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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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โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร อําเภอโพธิ ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ทีให้ความร่ วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ในการวิจ ัย ในครั งนี และขอขอบคุ ณ ผู ้บ ริ ห าร และคณะครู โ รงเรี ย นโพธิ ไทร
พิทยาคาร ทีกรุ ณาเข้าร่ วมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ขอขอบคุ ณ เพื อนร่ ว มรุ่ น สาขาวิ ช าหลัก สู ต รและการสอน ผูบ้ ริ ห าร และคณะครู
โรงเรี ย นโพธิ ไทรพิท ยาคาร ทีให้ก าํ ลัง ใจและช่ วยเหลื อด้ว ยดี ตลอดมา คุ ณค่า ของวิท ยานิ พ นธ์
ขอมอบแด่พระคุณของบิดา มารดา และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นสิ งทีมีความจําเป็ นอย่างยิงสําหรับวงการศึกษาไทย
เพือให้เยาวชนหรื อนักเรี ยนเติบโตอย่างมีคุณภาพตามสภาพและสังคมทีเปลี ยนไป โดยมุ่งเน้นให้
เรี ยนรู้จากการดําเนินชีวิตประจําวัน และเท่าทันสังคมโลก ด้วยการเชื อมโยงระบบความรู ้ทีมีอยูใ่ น
แหล่งต่าง ๆ กับความเจริ ญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เกิดองค์กรเรี ยนรู ้อย่างยังยืน ทังนี
เนืองจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาํ ให้เกิดสภาพทีเรี ยกว่า โลกไร้พรมแดน การติดต่อสื อสาร
สามารถทําได้อย่างรวดเร็ วและทัวถึงกัน นอกจากนีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้
ต่าง ๆ ทีปรับเปลียนไปอย่างรวดเร็ ว สถานการณ์ในการแข่งขันจึงเข้มข้น องค์กรทีจะอยูร่ อดได้
จะต้องเรี ยนรู ้ให้ทนั สถานการณ์โดยอาศัยการปรับเปลียนทีคล่องตัว คนในองค์กรจะต้องเรี ยนรู้
ร่ วมกันเพือผลักดันให้องค์กรมุ่งไปสู่ “องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้” (Learning Organization) และปั จจัย
สําคัญประการหนึงทีจะช่วยให้องค์กรสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ผลมากขึน ดังที
ประเวศ วะสี (2544) รุ่ ง แก้วแดง (2547) และบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2550) ได้กล่าวถึง การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ว่า ความรู ้ทีมีอยูอ่ ย่างกระจัดกระจาย และมากมายในองค์กร
ถูกเก็บอยูอ่ ย่างเป็ นหมวดหมู่ และการส่ งเสริ มให้องค์กรเกิดการเรี ยนรู ้ แบ่งปั นความรู ้ร่วมกันโดย
อาศัยเทคโนโลยีเป็ นเครื องมือช่วยให้เกิดการลืนไหลขององค์ความรู้ (Flow of Knowledge) ทีมีอยู่
ทังในตัวบุคคลและในองค์กร ซึ ง โพแลนยี (Polanyi) (ทวี นาคบุตร, 2549: 30-31) กอล์ฟ และ
โจนส์ (Groff and Jones, 2003: 3) ทาคูชิ และโนนากะ (Takeuchi and Nonaka, 2004: 53) ประพนธ์
ผาสุ ขยืด (2550: 21-22) บดินทร์ วิจารณ์ (2550:16) และวิจารณ์ พานิ ช (2551: 4) ยังได้กล่าวถึง
ความรู ้วา่ ความรู ้ทีมีอยูม่ ีทงความรู
ั
้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู ้ทีอยูใ่ นรู ปตัวหนังสื อ
และความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) ทีอยูใ่ นคนทังทีเป็ นความเชื อ ค่านิ ยม เหตุผล และทักษะ
ในการปฏิบตั ิ ทังนี เพือเสริ มสร้างให้เป็ นสังคมแห่งความรู ้ และเศรษฐกิจฐานความรู ้ ซึ งนับว่าเป็ น
การปฏิรูปองค์กร และฟื นฟูเศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่ งมันคงอย่างเต็มที และมนุ ษย์ได้กา้ วเข้าสู่
ยุคการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ดังนันครู ผสู ้ อนจึงมีหน้าทีทีสําคัญในการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ในโรงเรี ยน ความรู้ จึงเป็ นฐานอันสําคัญในการสร้ างความหลากหลาย
ผูเ้ รี ยนจะต้องมีค วามรู ้ ใ ห้ท นั ต่อการเปลี ยนแปลงในยุค เศรษฐกิ จฐานความรู ้ (Knowledge-based
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Economy) การเรี ยนรู้ ความรู้ และนวัตกรรมจึ งเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาให้เกิ ดการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนือง
ตังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็ นต้นมา
จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559) และในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ได้กาํ หนดแนวทางการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนันการพัฒนาประเทศจะมุ่งพัฒนา โดยใช้ “คนเป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนา” และแนวทางการพัฒนาก็คือ การพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยให้เป็ น
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ โดยเน้นการพัฒนาให้แก่เด็กและเยาวชน โดยอาศัยความร่ วมมือ
ของครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ซึ งครอบคลุมทังบ้าน วัด และโรงเรี ยน และ
ในการพัฒนานันจะต้องสร้างความเข้มแข็งของชุ มชนและสังคมให้เป็ นรากฐานการพัฒนาทีมันคง
ของประเทศมุ่งพัฒนาโดยให้ชุมชนจัดการกันเองทังด้านการจัดการความรู ้ และการสร้างความ
มันคงทางเศรษฐกิจชุมชน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึ งหลักของการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือความเป็ นไทย ให้มี
ความรัก และความภาคภูมิใจในท้องถินและประเทศชาติ มีการสร้างและใช้ความรู้ และสามารถ
เผชิญกับความเปลียนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรทังภาครัฐ และเอกชนให้เป็ นทรัพยากรบุคคลทีมีความรู้
ความสามารถ และมี ท กั ษะที จํา เป็ นต่ อการดํารงชี วิตในยุค โลกาภิ ว ตั น์ พ ร้ อ มกับ มี ค วามสมดุ ล
ทังทางด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ และด้านสังคมอย่างครบถ้วนตามวิถีชีวิตแบบไทยและอยู่ใน
สภาวะทีพร้อมทีจะ “แข่งขัน” และ“ร่ วมมือ” กันในศตวรรษที 21 ซึ งผูท้ ีจะประสบความสําเร็ จและ
ดํา รงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมของโลกยุ ค ใหม่ ไ ด้อ ย่า งสง่ า งามจะต้อ งเป็ นคนเข้ม แข็ ง และแข็ ง แกร่ ง
ความสามารถทีสร้างสรรค์ในวงกว้าง มีไหวพริ บ ดังนันกระบวนการจัดการศึกษาทีมีรูปแบบและ
ระบบทีหลากหลาย สามารถเชื อมโยงกระบวนการเรี ยนการสอนไว้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้นนั
กระบวนการจัด การความรู ้ จึ ง เป็ นส่ ว นสํา คัญ ที จะสามารถพัฒ นาคนให้ เ รี ย นรู้ ไ ด้ต ลอดชี วิ ต
จากความรู ้ ทีมีอยู่ในตนเองและแหล่ งเรี ยนรู ้ ภายนอก ซึ งระบบการศึ กษาไทยยังไม่ได้ส่งเสริ ม
กระบวนการสร้าง สังเคราะห์ และจัดระบบขององค์ความรู ้ ทีดี จึงส่ งผลให้เกิ ดการเรี ยนรู้แบบ
ท่องจําเป็ นส่ วนใหญ่ แต่กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้นนมี
ั กระบวนการทีสามารถส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
ให้มีการเรี ยนรู้ ทีหลากหลาย ทังจากตนเองและผูอ้ ืน โดยการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ อนั จะส่ งผลให้
การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนมีกระบวนการคิด และกระบวนการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ และพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด โรงเรี ย นเป็ นสถาบัน หนึ งมี หน้า ที ที สํ า คัญ คื อ
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การสร้างความรู ้ การเผยแพร่ ความรู ้ เพือสนองความต้องการของสังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การด้านการจัดการศึกษาได้ส่งเสริ มการศึกษาในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มี คุณ ธรรม รั ก ความเป็ นไทย ให้มี ท ัก ษะการคิ ด วิเคราะห์ และคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ท ัก ษะด้า น
เทคโนโลยี สามารถทํางาน และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2552) นักเรี ยนไทยในปั จจุ บนั ไม่สามารถใช้ศกั ยภาพของตนได้อย่างเต็มความสามารถ และ
พฤติกรรมการทํางานของนักเรี ยน ทํางานเฉพาะตัว เฉพาะหน่วย ขาดการใช้พลังร่ วม (Synergy)
ในการทํางานภายใต้ความสัมพันธ์ในแนวเส้นตรง (Linear Relationship) ทําให้ไม่เกิดการแบ่งปั น
แลกเปลี ยนความรู ้ ระหว่างกัน (วิจารณ์ พานิ ช, 2551) ในโลกปั จจุบนั นี ได้รับผลกระทบจาก
การเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมและเทคโนโลยี และองค์ความรู ้จึงมีความสําคัญเพิมมากขึน
จากแนวนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ ตังแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมา จนถึงแผน
การศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2552-2559 แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์ เพือมุ่ง
พัฒ นาชี วิ ต ให้ เ ป็ นมนุ ษ ย์ที สมบู ร ณ์ ท ังทางร่ างกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู ้ แ ละคุ ณ ธรรม
มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข และพัฒนา
สังคมไทยให้เป็ นสังคมทีมีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็ นสังคมคุณภาพ สังคมแห่ ง
ภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอืออาทรต่อกัน เพือให้บรรลุตามหลักปรัชญา
และเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2552-2559 จึงกําหนดวัตถุประสงค์
ของแผนที สํา คัญ 3 ประการ คื อ 1) เพื อพัฒนาคนอย่า งรอบด้า นและสมดุ ล เป็ นฐานหลัก ของ
การพัฒนา 2) เพือสร้ างสังคมไทยให้เป็ นสังคมคุ ณธรรม ภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ และ 3) เพือ
พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพือเป็ นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรมภูมิปัญญา
และการเรี ยนรู้ ในวัตถุประสงค์ขอ้ ที 2 เพือสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมคุณธรรมภูมิปัญญา และ
การเรี ยนรู้ ซึ งมีแนวนโยบายส่ งเสริ มการจัดการศึกษา อบรม และเรี ยนรู ้ ของสถาบันศาสนา และ
สถาบันทางสังคม ทังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นเครื อข่ายภูมิปัญญา และการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม พลศึกษา กี ฬา เป็ นวิถี
ชีวติ อย่างมีคุณภาพและตลอดชี วิต และส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาเพือสร้างองค์ความรู ้ นวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาระบบบริ หารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการนําผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ จะเห็นได้วา่ การปฏิรูประบบการบริ หารและการจัดการศึกษา โดยให้ประชาชนในชุ มชน
ในท้องถินมีส่วนรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา เพือทีจะสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงทีเกิ ดขึนได้อย่างรวดเร็ ว ดังนันชุ มชนจึงมี
ความสําคัญและมีประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการเรี ยนการสอน เพราะชุมชนเป็ นแหล่งทรัพยากร
ทีสําคัญยิง สามารถนํา มาจัดกิ จกรรมและนํา มาปรั บ ปรุ งการเรี ยนการสอนในโรงเรี ย นได้ และ
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ในปั จจุ บ ันแหล่ ง ความรู ้ ใ นชุ ม ชนยัง ได้รับ การสนับ สนุ น ให้ เป็ นสื อการเรี ย นการสอนที สํา คัญ
อย่า งหนึ งในการจัด การเรี ย นการสอน ซึ งจะทํา ให้ ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ สิ งที ใกล้ตวั ที มี ข ้อ เท็จ จริ ง
มีหลักฐานและประจักษ์พยานให้เห็นชัดเจนเน้นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจ และความรู้
อันเป็ นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ นของตนเอง ภูมิปัญญาชาวบ้านจึงเป็ นความรู ้ ความคิด
ของคนในท้องถินทีคิดขึนมาเพือแก้ปัญหาในชี วิตจริ ง คนในท้องถินจึงจําเป็ นต้องศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิน ซึ งมีอยูใ่ นตัวบุคคล และความรู ้ทีเกิดจากประสบการณ์ในชีวติ จริ งของคนเรา ซึ งมีขนตอน
ั
กระบวนการเรี ย นรู้ จ นเกิ ด การตกผลึ ก ทางปั ญ ญา มี ก ารถ่ า ยทอดและพัฒ นาอย่ า งเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยทีเปลียนแปลงไป ดังนันภูมิปัญญาท้องถินจึงเป็ น
พืนฐานขององค์ความรู ้สมัยใหม่ทีสําคัญทีจะช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้สมบูรณ์มากยิงขึน
การศึกษาเป็ นเครื องมือที สําคัญอย่างยิงในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร บุคลากรใน
องค์กรมีความรู้ความสามารถนําความรู ้ต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ยอ่ มได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขันใน
ยุคทีมีสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว การจัดการความรู้จึงมีความสําคัญอย่างยิง เพราะ
การจัด การความรู ้ ท ํา ให้ เ กิ ด องค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ องค์ก รเกิ ด ความเข้ม แข็ ง เกิ ด การพัฒ นา
ดังทีกระทรวงศึกษาธิ การ (2550) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
สถาบันเพิ มผลผลิ ตแห่ งชาติ (2548) ประพนธ์ ผาสุ ขยืด (2550) และวิจารณ์ พานิ ช (2551)
ได้กล่ าวถึ งการจัดการความรู ้ ว่า เป็ นเครื องมือในการบริ หารงานให้บรรลุ เ ป้ าหมายได้ ทีสําคัญ
เห็นว่าบุคลากรในองค์กรเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ทีมีคุณค่าท่ามกลางกระแสของการเปลียนแปลงของ
สังคมโลก ซึ งมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว องค์กรสมัยใหม่จาํ เป็ นต้องปรั บตัวให้ทนั ต่อ
การเปลียนแปลงนัน ๆ และบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องสามารถทํางานได้ครอบคลุมงานหลัก
ขององค์กรทุกด้าน และสามารถทํางานร่ วมกันเป็ นทีมได้ เพือทีจะผลักดันให้องค์กรมีประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถปรับตัวได้ในสังคมโลกที มีการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุก ๆ ด้าน การจัดการ
ความรู ้ ไม่ใช่ เรื องของคน ๆ เดี ยว แต่ เป็ นเรื องของคนหลายคนที ทํา งานร่ วมกัน ดังนันเวลา
ปฏิบตั ิงานแต่ละคนจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันเมือนํามาแลกเปลียนกันแล้วอาจจะมีส่วนทีเป็ น
เหมือนกัน ซึ งจะเป็ นการยืนยันว่าเข้าใจตรงกันเมือเอามาแลกเปลียนกันมาก ๆ จะทําให้ยกระดับ
ความรู้ ความเข้าใจขึ นไปอีก จึงจําเป็ นต้องสร้ างค่านิ ยมขององค์กร (Corporate Value) และ
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ แต่เนื องจากความรู ้ ภายใต้
บริ บทของแต่ละสังคมมักจะแฝงอยู่ในภาษา วัฒนธรรม ประเพณี แต่ในปั จจุบนั ความรู ้ในท้องถิน
บางอย่างถูกละเลยไป เพือเป็ นการรักษาองค์กรไว้ จึงจําเป็ นต้องอาศัยกระบวนการจัดการความรู้
เพือให้ความรู ้ทงหลายนั
ั
นเกิดผลในทางปฏิบตั ิกลายเป็ นความรู ้ทีเกิดประโยชน์สาํ หรับคนทังองค์กร
เพือการก้าวเข้าสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization)
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ดัง นันท่ า มกลางการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ อย่า งต่ อ เนื องของประเทศต่ า ง ๆ ใน
สังคมโลก ถือเป็ นปั จจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะทรัพยากร
มนุ ษย์ทีมีคุณภาพ การศึกษาจึงเป็ นตัวแปรสําคัญในการพัฒนาคุ ณภาพมนุ ษย์ทีจะผลักดันให้เกิ ด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต การจัดการศึกษาไม่ใช่เป็ นเรื องเกี ยวข้องกับ
ชุ มชนใดชุ มชนหนึ งเท่านันแต่เป็ นเรื องที เกี ยวข้องกับทุ กภาคส่ วนในสังคม รวมถึงกลุ่ มคนทีอยู่
ห่ างไกลชนบทหรื อชุ มชนแออัดในเมื องใหญ่ การจัดการศึ กษาในสังคมยุคโลกาภิ วตั น์จึงควรมี
ความหลากหลาย เพือให้ทุกคนสามารถปรับปรุ งคุ ณภาพชี วิตของตนเอง ของครอบครัว และ
ชุ มชน สามารถพึงพาตนเองได้ การพัฒนามนุ ษย์จึงไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยนเฉพาะในระบบโรงเรี ยน
เท่านัน แต่ตอ้ งปรับเปลี ยนเพือให้ทนั กับเหตุการณ์ ความเปลี ยนแปลงทีเกิ ดขึนในอนาคต ดังนัน
การกระจายอํานาจไปสู่ ทอ้ งถิ นและสถานศึกษาจึ งมีความสําคัญและจําเป็ นในการจัดการศึ กษา
ทีเอือต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิน และชุ มชนมากขึน แต่ตอ้ งตังอยู่บนพืนฐานแนวคิด
ทีจะให้ทอ้ งถินและชุมชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถินและชุ มชนให้มาก เป็ นการนํา
ภูมิปั ญญาของท้องถิ นมากําหนดเป้ าหมาย และวิธี ก ารพัฒนาให้เหมาะสมตรงตามสภาพและ
ความต้องการของชุมชนให้มากขึน
จากการติดตามการใช้หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุ ง
2533) หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุ ง 2533) หลักสู ตรการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
ได้มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นมนุ ษย์ทีมีความสมดุ ลทังด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสํานึ กใน
ความเป็ นพลเมื องไทยและเป็ นพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข มีความรู ้ และทักษะพืนฐาน รวมทังเจตคติทีจําเป็ นต่อการศึกษา
ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญบนพืนฐานความเชือว่า
ทุกคนสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552: 4) และ
ที สํา คัญในจุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ตรทังหลัก สู ตรการศึ ก ษาขันพืนฐาน พุ ท ธศัก ราช 2544 และ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม จุ ด มุ่ง หมายของหลัก สู ต รได้ก ํา หนดให้ ผูเ้ รี ย น
มีจิตสํานึ ก ในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปั ญญาไทย การอนุ รักษ์และการพัฒนาสิ งแวดล้อม
มี จิ ต สาธารณะที มุ่ ง ทํา ประโยชน์ แ ละสร้ า งสิ งที ดี ง ามในสั ง คมและอยู่ร่ วมกันอย่า งมี ค วามสุ ข
ด้านคุ ณภาพผูเ้ รี ยน เมือเรี ยนจบชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ผูเ้ รี ยนจะต้องได้เรี ยนรู้ เรื อง ภูมิปัญญาไทย
มีความภูมิใจในความเป็ นไทย ซึ งสอดคล้องกับนโยบายของกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม (สวธ.) ทีจะให้
หน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมทังประชาชนร่ วมกันรักษาและส่ งเสริ ม บํารุ ง รักษาวัฒนธรรมไทย
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ทุกด้านให้เจริ ญด้วยการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ฟื นฟู และพัฒนาวัฒนธรรมไทย ซึ งเป็ นเครื องมือสําคัญ
สํา หรั บ การแก้ปั ญหาการดํา เนิ น ชี วิ ต พัฒนาประเทศ ด้า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และ
การป้ องกันประเทศ ป้ องกันการทําลายวัฒนธรรมและศาสนา และทํานุ บาํ รุ งศาสนาให้บริ สุทธิ เพือ
เป็ นหลักในการพัฒนาจิตใจประชาชนให้มีการส่ งเสริ มวัฒนธรรมพืนบ้าน และวัฒนธรรมของ
กลุ่มชนในท้องถิ นเพือให้ประชาชนมีความเข้าใจ เห็ นคุณค่า และยอมรับวัฒนธรรมของท้องถิน
ซึ งกันและกัน ก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมอันจะนําไปสู่ การอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข
ในชาติ และมีความรักหวงแหนวัฒนธรรมไทยยิงขึน
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สั งคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
ทีผูเ้ รี ยนทุกคนทังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้องเรี ยน เพราะเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ว่า ด้ว ยการอยู่ร่ วมกันบนโลกที มี ก ารเปลี ยนแปลงอย่า งรวดเร็ ว ตลอดเวลา และการเชื อมโยง
ทางเศรษฐกิจซึ งแตกต่างกันอย่างหลากหลาย การปรับตนเองกับบริ บทสภาพแวดล้อม ทําให้เป็ น
พลเมืองทีรับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู ้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม
โดยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเจริ ญงอกงามในแต่ละด้าน ทังด้านทักษะและกระบวนการ ด้านเจตคติ และ
ค่ า นิ ย ม และด้ า นการจัด การและการปฏิ บ ัติ ในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในมาตรฐาน ส4.3 ได้กาํ หนดไว้ว่า เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธํารงความเป็ นไทย (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552)
ดังนันภูมิปัญญาท้องถินจึงมีความสําคัญกับการเรี ยนการสอนโดยเน้นให้เห็นคุณค่าสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ วัฒ นธรรมไทยยึด มันในวิ ถี ชี วิ ต แบบประชาธิ ป ไตย หลัก ธรรมและคุ ณ ธรรม
มีค่านิ ยมทีพึงประสงค์ รักและผูกพันกับท้องถินและประเทศชาติ มีความภูมิใจในความเป็ นไทย
ทีจะทําให้นกั เรี ยนเข้าใจสภาพและการเปลียนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลก
การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี เนื องจากจังหวัด
อุบลราชธานี เป็ นจังหวัดหนึ งทีเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านการศึกษา เศรษฐกิ จ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม และมีภูมิปัญญาท้องถินทีหลากหลายต่อวิถีชีวิตของผูค้ นทีมีวิถีชีวิตอยูบ่ นความเชือ
พุท ธศาสนา พราหมณ์ ผีส าง และธรรมชาติอย่า งผสมผสานเช่ นเดี ย วกับ คนอี ส านโดยทัวไป
การดํารงชี วิตไม่ว่าจะเป็ นด้านความคิ ด พิ ธีกรรมส่ วนใหญ่ ยงั คงเป็ นไปตามฮี ต และคองดังเดิ ม
แต่ ปั จ จุ บ ัน การปฏิ บ ัติ ต ามฮี ต และคองได้เ ปลี ยนไปมากตามแรงกระทบจากสั ง คมภายนอก
แต่ชาวชนบทก็ยงั คงรักษาและปฏิบตั ิตามฮีต และคองอย่างเหนี ยวแน่น ซึ งเป็ นจุดเด่นโดยส่ วนรวม
เป็ นคุ ณค่ามหาศาลสําหรับชาวอุบลราชธานี ทีจะต้องช่วยกันทํานุ บาํ รุ ง ส่ งเสริ มและพัฒนาให้เอือ
ประโยชน์ ต่ อ ลู ก หลานได้มี ส่ ว นสื บ สานเกี ย รติ ภู มิ ดังเดิ ม และพัฒ นาความเป็ นนัก ปราชญ์แ ก่
ชาวอุบลราชธานี และชาวอีสานสื บไป
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ดังนันการสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ด้วยทักษะความสามารถในการจัดการความรู ้ ทีเน้น
ภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานีจะต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความสามารถ การสื อสาร
และการมีปฏิสัมพันธ์กนั โดยการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ เพือสร้างองค์ความรู ้ใหม่ทีมีส่วนช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความเข้าใจในเรื องราวต่าง ๆ ของบุคคลและสังคมทีเราดํารงชีวติ อยู่ และนําไปสู่ การนําความรู้
ไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา ตัดสิ นใจและดํา เนิ นชี วิตได้อย่างเหมาะสม จากเหตุ ผลดัง กล่า ว
ผูว้ ิจ ัย จึ ง มี ค วามสนใจที จะทํา การวิจ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด
การจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาขึน เพือเป็ นเครื องมือใน
การจัดประสบการณ์ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี ยวกับสังคมท้องถินของตนเอง รวมถึงสิ งทีควรได้รับ
การถ่ายทอดในการพัฒนาท้องถิน ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ชีวิตจริ งของตนเองในท้องถิน เรี ยนรู้สังคม
การดํารงชี วิต ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื อ ค่านิ ยมจะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความรัก
ความผูกพัน หวงแหน และมีความภูมิใจในท้องถิ น เนื องจากภูมิปัญญาท้องถิ นเป็ นสิ งทีคนใน
สั ง คมได้ป ระพฤติ ป ฏิ บ ัติ จ นเป็ นที ยอมรั บ ว่า เป็ นสิ งที ดี ง ามจนกลายเป็ นเอกลัก ษณ์ ใ นสั ง คม
การศึ ก ษาจึ ง มี ห น้า ที ที สํ า คัญ คื อ การอนุ รั ก ษ์ ถ่ า ยทอด และสื บ สานศิ ล ปวัฒ นธรรมที ดี ง าม
จากสั ง คมรุ่ น หนึ งไปสู่ สั ง คมอี ก รุ่ น หนึ ง และการปรั บ ปรุ ง เปลี ยนแปลงวัฒ นธรรมทางสั ง คม
ให้สอดคล้องกับความเจริ ญก้าวหน้า ทางด้า นวิท ยาการต่า ง ๆ รวมทังสนองความต้องการ และ
ช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างยังยืน
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ทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
- Thorndike (Gordon H. and Hilgard, 1981)
กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism)
- Bruner (Bruner, ) - Ausubel (David, Joseph and
Helen, 1968)
ทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivism Theory)
- Vygotsky - Piaget - Papert (David, )
ทฤษฎีการมีส่วนร่ วม (Participation Theory)
- Nicol and Holly (Nicole and Holly, )

แนวคิด/ทฤษฎี/การจัดการความรู้
1. Dell and Grayson ( ) การวางแผน การออกแบบ
การปฏิบตั ิ และการขยายผล
. Leibowitz ( ) การกําหนดความถนัด การถอดความรู ้
การเลือกความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การแบ่งปันความรู ้
การนําความรู ้มาใช้ การสร้างความรู ้ใหม่ การพัฒนา
. Nonaka and Takeuchi ( ) การจัดหาหรื อสร้างความรู ้
การแบ่งปันความรู ้ การใช้หรื อการเข้าถึงความรู ้
. Marquardt ( ) การแสวงหาความรู ้ การสร้างความรู ้
การจัดเก็บความรู ้ การวิเคราะห์และการจัดทําฐานข้อมูล
การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ และการประยุกต์ใช้และ
การทําให้ขอ้ มูลถูกต้อง เทียงตรง
. McNurlin and Sprague ( ) การสร้างและรวบรวม
ความรู ้ การจัดระบบและประเภทความรู ้ การนําไปใช้
การซึมซับและนําความรู ้ไปใช้ใหม่

แนวคิดการพัฒนารูปแบบการสอน
1. Joyce Weil and Showers ( ) Arends ( )
ADDIE Model ของ Kruse (2012)
2. การวิจยั และพัฒนา (Research and Development:
R & D)
3. การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method Research)
(Creswell, 2011)

ภาพที 1 กรอบแนวคิดทีใช้ในการวิจยั

กระบวนการจัดการความรู้
. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน (Preparation for Knowledge
Management on Local Wisdom)
. การออกแบบการจัดการความรู ้ (Knowledge
Management Designing)
. การสร้างความรู ้ (Knowledge Creating) จากความรู ้
ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge)
. การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
(Knowledge Sharing for the New Body of
Knowledge)
. การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ (Systematic
Storing of Knowledge)
. การประยุกต์ใช้ความรู ้ (Knowledge Applying)

.
2.
.
.
.

ภูมปิ ัญญาท้ องถินจังหวัดอุบลราชธานี
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ และศาสนา
ภาษา และวรรณกรรม
ศิลปกรรม และโบราณคดี
การละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
ชีวิตความเป็ นอยู่ และวิทยาการ

ทักษะการจัดการความรู้
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จากกรอบแนวคิ ด ที ใช้ใ นการวิจ ัย ที กล่ า วมาข้า งต้น ผูว้ ิจ ัย ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี
ทีเกี ยวข้องเพือสังเคราะห์ เป็ นกรอบแนวคิ ดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ในการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั
ได้ศึกษาแนวคิ ด หลักการ และทฤษฎี ต่าง ๆ ทีเกี ยวข้อง คือ การวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) การออกแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิด ADDIE Model ของครู ส (Kruse: 2012) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
มีรายละเอียดดังนี
1. การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) เป็ นการศึกษาในส่ วนทีเป็ น
การศึกษาความจริ งทีเกี ยวกับทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ในการแสวงหาความรู ้ โดยใช้เทคนิ ค
การผสมผสานกระบวนการสร้างสรรค์องค์ความรู ้ดว้ ยการทําวิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพเข้ากับ
กระบวนการพัฒนา ซึง องอาจ นัยพัฒน์ (2554: 232) ได้กล่าวถึงการวิจยั และพัฒนาว่า เป็ นกระบวนการ
ศึกษาค้นคว้าทีกระทําอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง โดยมีจุดมุ่งหมายเพือเพิมพูน “คลัง” ความรู้หรื อ
ความเข้าใจในแง่มุมใหม่ ๆ ของมนุ ษย์ สังคม และวัฒนธรรม แล้วประยุกต์ความรู ้หรื อความเข้าใจ
ดัง กล่ า วไปส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ การปรั บ พฤติ ก รรมของบุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คลหรื อ องค์ก ร
ตลอดจนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในชุมชนหรื อสังคม ซึ งในการวิจยั ในครังนีผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการ
วิจยั เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ ร่ วมกับกระบวนการพัฒนา ดังนันการวิจยั ในครังนีจึงเป็ นการวิจยั
และพัฒนา (Research and Development: R & D)
2. การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ ง ครอสเวล (Creswell, 2011)
รั ต นะ บัว สนธ์ (2553) และองอาจ นัย พัฒ น์ (2554) ได้ก ล่ า วถึ ง การวิ จ ัย แบบผสมผสานว่า
เป็ นการออกแบบการวิจยั แบบผสมผสานวิธี ในการรวบรวมข้อมู ล และวิธี การวิเคราะห์ ข ้อมูล
หลักฐานทังเชิ งปริ มาณ และเชิ งคุณภาพเข้าด้วยกัน ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการบูรณาการเชิ งปริ มาณเป็ น
วิธีการทดสอบทฤษฎี และวิธีการเชิ งคุณภาพในการศึกษาปรากฏการณ์ การศึกษาหาคําตอบไป
พร้อม ๆ กัน แต่ต่างประเด็นกันแล้วนําผลทีได้ในเชิ งปริ มาณ มาสรุ ปตีความโดยอาศัยผลทีได้จาก
วิธีการเชิ งคุ ณภาพมาสรุ ปร่ วมกัน ในการวิจยั ในครั งนี ผูว้ ิจยั ใช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสาน
(Mixed Methods Research) แบบรองรับภายใน (The Embedded Design) เนืองจากนําผล
การทดสอบก่ อนและหลังเรี ย นมาวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบผลซึ งกันและกัน พร้ อมสรุ ปตี ความผล
ทีเกิดขึนโดยใช้ผลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ขณะทําการวิจยั มาร่ วมสรุ ปด้วย
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3. ทฤษฎีการเรี ยนรู้
3.1 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ (Learning Theory) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู้ เพือ
ประกอบการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ดังนี
3.1.1 กลุ่มพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู้ของธอร์ นไดค์
(Thorndike) ทีกล่าวถึงการเรี ยนรู ้ วา่ การเรี ยนรู ้เป็ นเรื องของการแก้ปัญหา การเรี ยนรู ้เป็ นการเกิด
ความสัมพันธ์เชือมโยง (Connection) ระหว่างสิ งเร้า (Stimulus) กับปฏิกิริยาตอบสนอง (Response)
(Gordon and Hilgard, 1981: 21)
3.1.2 กลุ่ ม พุ ท ธิ นิ ย ม (Cognitivism) ผู้วิ จ ัย ได้ เ ลื อ กทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ ข อง
บรู เนอร์ (Bruner) กล่าวถึงการเรี ยนรู ้วา่ เกิดจากการลงมือปฏิบตั ิ และมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม
กระบวนการเรี ยนรู ้ เกิ ดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง และออซุ เบล (Ausubel) การเรี ยนรู้
จะมีความหมาย หรื อมีคุณค่า เมือสิ งทีเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั สิ งทีเคยเรี ยน (David, Joseph and
Helen,1968: 203-204)
3.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม (Participation Theory) ของนิโคล และโฮลลี
(Nicole and Holly, 2004) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู้ทีเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพใน
การพัฒ นาบุ ค คลทังด้า นความรู ้ เจตคติ และทัก ษะได้ดีที สุ ด หลัก การเรี ย นรู ้ แ บบมี ส่ วนร่ ว ม
ประกอบด้วยหลักการพืนฐาน 2 ประการ ดังนี
3.2.1 การเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์ เป็ นการเรี ยนรู ้ทีมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู้
จากประสบการณ์เดิม มีลกั ษณะสําคัญ ดังนี
3.2.1.1 เป็ นการเรี ยนรู้ทีอาศัยประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
3.2.1.2 ประสบการณ์ ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ สิงใหม่ ๆ ทีท้าทายอย่างต่อเนื อง
และเป็ นการเรี ยนรู้เชิงรุ ก (Active Learning) คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องทํากิจกรรมอยูต่ ลอดเวลาไม่ใช่นงฟั
ั ง
บรรยายอย่างเดียว
3.2.1.3 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
3.2.1.4 ปฏิ สัม พันธ์ ท าํ ให้เกิ ดการขยายตัวของเครื อข่า ยความรู ้ ออกไป
อย่างกว้างขวาง
3.2.1.5 อาศัยการสื อสารทุกรู ปแบบ เช่น การพูด การเขียน และการวาด
ซึ งจะทําให้เกิดการแลกเปลียน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์การเรี ยนรู้
3.2.2 กระบวนการกลุ่ มจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมสู งสุ ด และทําให้งาน
บรรลุวตั ถุประสงค์สูงสุ ด
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3.3 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็ นทฤษฎีการสร้างความรู้
ทีเน้นวิธีการเรี ยนรู ้มากกว่าการให้ความรู ้โดยตรง ซึ ง ไวกอทสกี (Vygotsky) และเพียเจต์ (Piaget)
มีความเชื อว่า ผูเ้ รี ยนสร้ างความจริ งด้วยตนเองจากการรับรู ้ จากประสบการณ์ ดังนันความรู ้ หรื อ
การเรี ยนรู ้เรื องใหม่จึงเป็ นองค์ประกอบหนึ งของประสบการณ์ เดิ ม แนวคิ ดเกี ยวกับความรู ้ และ
วิธีการได้มาซึ งความรู ้ได้มาจากการมีปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลอืน และสิ งแวดล้อมอย่างกระตือรื อร้น
ดังนันการจัดการกับสิ งแวดล้อม และสิ งแวดล้อมทีเหมาะสม จึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึง
ของการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรี ยนรู้ตามแนวทางการสร้างความรู้เป็ นการเรี ยนรู้
อย่า งต่อ เนื องจากความรู ้ เดิ ม หรื อ ประสบการณ์ เดิ ม เป็ นการแสวงหาความหมายใหม่ ความรู้
ความเข้าใจใหม่ และเป็ นการสร้างความเข้าใจในภาพรวมมากกว่าเรี ยนรู ้เป็ นส่ วน ๆ (David, 1996:
242)
3.4 กระบวนการจัดการความรู้ ผู้วิจยั ได้สัง เคราะห์ ก ระบวนการจัดการความรู้
จากหน่ วยงาน นักวิชาการ และนักการศึกษา ทังในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่ น สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิมผลผลิ ตแห่ งชาติ (2548) ได้แก่
1) การบ่งชีความรู ้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ 4) การประมวล
และกลันกรองความรู ้ 5) การเข้าถึ งความรู้ 6) การแบ่งปั นแลกเปลี ยนความรู ้ และ 7) การเรี ยนรู้
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547) ได้แก่ 1) การค้นหาความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้
3) การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ 4) การประมวลและกลันความรู ้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปั น
แลกเปลียนเรี ยนรู้ และ 7) การเรี ยนรู้ วิจารณ์ พานิช (2547) ได้แก่ 1) การกําหนดความรู ้ทีต้องการใช้
2) การเสาะหาและยึดกุมความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การกลันกรอง 5) การแลกเปลียนเรี ยนรู้
และ 6) การประยุกต์ใช้ความรู้ บดินทร์ วิจารณ์ (2550) ได้แก่ 1) การกําหนดชนิ ดของทุนปั ญญา
หรื อองค์ความรู้ ที ต้องการ 2) การสร้ า งทุ นปั ญ ญาหรื อการค้นหา 3) การเสาะหาและจัดเก็ บ
องค์ความรู้ในองค์กร 4) การแบ่งปั นแลกเปลียน และ 5) การใช้ประโยชน์ ประพนธ์ ผาสุ ขยืด
(2550) ได้แก่ 1) ทิศทางของการจัดการความรู้ 2) การแลกเปลียนเรี ยนรู้ 3) การประยุกต์ใช้ สุ นิตย์
ชูใจ (2554) ได้แก่ 1) ปรับวัฒนธรรมองค์กร 2) การสื อสาร 3) กระบวนการและเครื องมือ 4) เรี ยนรู้
5) การวัดผล และ 6) การยอมรับและให้รางวัล โนนากะ และทาคูชิ (Nonaka and Takeuchi, 1995)
ได้แก่ 1) การจัดหาหรื อการสร้างความรู้ 2) การแบ่งปั นความรู ้ และ 3) การใช้หรื อการเข้าถึงความรู้
เดล และเกรสัน (Dell and Grayson, 1998) ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การออกแบบ 3) การปฏิบตั ิ
4) การขยายผล ทาบาน และคณะ (Turban and others, 2004) ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ 2) การจัด
และเก็ บ ความรู ้ 3) การเลื อ กหรื อ การกรอง 4) การกระจาย 5) การใช้ และ 6) การติ ด ตาม/
ตรวจสอบ ไลโบวิท ซ์ (Leibowitz, 1998) ได้แ ก่ 1) การกํา หนดความรู ้ 2) การถอดความรู้
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3) การเลื อ กความรู้ 4) การแบ่ ง ปั น ความรู ้ 5) การนํา ความรู้ ไ ปใช้ 6) การสร้ า งความรู ้ ใ หม่
7) การจัด เก็ บ ความรู ้ และ 8) การพัฒ นาและขยายความรู้ มาร์ ค วอท์ (Marquardt, 2002) ได้แ ก่
1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การจัดเก็บความรู ้ 4) การวิเคราะห์และการจัดทํา
ฐานข้อมูล 5) การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ และ 6) การประยุกต์ใช้ และแมกเนอลินและสปาร์ ก
(McNurlin and Sprague, 2006) ได้แก่ 1) การสร้างและรวบรวมความรู้ 2) การจัดระบบและ
ประเภทความรู้ 3) การนําไปใช้ 4) การซึ มซับและนําความรู ้ ไปใช้ใหม่ จากกระบวนการจัดการ
ความรู ้ ที กล่ า วมาข้า งต้น ผูว้ ิจยั ได้นํา ไปสัง เคราะห์ ไ ด้ก ระบวนการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด
การจัดการความรู้ 6 ขันตอน ดังนี
3.4.1 การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น (Preparation
for Knowledge Management on Local Wisdom) เป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้นกั เรี ยนมีความรู้
ความเข้าใจเกียวกับการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
3.4.2 การออกแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Designing)
เป็ นการกําหนดเป้ าหมายในการจัดการความรู ้ กําหนดหน้าทีบทบาทของนัก เรี ยน และวิธีการ
จัดการความรู้ให้ตรงตามเป้ าหมาย
3.4.3 การสร้ างความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ ที ฝั ง ลึ ก (Tacit
Knowledge) เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นการสร้างความรู้โดยให้นกั เรี ยนไป
ศึกษาค้นคว้าจากความรู้ทีฝั งลึ ก (Tacit Knowledge) จนได้ความรู ้ ทีมีอยู่ในตัวตนของนักเรี ยน
เปลียนเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ตรงตามเป้ าหมาย
3.4.4 การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge Sharing
for the New Body of Knowledge) เป็ นการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มจนเกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ของกลุ่ม
3.4.5 การจัดเก็บความรู ้ อย่างเป็ นระบบ (Systematic Storing of Knowledge)
เป็ นการจัดทําข้อมูลให้เป็ นระบบ เป็ นฐานความรู ้ โดยการนําเทคโนโลยีมาช่ วยให้เข้าถึ งความรู้
ได้ง่ายและรวดเร็ วขึน
3.4.6 การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Applying) เป็ นการนําความรู้ทีได้มา
สร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนอย่างสร้างสรรค์
3.5 ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น ผูว้ ิ จ ัย ได้นํา หลัก การจัด ประเภทของภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น
ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สรุ ปได้ดงั นี
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 และการพักผ่อนหย่อนใจ
3.5.5 ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการ
คําถามของการวิจัย
การวิจยั ในครังนีผูว้ จิ ยั มีคาํ ถามการวิจยั ดังนี
1. รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นอย่างไร
2. รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา มีประสิ ทธิผลเป็ นอย่างไร ดังนี
2.1 ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิ ดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
2.2 ทักษะการจัดการความรู้ของนักเรี ยนทีเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา อยูใ่ นระดับใด
2.3 ความพึงพอใจทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนหลังการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ น สํ า หรั บ นั ก เรี ยน
ชันมัธยมศึกษา เป็ นอย่างไร
3. ถอดบทเรี ยนการจัดการความรู้ หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา เป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั กําหนดวัตถุประสงค์ดงั นี
1. เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
2. เพือประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจั ดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ ดังนี
2.1 เพื อเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นก่ อ นและหลัง เรี ย นด้ว ยรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ น สํ า หรั บ นั ก เรี ยน
ชันมัธยมศึกษา
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2.2 เพือศึกษาทักษะการจัดการความรู้หลังเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
2.3 เพื อศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที มี ต่ อรู ปแบบการเรี ย นการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
3. เพื อถอดบทเรี ย นการจัด การความรู้ ห ลัง การใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
สมมติฐานของการวิจัย
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ตังสมมติฐานดังนี
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ ทําให้นักเรี ยนสามารถ
จัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถินได้
2. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน
3. ทัก ษะการจัดการความรู้ ของนัก เรี ยนที เรี ยนด้ว ยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที ใช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 5 โรงเรี ย น
โพธิ ไทรพิทยาคาร อําเภอโพธิ ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปี การศึกษา 2556 จํานวน 7 ห้องเรี ยน
ห้องเรี ยนละ 40 คน จํานวน 280 คน (โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร, 2556: 8)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/1 และนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 5/2 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร อําเภอโพธิ ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ทีกําลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2556 ด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่ายโดยการจับสลาก โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ น
หน่วยสุ่ ม จํานวน 80 คน
2. ระยะเวลาทีใช้ในการวิจยั โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษา ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2556
จํานวน 20 คาบ 10 สัปดาห์
3. เนือหาทีใช้ในการวิจยั เรื อง ภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี
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4. ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั
4.1 ตัวแปรจัดกระทํา (Independent Variables) ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
4.2.1 ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง ภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี
4.2.2 ทักษะการจัดการความรู้
4.2.3 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะ
การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน หมายถึ ง กระบวนการสร้ า งองค์ป ระกอบ
การเรี ยนการสอนตามแนวคิดแบบจําลองการออกแบบการเรี ยนการสอน ADDIE Model ของครู ส
(Kruse, 2007) และแนวคิดการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ดําเนินการพัฒนา
รู ปแบบ 4 ขันตอน คือ ขันตอนที 1 การวิจยั (Research: R1 ) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Analysis: A)
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ขันตอนที 2 การพัฒนา
(Development: D1) การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development: D) เป็ นการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนและหาประสิ ท ธิ ภ าพรู ปแบบการเรี ยนการสอน ขันตอนที 3 การวิจยั
(Research: R2) การนําไปใช้ (Implementation: I) เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน และ
ขันตอนที 4 การพัฒนา (Development: D ) การประเมินผล (Evaluation E) เป็ นการประเมินและ
ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ หมายถึง ขันตอนการเรี ยน
การสอนทีผูว้ ิจยั สร้างขึน เพือพัฒนาเป็ นกิ จกรรมสําหรับการเรี ยนการสอน ซึ งผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์
ตามแนวคิดการจัดการความรู ้ เพือใช้ในการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ นจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ งมี 6 ขันตอน ดังนี 1) การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น (Preparation
for Knowledge Management on Local Wisdom) เป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้นกั เรี ยนมีความรู้
ความเข้าใจเกี ยวกับ การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญญาท้องถิ น 2) การออกแบบการจัดการความรู้
(Knowledge Management Designing) เป็ นการกําหนดเป้ าหมายในการจัดการความรู ้ กําหนด
หน้า ที บทบาทของนัก เรี ย นและวิ ธี ก ารจัด การความรู้ ใ ห้ต รงตามเป้ าหมาย 3) การสร้ างความรู้
(Knowledge Creating) จากความรู้ ทีฝั งลึ ก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ ทีชัดแจ้ง (Explicit
Knowledge) เป็ นการสร้ า งความรู้ โ ดยให้ นัก เรี ยนไปศึ ก ษาค้น คว้า จากความรู้ ที ฝั ง ลึ ก (Tacit
Knowledge) จนได้ค วามรู ้ ที มี อ ยู่ ใ นตัว ตนของนั ก เรี ยนเปลี ยนเป็ นความรู้ ที ชัด แจ้ง (Explicit
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Knowledge) ตรงตามเป้ าหมาย 4) การแลกเปลี ยนความรู ้เพือให้เกิ ดองค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge
Sharing for the New Body of Knowledge) เป็ นการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็น
ของสมาชิ ก ในกลุ่ ม จนเกิ ดเป็ นองค์ค วามรู ้ ใ หม่ของกลุ่ ม 5) การจัดเก็บ ความรู ้ อย่า งเป็ นระบบ
(Systematic Storing of Knowledge ) เป็ นการจัดทําข้อมูลให้เป็ นระบบ เป็ นฐานความรู้โดยการนํา
เทคโนโลยีมาช่วยให้เข้าถึงความรู ้ได้ง่ายและรวดเร็ วขึน และ 6) การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge
Applying) เป็ นการนํา ความรู ้ ที ได้ม าสร้ า งผลงานให้เกิ ด ประโยชน์ ต่อตนเอง และชุ มชนอย่า ง
สร้างสรรค์
การจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน หมายถึ ง การเตรี ยมความพร้ อมการจัดการ
ความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน การออกแบบการจัดการความรู ้ การสร้างความรู ้จากความรู ้ ทีฝังลึก
เป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ น
ระบบ และการประยุกต์ใช้ค วามรู ้ ทีเกี ยวข้องกับ ภูมิปัญญาท้องถิ นในเรื อง 1) ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ความเชือ และศาสนา ได้แก่ ฮีต 12 คอง 14 2) ภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ นิทาน คะลํา
ผญา 3) ศิลปกรรมและโบราณคดี ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม ศิลปหัตถกรรม
โบราณคดี 4) การละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ การขับร้ องและดนตรี ฟ้ อนรํา
เพลงกล่ อมเด็ก เพลงพืนบ้าน การละเล่นพืนบ้าน และ 5) ชี วิตความเป็ นอยู่และวิทยาการ ได้แก่
หัตถกรรม อาหารการกิน ทีอยูอ่ าศัย และอาชีพ
ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย น หมายถึ ง ผลการเรี ย นของนัก เรี ย นที เกี ยวกับ ภู มิ ปั ญญา
ท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี ซึ งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทีผูว้ ิจยั สร้างขึน
ทังด้านความจํา ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และสร้างสรรค์
ทักษะการจัดการความรู ้ หมายถึง ผลจากการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนในการเรี ยน
ตามแนวคิดการจัดการความรู ้ ทงั 6 ขันตอน ได้แก่ 1) การเตรี ยมความพร้ อมการจัดการความรู ้ กบั
ภูมิปัญญาท้องถิ น 2) การออกแบบการจัดการความรู้ 3) การสร้างความรู้จากความรู้ ทีฝังลึ กเป็ น
ความรู้ทีชัดแจ้ง 4) การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ 5) การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ น
ระบบ และ 6) การประยุกต์ใช้ความรู้ ซึงวัดได้จากแบบวัดทักษะการจัดการความรู้ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน
ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง การสะท้อนความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของนัก เรี ย นที มี ต่อรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนหลังจากทีเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ในด้านการเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิน ด้านการออกแบบการจัดการความรู ้ ด้านการสร้างความรู ้จากความรู ้ ทีฝังลึก
เป็ นความรู ้ ทีชัด ด้านการแลกเปลี ยนความรู ้ เพือให้เกิ ดองค์ความรู ้ ใ หม่ ด้านการจัดเก็บความรู้
อย่างเป็ นระบบ และด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ งวัดได้จากแบบรายงานตนเองทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน
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ถอดบทเรี ยน หมายถึ ง การเรี ยนรู ้ทีเกิดขึนจากกระบวนการจัดการความรู ้ ในระหว่าง
การปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรม เพื อการพัฒนาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมในการปฏิ บ ัติ ต่อ ไปของ
การปฏิ บตั ิ งานให้ดีขึน โดยการสะท้อนการเรี ยนรู ้ หลังปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้วยการอธิ บายเหตุ การณ์
จากประสบการณ์ทีเกิดขึนในระหว่างการปฏิบตั ิกิจกรรมจนเกิดผลการปฏิบตั ิตามความสามารถ
นักเรี ยน หมายถึ ง ผูท้ ีกําลังศึ กษาในชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2556 โรงเรี ยนโพธิไทรพิทยาคาร อําเภอโพธิ ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ความสํ าคัญของการวิจัย
1. ผูส้ อนได้รูป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดการจัด การความรู ้ กบั ภูมิปั ญญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ทีพัฒนาขึนมาอย่างเป็ นระบบ
2. นัก เรี ยนสามารถทีจะนําความรู้ ไ ปปฏิ บ ตั ิ ให้เกิ ดเป็ นรู ปธรรมได้อย่า งเหมาะสม
และนําไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนือง
3. นําผลการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ น
จังหวัดอุบลราชธานีได้อย่างเป็ นระบบ และเผยแพร่ สู่สาธารณชน
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บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิจ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู้
กับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น สํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา ผูว้ ิ จ ัย ได้เ สนอเนื อหาสาระสํ า คัญ ของ
วรรณกรรมทีเกียวข้องจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ดังนี
1. หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
1.1 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.2 โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
2551
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู้
3. รู ปแบบการเรี ยนการสอน
3.1 ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3.2 การจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.3 องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3.4 งานวิจยั ทีเกียวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
4. แนวคิดเกียวกับการจัดการความรู ้
4.1 ความหมายของการจัดการความรู้
4.2 ความสําคัญของการจัดการความรู้
4.3 หลักการจัดการความรู้
4.4 บุคคลสําคัญในการจัดการความรู้
4.5 การจัดการความรู้ในโรงเรี ยน
4.6 หลักการจัดการความรู้ในโรงเรี ยน
4.7 องค์ประกอบของการจัดการความรู้ในโรงเรี ยน
4.8 ขันตอนการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยน
4.9 กระบวนการจัดการความรู้
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4.10 งานวิจยั ทีเกียวกับการจัดการความรู ้
5. แนวคิดเกียวกับการถอดบทเรี ยน
5.1 การถอดบทเรี ยน
5.2 ความหมายของการถอดบทเรี ยน
5.3 การดําเนินการถอดบทเรี ยน
5.4 วิธีวทิ ยาในการถอดบทเรี ยน
5.5 งานวิจยั ทีเกียวกับการถอดบทเรี ยน
6. ภูมิปัญญาท้องถิน
6.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิน
6.2 ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิน
6.3 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิน
6.4 ข้อมูลพืนฐานจังหวัดอุบลราชธานี
6.5 ภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี
6.6 งานวิจยั ทีเกียวกับภูมิปัญญาท้องถิน
หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552) ได้
กําหนดสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไว้ว่า สังคมโลกมีการเปลียนแปลง
อย่างรวดเร็ วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
มีความรู้ ความเข้าใจว่ามนุ ษย์ดาํ รงชี วิตอย่างไร ทังในฐานะปั จเจกบุคคล และการอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด นอกจากนียังช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทําให้เกิดความ
เข้าใจในตนเอง และผูอ้ ืน มีความอดทน อดกลัน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถ
นําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวติ เป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
ทีมีความเชือมสัมพันธ์กนั และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพือช่วยให้สามารถปรับตนเอง
กับบริ บทสภาพแวดล้อม เป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยม
ทีเหมาะสม โดยได้กาํ หนดสาระต่าง ๆ ไว้ดงั นี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 2)
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1. ศาสนา ศีลธรรมและจริ ยธรรม แนวคิดพืนฐานเกียวกับศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถื อ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิ บตั ิใน
การพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็ นผูก้ ระทําความดี มีค่านิ ยมทีดีงาม พัฒนา
ตนเองอยูเ่ สมอ รวมทังบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่ วนรวม
2. หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชี วิต ระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปั จจุบนั การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ลักษณะ
และความสําคัญ การเป็ นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิ ยม
ความเชื อ ปลูกฝั งค่านิ ยมด้านประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สิ ทธิ หน้าที
เสรี ภาพ การดําเนินชีวติ อย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
3. เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ การบริ หาร
จัดการทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การดํารงชี วิตอย่างมีดุลยภาพ และการนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
4. ประวัติศาสตร์ เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์
พัฒนาการของมนุ ษยชาติจากอดีตถึงปั จจุบนั ความสัมพันธ์และเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
ผลกระทบทีเกิ ดจากเหตุการณ์สําคัญในอดี ต บุคคลสําคัญทีมี อิทธิ พลต่อการเปลียนแปลงต่าง ๆ
ในอดีต ความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมทีสําคัญของโลก
5. ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนทีและเครื องมือทางภูมิศาสตร์
ความสัมพันธ์กนั ของสิ งต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ และสิ งทีมนุษย์สร้างขึน การนําเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุ รักษ์สิงแวดล้อม
เพือการพัฒนาทียังยืน
จากสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทีกล่าวมาทัง 5 สาระข้างต้น
นันจะเห็ น ได้ว่า สาระที จัดให้ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ จ ะช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจว่า มนุ ษ ย์
ดํา รงชี วิ ต อย่ า งไร ทังในฐานะปั จ เจกบุ ค คล และการอยู่ ร่ ว มกัน ในสั ง คม การปรั บ ตัว ตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที มีอยู่อย่างจํากัด และยังช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจถึงการพัฒนา
การเปลียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทําให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผูอ้ ืน
มีความอดทน อดกลัน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนําความรู ้ไปปรับใช้ใน
การดําเนินชีวติ เป็ นพลเมืองดีของประเทศ และสังคมโลก ดังนันการจัดการความรู้จึงมีความสําคัญ
ต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ได้
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรี ยนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ได้กาํ หนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นเป้ าหมาย
สําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ซึ ง สิ ริวรรณ ศรี พหล (2553: 83) ได้กล่าวถึงมาตรฐานการเรี ยนรู้
ว่า จะระบุสิงทีผูเ้ รี ยนพึงรู้และปฏิบตั ิได้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมทีพึงประสงค์ทีต้องการ
ให้เกิดกับผูเ้ รี ยนเมือจบการศึกษาขันพืนฐาน นอกจากนันมาตรฐานการเรี ยนรู ้ยงั เป็ นกลไกสําคัญใน
การขับเคลือนพัฒนาการศึกษาทังระบบ เพราะมาตรฐานการเรี ยนรู ้ จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการ
อะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทังเป็ นเครื องมือในการตรวจสอบ
เพือการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ งรวมถึ ง การทดสอบระดับ เขตพื นที การศึ ก ษา และการทดสอบระดับ ชาติ ระบบ
การตรวจสอบเพือประกันคุณภาพดังกล่าวเป็ นสิ งสําคัญทีจะช่ วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่า
สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามทีมาตรฐานการเรี ยนรู ้กาํ หนดเพียงใด ซึ งสาระและมาตรฐาน
การเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน
พุ ท ธศัก ราช 2551 ซึ งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2552) ได้ก ํา หนดสาระและมาตรฐานการเรี ย นรู้
ประกอบด้วย 5 สาระ และมาตรฐานการเรี ยนรู้ จํานวน 11 มาตรฐาน ดังนี
สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ แ ละเข้า ใจประวัติ ความสํา คัญ ศาสดา หลัก ธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือและศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกต้อง ยึดมัน และปฏิบตั ิตาม
หลักธรรม เพืออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิ กชนทีดี และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ
สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าทีของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดี
งาม และธํารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชี วิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย และสังคมโลก
อย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน ศรัทธา
และธํารงรักษาไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
สาระที 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค
การใช้ทรัพยากรทีมีอยูจ่ าํ กัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า รวมทังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพือการดํารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ
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มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และความจําเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วธิ ี การทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุ ษ ยชาติ จากอดี ตจนถึ ง ปั จจุบนั ในด้า น
ความสัมพันธ์ และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ อย่างต่อเนื อง ตระหนักถึงความสําคัญ และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึน
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจ และธํารงความเป็ นไทย
สาระที 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ ง
ซึ งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนทีและเครื องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา
วิเคราะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้า ใจปฏิ สั ม พัน ธ์ ระหว่า งมนุ ษ ย์ก ับ สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ
ทีก่อให้เกิดการสร้ างสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสํานึ ก และมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากร และ
สิ งแวดล้อม เพือการพัฒนาทียังยืน
จากสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ทัง 5 สาระ ได้แก่
สาระศาสนา ศี ลธรรม จริ ยธรรม สาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนิ นชี วิต ในสังคม
สาระเศรษฐศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ นนมี
ั มาตรฐานการเรี ยนรู้ สมรรถนะ
สํา คัญ ของผูเ้ รี ย น และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์เ ป็ นเป้ าหมายสํ า คัญ ในการพัฒ นาเด็ ก ให้ มี
ความรอบรู้ อย่างเท่าทันการเปลียนแปลงสังคมฐานความรู ้ ได้อย่างมันคง เพือให้ผเู้ รี ยนเป็ นคนดี
มีปัญญา มีความสุ ข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน
โพธิไทรพิทยาคาร ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
โครงสร้ า งหลัก สู ต รสถานศึ ก ษากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โรงเรี ย นโพธิ ไทรพิทยาคาร (2554) ได้กาํ หนดโครงสร้ างตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาพืนฐานจัดการเรี ยนการสอน 2 ชัวโมง/สัปดาห์
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รายวิชาประวัติศาสตร์ จัดการเรี ยนการสอน 1 ชัวโมง/สัปดาห์ และในรายวิชาเพิมเติม จัดการเรี ยน
การสอน 1 ชัวโมง/สัปดาห์
ในการวิจยั ในครังนีผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดสาระการเรี ยนรู ้ในเรื อง ภูมิปัญญาท้องถินจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของโครงสร้ างหลักสู ตรสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ งโรงเรี ยนโพธิ ไทรพิท ยาคาร
ได้กาํ หนดมาตรฐาน/ตัวชีวัด ดังตารางที 1-3
ตารางที 1 มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วธิ ี การทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
ชัน

