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
37. “เป็นการฝึกทกัษะการใชมื้อใชนิ้ว การสังเกต การใชส้ายตา  ไหวพริบ และการคาํนวณ”  จาก 

 ประโยคทีกล่าวมาขา้งตน้  เป็นการละเล่นชนิดใด 

  ก.    การเล่นงูกินหาง  
 (ข.)  การเล่นหมากเก็บ 
  ค.    การเล่นขีมา้ส่งเมือง 

  ง.    การเล่นมอญซ่อนผา้   
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38. เครืองดนตรีทีเกิดจากสภาพของดินฟ้าอากาศ  ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล สภาพดินแตกระแหง 

 แหง้แลง้ อากาศร้อนยากแก่การเพาะปลูก เป็นเหตุทีทาํใหเ้กิดเครืองดนตรีชนิดนีขึนมาใน      
      ภาคอีสานเพราะเสียงของดนตรีชนิดนีเมือไดฟั้งแลว้จะรู้สึกถึงความรันทด หดหู่ใจซึงสะทอ้น 

 ออกมาเป็นเสียงของเครืองดนตรีทีชือวา่อะไร 
 (ก.)  โหวต 
  ข.    แคน         
  ค.    โปงลาง 

  ง.    พิณหรือซุง 

39. การทีคนอีสานไปทาํงานทีภาคใตแ้ลว้นาํหนงัตะลุงมาแสดงทีภาคอีสานโดยมีการปรับเปลียน 

 ใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและความเชือซึงเป็นกระบวนการทีเรียกวา่อะไร      
  ก.    การแพร่หลายทางวฒันธรรม  

 (ข.)  การปรับเปลียนทางวฒันธรรม 
  ค.    การแลกเปลียนทางวฒันธรรม       
  ง.    การปรับโครงสร้างทางวฒันธรรม 
 

 

  
 

 ทีมา:  การฟ้อนรําอีสาน  จาก  http://www.baanmaha.com/community/thread .html 
 

40. จากรูปภาพขา้งบนตอ้งการสือให้เห็นถึงวถีิชีวติของคนอีสานอยา่งไร   
 (ก.)  การทาํมาหากิน 

  ข.    ศิลปะการแสดง 
  ค.    ความสนุกร่าเริง 
  ง.    วฒันธรรมประเพณี 
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เรืองท ี 5:   ชีวติความเป็นอยู่  และวทิยาการ   
 

  
 

 ทีมา:  การทาํเครืองจกัสาน จาก  http://www.google.co.th/search?q=% 
 

41. จากภาพขา้งบน  คุณตากาํลงัสอนลูกและหลานสานสุ่ม  นกัเรียนคิดวา่เป็นการจดัการความรู้ 

 ตามขอ้ใด 

  ก.    การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 
  ข.    การออกแบบการจดัการความรู้ 
 (ค.)  การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
  ง.    การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
42. ปลีกลว้ยนอกจากทาํอาหาร เช่น ใชท้าํแกง  ยาํหวัปลี และปลีกลว้ยยงัมีสรรพคุณตามขอ้ใด 
 (ก.)  ขบันาํนม 
  ข.    แกท้อ้งร่วง 
  ค.    เป็นยาระบาย 
  ง.    รักษาแผลในกระเพาะ 

43. ขอ้ใดใหค้วามหมาย  “หตัถกรรม”  ไดถู้กตอ้งทีสุด 

  ก.    งานฝีมือทีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม 

  ข.    งานทีผลิตจากเครืองจกัรกลทงัหมด 

 (ค.)  งานฝีมือทีทาํจากวสัดุทีมีในทอ้งถิน 

  ง.    งานฝีมือทีผลิตโดยใชมื้อทาํเท่านนั 
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44. ถา้นกัเรียนจะสานปลาตะเพียน  หรือสานนก  หรือสานตะกร้อ นกัเรียนจะใชว้สัดุตามขอ้ใด 

 ถึงจะเพิมมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์ และมีความคงทน   
  ก.    ไมไ้ผสี่สุก  เพราะมีความเหนียว  และมีสีสวยงาม   
  ข.    กระดาษ  เพราะนิม  และเลือกสีไดอ้ยา่งหลากหลาย 

  ค.    ใบลาน  เพราะมีความคงทน  ไม่เหียว  และหายาก 
 (ง.)   เส้นพลาสติก  เพราะมีความเหนียว  และไม่แตกหรือหกัง่าย 

45. นกัเรียนและเพือนจะไปสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้นเกียวกบัการถนอมอาหารของคนอีสาน   
 นกัเรียนและเพือนช่วยกนักาํหนดวา่จะไปสัมภาษณ์ใครบา้ง บา้นอยูที่ไหน  และจะสัมภาษณ์ 

 ดว้ยวธีิการอยา่งไร  แสดงวา่นกัเรียนและเพือนมีการจดัการความรู้ตามขอ้ใด 

  ก.    การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 
 (ข.)  การออกแบบการจดัการความรู้ 

  ค.    การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
  ง.    การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
46. กระบวนการถนอมอาหารจาก  “ปลาร้า”  ถา้ขาดสิงใดต่อไปนีจะทาํใหก้ารหมกัปลาร้า              
     ไม่ไดผ้ล 

  ก.    รํา  
 (ข.)  เกลือ 

  ค.    ขา้วควั 

  ง.    ผงชูรส 

47. วสาไปเยยีมนา้สาวทีอยูพ่งังา  วสาสอนลูกนา้ใหท้าํแกงอ่อม  และลูกนา้สอนวสาทาํแกงเหลือง   
 แสดงวา่วสาและลูกนา้กาํลงัจดัการความรู้ตามขอ้ใด 

  ก.    การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
  ข.    การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 
 (ค.)  การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
 ง.    การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
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48. อาํเภอโพธิไทร  มีการทอผา้ลายผกัแวน่  ตามพืนถินของตวัเองทีมีผกัแวน่ขึนตามทอ้งนา   
 แสดงวา่ชาวอาํเภอโพธิไทรมีการจดัการความรู้ตามขอ้ใด 
  ก.    การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้ 
  ข.    การออกแบบการจดัการความรู้ 

  ค.    การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
 (ง.)   การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
49. ถา้นกัเรียนมี  ปลา  สับปะรด  เกลือ  นกัเรียนจะแปรรูปอาหาร  ตามขอ้ใด 
  ก.    แหนม 
  ข.    ปลาจ่อม 
 (ค.)  เคม็บกันดั 
  ง.    ดองสับปะรด 

50. นกัเรียนไดย้นิยายมีและยายสาคุยกนัในเรือง  การยอ้มผา้ดว้ยคราม  และนกัเรียนบอกคุณยาย 

 ทงัสองวา่จะเขียนเป็นหนงัสือเล่มเล็กใหคุ้ณยายเก็บไวเ้พือเป็นสมบติัของลูกหลานต่อไป  
 แสดงวา่นกัเรียนมีการจดัการความรู้ใหก้บัคุณยายตามขอ้ใด 

  ก.    การออกแบบการจดัการความรู้ 
  ข.    การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 
 (ค.)  การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 
  ง.    การแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 
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ภาคผนวก  จ 
การหาประสิทธิภาพความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของทกัษะการจัดการความรู้ 
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การหาประสิทธิภาพความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของทกัษะการจัดการความรู้ 
โดยผู้เชียวชาญ  จํานวน  5  คน 

 
 

 

รายละเอียดการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 

ผูเ้ชียวชาญ  คนที 

 

รวม 
ระดบัความ
เหมาะสม/
สอดคลอ้ง      X  S.D 

.  ขนัการเตรียมความพร้อมการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถินสอดคลอ้ง
กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

.  

 
 

.  

 
 

มาก 

.  ขนัการออกแบบการจดัการความรู้
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
.  

 
.  

 
มากทีสุด 

.  ขนัการสร้างความรู้จากความรู้ทีฝัง
ลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้สอดคลอ้งกบั
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 
 

5 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
5 

 
 

4 

 
 

4.60 

 
 

0.54 

 
 

มากทีสุด 

.  ขนัการแลกเปลียนความรู้เพือใหเ้กิด
องคค์วามรู้ใหม่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์
การใหค้ะแนน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

.  