ตัวชีวัด

ม. 4-6 1. ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
เวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์
ทีแสดงถึง
การเปลียนแปลง
ของมนุษยชาติ

หลักสู ตรแกนกลาง

1. เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ทีปรากฏใน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ไทยและประวัติศาสตร์สากล
2. ตัวอย่างเวลา และยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ของสังคม
มนุษย์ทีมีปรากฏในหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ (เชือมโยง
กับ มฐ. ส . )
3. ความสําคัญของเวลาและ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
2. สร้างองค์
1. ขันตอนของวิธีการทาง
ความรู้ใหม่ทาง ประวัติศาสตร์ โดยนําเสนอ
ประวัติศาสตร์
ตัวอย่างทีละขันตอนอย่างชัดเจน
โดยใช้วธิ ีการทาง 2. คุณค่าและประโยชน์ของ
ประวัติศาสตร์
วิธีการทางประวัติศาสตร์ทีมี
อย่างเป็ นระบบ ต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์
3. ผลการศึกษาหรื อโครงงาน
ทางประวัติศาสตร์

สาระทีใช้ใน
การวิจยั

หมายเหตุ
ภาคเรี ยนที 1
ชัน ม. 4

ภาคเรี ยนที 1
ชัน ม. 4
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ตารางที 2 มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนือง ตระหนักถึง
ความสําคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึน
ชัน

ตัวชีวัด

ม. 4-6 1. วิเคราะห์อิทธิพล
ของอารยธรรรม
โบราณ และ
การติดต่อระหว่าง
โลกตะวันออกกับ
โลกตะวันตกทีมีผล
ต่อพัฒนาการ และ
การเปลียนแปลง
ของโลก

หลักสู ตรแกนกลาง

1. อารยธรรมของโลก
ยุคโบราณ ได้แก่ อารยธรรม
ลุ่มแม่นาไทกรี
ํ
ส-ยูเฟรตีส
ไนล์ ฮวงโห สิ นธุ และ
อารยธรรมกรี ก-โรมัน
2. การติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตก
และอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ทีมีต่อกันและกัน
3. เหตุการณ์สาํ คัญต่าง ๆ
2. วิเคราะห์
ทีส่ งผลต่อการเปลียนแปลง
เหตุการณ์สาํ คัญ
ต่าง ๆ ทีส่ งผลต่อ ของโลกในปัจจุบนั เช่น
ระบอบฟิ วดัล การฟื นฟูศิลปะ
การเปลียนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ วิทยาการ สงครามครู เสด
และการเมือง เข้าสู่ การสํารวจทางทะเล
การปฏิรูปศาสนา
โลกสมัยปัจจุบนั

สาระทีใช้ใน
การวิจยั

หมายเหตุ
ภาคเรี ยนที 2
ชัน ม. 4
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ตารางที 2 มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนือง ตระหนักถึง
ความสําคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึน (ต่อ)
ชัน

ตัวชีวัด

ม. 4-6 3. วิเคราะห์
ผลกระทบของ
การขยายอิทธิพล
ของประเทศใน
ยุโรป ไปยังทวีป
อเมริ กา แอฟริ กา
และเอเชีย
4. วิเคราะห์
สถานการณ์ของ
โลกใน
คริ สต์ศตวรรษที 21

หลักสู ตรแกนกลาง
4. การปฏิวตั ิทางวิทยาศาสตร์
การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม
จักรวรรดินิยม ลัทธิชาตินิยม
เป็ นต้น
5. ความร่ วมมือ และความ
ขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก
6. สถานการณ์สาํ คัญของ
โลกในคริ สต์ศตวรรษที
เช่น เหตุการณ์ กันยายน
2001 (Nine Eleven )
การขาดแคลนทรัพยากร
การก่อการร้าย ความขัดแย้ง
ทางศาสนา เป็ นต้น

สาระทีใช้ใน
การวิจยั

หมายเหตุ
ภาคเรี ยนที 1
ชัน ม. 5
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ตารางที 3 มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจ และธํารงความเป็ นไทย
ชัน

ตัวชีวัด

ม. 4-6 1. วิเคราะห์ประเด็น
สําคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย
2. วิเคราะห์ความ
สําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริ ยต์ ่อ
ชาติไทย
3. วิเคราะห์ปัจจัย
ทีส่ งเสริ มความ
สร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ซึง
มีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบนั
4. วิเคราะห์ผลงาน
ของบุคคลสําคัญ
ทังชาวไทย และ
ต่างประเทศ ทีมี
ส่ วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทย

หลักสู ตรแกนกลาง

สาระทีใช้ใน
การวิจยั

หมายเหตุ

1. ประเด็นสําคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย เช่น
แนวคิดเกียวกับความเป็ นมา
ของชาติไทย อาณาจักร
โบราณในดินแดนไทย และ
อิทธิ พลทีมีต่อสังคมไทยปัจจัย
ทีมีผลต่อการสถาปนา
อาณาจักรไทยในช่วงเวลา
ต่าง ๆ สาเหตุและผลของ
การปฏิรูป เป็ นต้น

ภาคเรี ยนที 1
ชัน ม. 5

2. บทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริ ยใ์ นการพัฒนา
ชาติไทยในด้านต่าง ๆ เช่น
การป้ องกันและรักษาเอกราช
ของชาติ การสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย
3. อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตก และตะวันออกทีมีต่อ
สังคมไทย

ภาคเรี ยนที 2
ชัน ม. 5
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ตารางที 3 มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจ และธํารงความเป็ นไทย (ต่อ)
ชัน

ตัวชีวัด

ม. 4-6

5. วางแผนกําหนด
แนวทางและการมี
ส่ วนร่ วม
การอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย

หลักสู ตรแกนกลาง
4. ผลงานของบุคคลสําคัญ
ทังชาวไทยและต่างประเทศ
ทีมีส่วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทย
5. ปัจจัยทีส่ งเสริ มความ
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย ซึ งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบนั
6. สภาพแวดล้อมทีมีผลต่อ
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย
7. วิถีชีวติ ของคนไทยใน
สมัยต่าง ๆ
8. การสื บทอด และ
เปลียนแปลงของวัฒนธรรมไทย
9. แนวทางการอนุรักษ์
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
และการมีส่วนร่ วมใน
การอนุรักษ์
10. วิธีการมีส่วนร่ วมอนุ รักษ์
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย

สาระทีใช้ใน
การวิจยั

หมายเหตุ
ภาคเรี ยนที 2
ชัน ม. 5

ภาคเรี ยนที 2
ภูมิปัญญา
ชัน ม. 5
ท้องถิน
จังหวัด
อุบลราชธานี
1. ขนบ
ธรรมเนียม
ประเพณี
ความเชือ และ
ศาสนา
2. ภาษา และ
วรรณกรรม
3. ศิลปกรรม
และโบราณคดี
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ตารางที 3 มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจ และธํารงความเป็ นไทย (ต่อ)
ชัน
ม. 4-6

ตัวชีวัด

หลักสู ตรแกนกลาง

สาระทีใช้ใน
การวิจยั
4. การละเล่น
ดนตรี และ
การพักผ่อน
หย่อนใจ
5. ชีวติ
ความเป็ นอยู่
และวิทยาการ

หมายเหตุ

จากตารางที 1-3 จะเห็ น ได้ว่า โครงสร้ า งหลัก สู ต รมาตรฐาน/ตัว ชี วัด กลุ่ ม สาระ
การเรี ยนรู้ สัง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดสาระการเรี ยนรู ้ สําหรับการวิจยั คือ ภูมิปัญญาท้องถินจังหวัด
อุบลราชธานี เนืองจากจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
ได้ก ล่ า วถึ ง การอนุ รั ก ษ์ว ฒ
ั นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาไทย การอนุ รั ก ษ์แ ละพัฒ นาสิ งแวดล้อ ม
มี จิตสาธารณะที มุ่ง ทํา ประโยชน์แ ละสร้ า งสิ งที ดี ง ามในสั ง คม และอยู่ร่ ว มกันในสั ง คมอย่า งมี
ความสุ ข ยังได้เปิ ดโอกาสให้ทอ้ งถินเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรร่ วมด้วย และจังหวัด
อุบลราชธานี เป็ นจังหวัดหนึ งทีเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม และมีภูมิปัญญาท้องถินทีหลากหลายต่อวิถีชีวิตของผูค้ นทีมีวิถีชีวิตอยูบ่ นความเชือ
พุท ธศาสนา พราหมณ์ ผีส าง และธรรมชาติ อย่า งผสมผสานเช่ นเดี ย วกับคนอี ส านโดยทัวไป
การดํารงชี วิตไม่ว่า จะเป็ นด้า นความคิ ด พิธีก รรมส่ วนใหญ่ย งั คงเป็ นไปตามฮี ต และคองดังเดิ ม
แต่ปัจจุบนั การปฏิบตั ิตามฮีต และคองได้เปลียนไปมากตามแรงกระทบจากสังคมภายนอก แต่ชาว
ชนบทก็ ย งั คงรั ก ษาและปฏิ บ ัติ ต ามฮี ต และคองอย่า งเหนี ย วแน่ น ซึ งเป็ นจุ ด เด่ น โดยส่ ว นรวม
เป็ นคุณค่ามหาศาลสําหรับชาวอุบลราชธานี ทีจะต้องช่ วยกันทํานุ บาํ รุ ง ส่ งเสริ มและพัฒนาให้เอือ
ประโยชน์ต่อลูกหลานได้มีส่วนสื บสานเกี ยรติ ภูมิดงเดิ
ั มและพัฒนาความเป็ นนักปราชญ์แก่ ชาว
อุบลราชธานี และชาวอีสานสื บไป
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ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ (Learning Theory) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู้ เพือประกอบ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ดังนี
1. ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ ก ลุ่ มพฤติก รรมนิ ยม (Behaviorism) เป็ นทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ ของ
ธอร์ นไดค์ (Thorndike) ทีกล่าวถึงการเรี ยนรู ้ ว่า การเรี ยนรู ้เป็ นเรื องของการแก้ปัญหา การเรี ยนรู้
เป็ นการเกิดความสัมพันธ์เชือมโยง (Connection) ระหว่างสิ งเร้า (Stimulus) กับปฏิกิริยาตอบสนอง
(Response) (Gordon and Hilgard, 1981: 21) ซึ งทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของธอร์ นไดค์ เชือว่าการเรี ยนรู้ที
เกิดจากการเชือมโยงระหว่างสิ งเร้ากับการตอบสนอง มีหลายรู ปแบบ บุคคลจะลองผิดลองถูก (Trial
and Error) ปรับเปลียนไปเรื อย ๆ จนกว่าจะพบรู ปแบบการตอบสนองทีสามารถให้ผลทีพึงพอใจ
มากทีสุ ด เมือเกิ ดการเรี ยนรู้แล้วบุคคลจะใช้รูปแบบการตอบสนองทีเหมาะสมเพียงรู ปแบบเดี ยว
และพยายามใช้รูปแบบนันเชือมโยงกับสิ งเร้าในการเรี ยนรู ้ต่อไปเรื อย ๆ กฎการเรี ยนรู้ของธอร์ นไดค์
ซึง ทิศนา แขมมณี (2555: 51) ได้กล่าวถึงดังนี
1.1 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรี ยนรู ้จะเกิดขึนได้ดีถา้ ผูเ้ รี ยนมี
ความพร้อมทังร่ างกายและจิตใจ
1.2 กฎแห่งการฝึ กหัด (Law of Exercise) การฝึ กหัดหรื อกระทําบ่อย ๆ ด้วยความ
เข้าใจจะทําให้การเรี ยนรู้นนคงทนถาวรถ้
ั
าไม่ได้กระทําซําบ่อย ๆ การเรี ยนรู ้ นนจะไม่
ั
คงทนถาวร
และในทีสุ ดอาจลืมได้
1.3 กฎแห่ งการใช้ (Law of Use and Disuse) การเรี ยนรู ้ เกิดจากการเชื อมโยง
ระหว่างสิ งเร้ากับการตอบสนอง ความมันคงของการเรี ยนรู ้จะเกิดขึนหากได้มีการนําไปใช้บ่อย ๆ
หากไม่มีการนําไปใช้อาจมีการลืมเกิดขึนได้
1.4 กฎแห่ งความพึงพอใจ (Law of Effect) เมือบุคคลได้รับผลทีพึงพอใจย่อม
อยากเรี ยนรู้ต่อไป แต่ถา้ ได้รับผลทีไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรี ยนรู ้ ดังนันการได้รับผลทีพึงพอใจ จึง
เป็ นปัจจัยสําคัญในการเรี ยนรู้
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู้กลุ่มพุทธิ นิยม (Cognitivism) ผูว้ ิจยั ได้เลือกทฤษฎีการเรี ยนรู้ของ
บรู เนอร์ (Bruner) กล่าวถึ งการเรี ยนรู ้ เกิ ดจากการลงมื อปฏิ บตั ิ และมีปฏิ สัมพันธ์ กบั สิ งแวดล้อม
กระบวนการเรี ยนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง และออซุ เบล (Ausubel) การเรี ยนรู้จะมี
ความหมายหรื อมีคุณค่า เมือสิ งทีเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั สิ งทีเคยเรี ยน ซึ ง เดวิด โจเซฟ และเฮเลน
(David, Joseph and Helen, 1968: 203-204) และทิศนา แขมมณี (2555: 59, 67) ได้กล่าวถึงกลุ่ม
พฤติกรรมนิยมว่าการเรี ยนรู้ของมนุ ษย์ไม่ใช่เรื องของพฤติกรรมทีเกิดจากกระบวนการตอบสนอง
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ต่อสิ งเร้าเพียงเท่านัน การเรี ยนรู้ของมนุษย์มีความซับซ้อนยิงกว่านัน การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการ
ทางความคิ ดทีเกิ ดจากการสะสมข้อมูล การสร้ างความหมาย และความสัมพันธ์ของข้อมูล และ
ดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทํา และการแก้ปัญหาต่าง ๆ การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางสติปัญญา
ของมนุษย์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง แนวคิดทีสําคัญในการพัฒนาสติปัญญาของ
บรู เนอร์ (Bruner) มีดงั นี
2.1 การจัดโครงสร้างของความรู ้ให้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของเด็ก
2.2 การจัดหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของ
ผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยนจะช่วยให้การเรี ยนรู ้เกิดประสิ ทธิภาพ
2.3 การคิดแบบหยังรู ้ (Intuition) เป็ นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระทีสามารถช่ วย
พัฒนาความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ได้
2.4 แรงจูงใจภายในเป็ นปัจจัยสําคัญทีจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนรู้
2.5 ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็ น 3 ขัน คือ
2.5.1 ขันการเรี ยนรู ้จากการกระทํา (Enactive Stage) คือขันของการเรี ยนรู ้จาก
การใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิงต่าง ๆ การลงมือกระทําช่วยให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี การเรี ยนรู ้เกิด
จากการกระทํา
2.5.2 ขันการเรี ยนรู ้จากความคิด (Iconic Stage) เป็ นขันทีเด็กสามารถสร้าง
มโนภาพในใจได้ และสามารถเรี ยนรู้จากภาพแทนของจริ งได้
2.5.3 ขันการเรี ย นรู ้ สั ญลัก ษณ์ แ ละนามธรรม (Symbolic Stage) เป็ นขัน
การเรี ยนรู้สิงทีซับซ้อน และเป็ นนามธรรมได้
3. ทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม (Participation Theory) ของนิโคล และโฮลลี
(Nicole and Holly, 2004) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู้ทีเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการพัฒนาบุคคลทังด้านความรู้ เจตคติ และทักษะได้ดีทีสุ ด หลักการเรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วม
ประกอบด้วยหลักการพืนฐาน 2 ประการ ดังนี
3.1 การเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์ เป็ นการเรี ยนรู ้ทีมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้จาก
ประสบการณ์เดิม มีลกั ษณะสําคัญดังนี
3.1.1 เป็ นการเรี ยนรู้ทีอาศัยประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
3.1.2 ประสบการณ์ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้สิงใหม่ ๆ ทีท้าทายอย่างต่อเนื อง และ
เป็ นการเรี ยนรู้เชิงรุ ก (Active Learning) คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องทํากิจกรรมอยูต่ ลอดเวลาไม่ใช่นงฟั
ั ง
บรรยายอย่างเดียว
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3.1.3 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
3.1.4 ปฏิ สั ม พัน ธ์ ท ํา ให้เ กิ ด การขยายตัว ของเครื อ ข่ า ยความรู ้ อ อกไปอย่า ง
กว้างขวาง
3.1.5 อาศัยการสื อสารทุกรู ปแบบ เช่น การพูด การเขียน การวาด ซึ งจะทํา
ให้เกิดการแลกเปลียน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์การเรี ยนรู ้
3.2 กระบวนการกลุ่ม จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมสู งสุ ด และทําให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสุ ด
4. ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็ นทฤษฎีการสร้างความรู้ทีเน้น
วิธีการเรี ยนรู้มากกว่าการให้ความรู้โดยตรง ซึ ง ไวกอทสกี (Vygotsky) และเพียเจต์ (Piaget) มีความ
เชือว่า ผูเ้ รี ยนสร้างความจริ งด้วยตนเองจากการรับรู ้จากประสบการณ์ ดังนันความรู้หรื อการเรี ยนรู้
เรื องใหม่จึงเป็ นองค์ประกอบหนึงของประสบการณ์เดิ ม แนวคิดเกี ยวกับความรู ้ และวิธีการได้มา
ซึ งความรู้ ไ ด้ม าจากการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ก ับ บุ ค คลอื น และสิ งแวดล้อ มอย่า งกระตื อ รื อร้ น ดัง นัน
การจัดการกับสิ งแวดล้อม และสิ งแวดล้อมทีเหมาะสม จึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ งของ
การเรี ย นรู้ ตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ การเรี ย นรู้ ต ามแนวทางการสร้ างความรู้ เป็ นการเรี ย นรู้
อย่า งต่อ เนื องจากความรู้ เดิ ม หรื อประสบการณ์ เ ดิ ม เป็ นการแสวงหาความหมายใหม่ ความรู้
ความเข้าใจใหม่ และเป็ นการสร้างความเข้าใจในภาพรวมมากกว่าเรี ยนรู ้เป็ นส่ วน ๆ (David, 1996:
242) และทิศนา แขมมณี (2555: 94) ได้กล่าวถึงการนําทฤษฎีการสร้างความรู ้ไปใช้ในการเรี ยน
การสอน ดังนี
4.1 การเรี ยนรู้จะมุ่งเน้นไปทีกระบวนการสร้ างความรู ้ (Process of Knowledge
Construction) และการตระหนักรู้ในกระบวนการนัน (Reflexive Awareness of That Process)
เป้ าหมายการเรี ยนรู้จะต้องเป็ นตัวอย่าง และฝึ กฝนกระบวนการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนเห็น ผูเ้ รี ยนจะต้อง
ฝึ กฝนการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
4.2 เป้ าหมายของการสอนจะเปลียนจากการถ่ายทอดให้ผเู้ รี ยนได้รับสาระความรู้
ทีแน่ นอนตายตัวไปสู่ การสาธิ ตกระบวนการแปลและสร้ างความหมายทีหลากหลาย การเรี ยนรู้
ทักษะต่าง ๆ จะต้องให้มีประสิ ทธิภาพถึงขันทําได้ และแก้ปัญหาจริ งได้
4.3 ในการเรี ยนการสอนผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูม้ ีบทบาทในการเรี ยนรู ้อย่างตืนตัว (Active)
ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูก้ ระทํากับข้อมูลหรื อประสบการณ์ ต่าง ๆ และจะต้องสร้ างความหมายให้กบั
สิ งนันด้วยตนเอง โดยการให้ผเู้ รี ยนอยูใ่ นบริ บทจริ ง ซึ งไม่ได้หมายความว่าผูเ้ รี ยนจะต้องออกไปยัง
สถานทีจริ งเสมอไป แต่อาจจัดกิจกรรมทีเรี ยกว่า “Physical Knowledge Activities” ซึ งเป็ นกิจกรรม
ทีเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีปฏิ สัมพันธ์ กบั สื อ วัสดุ อุปกรณ์ สิงของ หรื อข้อมูลต่าง ๆ ทีเป็ นของจริ ง
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และมี ค วามสอดคล้อ งกับ ความสนใจของผูเ้ รี ย น โดยผูเ้ รี ย นสามารถจัด กระทํา ศึ ก ษา สํา รวจ
วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ งนัน ๆ จนเกิดความรู ้ความเข้าใจขึน
จากทฤษฎี การเรี ยนรู้ทีกล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ทีมีผลต่อการจัด
การเรี ยนการสอน ซึ งแต่ละทฤษฎีมีลกั ษณะทีคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในบางกรณี ซึ งครู ผสู ้ อน
จะต้องคํานึ งถึงความสามารถในการเรี ยนรู ้ของเด็กแต่ละคน และครู ตอ้ งเข้าใจในทฤษฎีการเรี ยนรู้
เพือเป็ นพืนฐานในการจัดกิจกรรมการเรี ยนให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และ
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีได้กาํ หนดไว้
รูปแบบการเรี ยนการสอน
ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
รู ป แบบการเรี ย นการสอนเป็ นกระบวนการที สํา คัญ ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ได้มีนกั การศึกษาได้ให้ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ไว้หลายความหมาย อาทิเช่น
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2553: 44) ได้ให้ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอนว่า หมายถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ ทีสัมพันธ์กนั ในการดําเนิ นการสอนให้บรรลุเป้ าหมายและประสบผลสําเร็ จ
ซึ งจะอยู่ใ นรู ป ของกระบวนการเช่ นเดี ยวกับ วิธีส อน ความแตกต่ างกัน จะอยู่ทีรู ปแบบการสอน
อาจจะมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนปรากฏอยู่ ทิศนา แขมมณี (2555: 222) ได้ให้ความหมาย
ของรู ป แบบการเรี ยนการสอนว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึ ง สภาพหรื อลัก ษณะของ
การเรี ยนการสอนทีจัดขึนอย่างเป็ นระบบระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิ ดหรื อ
ความเชือต่าง ๆ โดยมีการจัดกระบวนการหรื อขันตอนในการเรี ยนการสอน โดยอาศัยวิธีสอนและ
เทคนิ คการสอนต่าง ๆ เข้าไปช่วยให้สภาพการเรี ยนการสอนนันเป็ นไปตามหลักการทียึดถื อ และ
จอยส์ เวล และซาวเวอร์ (Joyce Weil and Showers, 1992: 4) ให้ความหมายของรู ปแบบการเรี ยน
การสอน หมายถึง แผนหรื อแบบทีสามารถใช้ในการสอนในห้องเรี ยนโดยตรง หรื อการสอนเป็ น
กลุ่มย่อย หรื อเพือจัดสื อการเรี ยนการสอน ซึ งรวมถึงหนังสื อ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสี ยง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และหลักสู ตรวิชา แต่ละรู ปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการเรี ยน
การสอนทีจะช่วยให้ผเู้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์
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จากความหมายของรู ปแบบการเรี ย นการสอนที กล่า วมาข้างต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า
รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง กระบวนการหรื อขันตอนทีนํามาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามความเชือ ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดทีจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู้
ได้เต็มตามศักยภาพ
ดัง นันการเรี ย นการสอนจะบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ จ ะต้อ งจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการความเชื อตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ โดยอาศัยรู ปแบบการสอน วิธีการสอน และ
เทคนิ ค การสอนที จะเข้า มาช่ ว ยให้ ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
เกิ ดประสิ ทธิ ผ ลสู ง สุ ด และในการจัด กลุ่ มรู ปแบบการเรี ย นการสอน ได้มี นัก การศึก ษาได้แบ่ง
รู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้ อาทิเช่น
ทิศนา แขมมณี (2555: 222-255) ได้แบ่งรู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้เป็ น 5 กลุ่ม ดังนี
1. รู ปแบบการสอนทีเน้นการพัฒนาด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) เป็ นรู ปแบบ
ทีมุ่งช่ วยผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความรู้ ความเข้าใจในเนื อหาสาระต่าง ๆ ซึ งอาจจะเป็ นข้อมูล ข้อเท็จจริ ง
มโนทัศ น์ หรื อความคิ ด รวบยอด รู ป แบบการสอนในกลุ่ ม นี ได้แก่ รู ป แบบการเรี ย นการสอน
มโนทัศน์ (Concept Attainment Model) รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด กาเย (Gagne’s
Instructional Model) รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยการนําเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า (Advance
Organizer Model) รู ปแบบการเรี ยนการสอนเน้นความจํา (Memory Model) รู ปแบบการเรี ยน
การสอนโดยใช้ผงั กราฟิ ก (Graphic Organizer Instruction Model)
2. รู ปแบบการสอนทีเน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็ นรู ปแบบที
ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิ ยม คุณธรรมและจริ ยธรรมอันพึงประสงค์ ซึ งเป็ น
เรื องทียากแก่การพัฒนาหรื อปลูกฝั ง การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนทีเพียงช่วยให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ มักไม่เพียงพอต่อการช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดเจตคติทีดีได้ จึงต้องอาศัยหลักการ
และวิธีการอืน ๆ เพิมเติม รู ปแบบการสอนในกลุ่มนี ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม (Instructional Model Based on Bloom’s Domain) รู ปแบบ
การเรี ย นการสอนโดยการซัก ค้า น (Jurisprudential Model) รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้
บทบาทสมมติ (Role Playing Model)
3. รู ปแบบการสอนทีเน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) เป็ น
รู ปแบบทีมุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้านการปฏิบตั ิ การกระทํา หรื อการแสดงออก
ต่าง ๆ ซึ งจําเป็ นต้องใช้หลักการ วิธีการที แตกต่างไปจากการพัฒนาด้านจิ ตพิสัยหรื อพุทธิ พิสัย
รู ปแบบการสอนในกลุ่มนี ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิ
ของซิ มพ์ซนั (Instructional Model Based on Simpsion’s Processes for Psycho-Motor Skill
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Development) รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะการปฏิบตั ิของเดฟ (Dave’s Instructional Model
for Psychomotor Domain) รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิตามองค์ประกอบของทักษะ
(Instructional Model for Psychomotor Domain Based on Skill Components)
4. รู ปแบบการสอนทีเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) เป็ นรู ปแบบ
การสอนทักษะกระบวนการทีเป็ นทักษะทีเกียวข้องกับวิธีดาํ เนินการต่าง ๆ ซึ งอาจเป็ นกระบวนการ
ทางสติปัญญา เช่น กระบวนการสื บสอบแสวงหาความรู ้ หรื อกระบวนการคิดต่าง ๆ เช่น การคิด
วิเคราะห์ การอุปนัย การนิรนัย การใช้เหตุผล การสื บสอบ การคิดริ เริ มสร้างสรรค์ และการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นต้น หรื ออาจเป็ นกระบวนการทางสังคม เช่น กระบวนการทํางานร่ วมกัน
เป็ นต้น รู ปแบบการสอนในกลุ่ มนี ได้แก่ รู ป แบบการเรี ยนการสอนกระบวนการสื บสอบและ
การแสวงหาความรู้เป็ นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model) รู ปแบบกระบวนการคิด
อุปนัย (Inductive Thinking Instructional Model) รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิ ด
สร้างสรรค์ (Synectics Instructional Model) รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Instructional Model)
5. รู ปแบบการสอนทีเน้นการบูรณาการ (Integration) เป็ นรู ปแบบทีจะพยายามพัฒนา
ผูเ้ รี ยนด้านต่าง ๆ ไปพร้ อม ๆ กัน โดยใช้การบูรณาการทังด้านเนื อหาสาระและวิธีการ รู ปแบบ
การสอนทีใช้ในกลุ่ม นี ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model)
รู ปแบบการเรี ยนการโดยการสร้างเรื อง (Storyline Method) รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามวัฏจักร
การเรี ยนรู้ 4 MAT รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือ (Instructional Model of Cooperative
Learning)
จอยส์ เวล และคาล์อนั (Joyce Weil and Calhoun, 2009: 25-34) ได้จดั รู ปแบบการเรี ยน
การสอนออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นการจัดกระบวนการสารสนเทศ (The InformationProcessing Family) เป็ นรู ปแบบการสอนที เน้นการส่ งเสริ มแรงกระตุน้ ภายในของบุ คคลใน
การเรี ยนรู้สิงต่าง ๆ โดยการเรี ยนรู ้และจัดกระทําข้อมูลให้เป็ นระบบ รับรู ้และจัดกระทํากับปั ญหา
รวมทังการพัฒนามโนทัศน์และภาษาในการถ่ายทอด ในบางรู ปแบบเป็ นการเตรี ยมผูเ้ รี ยนในเรื อง
การรวบรวมข้อมูลและมโนทัศน์ บางรู ปแบบเน้นการสร้างมโนทัศน์และการตรวจสอบสมมติฐาน
รู ปแบบการสอนกลุ่มนี จะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนคิดสร้างสรรค์ความรู ้ มีความสามารถทางปั ญญาและ
สามารถเรี ยนรู้ เกี ยวกับตนเองและสังคม รู ปแบบการเรี ยนการสอนในกลุ่มนี ได้แก่ การคิดแบบ
อุปนัย (Think Inductively) การบรรลุผลด้านมโนทัศน์ (Attaining Concept) รู ปแบบการคิดแบบ
อุปนัย ของรู ปภาพ-คํา (The Picture-Word Inductive Model) การสื บเสาะแบบวิท ยาศาสตร์
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และการสื บเสาะความรู้ (Scientific Inquiry and Inquiry Training) การใช้เทคนิ คช่ วยจํา
(Memorization) การสั ง เคราะห์ (Synectics) และการเสนอมโนทั ศ น์ ล่ ว งหน้ า (Advance
Organizers)
2. รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (The Social Family) เป็ น
รู ปแบบการสอนทีเน้นการพัฒนาทักษะความสามารถในการเรี ยนรู้และทักษะสังคม ให้ความสําคัญ
กับ การสร้ า งชุ ม ชนการเรี ยนรู้ การพัฒ นาความสั ม พัน ธ์ ใ นชันเรี ยนโดยการเรี ยนรู ้ ร่ ว มกัน
การพัฒนาวัฒ นธรรมของความสั ม พัน ธ์ ใ นโรงเรี ย นเพื อสนับ สนุ น การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนในกลุ่มนี ได้แก่ การสื บสวนเป็ นกลุ่ม (Group Investigation) บทบาท
สมมติ (Role Playing) และการสื บสวนสอบสวน (Jurisprudential Inquiry)
3. รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นการพัฒนาตน (The Personal Family) เป็ นรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนทีเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพและความตระหนักในตนเอง โดยการรับรู ้ สิงทีเป็ น
ตนเอง มี ความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ และการดํารงชี วิต สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื นได้อย่า ง
สร้างสรรค์ เกิดการเรี ยนรู้ในการทีจะพัฒนาตนเองเพือการดํารงชี วิตทีมีคุณภาพ รู ปแบบการเรี ยน
การสอนกลุ่มนี ได้แก่ การสอนแบบไม่ชีนํา (Nondirective Teaching) การส่ งเสริ มความตระหนักรู้
ในตน (Enhancing Self Concepts)
4. รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นพฤติกรรม (The Behavioral System Family)
เป็ นรู ปแบบการสอนจากแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม และทฤษฎีการปรับพฤติกรรม ซึ งเชือ
ว่าการเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์เกิ ด จากการปรั บ แก้ตนเอง เพือให้พ บกับ ความสําเร็ จ
เน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน การคํานวณ ทักษะทางกายภาพ เพือการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ซึ งเป็ นพฤติกรรมทีสังเกตได้และวัดได้ รู ปแบบการเรี ยนการสอนในกลุ่มนี ได้แก่ การเรี ยนรู ้เพือ
รอบรู้ (Mastery Learning) การสอนตรง (Direct Instructional) การเรี ยนรู้สถานการณ์จาํ ลอง
(Simulation)
การจัดการเรียนการสอนสั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การจัดการเรี ยนการสอนสั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม มี แ นวทางการจัด
การเรี ยนการสอนตามสาระการเรี ยนรู้ ดังนี
1. สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม การจัดการเรี ยนการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม มุ่งพัฒนาให้ผเู้ รี ยนเข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาทีตนนับถือ และศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกต้อง ยึดมัน และปฏิบตั ิตามหลักธรรม เพืออยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุข ตลอดจนเข้าใจ ตระหนัก และปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนทีดี และธํารงรักษา
พระพุท ธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถื อได้ ซึ งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ
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พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือ
พัฒ นาคนไทยให้ เ ป็ นมนุ ษ ย์ที สมบู ร ณ์ ท ังร่ างกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ แ ละคุ ณ ธรรม
มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข” (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547: 5) ดังนันการจัดการเรี ยนการสอนจะต้อง
ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีถูกต้อง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเน้น
ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง จากความรู้สึกนึกคิดของเขาเอง (สิ ริวรรณ ศรี พหล, 2552: 6) ซึ งใน
จุดมุ่งหมายข้อ 1 ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยังระบุไว้วา่ เมือ
ผูเ้ รี ยนจบการศึกษาขันพืนฐาน สิ งทีจะต้องเกิดกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม
ทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อ
ศาสนาที ตนนับ ถื อ ยึดหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง การจัด การเรี ย นการสอนสาระศาสนา
ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม มี วิธี ก ารสอนหลายวิธี และสิ ริ ว รรณ ศรี พ หล (2552) ยัง ได้ก ล่ า วถึ ง วิธี
การสอนมีหลายวิธี ได้แก่ วิธีการสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนแบบไตรสิ ขา วิธีสอนแบบปุจฉา
วิสัชนา วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา วิธีสอนแบบสื บสวนสอบสวนตามแนวพุทธศาสตร์ วิธีสอน
แบบเบญจขันธ์ วิธีสอนตามหลักพหูสูต วิธีสอนตามกระบวนการเผชิญสถานการณ์
2. สาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนิ นชี วิตในสังคม การจัดการเรี ยน
การสอนสาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เข้าใจ
และปฏิบตั ิตนตามหน้าทีของการเป็ นพลเมืองดี มี ค่านิ ยมที ดี งาม และธํารงรักษาประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข ตลอดจนเข้าใจ
ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน ศรัทธา และธํารงรักษาไว้ซึง การปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทังนี เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีลกั ษณะ
ความเป็ นพลเมืองดี ซึ ง สิ ริวรรณ ศรี พหล (2554: 100) ได้กล่าวถึ ง การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนเพือพัฒนาความเป็ นพลเมื องดี ต้องมุ่งจัดกิ จกรรมในหลาย ๆ ลักษณะ ทังกิ จกรรมใน
หลักสู ตรและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร โดยกิจกรรมทีจัดต้องมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ
เกี ยวกับ การปฏิ บ ตั ิตนเป็ นพลเมื องดี พัฒนาเจตคติ แ ละจิตสํา นึ ก ความเป็ นพลเมื อ งดี ตลอดจนมี
ทักษะ และความสามารถในการทีจะอยู่ร่วมกับผูอ้ ืนในสังคมทีตนเป็ นสมาชิ กได้อย่างมีความสุ ข
การจัดการเรี ยนการสอนสาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชี วิตในสังคมมีกิจกรรม
การเรี ยนการสอนหลายวิธี และสิ ริวรรณ ศรี พหล (2552) ได้กล่าวไว้ ได้แก่ กิ จกรรมการเรี ยน
การสอนโดยการสาธิ ต กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการอภิปราย กิ จกรรมการเรี ยนสอนโดย
การแสดงบทบาทสมมติ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้เกมจํา ลองสถานการณ์ กิ จ กรรม
การเรี ยนการสอนโดยใช้การแก้ปัญหา กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการสื บสวนสอบสวน
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3. สาระเศรษฐศาสตร์ การจัดการเรี ยนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้ทรัพยากรทีมีอยู่
จํากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และคุ ม้ ค่า รวมทังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพือการ
ดํารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ ตลอดจนเข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและความจําเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก ทังนี เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ อ ยู่ อ ย่ า งพอเพี ย งตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ งเป็ นคุ ณลักษณะทีแสดงออกถึ งการดําเนิ นชี วิตอย่างพอประมาณ มีเหตุ ผล
รอบคอบ มี คุ ณ ธรรม มี ภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที ดี แ ละปรั บ ตั ว อยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 5) การจัดการเรี ยนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ มีวิธีการสอนหลายวิธี
และสิ ริวรรณ ศรี พหล (2552) ได้กล่าวไว้ ได้แก่ การสอนโดยการนําวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ ม าใช้
การสอนโดยการสื บสวนสอบสวนการสอนโดยใช้สถานการณ์จาํ ลอง การสอนแบบร่ วมมือ
4. สาระประวัติศาสตร์ การจัดการเรี ยนการสอนสาระประวัติศาสตร์ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปั จจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนือง ตระหนักถึง
ความสําคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทีเกิ ดขึน ตลอดจนเข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเป็ นไทย ซึ ง กระทรวงศึกษาธิ การ
(2552) และสิ ริวรรณ ศรี พหล (2552) ได้กล่าวถึ ง สาระประวัติศาสตร์ วา่ เป็ นสาระทีสําคัญสาระ
หนึ งทีผูเ้ รี ยนทุกชันปี ต้องเรี ยน เนื องจากประวัติศาสตร์ เป็ นการศึกษาข้อเท็จจริ งเกียวกับเรื องราว
ของมนุ ษย์ใ นอดี ต เพือให้เข้าใจถึ งพื นฐานของมนุ ษย์ วิวฒั นาการของมนุ ษย์และสัง คม รวมทัง
ความสําเร็ จและความผิดพลาดของมนุ ษย์ เพือเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาของสังคมในปั จจุบนั
การสอนประวัติ ศ าสตร์ ใ นโรงเรี ย นมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื อให้ผูเ้ รี ย นเป็ นพลเมื อ งดี และมี ค วามรู้
ความเข้าใจเรื องราวของมนุ ษยชาติในอดีต ให้นกั เรี ยนมีความผูกพัน ต่อท้องถิ นและประเทศชาติ
ตลอดจนสังคมระดับโลก สิ ริวรรณ ศรี พหล (2552: 18) ยังกล่าวอีกว่า การศึกษาประวัติศาสตร์
จะช่วยให้ผศู้ ึกษาได้เข้าใจพืนฐานของตนเอง เข้าใจวิวฒั นาการของมนุ ษย์และสังคมว่าพัฒนาการ
เป็ นลําดับขันตอนอย่างไร ได้เรี ยนรู ้ความสําเร็ จหรื อข้อผิดพลาดของมนุ ษย์เพือเป็ นแนวทางในการ
แก้ปั ญ หาในสั ง คมปั จ จุ บ ัน การศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ จึ ง ไม่ ใ ช่ ก ารฝึ กจํา เหตุ ก ารณ์ ระยะเวลา
ชื อบุคคล หากมุ่งเพือให้รู้จกั ตนเอง การจัดการเรี ยนการสอนสาระประวัติศาสตร์ มีวิธีการสอน
หลายวิธี และสิ ริวรรณ ศรี พหล (2552) ได้กล่าวไว้ ได้แก่ วิธีการทางประวัติศาสตร์ และวิธีการ
ประวัติศาสตร์บอกเล่า
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5. สาระภูมิศาสตร์ การจัดการเรี ยนการสอนสาระภูมิศาสตร์ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เข้าใจ
ลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ งซึ งมีผลต่อกันและกันในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผนทีและเครื องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนเข้าใจปฏิ สัมพันธ์ระหว่า งมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที ก่อให้เกิ ดการสร้ างสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสํานึ ก และมี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม เพือการพัฒนาทียังยืน ทังนี เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
เนื อหาสาระที เกี ยวกับ ภู มิ ศ าสตร์ พัฒ นาให้ มี ท ัก ษะทางภู มิ ศ าสตร์ และพัฒ นาให้ มี เ จตคติ
ทางภูมิศาสตร์ ซึ ง สิ ริวรรณ ศรี พหล (2552: 113) ได้กล่าวถึงการจัดการเรี ยนการสอนภูมิศาสตร์
ไว้วา่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะต้องมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทัง 3 ด้าน คือด้านเนื อหา ด้านทักษะ
และด้านเจตคติดว้ ยกัน โดยจัดกิจกรรมทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ซึ งอาจนําวิธีการทางภูมิศาสตร์ เข้า
ไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ดว้ ย การจัดการเรี ยนการสอนสาระภูมิศาสตร์
มี กิ จกรรมการเรี ย นการสอนหลายวิ ธี และสิ ริว รรณ ศรี พ หล (2552) ยัง ได้ก ล่ า วถึ ง กิ จ กรรม
การเรี ยนการสอน ได้แก่ กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการสื บสวนสอบสวน กิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยการใช้โครงการ กิ จกรรมการเรี ย นการสอนโดยให้ผูเ้ รี ย นไปศึ ก ษานอกสถานที
กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้วธิ ี การสํารวจ กิจกรรมการจัดทําแผนที
จากรู ปแบบการเรี ยนการสอนที นํามาใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนจะเห็ น
ได้ว่า การเรี ยนการสอนทุกสาระการเรี ยนรู้ จะต้องมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู้ทีมุ่งบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ได้รับรู้ เกิดการยอมรับเห็นคุณค่าและพัฒนาอย่าง
ต่อเนืองจนเป็ นลักษณะนิสัย ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน กระทรวงศึกษาธิ การ (2553: 12)
ได้กล่าวถึงบทบาทครู ผสู้ อน และบทบาทของผูเ้ รี ยนไว้ ดังนี
1. บทบาทครู ผสู้ อน
1.1 การสํารวจประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ครู ผูส้ อนควรคํานึ งว่าผูเ้ รี ยน
แต่ละคนมีวธิ ี การเรี ยนรู้ (Learning Styles) แตกต่างกัน ดังนันครู ผสู ้ อนจะต้องให้เวลาในการเรี ยนรู้
และให้โอกาสกับผูเ้ รี ย นได้ค ้น พบวิธี ก ารเรี ย นรู ้ ของตนเอง จึ งจะเป็ นสิ งที มี คุณค่า และทํา ให้
การเรี ยนรู้นนมี
ั ความหมายต่อผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อนควรดําเนินการดังนี
1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุค คล เพือนําข้อมูล มาใช้ในการวางแผน
การจัดการเรี ยนรู้ ที ท้าทายความสามารถของผูเ้ รี ย น โดยคํานึ ง ถึ ง ลักษณะการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ย น
แต่ ล ะคนที มี ภูมิหลัง สติ ปั ญญา ความสามารถ ความถนัด รู ปแบบการเรี ย นรู ้ ความสนใจ และ
ความต้องการทีแตกต่างกัน และการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับพืนฐานของผูเ้ รี ยน ลักษณะของ
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ผูเ้ รี ยน และสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ซึ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี มีพฒั นาการที
เป็ นไปตามความสามารถ และเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน
1.1.2 กํา หนดเป้ าหมายที ต้อ งการให้ เ กิ ด ขึ นกับ ผู ้เ รี ย นด้า นความรู้ ทัก ษะ/
กระบวนการทีจะนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม
1.2 การบูรณาการและการถ่ายโยงความรู ้ ครู ผสู ้ อนควรได้บูรณาการสิ งทีต้องการ
ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ เชื อมโยงกับประสบการณ์ เดิ มของผูเ้ รี ยน นําไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์
และสามารถแก้ปัญหาชีวติ ได้ ในการจัดการเรี ยนรู ้ครู ผสู ้ อนควรดําเนินการ ดังนี
1.2.1 ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ และการจัดการเรี ยนรู้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ตอบสนองความแตกต่า งระหว่า งบุ ค คล สอดคล้องกับพัฒ นาการทางสมองและเน้นคุ ณธรรม
จริ ยธรรม เพือนําผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวัดของหลักสู ตร
1.2.2 จัด บรรยากาศที เอื อต่ อ การเรี ย นรู ้ และดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู ้เ รี ย นให้ เ กิ ด
การเรี ยนรู้
1.2.3 จัดเตรี ยม และเลือกใช้สือให้เหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปัญญาท้องถิน
และเทคโนโลยีทีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
1.2.4 ประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และระดับพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
1.2.5 วิเคราะห์ ผลการประเมิ น เพือนําผลมาใช้ในการซ่ อมเสริ มและพัฒนา
ผูเ้ รี ยน รวมทังปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้ของตนเองด้วยกระบวนการวิจยั
2. บทบทบาทของผูเ้ รี ยน
2.1 กําหนดเป้ าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเองให้บรรลุตาม
เป้ าหมาย
2.2 แสวงหา และเข้าถึงแหล่งการเรี ยนรู ้ทีมีอยูอ่ ย่างหลากหลาย และรู ้จกั วิเคราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูล ข้อความรู้ เพือนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวติ ในสังคม
2.3 ลงมือปฏิบตั ิจริ ง สรุ ปสิ งทีได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
2.4 มีปฏิสัมพันธ์ ทํางาน ทํากิจกรรมร่ วมกับกลุ่มเพือน และครู
2.5 ประเมินและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองอย่างต่อเนื อง
จากแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ที กล่ า วมาข้า งต้น จะเห็ นได้ว่า การจัด การเรี ย นการสอนเป็ นกระบวนการที สํา คัญ
ที ครู ผูส้ อนเป็ นผูม้ ี บทบาทสํา คัญในการจัดการเรี ย นรู้ ครู ผูส้ อนจะต้องจัดกระบวนการเรี ย นรู้
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ทีหลากหลาย เพือให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้บรรลุ ตามเป้ าหมายของหลักสู ตร ผูเ้ รี ยนเกิดสมรรถนะ
สํา คัญ และคุ ณลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ตามมาตรฐานการศึ ก ษา ดัง นันผูส้ อนจึ ง ต้องรู้ จกั นํา วิธี
การสอนและเทคนิ คการสอนมาจัดกระบวนการเรี ย นการสอนที หลากหลายมาใช้ใ นการเรี ย น
การสอน ในการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องผูส้ อนนันจะต้องจัด เนื อหาสาระ และกิ จ กรรมให้
สอดคล้องกับ ความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ย น โดยคํา นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล
ผูส้ อนจะต้องรู้วิธีการฝึ กผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้ มาใช้เพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหา จัดให้มีกิจกรรมทังในและนอกชันเรี ยน
เพือให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่าน
และเกิ ดการใฝ่ รู้ อย่างต่อเนื อง ผูส้ อนจะต้องรู้ จกั จัดการเรี ยนการสอนโดยบู รณาการความรู ้ ต่าง ๆ
รวมทังการปลู กฝั ง คุ ณธรรมค่า นิ ย มที ดี งามและคุ ณลัก ษณะอันพึงประสงค์ใ ห้มี ค วามสมดุ ล กัน
คํา นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล พัฒ นาสมองและเน้น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย ม
อันพึงประสงค์ นอกจากนันผูส้ อนควรจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื อการเรี ยนรู ้ แหล่ งเรี ยนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ น เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ เป็ นเครื องมืออํานวยความสะดวก ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
และมีความรอบรู้ รวมทังสามารถใช้ก ารวิจยั เป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทังนี ผูส้ อน
จะต้องพัฒนารู ปแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรี ยนดังกล่าว และให้
ผูเ้ รี ยนสามารถจัดการความรู้ได้ดว้ ยตนเอง เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้เต็มตามความสามารถ
องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ได้มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้ อาทิเช่น
ทิศนา แขมมณี (2555: 222) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้
ดังนี
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื อทีเป็ นพืนฐานหรื อเป็ นหลักของ
รู ปแบบการสอนนัน
2. มี ก ารบรรยายและอธิ บ ายสภาพหรื อ ลัก ษณะของการจัด การเรี ย นการสอนที
สอดคล้องกับหลักทียึดถือ
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบให้สามารถนําผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายของระบบหรื อกระบวนการนัน ๆ
4. มีการอธิ บายหรื อให้ขอ้ มูลเกี ยวกับวิธีสอนและเทคนิ คการสอนต่าง ๆ อันจะช่ วย
ให้กระบวนการเรี ยนการสอนนัน ๆ เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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จอยส์ เวล และซาวเวอร์ (Joyce Weil and Showers, 1992: 197-210) ได้เสนอรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอน โดยเริ มจากเสนอภาพเหตุการณ์ในห้องเรี ยน (Scenario) เพือนําไปสู่
การจัดการเรี ยนการสอนแต่ละรู ปแบบซึงแต่ละรู ปแบบมีองค์ประกอบ 4 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 กล่าวถึงทีมาของรู ปแบบการเรี ยนการสอน (Orientation to the Model)
ประกอบด้วยเป้ าหมายของรู ปแบบ ข้อตกลงเบืองต้น หลักการ มโนทัศน์ทีสําคัญทีเป็ นพืนฐานของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ส่ วนที 2 รู ปแบบการเรี ยนการสอน (The Model of Teaching) มี 4 ส่ วน คือ กิจกรรม
ทีจะสอนเป็ นขัน ๆ ซึ งแต่ละรู ปแบบมีจาํ นวนขันตอนการสอนแตกต่างกันไป
1. ขันตอนของรู ป แบบ (Syntax) เป็ นการจัดเรี ย งตามลํา ดับ กิ จกรรมที จะสอน
เป็ นขัน ๆ ซึงแต่ละรู ปแบบมีจาํ นวนขันตอนการสอนแตกต่างกันไป
2. รู ปแบบของสังคม (Social System) เป็ นการอธิ บายบทบาทของครู และนักเรี ยน
ซึ งแต่ละรู ปแบบจะแตกต่างกันไป
3. หลักการแสดงการโต้ตอบ (Principle of Reaction) เป็ นการบอกวิธีการทีครู
จะตอบสนองต่อสิ งทีนักเรี ยนกระทํา อาจจะเป็ นการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศทีมีอิสระไม่มี
การประเมินว่าถูกหรื อผิด เป็ นต้น
4. สิ งสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (Support System) เป็ นการบอกเงื อนไข หรื อ
สิ งจําเป็ นในการทีจะใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดผล เช่น การสอนฝึ กทักษะนักเรี ยน
จะต้องได้ฝึกการทํางานในสถานทีและด้วยอุปกรณ์ทีใกล้เคียงกับสภาพการทํางานจริ ง ๆ
ส่ วนที 3 การนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ (Application) เป็ นการแนะนํา และ
ให้ขอ้ สังเกตการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนนัน เช่น จะใช้เนือหาประเภทใดใช้กบั เด็กระดับใดจึง
จะเหมาะสม เป็ นต้น
ส่ วนที 4 ผลทีเกิดขึนกับนักเรี ยนทังทางตรงและทางอ้อม (Instructional and Nurturant
Effects) เป็ นการบอกให้รู้วา่ แต่ละรู ปแบบจะเกิดผลอะไรบ้างกับนักเรี ยน โดยทีผลทางตรงมาจาก
การสอนของครู ทีจัดขึนตามขันตอน ส่ วนผลทางอ้อมมาจากสภาพแวดล้อม ซึ งถือเป็ นผลกระทบ
ทีเกิดแฝงไปกับการสอน ซึงสามารถใช้เป็ นข้อพิจารณาในการเลือกรู ปแบบการสอนไปใช้
อาร์เรนด์ (Arend, 2011: 7) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนว่า
มี 4 องค์ประกอบ ดังนี
1. หลักการตามทฤษฎีทีใช้เป็ นแนวคิดพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบ
2. ผลการเรี ยนรู้ทีต้องการ
3. วิธีสอนทีจะทําให้การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ของรู ปแบบ
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4. สิ งแวดล้อมในการเรี ยนการสอนทีจะนําไปสู่ ผลการเรี ยนรู ้ทีต้องการ
จากองค์ป ระกอบของรู ปแบบการเรี ย นการสอนที กล่ า วมาข้า งต้น สามารถสรุ ปได้
ดังตารางที 4
ตารางที 4 องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทิศนา แขมมณี
(2555)