 
 

.  

 
 

มากทีสุด 

.  ขนัการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
.  

 
.  

 
มากทีสุด 

.  ขนัการประยกุตใ์ชค้วามรู้สอดคลอ้ง
กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
.  

 
.  

 
มากทีสุด 

รวม .  .  มากทีสุด 
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ภาคผนวก  ฉ 

การหาประสิทธิภาพความสอดคล้องของแบบวดัความพงึพอใจทมีีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการจัดการความรู้กบัภูมิปัญญาท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา 
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การหาประสิทธิภาพความสอดคล้องของแบบวดัความพงึพอใจต่อการจัดการความรู้ 
กบัภูมิปัญญาท้องถิน  โดยผู้เชียวชาญ  จํานวน  5  คน 

 
 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 

ผูเ้ชียวชาญ  คนที 

 

รวม 
ระดบั
ความ

สอดคลอ้ง/
เหมาะสม 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X  
 

S.D 

1.  ประเด็นขอ้มูลทวัไปเกียวกบัตนเอง      .  .  มากทีสุด 
2.  ประเด็นการวดัความพึงพอใจในขนั      
การเตรียมความพร้อมการจดัการความรู้
กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

.  

 
 

.  

 
 

มากทีสุด 

3.  ประเด็นการวดัความพึงพอใจในขนั
การออกแบบการจดัการความรู้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
.  

 
.  

 
มากทีสุด 

4.  ประเด็นการวดัความพึงพอใจในขนั
การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็น
ความรู้ทีชดัแจง้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

.  

 
 

.  

 
 

มากทีสุด 

5.  ประเด็นการวดัความพึงพอใจในขนั
การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

.  

 
 

.  

 
 
มากทีสุด 

6.  ประเด็นการวดัความพึงพอใจในขนั
การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
.  

 
.  

 
มากทีสุด 

7.  ประเด็นการวดัความพึงพอใจในขนั
การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
.  

 
.  

 
มากทีสุด 

รวม .  .  มากทีสุด 
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ภาคผนวก  ช 
การหาประสิทธิภาพความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบบันทกึความรู้   
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การหาประสิทธิภาพความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบบันทกึความรู้ 

โดยผู้เชียวชาญ  จํานวน  5  คน 
 

 

 

 

รายละเอียดการประเมิน 

ความคิดเห็นของ 

ผูเ้ชียวชาญ  คนที 

รวม ระดบั
ความ

สอดคลอ้ง
/เหมาะสม 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X  
 

S.D 

.  การดาํเนินกิจกรรมสอดคลอ้งกบั
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
.  

 
.  

 
มาก 

.  เทคนิคหรือวธีิดาํเนินกิจกรรม
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
.  

 
.  

 
มากทีสุด 

.  ผลทีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรม
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
.  

 
.  

 
มากทีสุด 

.  ปัจจยัในการดาํเนินกิจกรรม
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
.  

 
.  

 
มากทีสุด 

.  สรุปการดาํเนินกิจกรรมสอดคลอ้งกบั
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
.  

 
.  

 
มากทีสุด 

รวม .  .  มากทีสุด 
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ภาคผนวก  ซ 
แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) 



แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan) 
แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan):  กระบวนการจัดการความรู้  (KM  Process) 

ชือหน่วยงาน:  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร  อาํเภอโพธิไทร  จงัหวดัอุบลราชธานี 
เป้าหมายการจดัการความรู้  (Desired  State):  นกัเรียนสามารถจดัการความรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถินจงัหวดัอุบลราชธานี 

หน่วยงานทีวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม  :  ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียไดน้าํความรู้ไปใชไ้ดจ้ริง  ในการเผยแพร่ขอ้มูลจากหนงัสืออิเลคทรอนิกส์/หนงัสือการ์ตูน / เวบ็บล็อก 

 

ลาํดบัที กิจกรรม 
วธิีการสู่

ความสาํเร็จ 
ระยะเวลา ตวัชีวดั เป้าหมาย 

เครืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผูร้ับผดิชอบ 

 การเตรียมความพร้อมการ
จดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถิน 

-  ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  ความเชือ ศาสนา 
-  ดา้นภาษาและวรรณกรรม 

-  ดา้นศิลปกรรมและ
โบราณคดี 

-  ดา้นการละเล่น  ดนตรี   
การพกัผอ่นหยอ่นใจ 

-  ดา้นชีวติความเป็นอยู ่ 
และวทิยาการ 

ทาํการตรวจสอบ
ความรู้นกัเรียน 
เพือหา  Gap  

ความรู้ทีมีกบั
ความรู้ที           
ตอ้งใช ้

ครังที   

  ชวัโมง 

รายการความรู้ และ
รายชือปราชญช์าวบา้น
ดา้น 

.  ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี ความเชือ 
ศาสนา จาํนวน  คน 

2.  ดา้นภาษาและ
วรรณกรรม จาํนวน  

 คน 
.  ดา้นศิลปกรรมและ
โบราณคดี จาํนวน  

 คน 

-  นกัเรียนทาํ
แบบทดสอบ 

-  นกัเรียนตอบ
คาํถาม 

-  แบบทดสอบ 

-  คาํถาม 
- KM  Team 

-  คุณเอือ: 

นายพนมเทพ  
สงัขะวรรณ 
-  คุณอาํนวย:

นางสาวทศันีย ์  
ทองไชย 
-  คุณกิจ:

นกัเรียน 
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ลาํดบัที กิจกรรม 
วธิีการสู่

ความสาํเร็จ 
ระยะเวลา ตวัชีวดั เป้าหมาย 

เครืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ 
 

ผูร้ับผดิชอบ 

    .  การละเล่น  ดนตรี   
การพกัผอ่นหยอ่นใจ
จาํนวน    คน 

5.  ชีวติความเป็นอยู ่ 
และวทิยาการ  จาํนวน  

  คน 

    

 การออกแบบการจดัการ
ความรู้ 

ทาํการตรวจสอบ
ความรู้ในพืนที
อาํเภอโพธิไทร  
และอาํเภออืน ๆ  
ในจงัหวดั
อุบลราชธานี 

ครังที   

  ชวัโมง  
และนอก
เวลาเรียน 

ทะเบียนรายการความรู้
ทีตอ้งใช ้

จาํนวนรายการ
ความรู้ดา้น              
ภูมิปัญญาทอ้งถิน
จงัหวดั
อุบลราชธานี             
อยา่งนอ้ย    
รายการ 

จดัเวที
แลกเปลียน
เรียนรู้ 

- KM  Team 

คุณเอือ 
คุณอาํนวย 
คุณกิจ 
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ลาํดบัที กิจกรรม 
วธิีการสู่

ความสาํเร็จ 
ระยะเวลา ตวัชีวดั เป้าหมาย 

เครืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ 
 

ผูร้ับผดิชอบ 

 การสร้างความรู้จากความรู้
ทีฝังลึกเป็นความรู้ทีชดัแจง้ 

รวบรวมความรู้จาก
ภายในพืนที  และ
นอกพืนที  จาก
ปราชญช์าวบา้น   

ครังที   

   ชวัโมง  
และนอกเวลา
เรียน 

มีฐานความรู้เรือง          
ภูมิปัญญาทอ้งถิน
จงัหวดัอบุลราชธานี 

มีปราชญช์าวบา้น
ดา้น 

. ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี  ความเชือ  
และศาสนา จาํนวน 

 คน 

2.  ภาษาและ
วรรณกรรม  
จาํนวน    คน 

.  ศิลปกรรมและ
โบราณคดี  จาํนวน  

  คน   
.  การละเล่น  
ดนตรีและการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ  
จาํนวน    คน 

.  ชีวติความเป็นอยู ่ 
และวทิยาการ  
จาํนวน    คน 

จดัเวที
แลกเปลียน
เรียนรู้ 

- KM  Team 

คุณเอือ 

คุณอาํนวย 
คุณกิจ 
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ลาํดบัที กิจกรรม 
วธิีการสู่