Joyce Weil and
Showers (1992)

Arends (2011)

ปรัชญา ทฤษฎี
หลักการ แนวคิด
ลักษณะการเรี ยน

หลักการ มโนทัศน์

หลักการตามทฤษฎี
ผลการเรี ยนรู้

การจัดระบบ

กิจกรรม
การเรี ยนการสอน
ข้อสังเกต

ข้อมูลวิธีสอน

ผลทีเกิดขึน

สิ งแวดล้อม

วิธีสอน

การสังเคราะห์
องค์ประกอบรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนของ
ผูว้ จิ ยั
หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี
จุดมุ่งหมาย
กิจกรรมการเรี ยน
การสอน
การวัดและประเมินผล

จากตารางที 4 จะเห็นได้ว่า ผลการสรุ ปองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
จะเห็นได้วา่ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนออกเป็ น 4 องค์ประกอบ
ดังนี
1. หลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ผู้วิ จ ัย ได้ นํา ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ ก ลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย ม
(Behaviorism) ซึ งเป็ นทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ข องธอร์ นไดค์ (Thorndike) ซึ งกอร์ ดอน และฮิ ล การ์ ด
(Gordon and Hilgard, 1981) และทิศนา แขมมณี (2555) ได้กล่าวถึง การเรี ยนรู ้วา่ เป็ นเรื องของ
การแก้ปั ญ หา การเรี ยนรู้ เ ป็ นการเกิ ด ความสั ม พัน ธ์ เ ชื อมโยง (Connection) ระหว่ า งสิ งเร้ า
(Stimulus) กับปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) กลุ่มพุทธิ นิยม (Cognitivism) ผูว้ ิจยั ได้เลือกทฤษฎี
การเรี ยนรู้ของบรู เนอร์ (Bruner, 1963) ว่า การเรี ยนรู ้เกิดจากการลงมือปฏิบตั ิ และมีปฏิสัมพันธ์กบั
สิ งแวดล้อม กระบวนการเรี ยนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง ซึ ง เดวิด โจเซฟ และ
เฮเลน (David, Joseph and Helen, 1968) ทิศนา แขมมณี และคณะ (2545) และสิ ริวรรณ ศรี พหล
(2554) ยังได้กล่าวถึงการเรี ยนรู้ของออซุ เบล (Ausubel) ว่าการเรี ยนรู ้จะมีความหมายหรื อมีคุณค่า
เมือสิ งทีเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั สิ งที เคยเรี ยน ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบมี ส่วนร่ วมของ นิ โคล และ
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โฮลลี (Nicol and Holly, 2004) ซึ ง กรมสุ ขภาพจิต (2544) ได้กล่าวถึงการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
ว่า เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาบุคคลทังด้านความรู ้ ทัศนคติ และ
ทักษะได้ดีทีสุ ด และทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็ นทฤษฎีการสร้างความรู้
ทีเน้นวิธีการเรี ยนรู้มากกว่าการให้ความรู ้โดยตรง ซึ ง ไวกอทสกี (Vygotsky) และเพียเจต์ (Piaget)
(David, 1996) มีความเชือว่า ผูเ้ รี ยนสร้างความจริ งด้วยตนเองจากการรับรู ้จากประสบการณ์ ดังนัน
ความรู้ หรื อการเรี ยนรู้ เรื องใหม่ จึ งเป็ นองค์ประกอบหนึ งของประสบการณ์ เดิ ม แนวคิดเกียวกับ
ความรู้ และวิธีการได้มาซึ งความรู้ได้มาจากการมีปฏิ สัมพันธ์ กบั บุคคลอืน และสิ งแวดล้อมอย่าง
กระตือรื อร้น ดังนันการจัดการกับสิ งแวดล้อม และสิ งแวดล้อมทีเหมาะสม จึงเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญอย่างหนึงของการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ การเรี ยนรู ้ตามแนวทางการสร้างความรู้
เป็ นการเรี ยนรู้อย่างต่อเนืองจากความรู ้เดิม หรื อประสบการณ์เดิม เป็ นการแสวงหาความหมายใหม่
ความรู้ความเข้าใจใหม่ และเป็ นการสร้างความเข้าใจในภาพรวมมากกว่าเรี ยนรู ้เป็ นส่ วน ๆ (วัชรา
เล่าเรี ยนดี, 2553)
2. จุดมุ่งหมาย เมือนักเรี ยนเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู้ นักเรี ยนมีความรู้เกียวกับภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี มีทกั ษะการจัดการความรู้
ทัง 6 ด้าน คือ 1) การเตรี ยมความพร้ อมการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น 2) การออกแบบ
การจัดการความรู้ 3) การสร้ างความรู้ จากความรู้ทีฝั งลึ กเป็ นความรู้ ทีชัดแจ้ง 4) การแลกเปลี ยน
ความรู้ เพือให้เกิ ดองค์ความรู้ ใหม่ 5) การจัดเก็บความรู ้ อย่างเป็ นระบบ และ 6) การประยุกต์ใช้
ความรู้ นักเรี ยนมี ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ ก ับ
ภูมิปัญญาท้องถิน และถอดบทเรี ยนหลังเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์กระบวนการจัดการความรู้
จากนักวิชาการ และนักการศึกษา ทังในประเทศและต่างประเทศมาสังเคราะห์ อาทิเช่ น บุญดี
บุญญากิจ และคณะ (2547) วิจารณ์ พานิช (2547) ประพนธ์ ผาสุ ขยืด (2550) สุ นิตย์ ชูใจ (2554)
บดินทร์ วิจารณ์ (2550) โนนากะ และทาคูชิ (Nonaka and Takeuchi, 1995) เดล (Dell, 1998)
ทาบาน และคณะ (Turban and others, 2004) ไลโบวิทซ์ (Leibowitz, 1998) มาร์ ควอท์
(Marquardt, 2002) แมกเนอลิน และสปาร์ ก (McNurlin and Sprague, 2006) ซึ งผูว้ ิจยั สังเคราะห์
ได้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ 6 ขันตอน ดังนี
3.1 การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน (Preparation for
Knowledge Management on Local Wisdom) เป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้นกั เรี ยนมีความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับการจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
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3.2 การออกแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Designing) เป็ น
การกําหนดเป้ าหมายในการจัดการความรู ้ กําหนดหน้าทีบทบาทของนักเรี ยนและวิธีการจัดการ
ความรู้ให้ตรงตามเป้ าหมาย
3.3 การสร้างความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge)
เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นการสร้างความรู้โดยให้นกั เรี ยนไปศึกษาค้นคว้า
จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) จนได้ความรู ้ทีมีอยูใ่ นตัวตนของนักเรี ยนเปลียนเป็ นความรู้
ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ตรงตามเป้ าหมาย
3.4 การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge Sharing for the
New Body of Knowledge) เป็ นการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็นของสมาชิ กใน
กลุ่ม จนเกิดเป็ นองค์ความรู้ใหม่ของกลุ่ม
3.5 การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ (Systematic Storing of Knowledge) เป็ น
การจัดทําข้อมูลให้เป็ นระบบ เป็ นฐานความรู ้โดยการนําเทคโนโลยีมาช่วยให้เข้าถึงความรู ้ได้ง่าย
และรวดเร็ วขึน
3.6 การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Applying) เป็ นการนําความรู้ทีได้มาสร้ าง
ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอย่างสร้างสรรค์
4. การวัดและประเมินผล เป็ นการประเมินเพือพัฒนาผูเ้ รี ยน และตัดสิ นผูเ้ รี ยน การวัด
และประเมิ น ผลจะช่ ว ยให้ ค รู ท ราบว่ า การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นของนั ก เรี ยน
ทีดําเนินการว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ การวัดและประเมินผลแบ่งออกเป็ น 3 ระยะได้แก่ ระยะที 1
การประเมิ นวิเคราะห์นักเรี ยนก่อนการเรี ยนการสอนด้วยการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทาง
การเรี ยนก่อนเรี ยน เรื องภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี ระยะที 2 การประเมินความก้าวหน้า
ระหว่างเรี ยนด้วยการปฏิบตั ิ (Performance Assessment) เป็ นการประเมินขันตอนการปฏิบตั ิทกั ษะ
การจัดการความรู้ โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) และระยะที 3 การประเมิน
ความสําเร็ จหลังเรี ยน ประกอบด้วย 1) การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
เรื องภูมิปัญญาท้องถิ นจังหวัดอุบลราชธานี 2) การประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยน ซึ งใช้แบบ
รายงานตนเองทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด การจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา และ 3) การประเมินการถอดบทเรี ยนหลังการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา

45
งานวิจัยทีเกียวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนได้มีนกั การศึกษาทังในประเทศและต่างประเทศ
ได้ศึกษาเกียวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไว้ อาทิเช่น
ฉลองรั ฐ อินทรี ย ์ (2550: 185) ศึ ก ษาเรื อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี การวิจยั นีมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 1) เพือศึกษา
สภาพการจัดการความรู้ก่อนการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชธานี และวิทยาเขตอุดรธานี 2) เพือพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี และวิทยาเขตอุดรธานี และ 3) เพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จใน
การจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี และวิทยาเขตอุดรธานี ผลการวิจยั
พบว่า 1) ก่อนการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดําเนิ น
กิจกรรมทีเป็ นการจัดการความรู้บางองค์ประกอบ แต่ยงั ไม่เป็ นระบบและไม่มีรูปแบบที ชัดเจน
2) รู ปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ทีพัฒนาประกอบด้วย 3 ลําดับขัน ได้แก่ ขันที 1
เป็ นขันเตรี ยมผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ โดยการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และขอความร่ วมมือ
การประชุมชีแจงวัตถุประสงค์ เป้ าหมายการจัดการความรู้ และศึกษาบริ บทสภาพการจัดการความรู้
ก่อนการพัฒนารู ปแบบ ขันที 2 คือ ขันจัดทําแผนปฏิบตั ิการ กําหนดวิสัยทัศน์ ตังกรรมการพัฒนา
ศัก ยภาพของที ม แบ่ ง กลุ่ ม จัด การความรู ้ และจัด ตังศู น ย์จ ัด การความรู ้ และขันที 3 คื อ
ขันปฏิบตั ิการจัดการความรู้ สร้างและเชื อมโยงเครื อข่ายความรู ้ 3) จากการนํารู ปแบบการจัดการ
ความรู้ทีพัฒนาขึนไปทดลองใช้ทีคณะพยาบาลศาสตร์ ทัง 2 แห่ ง เป็ นเวลา 8 เดือน โดยมี
คณะกรรมการจัดการความรู้ กรรมการทีปรึ กษาและกลุ่มจัดการความรู ้ 7 กลุ่ม ดําเนิ นการ
จัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ ซึ งประกอบด้วยการจําแนกความรู้ การสร้างความรู้
ใหม่ การแลกเปลียนแบ่งปั นความรู ้ การนําความรู ้ไปใช้ การเผยแพร่ ความรู ้ การสร้างเครื อข่าย
ความรู้ และการประเมินผลความรู้ ได้ผลดังนี มีศูนย์จดั การความรู้ สําหรับรอผลงานจากกลุ่มจัดการ
ความรู้ ทัง 7 กลุ่ม ได้องค์ความรู้ในการปฏิบตั ิงานจํานวนทังหมด 285 เรื อง ผูบ้ ริ หารและคณาจารย์
ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดการความรู ้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีการประเมินความสําเร็ จ
ในการจัดการความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรู ปแบบการจัดการความรู้ มีความเหมาะสม
ในระดับ มาก และ 4) ปั จ จัย แห่ ง ความสํา เร็ จของการจัด การความรู ้ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี ได้แก่ การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารทุกระดับ ศูนย์จดั การความรู้ วัฒนธรรม
ในการจัด การความรู้ ข องผู้บ ริ หารและคณาจารย์ และยุ ท ธศาสตร์ ใ นการจัด การ ความรู้
ซึ งประกอบด้ว ยผูท้ ี ทํางานโดยใช้ค วามรู ้ ทีผ่านการฝึ กอย่างดี ความไว้วางใจ พลัง ร่ วม และ
การมีส่วนร่ วม และยึดหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลยเดช ได้แก่
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การศึกษาข้อมูลอย่างเป็ นระบบ คํานึ งถึงวัฒนธรรมองค์กร การมีส่วนร่ วม ความซื อสัตย์สุจริ ต
จริ งใจต่อกันและรู้รักสามัคคี
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2550: 183-185) ศึกษาเรื อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนแบบการจัดการความรู้ เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู มีวตั ถุประสงค์
เพือ 1) ศึกษาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู 2) พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
การจัดการความรู้เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบการจัดการความรู้ ทีเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู
พบว่า 1) ผลการศึกษาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู ผูว้ ิจยั สรุ ปผลโดยการจําแนกตามกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์นิเทศ นักศึกษาครู และเปรี ยบเทียบผลการศึกษาระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
โดยจําแนกสภาพสมรรถนะการสอนออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านการเตรี ยมการสอนและการวางแผน
การสอน ด้านการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และด้านการวัดผลประเมินผล
การเรี ยนการสอน ผลการจําแนกสมรรถนะการสอนทัง 3 ด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 2) การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบการจัดการ
ความรู้ ซึ งได้รับการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี ยวชาญทีระดับมากทีสุ ด รู ปแบบนี มีลกั ษณะ
เด่ น คื อ การบูรณาการการจัดการความรู ้ กระบวนการกลุ่มและเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ การเรี ย นรู้
แนวสร้ า งสรรค์นิ ย ม การนํา ความรู ้ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ และการประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง และ
3) การนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบการจัดการความรู ้ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในรายวิชาการพัฒนาความเป็ นครู วิชาชีพ จํานวน 60
คน กลุ่มทดลอง จํานวน 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ t-test
พบว่ า กลุ่ ม ทดลองมี ผ ลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ยนและสมรรถนะการสอนสู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ปิ ยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551: 237) ศึกษาเรื อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพือทราบ 1) องค์ประกอบของการจัดการความรู้ในสถานศึกษา และ
2) รู ปแบบการจัด การความรู้ ข องสถานศึ ก ษา พบว่ า องค์ ป ระกอบของการจัด การความรู้
ของสถานศึกษาประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 1) การเตรี ยมการตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ 2) การนิ เทศติดตามผล 3) การแบ่งปั นและแลกเปลียนความรู ้ 4) การจัดเก็บความรู้
5) การเปลี ยนแปลงค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมในการทํา งานของบุ ค ลากร 6) การวางแผน
7) การติดต่อสื อสาร 8) การสร้างความรู้ และ 9) การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล รู ปแบบ
การจัดการความรู้ของสถานศึกษา ใช้วิธีการอ้างอิงผูท้ รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จํานวน 12 คน
โดยให้ความเห็นว่ารู ปแบบการจัดการความรู ้ของสถานศึกษาทีประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ
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1) การเตรี ย มการตามกระบวนการจัด การความรู้ 2) การนิ เ ทศติ ด ตามผลและประเมิ น ผล
3) การแบ่ ง ปั น และแลกเปลี ยนความรู ้ 4) การจัดเก็ บ ความรู ้ 5) การแลกเปลี ยนพฤติ ก รรมใน
การทํางาน 6) การวางแผน 7) การสื อสาร 8) การสร้างความรู้ และ 9) การยกย่องชมเชยและ
การให้รางวัล มีความถูกต้องเหมาะสมและเป็ นไปได้ สามารถใช้เป็ นเครื องมือการบริ หารองค์กร
สู่ ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ได้
วรรณกร ทวีแก้ว (2553: 219-231) ศึกษาเรื อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้
สํา หรั บนักเรี ย นระดับ ชันมัธ ยมศึก ษาในสถานศึ ก ษา สั งกัดสํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขันพืนฐาน มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพึงประสงค์ในการจัดการความรู้
ของนัก เรี ย นระดับ ชันมัธ ยมศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขันพืนฐาน 2) ศึกษาแนวทางในการจัดการความรู ้ของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาในสถานศึกษา
สัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขันพื นฐาน และ 3) พัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้
ระดับชันมัธยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน การศึกษา
พบว่า 1) สภาพปั จ จุ บ ัน และสภาพที พึ ง ประสงค์ใ นการจัด การความรู ้ ข องนัก เรี ย นระดับ ชัน
มัธยมศึกษา ผูบ้ ริ หารและครู ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ผูบ้ ริ หารได้ให้การส่ งเสริ มและสนับสนุน
ทังทางด้านองค์ประกอบและกระบวนการจัดการความรู ้ของนักเรี ยน และครู ได้มีการจัดกิจกรรม
เพือให้นกั เรี ยนดําเนินการจัดการความรู ้โดยจัดสอดแทรกไว้ในรายวิชาต่าง ๆ และนักเรี ยนมีความ
คิดเห็นว่าได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดการความรู ้ของนักเรี ยน ส่ วนสภาพทีพึงประสงค์ในการ
จัดการความรู้ของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยน มีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน โดยต้องการให้มีก ารจัดอบรม เรื องการจัดการความรู้ ต้องการให้มีก ารดําเนิ น
กิจกรรมการจัดการความรู้ควบคู่ไปกับการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ไม่จาํ กัดเฉพาะรายวิชา
กิ จกรรมชมรม/ชุ ม นุ ม หรื ออาจจัดเป็ นรายวิชาเพิมเติ ม รวมถึ งต้องการให้มี การจัดนิ ทรรศการ
แสดงผลงานและเผยแพร่ ความรู้ทีได้จากการจัดการความรู ้ของนักเรี ยน โดยฝ่ ายบริ หารควรกําหนด
เป็ นนโยบายไว้อย่างชัดเจน 2) แนวทางในการจัดการความรู ้ของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษา
ทีได้จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญ พบว่ามีองค์ประกอบของการจัดการความรู้ 4 องค์ประกอบ และ
กระบวนการจัดการความรู้ ของนักเรี ยนมี 8 ขันตอน และ 3) รู ปแบบการจัดการความรู ้ ระดับชัน
มัธยมศึกษา ทีได้จากการวิจยั เรี ยกว่า “รู ปแบบทีเน้นนวัตกรรม พฤติกรรม และความพึงพอใจ”
มีส่วนประกอบหลักทีสําคัญ 2 ส่ วน คือ 1) องค์ประกอบของการจัดการความรู้ มี 4 องค์ประกอบ
คื อ คน ปั จ จัย แห่ ง ความสํา เร็ จ ของโรงเรี ย น เทคโนโลยีเ พื อการจัด การความรู ้ และสิ งจูง ใจ
และ 2) ส่ วนกระบวนการจัดการความรู ้ของนักเรี ยนมี 8 ขันตอน คือ 2.1) การเตรี ยมความพร้อม
ของนักเรี ยน 2.2) การบ่งชี ความรู้ 2.3) การแสวงหาความรู้ 2.4) การแลกเปลี ยนความรู้ ในชมรม/
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ชุ ม นุ ม 2.5) การจัด เก็ บ ความรู้ 2.6) การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ใ นการทํา กิ จ กรรมชมรม/ชุ ม นุ ม
2.7) การเผยแพร่ ผลงานของชมรม/ชุ มนุ มและองค์ความรู ้ และ 2.8) การประเมินผลการจัดการ
ความรู้
เกรแฮม และโทมัส (Graham and Thomas, 2007: 535-542) ศึกษาเรื อง การพัฒนา
รู ป แบบการจัด การความรู้ สํ า หรั บ หน่ ว ยงานภาคอุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า งมี ว ตั ถุ ป ระสงค์
เพือพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้โดยการประยุกต์ใช้หลักของทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ ผลการวิจยั ได้
ดําเนินการวิจยั ออกเป็ น 4 ระยะ ดังนี ระยะที 1 เป็ นการศึกษาข้อมูลเบืองต้น โดยการสํารวจความ
คิ ด เห็ น ของหัว หน้า งานในบริ ษ ัท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งของประเทศไอร์ แ ลนด์ จํา นวน 20 บริ ษ ัท
เกี ยวกับ อัตราการลาออก และการจ้า งพนัก งานใหม่ใ นปี 2004 วิธี ก ารบริ หารโครงการ และ
การบริ หารทัวไปในบริ ษทั ระยะที 2 เป็ นการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารอาวุโสของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
จํานวน 10 คน จาก 20 บริ ษทั ทีทําการศึกษาในระยะที 1 โดยสัมภาษณ์เกียวกับวิธีการจัดการความรู้
ระยะที 3 เป็ นการศึกษารายกรณี ในบริ ษทั ให้สินเชื อ เพือการพัฒนาอาชี พอย่างต่อเนือง คือ บริ ษทั
Dublin โดยนําข้อค้นพบทีได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในระยะที 2 มาสร้างเป็ นแบบสํารวจ
ความคิดเห็นเกียวกับประสิ ทธิ ผลของการดําเนิ นการจัดการความรู ้ โดยสอบถามในประเด็น ดังนี
ข้อมูลพืนฐานขององค์กร การสัมมนา การพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนือง และการสื อสารของบุคลากร
ในบริ ษทั และระยะที 4 เป็ นการสัมภาษณ์บริ ษทั ทีให้สินเชื อเพือการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนืองของ
ประเทศไอร์ แลนด์ โดยใช้แบบสัม ภาษณ์ แบบไม่มี โครงสร้ าง ผลการวิจยั พบว่า แนวคิดเรื อง
การจัดการความรู้เป็ นทีรู้จกั ของคนทัวโลก และในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไอร์ แลนด์
ว่าสามารถพัฒนาผลงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ถึงแม้วา่ การจัดการความรู ้จะเป็ นเรื องยากทีเข้าใจ
แต่เมื อมี ก ารพัฒนารู ปแบบการจัด การความรู ้ สํา หรั บ หน่ ว ยงานภาคอุ ตสาหกรรมก่ อสร้ า งขึ น
รู ป แบบนี จึ ง ก่ อ ประโยชน์ ใ นทางปฏิ บ ัติ แ ละมี ค วามน่ า เชื อถื อ เป็ นการเปิ ดช่ อ งว่ า งระหว่ า ง
หลักทฤษฎีกบั การนําไปปฏิบตั ิ นอกจากนี ยังพบว่า การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ในครังนี
ทําให้มีการพัฒนาคู่มือการปฏิบตั ิงานและการฝึ กอบรม ซึ งจะทําให้บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างมีความ
เข้าใจเกียวกับแนวคิดเรื องการจัดการความรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิ และได้รับการยอมรับจากบริ ษทั สิ นเชือ
เพือการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนืองว่าสามารถนําไปสู่ การพัฒนาผลงานของบริ ษทั ได้
มันกิ และเจ (Mvungi and Jay, 2008: 353-366) ศึกษาเรื อง การพัฒนารู ปแบบ
การจั ด การความรู้ สํ า หรั บ ระบบสนั บ สนุ นการให้ บ ริ การด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โดยทํา การศึ ก ษาในภาคอุ ต สาหกรรม การให้ บ ริ การด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศในประเทศ
แอฟริ กาใต้ มีวตั ถุประสงค์เพือสํารวจและอธิ บายขันตอนของระบบสนับสนุ นการให้บริ การด้าน
เทคโนโลยี ซึ งสนับสนุ นให้มีการแลกเปลี ยนความรู ้และการคงอยู่ของความรู ้ในหน่ วยงาน และ
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เพือศึกษาเกี ยวกับสิ งที เป็ นอุ ปสรรคในการถ่ ายโอนความรู ้ รวมถึงเพือพัฒนารู ปแบบการจัดการ
ความรู้สาํ หรับระบบสนับสนุนการให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
มี 2 วิธี คือ 1) การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ทําการสังเกตวิศวกรฝึ กงานด้านซอฟต์แวร์ ซึ งเข้าร่ วม
ด้วยความสมัครใจ โดยสังเกตความรู ้สึกทีได้แสดงออกมาเป็ นคําพูด การสื อสารของบุคคลทีมีต่อ
คนอืน และเวลาทีใช้ในการทํากิจกรรม เช่น การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็ นต้น และยังได้มีการอภิปราย
เกี ยวกับระบบการทํางานของงานด้านอิเล็กทรอนิ กส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูร้ ่ วมอภิปราย
ได้แก่ ฝ่ ายบุคคล หัวหน้าฝ่ ายสนับสนุ น และผูช้ ่ วยหรื อหัวหน้ากลุ่มงาน และ 2) การสัมภาษณ์
ผู้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ คื อ ผู้ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น ฝ่ ายบุ ค คลที มี ป ระสบการณ์ ด้า นการสนับ สนุ น ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ฝ่ ายเทคนิ ค วิศวกรซอฟต์แวร์ ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
อิเล็กทรอนิ กส์ ฝ่ ายติดตังและบํารุ งรักษา โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์ มีประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง
3-29 ปี (เฉลีย 11.125 ปี ) มีการอัดเทปตลอดการสัมภาษณ์ โดยใช้แ บบสัมภาษณ์ กึงโครงสร้าง
สัมภาษณ์เกียวกับวิธีการแก้ไขปั ญหาทีสําคัญ เช่น วิธีการแลกเปลียนความรู ้ เหตุผลในการจัดการ
ความรู้ เหตุผลในการแลกเปลียนความรู ้ สถานทีทีใช้ในการสร้ างความรู ้ สิ งทีควรวิพากษ์วิจารณ์
และสิ งทีเป็ นอุปสรรคในการจัดการความรู้โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์เล่าประสบการณ์และความรู ้สึกทีมีต่อ
การจัด การความรู้ ผลการวิ จ ัย พบว่ า การสร้ า งระบบการจัด การความรู้ เพื อสนับ สนุ น ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นกลยุทธ์ และวัฒนธรรมองค์กรที เป็ นพืนฐานในการสร้ างพันธกิ จ และ
การเอือประโยชน์ต่อกัน โดยเป้ าหมายของการบริ หารงานด้านเทคโนโลยีตอ้ งเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริ ษทั นอกจากนียังพบว่า การสื อสารและความสามารถ
ของบุคคลเป็ นสิ งสําคัญทีควรคํา นึ งถึ ง และรู ป แบบการจัดการความรู ้ ทีสร้ างขึ น สอดคล้องกับ
กระบวนการสร้างความรู้เชิงพลวัต หรื อ SECI Model ของโนนากะ และทาคูชิ (Nonaka and
Takeuchi) อีกด้วย
จากงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการพัฒนารู ปแบบทีกล่าวมาข้างต้นจะเป็ นการศึกษารู ปแบบ
การจัดการความรู้ของหน่ วยงาน ส่ วนการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที เกี ยวกับการจัดการ
ความรู้จะเป็ นการพัฒนารู ปแบบเพือเสริ มสร้า งสมรรถนะการสอน รู ปแบบการจัดการความรู้ใน
ชมรม/ชุมนุมของนักเรี ยน ซึงยังไม่มีการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ทีใช้ในการเรี ยนการสอน
ในรายวิชาพืนฐาน หรื อรายวิชาเพิมเติม หรื อในสาระการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิน ดังนันการวิจยั
ในครั งนี ผูว้ ิจ ัย ได้พ ฒ
ั นารู ป แบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู้ ก ับ ภู มิ ปัญญา
ท้องถิ น สําหรับชันมัธยมศึกษาขึนมาเพือจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถคิ ดวิเคราะห์ รู ้ จกั การทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ืน รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน การแสวงหาความรู ้ การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทีได้ก่อประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ
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แนวคิดเกียวกับการจัดการความรู้
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2548: 230) ได้กล่าวถึ งพระราชกฤษฎี กาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจกรรมบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 ในหมวด 3 มาตรา 11 กําหนดไว้วา่
ส่ วนราชการมีหน้าที พัฒนาความรู ้ ใ นส่ วนราชการ เพื อให้มี ลกั ษณะเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
อย่างสมําเสมอ โดยต้องรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู ้ในด้านต่าง ๆ เพือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทัง
ต้องส่ งเสริ มและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลียนทัศนคติของข้าราชการ
ในสังกัดให้เป็ นบุคลากรทีมีประสิ ทธิ ภาพ และมีการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ดังนันในยุคสังคมความรู้
(Knowledge-Based Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู ้ (Knowledge Based Economy) ทีใช้
ความรู้ และนวัตกรรม เป็ นปั จจัยหลัก ในการพัฒนา โดยเน้น การสร้ า งสังคมความรู้ เพื อพัฒนา
กําลังคนทีมีคุณภาพ ซึ ง ดุกค์ (Duke, 2004: 18) ได้กล่าวว่าในสังคมยุคของการเปลียนแปลงจะมี
การเปลียนแปลงในเรื องเทคโนโลยี ผลผลิต การบริ หาร และบุคคล จากสังคมบริ โภคข่าวสาร
มาเป็ นสังคมศึ กษาข่าวสารความรู ้ โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสําคัญ หน่ วยงาน
ภาครัฐ จึงจําเป็ นต้องพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิ ดความรู ้ ในการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทังนีกระบวนการจัดการกับความรู้
นับเป็ นกระบวนการทีสําคัญอย่างหนึงในการรวบรวมองค์ความรู ้ทีมีอยูใ่ นองค์กรซึ งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคล หรื อเอกสารมาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ รวมทังปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทีจะส่ งผลให้เป็ นองค์กรทีมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสู งสุ ด
ดังนันการจัดการความรู้เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ทีเกิ ดจากการปฏิบตั ิ ซึ งจะก่อให้เกิ ด
ประสบการณ์ตรง โดยอาศัยการทํางานร่ วมกันของคนหลาย ๆ คน ทีมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน
แล้วนําความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลียนกันอาจเห็นส่ วนทีเหมือนกัน ซึ งจะเป็ นการยืนยันว่า
เข้าใจตรงกันเมือเอามาแลกเปลียนกันมาก ๆ จะทําให้ยกระดับความรู้ ความเข้าใจขึนไปอีก จะเห็น
ได้วา่ การจัดการความรู้จะเน้นทีการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิแล้วก็เน้นตัวความรู ้ทีเป็ นความรู ้ทีมีอยูใ่ น
ตัวคนมากกว่าในเอกสาร ซึ ง กอล์ฟ และโจนส์ (Groff and Jones, 2003: 3) ทาคูชิ และโนนากะ
(Takeuchi and Nonaka, 2004: 187) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
สถาบันเพิมผลผลิตแห่ งชาติ (2548: 4) บดินทร์ วิจารณ์ (2550: 17) ประพนธ์ ผาสุ ขยืด (2550: 2122) วิจารณ์ พานิ ช (2551: 59) และอุไรวรรณ แย้มแสงสังข์ (2555: 4) ได้กล่าวถึ งประเภทของ
ความรู้วา่ ความรู้แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ความรู้ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ที
จัดทํา ไว้เป็ นเอกสารเรี ย บร้ อยแล้ว มี ค วามชัดเจนด้ว ยการใช้ภาษาอย่างเป็ นทางการ สามารถ
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ถ่ายโอนจากบุคคลหนึงไปยังอีกบุคคลหนึงได้อย่างง่าย ความรู้ชดั แจ้งจึงเป็ นความรู้ทีแสดงออกด้วย
การพูดทีได้จากการสังเกต จากความคิด คุ ณค่า อารมณ์ ตราสัญลักษณ์ และองค์ความรู ้ ทีจัดเก็บ
บนสื อต่าง ๆ และความรู้ฝังลึก หรื อความรู ้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็ นความรู ้ทีฝังตรึ งอยูใ่ น
แต่ละบุคคล เกิ ดจากการลงมื อกระทํา เกิ ดจากประสบการณ์ ของแต่ละบุ คคลที ได้ลงมือปฏิ บตั ิ
ด้วยตนเอง รวมถึงปั จจัยต่าง ๆ เช่น ความเชื อ แนวความคิด และคุณค่า ดังนันจะเห็นว่าการจัดการ
ความรู้ จะเน้น ที การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บ ัติ และเน้น ตัว ความรู้ ที เป็ นความรู้ ใ นตัว บุ ค คล (Tacit
Knowledge) แต่ความรู้จากเอกสาร ตํารา (Explicit Knowledge) ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน แต่เมือ
ได้ลงมือปฏิบตั ิความรู้ทีอยู่ในตัวบุคคลมักจะถูกละเลย ดังนันกระบวนการจัดการความรู้ จึงเป็ น
วิธีการทีนําความรู้ทีอยูใ่ นตัวบุคคล และนอกตัวบุคคลทังทีเป็ นเอกสาร ตําราต่าง ๆ มาผสมผสาน
แลกเปลียนเรี ยนรู้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ มีการจัดเก็บและนําไปใช้อย่างเป็ นระบบทีจะช่วยให้
ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความหมายของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้มีความหมายตามหลักการ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการนําไปใช้
ตามประสบการณ์ และบริ บทของลักษณะของการใช้งานในแต่ละองค์กร ได้มีนกั วิชาการ และ
นักการศึกษาได้ให้ความหมายการจัดการความรู ้ อาทิเช่น
ฉลองรัฐ อินทรี ย ์ (2550: 28) ได้กล่ าวถึ ง การจัดการความรู้ ว่าเป็ นกระบวนการที
องค์กรยกระดับความรู้ให้คุณค่าแก่ทรัพยากรความรู ้ และจัดการทรัพยากรความรู ้ให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ดแก่ องค์ก ร โดยที การจัดการความรู ้ นันจะต้องถู ก ต้อง และสอดคล้องกับ บุ คคลและเวลา
มีการดําเนินกิจกรรมทีเกียวข้องกับความรู ้ ได้แก่ การผลิตความรู้ การสร้างความรู้ และการเผยแพร่
ความรู้ มี ก ารแบ่ ง ปั น แลกเปลี ยนความรู้ ยกระดับ ความรู ้ ใ ช้ค วามรู ้ ร่ ว มกัน ในการแก้ปั ญ หา
การวางแผนกลยุทธ์ และการตัดสิ นใจรวมไปถึ งการจัดการเกี ยวกับฐานความรู ้ของทรัพยากรใน
องค์กร นอกจากนีฉลาด จันทรสมบัติ (2550: 26) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้ วา่ การจัดการความรู้
เป็ นกระบวนการทีดําเนิ นการร่ วมกันขององค์กร กลุ่มชุ มชน มีการสร้ างความรู ้อย่างเหมาะสม
ตังโจทย์ร่วมกัน วิจยั ร่ วมกัน ร่ วมเรี ยนรู ้จดั ความรู ้ให้อยูใ่ นรู ปทีเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันได้ จัดการให้มี
การสร้ างความรู้และการเรี ยนรู้ ไปสู่ การปฏิ บตั ิ สําเร็ จผล ประเมินผลการปฏิ บตั ิ นาํ ไปสู่ ปรับตัว
อย่างต่อเนือง การจัดระบบการจัดเก็บความรู ้และการเข้าถึงข้อมูล มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ เพือสร้าง
และประยุกต์ใช้ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพือสร้างเป็ นความรู้หรื อนวัตกรรม และ
จัดเก็บในลักษณะของแหล่ งข้อมูลทีบุคคลสามารถเข้าถึ งได้ โดยอาศัยช่ องทางต่าง ๆ ทีองค์กร
จัดเตรี ยมไว้ เพือนําความรู้ทีมีอยูไ่ ปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาคน และองค์กร บัณฑิต
ฉัตรวิโรจน์ (2550: 19) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้ ว่า เป็ นการผสมผสานเทคนิ คกระบวนการ
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เพือการแลกเปลียนเรี ยนรู้ โดยอาศัยการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม เพือสร้างองค์ความรู้ ให้มีระบบ
การจัดเก็บและนําไปใช้อย่างมีระบบ ทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพการทํางานในด้านการประหยัดเวลา
และการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพดียงขึ
ิ น วิจารณ์ พานิช (2551: 3) ยังได้กล่าวถึงการจัดการความรู้
ว่า การจัดการความรู้ เป็ นเครื องมือเพือการบรรลุ เป้ าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้ อม ๆ กัน
ได้แก่ บรรลุเป้ าหมายของงาน บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาองค์กรไป
เป็ นองค์กรเรี ยนรู้ และบรรลุความเป็ นชุ มชน เป็ นหมู่คณะ ความเอืออาทรระหว่างกันในทีทํางาน
ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551: 53) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้วา่ เป็ นการกระทํากับความรู ้ และแหล่ง
ความรู้ ดว้ ยเครื องมือ และเทคนิ ควิธีต่าง ๆ เพือให้เกิ ดความรู ้ ใหม่เพิมขึนหรื อเกิ ดประโยชน์จาก
การจัดการความรู้นนเมื
ั อเสร็ จสิ นการปฏิบตั ิการ วรรณกร ทวีแก้ว (2553: 27) ได้กล่าวถึงการจัดการ
ความรู้ ว่า กระบวนการใด ๆ ที ถูก สร้ างขึนมาเพือรวบรวมองค์ความรู ้ ซึ งมี อยู่ใ นตัวบุ คคลหรื อ
ภายในองค์การในรู ปแบบต่าง ๆ โดยนํามาพัฒนาให้เป็ นระบบเพือจะนํามาใช้หรื อถ่ายทอดแก่กนั
ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู ้รวมทังปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ความรู้ทีได้รับการจัดการอย่างเป็ นระบบนี จะคงอยู่เป็ นความรู ้ขององค์การ
ตลอดไป ทาคูชิ และโนนากะ (Takeuchi and Nonaka, 2004: 4) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้ วา่
เป็ นกระบวนการในการสร้างความรู ้ ใหม่อย่างต่อเนื อง เผยแพร่ ความรู ้ ทงองค์
ั กร และนําไปเป็ น
ส่ วนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์ทางด้านการบริ หาร เทคโนโลยี และระบบใหม่ ๆ และซาวารี
(Savary, 1999: 15) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้ วา่ เป็ น กระบวนการทีองค์กรนํามาใช้ในการสร้าง
ความรู้ และรวบรวมความรู้ ซึ งมี 3 กระบวนการ คือ 1) การเรี ยนรู้ ขององค์กร 2) การผลิตความรู้
และ 3) การเผยแพร่ ความรู้
จากความหมายทีกล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการ
ในการศึก ษาความรู้ ที มี อยู่ใ นตัวบุ คคล (Tacit Knowledge) ทีเป็ นความเชื อ ความคิ ด และอยู่
ภายนอกตัวบุคคล (Explicit Knowledge) ทีมีการบันทึกเป็ นเอกสาร ตํารา สิ งพิมพ์อืน ๆ แล้วนํามา
แลกเปลี ยนเรี ยนรู้ นําความรู้ทีได้มาสังเคราะห์ มาจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ และนําความรู้ นนไป
ั
เผยแพร่ ให้เกิดการต่อยอดความรู้หรื อสร้างประโยชน์จากความรู ้ และนําไปปฏิบตั ิหรื อประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อตนเอง ส่ วนรวมหรื อต่อองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ความสํ าคัญของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ เป็ นแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ทีมองคนในองค์กรเป็ นสิ นทรัพย์
อันมีค่า เนืองจากกระแสโลกทีมีความเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว องค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัว
ให้ทนั กับการเปลียนแปลงนัน ๆ ทําให้คนในองค์กรต้องเป็ น Knowledge Worker ทีสามารถทํางาน
ได้อย่างรอบด้าน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ มีความมุ่งมันเพือความสําเร็ จ ทํางานอย่างมี
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เป้ าหมาย ซึ งจะต้องเป็ นคนทีมีสมรรถนะสู ง (High Competency) เพือสามารถทีจะผลักดันให้
องค์กรอยูไ่ ด้ในสภาวะแวดล้อมทีมีการเปลียนแปลงอย่างมาก เนืองจากในปั จจุบนั เป็ นยุคสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ จึงจําเป็ นอย่างยิงต้องมีการพัฒนาความรู ้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ ซึ งเป็ นพลัง
ขับเคลือนของการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต และการจ้างงานในระยะยาว การพัฒนาสังคม
เศรษฐกิ จฐานความรู้ จะทําให้ความรู ้ ทีอยู่ภายในกับภายนอกตัวบุ คคลเปลียนแปลงไป เนื องจาก
มีความจําเป็ นและมีความต้องการทีจะพัฒนาและแปลงความรู้ ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) ในตัว
บุคคลให้มีสภาพเป็ นความรู้ ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ทีมีความชัดเจน ทุกคนสามารถเข้าถึง
ความรู้ได้มากขึน และเป็ นการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ งจะนําไปสู่ การเป็ นสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู้ ความรู้จึงเป็ นตัวจักรทีสําคัญต่อการผลิตทีมีคุณภาพ และความเจริ ญทางเศรษฐกิจจะนําไปสู่
จุดเน้นใหม่ในบทบาทสําคัญของความรู ้ และเทคโนโลยี
ดังนันจะเห็นได้วา่ การจัดการความรู ้ มีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กร ซึ งหน่วยงาน
ทีเกียวข้องได้มีนโยบายเกียวกับการจัดการความรู ้ ดังเช่น แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2545-2559
ซึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545ก: 23-24) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู ้ไว้ใน
นโยบายข้อที 7 ไว้ว่า การสร้ างสรรค์ ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ ความรู ้ และการเรี ยนรู ้ เพือสร้ าง
สังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรี ยนรู้ โดยมีเป้ าหมาย 3 ประการ ดังนี
1. มีการพัฒนาความรู้และการเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ ทีสอดคล้องกับบริ บทของสังคมไทย
2. มีการใช้ความรู้เป็ นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดีของคนไทย
3. มีการใช้ความรู้เป็ นฐานในการพัฒนาในทุกภาคการผลิต เพื อสร้ างมูลค่าเพิมของ
สิ นค้า และผลิตภัณฑ์ทีนํามาสู่ รายได้ทีเพิมขึนของคนไทย
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ ง สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2548: 8-9)
กล่าวไว้ ในมาตรฐานที 3 ว่า แนวทางการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้/สังคมแห่ งความรู ้ ข้อ 3.1
ได้กล่าวถึงการบริ การวิชาการ และสร้ างความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุ มชนให้เป็ นสังคม
แห่ งการเรี ยนรู้ /สัง คมแห่ งความรู้ โดยให้ส ถานศึ กษาร่ วมมื อกับ บุคลากรและองค์กรในชุ ม ชน
ทีเกี ยวข้องทุกระดับ ร่ วมจัดปั จจัยและกระบวนการเรี ยนรู ้ ภายในชุ มชน และให้บริ การวิชาการ
ทีเป็ นประโยชน์ก ารพัฒนาคนในชุ ม ชน เพือให้สัง คมไทยเป็ นสังคมแห่ งภูมิปั ญญา และคนไทย
มี การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต และชุ ม ชนเป็ นที ตังขององค์ก รที ให้บ ริ ก ารทางการศึ ก ษามี ส ถานภาพ
เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ /สังคมแห่ งความรู ้ มี ความปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติ สุข และ
มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื อง และในข้อ 3.3 ได้กล่าวถึ ง การสร้ างและการจัดการความรู้
ในทุกระดับ ทุกมิติของสังคม โดยครอบครัว ชุมชน องค์กรทุกระดับ และองค์กรทีจัดการศึกษา
มีการสร้างและใช้ความรู้ มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้จนกลายเป็ นวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู ้
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มาตรฐานการศึ ก ษาขันพืนฐาน (สํา นัก งานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน), 2548: 14) ได้กล่าวถึงมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
ในมาตรฐานที 17 ว่า สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิน และ
ในตัวบ่งชีที 17.1 ว่า มีการเชือมโยงและแลกเปลียนข้อมูลกับแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิน
และในมาตรฐานที 18 ระบุ ไ ว้ว่า สถานศึ ก ษามี การร่ ว มมื อกันระหว่า งบ้า น องค์ก รทางศาสนา
สถาบันทางวิชาการ และองค์ก รภาครัฐและเอกชน เพือพัฒนาวิถีการเรี ยนรู้ ในชุ มชน และใน
ตัวบ่งชีที 18.2 ว่า มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
จากความสําคัญทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าหน่วยงานหรื อองค์กรได้ประโยชน์จาก
การจัดการความรู้ ดังที สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารการศึกษา (2548: 25-26) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
การจัดการความรู้ในองค์กร ดังนี
1. ช่วยลดขันตอนในการทํางานได้
2. ช่วยให้ผปู้ ฏิบตั ิงานไม่ตอ้ งทํางานด้วยการลองผิดลองถูก
3. วิธีการแลกเปลียนความรู ้ซึงกันและกัน ช่วยขจัดปั ญหาในเรื องเดียวกันได้
4. ค้นหาความรู้ได้ตลอดเวลา เป็ นการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตลอดชีวิต
5. เป็ นการสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการเรี ยนรู ้ ต่อยอดจากความรู ้ ทีฝังในตัวตนของ
ผูท้ ีมีประสบการณ์มาก่อน
6. ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการทําวิจยั และพัฒนาความรู้ในบางเรื อง
7. ทําให้เกิดแหล่งเรี ยนรู ้ในองค์กรทีสามารถเรี ยกใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ ได้
8. บางอย่างไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตนเอง สามารถเรี ยนรู้จากประสบการณ์
ของผูท้ ีทําสําเร็ จมาก่อน จะช่วยย่นระยะเวลาในการทํางานได้
9. มี ก ารปรั บ เปลี ยนวัฒ นธรรมในการทํา งานในเรื องต่ า ง ๆ ได้แก่ จิ ตสํ า นึ ก ของ
ความเป็ นผูใ้ ห้มีจิตใจประชาธิปไตย และการจัดการความรู้ทีได้มาโดยการแลกเปลียน
จากความสําคัญและประโยชน์ทีได้จากการจัดการความรู้ สรุ ปได้วา่ การจัดการความรู้
มีความสําคัญอย่า งยิงต่อการพัฒนาองค์กรแห่ ง การเรี ย นรู ้ ที สอดคล้องกับ ระบบสัง คมเศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ เพราะจะช่วยทําให้ปัญหาช่องว่างระหว่างความรู ้ลดลง ช่วยพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร เพิมพลังในการกระจายความรู ้ให้กว้างขวางยิงขึน และมีการพัฒนาฐานความรู้ทีทันสมัย
มันคง นําไปสู่ การปฏิบตั ิงานทีดีขึนและดีทีสุ ดของบุคคลในหน่วยงานหรื อในองค์กร
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หลักการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็ นการจัดระบบการทํางานขององค์กร
ซึ ง ประพนธ์ ผาสุ ขยืด (2550: 15-16) ได้กล่าวถึง การจัดการความรู ้วา่ ประเด็นแรกเป็ นผลพวง
มาจากกระแสโลกาภิ ว ตั น์ (Globalization) คื อ โลกทังโลกเชื อมต่ อกัน การเปลี ยนแปลงในที
แห่ งหนึ งมี ผลกระทบกับอี กหลาย ๆ ที ระบบทีเรี ยกว่า เศรษฐกิ จใหม่ (New Economy) เป็ น
เศรษฐกิจของสังคมทีใช้ความรู้เป็ นฐาน (Knowledge-based Society) ในสังคมฐานความรู้ ผูบ้ ริ หาร
จะต้อ งให้ค วามสํา คัญกับ การจัดการความรู ้ โดยเฉพาะอย่า งยิงความรู ้ ที อยู่ใ นตัว ผูป้ ฏิ บ ัติง าน
“Human Capital” กลายเป็ นต้นทุนทีสําคัญขององค์กรทีต้องการประสบความสําเร็ จ จะต้องให้
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิงต้องดึงศักยภาพของคนแต่ละคนออกมาให้ได้
เต็ม ที ในปั จ จุ บ ันเริ มมี ก ารให้ค วามสํา คัญกับ สิ งที เรี ย กว่า “ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา (Intellectual
Property)” มีความพยายามทีจะตีค่าสิ งเหล่านีให้ปรากฏออกมาทางบัญชี ในรู ปของสิ นทรัพย์ทีไม่
สามารถจับ ต้อ งได้ (Intangible Assets) ประเด็ น ที สอง สั ง คมไทยมี ก ารตื นตัว ในเรื อง KM
(Knowledge Management) และ LO (Learning Organization) เป็ นกระแสทีเกิดขึนในภาคราชการ
เมือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิมผลผลิตแห่ งชาติได้เห็น
ความสําคัญของการจัดการความรู้ และการพัฒนาส่ วนราชการไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
ตามทีระบุไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารบ้านเมืองทีดี พุ ทธศักราช 2546 หมวด 3 มาตรา 11
ดังมีใจความว่า “ส่ วนราชการ มีหน้าทีพัฒนาความรู ้ในส่ วนราชการ เพือให้มีลกั ษณะเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู้อย่างสมําเสมอ...” โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
สถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ ได้กาํ หนดให้ทุกส่ วนราชการดําเนิ นการเรื อง KM และ LO ซึ ง
วิจารณ์ พานิ ช (2551: 4) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู ้เป็ นกิ จกรรมทีคนจํานวนหนึ งทําร่ วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมทําโดยคนเดียว การจัดการความรู้ ทีถูกต้องจะต้องเริ มทีงาน หรื อเป้ าหมายของงาน
คือบรรลุผลสัมฤทธิ ในการดําเนิ นการตามที กําหนดไว้ทีเรี ยกว่า Operation Effectiveness และ
ผลสั ม ฤทธิ ซึ งแบ่ ง ออกเป็ น 4 ส่ วน คื อ 1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ งรวมทัง
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิ จการ หรื อผูถ้ ื อหุ ้น
สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบความต้องการของสังคมส่ วนรวม 2) การมี
นวัตกรรม (Innovation) ทังที เป็ นนวัตกรรมในการทํา งาน และนวัตกรรมด้านผลิ ตภัณฑ์หรื อ
บริ ก าร 3) ขี ด ความสามารถ (Competency) ขององค์ก ร และของบุ คลากรที พัฒ นาขึ น ซึ งจะ
สะท้อนสภาพการเรี ย นรู้ ข ององค์ก ร และ 4) ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ซึ งหมายถึ ง สัด ส่ ว น
ระหว่า งผลลัพ ธ์ ก ับ ต้นทุ น ที ลงไป การทํา งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง นันก็ คื อ การทํา งานที ลงทุ น
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ลงแรงน้อยแต่ได้ผลมากหรื อคุณภาพสู ง และวรภัทร์ ภู่เจริ ญ (2549: 17) กล่าวว่า การจัดความรู้
ในองค์กรต้องใช้พลังงาน 3 อย่าง คือ
1. ใช้พลังงาน “ระบบงานประจํา” ซึงมีการทํางานตามกฎระเบียบ มีรูปแบบทีชัดเจน
2. ใช้พลังงาน “ระบบแห่ งความสร้ างสรรค์” มีการทดลองใช้รูปแบบใหม่ ๆ ของ
การทํางานเป็ นโครงการ ทํางานมุ่งเป้ าในเรื องใดเรื องหนึ ง ภายใต้แนวคิดของ “ระบบทีซับซ้อน
และปรับตัว” (Complex-adaptive System)
3. ใช้พ ลัง งานสร้ า งสรรค์ที มี อ ยู่ แ ล้ว ภายในองค์ก รในรู ป ของการรวมตัว กัน เอง
เป็ นกลุ่มสร้างสรรค์งาน หรื อเสาะหาการดําเนินการทีมีคุณภาพสู ง (Best Practices) ในเรื องต่าง ๆ
มาขยายผล เชือมโยงกับระบบงานประจําและระบบแห่งการสร้างสรรค์ เน้นทีการแลกเปลียนเรี ยนรู้
ทีจะนําไปสู่ การพัฒนา การปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศ จากการเรี ยนรู้ จากการทํางานภายในองค์กร และ
จากการ “ตรวจจับ” (Capture) ความรู้จากภายนอกองค์กรเอานําไปปรับใช้ในการทํางาน
ดัง นันหลักการจัดการความรู้ มีหลายวิธี แต่ไ ม่ควรเน้นใช้วิธีการใดวิธี การหนึ ง แต่
ควรเน้นความเรี ยบง่ายในช่วงเริ มต้นแล้วค่อย ๆ ใช้วิธีการทียากหรื อซับซ้อนขึน หรื อตามความ
จําเป็ น ในองค์กรขนาดใหญ่ตอ้ งหาวิธีการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิ ศของการทํางานเรื องต่าง ๆ แล้วนํามา
กําหนดเป็ นมาตรฐานการทํางาน จัดให้มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ระหว่างทีมเจ้าของ Best Practices
กับทีมอืน ๆ ให้ทีมอืน ๆ สามารถปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานได้ และทีสําคัญต้องส่ งเสริ มให้มีการ
พัฒนาวิธีการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศใหม่ ๆ ขึนมาให้เป็ นวิธีการทีดีกว่าเดิมให้เป็ นวงจรเรื อยไปไม่สินสุ ด
จะทําให้การทํางานประจําเป็ นเรื องปกติในทีสุ ด
บุคคลสํ าคัญในการจัดการความรู้
การดําเนิ นการจัดการความรู้ ถ้าจะให้เ ป็ นไปได้อย่า งราบรื นจะต้อ งมี บุ ค คลสํา คัญ
หรื อทีม หรื อคณะทํางาน ทีหน่วยงานแต่งตังขึนรับผิดชอบจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าทีของตนเอง
อย่างชัดเจน ซึ ง วิจารณ์ พานิช (2551: 21-49) ได้กล่าวถึงบุคคลสําคัญในการจัดการความรู ้ สรุ ป
ได้ดงั นี
1. คุณเอือ หรื อคุณเอือระบบ (Chief Knowledge Office: CKO) เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ขององค์กรทําหน้าทีจัดการระบบการจัดการความรู้ขององค์กร มีภารกิจดังต่อไปนี
1.1 ร่ วมกับ “คุณอํานวย” จัดให้มีการกําหนดว่าต้องการจัดความรู ้เรื องอะไร และ
เพืออะไร
1.2 เป็ นผูเ้ ชื อมโยงการจัดการความรู ้ เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ/ชุมชน
1.3 จัดบรรยากาศและบริ หารแบบเอืออํานาจ (Empowerment) ภายในองค์กร
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1.4 จัดให้มีแผนการดําเนินงานจัดการความรู้ขององค์กร และจัดให้มีการปรับปรุ ง
แผนงานเป็ นระยะ ๆ ให้เป็ นแผนทีบูรณาการกับ 1) การพัฒนาบุคลากร (HRD - Human Resources
Development) 2) การพัฒนาองค์กร (OD - Organization Development) และ 3) การจัดการความรู้
(KM - Knowledge Management) เข้าด้วยกันมีการร่ วมมือกันทําเป็ นเนืองานเดียวกัน
1.5 จัดสรรทรัพยากรสําหรับใช้ในกิ จกรรมจัดการความรู ้ ทรัพยากรรวมถึ งเงิ น
เวลา และบุคลากรสําหรับร่ วมทํากิจกรรม รวมทังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
(ICT) ด้วย
1.6 เชื อมโยงการจัด การความรู ้ เ ข้า กับ กิ จ กรรมอื น ๆ ทังภายในและภายนอก
องค์กร/ชุมชน
1.7 ติดตาม ให้คาํ แนะนํา ใส่ ใจ ยกย่อง และให้รางวัล เพือเป็ นขวัญและกําลังใจ
ในการดําเนินการจัดการความรู้
1.8 ร่ ว มแบ่ ง ปั น ทัก ษะในการเรี ย นรู ้ และทัก ษะในการแลกเปลี ยนเรี ย นรู้ เพื อ
ประโยชน์ในการดําเนินการจัดการความรู ้โดยตรง และเพือแสดงให้พนักงานเห็นคุณค่าของทักษะ
ดังกล่าว
1.9 คอยเชื อมโยงให้ผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดขององค์กรรับรู้ ความเคลื อนไหวของ
การจัดการความรู้ และได้แสดงความชืนชมต่อผลสําเร็ จทีเกิดขึน
1.10 จัด ให้มี ร ายงานผลและกิ จ กรรมการดํา เนิ น การจัด การความรู้ ใ นรายงาน
ประจําปี ขององค์กร และเอกสารเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์อืน ๆ ขององค์กร
1.11 จัด ให้มี ก ารประเมิ น ผลของการดํา เนิ น การจัดการความรู้ ใ นลัก ษณะของ
“การประเมินเพือส่ งเสริ มความสําเร็ จ (Empowerment Evaluation) เพือประโยชน์ต่อการปรับตัวใน
การดําเนินการ และจัดให้มีการประเมินผลกระทบของการดําเนินการจัดการความรู้เมือดําเนินการ
ในระยะหนึง
2. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator: KF) ส่ งเสริ มให้เกิดการแลกเปลี ยนเรี ยนรู้
และอํานวยความสะดวกในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ทังในเชิงกิจกรรม เชิ งระบบ และเชิ งวัฒนธรรม
ซึ ง ศ.นพ.ประเวศ วะสี เรี ยกคนเหล่ านี ว่า “ช่ างเชื อม” ทําหน้าทีเชื อมโยงผูค้ นหรื อหน่ วยงาน
เข้าหากัน โดยเฉพาะผูม้ ี ความรู้ หรื อประสบการณ์ กับผูต้ อ้ งการเรี ยนรู ้ และนําความรู ้ นนไปใช้
ั
ประโยชน์
2.1 คุณสมบัติของคุณอํานวย มีดงั นี
2.1.1 มีทกั ษะการสื อสารทีดี
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2.1.2 มีทกั ษะการฟังทีดี ฟั งอย่างเป็ นกลาง ไม่พูดแทรก ไม่ครอบงําความคิด
ให้ความสําคัญกับการรับรู้และการแสดงความรู ้สึกของสมาชิกในกลุ่ม
2.1.3 มีความสามารถในการตังคําถามเชิ งสร้างสรรค์ทีทําให้เกิดกระบวนการ
คิดและท้าทายให้คิดหาคําตอบ
2.1.4 รู้จกั ใช้คาํ พูดทีกระชับ ตรงประเด็น ชัดเจน
2.1.5 กระตุน้ ให้คิดไปตามลําดับอย่างเชือมโยง เป็ นระบบ หรื อเป็ นประเด็น
ท้าทายสําหรับกลุ่มในการฝ่ าฟันให้ความสําเร็ จร่ วมกันและสร้างการยอมรับคําตอบทีไม่คาดฝัน
2.1.6 มีความยืดหยุน่ ทางความคิด คิดในแง่ดี รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
2.1.7 มีความคิดสร้างสรรค์ คิดแบบองค์รวม
2.1.8 มี ค วามปรารถนาอย่า งแรงกล้า ทีจะทําให้เกิ ดการเรี ย นรู ้ ในกลุ่ ม และ
เต็มใจให้เกิดความช่วยเหลือ
2.1.9 มี ค วามสามารถในการสร้ า งบรรยากาศให้มี ก ารแลกเปลี ยนระหว่า ง
สมาชิกในกลุ่มทังผูใ้ ห้ และผูร้ ับ
2.1.10 มี ความสามารถในการสรุ ป และเชื อมโยงให้เห็ น ภาพรวมมากกว่า
การมองประเด็นเล็ก หรื อแยกส่ วน
2.2 หน้าทีของคุณอํานวย มีดงั นี
2.2.1 ร่ วมกับ “คุ ณ เอื อ” จัดให้มีการกําหนดกิ จกรรมการจัดการความรู ้ ของ
“คุณกิจ” ว่าต้องการจัดความรู้เรื องอะไร เพืออะไร
2.2.2 จัดประชุ มเพือให้ “คุ ณกิ จ” นําความสําเร็ จมาแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ และบันทึกแก่นความรู ้
2.2.3 จัดกิจกรรมให้ “คุณกิจ” เรี ยนรู้วิธีการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศ (Best Practice)
และจัดกิจกรรม “เพือนช่วยเพือน” เรี ยนรู้
2.2.4 จัดกิจกรรมให้ “คุณกิจ” แลกเปลียนเรี ยนรู ้ผา่ น ICT
2.2.5 ส่ งเสริ มให้เกิดชุ มชนนักปฏิ บตั ิ (Community of Practice: CoP) ของ
“คุ ณกิจ” ทีมีความสนใจในเรื องเดียวกัน ให้แลกเปลียนความรู ้ ความคิดเห็น ความสามารถและ
ประสบการณ์ซึงกันและกัน
2.2.6 จัดมหกรรมความรู้องค์กร/ชุมชน
2.2.7 จัดการเชื อมโยงการดําเนิ นการจัดการความรู้ขององค์กร/ชุ มชน เข้ากับ
กิจกรรมการจัดการความรู้ภายนอกองค์กร/ชุมชน
2.2.8 ดําเนินการเพือให้กิจกรรมการจัดการความรู ้ต่อเนือง
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2.3 บทบาทของคุณอํานวย มีดงั นี
2.3.1 ใช้เทคนิคกระตุน้ เร่ งเร้าความคิด แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
2.3.2 สนั บ สนุ น กลุ่ ม โดยดู แ ลให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนได้รั บ เวลาที เพี ย งพอใน
การจัดการความรู้
2.3.3 พิจารณาถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม
2.3.4 การขจัดความไม่แน่ นอนที อาจจะเกิ ดขึนอย่างไม่คาดฝั นในระหว่างที
ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
2.3.5 มีอารมณ์ร่วมไปกับสมาชิ กในกลุ่มและพร้อมรับฟั งความคิดเห็นรวมทัง
ความรู้สึกของผูอ้ ืน
2.3.6 ทําให้ประเด็นยาก ๆ กลายเป็ นประเด็นทีเข้าใจง่ายขึน
2.3.7 ต้องทําให้ตนเองไม่เครี ยดและมีอารมณ์ขนั
2.4 ทักษะทีจําเป็ นของคุณอํานวย มีดงั นี
2.4.1 ทักษะในการนําคนมาพบกัน และอํานวยความสะดวกให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน
2.4.2 ทัก ษะในการค้น ข้อมู ล หลัก ฐานสํ า หรั บ การตัด สิ น ใจทังที เป็ นข้อมู ล
หลักฐานจากผลงานวิจยั และข้อมูลหลักฐานจากแหล่งอืน ๆ
2.4.3 ทักษะในการประเมินหลักฐาน ตี ความ และปรับใช้ตามสถานการณ์
2.4.4 ความรู้เกียวกับการตลาด และการสื อสาร
2.4.5 ทัก ษะในการกํา หนดประเด็ น สํ า คัญด้า นการจัด การ และนโยบายที
การวิจยั อาจช่วยได้
2.4.6 ทัก ษะในการเชื อมโยงระหว่า งผูต้ ้องการความรู ้ ก ับ ผูท้ ี มี ค วามรู ้ รู ้ ว่า
ความรู้ชนิดไหนจะหาได้จากคนประเภทไหน และหวังผลการเชือมโยงในลักษณะใด
3. คุณกิ จ (Knowledge Practitioner: KP) เป็ นผูด้ าํ เนิ นกิ จกรรมการจัดการความรู้
ประมาณร้ อยละ 90 คุ ณ กิ จ ก็คื อ ผูจ้ ดั การความรู้ ต ัวจริ ง เป็ นผูร้ ่ ว มกําหนดเป้ าหมายผลสัม ฤทธิ
ของงาน แล้วดําเนิ นการค้นหา (Capture) ความรู ้ จากภายในกลุ่ มและดําเนิ นการเสาะหา และ
ดูดซับความรู้ จากภายนอก แล้วนํามาประยุกต์ใช้เพือบรรลุ ผลสัมฤทธิ ที ร่ วมกันกําหนดไว้ โดย
การแลกเปลียนเรี ยนรู้ร่วมกัน คุณกิจจะต้องมีทกั ษะทีจําเป็ น ดังนี
3.1 ทักษะในการฟัง
3.2 ทักษะในการพูด
3.3 ทักษะในการคิดเชิงบวก
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3.4 ทักษะในการนําความรู้ หรื อวิธีการใหม่ ๆ ไปทดลอง
3.5 ทักษะในการสังเกต วัด หรื อนับ เพือบันทึกผลการทดลอง
3.6 ทักษะในการประเมินผลการทดลองด้วยตนเอง หรื อร่ วมกับเพือน “คุ ณกิจ”
ด้วยกัน
3.7 ทักษะในการจดบันทึก
4. คุณลิขิต (Note Taker: NT) เป็ นผูท้ ีทําหน้าทีจดบันทึกในกิจกรรมการจัดการความรู้
ทังทีเป็ นความรู้ จากเรื องเล่า (Story Telling) หรื อจากการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน จดบันทึก
การประชุ ม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การสอบถามผูร้ ู้ หรื อบันทึกอืน ๆ เพือให้การดําเนิ น
การจัดการความรู้มีความต่อเนือง โดยคุณลิขิตจะต้องมีทกั ษะทีจําเป็ น ดังนี
4.1 การจับใจความและบันทึกเรื องเล่า
4.2 การสกัดประเด็ นเป็ น “ขุมความรู้ ” (Knowledge Assets) เพื อการทํา งาน
อย่างใดอย่างหนึงให้สาํ เร็ จ
4.3 ความรู้ ค วามเข้า ใจในสาระของเรื องที จะจดบัน ทึ ก ในกรณี ก ารทํา หน้า ที
จดบันทึก “ขุมความรู้” จากการแลกเปลียนเรี ยนรู้
4.4 ทักษะด้านภาษา มีภาษาทีสละสลวย เข้าใจง่าย
4.5 ทักษะคอมพิวเตอร์ และการใช้ซอฟแวร์ พิเศษบางอย่างในการช่วยจับความรู้
เป็ นหมวดหมู่อย่างรวดเร็ ว
4.6 ทักษะในการเข้าไปติดตามการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ระหว่าง “คุณกิจ” ทังทีเป็ น
การแลกเปลียนแบบ F2F (Face to Face) และแบบ B2B (Blog to Blog) หรื อผ่านไอทีในรู ปแบบอืน
5. คุณประสาน (Network Manager: NM) เป็ นผูท้ ีทําหน้าทีประสานงานเครื อข่าย
จัดการความรู้ระหว่างองค์กร หรื อระหว่างหน่วยงาน
5.1 หน้าทีของคุณประสาน มีดงั นี
5.1.1 จัดให้มีการตกลงเป้ าหมายร่ วมกันระหว่างองค์กรภาคีเครื อข่าย
5.1.2 จัดทําข้อตกลงยุทธศาสตร์การแลกเปลียนเรี ยนรู้ในเครื อข่าย
5.1.3 จัดให้มีขอ้ ตกลง “หัวปลา” (KV-Knowledge Vision) ของเครื อข่ายว่า
จะเน้นทีเป้ าหมายความรู้กลุ่มใดเป็ นเป้ าหมายหลัก
5.1.4 กํา หนดกติ ก าหรื อ ข้อตกลงที องค์ก รสมาชิ ก เครื อข่ า ย และบุ ค คลใน
องค์กรต้องยึดปฏิบตั ิ
5.1.5 จัดทํากําหนดการกิจกรรมเครื อข่าย
5.1.6 จัดหา “คุณวิศาสตร์ ” (IT Expert) มาช่วยออกแบบ และดูแลระบบ
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5.1.7 จัด ให้ มี ก ารกํา หนดเกณฑ์ ร่ ว มกัน ในการติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดําเนิ นงานเครื อข่ าย รวมทังเกณฑ์ที ช่ ว ยบอกว่า ควรยกเลิ ก เครื อข่า ยนันแล้วเนื องจากหมด
ความจําเป็ น
5.1.8 ดํา เนิ น การด้ว ยตนเอง หรื อจัด ให้ มี เ จ้า หน้ า ที คอยติ ด ตามกิ จ กรรม
การจัดการความรู้ในองค์กรทีเป็ นสมาชิกเครื อข่าย
5.1.9 อาจจัดทําจดหมายข่าวของเครื อข่า ย สําหรับการกระตุน้ กิ จกรรมของ
เครื อข่าย
5.1.10 ทําหน้าทีกรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการ หรื อคณะทํางานของ
เครื อข่าย (ถ้ามี)
5.1.11 จัด ให้มี ก ารร่ ว มกันประเมิ น ความก้าวหน้า ของกิ จกรรมตามที วางไว้
และร่ วมกันหาทางแก้ไขปัญหา
5.2 ทักษะทีจําเป็ นของคุณประสาน มีดงั นี
5.2.1 ทักษะในการบริ หารจัดการโครงการ
5.2.2 ทักษะในการทําความเข้าใจในองค์กรทีหลากหลาย มีวฒั นธรรมองค์กร
แตกต่างกัน
5.2.3 ทักษะในการทํางานกับคนหลากหลายความคิด หลากหลายวัฒนธรรม
5.2.4 ทักษะในการประสานงาน
5.2.5 ทักษะในการฟัง
5.2.6 ทักษะในการให้เกียรติผอู ้ ืน
5.2.7 ทักษะในการนําเอาข้อคิดเห็นทีแตกต่างหลากหลายสู่ การปฏิบตั ิ
5.2.8 ทักษะ และความรู้ เชิ งทฤษฎี ดา้ นการจัดการความรู้ควรมีในระดับหนึ ง
ถ้ายังไม่มีก็ตอ้ งขวนขวายเรี ยนรู้โดยเร็ ว
6. คุ ณวิศาสตร์ (IT Wizard) เป็ นผูท้ ี มี ความรู้ ค วามสามารถด้านไอที ที สามารถ
ออกแบบและจัดดําเนิ น การระบบไอที ใ ห้เ หมาะสมแก่ ก ารจัดการความรู ้ ขององค์ก ร หรื อของ
เครื อข่าย คุณวิศาสตร์อาจทํางานเป็ นทีมหรื อทํางานคนเดียวก็ได้ ภารกิจของคุณวิศาสตร์ มีดงั นี
6.1 ออกแบบระบบไอทีให้เหมาะสมแก่ความต้องการและทักษะการใช้เครื องมือ
ด้านไอทีของกลุ่มคุณกิจ
6.2 ช่วยเหลือด้านการจัดการฮาร์ ดแวร์และซอฟท์แวร์ ขึนใช้เองให้เหมาะสมแก่งาน
และขีดความสามารถของคุณกิจ
6.3 จัดอบรมการใช้งานระบบไอทีแก่กลุ่มคุณกิจ และคุณอํานวย
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6.4 ช่วยแก้ปัญหาในกรณี ระบบไอทีมีปัญหา
6.5 ช่วยฝึ กอบรมหรื อแนะนําเทคนิคการใช้ระบบไอทีแก่คุณลิขิต
6.6 ดําเนินการปรับปรุ งหรื อพัฒนาระบบไอที
6.7 ในกรณี ทีจําเป็ นต้องใช้ทีปรึ กษาด้านไอทีจากภายนอกมาช่วยออกแบบระบบ
คุณวิศาสตร์ จะทําหน้าทีประสานงานกับทีปรึ กษาภายนอก
จากบุคคลสําคัญทีกล่าวมาทัง 6 กลุ่ม จะเห็นได้วา่ คนสําคัญทีสุ ดในการจัดการความรู้
คื อกลุ่ ม คนที 1 คื อ ผูบ้ ริ ห ารขององค์ก ร หรื อ ของหน่ ว ยงาน เนื องจากคุ ณ เอื อ (ระบบ) เป็ น
ผูก้ าํ หนดความรู้ทีเป็ นหัวใจของการปฏิบตั ิภารกิจทังหมด ถ้าคุณเอือกําหนดผิด การจัดการความรู้ก็
จะเดิ นทางผิด และในการกําหนดภารกิ จบุคคลสําคัญทัง 6 กลุ่ มจะต้องช่ วยกันกําหนดภารกิ จ
ร่ วมกัน เพือให้ทุกคนมีส่วนร่ วม มี เป้ าหมายอย่างเดี ยวกันจะทําให้คนในองค์กรเห็ นคุ ณค่าของ
การปฏิบตั ิภารกิจในครังนัน ซึ งจะส่ งผลให้การทํางานบรรลุเป้ าหมายทีวางไว้ตงแต่
ั ตน้
การจัดการความรู้ในโรงเรียน
การจัดการความรู้ในโรงเรี ยน จะเป็ นการทํางานในเรื องใด ๆ ให้ประสบความสําเร็ จ
ไม่ ว่าจะเป็ นงานใหญ่ทีต้องใช้ระยะเวลานาน ๆ เช่ น งานตามวิสั ย ทัศ น์ ของโรงเรี ย นที ต้องการ
ความสําเร็ จในระยะ 3-5 ปี หรื อการสอนให้บรรลุผลการสอนในระดับกลุ่มสาระในระยะเวลา 1 ปี
การศึกษา หรื อการสอนให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ หรื อผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง ในระยะ
1-3 สัปดาห์ หรื อผลตามวัตถุประสงค์การสอนเพียง 1 จุดประสงค์ ในระยะ 1-2 ชัวโมง จําเป็ นต้อง
ใช้องค์ความรู้ทีมีอยูแ่ ล้วในตัวผูป้ ฏิบตั ิ และความรู ้ทีสรรหามาใช้ นับตังแต่ความรู ้พืนฐานโดยทัวไป
และองค์ความรู้ แปลกใหม่ทีนํามาริ เริ มใช้ เพือให้งานทีปฏิ บตั ิอยู่ประสบความสําเร็ จมากยิงขึน
ความรู้ทีมีอยูแ่ ล้วในตัวบุคลากรและความรู ้ใหม่จึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการทีจะก่อให้เกิดการพัฒนา
ใด ๆ ทีโรงเรี ยนจะต้องจัดการให้เกิดขึน และคงอยูใ่ นโรงเรี ยน วิจารณ์ พานิ ช (2551 : 3) ได้กล่าวถึง
เครื องมือในการจัดการความรู้ว่า การจัดการความรู ้ จะบรรลุ เป้ าหมายได้นนจะต้
ั
องมีเครื องมือใน
การจัดการเพือบรรลุเป้ าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้ าหมายของงาน
บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาคน บรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ และ
บรรลุความเป็ นชุมชน เป็ นหมู่คณะ ความเอืออาทรระหว่างกัน และชัด บุญญา (2554) ได้กล่าวถึง
หลักการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ไว้ 2 ประการ คือ 1) เชื อว่ามนุษย์มีความรู ้ และ
ใช้ความรู้ยงั ไม่เต็มที และ 2) ธรรมชาติของความรู ้ เคลือนทีอยูเ่ สมอหากนําไปใช้และเผยแพร่ อย่าง
ต่อเนืองจะมีพลังมากยิงขึน จากหลักการดังกล่าวสามารถนํามาใช้ในโรงเรี ยนได้ 2 ประการ ดังนี
1. การดึงความรู้ หรื อศักยภาพของครู (Release Human Potential) จากครู ทีมีอยูม่ าใช้
ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อนักเรี ยน และต่อเพือนครู ดว้ ยกัน ทังครู ภายในโรงเรี ยนเดียวกัน และ
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ต่างโรงเรี ยน เพราะโรงเรี ยนเป็ นแหล่งเพาะความรู ้หรื อเพาะปั ญญาให้เกิดขึนแก่นกั เรี ยน เพราะ
ความรู้และปั ญญาเป็ นพืนฐานสําหรับการอยู่รอดของบุคคล และประเทศชาติ ความรู ้ จึงเป็ นพลัง
พืนฐานของการอยู่ร อด และการพัฒ นาทังปวงเป็ นพลัง ขับ เคลื อนในโรงเรี ย น ซึ งเป็ นแหล่ ง
เพาะปั ญญา มีครู ทีมีความรู้ เป็ นรู ปธรรม (Explicit Knowledge) และความรู้นามธรรม (Tacit
knowledge) ทีใช้เป็ นปั จจัยในการเพาะบ่มนักเรี ยนอยู่แล้วส่ วนหนึ ง และรอรับการจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อโรงเรี ยนอีกมากมาย
2. การใช้ และเผยแพร่ ความรู ้ระหว่างกันเป็ นการสร้างความสําเร็ จในการจัดการศึกษา
ร่ วมกันความรู้จะได้รับการถ่ายทอด เผยแพร่ จากคนไปสู่ คน ทังทีเป็ นไปโดยตังใจ และไม่ได้ตงใจ
ั
จุดหมายปลายทางสําคัญของความรู ้ มิใช่ ทีตัวความรู ้ แต่อยู่ทีการนําไปปฏิ บตั ิ หรื อจัดการให้เกิด
การนําไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อตนเอง หรื อโรงเรี ยน ความสําคัญของความรู ้ ทีมีอยู่จึงจะ
สามารถให้ผลิดอกออกผล เพือความสําเร็ จในการจัดการศึกษาร่ วมกัน
องค์ ประกอบของการจัดการความรู้ ในโรงเรียน
องค์ประกอบของการจัดการความรู้ในโรงเรี ยน ซึ งสถาบันจัดการความรู้เพือสังคม
(สคส.) ได้เสนอองค์ประกอบการจัดการความรู้ในโรงเรี ยน (School Knowledge Management: KM)
ในแบบแผนปลาทู (Tuna Model) ตามที ประพนธ์ ผาสุ ขยืด (2550) ได้นาํ เสนอไว้ 3 องค์ประกอบ
ดังภาพที 2
Knowledge Sharing (KS)

Knowledge Vision (KV)

Knowledge Assets (VA)

ภาพที 2 สามองค์ประกอบหลักของ KM
ทีมา: ประพนธ์ ผาสุ ขยืด, การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่ หัดขับ, พิมพ์ครังที 11
(กรุ งเทพฯ: ใยไหม), 2550, 22.
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จากภาพที 2 จะเห็นได้วา่ ทังสามองค์ประกอบหลักของ KM สามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในโรงเรี ยน ดังนี
1. ส่ วนหัว และตา (Knowledge Vision: KV) ซึ งเป็ นส่ วนทีผูใ้ ช้ KM ในโรงเรี ยนต้อง
ตอบให้ได้วา่ จะนํา KM ไปใช้เพือให้เกิดความสําเร็ จในเรื องใด โดย “หัวปลา” นีจะต้องเป็ นของ
“คุณกิจ” หรื อผูด้ าํ เนินกิจกรรม KM ทังหมด โดยมี “คุณเอือ” และ “คุณอํานวย” คอยช่วยเหลือ
2. ส่ วนกลางลําตัว ส่ วนทีเป็ นหัวใจ (Knowledge Sharing: KS) เป็ นส่ วนทีผูใ้ ช้ KM
ให้ความสํา คัญแก่ การแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ผ่านเวที จริ ง หรื อผ่านเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ ต ตลอดจน
ช่วยเหลื อ เกื อกูลซึ งกันและกันเป็ นส่ วนของการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ซึ งถื อว่าเป็ นส่ วนสําคัญ ซึ ง
“คุณอํานวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุน้ ให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ความรู้
โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นทีมีอยูใ่ นตัว “คุณกิจ” พร้อมอํานวยให้เกิดบรรยากาศในการเรี ยนรู้แบบ
เป็ นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู ้ ยกระดับความรู ้ และเกิดนวัตกรรม
3. ส่ วนหาง ส่ วนคลังความรู ้ (Knowledge Assets: KA) เป็ นส่ วนทีเป็ นขุมทรัพย์ทาง
ความรู้ ของโรงเรี ยน ซึ งมาจากการสกัดความรู ้ ทีเป็ นนามธรรม จากครู ในโรงเรี ยน หรื อจากการ
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ ทีได้จากการเก็บสะสม “เกร็ ดความรู้ ” ทีได้จากกระบวนการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ “ตัวปลา” ซึ งเราอาจเก็บส่ วนของ “หางปลา” นี ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ICT ซึ งเป็ น
การสกัดความรู้ทีซ่อนเร้นให้เป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง แล้วนําไปเผยแพร่ และแลกเปลียนหมุนเวียนใช้
พร้อมยกระดับความรู้ต่อไป
สถาบันจัดการความรู้เพือสังคม (สคส.) ได้กาํ หนดรู ปแบบจําลองการจัดการความรู้
(KM Model) ตามภาพที 3 เพือ
1. การกําหนดเป้ าหมายของงาน
2. การใช้ KM เพือยกระดับความสําเร็ จตามเป้ าหมายทีต้องอาศัย การใช้ความรู้ /
ยกระดับความรู้จากความรู้จากภายนอกองค์กร และจากคลังความรู้ภายในองค์กร
3. งานบรรลุเป้ าหมาย
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ความรู้จากภายนอก
คว้ า

กําหนดเป้ าหมายของงาน

ความรู้
วัฒนธรรมองค์กร

เลือก

ใช้
แลกเปลียนเรี ยนรู้
ยกระดับความรู้

งาน

งานบรรลุเป้ าหมาย

จัดเก็บ ปรับปรุง ค้ นหา

คลังความรู้ (ภายใน)
ภาพที 3 แบบจําลองการจัดการความรู้ (KM Model) ของ สคส.
ทีมา: ประพนธ์ ผาสุ ขยืด, การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่ หัดขับ, พิมพ์ครังที 11
(กรุ งเทพฯ: ใยไหม), 2550, 46.
จากภาพที 3 จะเห็ น ได้ ว่ า ตรงกลางจะเป็ นรู ปวงกลมถื อ ว่ า เป็ นส่ วนที สํ า คัญ
ค่อนข้า งมาก เป็ นหัวใจของ KM เพราะเป็ นส่ วนที แสดงให้เห็ นวงจร (Cycle) การใช้ความรู้
กระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู้ และการยกระดับความรู้ (Knowledge Leverage) เมือวงจรนี มี
การจัดการก็จะหมุนไปได้อย่างต่อเนือง ซึง ประพนธ์ ผาสุ ขยืด (2550: 21-22) ได้กล่าวถึง ความรู้
ทีนํามาใช้ในการจัดการความรู้โดยทัวไปมี 2 ประเภท คือ ความรู้รูปธรรม และความรู้นามธรรม
ซึ งจะสามารถนํา มาปรั บ ใช้ใ นการดําเนิ นการจัดการความรู้ ใ นโรงเรี ย น (School Knowledge
Management: SKM) ดังนี
1. ความรู้รูปธรรม (ความรู้ทีชัดแจ้ง) เริ มต้นด้วยการเข้าถึงแหล่งความรู ้ ตรวจสอบ
และตีความ นําไปใช้ ใช้แล้วเกิดความรู ้ใหม่ นําความรู ้นนมาสรุ
ั
ป เพือใช้อา้ งอิงในโอกาสต่อไป
และเผยแพร่ ให้ผอู้ ืนเข้าถึงต่อไป
2. ความรู้ ทีเป็ นนามธรรม (ความรู ้ ทีฝั ง อยู่ในคน) เริ มต้นที การจัดเวที เพือให้มี
การแบ่งปั นความรู้ทีอยูใ่ นตัวผูป้ ฏิบตั ิ ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน นําไปใช้ หรื อปรับใช้ได้ และ
สามารถนําไปสร้างเป็ นความรู้ใหม่ได้
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จากความรู้ แต่ ล ะประเภทที กล่ า วมาข้า งต้น สามารถแสดงให้ เห็ น ถึ ง วงจรการจัด การ
ความรู้ ดังภาพที 4

ภาพที 4 วงจรการจัดการความรู้ไม่รู้จบ
ทีมา : ประพนธ์ ผาสุ ขยืด, การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่ หัดขับ, พิมพ์ครังที 11
(กรุ งเทพฯ: ใยไหม), 2550, 35.
จากภาพที 4 จะเห็ นได้ว่าประเภทความรู ้ ชัดแจ้งที เป็ นแก่ นความรู ้ โดยขันตอนแรก
การเข้า ถึ ง ความรู้ ที มี อยู่นัน หากเรามี ความรู ้ แต่ เข้า ถึ ง ไม่ ได้ ความรู ้ นันก็ ไม่ มี ค วามหมายและ
ประโยชน์ เมือเข้าถึงความรู้และนําความรู้ไปใช้งาน สิ งทีมีสามารถเรี ยนรู ้ได้เสมอ แต่ไม่ได้ใส่ ใจหรื อ
ให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ และความรู ้ ที เกิ ดขึ น หลังจากที ได้เรี ยนรู ้ ยกระดับความรู ้ ขึ นมาแล้ว
ก็มี การเก็บรวบรวมความรู้ นี ไว้ให้เป็ นระบบ เป็ นหมวดหมู่ เพื อให้ สามารถสื บค้นเข้าถึ งได้ง่ าย
ส่ ว นความรู้ ที เป็ นความรู้ ฝั ง ลึ ก ที เป็ นเกร็ ด ความรู ้ เป็ นเรื องของการสร้ า งความเป็ นห่ วงเป็ นใย
มี ใ จให้แก่ ก ัน สร้ างบรรยากาศแห่ ง กัลยาณมิ ตรพร้ อมช่ วยเหลื อเกื อกู ลแบ่ ง ปั นทุ กคนก็ จะเกิ ด
การเรี ยนรู้ ร่วมกัน สามารถสร้ างความรู ้ ใหม่ได้ภายในตัวเอง สามารถนําไปปรั บใช้ในการทํางาน
ครังต่อไป ได้ผลเช่นไร มีประสบการณ์หรื อได้เรี ยนรู ้อะไรก็นาํ มาแบ่งปั น หมุนเวียนกันเช่นนีต่อไป
อย่างไม่จบสิ น จึงเป็ นการจัดการความรู ้ไม่รู้จบ หรื อ Infinity KM
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ขันตอนการจัดการความรู้ในโรงเรียน
การจัด การความรู้ มี ห ลายขันตอน แต่ใ นโรงเรี ย นควรมี ก ารจัดขันตอนการจัด การ
ความรู้ ซึง สุ นิตย์ ชูใจ (2554) ได้กล่าวไว้ดงั นี
1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสมในการจัดการความรู้ (Culture Change)
1.1 เปลี ยนแปลงค่านิ ยมและพฤติกรรมของผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรให้เป็ น
ผูย้ ึดแนวการทํางานทีเปิ ดรับ และพร้อมจะสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ พร้อมเป็ นผูแ้ บ่งปั นความรู ้ซึงกัน
และกัน
1.2 สร้ า งบรรยากาศทีดี ในการทํางาน มีมุมมองผูบ้ ริ หาร เพื อนร่ วมงาน และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในเชิงบวก
1.3 กล้านํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ร่วมกันหาทางออกหากขัดต่อระเบียบข้อบังคับ
1.4 สร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการทํางาน และให้โอกาสทีมงานทํางาน
ด้วยความสมัครใจ
1.5 ปลูกฝังแนวคิดทีเอือต่อการทํางาน เช่น ความตังใจจริ ง การเอาชนะอุปสรรค
การทํางานให้ผลออกมาดีทีสุ ด ความซื อสัตย์สุจริ ต ยึดมันในความถูกต้อง ความดีงาม เป็ นต้น
2. สื อสารสร้างความเข้าใจเกียวกับการจัดการความรู ้ (Communication)
2.1 สื อสารให้ ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเบื องต้น เช่ น ความหมาย ความสํา คัญ
องค์ประกอบ ประโยชน์ของการจัดการความรู้
2.2 สื อสาร เพือสร้ า งความเข้าใจเกี ยวกับ กระบวนการ ขันตอนในการจัดการ
ความรู้ ตลอดจนเครื องมือทีจะใช้ในการจัดการความรู้
2.3 สื อสารถึงบทบาทหน้าทีคณะทํางาน และผูเ้ กียวข้องในการจัดการความรู ้
2.4 สื อสารเกียวกับเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ ตลอดจนความยาก และปัญหา
ทีอาจจะพบในการจัดการความรู้
3. กระบวนการและเครื องมือในการจัดการความรู้ (Process and Tools) เครื องมือ
ทีใช้ในการจัดการความรู้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ถ้าเป็ นการจัดการความรู้ ประเภทชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) มักจะใช้สือเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ส่ วนเครื องมือทีใช้ในการจัดการ
ความรู้ประเภทฝังลึก (Tacit Knowledge) มักจะเป็ นกระบวนการทีสามารถแลกเปลียนเรี ยนรู้ และ
แบ่งปันได้ เช่น
3.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการร่ วมกัน
3.2 สอนงาน (Coaching)
3.3 เรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ (Action Learning)
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3.4 จัดชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice)
4. เรี ยนรู้ (Learning) เพือสร้างความรู ้ต่อยอด ซึ งมีวิธีการต่าง ๆ ทีหลากหลาย สําหรับ
ข้อเสนอแนะในครังนีเป็ นการเรี ยนรู ้โดยการจัดชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP) มีกระบวนการขันตอน ดังนี
4.1 การกําหนดเป้ าหมาย (Desired State) ซึงเป็ นความต้องการในการจัดการความรู้
เพือตอบคําถามจะจัดการความรู้ เพือนําไปใช้ประโยชน์ในเรื องใด และจะทําให้ใครเป็ นผูไ้ ด้รับ
ประโยชน์ในการจัดการความรู้นนั
4.2 สรรหาผูป้ ฏิ บตั ิงานทีเป็ นเลิ ศ (Best Practice) เข้าร่ วมแลกเปลี ยนแบ่งปั น
ประสบการณ์ สมาชิ กทุกคนทีเข้าร่ วมเวที ตอ้ งเป็ นตัวจริ ง คือ เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งานในเรื องนัน ๆ ที
ประสบความสําเร็ จ เป็ นทียอมรับ เป็ นแบบอย่างทีดี และมาจากความแตกต่าง หลากหลาย จึงจะ
เกิดพลัง
4.3 ค้นหาความรู้ ฝังลึกในตัวผูป้ ฏิ บตั ิ ซึ งเขามี วิธีการปฏิ บตั ิอย่างไร จึงประสบ
ผลสําเร็ จ ผ่านเทคนิ คการเล่าเรื อง (Story Telling) โดยใช้กระบวนการสกัดขุมความรู ้ (Knowledge
Assets) เป็ นรายบุคคล แล้วหลอมรวมวิธีปฏิ บตั ิทีเป็ นเลิศของทุ กคนให้เป็ นแก่ นความรู ้ (Core
Competence)
4.4 สร้ า งความรู้ ที กระจัด กระจายอยู่ ม ากมายมารวมไว้เ พื อจัด ทํา เนื อหาให้
เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ โดยจัดทําเป็ นฐานข้อมูลต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
4.5 เลือกและกลันกรอง (Refine) โดยสรรหา เลือกความรู้ทีเป็ นประโยชน์ และ
โดดเด่ น ซึ งอาจจะนําไปเทีย บเคียงทฤษฎี หลักการ หรื อแนวคิ ดที มี บนั ทึ กไว้ หากไม่ตรงกับ
หลักการใด เราอาจจะได้หลักการปฏิบตั ิใหม่ ๆ เพิมขึน
4.6 เผยแพร่ ความรู ้ (Knowledge Distribution) กิจกรรมนี นําการจัดการทีเป็ น
ระบบแล้วเผยแพร่ แก่นกั ปฏิ บตั ิทีมีความต้องการจะนําองค์ความรู้ทีได้จากการจัดการความรู้ไปใช้
ประโยชน์
4.7 นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ (Use) เป็ นกิจกรรมทีมีความจําเป็ นอย่างยิง เพราะ
เมือมีการจัดการความรู้แล้วไม่นาํ ไปใช้ประโยชน์ก็ไม่บงั เกิดผลใด ๆ ทําให้เกิดความสู ญเปล่าใน
การจัดการความรู้
4.8 นําความรู้ทีได้มา และผ่านการนําไปใช้แล้วว่าเกิดประโยชน์จริ ง มาเก็บไว้ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ต อินทราเน็ต ไว้เป็ นแหล่งความรู ้ (Knowledge
Assets) เพือให้เกิดพลังในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
4.9 ตรวจสอบ (Monitor) เป็ นการทบทวนดูวา่ ทุกขันตอนของการจัดกระบวนการ
ความรู้ มีขนตอนใดที
ั
จะต้องปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน ขันตอนใดมีความเหมาะสมดีแล้ว
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5. การวัดผลการจัดการความรู้ (Measurement) การวัดผลจะทําให้เราได้รู้วา่ การจัดการ
ความรู้ของเราสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเป็ นรู ปธรรมจริ งหรื อไม่ ซึ งจําเป็ นจะต้องจัดทํา
ตัวชีวัดให้สอดคล้องกับสิ งทีเราตังเป้ าหมายไว้ อย่างน้อยทีสุ ด 3 ประการ คือ เกิดการพัฒนาคน
พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ตัวชีวัดควรมีลกั ษณะดังนี
5.1 ตัวชีวัดจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน
5.2 ตัวชีวัดต้องสามารถอธิบายและทําความเข้าใจแก่ทุกคนได้
5.3 ตัวชี วัดบางตัว อาจมีการปรับเปลียนให้เหมาะสม ควรให้ทุกคนในหน่วยงาน
รับทราบ
6. การยอมรับและให้รางวัล (Recognition and Rewards) ในการจัดการความรู้ให้
ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายทีวางไว้นนั จะต้องมีสิงกระตุน้ ผลักดันให้เกิ ดการแลกเปลี ยน
เรี ยนรู้ การพิจารณาเรื องการยอมรับ และการให้รางวัลก็เพือให้ทุกคนตระหนักถึ งความสําคัญ
ความสอดคล้อง และความเต็มใจถ่ ายทอดร่ วมกับผูอ้ ื น ซึ งแต่ละองค์กรต้องพิจารณาตามความ
เหมาะสม เช่น ของรางวัล ประกาศเกียรติคุณ คํายกย่องชมเชย
สํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบัน เพิ มผลผลิ ต
แห่ งชาติ (2548) ได้ก ล่ า วถึ ง การนํากระบวนการเปลี ยนแปลงมากําหนดเป็ นองค์ประกอบของ
การจัดการความรู้ ซึงมี 6 องค์ประกอบ ดังนี
1. การเตรี ยมการปรับเปลี ยนพฤติกรรม เช่ น กิ จกรรมการมีส่วนร่ วมสนับสนุ นจาก
ผูบ้ ริ หาร (ทีทุกคนมองเห็น) โครงสร้ างพืนฐานขององค์กร ทีม/หน่วยงานทีรับผิดชอบ มีระบบ
ติดตามและประมวลผล กําหนดปั จจัยแห่งความสําเร็ จอย่างชัดเจน
2. การสื อสาร เช่น กิจกรรมทีทําให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ งทีองค์กรจะทําประโยชน์ทีจะ
เกิดกับทุกคน แต่ละคนจะมีส่วนร่ วมได้อย่างไร
3. กระบวนการและเครื องมือ ช่วยในการค้นหา เข้าถึ ง ถ่ายทอด และแลกเปลี ยน
เรี ยนรู้สะดวกขึน โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื องมือขึนอยูก่ บั ชนิดของความรู ้ ลักษณะของ
องค์กร (ขนาด สถานทีตัง) ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร และทรัพยากร
4. การเรี ยนรู้ เพือสร้ างความเข้าใจและตระหนักถึ งความสําคัญ และหลักการของ
การจัดการความรู้โดยการเรี ยนรู้ ตอ้ งพิจารณาถึ งเนื อหา กลุ่มเป้ าหมาย วิธีการ การประเมินผล
และการปรับปรุ ง
5. การวัดผล เพือให้ทราบว่า การดําเนิ นการได้บรรลุ เป้ าหมายทีตังไว้หรื อไม่ มีการ
นําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุ งแผน และการดําเนินการให้ดีขึน มีการนําผลของการวัดมา
ใช้ในการสื อสารกับบุคคลในทุกระดับ ให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้อง

70
พิจารณาด้วยว่า จะวัดผลทีขันตอนใด ได้แก่ วัดทีระบบ (System) วัดทีผลลัพธ์ (Out Put) หรื อ
วัดทีประโยชน์จะได้รับ (Out Come)
6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็ นการสร้ างแรงจู ง ใจให้เกิ ดการปรั บ เปลี ยน
พฤติ ก รรม และการมี ส่ วนร่ ว มของบุ ค ลากรในทุ ก ระดับ โดยข้อ ควรพิ จารณา ได้แก่ ค้นหา
ความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสันและระยะยาว บูรณาการกับระบบทีมีอยู่ ปรับเปลียน
ให้เข้ากับกิจกรรมทีทําในแต่ละช่วงเวลา
จากขันตอนและองค์ประกอบของการจัดการความรู ้ ในโรงเรี ย นที กล่ า วมาข้า งต้น
จะเห็นได้วา่ การจัดการความรู้ในโรงเรี ยนสิ งสําคัญทีต้องเริ มเป็ นอันดับแรกคือ การปรับเปลียนของ
องค์กร เพือสร้างบรรยากาศ และเปิ ดโอกาสให้คนในองค์กรได้มีส่วนร่ วมในการทํางาน การสื อสาร
เป็ นการสร้ างความเข้าใจเป็ นเบืองต้น กระบวนการ และเครื องมื อในการจัดการความรู ้ สามารถ
ทํา ให้ก ารแลกเปลี ยนเรี ย นรู้ เป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ การยอมรั บ และให้รางวัล เพื อให้ทุ ก คน
ตระหนักถึงความสําคัญ และจําเป็ นต่อการจัดการความรู ้ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู ้เป็ นวิธีการหรื อขันตอนการจัดการความรู ้ ทีจะนําบุคลากร
ในองค์กรไปสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) ซึง เซ็งกี (Senge, 1990: 3)ได้กล่าวถึง
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้วา่ เป็ นองค์กรทีบุคคลมุ่งเพิมความสามารถอย่างต่อเนื องในการสร้ างสรรค์
ผลผลิ ต อย่า งแท้จ ริ ง เป็ นองค์ ก รที ส่ ง เสริ ม แรงบัน ดาลใจให้ บุ ค คลได้เรี ยนรู ้ ร่ วมกันอย่างเต็ ม
ความสามารถ และเซ็งกี (Senge, 1990: 6-10) ยังได้กล่าวถึงวินยั 5 ประการ ทีเป็ นพืนฐานขององค์กร
แห่งการเรี ยนรู้ไว้ ดังนี
1. การมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ (Personal Mastery) องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นองค์กรทีมี
การเรี ยนรู้ผ่านกลุ่มบุคคล ซึ งการเรี ยนรู ้ ขององค์กรจะเกิดขึนได้ต่อเมือบุคคลนันได้มีการเรี ยนรู้
และฝึ กเรี ยนรู้อย่างสมําเสมอ เพือเป็ นการขยายขีดความสามารถให้มีความชํานาญมากขึน และ
ในขณะเดียวกันก็เห็นภาพในอนาคตด้วย
2. รู ปแบบการคิดและมุมมองทีเปิ ดกว้าง (Mental Models) เป็ นข้อตกลงเบืองต้น เป็ น
ความเชื อพืนฐาน ข้อสรุ ป หรื อภาพลัก ษณ์ ที ตกผลึ ก ในความคิ ด ของคนที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อความรู้
ความเข้าใจต่อสรรพสิ งในโลก มีผลต่อการประพฤติปฏิบตั ิต่อค่านิยม เจตคติต่อบุคคล เพือเป็ นการ
ฝึ กให้เกิ ดความเข้าใจ และสามารถแยกแยะสิ งทีเชื อกับสิ งทีปฏิ บตั ิได้ โดยองค์กรจําเป็ นต้องมี
การเปิ ดเวทีทีสะท้อนถึงชุ มชนนักปฏิบตั ิ ให้เกิดขึนในองค์กร เพือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้คนมี
การเรี ยนรู้ ร่วมกัน เช่น การจัดให้มีเครื อข่ายแบบไม่เป็ นทางการ การแลกเปลี ยนความคิดเห็ น
การพบปะกันตามทางเดิน การเล่าเรื อง การเล่าประสบการณ์ เทคนิคการจัดประชุมรวมไปจนถึง
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แนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิงาน ซึ งต้องมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน การสร้างความเข้าใจทีดี
และปรับปรุ งแบบแผนความคิดร่ วมกันผ่านเวทีการแลกเปลียนทีสะท้อนให้เห็นถึงการเป็ นชุมชน
นักปฏิบตั ิทีดี
3. วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) วิสัยทัศน์จะเป็ นพลังในการขับเคลือนภารกิจ
ต่าง ๆ ขององค์กรเพือไปสู่ จุดมุ่งหมายทีกําหนดไว้ และเป็ นจุดร่ วมและเป็ นพลังในการเรี ยนรู ้ของ
สมาชิ กในองค์กร ซึ งผูน้ าํ จําเป็ นต้องมีการพัฒนาวิสัยทัศน์เฉพาะขึนมา และแบ่งปั นให้ผอู ้ ืนได้รู้
เข้าใจ โดยวิสัยทัศน์ร่วมนีมีคุณค่าทังทางภายใน เช่น การสร้างแรงบันดาลใจให้คนเกิดความยึดมัน
ศรัทธา หรื อเกิดความผูกพันกับทีม กับองค์กร เพือเป็ นแรงผลักดันให้คนเกิดการคิด และทําในสิ งที
ดีกว่า ส่ วนคุณค่าภายนอก ได้แก่ ผลสําเร็ จทีเกิดขึนกับองค์กร ด้านทีองค์กรมีความเป็ นเลิศ
4. การเรี ยนรู้ของทีม (Team Learning) เป็ นสิ งหนึ งทีต้องคํานึงถึงคือ จะทําอย่างไรให้
ระดับความสามารถของทีมเหนื อกว่าระดับความสามารถของบุคคลในทีม โดยการพัฒนาทีมให้มี
ขีดความสามารถนันจําเป็ นต้องมีการประสานความสัมพันธ์กนั ไว้เป็ นอย่างดี โดยผ่านการพูดคุย
และการอภิปรายร่ วมกันของคนในองค์กร เพือให้เกิ ดการปรั บทิศทางให้เหมาะสมกับองค์ก ร
นอกจากนี จําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีการเพิมอํานาจในการตัดสิ นใจให้แก่บุคคลหรื อทีม เพือให้
สามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้
5. การคิดอย่างเป็ นระบบ (Systems Thinking) ระบบ คือ ส่ วนย่อยทีเกียวเนื องกัน
ซึ งจะสะท้อนให้เห็นการทํางานของส่ วนย่อย ๆ การทํางานอย่างหนึ งจะมีผลกระทบต่อส่ วนย่อย
อืน ๆ ทีเหลือในระบบ ซึงจะส่ งผลต่อความก้าวหน้าขององค์กร
กระบวนการจัดการความรู้ ได้มีหน่วยงาน นักวิชาการและนักการศึกษา ได้อธิ บายถึง
กระบวนการจัด การความรู้ ไว้ห ลายขันตอนแตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะขันตอนตามบริ บ ทของ
หน่วยงานทีได้จดั การความรู้ อาทิเช่น
สํา นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิมผลผลิ ต
แห่งชาติ (2548: 5-6) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
ว่า เป็ นกระบวนการแบบหนึ งทีจะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขันตอนทีทําให้เกิดกระบวนการจัดการ
ความรู้ หรื อพัฒนาการของความรู้ทีจะเกิดขึนภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขันตอน ดังนี
1. การบ่งชีความรู้ เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้ าหมาย คืออะไร และเพือให้
บรรลุเป้ าหมาย เราจําเป็ นต้องรู้อะไร ขณะนีเรามีความรู ้อะไรบ้าง อยูใ่ นรู ปแบบใด อยูท่ ีใคร
2. การสร้ างและแสวงหาความรู้ เช่ น การสร้ างความรู ้ ใหม่ แสวงหาความรู้ จาก
ภายนอก รักษาความรู้เก่า กําจัดความรู ้ทีใช้ไม่ได้แล้ว

72
3. การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ เป็ นการวางโครงสร้างความรู้ เพือเตรี ยมพร้อมสําหรับ
การเก็บความรู้ อย่างเป็ นระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลันกรองความรู ้ เช่น ปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารให้เป็ นมาตรฐาน
ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุ งเนือหาให้สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้ เป็ นการทําให้ผใู ้ ช้ความรู ้นนเข้
ั าถึงความรู ้ทีต้องการได้ง่าย และ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web Board และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
6. การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู ้ทาํ ได้หลายวิธีการ โดยกรณี เป็ น Explicit Knowledge
อาจจัดทําเป็ นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ หรื อกรณี เป็ น Tacit Knowledge
อาจจัดทําเป็ นระบบ ที มข้ามสายงาน กิ จกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้
ระบบพีเลียง การสับเปลียนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลียนความรู้ เป็ นต้น
7. การเรี ยนรู้ ควรทําให้การเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนหนึงของงาน เช่น เกิดระบบการเรี ยนรู ้จาก
สร้างองค์ความรู้ > นําความรู้ไปใช้ > เกิดการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไป
อย่างต่อเนือง
บุญดี บุญญากิ จ และคณะ (2547: 20-23) ได้สรุ ปขันตอนหลักของกระบวนการ
ความรู้ (Knowledge Process) ไว้ดงั นี
1. การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) เป็ นการทําแผนทีความรู้ เพือหาว่า
ความรู้ใดมีความสําคัญ สําหรับองค์กร จัดลําดับ ความสําคัญของความรู ้เหล่านัน เพือให้องค์กร
วางขอบเขตของการจัดการความรู้ และสามารถจัดสรรทรั พยากรได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็ นการจัด
บรรยากาศ และวัฒนธรรมขององค์กรทีเอือให้บุคลากรกระตือรื อร้นในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ซึงกัน
และกัน เพือใช้ในการสร้างความรู้ใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา
3. การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ (Knowledge Organization) เป็ นการจัดทําสารบัญและ
จัดเก็บความรู้ประเภทต่าง ๆ เพือให้การเก็บรวบรวม การค้นหา การนํามาใช้ทาํ ได้ง่ายและรวดเร็ ว
4. การประมวลและกลันความรู ้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็ น
การประมวลความรู้ให้อยูใ่ นรู ปแบบและภาษาทีเข้าใจง่าย และใช้ได้ง่าย
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็ นการเผยแพร่ ความรู ้ เพือให้ผอู้ ืนได้ใช้
ประโยชน์ ทําได้ 2 ลักษณะ คือ การป้ อนความรู้ (Push) ให้ผรู ้ ับโดยผูร้ ับไม่ได้ร้องขอหรื อต้องการ
และการให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ (Pull) ให้ผรู้ ับสามารถเลือกรับ หรื อใช้แต่เฉพาะข้อมูลหรื อความรู้
ทีต้องการเท่านัน
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6. การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู ้ (Knowledge Sharing) เป็ นการจัดทําเอกสาร จัดทํา
ฐานความรู้ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยให้เข้าถึงความรู ้ได้ง่ายและรวดเร็ วขึน
7. การเรี ยนรู้ (Learning) การเรี ยนรู ้ของบุคคลจะทําให้เกิดความรู ้ใหม่ ๆ ขึนมากมาย
ซึ งจะไปเพิมพูนองค์ความรู้ขององค์กรทีมีอยูแ่ ล้วให้มากขึนเรื อย ๆ ความรู ้เหล่านีจะถูกนําไปใช้
เพือสร้างความรู้ใหม่ ๆ เป็ นวงจรทีไม่มีสินสุ ด เรี ยกว่าเป็ น “วงจรแห่งการเรี ยนรู ้”
วิจารณ์ พานิช (2547: 7-9) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู ้วา่ เป็ นกระบวนการ
ร่ วมกันโดยผูป้ ฏิ บตั ิงานในองค์ก ารหรื อหน่ วยงานย่อยขององค์ก ารโดยความรู้ ที ใช้ มี ทงที
ั เฟ้ น
มาจากภายนอกกลุ่มหรื อองค์การ มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และสร้างขึนใช้ภายในองค์การ ผ่านการ
ทํางานร่ วมกันโดยมีเป้ าหมายทีผลสัมฤทธิ ของงานสู งขึนกว่าเดิมจากการทํางานร่ วมกันของสมาชิก
ในองค์ก าร ซึ งเป็ นกิ จ กรรมของผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านไม่ ใ ช่ กิ จ กรรมของนัก วิ ช าการหรื อ นัก ทฤษฎี
แต่นกั วิชาการหรื อนักทฤษฎีอาจเป็ นประโยชน์ในฐานะแหล่งของความรู ้ (Resource Person) หรื อ
ผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ทีจะช่ วยให้เกิ ดพัฒนาการของความรู ้ หรื อการจัดการ
ความรู้ทีจะเกิดขึนภายในองค์การมี 6 ขันตอน ซึ งสรุ ปได้ดงั นี
1. การกําหนดความรู้ทีต้องการใช้ (Define) เป็ นการนําความมุ่งมัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การมากําหนดความรู ้ ทีต้องการใช้ เพือให้การจัดการความรู้
มีจุดเน้นไม่สะเปะสะปะ
2. การเสาะหาและยึดกุ มความรู้ (Capture) เป็ นการพัฒนาขีดความสามารถใน
การเสาะหา และยึดกุมความรู้ ทีอยู่กระจัดกระจายหรื อแฝงอยู่ตามทีต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์
ดําเนินการอย่างสมําเสมอ จนเกิดทักษะและความชํานาญในการเสาะหา และยึดกุมแหล่งความรู้
ทีจะเสาะหาอาจจะมาจากภายนอก หรื อผูท้ ีทํางานอยูด่ ว้ ยกันในองค์การก็ได้
3. การสร้างความรู้ (Create) ซึ งในมุมมองเดิม ความรู้ตอ้ งสร้างโดยผูร้ ู้ /ผูเ้ ชี ยวชาญ
แต่ในมุมมองใหม่ ความรู้เกิดขึนทุกจุดของการทํางาน โดยทุกคนทีทํางาน เป็ นความรู ้ทีฝังอยูใ่ น
สมอง ซึ งอาจจะพูดออกมาไม่ได้ การสร้างความรู ้อาจทําได้ทงก่
ั อนลงมือทํา ระหว่างการทํางาน
และสรุ ปประมวลประสบการณ์หลังจากการทํางาน ในการสร้ างความรู ้ ไม่จาํ เป็ นต้องสร้างใหม่
ทังหมด 100 % อาจเริ มจาก 10-20 % ก็ได้
4. การกลันกรอง (Distil) ความรู ้ บางอย่า งเป็ นสิ งล้าสมัย บางอย่างเป็ นสิ งที
ไม่เหมาะสมกับบริ บทหรื อสภาพแวดล้อมสําหรับเรา จึงจําเป็ นต้องมีการกลันกรอง เพือให้นาํ
ความรู้ทีเหมาะสมมาใช้
5. การแลกเปลียนเรี ยนรู้ (Share) การแลกเปลียนเรี ยนรู ้เป็ นสิ งสําคัญทีสุ ด เพราะ
แต่ละคนมีมุมมองต่อความรู้ ไม่เหมือนกันต้องมาแลกเปลียน มิฉะนันจะเก็บอยูภ่ ายในตัวไม่มีการ
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ยกระดับความรู้ ถ้าขาดการแลกเปลียนความรู ้ ทีมีอยู่จะเก่ า ล้าสมัยอย่างรวดเร็ ว ไม่งอกงาม
ยิงแลกเปลียนมากก็ยิงได้กาํ ไรมาก การแลกเปลียนเรี ยนรู ้เป็ นสิ งยากทีสุ ด คนไม่อยากแลกเปลียน
เพราะกลัวขาดทุน กลัวเสี ยเปรี ย บ ต้องสร้ างเงื อนไข และกติ กาที ส่ งเสริ ม การแลกเปลี ยน
การแบ่งปันให้เกิดประโยชน์แก่ผมู้ ีพฤติกรรมแบ่งปั นความรู้ และไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผมู ้ ีพฤติกรรม
กักตุน หรื อปกปิ ดความรู้
6. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Use) ทําให้เกิดผลจากการใช้ความรู ้ เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์/
บริ การ พัฒนากระบวนการทํางาน พัฒนาสมาชิ กองค์การ และมี ผลเชิ งป้ องกันต่อขันตอน
การจัดการความรู้ ซึ งตามทีกล่ าวมาข้างต้นนัน การใช้ความรู้ ตอ้ งเป็ นการเอาความรู้ มาใช้ใน
การทํางานให้มาก ไม่ควรเริ มด้วยการหาความรู ้มาใส่ ไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ งเสี ยงมากทีจะไม่เกิด
ประโยชน์ ไม่คุม้ ค่า
บดินทร์ วิจารณ์ (2550: 45-46) ได้แบ่งขันตอนกระบวนการจัดการความรู ้ออกเป็ น
5 ขันตอน ดังนี
1. การกําหนดชนิ ดของทุนปั ญญาหรื อองค์ความรู้ทีต้องการ (Define) เป็ นการกําหนด
เพือตอบสนองกลยุทธ์ขององค์ก ารหรื อการปฏิบตั ิงานหรื อเป็ นการค้นหาว่าองค์ความรู ้หลักของ
องค์ก ารคื ออะไร (Core Competency) และเป็ นองค์ความรู ้ ที สามารถสร้ า งความแตกต่ า ง เมื อ
เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งได้อย่างเด่นชัด
2. การสร้างทุนปั ญญาหรื อการค้นหา ใช้ป ระโยชน์จากสิ งทีมีอยู่แล้ว (Create) ด้วย
การส่ งไปศึกษาเพิมเติม การสอนงานภายในองค์การ หรื อหากเป็ นองค์ความรู ้ใหม่อาจจําเป็ นต้อง
หาจากภายนอกองค์การจากที ปรึ กษา การเรี ยนรู้ จากความสํา เร็ จของผูอ้ ืน และการเที ยบเคี ย ง
(Benchmarking)
3. การเสาะหาและจัดเก็บองค์ความรู้ในองค์การ (Capture) โดยทําอย่างเป็ นระบบทัง
องค์ความรู้ทีอยูใ่ นรู ปแบบสื อต่าง ๆ (Explicit Knowledge) และในรู ปแบบประสบการณ์ (Tacit
Knowledge) ให้เป็ นทุนความรู้ขององค์การ ซึ งพร้ อมต่อการยกระดับความรู ้ และขยายความรู ้ให้
ทัวทังองค์การได้โดยง่าย
4. การแบ่งปั นแลกเปลี ยน (Share) เป็ นการแบ่งปั น แลกเปลี ยน เผยแพร่ กระจาย
ถ่ายโอน ซึ งมีหลายรู ปแบบ และหลายช่ องทาง เช่ น การจัดสัมมนาแลกเปลี ยนความรู ้ ซึ งกัน
และกัน การสอนงาน หรื อในรู ปแบบอืน ๆ ทีมีการพบปะแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ซึงกันและกัน หรื อ
มีการถ่ายโอนความรู้ ในลักษณะเสมือน (Virtual) ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อระบบ
E-Learning เป็ นต้น
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5. การใช้ประโยชน์ (Use) เป็ นการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์
และผลสั ม ฤทธิ เกิ ด ขึ น และเกิ ด เป็ นปั ญ ญาปฏิ บ ัติ การขยายผลให้ ร ะดับ ความรู้ แ ละขี ด
ความสามารถในองค์การสู งขึน
เดล และเกรสัน (Dell and Grayson, 1998: 167) ได้เสนอแนวคิดเกียวกับการจัดการ
ความรู้ในองค์กร ซึงมีองค์ประกอบหลักอยู่ องค์ประกอบ คือ
1. การกําหนดสิ งสําคัญทีองค์กรจะต้องทําให้สําเร็ จ ขันตอนนี เป็ นขันตอนทีสําคัญ
ทีสุ ด เพราะเป็ นการกําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ซึ งส่ วนใหญ่จะเกียวข้องกับการทําให้
ลู ก ค้า ประทับ ใจ การลดระยะเวลาในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ บริ ก ารใหม่ ๆ ความเป็ นเลิ ศ
ในการปฏิบตั ิ
2. ปั จจัยที ทํา ให้สามารถจัดการความรู ้ ไ ด้อย่า งมี ประสิ ทธิ ผล องค์กรจะต้องสร้ า ง
ปัจจัย 4 ด้าน ถึงจะช่วยให้การจัดการความรู ้ดาํ เนินการได้อย่างราบรื น ดังนี
2.1 วัฒนธรรมองค์กร ซึ งได้แก่ การสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารระดับสู งในการเป็ น
แบบอย่างทีดี สร้างบรรยากาศทีทําให้บุคลากรกล้าคิด กล้าทําเปิ ดเผยต่อกัน มีการทํางานเป็ นทีม
2.2 เทคโนโลยี จะช่ ว ยทํา ให้ ก ารจัด การความรู ้ ท ํา ได้อ ย่ า งรวดเร็ ว ขึ น เช่ น
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เป็ นต้น
2.3 โครงสร้างขององค์กรทีเอือต่อการจัดการความรู ้ เช่น การกําหนดบุคคลหรื อ
ทีมรับผิดชอบในการจัดการความรู ้ในองค์กร และการกําหนดเครื อข่ายการแลกเปลี ยนความรู้ ที
ชัดเจน เป็ นต้น
2.4 การวัด ผลการจัด การความรู ้ เป็ นสิ งสํ า คัญ ที จะเป็ นหลัก ฐานที บอกถึ ง
ประโยชน์ทีเกิดขึนจากการจัดการความรู ้ในองค์กร
3. กระบวนการเปลียนแปลง เมือได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ และ
มันใจว่ามี ปั จจัย ทัง 4 อย่า ง ที กล่ าวมาข้า งต้นแล้วองค์ก รจะต้องใช้ก ระบวนการขับเคลื อนเพือ
เปลียนแปลงตามต้องการ กระบวนการในการขับเคลือนมี 4 ขันตอน ดังนี
3.1 การวางแผน เป็ นการประเมินตนเองว่าอยูท่ ีไหน เมือเทียบกับสิ งทีอยากเป็ น
3.2 ออกแบบ เป็ นการกําหนดหน้าที บทบาทของผูม้ ีส่วนร่ วม เทคโนโลยีทีใช้
กําหนดการวัดผลลัพธ์ทีต้องการจัดทําตามแผนงาน
3.3 ปฏิบตั ิ เป็ นการทําโครงการนําร่ องและการดําเนิ นการตามแผน
3.4 ขยายผล เป็ นการนําความสําเร็ จจากโครงการนําร่ องไปใช้ขยายผลให้ทวองค์
ั กร
โดยดัดแปลงจากรู ปแบบการจัดการความรู้ของบริ ษทั Xerox Corporation ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ซึงมีองค์ประกอบหลัก 6 ประการ ดังนี
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3.4.1 การจัดการเปลี ยนแปลง และพฤติกรรม (Transition and Behavior
Management)
3.4.2 การสื อสาร (Communication)
3.4.3 กระบวนการและเครื องมือ (Process and Tools)
3.4.4 การฝึ กอบรมและการเรี ยนรู้ (Training and Learning)
3.4.5 การวัดผล (Measurement)
3.4.6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล (Recognition and Reward)
ทาบาน และคณะ (Turban and others, 2004) ได้แบ่งกระบวนการของการจัดการ
ความรู้ออกเป็ น 6 ขันตอน ดังนี
1. การสร้างความรู้ (Create)
2. การจัดและเก็บความรู ้ (Capture/Store)
3. การเลือกหรื อกรอง (Refine)
4. การกระจาย (Distribute)
5. การใช้ (Use)
6. การติดตาม/ตรวจสอบ (Monitor)
ทาคูชิ และโนนากะ (Takeuchi and Nonaka, 2004: 188) ได้กล่าวถึง ความรู้วา่ มีอยู่ 2
ประเภท คือ ความรู้ทีซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ ทีฝังลึกทีอยูใ่ นตัวบุคคลทีเกิดจาก
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้หรื อพรสวรรค์ต่าง ๆ ซึ งสื อสาร หรื อถ่ายทอดในรู ปของตัวเลข สู ตร หรื อ
ลายลักษณ์อกั ษรได้ยาก ความรู้ชนิ ดนี พัฒนาและแบ่งปั นกันได้ และเป็ นความรู ้ ทีก่อให้เกิดความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขัน ส่ วนความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ทีเป็ นเหตุเป็ นผล
สามารถรวบรวม และถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสื อ คู่มือ เอกสาร และรายงาน
ต่าง ๆ ซึ งทําให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
เมือพิจารณาสัดส่ วนความรู ้ ทงสองประเภท
ั
จะพบว่าความรู ้ในองค์กรส่ วนใหญ่เป็ น
ความรู้ประเภทความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) มากกว่าความรู ้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
หลายเท่า ถ้าจะเปรี ยบเทียบกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่ น ภูเขานําแข็ง เราสามารถเปรี ยบเทียบ
ได้วา่ ความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เปรี ยบเสมือนส่ วนของภูเขานําแข็งทีโผล่ขึนเหนือนํา
ซึ งเป็ นส่ วนน้อยมากเมือเปรี ยบเที ยบกับภูเขานําแข็งที อยู่ใต้นาที
ํ เป็ นส่ วนความรู ้ ซ่อนเร้ น (Tacit
Knowledge) ซึ ง ประพนธ์ ผาสุ ขยืด (2550: 23) ได้กล่าวถึงความรู ้ทงสองประเภทนี
ั
ว่า สามารถ
เปลียนสถานะระหว่างกันได้ตลอดเวลาขึนอยูก่ บั สถานการณ์ซึงจะทําให้เกิดความรู ้ใหม่ ๆ โดยผ่าน
กระบวนการทีเกิ ดขึนเกิ ดจากการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ทีมีการแลกเปลี ยนการเรี ยนรู ้ ร่วมกันระหว่าง
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ผูป้ ฏิบตั ิงาน ความรู้ใหม่เริ มต้นทีปั จเจกบุคคลเสมอ และจะถูกแปรเปลียนเป็ นความรู ้ขององค์การ
ความรู้ ใ หม่ ขององค์ก ารจะเกิ ดขึ นจากปฏิ กิ ริย าระหว่า งความรู ้ ที ปรากฏอย่างชัดแจ้งกับ ความรู้
ทีฝังลึกในกระบวนการทีเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง ทีเรี ยกว่า Knowledge Spiral หรื อ SCEI: The
Knowledge Conversion Process ดังภาพที 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 จะเห็นว่าองค์กรมีการสร้างความรู้
ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ทีฝังลึก (Tacit
Knowledge) โดยแบ่งออกได้เป็ น 4 ลักษณะ ดังนี
1. กระบวนการสัง คมประกิ ต (Socialization) เป็ นการแบ่ งปั น และสร้ าง Tacit
Knowledge จาก Tacit Knowledge ของผูท้ ีสื อสารระหว่างกัน โดยการแลกเปลียนประสบการณ์
ตรง เช่น ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายของทีม A ได้เรี ยนรู ้เทคนิ คการขายใหม่ ๆ จากผูจ้ ดั การฝ่ ายขายของที ม
B ทีประสบความสําเร็ จในการขาย โดยการพูดคุยปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกันก็จะได้รับความรู ้จาก
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายของทีม B มาเป็ นความรู้ของตนเองเพือใช้ในการทํางาน
2. กระบวนการสร้างความรู้จากภายนอก (Externalization) การสร้ างและแบ่งปั น
ความรู้จากสิ งทีมี และเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นการแปลงความรู ้ทีซ่ อนเร้น (Tacit
Knowledge) เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เช่ น กรณี ผจู ้ ดั การฝ่ ายขายทีม A ซึ ง
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หลังจากการเรี ยนรู้เทคนิ คการขายจากข้างต้นแล้วก็นาํ มาเขียนเป็ นหนังสื อ เอกสาร หรื อรายงาน
ต่าง ๆ เพีอเผยแพร่ ให้ผสู้ นใจทัวไป
3. กระบวนการรวมกันขององค์ความรู ้ (Combination) เป็ นการแปลงความรู ้ทีซ่ อนเร้น
(Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยรวบรวมความรู้ประเภทชัดแจ้ง
(Explicit) ทีเรี ยนรู้มาสร้างเป็ นความรู ้ เช่ น กรณี ผจู้ ดั การฝ่ ายขายทีม A ซึ งต่อมาได้ไปศึกษาข้อมูล
เพิมเติมเกียวกับเทคนิคการขายจากตําราต่าง ๆ ทีมีอยูห่ ลากหลายแล้วสรุ ป และเผยแพร่ เป็ นเทคนิค
การขายรู ปแบบใหม่ ซึ งเกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ และความรู้ของตนเอง
4. กระบวนการสร้างความรู้ ภายใน (Internalization) เป็ นการเปลียนแปลงความรู้ที
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาเป็ นความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เกิดจากการนําความรู้ที
เรี ยนมาไปปฏิบตั ิหลังจากผูจ้ ดั การฝ่ ายขายทีมอืน ๆ เช่น ทีม C D หรื อ E เป็ นต้น ศึกษาการขายจาก
ตําราหรื อคู่มือต่าง ๆ ทีมีอยู่ (ซึ งอาจรวมถึงหนังสื อทีเขียนโดยผูจ้ ดั การทีม A) แล้วนําไปปรับใช้
ในการทํางานของตนเองจนทํา ให้เกิ ดทัก ษะความชํานาญในเรื องเทคนิ ค การขายจนกลายเป็ น
ความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) ของตนเองในทีสุ ด และเมือเกิดความรู ้แล้วไปแลกเปลียนกับ
ลูกค้าหรื อผูจ้ ดั การรายอืน ๆ ต่อไป จะเกิดกระบวนการทีเรี ยกว่า Socialization คือ การแปลง
ความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) จากประสบการณ์ของผูจ้ ดั การรายนัน ๆ ไปเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) ของคนอืนต่อไปเป็ นกระบวนการทีหมุนเวียนไปเรื อย ๆ ไม่มีทีสิ นสุ ด
จากการสร้างความรู้ของทาคูชิ และโนนากะ (Takeuchi and Nonaka, 2004: 188)
ทีกล่าวมาในข้างต้น และโนนากะ และคอนโนะ (Nonaka and Konno, 1999) ได้กล่าวถึ งความ
ต้องการในการนําความรู้ ทีมีอยู่แต่ ละบุ คคลมาใช้ประโยชน์ เป็ นแนวทางการจัดการความรู้ ใ น
องค์ก ร โดยการสร้ างแหล่ง จัดเก็บ ความรู ้ แ ละพัฒนาวิธี ก ารเข้า ถึ ง ความรู ้ ไ ด้อย่างรวดเร็ ว และ
มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีขนตอนการจั
ั
ดการความรู ้ ดังนี
1. การจัดหาหรื อสร้างความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็ นกระบวนการพัฒนาและ
การสร้างความรู้ใหม่จากทักษะ และความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร เป็ นวิธีการพัฒนาความรู้
ของแต่ละบุคคลในลักษณะของกระบวนการแลกเปลี ยนประสบการณ์ โดยการระดมความคิ ด
การแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างบุคคลในกลุ่ม ระดับความรู ้ของแต่ละบุคคลมีหลายระดับ เช่น
รู้วา่ อะไร (Know What) รู้วา่ ทําอย่างไร (Know How) รู ้วา่ ทําไม (Know Why) บ้างก็ห่วงใย
และหาทางแก้ไขว่าทําไมถึงเป็ นอย่างนัน (Care Why)
2. การแบ่งปั นความรู ้ (Knowledge Sharing) เป็ นขันตอนในการนําเอาความรู้ที
สร้างไว้ หรื อบันทึกไว้ออกเผยแพร่ ให้เป็ นทีรับรู ้และแพร่ หลายในองค์กร โดยใช้เครื องมือในการ
ติดต่อสื อสารทีเรี ยกว่า Collaborative Tools ได้แก่ E-mail Newsgroup ขันตอนนีเป็ นกระบวนการ
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แปลงความรู้ของแต่ละบุคคลออกมาเป็ นแนวทางในการสร้างความรู ้ใหม่ทีมีการบันทึกข้อมูล ทําให้
เกิดเป็ นทักษะใหม่ เป็ นความชํานาญในการแก้ปัญหาของงานนัน ๆ
3. การใช้หรื อการเข้าถึงความรู้ (Knowledge Utilization) เป็ นการใช้ความรู้ในองค์กร
จากฐานข้อมูล วรรณกรรม การสนทนา เป็ นการผสมผสานความรู ้จากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ
ไลโบวิทซ์ (Leibowitz, ) ได้กาํ หนดกระบวนการจัดการความรู ้ ดังนี
1. การกําหนดความถนัด การกําหนดกลยุทธ์ การค้นหาแหล่งความรู ้ (Identification)
2. การถอดความรู้ (Capture) ทําให้ความรู ้ทีมีอยูเ่ ป็ นระเบียบแบบแผน
3. การเลือกความรู้ (Select) กําหนดความรู ้ทีสัมพันธ์กนั มีคุณค่า และถูกต้องและแยก
ความรู้ทีขัดแย้งกันออกไป
4. การจัดเก็บความรู้ (Store) จัดเก็บความรู ้ไว้เป็ นฐานความรู ้ขององค์กร
5. การแบ่งปั นความรู้ (Share) กระจายความรู ้โดยอัตโนมัติสู่ ผใู ้ ช้โดยขึนอยูก่ บั ความ
สนใจงาน และการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนในงาน ความรู ้ผา่ นทีม
6. การนําความรู้มาใช้ในการตัดสิ นใจ แก้ปัญหา ช่ วยในการทํางานหรื อฝึ กอบรม
(Apply)
7. การสร้างความรู้ใหม่ โดยการวิจยั ทดลอง และการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Create)
8. การพัฒนาและทําการตลาด ผลิ ตภัณฑ์ และบริ การใหม่ ทีเป็ นผลมาจากการใช้
ความรู้ (Sell)
มาร์ ควอท์ (Marquardt, 2002: 29-30) ได้แบ่งการจัดการความรู้ ออกเป็ น 6 ขันตอน
ดังนี
1. การแสวงหาความรู้ (Acquisition) เป็ นขันตอนการจัดการความรู ้ ทีเป็ น การสะสม
ข้อมูล และสารสนเทศทีมีอยูท่ งภายในและภายนอกองค์
ั
กร
2. การสร้ า งความรู้ (Creation) เป็ นขั นตอนการสร้ า งความรู ้ ใ หม่ โ ดยอาศั ย
กระบวนการทีแตกต่างกันออกไป เริ มตังแต่นวัตกรรมไปจนถึงการวิจยั ทีสลับซับซ้อนทีต้องอาศัย
ความวิริยะอุตสาหะ นอกจากนี ยังอาจเกิ ดจากความสามารถในการมองเห็นการเชื อมโยงใหม่ ๆ
และการผนวกองค์ประกอบของความรู ้ทีเคยรู ้มาแล้วเข้ากับการให้เหตุผลเชิงอุปนัยทีซับซ้อนด้วย
3. การจัดเก็บความรู้ (Storage) เป็ นการเข้ารหัสและการเก็บรักษาความรู ้ ทีมีค่าของ
องค์กร เพือให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงความรู ้นนได้
ั ง่ายในทุกเวลา และทุกสถานที
4. การวิเคราะห์และการจัดทําฐานข้อมูล (Analysis and Data Mining) จะเกียวข้องกับ
เทคนิ คในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การปรับโครงสร้าง การทํา คลังความรู้และการทําให้ขอ้ มูลถูกต้อง
ส่ วนการจัดทําฐานข้อมูล จะทําให้องค์กรสามารถค้นหาความหมายของข้อมูลทีมีอยูไ่ ด้สมบูรณ์ขึน
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5. การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ (Transfer and Dissemination) หมายถึง การเคลื อนย้าย
ข้อมูล และความรู้ทงองค์
ั กร (ทังโดยเจตนาและไม่เจตนา) ซึ งอาจเป็ นไปได้ทงการใช้
ั
เครื องมือ
หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อแม้กระทังใช้คนทําก็ตาม
6. การประยุกต์ใช้และการทําให้ขอ้ มูลถูกต้องเทียงตรง (Application and Validation)
หมายถึง การประเมิน ความรู้ โดยคนในองค์กร เป็ นการนําความรู ้และประสบการณ์ อนั มีค่าของ
องค์กรมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
แมกเนอลิน และสปาร์ ก (McNurlin and Sprague, 2006: 531) ได้แบ่งขันตอน
การจัดการความรู้ ออกเป็ น 4 ขันตอน คือ
1. การสร้างและการรวบรวมความรู้ (Knowledge Creation Capture) โดย การก่อกําเนิด
ความรู้ ใหม่ การทําให้ความรู้ทีฝั งลึกกลายเป็ นความรู ้ ทีชัดแจ้ง การจ้างบุคคลทีตรงสาขาความรู้
การสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปั นความรู ้ ส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรม การสร้างสิ งจูงใจเพือให้เกิด
การแบ่งปั นความรู้
2. การจัดระบบและประเภทของความรู้ (Knowledge Organization and Categorization)
โดยการจัดทําเป็ นชุดความรู้ การเพิมบริ บทให้สารสนเทศ การจัดประเภทความรู ้ การสร้างคําศัพท์
เฉพาะความรู้นนั ๆ การสร้างข้อมูลเพิมเติม การวัดต้นทุนทางปั ญญา
3. การแพร่ กระจายและการเข้าถึงความรู้ (Knowledge Distribution and Access) โดย
การสร้ า งการเชื อมโยงความรู้ การสร้ างเครื อข่ ายมนุ ษ ย์ การสร้ างกลไกทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ น
การเผยแพร่ กระจาย และเข้าถึงความรู ้ การแบ่งปันความรู ้
4. การซึ มซับและนําความรู ้ไปใช้ใหม่ (Knowledge Absorption and Reuse) โดยการ
กระตุน้ ให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และเครื อข่ายทีไม่เป็ นทางการ
จากขันตอนและองค์ประกอบของการจัดการความรู ้ ในโรงเรี ยน และกระบวนการ
จัดการความรู้ทีนักวิชาการ และนักการศึกษาทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและพิจารณาถึงบริ บท
ของผูเ้ รี ยน และสามารถนํามาบูรณาการสิ งทีต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เชื อมโยงประสบการณ์
เดิมของผูเ้ รี ยน นําไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาชี วิตได้จริ ง และผูเ้ รี ยน
สามารถกําหนดเป้ าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเองให้บรรลุตามเป้ าหมาย
ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง สรุ ปสิ งทีได้เรี ยนด้วยตนเอง และนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปขันตอนในขันตอนและองค์ประกอบของการจัดการความรู้
ในโรงเรี ยน และกระบวนการจัดการความรู้ของนักวิชาการ และนักการศึกษาทีได้กล่าวมาข้างต้น
พอสรุ ปได้ดงั ตารางที 5
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ตารางที 5 กระบวนการจัดการความรู้
Nonaka and
Takeuchi ( )
การจัดหาหรื อ
สร้างความรู้