ความสาํเร็จ 
ระยะเวลา ตวัชีวดั เป้าหมาย 

เครืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผูร้ับผดิชอบ 

 การแลกเปลียนความรู้
เพือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 

นาํความรู้ทีไดม้า
สรุป  เป็นขอ้มูล
ของกลุ่ม 

ครังที   

  ชวัโมง 

มีความรู้ทีผา่น                 
การคดักรอง 

จาํนวนความรู้ที
ผา่นการกลนักรอง
เรือง ภูมิปัญญา
ทอ้งถินจงัหวดั
อุบลราชธานี   

จดัเวที
แลกเปลียน
เรียนรู้ 

- KM  Team 

คุณเอือ 
คุณอาํนวย 
คุณกิจ 

 

 การจดัเก็บความรู้อยา่งเป็น
ระบบ 

รวบรวมความรู้ให้
เป็นหมวดหมู่  และ
จดัทาํฐานขอ้มูล 

ครังที   

  ชวัโมง  
และนอกเวลา
เรียน 

-มีฐานขอ้มูลดา้นภูมิ
ปัญญาทอ้งถินจงัหวดั
อุบลราชธานี                   
ทีสามารถนาํไปใชไ้ด ้     
(มีองคค์วามรู้ทีเป็น
ระบบ) 

มีความรู้ทีนาํไปใช้
ไดจ้ริง  (ชินงาน)        
อยา่งนอ้ย    
รายการ 

จดัเวที
แลกเปลียน
เรียนรู้ 

- KM  Team 

คุณเอือ 
คุณอาํนวย 
คุณกิจ 

 

 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ จดัทาํโครงงาน ครังที   

  ชวัโมง  
และนอกเวลา
เรียน 

มีโครงงาน 

 

มีโครงงาน          
กลุ่มละ    เรือง 

จดัเวที
แลกเปลียน
เรียนรู้ 

- KM  Team 

คุณเอือ 

คุณอาํนวย 
คุณกิจ 
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ภาคผนวก  ฌ 

กาํหนดการประชุมเวทีแลกเปลยีนเรียนรู้ 
และรายชือผู้เข้าร่วมการประชุมเวทแีลกเปลยีนเรียนรู้ 
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กาํหนดการประชุมเวทีแลกเปลยีนเรียนรู้ 

“การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กบัภูมิปัญญาท้องถิน 
สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา” 

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนโพธิไทรพทิยาคาร 
18  กุมภาพนัธ์  2557 

................................................................................... 
 

18  กุมภาพนัธ์  2557 

 12.30 - 13.00  น. ลงทะเบียน 

 13.00 - 13.20   น. กล่าวตอ้นรับ  และประชุมชีแจงการจดัเวที   
      แลกเปลียนเรียนรู้ 

 13.20 – 14.00  น. เสนอรูปแบบ  “การพฒันารูปแบบการเรียน                
      การสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา ทอ้งถิน   
      สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา”    

 14.00 – 16.00 น. ขบัเคลือนกิจกรรมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ 

“การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการ
ความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา”   

 16.00  น.     ปิดการประชุม 
 

หมายเหตุ:  เวลาอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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รายชือผู้เข้าร่วมการประชุมเวทแีลกเปลยีนเรียนรู้ 

“การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กบัภูมิปัญญาท้องถิน  
สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา” 

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนโพธิไทรพทิยาคาร  วนัที  18  กุมภาพนัธ์  2557 
 