การแบ่งปันความรู้

Dell and
Grayson
( )
การวางแผน

Leibowitz
( )

Marquardt
( )

McNurlin and
Sprague ( )

การกําหนดความรู้

การแสวงหา
ความรู้

การสร้างและการ
รวบรวมความรู้

การออกแบบ

การถอดความรู้

การสร้างความรู้

การจัดระบบและ
ประเภทความรู้

การปฏิบตั ิ

การเลือกความรู้

การแบ่งปันความรู้

การใช้หรื อ
การเข้าถึง
ความรู้

การนําความรู้
ไปใช้
การสร้างความรู้
ใหม่

การขยายผล

การจัดเก็บความรู้
การพัฒนาและ
ขยายความรู้

การนําไปใช้

บุญดี บุญญกิจ
และคณะ ( )

วิจารณ์ พานิช
( )

บดินทร์ วิจารณ์
( )

ประพนธ์
ผาสุ ขยืด ( )

สุ นิตย์ ชูใจ
( )

การสั งเคราะห์ ของ
ผู้วจิ ยั

การบ่งชีความรู้

การค้นหาความรู้

การกําหนดความรู้
ทีต้องการใช้

การกําหนดชนิด
ของทุนปัญญา

ทิศทางของ
การจัดการความรู้

ปรับวัฒนธรรม
องค์กร

การสร้างและ
แสวงหาความรู้
การจัดความรู้ให้
เป็ นระบบ

การสร้างและ
แสวงหาความรู้
การจัดความรู้ให้
เป็ นระบบ

การเสาะหาและยึด
กุมความรู้
การสร้างความรู้

การสร้างทุน
ปัญญา

การประมวลและ
กลันกรอง

การประมวลและ
กลันกรอง

การกลันกรอง
ความรู้

การเตรี ยม
ความพร้อมการ
จัดการความรู้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน
การออกแบบ
การจัดการความรู้
การสร้างความรู้
จากความรู้ทีฝังลึก
เป็ นความรู้
ทีชัดแจ้ง
การแลกเปลียน
ความรู้เพือให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่

การเข้าถึงความรู้

การเข้าถึงความรู้

สํานังาน ก.พ.ร. และ
สถาบันเพิมผลผลิต
แห่ งชาติ ( )

การสื อสาร
กระบวนการและ
เครื องมือ

เรี ยนรู้

การเสาะหาและ
การเก็บองค์
ความรู้
การจัดเก็บความรู้
การวิเคราะห์และ
การจัดทํา
ฐานข้อมูล
การถ่ายโอน และ
เผยแพร่ ความรู้
การประยุกต์ใช้

การซึ มซับและนํา
ความรู้ไปใช้ใหม่

การแบ่งปัน
แลกเปลียนเรี ยนรู้

การแบ่งปัน
แลกเปลียนเรี ยนรู้

การแลกเปลียน
เรี ยนรู้

การแบ่งปัน
แลกเปลียน

การแลกเปลียน
เรี ยนรู้

การวัดผล

การจัดเก็บความรู้
อย่างเป็ นระบบ

การเรี ยนรู้

การเรี ยนรู้

การประยุกต์ใช้
ความรู้

การใช้ประโยชน์

การประยุกต์ใช้

การยอมรับและให้
รางวัล

การประยุกต์ใช้
ความรู้
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จากตารางที 5 ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์เป็ นขันตอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา 6 ขันตอน ดังตารางที 6
ตารางที 6 ขันตอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ และตามทฤษฎี
การเรี ยนรู้
ขันตอน
1. การเตรี ยม
ความพร้อม
การจัดการ
ความรู้กบั
ภูมิปัญญา
ท้องถิน
(Preparation
for
Knowledge
Management
on Local
Wisdom)
2. การ
ออกแบบ
การจัดการ
ความรู้
(Knowledge
Management
Designing)

กิจกรรม
เป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้นกั เรี ยน
มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการ
ความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
1. ครู ให้ความรู้เรื องการจัดการความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถินแก่นกั เรี ยน
2. ครู นาํ เสนอกรณี ตวั อย่างใน
การจัดการความรู้ และให้นกั เรี ยนช่วยกัน
วิเคราะห์วา่ ปั ญหาคืออะไร สาเหตุของ
ปัญหา และใช้วธิ ีการอะไรใน
การแก้ปัญหานัน
3. ครู ชีแจงเป้ าหมายการจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน
เป็ นการกําหนดเป้ าหมายในการจัดการ
ความรู้ กําหนดหน้าทีบทบาทของ
นักเรี ยนและวิธีการจัดการความรู้ให้ตรง
ตามเป้ าหมาย
1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละ 4 - 6 คน
2. นักเรี ยนในกลุ่มร่ วมกันกําหนด
เป้ าหมายในการจัดการความรู้ในเรื อง
ทีกลุ่มสนใจหรื อได้รับมอบหมาย
3. นักเรี ยนในกลุ่มช่วยกันกําหนดวิธีการ
ทีจะทําให้เป้ าหมายในการจัดการความรู้
ให้บรรลุตามเป้ าหมาย

กระบวนการสอนตามทฤษฎี
ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์ นไดค์
(Gordon and Hilgard, 1981)
กฎแห่งความพร้อม กฎแห่ง
การฝึ กหัด กฎแห่งการใช้ กฎแห่ง
ผลทีพึงพอใจ และจากการตัง
จุดมุ่งหมาย บุคคลจะแก้ปัญหาได้
ก็ต่อเมือกําหนดจุดมุ่งหมาย แล้วจึง
จะทําให้กิจกรรมทีจะทํานันประสบ
ผลสําเร็ จ

ทฤษฎีการเรียนรู้ ของออซุเบล
(David, Joseph and Helen, 1968)
ครู สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้เนือหาสาระอย่างมีความหมาย
ด้วยการนําเสนอความคิดรวบยอด
ทีครอบคลุมเนือหาสาระทีต้องการ
ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ล่วงหน้า
ก่อนสอนสาระนัน เพือผูเ้ รี ยนจะได้
ใช้ในการเชือมโยงกับสาระทีเรี ยนรู้
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ตารางที 6 ขันตอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ และตามทฤษฎี
การเรี ยนรู้ (ต่อ)
ขันตอน

กิจกรรม
4. นักเรี ยนในกลุ่มช่วยกันสรุ ปเป้ าหมาย
และวิธีการจัดการความรู ้ของกลุ่มเป็ น
เอกสาร หรื อแผนภูมิหรื ออืน ๆ

กระบวนการสอนตามทฤษฎี
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรู เนอร์
(Bruner, 1963)
มนุษย์เลือกทีจะรับรู ้สิงทีตนเอง
สนใจ และกระบวนการเรี ยนรู ้เกิด
จากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง
(Discovery Learning)
ทฤษฎีการสร้ างความรู้
(David, 1996)
1. ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูจ้ ดั กระทํากับข้อมูล
หรื อประสบการณ์ต่าง ๆ และ
สร้างความหมายของสิ งนันด้วย
ตนเอง
2. แนวคิดการสร้างความรู้ดว้ ย
ตนเองกับหลักการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามทีกําหนด แบ่งกลุ่มนักเรี ยน
ประมาณ 4-6 คน
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม
(Nicole and Holly, 2004)
กระบวนการกลุ่ม จะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมสู งสุ ด และ
ทําให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์สูงสุ ด
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ตารางที 6 ขันตอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ และตามทฤษฎี
การเรี ยนรู้ (ต่อ)
ขันตอน
3. การสร้าง
ความรู้
(Knowledge
Creating)
จากความรู้ที
ฝังลึก (Tacit
Knowledge)
เป็ นความรู้
ทีชัดแจ้ง
(Explicit
Knowledge)

กิจกรรม
เป็ นการสร้างความรู้โดยให้นกั เรี ยนไป
ศึกษาค้นคว้าจากความรู้ทีฝังลึก (Tacit
Knowledge) จนได้ความรู ้ทีมีอยูใ่ นตัวตน
ของนักเรี ยน เปลียนเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge)
1. นักเรี ยนในกลุ่มแบ่งหน้าทีกันไปศึกษา
ค้นคว้า หรื อแสวงหาความรู้ จากปราชญ์
ชาวบ้าน เอกสารหรื ออืน ๆ
2. นักเรี ยนในกลุ่มไปศึกษาค้นคว้า
ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน เอกสารหรื อ
อืน ๆ
3. นักเรี ยนแต่ละคนทําเอกสาร
สรุ ปความรู้ทีได้จากการแสวงหาความรู้

กระบวนการสอนตามทฤษฎี
ทฤษฎีการสร้ างความรู้
(David, 1996)
ครู ควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสร้าง
ความรู้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผเู้ รี ยน
มีส่วนร่ วมในกิจกรรม ผูเ้ รี ยนเป็ น
ผูจ้ ดั กระทํากับข้อมูลหรื อ
ประสบการณ์ต่าง ๆ และสร้าง
ความหมายของสิ งนันด้วยตนเอง
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์ (ทิศนา แขมมณี
และคณะ, 2545: 17)
เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้รับ
ประสบการณ์ทีหลากหลาย และ
มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม
ทังทางธรรมชาติ กายภาพ บุคคล
รวมถึงสื อและเทคโนโลยี
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
(ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2545:
25)
การวัดและประเมินผล ครู วดั
และประเมินผลทีหลากหลายทัง
ด้านปริ มาณและเชิงคุณภาพ และ
ควรให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การประเมินด้วย
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ตารางที 6 ขันตอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ และตามทฤษฎี
การเรี ยนรู้ (ต่อ)
ขันตอน
4. การ
แลกเปลียน
ความรู้เพือให้
เกิดองค์
ความรู้ใหม่
(Knowledge
Sharing for
the New Body
of
Knowledge)

กิจกรรม
เป็ นการแลกเปลียนความรู้โดย
การระดมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
จนเกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ของกลุ่ม
1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายเพือ
เป็ นการขยายขอบข่ายของความรู ้โดยการ
แลกเปลียนความรู้จากการไปศึกษา
ค้นคว้าจากปราชญ์ชาวบ้าน เอกสาร
หรื ออืน ๆ
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันจัดทํา
เอกสารสรุ ปสาระสําคัญทีได้จาก
การแลกเปลียนความรู้

กระบวนการสอนตามทฤษฎี
ทฤษฎีการสร้ างความรู้
(David, 1996)
สร้างบรรยากาศทางสังคมจริ ยธรรม (Sociomoral) การมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็ นปัจจัย
สําคัญของการสร้างความรู้
การร่ วมมือแลกเปลียนความรู ้
ความคิด และประสบการณ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับบุคคลอืน
จะทําให้การเรี ยนรู้กว้างขวาง
มากขึน
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม
(Nicole and Holly, 2004)
1. การเรี ยนรู้อาศัยประสบการณ์
ของผูเ้ รี ยน
2. การเรี ยนรู้อาศัยกระบวน
การกลุ่ม
5. การจัดเก็บ เป็ นการจัดทําข้อมูลให้เป็ นระบบ
ทฤษฏีการสร้ างความรู้ โดย
ความรู้อย่าง เป็ นฐานความรู้โดยการนําเทคโนโลยีมา การสร้ างสรรค์ ชินงาน (ทิศนา
เป็ นระบบ
ช่วยให้เข้าถึงความรู ้ได้ง่ายและรวดเร็ วขึน แขมมณี และคณะ, 2545: 24)
(Systematic 1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเอกสารสรุ ป
เพเพิร์ท (Papert) มีความคิดว่า
Storing of
สาระสําคัญทีได้จากการแลกเปลียน
ครู ควรส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และสร้าง
Knowledge ) ความรู้มาทําความเข้าใจ แล้วแยกแยะ
ความรู้โดยใช้สือและเทคโนโลยี
ประเด็นความรู้ หรื อหลอมรวมความรู้
จะช่วยให้ความคิดเป็ นรู ปธรรม
เพือความสะดวกในการจัดเก็บความรู ้
ทีชัดเจนเมือผูเ้ รี ยนสร้างสิ งหนึง
สิ งใดขึนมา ความรู ้ทีสร้างขึนจะมี
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ตารางที 6 ขันตอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ และตามทฤษฎี
การเรี ยนรู้ (ต่อ)
ขันตอน

กิจกรรม
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มบันทึกความรู ้ ทีได้
จากการศึกษาค้นคว้ามาจัดเก็บไว้ใน
รู ปแบบต่าง ๆ เช่น การเขียน การพิมพ์
การวาด การถ่ายภาพ การบันทึกเสี ยง
ทําฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น

6. การ
ประยุกต์ใช้
ความรู้
(Knowledge
Applying)

เป็ นการนําความรู้ทีได้มาสร้างผลงานให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชน
อย่างสร้างสรรค์
1. นักเรี ยนแต่กลุ่มนําความรู ้ทีได้จาก
การจัดเก็บความรู ้มาประยุกต์ใช้ เช่น
การเขียนโครงงาน
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มพัฒนาผลงานตาม
โครงงานทีนําเสนอของกลุ่ม
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงาน

กระบวนการสอนตามทฤษฎี
ความหมายอยูอ่ ย่างคงทนเนื องจาก
การเรี ยนรู ้ทีดีเกิดจากการสร้างพลัง
ความรู้ในตนเองและด้วยตนเอง
หากผูเ้ รี ยน มีโอกาสได้สร้าง
ความคิด และนําความคิดของตน
ไปสร้างสรรค์ชินงานโดยอาศัยสื อ
และเทคโนโลยีทีเหมาะสม
ทฤษฎีการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่ วม
ของนิโคลและโฮลลี (Nicole and
Holly, 2004)
1. ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจความคิด
รวบยอด
2. การประยุกต์ใช้ ผูเ้ รี ยนได้
ทดลองหรื อประยุกต์ใช้ความคิด
รวบยอด หรื อผลิตความคิด
รวบยอดในรู ปแบบต่าง ๆ
จนกลายเป็ นแนวปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน

งานวิจัยทีเกียวกับการจัดการความรู้
งานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ งกับ การจัด การความรู ้ ได้มี นัก การศึ ก ษาทังในประเทศ และ
ต่างประเทศได้ศึกษาเกียวกับการจัดการความรู ้ อาทิเช่น
อมรทิพย์ เจริ ญผล (2550: 155-156) ศึกษาเรื อง การจัดการความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้
ของสถานศึกษามีจุดมุ่งหมายการวิจยั 3 ประการคือ 1) เพือทราบการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
2) เพือทราบองค์ประกอบในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา และ 3) เพือทราบองค์ประกอบใน
การจัดการความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ของสถานศึกษา ผลการวิจยั พบว่า สถานศึกษาส่ วนใหญ่ใช้แหล่ง
เรี ยนรู้ในระดับปานกลาง การจัดการความรู้ดา้ นการตรวจสอบความรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
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หลัก คือ 1) การวิเคราะห์การเลือนไหลของความรู้ 2) การกําหนดความรู ้ทีต้องการและการจัดทํา
รายการความรู้ และ 3) การทําแผนทีความรู้ และพบว่าสถานศึกษามีการดําเนิ นการตามตัวแปรของ
ทัง 3 องค์ประกอบในระดับมาก ด้านกระบวนการจัดการความรู้มีองค์ประกอบทีเหมาะสม จํานวน
6 องค์ประกอบ คือ 1) สร้างบรรยากาศของการแลกเปลียนเรี ยนรู้ 2) การพัฒนาความรู ้ทีจําเป็ นต่อ
การพัฒนางานอย่างต่อเนือง 3) การตระหนักถึงความสําคัญของความรู้ 4) การสร้างเครื อข่ายความรู้
5) การกําหนดวิสัยทัศน์ และ 6) การสร้างความเข้าใจ และพบว่าสถานศึกษามีการดําเนินการตาม
ตัวแปรของทัง 6 องค์ประกอบในระดับมาก องค์ประกอบการจัดการความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ของ
สถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาทุกแห่งมีการดําเนิ นการตรวจสอบความรู ้ทงั 3 องค์ประกอบ คือ
1) การวิเคราะห์การเลือนไหลของความรู้ 2) การกําหนดความรู ้ ทีต้องการและการจัดทํารายการ
ความรู้ และ 3) การทําแผนทีความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้ 6 องค์ประกอบ คือ
1) การแลกเปลียนเรี ยนรู้เพือพัฒนางาน 2) การพัฒนาความรู ้ทีจําเป็ นต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื อง
3) การตระหนักถึงความสําคัญของความรู้ 4) การสร้างเครื อข่ายความรู ้ 5) การกําหนดวิสัยทัศน์
และ 6) การสร้างความเข้าใจ เช่นเดียวกับองค์ประกอบทีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบในการ
จัดการความรู้ดา้ นสถานศึ กษาใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในระดับมากหนึ งประเภท คือ ภูมิปัญญาท้องถิ น
ด้านกระบวนการจัดการความรู้ในระดับปานกลาง
เฮิร์ชบุช และบิชอพ (Hirschbuh and Bishop, 2002: 89) ศึกษาเกียวกับการจัดการ
ความรู้ ใ นระบบการศึ ก ษาทางไกลเพื อค้น หากระบวนการในการปิ ดช่ อ งว่า งระหว่า งอัต รา
การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี และอัตราการเรี ยนรู้ ทีใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็ นเครื องมือ
สําคัญ ทังนี เนื องจากช่องว่างดังกล่าวเป็ นสาเหตุของการวิตกกังวลในตัวผูเ้ รี ยน พบว่าช่องว่างที
เกิ ดขึนได้รับอิ ทธิ พลมาจากปั จจัยสําคัญ 2 ประการ คือ 1) เป็ นเรื องยากในการจะเปลี ยน
กระบวนทัศน์ของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน 2) ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนไม่มีทกั ษะและความสามารถในการใช้
งาน ผูว้ ิจยั ใช้ร ะบบการจัด การความรู ้ ที ง่ า ยต่ อการใช้ง าน มี ก ารทดสอบและรายงานผลผ่า น
Web-based ทําให้ช่องว่างทีเกิดขึนลดลง
พอนไซ (Ponzi, 2003: Web Site) ศึกษาเกียวกับพัฒนาการของการศึกษาเกียวกับ
การจัดการความรู้ ตังแต่ปี ค.ศ. 1991-2001 ได้ทาํ การศึกษาในบริ บทของอุตสาหกรรมจาก
เอกสารปั จจุบนั และในระบบบรรณาสารทีเกียวข้องกับ KM (Knowledge Management) ทังหมด
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงเทคนิ คทีใช้ในการทําวิจยั เกี ยวกับ KM 7 ประการ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่าย วิถีชีวิต ปรากฏการณ์ขององค์กร การวิเคราะห์ กฎระเบียบ ความใจกว้าง อิทธิ พลของ
ผูจ้ ดั การ และอิทธิพลของระเบียบวินยั เทคนิคการวิจยั ทีได้สามารถใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยอาศัยการ
ค้นหาข้อสรุ ปด้วยวลีหรื อคําในการสื บค้น ส่ วนพัฒนาการของการศึกษาเกียวกับการจัดการความรู้
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แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะแรก (ค.ศ. 1991-1995) สะท้อนให้เห็นถึงจุดเริ มต้นของการศึกษา
โดยในช่วงปลายระยะแรกคือ ค.ศ 1995 ปรากฏผลงานทีสําคัญของนักวิชาการด้านการจัดการ
ความรู้ขึน เช่น The Foundation of KM ของทาคูชิ และโนนากะ และ The Knowledge-Creating
Company ของมหาวิทยาลัย Oxford เป็ นต้น ในระยะทีสอง (ค.ศ. 1996-1999) ถือเป็ นระยะที
การศึกษาเกียวกับการจัดการความรู้เกิดขึนอย่างกว้างขวางและมีความสําคัญต่อองค์กรมากขึน และ
เริ มหดตัวลงในระยะทีสาม (ค.ศ. 2000-2001) แต่กบั มีการขยายตัวมากขึนในส่ วนของการจัดการ
ความรู้เกียวข้องกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
จากงานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ งกับ การจัด การความรู้ ที กล่ า วมาข้า งต้น จะเป็ นการศึ ก ษา
องค์ประกอบของการจัดการความรู้ในหน่วยงาน ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการจัดการศึกษา
ทางไกล และศึ ก ษาพัฒ นาการของการจัด การความรู้ การจัด การความรู ้ จึ ง มี ค วามสํา คัญ ต่ อ
การทํางานของคนในองค์กร เพือเป็ นการลดภาระการทํางาน ให้คนในองค์กรได้แลกเปลียนความรู้
จากประสบการณ์ในการทํางานให้องค์กรกลายเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในทีสุ ด
แนวคิดเกียวกับการถอดบทเรียน
การถอดบทเรี ยนเป็ นการเรี ยนรู ้ ทีเกิดขึ นในระหว่างการปฏิ บตั ิ งานเรื องใดเรื องหนึ ง
โดยอยู่บ นพืนฐานหลัก การที สํา คัญ คื อ “การเรี ย นรู ้ จ ากอดี ตทังที สําเร็ จและผิด พลาดเพื อสร้ า ง
อนาคตที ดี ก ว่า ” โดยมี เป้ าหมายเพื อให้ไ ด้ข ้อเสนอแนะ เพื อการพัฒนา หรื อ ปรั บ ปรุ ง การทํา
กิจกรรมในระยะต่อไปของการปฏิบตั ิงานให้ดีขึน ซึ งจะดําเนินการเมือการปฏิบตั ิงานได้ดาํ เนินไป
ในระยะหนึง โดยมีความเชื อพืนฐานในกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Process) ว่า ความรู ้เกิดจาก
การใคร่ ครวญ ครุ่ นคิดและจากปฏิบตั ิการจริ ง และผูร้ ู ้ ในการปฏิบตั ิงานคือ ผูท้ ีมีประสบการณ์ตรง
จากการปฏิ บตั ิการจริ ง ซึ งการถอดบทเรี ยนเป็ นหนึ งในรู ปแบบของการจัดการความรู้ เนื องจาก
ความรู้ทุกลักษณะย่อมมีพลวัติหรื อการเปลียนแปลงอยูเ่ สมอแม้ในโครงการทีออกแบบวางแผนไว้
อย่ า งดี ในขันตอนแรกแล้ว ก็ ย ัง จะต้อ งมี ก ารจัด การในขันตอนของการดํา เนิ น การและใน
กระบวนการของโครงการไปโดยตลอด เนื องจากเงื อนไขปั จจัยต่าง ๆ ในสังคมเปลี ยนแปลงไป
ดังนันจึงต้องมีกลไกในการเรี ยนรู้ร่วมกัน และปรับตัวเพือหาแนวทางในการรักษาจุดแข็งของการ
ปฏิ บ ตั ิง าน และส่ งเสริ มให้ดียิงขึ น และปรั บ ปรุ ง แก้ไขจุ ดอ่อน เพือพัฒนาประสิ ท ธิ ภาพในการ
ทํางาน สิ งสําคัญจึงอยูท่ ีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์ เพราะกระบวนการ
ถอดบทเรี ยนมิใช่การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
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ความหมายของการถอดบทเรียน
ความหมายของการถอดบทเรี ยนได้มี หน่วยงาน นักวิชาการ และนักการศึกษา ได้ให้
ความหมายของการถอดบทเรี ยน ดังนี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2555: 3) การถอดบทเรี ยน หมายถึง
วิธีการเรี ยบเรี ยงความรู้ จากการเล่ าเรื อง และการถ่ ายทอดเป็ นเอกสารงานเขี ยนการจัดกิ จกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนของครู ทีจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน ทังการ
จัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรี ยน และกิ จกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ แล้วนํามา
พัฒนาเป็ นความรู้การจัดกิจกรรมผูเ้ รี ยน สาระสําคัญทีได้มาจากประสบการณ์และการปฏิบตั ิของครู
ทีดําเนินการอยูใ่ นโรงเรี ยนซึงสามารถนําไปปรับใช้ได้จริ ง
กนกภรณ์ ชูเชิด และสกรรจ์ พรหมศิริ (ม.ป.ป.: 3) การถอดบทเรี ยน หมายถึง วิธีการ
จัดการความรู้รูปแบบหนึงทีเน้นเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ในกลุ่มทีเป็ นระบบ เพือสกัดความรู ้ทีฝังลึกใน
ตัวคนและองค์ค วามรู้ ของท้องถิ นออกมาเป็ นบทเรี ยนที สามารถนําไปสรุ ปและสั งเคราะห์เป็ น
ชุ ดความรู้ คู่มือ สื อรู ปแบบต่าง ๆ โดยผลทีได้จากการถอดบทเรี ยนนอกจากเรื องของสื อชุดความรู้
แล้ว สิ งทีสําคัญทีสุ ด คือ ผูร้ ่ วมกระบวนการถอดบทเรี ยนจะต้องเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน อันนํามาซึ ง
การปรับวิธีคิด และวิธีการทํางานทีสร้างสรรค์ และมีคุณภาพยิงขึน
อรศรี งามวิทยพงศ์ (2549: 122) การถอดบทเรี ยน หมายถึง กระบวนการทบทวน
สรุ ปประสบการณ์ทีผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ เพือให้เห็นถึงรายละเอียดอันชัดเจนและความรู้ในเหตุ
ปั จจัยอย่างเชือมโยงทังภายในและภายนอก ซึ งทําให้เกิดผลอย่างทีเห็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่วา่ ผลด้าน
บวกหรื อด้านลบ
นริ นทร์ สังข์รักษา เฉลียว บุรีภกั ดี และสุ มาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ (2556: 55) การถอด
บทเรี ยน หมายถึง เป็ นวิธีการจัดการความรู ้หรื อคล้ายกับการประเมินผลแบบหนึ ง เพือสกัดความรู้ที
ฝังลึกในตัวคน ออกมาเป็ นบทเรี ยน ในการสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพตามเรื องทีสนใจศึกษา
จากความหมายทีกล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่า การถอดบทเรี ยน หมายถึง การเรี ยนรู้
ทีเกิดขึนจากกระบวนการจัดการความรู ้ในระหว่างการปฏิบตั ิกิจกรรม เพือการพัฒนา หรื อปรับปรุ ง
การปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมในการปฏิ บ ตั ิ ต่อไปของการปฏิ บ ตั ิ ง านให้ดีขึ น โดยการสะท้อนการเรี ย นรู้
หลัง ปฏิ บ ตั ิ กิจ กรรมด้วยการอธิ บายเหตุ ก ารณ์ จากประสบการณ์ ที เกิ ด ขึ นในระหว่า งการปฏิ บตั ิ
กิจกรรมจนเกิดผลการปฏิบตั ิตามความสามารถ
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การดําเนินการถอดบทเรียน
การถอดบทเรี ยน มีแนวทางการดําเนินการถอดบทเรี ยน ซึง นริ นทร์ สังข์รักษา เฉลียว
บุรีภกั ดี และสุ มาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ (2556: 56) ได้กล่าวถึงรู ปแบบการถอดบทเรี ยนว่า โดยทัวไป
มี 2 รู ปแบบ ดังนี
1. การถอดบทเรี ยนเฉพาะประเด็น เป็ นการถอดบทเรี ยนทีเน้นเฉพาะกิจกรรมสําคัญ
ของโครงการ และสามารถนําผลการถอดบทเรี ยนจากกิจกรรมนัน ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
โครงการให้ประสบความสําเร็ จในอนาคต (Best Practice)
2. การถอดบทเรี ยนทังโครงการ เป็ นการถอดบทเรี ยนทังระบบ โดยเริ มตังแต่ความ
เป็ นมาของโครงการ กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธ์เมือสิ นสุ ดโครงการ
จะเห็นได้วา่ การถอดบทเรี ยนทัง 2 รู ปแบบจะต้องใช้การวิเคราะห์เชิ งลึก เช่น วิเคราะห์
ด้วย SWOT เพือศึกษาปั จจัย และเงือนไขทีนําไปสู่ ผลของการดําเนิ นโครงการ ดังนันการถอด
บทเรี ยนจึงมีขนตอนที
ั
สําคัญ คือ การสร้ างบรรยากาศ เพือให้ผูเ้ ข้าร่ วมการถอดบทเรี ยนมี ความ
ผ่อนคลายเป็ นกันเอง การกําหนดกติกาในการถอดบทเรี ยนอย่างมีส่วนร่ วม โดยกําหนดประเด็นที
สําคัญ คือการกําหนดเป้ าหมายการถอดบทเรี ย นคื ออะไร มี วตั ถุ ประสงค์เพืออะไร วิธีก ารถอด
บทเรี ยนใช้วิธีอะไร เช่ น ใช้การระดมความคิ ดเห็ น เน้นการแลกเปลี ยนความคิดเห็ น หน้าทีของ
ผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยนเป็ นอย่างไร เช่ น ทุกคนให้การยอมรับความเป็ นจริ ง และเสนอแนะแนวทาง
การปรั บ ปรุ ง งานให้ดี ขึ น ข้อพึ ง ระวัง ในการถอดบทเรี ย นควรเป็ นอย่า งไร เช่ น ไม่ ตาํ หนิ และ
ไม่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยน เป็ นต้น และการเข้าสู่ ประเด็นสําคัญของ
การถอดบทเรี ยน เป็ นขันตอนสํ า คัญ ในการสกัด ความรู ้ จ ากผู ้ร่ ว มถอดบทเรี ย นโดยการเล่ า
ประสบการณ์จากวิธีการปฏิบตั ิงานของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยน การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ง านที กํา หนดในแผนปฏิ บ ัติ ง านกั บ วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ง านจริ ง การวิ เ คราะห์ ผ ล
การปฏิบตั ิงานทีทําได้เป็ นอย่างดี การให้ขอ้ เสนอแนะวิธีการปฏิบตั ิงานต่อไปให้ดีขึน การวิเคราะห์
อุ ปสรรคที เกิ ดขึ นระหว่างการปฏิ บ ตั ิ ง าน การให้ข ้อเสนอแนะในสิ งที ควรปฏิ บตั ิ เพิ มเติ ม ใน
การปฏิ บตั ิงานทีผ่านมา และการประเมินความพึงพอใจผลการปฏิ บตั ิงานทีผ่านมา ซึ ง นริ นทร์
สังข์รักษา และธี รศักดิ อุ่นอารมย์เลิศ (2555: 18-33) ได้แสดงขันตอนการถอดบทเรี ยน ดังตาราง
ที 7
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ตารางที 7 ขันตอนการถอดบทเรี ยน
ที
1