ลาํดบัที ชือ-สกุล ตาํแหน่ง/สถานทีทาํงาน 

 นางสาวสุทศันีย ์ ชิณโคตร รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นายกาํชยั  โตสงค ์ ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางวาสนา  โตสงค ์ ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นายธวชั  เพชรพนัธ์ ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางปราณี  เพชรพนัธ์ ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นายคูณ  ศรีเมือง ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางณฐพร  กลินหอม ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นายเดชา  เจริญสุข ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นายสันติ  มุสิกา ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นายธวชัชยั  สายใจ ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางสาวคณินณชั  กลินหอม ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางพิมพภ์ทัร  ภาโยธี ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางสาวลดัดาวลัย ์ วรรณธนสุทธิ ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางนฤมล  สุวรรณกฏู ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางแวน่แกว้  ผวิขาํ ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางดวงนพร  ทองเถาว ์ ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางนรินทร์รัตน์  อู่แกว้ ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางทิพาพร  ทองแสน ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางสุภทัรา  ไชยสัตย ์ ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางทิพวรรณ  สมตวั ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางจารุณี  แกว้สีทอง ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 
 นายโอภาษ  ถามะพนัธ์ ครู ค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 
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รายชือผู้เข้าร่วมการประชุมเวทแีลกเปลยีนเรียนรู้ 
”การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กบัภูมิปัญญาท้องถิน  

สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา” 
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนโพธิไทรพทิยาคาร  วนัที  18  กุมภาพนัธ์  2557 

 

ลาํดบัที ชือ-สกุล ตาํแหน่ง/สถานทีทาํงาน 

 นายไชยา  นาคสุด ครูค.ศ.3  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 
 นางเพชรอุบล  ผลพนัธิน ครูค.ศ. โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางสาวมณีรัตน์  สมรักษ ์ ครูโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นายสนทยา  บง้พรม ครูโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นายศุภวชิญ ์ จนัสุตะ ครูโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางสาวมณีนุช  มนัยนื ครูโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางณฐัชยา  เจริญสุข ครูโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางเพญ็พร  โคพะทา ครูโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางสาวสุพตัรา  สามิลา ครูโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางสาวพชัรา  กุดเป่ง ครูโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางภานิภคั  บ่อแกว้ ครูโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางสาวธญัญาภรณ์  คงเจริญ พนกังานราชการโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางสาวกวนิตรา  กาลปลูก พนกังานราชการโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางสาวศิริรัตน์  ทองแสน พนกังานราชการโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นายสมยศ  เชือจาํพร พนกังานราชการโรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางสาวจิราภรณ์  อ่อนเนตร เจา้หนา้ทีธุรการ  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

  นายชยัณรงณ์  อกอุ่น ครูอตัราจา้ง  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

  นายเกริกชยั  ทองมนต ์ ครูอตัราจา้ง  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

  นางสาวอมรรัตน์  กาํลงัทรัพย ์  ครูอตัราจา้ง  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 

 นางสาวปนิดา  สุดไชย  ครูอตัราจา้ง  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชือ-สกุล     นางสาวทศันีย ์ ทองไชย 
สถานทอียู่ปัจจุบัน   18  ซอยแจง้สนิท  4/7  ถนนแจง้สนิท   

     ตาํบลในเมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุบลราชธานี  34000 
สถานททีาํงานปัจจุบัน    โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร   

     5  หมู่  15  ถนนหว้ยยาง-สองคอน  ตาํบลโพธิไทร   
                                        อาํเภอโพธิไทร  จงัหวดัอุบลราชธานี  34340   
ประวตัิการศึกษา 
  พ.ศ. 2532 ครุศาสตรบณัฑิต วชิาเอกสังคมศึกษา วทิยาลยัครูอุบลราชธานี  
    (ปัจจุบนั  คือ  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี) 

  พ.ศ. 2542 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

  พ.ศ. 2553 ศึกษาต่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาหลกัสูตรและการสอน   
    มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวตัิการทาํงาน 
  พ.ศ. 2545 อาจารย ์ 3  ระดบั  6  (5)  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร   

    สาํนกังานเขตพืนการศึกษาอุบลราชธานี  เขต  2 
  พ.ศ. 2547 ครูชาํนาญการพิเศษ  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร   
    สาํนกังานเขตพืนการศึกษาอุบลราชธานี  เขต  2 

  พ.ศ. 2553 ครูเชียวชาญ  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร   
    สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  29 

  พ.ศ. 2557 ครูเชียวชาญ  โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร   
    สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  29 
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