2
3

4

การดําเนินการถอดบทเรี ยน
การออกแบบแผนการถอด
บทเรี ยน

ขันตอนการถอดบทเรี ยน
ขันที 1 การกําหนดรู ปแบบในการถอดบทเรี ยน
- การถอดบทเรี ยนทังโครงการ
- การถอดบทเรี ยนเฉพาะประเด็น
ขันที 2 การเลือกเทคนิคการถอดบทเรี ยน
- การถอดททเรี ยนด้วยเทคนิคการทบทวน
หลังปฏิบตั ิ (Retrospect)
- เทคนิคการประเมินประสิ ทธิผลการทํางาน
(Performance Measurement : PM)
- เทคนิคการทบทวนระหว่างปฏิบตั ิ (After
Action Review : AAR)
- เทคนิคแผนทีผลลัพธ์ (Outcome mapping:
OM)
ขันที 3 การกําหนดปฏิทินการถอดบทเรี ยน
การดําเนินการถอดบทเรี ยน
ขันที 4 การถอดบทเรี ยนเฉพาะประเด็น
ขันที 5 การถอดบทเรี ยนทังโครงการ
การสื อสารผลการถอดบทเรี ยน ขันที 6 การบันทึกบทเรี ยน
ขันที 7 การพัฒนาชุดความรู้
- การเขียนชุ ดความรู ้แบบเล่าเรื อง
- การเขียนชุดความรู้แบบวิเคราะห์
การติดตามการนําบทเรี ยนไปใช้ ขันที 8 การติดตามการใช้บทเรี ยน
- การติดตามการใช้บทเรี ยนระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน
- การติดตามการใช้บทเรี ยนหลังสิ นสุ ด
โครงการ
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วิธีวทิ ยาในการถอดบทเรียน
วิธีวิทยา (Methodology) ในการถอดบทเรี ยนเป็ นการศึกษาทีมีระบบเกียวกับวิธีการ
หรื อเทคนิ ควิธี คุ ณค่าของวิธีวิทยามิได้อยู่ทีความแพร่ หลาย ความทันสมัยหรื อความนิ ยมชมชอบ
แต่อยู่ทีว่าวิธีวิทยานัน ๆ ได้สร้ างความรู ้ ใหม่และนําไปสู่ การใช้ประโยชน์จากความรู ้ นนได้
ั มาก
เพียงใด ซึ ง นริ นทร์ สังข์รักษา เฉลียว บุรีภกั ดี และสุ มาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ (2556: 58-60) ได้
กล่าวถึงวิธีวทิ ยาทีใช้ในการถอดบทเรี ยน ดังนี
1. การเรี ยนรู้จากเพือน (Peer Assist: PA) การเรี ยนรู้จากเพือนได้รับการพัฒนาจาก
บริ ษทั BP Amaco ซึ งเป็ นบริ ษทั นํามันของประเทศอังกฤษ โดยการเชิญทีมงานภายนอก (ทีมเยือน)
มาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ให้กบั ทีมเจ้าของบ้านหรื อทีมภายใน (ทีมเหย้า) การเรี ยนรู ้จากเพือน
เป็ นการเรี ยนรู้ก่อนทํากิจกรรม โดยคําว่า “เพือน” ในทีนี หมายถึง ทีมผูช้ ่วยกับทีมทีปรึ กษาภายนอก
ขันตอนสําคัญของวิธีการเรี ยนรู้จากเพือน ดังนี
1.1 กําหนดวัตถุประสงค์วา่ อะไรคือโจทย์ทีต้องการเรี ยนรู ้
1.2 ออกแบบการดําเนิ นงาน โดยการกําหนดว่า ใครคื อผูร้ ู ้ ใครคื อผูด้ าํ เนิ น การ
ใครคือผูร้ ่ วม (เพือให้เกิ ดความหลากหลายในทักษะและประสบการณ์ ) และกําหนดบทบาทของ
แต่ละฝ่ ายให้ชดั เจนในแต่ละช่วงเวลา 4 ช่วงหลัก อันได้แก่ 1) ทีมเหย้า ให้ขอ้ มูลพืนฐาน 2) ทีมเยือน
ซักถามสิ งทีสงสัย 3) ทีมเยือน เสนอมุมมอง และ 4) ทีมเหย้า-ทีมเยือน แลกเปลียนความรู้
2. การเรี ยนรู้ พลังการดําเนิ นงาน (Retrospect) มีรายละเอียดทีลึ กซึ งมากกว่า AAR
ทังนี เป้ าหมายสําคัญอยู่ที การนํา บทเรี ยนที ได้ไ ปใช้ในโครงการต่อไปมิใ ช่ เพือให้ที มงานบรรลุ
เป้ าหมายของงานเดิม ซึงขันตอนการดําเนินงาน ดังนี
2.1 จัดประชุมพร้อมหน้า (Face to Face) ไม่ควรใช้วิธีการประชุมทางไกล (Video
Conference) หรื อการติดต่อทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
2.2 เชิญบุคคลทีเหมาะสม เช่น แกนหลักของโครงการ ผูร้ ับผลจากโครงการ
2.3 คัดเลือกวิทยากรและทีมงานทีมีทกั ษะและไม่ควรเป็ นผูท้ ีเกี ยวข้องใกล้ชิดกับ
โครงการ เพราะจะทําให้ไปมุ่งเน้นอธิบาย “สิ งทีเราทําผ่านมา” มากกว่าทีจะพิจารณาว่า “ เราควรจะ
ทําอะไรต่อไปในอนาคต หากมีเหตุการณ์ทีคล้ายคลึงกัน”
2.4 ทบทวนวัตถุประสงค์และผลทีส่ งมอบของโครงการ
2.5 ทบทวนแผนงานและกระบวนการดําเนินโครงการ
2.6 ตังคําถามว่า “อะไรทีเป็ นไปได้ดีและทําไมหลีกเลียงคําถามทีตอกยําความผิด”
2.7 ค้นหาว่าอะไรทําได้ดี และมีขอ้ เสนอแนะในอนาคตอย่างไร
2.8 อะไรทีสามารถทําให้ดียงขึ
ิ น “ทุก ๆ ความสําเร็ จมีช่องว่างของการพัฒนาเสมอ”
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2.9 ปัญหา อุปสรรคทีเกิดขึนและพยายามหลีกเลียงการทําผิดซํา
2.10 แน่ใจว่าผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมไปด้วยความชืนชม
2.11 จะทําอะไรต่อไป
2.12 บันทึกผลการประชุม โดยมีคาํ แนะนําสําหรับอนาคต
3. การเรี ยนรู้หลังปฏิบตั ิการ (After Action Review: AAR) เป็ นเครื องมือทีเชือใน
แนวคิดเรื อง “ตีเหล็กกําลังร้อน” โดยพัฒนามาจากการพัฒนาการเรี ยนรู้ในกองทัพสหรัฐอเมริ กา
กล่ า วกัน ว่า การเรี ย นรู้ ห ลัง ปฏิ บ ัติ ก ารมี ส ถานะเป็ นระบบที สถาปนาเป็ นกระบวนการเรี ย นรู้
เชิ งสถาบัน (Institutional Learning System) ทีสําคัญของทหารอเมริ กนั ในช่วงทีอเมริ กาประสบ
ความพ่ายแพ้ในสงครามเวียดนาม อันทําให้ความภาคภูมิใจในตนเองของทหารอเมริ กนั เสื อมถอย
ไปมาก แต่ ด้ ว ยกระบวนการเรี ยนรู ้ ห ลั ง ปฏิ บ ั ติ ก ารที เข้ ม ข้ น หรื อด้ ว ยการถอดบทเรี ยน
จากสถานการณ์ รบจํา ลอง เมือทบทวนความสําเร็ จหรื อล้มเหลวภายหลังจากกลุ่ มปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จ
ทีได้รับมอบหมาย เพือหาหนทางทีจะทําให้ดี ยิงขึ นในวันข้างหน้า ทําให้กองทัพเกิ ดการเรี ยนรู้
เป็ นอย่างมาก จนทําให้สามารถสถาปนาความรู ้ สึกภาคภูมิใจในกองทัพให้หวนกลับมาได้อีกครัง
ดังนันการเรี ยนรู้หลังปฏิบตั ิการทีนํามาประยุกต์ใช้ในโครงการพัฒนานันมีชือเรี ยกต่าง ๆ กัน เช่น
Lesson Learned, Post-operation View, Learning Review และLearning After The Event เป็ นต้น
แต่คาํ ถามหลัก ๆ ทีเรี ยกกันว่า Key learning points เพือการเรี ยนรู ้ ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ดังเช่น
ชุดคําถาม ดังนี
3.1 เราวางแผนกันอย่างไร อะไรคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบตั ิการ
3.2 เมือเราดําเนิ นโครงการพัฒนาไประยะหนึ งแล้วสิ งทีเกิดขึนนัน เป็ นไปตามที
วางแผนไว้หรื อไม่/ทําไมเป็ นเช่นนัน
3.3 มีสิงใดบ้างไม่เป็ นไปตามทีวางแผนไว้/ทําไมเป็ นเช่นนัน
3.4 เรามีปัญหาอะไรบ้าง
3.5 เราน่าจะสามารถทําสิ งใดให้ดีขึนกว่าเดิมได้บา้ ง
3.6 ในการดําเนิ นงานครั งต่อไป มีสิงใดทีเราจะปฏิ บตั ิ ให้แตกต่างไปจากครังที
ผ่านมา
การเรี ยนรู้หลังปฏิบตั ิการ (After Action Review: AAR) ซึ ง เนาวรัตน์ พลายน้อย
(2547: 5-8) ได้กล่าวถึงความเชือพืนฐานเกียวกับการเรี ยนรู ้ของมนุ ษย์วา่ ในการดําเนินโครงการ
พัฒนาเพือให้เกิดการเปลียนแปลงวิธีคิด ระบบคุณค่าและพฤติกรรมนัน แม้มีโครงการทีออกแบบ
วางแผนไว้อย่างดีในขันตอนแรกแล้ว ก็ยงั จะต้องการจัดการในขันตอนของการดําเนิ นการและใน
กระบวนการของโครงการให้มีลกั ษณะ “Effect Process” ไปโดยตลอด เนืองจากในความเป็ นจริ ง
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เงือนไขและปั จจัยต่าง ๆ ในสังคมเปลียนแปลงอยูเ่ สมอ องค์ความรู ้และวิธีคิดในการทํางานก็จะต้อง
มีพลวัตปรับตัวให้ทนั ต่อสถานการณ์ดว้ ย องค์ความรู ้ ทุกด้านโดยเฉพาะองค์ความรู ้ในการบริ หาร
จัดการให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงตามเป้ าหมายนัน จึ งต้องมีพลวัตอยู่ตลอดเวลา การเปลี ยนแปลง
เหล่านี จําเป็ นต้องอาศัยวิธีคิดทีหลากหลายและมีพลังอันจะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื องของ
บุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กร การเรี ยนรู ้หลังปฏิบตั ิการ (After Action Review: AAR) เกิดจากความ
เชือพืนฐาน ดังนี
1. ความรู้ ความรู้เกิดจากการใคร่ ครวญ ครุ่ นคิดและจัดระบบจากปฏิบตั ิการจริ งอย่าง
ทันเวลา
2. ใครคื อผูร้ ู้ ผูร้ ู้ ใ นโครงการพัฒนา คื อ ผูร้ ู ้ ทีมิ ใช่ ปั จเจกบุ คคลที ตังตัวกําหนดแนว
ปฏิบตั ิให้ผอู้ ืนปฏิบตั ิตาม หากแต่ผรู้ ู ้ คือ เครื อข่ายของบุคคล และเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางความรู้
ของผูท้ ีมีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิจริ ง ผูป้ ฏิบตั ิการทีหลายหลายคือแหล่งความรู ้ (Source of
Knowledge) ของการเรี ยนรู้หลังปฏิบตั ิการ (After Action Review: AAR)
3. ความรู้สร้างขึนหรื อแสวงหามาได้อย่างไร การเรี ยนรู ้หลังปฏิบตั ิการ สร้างความรู้
ผ่านการกระทําหรื อการปฏิ บตั ิจริ งของกลุ่มอย่างกระตือรื อร้ น ทังนี ความรู ้ จะผ่านการสังเคราะห์
โดยความช่วยเหลือของผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) นําไปใช้และสร้างความรู ้ใหม่อย่างเป็ น
ระบบต่อเนืองไปเรื อย ๆ
4. ความรู้ถ่ายทอด (Transmit) อย่างไร การเรี ยนรู ้หลังปฏิบตั ิการ เชื อในการถ่ายทอด
ความรู้ในเชิงปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิการด้วยกัน (Community of Practices) และเชือว่าจะต้องมี
กระบวนการให้ความรู้ใหม่เชิงปฏิบตั ิการทีสร้างขึนได้นนั ถ่ายทอดเผยแพร่ ให้เป็ นทีรับรู ้และเรี ยนรู้
ในองค์กรให้ทวถึ
ั งโดยเร็ วทีสุ ดโดยมีเงื อนไขและสถานการณ์แวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ ทีเหมาะสม
สนับสนุน
5. ความรู้ทีได้จากการเรี ยนรู้หลังปฏิบตั ิการ (After Action Review: AAR) จะถูก
นําไปใช้ (Utilized) อย่างไร ความรู ้ ทีเห็นพ้องร่ วมกันจะถูกนําไปใช้เพือปฏิ บตั ิการครังต่อไป
ในทันที AAR เชื อในเรื องการเปลี ยนแปลงทีจะบรรลุ ได้ด้วยการบริ หารจัดการความรู ้ ทีผ่าน
การเห็นพ้องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ AAR มิเพียงให้ความสําคัญกับการสร้างความรู ้เท่านัน หากแต่
ให้ความสําคัญกับสมรรถนะของบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์กร ในการเลือกหยิบความรู ้ทีมีอยูแ่ ล้ว
มาใช้เพือปฏิบตั ิการให้ได้ผลด้วย
6. ความรู้มีการสะสม (Accumulated) อย่างไร การเรี ยนรู ้หลังปฏิบตั ิการแต่ละครัง
จะมีการทําเอกสารสรุ ปทบทวนโดยกลุ่มจนเป็ นความเห็นรวม การสะสมความรู ้โดยการบันทึกผ่าน
ปฏิบตั ิการ แต่ละครังและนําความรู้เหล่านันมาเผยแพร่ ไปสู่ การค้นพบ “บทเรี ยนทีดี”
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7. สิ งใดคือกระบวนการเรี ยนรู้ (Process of Learning) กระบวนการเรี ยนรู้ในการ
เรี ยนรู้หลังปฏิบตั ิการ (After Action Review: AAR) คือ การใช้ฐานการปฏิบตั ิการจริ ง วิธีการเข้าสู่
ความรู้ใช้แนวทางการมีส่วนร่ วม มีปฏิ สัมพันธ์ในทางราบและพิจารณาสิ งต่าง ๆ อย่างบูรณาการ
ทังนีวิธีการเรี ยนรู้ (Learning Method) ในการเรี ยนรู้หลังปฏิบตั ิการ (After Action Review: AAR)
ได้ให้ความสําคัญเป็ นอย่างมากกับวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ ขา้ งต้น และให้ความสําคัญอย่างมากกับ
ผูอ้ าํ นวยความสะดวกทีจะเป็ นผูม้ ีบทบาทหลักในการอํานวยการให้กลุ่มเกิดการเรี ยนรู ้
จากทีกล่ าวมาสรุ ปได้ว่า การถอดบทเรี ยนเป็ นการเรี ยนรู ้ ทีเกิ ดขึ นจากกระบวนการ
จัด การความรู้ ใ นระหว่า งการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรม เน้ น การพู ด คุ ย สั ม ภาษณ์ เล่ า เรื อง สั ง เคราะห์
จับประเด็นให้ได้กระบวนการวิธีดาํ เนิ นงานในเชิ งบทเรี ยน หรื อประสบการณ์ ทีผ่านมาทังผลที
สําเร็ จ หรื อล้มเหลวจากการปฏิบตั ิงาน เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานในครังต่อไป
งานวิจัยเกียวกับการถอดบทเรียน
งานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับการถอดบทเรี ย น ได้มีนัก การศึ กษา และหน่ วยงานได้ศึ กษา
เกียวกับการถอดบทเรี ยน อาทิเช่น
นริ นทร์ สังข์รักษา และธี รศักดิ อุ่นอารมย์เลิศ (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง ถอด
บทเรี ยนกระบวนการเรี ยนรู้ บูรณาการกิ จกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าของวิสาหกิ จ
ชุ มชน เพือสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขในจังหวัดราชบุรี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ถอดบทเรี ยน การพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพีย งแบบก้าวหน้าของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จชุ ม ชน 2) วิเคราะห์
กระบวนการเรี ยนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของวิสาหกิ จชุ มชน 3) ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม
หรื อวิสาหกิจบริ บาล (CSR) ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน 4) ศึกษาการปฏิบตั ิทีเหมาะสมใน
การประยุก ต์ใ ช้เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งแบบก้า วหน้า กับ เศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย มของผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิ จชุ มชน และ 5) ศึกษาความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกันในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในวิสาหกิจชุมชนผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน ร้อยละ 63.30
ดําเนินการ ระหว่าง ปี 2541-2550 ร้อยละ 61.80 มีขนาดของสิ นทรัพย์ ตํากว่า 3 แสนบาท ร้อยละ
55.00 ได้รับความรู้มาจากภายนอกท้องถินมากทีสุ ด ร้ อยละ 37.40 รองลงมาแสวงหาความรู้จาก
ภายในและภายนอกท้องถิน ร้อยละ 35.50 แหล่งของความรู ้ทีได้รับมาจากการใช้หลายสื อ ร้ อยละ
55.70 มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิ จพอเพียง ร้ อยละ 98.80 องค์ความรู้ในการนํามา
ประยุก ต์ใ ช้ใ นระดับมาก ร้ อยละ 43.60 มี ก ารใช้แ นวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการดํา เนิ น งาน
ในระดับมาก ร้ อยละ 40.80 ผลที เกิ ดจากการใช้แนวทางเศรษฐกิ จพอเพีย งในการดําเนิ นกิ จการ
วิสาหกิจชุ มชนในระดับมาก ร้อยละ 48.10 และบทเรี ยนทีได้จากการใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนิ นงานในระดับมาก ร้อยละ 48.10 พฤติกรรมการปฏิ บตั ิในวิสาหกิจชุ มชนทีส่ งผลต่อ
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กระบวนการเรี ยนรู้ กิจกรรมทางเศรษฐกิ จในระดับมาก มี กระบวนการเรี ยนรู ้ จากกลุ่ม/เครื อข่าย
จากการลงมื อปฏิ บตั ิ จริ ง จากการแก้ปั ญหาในชี วิตจริ ง การขับเคลื อนการเรี ยนรู้ ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง ได้แก่ การลดรายจ่าย การเพิมรายได้ และการประหยัด บทเรี ยนทีเกิ ดจาก
กระบวนการเรี ย นรู้ กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จพอเพีย งแบบก้าวหน้าในระดับ มาก มี ก ารสร้ า งและ
ใช้ความรู้ตามกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จพอเพียงแบบก้าวหน้าของวิสาหกิ จชุ มชน 3 ห่ วง 2 เงือนไข
มีการออม การลดหนี และการลดรายจ่าย และมีศูนย์การเรี ยนรู ้เป็ นแหล่งให้ความรู ้ ส่ วนการปฏิบตั ิ
ทีดี เหมาะสมถือเป็ นผลสําเร็ จในการประกอบการวิสาหกิจชุ มชนตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง
แบบก้าวหน้าในระดับมาก มีวิธีการคิด กระบวนทัศน์ใหม่ มีการตังเป้ าหมาย เน้นคุณภาพมากกว่า
ปริ มาณ การปฏิบตั ิตามแนวทางวิถีแห่งความพอเพียง ผลของการปฏิบตั ิทีดีของวิสาหกิจชุ มชน คือ
สามารถเลียงตัวเองได้ และมีความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครื อข่าย บทเรี ยนทีได้รับจากการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้ามาใช้ในวิสาหกิจชุ มชนในระดับมาก มีบทเรี ยนจากในอดีต และ
บทเรี ยนในปั จจุบนั ทังระดับบุคคล/ครอบครัว ชุ มชน และสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมจากการ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้ามาใช้ในวิสาหกิจชุ มชนในระดับมาก มีความรับผิดชอบ
ต่อผูร้ ่ วมงาน (แรงงาน) ต่อกลุ่ม/เครื อข่าย ต่อลูกค้า ต่อชุ มชน ต่อสังคม และต่อสิ งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกันจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า
มาใช้ในวิส าหกิ จชุ มชนในระดับ มาก มี ความอยู่เย็นเป็ นสุ ข จากระดับบุ คคลที มี ความสุ ข ความ
ภาคภูมิใจ มีชีวิตทีมีความสุ ขและมีคุณภาพชี วิตทีดี ความสุ ขจากครอบครัวอบอุ่น ความสุ ขจาก
ชุมชนเข้มแข็ง
ธี รศักดิ อุ่นอารมย์เลิศ และคณะ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง ถอดบทเรี ยนจาก
โครงการค่ า ยเรี ย นรู้ คุ ณ ธรรมนํา ชี วิต พอเพี ย ง ปี 2550-2553 มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื อถอดบทเรี ย น
การดําเนิ นการโครงการค่ายเรี ยนรู ้ คุณธรรม นําชี วิตพอเพียง ปี 2550-2553 ของนิ สิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลที เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ในการฝึ กงานในชุ มชนที ศึ กษา
ประกอบด้วยการเรี ยนรู้ จากความรู้ ชุมชนทีหลากหลายในชี วิตและอาชี พ บรรทัดฐานของชุ มชน
แนวทางการดํา เนิ น ชี วิต การมองคุ ณ ค่ า ของหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ระบบเครื อ ญาติ
ภูมิปัญญา การปรับใช้ในการเสริ มสร้างนิ สัยและการปรับตัวจากแบบอย่างทีดี ๆ การพัฒนาตนเอง
ในการใช้ชีวิต ปลูกจิตสํานึก การเป็ นผูน้ าํ การทํางานเป็ นระบบ และผลทีเกิดขึนคือ พึงตนเองได้
มี โ ลกทัศ น์ ก ว้า งขวางขึ น เกิ ด จิ ต สํ า นึ ก เพื อส่ ว นรวม และร่ ว มสร้ า งสั ง คมให้ อ ยู่ เ ย็ น เป็ นสุ ข
2) บทเรี ย นข้อเสนอต่ อการฝึ กงานของนิ สิ ต นักศึ ก ษาในโครงการค่ ายเรี ย นรู ้ คุณธรรม นํา ชี วิต
พอเพี ย ง ได้แก่ มิ ใ ช่ ม าดู งานแต่ต้องลงมื อปฏิ บ ตั ิ จริ ง (ไม่ใ ช่ ท ฤษฎี แต่ สัม ผัส จริ ง) ได้เรี ยนรู้
วัฒนธรรมความเป็ นอยู่/อาชี พ เศรษฐกิ จพอเพียงต้องอยู่ในวิถีของตนเอง ปฏิ บตั ิ อย่างต่อเนื อง
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ใช้หอ้ งเรี ยน ชุมชนเป็ นแหล่งศึกษา ควรอนุรักษ์ภูมิปัญญา เช่น สมุนไพร ผ้าไหม วัฒนธรรมชุมชน
ไม่ทิงถิ นฐานถิ นเกิ ด แต่กลับมาพัฒนาชุ มชนตนเอง ตังใจเรี ยน ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ เคารพ
ผูใ้ หญ่/ผูม้ ีประสบการณ์ ปลูกฝั งคุณธรรมตังแต่เล็ก สร้างคุ ณธรรมตังแต่ครอบครัว สร้างจิตอาสา
ยอมรับความคิดเห็นทีแตกต่างซึ งกันและกัน และ 3) ทุกชุ มชนทีศึกษามีการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเพือการดํารงชีวติ เป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการลดรายจ่าย เพิม
รายได้และการออม ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ คื อ ผูน้ าํ และสมาชิ กมี ส่วนร่ วม ระบบเครื อญาติและ
จิตสํานึก การเรี ยนรู้มี 3 รู ปแบบ คือ 1) การเรี ยนรู ้จากภายใน ได้แก่ จากการปฏิบตั ิจริ ง และจากการ
แก้ปัญหา และ 2) การเรี ยนรู้จากภายนอกได้แก่ สถาบันการศึกษา สื อ และแหล่งความรู ้ หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ และ 3) การเรี ยนรู้แบบบูรณาการทังกระบวนการการเรี ยนรู ้จากภายในและภายนอก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง การถอด
บทเรี ย นการจัดกิ จ กรรมพัฒนาผูเ้ รี ย น มี วตั ถุ ประสงค์เพือ ถอดบทเรี ย นการจัดกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า 1) บทเรี ยนการจัด
กิจกรรมนักเรี ยน มีดงั นี 1.1) เปิ ดประตูการเรี ยนรู ้โลกกว้าง โดยจัดการเรี ยนรู ้ ควบคู่การพัฒนา
ตนเอง มุ่งเน้นการมี ส่วนร่ ว มในกิ จกรรมที เกิ ด จากความต้องการและความสมัครใจของผูเ้ รี ย น
เป็ นสําคัญ รวมทังจัดตามสภาพแวดล้อมหรื อสภาพปั ญหาของสถานศึกษา ตามต้องการของผูเ้ รี ยน
ผูป้ กครอง และชุ มชนตลอดจนฝึ กให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการคิด การแก้ปัญหา สามารถศึกษาค้นคว้า
สื บค้น รวบรวมข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง 1.2) เติมแต้มด้านวิชาการ สังคม และชีวิต
โดยยึดหลักการ กระบวนการ และเทคนิ ควิธีการทีหลากหลาย ครอบคลุมทังด้านวิชาการ ทักษะ
อาชี พ และความสามารถพิเศษด้านดนตรี ศิ ล ปวัฒนธรรม รวมทังการอนุ รัก ษ์ การสร้ า งความ
เข้มแข็งด้านสังคม และความสามารถในการดํารงชี วิตได้อย่างมีความสุ ข 1.3) กระบวนการเรี ยนรู้
โดยจัด การเรี ย นรู้ อ ย่า งสร้ า งสรรค์ มี รู ป แบบที หลากหลายมี ก ารประเมิ น ผล การสะท้อ นคิ ด
การแลกเปลียน การจัดการความรู้จนเกิดเป็ นความรู ้ สําคัญใหม่ ๆ การมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง และชุ มชน การมีประสบการณ์ตรง การให้นกั เรี ยนได้ปฏิ บตั ิจริ งอย่างต่อเนื อง การทํา
กิ จ กรรมที ต่ อ เนื อง การทํา กิ จ กรรมที ต่ อ เนื องอย่ า งเอาจริ งเอาจัง และการต่ อ ยอดขยายผล
1.4) การควบคุ มและติดตามการจัดกิ จกรรมนักเรี ยนทีประสบความสําเร็ จ โดยมีระบบการกํากับ
ติดตามทีชัดเจน มุ่งเน้นความถูกต้องของหลักการ ความปลอดภัยในระดับสู งให้กบั ผูร้ ่ วมกิจกรรม
รวมทังวัด ประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง เพื อประเมิ น ความก้า วหน้า และเพิ มศัก ยภาพของผูเ้ รี ย น
1.5) ผูด้ ูแล/ทีปรึ กษาการจัดกิจกรรมนักเรี ยน มีคุณลักษณะทีสําคัญ คือ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล คิดเชิง
สร้างสรรค์ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง มีความรู ้ความสามารถเฉพาะด้าน และ
มีรูปแบบและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ทีหลากหลายในการจัดกิจกรรม 1.6) ภาคีเครื อข่าย พบว่า มีการ
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ประสานความร่ วมมือกับภาคีเครื อข่าย องค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อตัวบุคคล เพือเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั การดําเนิ นกิ จกรรมชุ มนุมด้านทักษะ ความรู ้และการระดมทุน 1.7) ปั จจัยไป
สู่ ความสําเร็ จ ได้แก่ กิจกรรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุ มชน
โดยไม่ขดั ต่อวิถีชีวติ ท้องถิน ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรมนักเรี ยนได้รับความไว้วางใจและความเชือถือจาก
ผูป้ กครอง และชุ มชนในท้อ งถิ น และภาคี เครื อ ข่า ยมี ค วามเข้ม แข็ง และสนับ สนุ น การดํา เนิ น
กิจกรรมอย่างต่อเนือง 2) บทเรี ยนการจัดกิจกรรมแนะแนว มีดงั นี 2.1) การเตรี ยมตนเองสําหรับ
อนาคต โดยการพัฒนาทักษะทางการเรี ยนรู้ และทักษะทางสังคมในการรับมือและแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าไปจนถึ ง ในระยะยาว สามารถกําหนดเป้ าหมาย วางแผน การดําเนิ นชี วิตทังในด้า น
การเรี ย นและการเลื อ กอาชี พ ที สนใจ และสามารถปรั บ ตัว อยู่ร่ ว มกับ ผูอ้ ื นได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข
2.2) เข้าใจ เข้าถึงเด็กรายบุคคล โดยการรู้จกั และเข้าใจนักเรี ยนรายบุคคล ส่ งเสริ มและพัฒนาตาม
ความถนัดและความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลร่ วมกับกิ จกรรมพัฒนานักเรี ยนด้านอืน ๆ อย่าง
หลากหลายและต่อเนื อง 2.3) การดําเนิ นการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื อง โดยครู ใช้กระบวนการ
แนะแนวพัฒนาด้วยรู ปแบบทีหลากหลาย และมีความต่อเนื อง พัฒนาแก้ไขปั ญหาแบบเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญจากข้อมูลทีได้จากการสํารวจและวิเคราะห์ ขอ้ มูลพืนฐานนักเรี ยน โดยคํานึ งถึ งความ
แตกต่ างระหว่า งผูเ้ รี ย น การมี ส่ ว นร่ วม และมี ก ารติ ดตามและประเมิ น ผลอย่า งเป็ นระบบและ
ต่อเนื อง 2.4) ผูม้ ีส่วนเกี ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง และนักเรี ยนต้องมีความเข้าใจใน
กิจกรรมแนะแนวทีตรงกัน และมีการทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิด 2.5) ปั จจัยไปสู่ ความสําเร็ จ ได้แก่
ความร่ วมมื อและพร้อมทีจะพัฒนาตนเองของนักเรี ยน ความร่ วมมือของผูม้ ี ส่วนเกี ยวข้องที ต้อง
รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน รวมทังการให้ ค วามสํ า คัญ กับ กิ จ กรรมแนะแนวของผู้บ ริ หารโรงเรี ยน
3) บทเรี ย นการจัด กิ จ กรรมเพื อสั ง คมและสาธารณประโยชน์ มี ดัง นี 3.1) การคิ ด ระดับ สากล
ปฏิ บ ตั ิ ก ารระดับ ท้องถิ น ครู หรื อผูร้ ั บ ผิดชอบมี ส่ วนสํา คัญที ช่ ว ยให้นัก เรี ย นเห็ น ความสั ม พัน ธ์
เชื อมโยงในหลาย ๆ มิติ โดยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จากชี วิตจริ ง การเชื อมโยงกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
หลัก และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนนําความรู้จากห้องเรี ยนมาประยุกต์ใช้ได้ 3.2) จิตอาสา เป็ นการ
ระเบิดจากภายใน แรงบันดาลใจจากภายนอก ได้แก่ ครู มีความตระหนักและเห็นความสําคัญในการ
สร้างเด็กทีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื องการมีจิตอาสา ห่วงใย ใส่ ใจคนอืนและรับผิดชอบต่อ
ส่ วนรวม และนักเรี ยนมีความคิดริ เริ มในกิจกรรมเพือสาธารณประโยชน์ ทังจากการมองเห็นปั ญหา
ใกล้ตวั หรื อการเห็นตัวอย่างทีดีจากคนอืน 3.3) กระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ตรง ครู และ
ผูร้ ั บ ผิด ชอบจัด กิ จ กรรมให้นัก เรี ย นเรี ย นรู้ จ ากการทํา งานและการได้รั บ ประสบการณ์ ที ดี จ าก
กิจกรรม โดยให้นกั เรี ยนศึกษาหาความรู ้ในเรื องหรื อประเด็นทีเกี ยวข้องกับกิจกรรม ให้นกั เรี ยน
มีส่วนร่ วมการทํางานกับผูอ้ ืน ได้แก่ การคัดเลื อกผูน้ าํ กลุ่ม การคิ ด การวางแผน การปฏิ บตั ิ และ
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การประเมินผลงาน รวมทังการร่ วมรับผิดชอบผลทีเกิดขึนนัน นอกจากนี ครู ยงั ต้องเป็ นแบบอย่างที
ดีของการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม 3.4) การติดตามและประเมินผล พบว่า โรงเรี ยนทีนักเรี ยน
มีกิจกรรมด้านจิตอาสาโดดเด่นผูเ้ รี ยนทีร่ วมกิจกรรมจะบันทึกผลการร่ วมกิจกรรมไว้อย่างละเอียด
มีร่องรอยการดําเนินงาน/ผลงานทีสามารถย้อนกลับไปดูได้ มีการตรวจสอบตนเองหรื อประเมินผล
การปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมตามสภาพจริ ง และมี ก ารสะท้อ นความคิ ด โดยการจัด เวที แ ลกเปลี ยน
ความคิดเห็ นและความรู้ของนักเรี ยน 3.5) การต่อยอดขยายผล มี การเผยแพร่ การให้รางวัล และ
การยกย่องชมเชย และ 3.6) ปั จจัยไปสู่ ความสําเร็ จ ได้แก่ การสนับสนุ นจากภาคีเครื อข่ายทังใน
ชุ มชน และหน่วยงานทีเกียวข้อง การทํากิจกรรมทีเหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพผูเ้ รี ยน
รวมทังการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้นกั เรี ยน
ภูมิปัญญาท้องถิน
ความหมายของภูมิปัญญาท้ องถิน
ภูมิปัญญาท้องถินถึงแม้วา่ จะเป็ นองค์ความรู ้ทีเกิดจากการสังสมประสบการณ์ของชีวิต
สังคม และสภาพแวดล้อมทีแตกต่างกัน การเรี ยนรู ้จากบรรพบุรุษในอดีตและได้ถ่ายทอด สื บทอด
ความรู้เหล่านันผ่านมายังลูกหลานจนถึงปัจจุบนั ในลักษณะการเชือมโยงความรู ้เหล่านันเป็ นคําสอน
ทางศาสนา คติ จารี ต ประเพณี มีพฒั นาการสื บสานกันมาจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างสมดุลและเหมาะสมกับยุคสมัยได้อย่างลงตัว
คําว่า “ภูมิปัญญา” ตามความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 826) คําว่า “ภูมิ” หมายถึง พืนความรู ้ ความสามารถ
“ปั ญญา” หมายความว่า ความรอบรู้ ความรู ้ทวไป
ั ความฉลาด อันเกิดแต่เรี ยนและคิด
เมือนํามารวมเข้ากันแล้ว คําว่า ภูมิปัญญา ตามราชบัณฑิตยสถาน (2546) และเอกวิทย์ ณ ถลาง
(2540) หมายความว่า พืนความรู้ ความคิด ความเชื อ ความสามารถ ความชัดเจนที กลุ่มชนได้จาก
ประสบการณ์ ทีสังสมไว้ในการปรั บตัว และดํารงชี พตามระบบนิ เวศ หรื อสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม ทีได้พฒั นาการสื บสานกันมา ภูมิปัญญาจึงเป็ น
ความรู้ ความคิ ด ความเชื อ ความสามารถ ความชัด เจน ที เป็ นผลของการใช้ส ติ ปั ญ ญาใน
การปรั บ ตัวกับ สภาวะต่ า ง ๆ ในพื นที ที กลุ่ ม ชนนันตังหลัก แหล่ ง อยู่ และได้มี ก ารแลกเปลี ยน
วัฒ นธรรมกับ กลุ่ ม ชนอื น ๆ รั บ เอามา หรื อ ปรั บ เปลี ยนนํา มาใช้ป ระโยชน์ หรื อ แก้ปั ญ หาให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของตนเอง
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จากความหมายภูมิปั ญญาที กล่า วมาข้างต้นได้มี หน่ วยงาน นักวิชาการ และนัก การ
ศึกษา ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถินไว้ ดังเช่น
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2534: 52) ได้ให้ความหมายภูมิปัญญา
ท้องถิน (Local Wisdom) ว่า ภูมิปัญญาท้องถินสะสมขึนมาจากประสบการณ์ของชี วิต สังคม และ
ในสภาพสิ งแวดล้อมทีแตกต่างกัน และถ่ายทอดสื บทอดกันมาเป็ นวัฒนธรรม การดําเนิ นงาน
ด้านวัฒนธรรม จึงต้องใช้ปัญญาค้นหาสิ งทีมีอยูแ่ ล้ว ฟื นฟู ประยุกต์ ประดิษฐ์ เสริ มสร้างสิ งใหม่
บนรากฐานสิ งเก่าทีค้นพบนัน นักฟื นฟู นักประยุกต์ และนักประดิษฐ์คิดค้นทางวัฒนธรรมพืนบ้าน
เหล่านี มีชือเรี ยกในเวลาต่อมาว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน”หรื อ “ผูร้ ู้ชาวบ้าน” และสติปัญญาทีนํามาใช้
ในการสร้างสรรค์นีเรี ยกว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” หรื อ “ภูมิปัญญาท้องถิน”
สารานุ กรมสําหรับเยาวชน เล่มที 23 (2538: 1) ภูมิปัญญาท้องถิ น หรื อภูมิปัญญา
ชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ งทุกอย่างทีชาวบ้านคิดขึนได้เองและนํามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็ นเทคนิค
วิธี เป็ นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทังทางกว้างและทางลึกทีชาวบ้านคิดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพ
ที มี อ ยู่แ ก้ปั ญ หาการดํา เนิ น ชี วิต ในท้องถิ นได้อ ย่า งเหมาะสมกับ ยุค สมัย ความเหมื อ นกัน ของ
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิน คือ เป็ นองค์ความรู ้ และเทคนิ คทีนํามาใช้ในการแก้ปัญหา
และการตัดสิ นใจซึงได้สืบทอดและเชือมโยงมาอย่างต่อเนืองตังแต่อดีตถึงปั จจุบนั
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2545: 1) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิน
คือ มรดกทางวัฒนธรรมทีเกิ ดขึนจากการสังสมความรู ้ดงเดิ
ั มของท้องถินนัน ๆ ซึ งเป็ นการสะสม
จากประสบการณ์ชีวิตของชาวบ้านเองหรื อจากการได้สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ภูมิปัญญา
แต่ละด้า นได้รับการเรี ยนรู้ มาเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน มีการสังเกต ทดลองใช้ ปรั บเปลี ยน
แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในการดํารงชีวติ ประจําวันในแต่ละท้องถินด้วย
รัตนะ บัวสนธ์ (2539: 35) ภูมิปัญญาท้องถิน หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลทีมี
ต่ อ ตนเองต่ อ โลกและสิ งแวดล้ อ ม ซึ งกระบวนทัศ น์ ดั ง กล่ า วมี ร ากฐานจากคํา สอนทาง
ศาสนา คติ จารี ตประเพณี ทีได้รับการถ่ายทอด สังสอนและปฏิบตั ิสืบเนื องกันมา ปรับเข้ากับบริ บท
ทางสังคมทีเปลียนแปลงแต่ละสมัย ทังนีโดยมีเป้ าหมายเพือความสงบสุ ขของส่ วนทีเป็ นชุมชน และ
ปัจเจกบุคคล
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540: 21) ได้กล่าวถึงความหมายของภูมิปัญญาว่า ภูมิปัญญาเป็ น
ความรู้ ความคิด ความเชือ ความสามารถ ความชัดเจนทีกลุ่มชนได้จากประสบการณ์ทีสังสมไว้ใน
การปรั บตัว และดํา รงชี พ ในระบบนิ เ วศ หรื อ สภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม
ทางสังคม วัฒนธรรม ทีได้มีพฒั นาการสื บสานกันมาปรับตัวให้เข้ากับสภาวะต่าง ๆ ในพืนที
ทีกลุ่มชนนันตังหลักแหล่งอยู่ และได้แลกเปลียนสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอืนจากพืนที
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สิ งแวดล้อมอืนทีได้มีการติดต่อสัมพันธ์กนั แล้วรับเอาหรื อปรับเปลี ยนนํามาสร้ างประโยชน์หรื อ
แก้ปัญหาได้โดยมีการพัฒนาภูมิปัญญาซึ งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความสําคัญของภูมิปัญญา
ชาวบ้านเป็ นกระบวนการเรี ย นรู้ ข องชาวบ้า นและภู มิ ปั ญญาใหม่ ที รั บ เข้า มาจากโลกภายนอก
ได้มีการปรับเปลียนภูมิปัญญา การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในระดับพืนบ้าน เป็ นการสะสมความรู้
และประสบการณ์อนั ยาวนาน โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ทีมีอยูต่ ามธรรมชาติ
รุ่ ง แก้วแดง (2547: 204) ภูมิปัญญาท้องถิน หมายถึ ง องค์ความรู้ความสามารถและ
ทักษะของคนไทย อันเกิ ดจากการสังสมประสบการณ์ ทีผ่านกระบวนการเลือกสรร เรี ยนรู้พฒั นา
และถ่ า ยทอดสื บต่ อ กั น มา เพื อใช้ แ ก้ ปั ญ หา และพัฒ นาวิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยให้ ส มดุ ล กั บ
สภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย
ประเวศ วะสี (2544: 75) ให้ความหมายของภูมิปัญญาว่า เป็ นสิ งทีเกิดขึนและดํารงอยู่
กับสังคมมนุษย์มาช้านาน เป็ นการดํารงอยู่ในชี วิตทีเกียวพันกับธรรมชาติของแต่ละท้องถินโดยมี
การปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติตามกาลเวลา เนื องจากมนุษย์เป็ นสัตว์โลกทีพิเศษกว่าสัตว์อืน ๆ
กล่าวคือ มีมนั สมองทีมีความสามารถในการคิดค้น เรี ยนรู้ แก้ปัญหาและมีการสื บทอดแบบแผน
ความรู้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีสื บทอดกันมา แม้ว่าภูมิปัญญาเป็ นสิ งทีถูกสังสมและถ่ายทอด
เป็ นมรดกมาช้านาน แต่มีลกั ษณะทีสําคัญอย่างหนึ ง คือ เป็ นองค์ความรู ้ทีมีการเชื อมโยงกันไปหมด
ไม่วา่ จะเป็ นเรื องอาชีพ เศรษฐกิจ ความเป็ นอยู่ การใช้จ่าย การศึกษา วัฒนธรรม
สุ รศักดิ สามประดิษฐ์ (2546: 41) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาว่า เป็ นความรู้ทีได้สังสมและ
ปฏิบตั ิต่อกันมาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ สามารถมีผลทําให้คุณภาพชี วิต ของคนดีขึน ซึ งเกิดจาก
การเรี ยนรู้ของคนรุ่ นหนึ ง ผ่านการถ่ายทอดแบบต่าง ๆ ไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ ง อาจมีการสื บทอด
โดยกระบวนการต่าง ๆ ดัง นี 1) การแสวงหา หรื อการค้นพบโดยกระบวนการค้นคว้า วิจยั
2) การประดิษฐ์คิดค้นและทดลอง 3) การสร้างสมพัฒนาการ 4) การถ่ายทอด สื บทอดทางการศึกษา
และ 5) การพรําสอน
จากความหมายที กล่ า วมาข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า ภู มิ ปั ญญาท้องถิ นเกิ ด จากการสั งสม
ประสบการณ์ของชาวบ้าน หรื อการเรี ยนรู ้ สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษและได้ถ่ายทอดความรู้
เหล่านันผ่านมายังลูกหลานจนถึงปั จจุบนั ในลักษณะการเชือมโยงความรู ้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ได้อย่างผสมกลมกลืนและเหมาะสมในการแก้ปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของตน
ให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุคสมัย

102
ความสํ าคัญของภูมิปัญญาท้ องถิน
่บา้ น ชุ มชน
ภูมิปัญญาท้องถินถึงแม้ว่าจะเป็ นองค์ความรู ้อนั มหาศาลทีอยู่ทวไปในหมู
ั
หรื อตัวบุ คคลก็ตามเมือถู กปล่อยละเลย ขาดการยอมรับ สื บทอด ขาดสายใยแห่ งความเชื อมโยง
ระหว่า งคนรุ่ น เก่ า กับ คนรุ่ น ใหม่ หรื อ ระหว่า งอดี ตกับ ปั จ จุ บ ัน จะทํา ให้ ภู มิ ปั ญญาท้องถิ นนัน
สู ญสิ นไป ดังนันจึงจําเป็ นอย่างยิงทีจะนําภูมิปัญญาท้องถินมาใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอน
ซึ งมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิงในการจัดการศึกษา เพือเป็ นการสร้างจิตสํานึก ความภาคภูมิใจ
และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนของตนเอง และของส่ วนรวม และเพือเป็ นการธํารงวัฒนธรรม
ประเพณี ของตนให้รอดพ้นจากการครอบงําจากสังคมภายนอก ภูมิ ปัญญาท้องถินจึงมีความสําคัญ
ต่อคนในชุมชนเป็ นอย่างมาก ได้มีหน่วยงาน นักวิชาการ และนักการศึกษาได้กล่าวถึงความสําคัญ
ของภูมิ ปัญญาท้องถิ นไว้ ดังเช่ น สํานัก คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ (2534) สํา นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) สารานุกรมสําหรับเยาวชน เล่มที 23 (2538) รัตนะ บัวสนธ์
(2539) เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540) และประเวศ วะสี (2544) สามารถสรุ ปได้ดงั นี
1. ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นเป็ นเรื องที สั งสมมาตังแต่ อ ดี ต เป็ นการสะสมความรู้ จ าก
ประสบการณ์ชีวิตของชาวบ้านเอง หรื อจากการได้สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ภูมิปัญญาแต่
ละด้านได้รับการเรี ยนรู้มาเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน มีการสังเกตทดลองใช้ ปรับเปลียน แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในการดํารงชีวติ ประจําวันในแต่ละท้องถิน
2. ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น เป็ นทุ ก สิ งทุ ก อย่า งที ชาวบ้า นคิ ด ขึ นได้เ องและนํา มาใช้ใ น
การแก้ปัญหา และพัฒนาวิถีชีวติ ของตนเองให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม
3. ภูมิปัญญาท้องถินจะถ่ายทอดโดยผ่านกระบวนการทางความเชือ จารี ต ประเพณี
วิถีชีวติ การทํามาหากิน พิธีกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของสิ งต่าง ๆ
4. ภูมิปัญญาท้องถินทําให้เกิดความสงบสุ ขทังในชุ มชน หมู่บา้ น หรื อในส่ วนตัวของ
ชาวบ้านเอง
5. ภูมิปั ญญาท้องถิ นทํา ให้คนในชุ มชนพึงพาตนเองได้ สามารถลดการพึงพาจาก
สังคมภายนอก
6. ภูมิ ปั ญญาท้องถิ นเป็ นสิ งที เกิ ดขึ นและดํา รงอยู่ก ับ สัง คมมนุ ษ ย์ม าช้า นานมี ก าร
เชือมโยงกันไปหมดไม่วา่ จะเป็ นเรื องอาชีพ เศรษฐกิจ ความเป็ นอยู่ การใช้จ่าย การศึกษา วัฒนธรรม
ทีได้สังสม และปฏิบตั ิต่อกันมาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ งสามารถมีผลทําให้คุณภาพชีวติ ดีขึน
7. ภูมิปัญญาท้องถินเป็ นการเรี ยนรู้จากคนรุ่ นหนึงไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึงผ่านการถ่ายทอด
แบบต่าง ๆ ทังการแสวงหาหรื อการค้นพบโดยกระบวนการค้นคว้าวิจยั การประดิษฐ์คิดค้นและ
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ทดลอง การสร้างสมพัฒนาการ การถ่ายทอด สื บทอดทางการศึกษา และการพรําสอน เพือใช้
แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวติ ของคนให้สมดุล และเหมาะสมกับยุคสมัย
8. ภูมิปัญญาท้องถิ นสังสมจากประสบการณ์ของชี วิต สังคม และสภาพแวดล้อม
ทีแตกต่างกัน และถ่ายทอด สื บทอดต่อกันมาจนกลายเป็ นวัฒนธรรม
9. ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นเป็ นความรู ้ ที เกิ ด จากประสบการณ์ ใ นชี วิต ของคนเราที ผ่า น
กระบวนการศึกษา สังเกต คิด วิเคราะห์ จนเกิดปั ญหาและตกผลึกมาเป็ นองค์ความรู ้ทีประกอบ
ขึ นมาจากความรู้ เฉพาะหลาย ๆ เรื อง โดยไม่ไ ด้แยกย่อยออกมาเป็ นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิช า
จึ งจัดเป็ นพืนฐานขององค์ความรู้ สมัยใหม่ที จะช่ ว ยในการเรี ย นรู ้ การแก้ปัญหา การจัดการ
การปรับตัวในการดําเนินชีวติ
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิน
ภูมิปัญญาท้องถิ นเป็ นองค์ความรู ้ ทีได้รับการสังสมมาจากประสบการณ์ จากความรู้
ความสามารถของคนในท้องถิ น เพือประโยชน์ในการดํารงชี วิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และ
วิถีชีวิตของตนเอง ได้มีหน่ วยงาน นักวิชาการ และนักการศึกษาได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญา
ท้องถินไว้หลายประเภท ดังเช่น
สํานัก งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ (2534) ได้แบ่งประเภทของภูมิ ปัญญา
ท้องถินออกเป็ น 5 หมวด ดังนี
หมวดที 1 ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ความเชื อ และศาสนา หมายถึ ง แบบอย่า งที
ปฏิบตั ิสืบทอดกันมาในด้านการยอมรับสิ งใดสิ งหนึงหรื อข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ งทีเป็ นความจริ ง
ซึ งเกิดจากสติปัญญาทีมีความเป็ นเหตุเป็ นผล หรื อเกิดจากความเชื อ ความศรัทธา แบ่งเป็ นประเภท
ต่าง ๆได้แก่ ความเชื อ ปรัชญา ศาสนาและลัทธิ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ กฎหมาย ธรรมเนี ย ม
การปกครองการปลูกฝังและการสื บทอด และประเพณี
หมวดที 2 หมวดภาษาและวรรณกรรม หมายถึ ง สิ งทีสื อความหมายด้วยเรื อง หรื อ
อักษรทีกําหนดไว้เป็ นแบบแผนเพือใช้เป็ นสื อสร้ างความเข้า ใจซึ งกันและกัน แบ่งเป็ นประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ ข่าวสาร วรรณกรรม ภาษาศาสตร์ และหลักภาษา ภาษาถินและภาษาชนต่างกลุ่ม นิทาน
และภูมินาม ความเรี ยงและฉันทลักษณ์ วาทการ ภาษิต และปริ ศนาคําทํานาย
หมวดที 3 ศิลปกรรมและโบราณคดี หมายถึง สิ งทีมนุษย์สร้างสรรค์ขึนเพือความงาม
ทีให้คุณค่าทางจิตใจ หรื อเพือประโยชน์ใช้สอย รวมทังสิ งต่าง ๆ ทีสร้างขึน เพือสื อสารทางความ
เชื อของกลุ่ ม ชน แบ่ ง เป็ นประเภทต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม สถาปั ต ยกรรม
ศิลปหัตถกรรม โบราณคดีการวางผังเมือง และชุมชน วัฒนธรรมสถานหรื อแหล่งวัฒนธรรม
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หมวดที 4 การละเล่ น ดนตรี และการพัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ หมายถึ ง สิ งที มนุ ษ ย์
แสดงออกเพือสนองความต้องการทางด้านร่ างกาย อารมณ์ และจิตใจ แบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้แก่
การขับร้องและดนตรี ระบํารําฟ้ อน มหรสพ เพลงเด็กและเพลงกล่อมเด็ก เพลงปี พาทย์ การละเล่น
พืนบ้าน กีฬาและนันทนาการ การท่องเทียว และธุรกิจเกียวกับวัฒนธรรม
หมวดที 5 ชี วิต ความเป็ นอยู่ และวิทยาการ หมายถึ ง กิ จกรรมการดําเนิ นชี วิตของ
บุคคลหรื อกลุ่มชน ประกอบกับการคิดค้นและพัฒนาวิทยาการเพือเสริ มสร้ างความเป็ นอยูใ่ ห้ดีขึน
โดยอาศัยบุคคลในท้องถิน หรื อการรับวัฒนธรรมต่างถินมาปรับปรุ งการพัฒนาการดําเนิ นชี วิตให้
เหมาะสมยิงขึน แบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เครื องมือเครื องใช้ คหกรรมศาสตร์ การสาธารณสุ ข
ทีอยูอ่ าศัย ชีวประวัติ วิทยาการ และอาชีพ
วิกิพีเดีย (2554) ได้กล่าวถึงประเภทของภูมิปัญญาท้องถินว่ามีหลายแขนง แต่มกั จะ
ถูกมองว่าล้าหลัง คนบางกลุ่มจึงไม่ค่อยให้ความนิ ยมและมีการสื บสานกันมากนัก ส่ วนใหญ่แล้ว
ภูมิปัญญาท้องถินมักสื บทอดบอกกล่าวกันเป็ นการภายใน เช่ น สู ตรทําอาหาร หรื อตํารับตํารา
ต่าง ๆ ทําให้ไม่เป็ นทีรับรู้กนั โดยทัวไป อาจจําแนกภูมิปัญญาท้องถินออกเป็ น 10 ลักษณะได้ดงั นี
1. ภู มิ ปั ญ ญาที เกี ยวกับ ความเชื อและศาสนา ภู มิ ปั ญ ญาประเภทนี จะมี ล ัก ษณะ
ทีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิน เนื องจากมีพืนฐานทางความเชื อในศาสนาทีแตกต่างกัน สําหรับ
ภูมิปัญญาท้องถินของไทยเกียวกับความเชื อทางพระพุทธศาสนาเป็ นหลักนันได้มีส่วนสร้ างสรรค์
สังคม โดยการผสมผสานกับความเชือดังเดิมจนกลายเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิน
2. ภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับประเพณี และพิธีกรรม เนืองจากประเพณี และพิธีกรรม
เป็ นสิ งทีดี งามทีคนในท้องถินสร้างขึนมา โดยเฉพาะเป็ นการเพิมขวัญและกําลังใจคนในสังคม
ภูมิปัญญาประเภทนีจึงมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวติ ในสังคมเป็ นอย่างมากจะเห็นได้จากประเพณี
และพิธีกรรมทีสําคัญในประเทศ ล้วนเกียวข้องกับการดําเนินชีวติ ของคนในสังคมแทบทังสิ น
3. ภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับศิลปะพืนบ้าน เป็ นการสร้างสรรค์งานศิลปะต่าง ๆโดย
การนําทรัพยากรทีมีอยูม่ าประยุกต์ใช้ใน ชี วิตประจําวันหลังจากนันได้สืบทอดโดยการพัฒนาอย่าง
ไม่ขาดสายกลายเป็ นศิลปะทีมีคุณค่าเฉพาะถิน
4. ภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับอาหารและผักพืนบ้าน นอกจากมนุษย์จะนําอาหารมา
บริ โภคเพือการอยูร่ อดแล้ว มนุษย์ยงั ได้นาํ เทคนิคการถนอมอาหารและการปรุ งอาหารมาใช้ เพือให้
อาหารทีมีมากเกิ นความต้องการสามารถเก็บไว้บริ โภคได้เป็ นเวลานาน ซึ งถื อว่าเป็ นภูมิปัญญา
อีกประเภทหนึงทีสําคัญต่อการดํารงชีวติ นอกจากนียังนําผักพืนบ้านชนิดต่าง ๆ มาบริ โภคอีกด้วย
5. ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นที เกี ยวกับ การละเล่ น พื นบ้า น การละเล่ น พื นบ้า นถื อ ว่า เป็ น
การผ่อนคลายโดยเฉพาะในวัยเด็กซึ งชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปัญญาท้องถิ นของไทย
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ส่ วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ ในการละเล่นทีประดิษฐ์มาจากธรรมชาติ ซึ งแสดงให้เห็นวิถีชีวิตทีผูกพัน
กับธรรมชาติ และรู้จกั ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างกลมกลืน
6. ภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับศิลปวัฒนธรรม ประเทศไทยมีวฒั นธรรมทีหลากหลาย
ซึ งเกิ ด จากการสร้ า งสรรค์ของคนในแต่ ล ะภาค ซึ งจะเห็ นได้จ ากหลัก ฐานที เป็ นร่ อ งรอยของ
ศิลปวัฒนธรรมทีปรากฏกระจายอยู่ทวไป
ั เช่ น สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เป็ นต้น
ซึงแสดงให้เห็นถึงเทคนิค ความคิด ความเชือของบรรพบุรุษเป็ นอย่างดี
7. ภูมิปัญญาท้องถินทีเกี ยวกับเพลงพืนบ้าน ภูมิปัญญาประเภทนีส่ วนมากแสดงออก
ถึงความสนุ กสนาน และยังเป็ นคติสอนใจสําหรับคนในสังคม ซึ งมีส่วนแตกต่างกันออกไปตาม
โลกทัศน์ของคนในภาคต่าง ๆ
8. ภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับสมุนไพรและตํารายาพืนบ้าน ภูมิปัญญาประเภทนีเกิด
จากการสังสมประสบการณ์ของคนในอดีต และถ่ายทอดให้กบั คนรุ่ นหลัง ถือว่ามีความสําคัญเป็ น
อย่างมาก เพราะถือว่าเป็ นปัจจัยสี ซึงมีความจําเป็ นสําหรับมนุษย์ หากได้รับการพัฒนาหรื อส่ งเสริ ม
จะเป็ นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้
9. ภูมิปัญญาท้องถิ นทีเกียวกับการประดิ ษฐกรรม เทคโนโลยีและสิ งของเครื องใช้
ต่าง ๆ ทีเกิ ดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภาค ถือเป็ นการประดิ ษฐกรรม และหัตถกรรม
ชันเยียม ซึ งปั จจุบนั ไม่ได้รับความสนใจในการพัฒนาและส่ งเสริ มภูมิปัญญาประเภทนี เท่าทีควร
หากมี การเรี ย นรู้ และสื บทอดความคิดเกี ยวกับ การประดิ ษ ฐกรรมและหัต ถกรรมให้แก่ เยาวชน
จะเป็ นการรักษาภูมิปัญญาของบรรพชนได้อีกทางหนึง
10. ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นที เกี ยวกับ การดํา รงชี วิต ตามสภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ
เนืองจากคนไทยมีอาชีพที เกียวกับเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา ทําไร่ จึงทําให้เกิดภูมิปัญญา
ที เกี ยวกับ ความเชื อและพิ ธี ก รรมในการดํา รงชี วิ ต เพื อแก้ปั ญ หาหรื ออ้อ นวอนเพื อให้ เ กิ ด
ความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกและเพือเพิมผลิตผลทางการเกษตร ดังจะเห็ นได้จากพิธีกรรม
ทีเกียวกับการเกษตรทัวทุกภูมิภาคของไทย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2554) ได้กล่าวถึง ภูมิปัญญาท้องถินว่า เป็ นองค์ความรู้ของ
กลุ่มบุ คคลท้องถิ น และรวมถึ งงานศิ ล ปวัฒนธรรมพืนบ้า นที มี อยู่ในประเทศไทย แบ่งออกเป็ น
2 ประเภท ดังนี
1. ภูมิปัญญาท้องถินประเภทองค์ความรู ้ของกลุ่มบุคคลท้องถิน เช่น การผลิตอาหาร
และเครื องดืม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ หิ น โลหะ
แก้ว เซรามิค ดินเผา เครื องหนัง และอืน ๆ
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2. ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นประเภทงานศิ ล ปวัฒ นธรรมพื นบ้า น เช่ น เรื องเล่ า พื นบ้า น
กวีนิพนธ์พืนบ้าน ปริ ศนาพืนบ้าน เพลงพืนบ้าน ดนตรี พืนบ้าน การฟ้ อนรําพืนบ้าน ละครพืนบ้าน
จิตรกรรมพืนบ้าน ประติมากรรมพืนบ้าน หัตถกรรมพืนบ้าน เครื องแต่งกายพืนบ้าน และสิ งทอ
พืนบ้าน
สารานุกรมสําหรับเยาวชน (2538) ได้แบ่งภูมิปัญญาไทยออกเป็ น 10 สาขา ดังนี
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และ
เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพืนฐานคุณค่าดังเดิม สามารถพึงพาตนเอง
ในสภาวการณ์ ต่าง ๆ ได้ เช่น การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาทางการเกษตร
การแก้ปั ญหาด้านการผลิ ต ด้านการตลาด เช่ น การแก้ปั ญหาโรคและแมลง การรู ้ จกั ปรับใช้
เทคโนโลยีทีเหมาะสมกับการเกษตร เป็ นต้น
2. สาขาอุ ตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้า นการผลิ ต และการบริ โภค) หมายถึ ง
การรู้ จกั ประยุก ต์ ใ ช้เ ทคโนโลยีส มัย ใหม่ ใ นการแปรรู ป ผลผลิ ต เพือชะลอการนํา เข้า ตลาดเพื อ
แก้ปัญหาด้านการบริ โภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็ นธรรม อันเป็ นขบวนการให้ชุมชน
ท้องถิ นสามารถพึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทังการผลิ ต และการจําหน่ายผลผลิตทางด้าน
หัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็ นต้น
3. สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้ องกันและรักษา
สุ ขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึงตนเองทางสุ ขภาพและอนามัยได้
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม หมายถึ ง ความสามารถ
เกี ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ทังการอนุ รักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์
จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยังยืน
5. สาขากองทุนและธุ รกิ จชุ มชน หมายถึง ความสามารถในการบริ หารจัดการด้าน
การสะสม และบริ หารกองทุนและธุ รกิจชุมชน ทังทีเป็ นเงินตราและโภคทรัพย์ เพือเสริ มสร้างชีวิต
ความเป็ นอยูท่ ีดีของสมาชิกในชุมชน
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดการสวัสดิ การในการประกัน
คุณภาพชีวติ ของคนให้เกิดความมันคงทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
7. สาขาศิล ปกรรม หมายถึ ง ความสามารถในการผลิ ตผลงานทางศิล ปะสาขา
ต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ และคีตศีลป์ เป็ นต้น
8. สาขาการจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริ หารการจัดการดําเนิ นงานด้าน
ต่าง ๆ ทังองค์กรชุมชน องค์กรทางศาสนา องค์กรทางการศึกษา ตลอดทังองค์กรทางสังคมอืน ๆ
ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บา้ น กลุ่มผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในชุ มชน การจัดศาสนสถาน
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การจัดการศึ กษา ตลอดทังการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น กรณี การจัดการศึ กษานับได้ว่าเป็ น
ภูมิปัญญาสาขาการจัดการทีมีความสําคัญ เพราะการจัดการศึกษาทีดี หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู้
พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญาไทยทีมีประสิ ทธิผล
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถสร้างผลงานทางด้านภาษา
ทังภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษา ตลอดทังด้านวรรณกรรมทุกประเภท
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม
คําสอนทางศาสนา ความเชื อ และประเพณี ดงเดิ
ั มทีมีค่าให้ความเหมะสมต่อการประพฤติปฏิ บตั ิ
รัตนะ บัวสนธ์ (2539) ได้แบ่งประเภทภูมิปัญญาไว้เป็ น 3 ด้าน คือ
1. ภูมิ ปัญญาที เกิ ดจากการจัดระบบความสั ม พันธ์ ระหว่า งคนกับธรรมชาติ และ
สิ งเหนื อธรรมชาติ หมายถึง การทีคนในชุ มชนท้องถิ นจัดวางอธิ บายตนเองกับธรรมชาติ และ
สิ งเหนือธรรมชาติในลักษณะการพึงพาพิธีกรรมต่าง ๆ
2. ภูมิปัญญาทีเกิดจากการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับงาน หมายถึง การที
คนประพฤติปฏิบตั ิตวั กันทังในระดับครอบครัว และชุ มชน ซึ งแสดงให้เห็นได้ในรู ปของคําสอน
หรื อวิถีประชาของชุมชน
3. ภูมิปัญญาทีเกิดจากการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับการทํามาหากิน ได้แก่
การประกอบอาชีพ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพือการดํารงชีพ เช่น การทําเกษตร
แบบผสมผสาน การทําเกษตรหมุนเวียน การรักษาโรค การใช้นาํ และการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชน
เป็ นต้น
เสาวภา สุ ขประเสริ ฐ (2543) ได้กล่าวถึงประเภทของภูมิปัญญาท้องถิน ไว้ดงั นี
1. คติ ความคิด ความเชือ หลักการทีเป็ นพืนฐานขององค์ความรู ้ทีเกิดจากการสังสม
ถ่ายทอดกันมา
2. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ทีเป็ นแผนการดําเนิ นชี วิตทีปฏิ บตั ิ
สื บทอดกันมา
3. การประกอบอาชีพในท้องถินทียึดหลักการพึงตนเอง ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสม
กับกาลสมัย
4. แนวความคิด หลักปฏิบตั ิและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทีชาวบ้านนํามาดัดแปลงใช้ใน
ชุมชนอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเป็ นอยู่
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สุ ม นทิ พ ย์ บุ ญ สมบัติ (2553) ได้แ บ่ ง ประเภทของภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น ออกเป็ น
7 ประเภท ดังนี
1. ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ท้องถินตังแต่เกิดจนตาย

เป็ นประเพณี เกี ยวข้องกับการดําเนิ นชี วิตของคนใน

2. ภาษาและวรรณกรรม เป็ นภาษาทีใช้ในท้องถิน วรรณกรรมทีใช้เป็ นวรรณกรรม
ลายลักษณ์ และวรรณกรรมมุขปาฐะ
3. ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็ นดนตรี และนาฏศิลป์ ทีนิยมเล่นในท้องถิน
4. การละเล่นพืนบ้าน เป็ นการละเล่นของเด็ก และการละเล่นของผูใ้ หญ่
5. ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิน เป็ นงานฝี มือของช่ างในท้องถิ น เช่ น งาน
จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม
6. การทํา มาหากิ น เป็ นการประกอบอาชี พของคนในท้องถิ น เช่ น การทําสวน
การทํานา และการเลียงสัตว์ เป็ นต้น
7. การรักษาโรค เป็ นการรักษาโรคด้านการแพทย์แผนไทย เช่น การอยูไ่ ฟหลังคลอด
การนวด และการใช้สมุนไพรบําบัดโรค เป็ นต้น
สําหรับภูมิปัญญาท้องถินอีสาน ได้มีหน่วยงาน และนักการศึกษาได้จดั หมวดหมู่หรื อ
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถินไว้ อาทิเช่น
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ (2542) ได้จาํ แนกประเภทของ
ภูมิปัญญาท้องถิน ไว้ดงั นี
1. การทํามาหากิน เป็ นการประกอบอาชีพของคนในแต่ละชุมชน ตามสภาพแวดล้อม
ของชุมชน
2. การรักษาโรค เป็ นการรักษาด้วยรากไม้หรื อต้นไม้ ใบ เป็ นต้น และการสู ตขวัญ
เพือความสุ ขความเจริ ญในชีวติ
3. อาหารการกิน ชาวอีสานมีชีวิตความเป็ นอยูก่ บั ธรรมชาติ อาหารการกินจึงมาจาก
ธรรมชาติ รวมทังการประกอบอาหาร และการถนอมอาหาร
4. ศิลปกรรม เป็ นสิ งทีคนในชุ มชนสร้างสรรค์ขึนมาให้มีความสวยงาม ได้แก่ ผ้า
อักษรธรรม เป็ นต้น
5. ภาษาและวรรณกรรม ชาวพืนเมืองดังเดิมจะใช้ภาษาตระกูลมอญ-เขมร และภาษา
ส่ วย ส่ วนวรรณกรรมจะเป็ นวรรณทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และวรรณกรรมมุขปาฐะ
6. ศาสนา ได้รับอิทธิพลทางความเชือของจากศาสนาฮินดู หรื อศาสนาพราหมณ์
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7. ขนบธรรมเนี ย มประเพณี เป็ นสิ งที ประพฤติ ปฏิ บตั ิ สื บ ต่อกันมาช้านานจนเป็ น
ลักษณะเฉพาะของคนในชุ มชนนัน ๆ และยอมรับในสังคมมาจนถึ งปั จจุบนั เช่ น งานประเพณี
แห่เทียนพรรษา
8. การจัดทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นภูมิปัญญาทีเกียวกับการอนุ รักษ์ป่า เช่น พระสงฆ์
กับการอนุรักษ์ป่า ความเชือเรื องรุ กขเทวดา และพิธีคาโพธิ
ํ -คําไฮ เป็ นต้น
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544) ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิน ดังนี
1. ภูมิปัญญาท้องถินในการตังถินฐาน การตังถินฐานของชาวอีสาน นําเป็ นปั จจัยหลัก
ทีสําคัญทีสุ ดในการเลือกทําเลในการตังถินฐาน
2. ภูมิ ปัญญาท้องถิ นในการเลื อกหลักแหล่ งทํามาหากิ น ชาวอี สานจะเลื อกทําเล
ใกล้ชิดกับแหล่ ง นําธรรมชาติ และมี การตังศาลปู่ ตาขึ น เพือเป็ นการเคารพนับถื อผีบ รรพบุรุษ
พร้อมกับไม่ประมาททีจะเคารพเจ้าทีเจ้าทางแห่งใหม่
3. วิถีชีวติ ทีพึงพาตนเองแบบเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่ ชาวอีสานจะจัดเวลาทําการผลิตให้เหมาะ
กับฤดูกาล ด้วยการอนุโลมตามปั จจัยทีสําคัญ คือ นํา ส่ วนเครื องมือเครื องใช้หรื อประดิษฐกรรม
พืนบ้าน ชาวบ้านจะผลิตขึนเองตามวัสดุ ทีมีอยูใ่ นท้องถิน สัตว์เลี ยงทีเอาไว้ใช้งานจะมีการทําพิธี
“ฮ้องขวัญ” เพือเป็ นการปลอบประโลมและขอขมาลาโทษ
4. การจัดระบบความสัมพันธ์ของชุมชนอีสาน จะมีการจัดระบบความสัมพันธ์ระดับ
ชาวบ้านเป็ น “คุม้ บ้าน” คุม้ บ้านเดียวกันจะเป็ นเครื อญาติเดียวกัน
5. หนังสื อก้อม เป็ นหนังสื อทีจารึ ก เรื องราวต่าง ๆ จารึ ก เรื องราวความศัก ดิ สิ ท ธิ
บทสวดในพิธีกรรม และคาถาอาคม กฎหมาย โคลง กาพย์ ร่ าย ร้อยแก้ว และคําสอนต่าง ๆ ภาษา
ทีใช้เป็ นภาษาไทยอีสานผสมคําบาลีสันสกฤต
6. ฮีตสิ บ สอง คองสิ บสี ฮี ตสิ บสอง เป็ นพิ ธีก รรมตามปฏิ ทิ นในรอบปี คองสิ บสี
เป็ นแนวปฏิบตั ิตนในชีวติ ประจําวันทีมีการถือปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นประจํา
7. ผญา-ภาษิต คะลํา-คําสอน เป็ นเครื องมือกําหนดบรรทัดฐานทางมโนคติ และ
ความประพฤติของสมาชิกในสังคม
จากการแบ่งประเภทของภู มิปัญญาท้องถิ นที กล่ าวมาข้า งต้น สรุ ปได้ดังตารางที 8
และจากตารางที 8 สามารถสังเคราะห์ประเภทภูมิปัญญาท้องถินได้ ดังตารางที 9

ตารางที 8 ประเภทภูมิปัญญาท้องถิน
สํ านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่ งชาติ ( )
. ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ
และศาสนา
. ภาษาและวรรณกรรม

. ศิลปะและโบราณคดี

สารานุกรมไทย เล่ มที
( )

คณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติฯ ( )

. เกษตรกรรม

. การทํามาหากิน

. อุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม
. การแพทย์แผนไทย

รัตนะ บัวสนธ์
(2539)

เสาวภา สุ ขประเสริฐ
( )

เอกวิทย์ ณ ถลาง
( )

. ความเชือ และศาสนา

. ภูมิปัญญาทีเกิดจาก
การจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับธรรมชาติ และ
สิ งเหนือธรรมชาติ

. คติความคิด ความเชือ

. การตังถินฐาน

. การรักษาโรค

. ประเพณี และพิธีกรรม

. ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

. อาหารการกิน

. ศิลปะพืนฐาน

. ภูมิปัญญาทีเกิดจาก
การจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับงาน
. ภูมิปัญญาทีเกิดจากการจัด
ระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับการทํามาหากิน

. การเลือกหลัก
แหล่งในการ
ทํามาหากิ น
. เฮ็ดกิน เฮ็ดอยู่

. การละเล่น ดนตรี และการ
พักผ่อน หย่อนใจ

. การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม

. ศิลปกรรม

5. ชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการ

. กองทุนและธุรกิจ
ชาวบ้าน

. การอนุรักษ์ป่า

วิกิพเี ดีย (

)

4. อาหารและผักพืนบ้าน

. การประกอบอาชีพ

4. แนวความคิด หลัก
ปฏิบตั ิและเทคโนโลยี

สุ มนทิพย์ บุญสมบัติ
( )
1. ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

การแบ่ งประเภท
ภูมิปัญญาท้ องถิน
ของผู้วจิ ยั
. ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชือ และ
ศาสนา

. ภาษาและวรรณกรรม

2. ภาษา และ
วรรณกรรม

. ดนตรี และนาฎศิลป์

. ศิลปกรรม และ
โบราณคดี

4. การจัดระบบ
ความสัมพันธ์ของ
ชุมชนอีสาน

4. การละเล่นพืนบ้าน

. การละเล่น ดนตรี
และการพักผ่อนหย่อนใจ

. การละเล่นพืนบ้าน

. หนังสื อก้อม

. ศิลปหัตถกรรมและ
งานช่างท้องถิน

. ชีวิตความเป็ นอยู่
และวิทยาการ

. สวัสดิการ

. ศิลปวัฒนธรรม

. ฮีต

. ศิลปกรรม

. เพลงพืนบ้าน

คอง

. ผญา ภาษิต ขะ
ลํา คําสอน

. การจัดการองค์การ

. สมุนไพรและ
ตํารายาพืนบ้าน

. ภาษาและวรรณกรรม

. การประดิษฐ
กรรม
. การดํารงชีวิต

. ศาสนาและประเพณี

. การทํามาหากิน
. การรักษาโรค
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ตารางที 9 สังเคราะห์ประเภทภูมิปัญญาท้องถิน
ประเภท
หน่วยงาน/
นักการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
สารานุกรมไทย
เล่มที
คณะกรรมการฝ่ าย
ประมวลเอกสารฯ
วิกิพิเดีย
รัตนะ บัวสนธ์
สุ มนทิพย์
บุญสมบัติ
เสาวภา
สุ ขประเสริ ฐ
เอกวิทย์ ณ ถลาง
ผูว้ จิ ยั

อาชีพ

การรักษา
โรค

9

9

9

9

อาหาร

9
9

ศิลปกรรม

ภาษาและ
ศิลปะ
วรรณกรรม วัฒนธรรม

9

9

9

9

9
9

9
9

9

9

ดนตรี
นาฎศิลป์

9

เครื องมือ
เครื องใช้

ความ
สัมพันธ์ของ
ชุมชน

ชีวิตความ
เป็ นอยูแ่ ละ
วิทยาการ

9
9

9

9
9

9

9

การละเล่น
พืนบ้าน

9

9

9

9
9
9

9
9

ความเชือ
ศาสนา

9

9
9

9
9

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

9
9

9
9
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จากตารางที 9 จะเห็นได้วา่ จากการสังเคราะห์ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิน ผูว้ ิจยั ได้
สังเคราะห์ประเภทภูมิปัญญาท้องถินทีมีลกั ษณะ การปฏิบตั ิทีเหมือนกันหรื อมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
ให้อยู่ก ลุ่ มเดี ย วกัน ประเภทของภู มิปั ญญาท้องถิ นแต่ ล ะประเภทจะมี ความสัม พันธ์ ก ันในเชิ ง
การดําเนิ นชี วิตของผูค้ นในสังคมแต่ละท้องถินทีเกิดจากการสังสมความรู ้ จากประสบการณ์ แล้ว
นํามาถ่ายทอดให้กบั คนรุ่ นหลังได้นาํ มาใช้ หรื อประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อตนเอง และต่อ
ชุมชนหรื อท้องถิน และจากการสังเคราะห์ประเภทภูมิปัญญาท้องถินทีกล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั ได้แบ่ง
ประเภทภูมิปัญญาท้องถินตามสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ แล้วนํามาประยุกต์ให้
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ นจังหวัดอุบลราชธานี ซึ งประกอบด้วย 1) ด้านขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ความเชือ และศาสนา 2) ด้านภาษาและวรรณกรรม 3) ด้านศิลปกรรมและโบราณคดี
4) ด้านการละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ และ 5) ด้านชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการ
ข้ อมูลพืนฐานจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานีมีพฒั นาการทางประวัติศาสตร์ มายาวนานตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมทีทรงคุณค่าทังเป็ นรู ปธรรม และนามธรรม มรดกทาง
วัฒนธรรมที ลําค่ า ดัง กล่ า วได้ส ะท้อนออกมาดัง ที หน่ ว ยงาน นัก วิช าการ และนัก การศึ ก ษาได้
รวบรวมไว้ อาทิเช่น คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ (2542) บําเพ็ญ ณ อุบล
และคณะ (2535) คะนึ ง นิ ต ย์ จัน ทรบุ ต ร และวิ ล าวัณ ย์ ศรศิ ล ป์ (2555) ได้ก ล่ า วถึ ง จัง หวัด
อุบลราชธานี เป็ นจังหวัดด้านตะวันออกสุ ดของภาคอีสาน ครอบคลุมด้วยทีราบและแม่นาสายหลั
ํ
ก
สําคัญของอีสาน 3 สาย ได้แก่ แม่นามู
ํ ล แม่นาชี
ํ แม่นาโขง
ํ
และยังมีลาํ นําสายใหญ่ทีมีกาํ เนิดจาก
ทีราบสู งและเทือกเขาในพืนที เช่น ลําเซบก ลําเซบาย ลําโดมใหญ่ และลําโดมน้อย ไหลผ่านทีราบ
ทางด้านเหนือและใต้ไปลงแม่นามู
ํ ล ซึ งทอดเป็ นแนวยาวกลางพืนทีไปบรรจบกับแม่นาโขงบริ
ํ
เวณ
ปากมูลทางตะวันออกของจัง หวัด ลํานําเหล่า นี นําความอุ ดมสมบูรณ์ และความชุ่ ม ชื นแก่ ผืนดิ น
ทําให้เกิ ดสภาวะแวดล้อมทีเหมาะกับการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ พื ช และสัตว์มาตังแต่บ รรพกาล
นอกจากความสําคัญทางด้านภูมิศาสตร์แล้ว จังหวัดอุบลราชธานียงั มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม จากร่ องรอยในยุคก่อนประวัติศาสตร์ “ผาแต้ม” ภาพเขียนสี ก่อนประวัติศาสตร์ ทีใหญ่
ทีสุ ดในเอเชี ยอาคเนย์ เป็ นภาพเขียนสี ทีแสดงถึ งอารยธรรมทีเก่าแก่ทีแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคม
ความเป็ นอยู่ของผูค้ นในแถบนี และยัง มี ก ารค้นพบภาพแกะสลัก นู นตําเป็ นภาพพระนารายณ์
บรรทมสิ นธุ์ เหนือบริ เวณลุ่มนําลําโดมใหญ่ อําเภอนํายืน และยังปรากฏภาพสลักเป็ นรู ปสัญลักษณ์
เพศสตรี ทีรู้จกั ในนามของ “ถําโยนี ” ภาพสลักเหล่านี แสดงให้เห็ นถึ งวัฒนธรรมดังเดิ มของชาว
เอเชียอาคเนย์ทียกย่องสตรี เพศเท่าเทียมกับบุรุษ ก่อนหน้าทีจะรับเอาอารยธรรมฮินดู และกฎหมาย
ธรรมศาสตร์ ที กําหนดให้ชายเป็ นผูน้ ําครอบครั ว จัง หวัดอุบ ลราชธานี มี ค วามยิงใหญ่ในฐานะ
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เมืองลูกพีของเมืองในแถบอีสานเป็ นศูนย์กลางการศึกษา จิตรกรรม สถาปั ตยกรรม ศาสนาและ
การเมื อง เป็ นแหล่ งศึกษามูลกัจจายน์แบบโบราณ และการศึ กษาภาษาไทย แม้กระทังทางด้าน
วิปัสสนาธุ ระ เป็ นต้นกําเนิ ดพระป่ า วัดป่ า เริ มตังแต่พระอาจารย์มนั ภูริทตฺ โต จนถึงพระอาจารย์
ชา สุ ภทฺ โท
จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นจังหวัดหนึงทีมีขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถินคล้ายคลึงกับ
ชาวอีสานโดยทัวไป ซึ งไม่แตกต่างจากชาวอีสานจังหวัดอืน ๆ มากนัก แต่ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
อีสานแตกต่างจากภาคกลางตรงทีขนบธรรมเนี ยมของภาคกลางได้รับอิทธิ พลจากศาสนาฮินดูและ
คัมภีร์พระมนูธรรมศาสนา ส่ วนขนบธรรมเนี ยมของอีสานได้รับอิทธิ พลจากล้านช้าง เข้าใจว่า
วัฒนธรรมล้านช้างได้รับอิทธิ พลจากวัฒนธรรมจีน นันคื อ การเคารพบรรพบุรุษ ผีปู่ตา ผีแถน
ผีฟ้า ผีตาแฮก (ผีนา ผีไร่ ) ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ภาคกลางจึงมีลกั ษณะเป็ นพราหมณ์ มากกว่า
พุทธ ดังปรากฏใน “พระราชพิธีสิบสองเดือน” ส่ วนประเพณี ของภาคอีสานมีลกั ษณะเป็ นพุทธ
มากกว่า ดังทีเห็นในฮีตสิ บสอง คองสิ บสี (บําเพ็ญ ณ อุบล และคณะ, 2535: 111)
ภูมิปัญญาท้ องถินจังหวัดอุบลราชธานี
ภูมิปัญญาท้องถินองค์ความรู ้ทีได้รับการสังสม ถ่ายทอด และพัฒนาจากประสบการณ์
จากความรู้ ความสามารถของชาวบ้านจากอดีตจนถึงปั จจุบนั เพือให้เกิดประโยชน์ในการดํารงชี วิต
ตามแนวทางทีสอดคล้องกับธรรมชาติและวิถีชาวบ้าน ดังนันการสังสมองค์ความรู ้ การถ่ายทอด
และการพัฒนาจากประสบการณ์ยอ่ มก่อให้เกิดภูมิปัญญาทีอาจเอือประโยชน์โดยตรงหรื อโดยอ้อม
แก่การดําเนิ นชี วิตในสภาวการณ์ตงแต่
ั อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั ชี วิตความเป็ นอยู่ของผูค้ น ซึ งบําเพ็ญ
ณ อุบลและคณะ (2535: 17) ได้กล่าวถึงชี วิตความเป็ นอยู่ของชาวอุบลว่า เมืองอุบลในสมัยแรก
แทบไม่มีการซื อขายกันเลย มีแต่แลกเปลี ยนสิ นค้าพึงพาอาศัยซึ งกันและกัน แต่ละบ้านจะจัดนํา
เครื องนุ่ ง ห่ ม คื อทอผ้า ไว้ใ ช้ส อย อุ ป นิ สัย ชาวอุ บ ล หรื ออี ส านทัวไปมี ล ัก ษณะอ่อนโยน สุ ภาพ
ดังคํากล่าวของสังฆราชปาลเลกัวร์วา่ อุปนิสัยของราษฎรภูมิภาคแถบนี คือ
...ไว้ใจคนง่าย หู เบา ถื อโชคลาง ซื อสัตย์ สุ ภาพและไร้เดี ยงสา สันโดษมักน้อย
และเชือถือในภูตผีปีศาจ…
การประกอบอาชี พของประชาชนโดยทัวไปอาศัยเกษตรกรรมเป็ นหลัก โดยการทํานา
แล้วเก็บข้าวไว้ในยุง้ ฉางเพือเก็บไว้กินตลอดปี ปลูกพืชผักสวนครัวไว้พอเลียงครอบครัว และจาก
หลักฐานทางโบราณคดี บําเพ็ญ ณ อุบลและคณะ (2535: 72) ได้กล่ าวถึ ง แหล่ งโบราณคดี
สมัย ก่ อนประวัติศ าสตร์ นัก โบราณคดี ไ ด้สํา รวจพบทางเหนื อ และทางตะวันออกของจัง หวัด
อุบลราชธานีในบริ เวณลุ่มแม่นาชี
ํ แม่นามู
ํ ล และลุ่มนําสาขาต่าง ๆ สิ งทีพบล้วนแต่เป็ นสภาพของ
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การตังถินฐานของคนโบราณสมัยสังคมเกษตรกรรม สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทีเปลียนแปลงสภาพ
สังคมจากสมัยสังคมล่าสัตว์ ซึ งผลของการเปลียนแปลงทีสําคัญคือการเติบโตของชุ มชน แหล่ ง
อาหารตามธรรมชาติไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากร มนุษย์จึงต้องเรี ยนรู ้ และดินรนต่อสู้
เพือให้มีชีวิตอยูร่ อด ด้วยการเก็บกักอาหาร และสร้างแหล่งผลิตอาหารขึนเอง โดยการเพาะปลูก
และเลียงสัตว์ตามทีราบ และทีราบลุ่มแม่นาที
ํ มีความอุดมสมบูรณ์ ดังนันจังหวัดอุบลราชธานี จึงมี
แหล่งโบราณคดีสมัยสังคมเกษตรกรรมทีสําคัญอยู่มาก เช่น แหล่งโบราณคดี บา้ นปากนํา บ้าน
โนนสําราญ บ้านโนนสาวเอ้ บ้านโพนเมือง บ้านโคกก่อง และบ้านหนองบัว เป็ นต้น
จากข้อมูลพืนฐานเกี ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ นที กล่ าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้ยึดการแบ่ง
ประเภทของภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นออกเป็ น 5 ประเภท ตามสํา นัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรม
แห่งชาติ (2534) และได้ประยุกต์ประเภทภูมิปัญญาท้องถินของจังหวัดอุบลราชธานี ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 มาใช้ ใ นการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด
การจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ดังนี
1. ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ความเชื อ และศาสนา เป็ นภูมิปัญญาท้องถิน ซึ งเป็ น
หลักปฏิบตั ิทีคนในครอบครัว ชุ มชน ได้ประพฤติปฏิบตั ิในชี วิตประจําวัน เพือเป็ นบรรทัดฐาน
ของคนในท้องถิน เพือการอยูร่ ่ วมกันด้วยความสามัคคีและสงบสุ ข
1.1 คติ ความเชื อ หมายถึ ง แนวทางปฏิ บตั ิ สืบต่อกันมาเป็ นสิ งทีควรประพฤติ
ปฏิบตั ิ หรื อเป็ นสิ งต้องห้ามไม่ควรประพฤติปฏิบตั ิ เพราะเป็ นสิ งไม่เหมาะสม ไม่ดีไม่ควรกระทํา
ถ้าทําไปจะเป็ นบาปเป็ นคนชัว ซึ งถือเป็ นการคะลํา เช่น เอาเซิ งผ้าแพรเช็ดหน้า (ห้ามเอาชายผ้านุ่ง
ผ้าห่มเช็ดหน้า) ของตําไว้สูง คะลํา (ห้ามนําของทีอยูท่ ีตํา แต่กลับนํามาไว้ในทีสู ง) ทุบตี เตะทํา
ม้างเฮือน เพชาน คะลํา (ห้ามทุบตี เตะถีบ รื อ พังบ้านเรื อน) เป็ นต้น
1.2 ฮีต 12 คอง 14
ฮีต 12 หมายถึ งประเพณี ทีจะต้องปฏิบตั ิทงั 12 เดือน ในแต่ละปี เช่ นเดือน
อ้าย ทําบุ ญเข้ากรรม เดื อน 2 ทําบุ ญคูณลาน เดื อน 3 ทําบุญข้า วจี เดื อน 4 ทํา บุญพระเวส
เดือน 5 ทําบุญสรงนํา เป็ นต้น
คอง 14 หมายถึ ง คองธรรม 14 อย่า ง เป็ นแนวทางที ใช้ ป ฏิ บ ัติระหว่า ง
ผูป้ กครองกับผูอ้ ยู่ใต้ปกครอง หรื อระหว่างคนธรรมดาพึงปฏิบตั ิต่อกัน เช่น ฮีตเจ้าคองขุน ฮีตไพร่
คองนาย และฮีตปู่ คองย่า เป็ นต้น
1.3 คําสอนของศาสนา หมายถึ ง ข้อปฏิบตั ิทีคนในท้องถินยึดถื อปฏิบตั ิตามหลัก
คําสอนของศาสนา เช่น บาป-บุญ นรก-สวรรค์ และศีลธรรม เป็ นต้น
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1.4 ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง วัฒนธรรมประเพณี ทีคนในท้องถินปฏิบตั ิ
สื บต่อกันมาเป็ นประจํา เช่น การแห่ เทียนพรรษา ประเพณี การทําศพแบบนกหัสดีลิงค์ พิธีแฮกนา
การสมมา บุญข้าวสาก และบุญข้าวประดับดิน เป็ นต้น
2. ภาษาและวรรณกรรม เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ นทีเกียวกับวรรณกรรมนิ ทานพืนบ้าน
หมายถึง การบอกเล่าเรื องราวต่าง ๆ มีการผูกเรื องหรื อเล่าเรื อง เพือให้เกิดความสนุกสนาน เช่น
เชี ย งเมี ยง ผาแดงนางไอ่ เชี ย งฆ่ อ ง ท้า วกํากาดํา พระยาคัน คาก นางผมหอม สั ง ข์ศิ ล ป์ ชัย
การะเกด ผญา หมอลํา เพลงกล่อมเด็ก และสารภัญญ์ เป็ นต้น
3. ศิ ล ปกรรม และโบราณคดี เป็ นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นที เกี ยวกับ เรื องราว หรื อ
สิ งต่าง ๆ ทีคนในท้องถินได้พบเห็นด้วยบันทึก ปลูกสร้าง ให้ผสมกลมกลืนให้เข้ากับท้องถินของ
ตนเองในลักษณะของ
3.1 การบัน ทึ ก ประวัติ ศ าสตร์ หมายถึ ง การบัน ทึ ก เรื องราวเหตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์ ซึ งออกมาในรู ปแบบของการวาด เช่น ภาพเขียนสี ทีวัดทุ่งศรี เมือง ผาแต้ม และจารึ ก
เป็ นต้น
3.2 โบราณสถาน หมายถึ ง สิ งปลู ก สร้ า งที มี อ ายุเ ก่ า แก่ และมี ค วามสํา คัญ ต่ อ
ประวัติศาสตร์และคนในท้องถินทีพบเห็นในท้องถิน เช่น ปราสาท หอไตร วัด อาคารทีพักอาศัย
และอาคารส่ วนราชการ เป็ นต้น
3.3 โบราณวัตถุ หมายถึง สิ งของทีมีอายุเก่าแก่และมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์
และคนในท้อ งถิ นที พบเห็ น ในท้อ งถิ น เช่ น พระพุ ท ธรู ป ภาพสลัก นารายณ์ บ รรทมสิ น ธ์
พระคเณศ และอรรถนารี ศวร เป็ นต้น
4. การละเล่ น ดนตรี และการพัก ผ่อนหย่อนใจ เป็ นภูมิ ปั ญญาท้องถิ นทีเกี ยวกับ
เรื องราวหรื อสิ งต่าง ๆ ทีคนในท้องถิ นได้พบเห็ นแล้วนํามาถ่ายทอดในลักษณะศิลปะการแสดง
เพือเป็ นการพักผ่อนหย่อนใจในลักษณะของ
4.1 การละเล่น หมายถึง การกระทํากิจกรรมทีก่อให้เกิดความสนุกสนาน รื นเริ ง
บันเทิงใจ เพือเป็ นการออกกําลังกาย และเกิดความสามัคคีระหว่างผูเ้ ล่นด้วยกัน
4.2 ดนตรี หมายถึง เครื องดนตรี ทีทําจากวัสดุพืนบ้าน ทีนํามาประกอบการแสดง
พืนบ้าน เช่น แคน โปงลาง โหวต เป็ นต้น
4.3 ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงพืนบ้าน เช่ น หนังประโมทัย หมอลํา
เป็ นต้น
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5. ชี วิตความเป็ นอยู่ และวิทยาการ เป็ นภูมิปั ญญาท้องถิ นที เกี ยวกับ การประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีคนในท้องถิ นได้พึงพิงสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติในการดํารงชี พ และสามารถ
ปรับปรุ งสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติให้เหมาะสมกับการดําเนินชีวติ ประจําวันในลักษณะของ
5.1 การประกอบอาชี พภายในท้องถิน หมายถึงการทํามาหากินของคนในท้องถิน
เพือการดํารงชีพ เช่น การทําไร่ นาสวนผสม วนเกษตร และเกษตรธรรมชาติ เป็ นต้น
5.2 รักษาโรคด้วยภูมิปัญญาและความเชื อ หมายถึง การรักษาโรคภัยไข้เจ็บของ
คนในท้องถินด้วยความเชื อตามพิธีกรรมต่าง ๆ หรื อรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร (ขิง ข่า กะเพรา
ต้นสาปเสื อ ต้นเปล้า ว่านหางจระเข้ เป็ นต้น) การเสี ยเคราะห์ เสี ยเข็ญ เสี ยลาง การสวดอุบาทว์
การแต่งแก้ การสื บชะตา รําผีฟ้า คําเขือน และคําโพธิ -คําไฮ เป็ นต้น
5.3 อาหารการกิน หมายถึง วัฒนธรรมในการดําเนิ นชี วิตเกียวกับการกินอยู่ เช่น
ปลาร้า ปลาจ่อม เค็มบักนัด อุ อ่อม แจ่วบอง ก้อยปลา และปลาส้ม เป็ นต้น
5.4 หัตถกรรม หมายถึ ง งานฝี มื อที ทํา จากวัส ดุ ที มีในท้องถิ น เช่ น การทอผ้า
การแกะสลัก การหล่อโลหะทองเหลือง การทําเครื องจักสาน และเครื องปั นดินเผา เป็ นต้น
งานวิจัยทีเกียวกับภูมิปัญญาท้ องถิน
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิน ได้มีนกั การศึกษาได้ศึกษาเกียวกับภูมิปัญญา
ท้องถิน อาทิเช่น
ศักดิสิ น ช่องดารากุล (2553: 229-236) ได้ศึกษาเรื อง การละเล่นพืนบ้านไทยของ
ชุ มชนท้องถินในพืนทีลุ่มนําแม่กลอง: การจัดการความรู ้เพือการสื บสานวัฒนธรรมท้องถินของ
สถานศึกษาขันพืนฐาน มุ่งศึกษาและพัฒนาการละเล่นพืนบ้านไทยของชุมชนท้องถินในพืนทีลุ่ม
นําแม่กลอง: การจัดการความรู้เพือการสื บสานวัฒนธรรมท้องถินของสถานศึกษาขันพืนฐาน โดย
มีเป้ าประสงค์ยอ่ ยดังนี 1) ศึกษาประวัติความเป็ นมา องค์ประกอบด้านวัฒนธรรม และองค์ความรู้
เกียวกับการละเล่นพืนบ้านไทยในพืนทีลุ่มนําแม่กลอง 2) ศึกษาประโยชน์ การสื บสานและปั ญหา
การละเล่นพืนบ้านไทยในพืนทีลุ่มนําแม่กลอง และ 3) ศึกษารู ปแบบการจัดการความรู ้ การละเล่น
พืนบ้านไทยในสถานศึกษาขันพืนฐาน เพือการสื บสานวัฒนธรรมท้องถิ นในพืนทีลุ่มนําแม่กลอง
ผลการวิจยั พบว่าชุมชนทีอยูใ่ นเขตพืนทีในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม มีความ
เป็ นมาทีแตกต่างกัน แต่ละชุมชนมีการสร้างสรรค์ความรู ้เกียวกับการละเล่นขึนในท้องถิน และ
มีก ารพัฒนากันมาอย่า งต่อเนื อง องค์ค วามรู ้ เหล่ า นี มี ก ารสังสม และสื บทอดผ่านต่อรุ่ นสู่ รุ่น
ทีสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนในเรื องการคิด ความเชือ (Belief) ค่านิ ยมทางสังคม (Social
Values) และการสร้างสรรค์คุณค่าทางปั ญญาของท้องถินนัน ๆ เกียวกับประโยชน์ การสื บสาน และ
ปั ญ หาการละเล่ น พื นบ้า นไทย พบว่า การละเล่ น พื นบ้า นเป็ นการแสดง เพื อการสื บ ทอด
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ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความกตัญ ู ก ตเวที ต่ อบรรพบุ รุ ษ สร้ า งความสามัค คี ใ นหมู่ค ณะ
และเป็ นการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ น ส่ วนปั ญหาสําคัญทีพบ คือ ขาดผูส้ ื บทอด และไม่มี
การพัฒนาสําหรับรู ปแบบการจัดการความรู ้เพือการสื บสานการละเล่นพืนบ้านไทยในพืนทีลุ่มนํา
แม่กลอง ของสถานศึกษาขันพืนฐาน ต้องประกอบด้วย 1) มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ตัวบ่งชี
ความคิดรวบยอด เนื อหาสาระการละเล่นพืนบ้านว่ามีหรื ออยูท่ ีใดบ้าง 2) มีการสร้างและแสวงหา
ความรู้ 3) การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ 4) การประมวลผลความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ และ
การต่อยอดความรู้ ให้ค วามสํา คัญ ตระหนัก แก้ไ ขปรั บ ปรุ งกิ จกรรมต่ า ง ๆ อย่างสมําเสมอ
6) การแบ่งปั นแลกเปลียนเรี ยนรู้ ทีดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ มีการสอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ
จัดการเรี ยนการสอนทีมีการคิดวิเคราะห์ตดั สิ นใจอย่างมีคุณภาพ จัดการศึกษาทังในและนอกระบบ
โรงเรี ยนตามบริ บทของพืนทีนัน ๆ และ 7) ระบบเสริ มสร้าง สื บสานวิธีเรี ยนรู ้การละเล่นพืนบ้าน
อย่างต่อเนื อง ด้วยการพัฒนากิจกรรม สื อนวัตกรรมทังของโรงเรี ยนและชุ มชนอย่างสมําเสมอ
โดยจัด การความรู้ แ ละส่ ง เสริ ม ปั จ จัย ที เกี ยวข้อง จะทํา ให้เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ตนเองและสั ง คม
การเรี ยนรู้การละเล่นพืนบ้านก็จะไม่สูญหายไปจากชุมชน
มรกต วัฒนศักดิ (2553: 314-328) ได้ศึกษาเรื อง โรงเรี ยนอนุบาลเอกชน: การพัฒนา
รู ปแบบการจัด การความรู้ จ ากฐานภู มิ ปั ญญาพื นบ้ า นอี ส านด้ า นการดู แ ลพัฒ นาการเด็ ก
มีความมุ่งหมายเพือ 1) ศึกษาประวัติความเป็ นมาของการจัดการความรู ้จากฐานภูมิปัญญาพืนบ้าน
อีสาน ในโรงเรี ยนอนุบาลเอกชนด้านการดูแลพัฒนาการเด็ก 2) เพือศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหา
การจัด การความรู้ จ ากฐานภู มิ ปั ญ ญาพื นบ้า นอี ส านในโรงเรี ย นอนุ บ าลเอกชนด้า นการดู แ ล
พัฒนาการเด็ก และ 3) เพือศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้จากฐานภูมิปัญญาพืนบ้าน
อีสาน ผลการศึก ษาพบว่า ประวัติความเป็ นมาในการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนเอกชนมีค วาม
จําเป็ นต้องใช้มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มาตรฐานการศึกษา
ขันพืนฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานด้านผูบ้ ริ หาร
และมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน เกณฑ์ในการประเมินโรงเรี ยนพระราชทานนันมีไว้ เพือมุ่งเน้น
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง และชุ มชนต่อการจัดการศึกษา โดยให้มีการสนับสนุน และใช้แหล่ง
เรี ยนรู้ ภูมิปัญญาในท้องถิน ด้านการพัฒนาชุ มชนแห่งการเรี ยนรู ้โดยการเชื อมโยง และแลกเปลียน
ข้อมูลกับแหล่งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิน สนับสนุนให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา และให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรระดับสถานศึกษา เพือระดมความคิดและความร่ วมมือ
ในด้านต่าง ๆ ของโรงเรี ยนเอกชนสภาพปั จจุบนั พบว่า การจัดการศึกษาในโรงเรี ยนนันทําให้เกิด
การมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผสู้ อน นักเรี ยน ผูป้ กครอง และประชาชนใน
ชุ มชน โรงเรี ยนมีกิจกรรมทีหลากหลาย เพือสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนเกิดผลสัมฤทธิ ด้านคุ ณธรรม
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จริ ยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ ส่ วนการพัฒนาของบุคลากรในด้านการเรี ยนการสอน พบว่า
มีปัญหา คือไม่สามารถสะท้อนให้เห็ นภูมิปัญญาพืนบ้านได้สมบูรณ์ เพราะยังไม่ครอบคลุ มถึ ง
กระบวนการตลอดชีวติ วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถินของปราชญ์ทอ้ งถินมีรูปแบบการถ่ายทอด
ในระดับปั จเจกบุคคล เฉพาะกลุ่มบุ คคล หรื อเฉพาะภายในหน่ วยงาน ในการพัฒนารู ปแบบ
การจัดการความรู้จากฐานภูมิปัญญาพืนบ้านอีสาน พบว่า การดําเนินการของโรงเรี ยนเอกชนต้อง
บริ หารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ด้วยการเน้นนโยบายและเป้ าหมายในการจัดการศึกษาของ
ผูก้ ่อตังโรงเรี ยน ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการศึกษา และหลักสู ตรสถานศึกษา โดยใช้องค์ความรู้จาก
ฐานภูมิปัญญาพืนบ้านผ่านกระบวนการจัดการความรู ้ ทงเจ็
ั ดขันตอนมาออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้
ในการดูแลพัฒนาการเด็ก โดยครู ผูส้ อนต้องรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้ ภูมิปั ญญาพืนบ้านมาสู่
การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้เป็ นรายสัปดาห์ให้แก่นกั เรี ยน
สมหวัง มหาวัง (2554:227-238) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม เพื อ
เสริ มสร้างสมรรถนะครู ดา้ นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถินในหลักสู ตรสถานศึ กษาขันพืนฐาน
มีจุดมุ่ง หมาย เพื อพัฒนาและประเมิ นหลักสู ตรฝึ กอบรมโดยใช้ก ระบวนการวิจยั และพัฒนา 5
ขันตอน คื อ 1) การศึ ก ษาข้อ มู ล พื นฐานจากเอกสารและงานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ ง และสั ม ภาษณ์
ผู้เ ชี ยวชาญ 2) การสร้ า งหลัก สู ต รฝึ กอบรมและประเมิ น ความเหมาะสมโดยผู้เ ชี ยวชาญ
3) การทดลองใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมกับโรงเรี ยนที เป็ นหน่ วยศึกษา 4) การประเมินและปรับปรุ ง
หลักสู ตรฝึ กอบรม และ 5) การนิเทศติดตามและประเมินผลงานครู ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม ผลการวิจยั
พบว่า 1) หลักสู ตรฝึ กอบรมทีผ่านการประเมินจากผูเ้ ชียวชาญ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู ้ อน
มีความเหมาะสม ประกอบด้วย สภาพปั ญหาและความจําเป็ น หลักการ เป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์
โครงสร้ า งหลัก สู ต ร แนวการจัดกิ จกรรมการฝึ กอบรม สื อที ใช้ใ นการฝึ กอบรม การวัดและ
การประเมินผล และเกณฑ์การผ่านหลักสู ตรฝึ กอบรม 2) ครู มีความรู ้ พืนฐานเกี ยวกับหลักสู ตร
แกนกลางและหลักสู ตรสถานศึกษา ความรู ้พืนฐานเกียวกับภูมิปัญญาท้องถินและแสวงหาความรู้
เกี ยวกับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น และความรู ้ เ กี ยวกับ การบู ร ณาการภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นในหลัก สู ต ร
สถานศึกษาขันพืนฐาน ครู มีเจตคติ ได้แก่ ตระหนักและเห็ นความสําคัญ รักการทํางานร่ วมกัน
การมีส่วนร่ วม และการเห็นคุณค่าของตนเอง และครู มีทกั ษะ ได้แก่ สามารถทําหน่วยการเรี ยนรู้
และรายวิช าเพิ มเติ มได้อย่างเหมาะสม ปั จจัยทีเกี ยวข้องกับการเสริ มสร้ างสมรรถนะครู ได้แก่
วิสัยทัศน์และเจตคติของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นโยบายของสถานศึกษา ระยะเวลาในการเสริ มสร้าง
สมรรถนะ ภาระหน้าทีทีเพิมมากขึนของครู การมีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรม การมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิ บ ัติก าร และการนิ เทศติ ด ตามผลการปฏิ บตั ิ ก าร 3) ครู ผูเ้ ข้า รั บ การฝึ กอบรมมี คะแนนเฉลี ย
สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ และมีการประเมินตนเองด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเจตคติ และ
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ด้านทักษะปฏิบตั ิ หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ
ครู ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ประเมินความเหมาะสมการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และ 4) นัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ และรายวิช าเพิ มเติ ม ที ผ่า นการประเมิ น จาก
ผูเ้ ชี ยวชาญแล้วมี ผ ลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นหลังเรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ
ทีระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนทุกหน่วยการเรี ยนรู ้และรายวิชาเพิมเติม อยู่ในระดับ
มากถึงมากทีสุ ด
ปาริ ฉัตร ลี ลาเลอเกียรติ (2554: 272-275) ได้ศึกษาเรื อง รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ภูมิปัญญาท้องถิน เพือพัฒนาธุ รกิจในโรงเรี ยนและชุมชน มีความมุ่งหมาย 1) เพือศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถินในจังหวัดสมุทรปราการ 2) เพือศึกษาแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
เพือพัฒนาธุรกิจในโรงเรี ยนและชุมชน และ 3) เพือศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญา
ท้องถิน เพือพัฒนาธุ รกิ จในโรงเรี ยนและชุ มชน ผลการวิจยั พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ น ในจังหวัด
สมุ ทรปราการ แบ่งเป็ นกลุ่ มอาชี พได้ 68 กลุ่ม คือ ในอําเภอเมื อง 35 กลุ่ม อําเภอบางพลี 9 กลุ่ม
อํา เภอพระประแดง 13 กลุ่ ม อํา เภอบางบ่ อ 5 กลุ่ ม อํา เภอพระสมุ ท รเจดี ย ์ 3 กลุ่ ม และอํา เภอ
บางเสาธง 3 กลุ่ม อาชีพทีได้ผา่ นการคัดสรรว่าเห็นควรนําเข้าสู่ การจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
มี 9 อาชีพ ได้แก่ กุง้ เหยียด ผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด ขนมจาก วุน้ ในลูกมะพร้าว แหนมปลา แชมพู
สมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร การประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา และผลิตภัณฑ์ผกั ตบชวา ส่ วน
ภูมิปัญญาทีจะนํา เข้า การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บตั ิก าร คื อ กุ้ง เหยียด ผลิ ตภัณฑ์ปลาสลิ ด และขนมจาก
แนวทางการสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิน มีแนวทางปฏิบตั ิดว้ ยกระบวนการอนุ รักษ์ฟืนฟู และเผยแพร่
ซึ งมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิจากการคัดสรรภูมิปัญญาท้องถินทียังคงปฏิบตั ิอยู่ และค่อนข้างจะลบเลือน
ไปแล้ว มาเข้า ระบบการเรี ย นรู้ ฝึ กฝนอย่า งจริ ง จัง และมี ก ารประเมิ น ผลตามขันตอนแล้ว นํา
ภู มิ ปั ญ ญาไปเผยแพร่ สื บ ทอดต่ อ ไป รู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนทํา ได้โ ดยการจัด ศู น ย์
การเรี ยนรู้ชุมชน ทังในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน มีการปฏิ บตั ิฝึกฝน โดยการกํากับดูแลของครู
ปราชญ์ชุมชน และปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถินอย่างใกล้ชิด จนกว่าผูเ้ รี ยนจะเกิดความรู ้ ทักษะ และ
สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง
จากงานวิจยั ทีเกียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถินที กล่ าวมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่า มี การนํา
ภูมิปัญญาท้องถิ นมาเป็ นเนื อหาในการเรี ยนการสอน และนํามาบูรณาการในหลักสู ตรการศึกษา
ขันพืนฐาน เนื องจากภูมิปัญญาท้องถิ นเป็ นพืนฐานหรื อรากเหง้าของคนในท้องถินจะต้องเรี ยนรู้
เพือประโยชน์ในการดําเนินชีวิต และแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนหรื อวิถีชีวติ ชาวบ้านในสภาวการณ์ปัจจุบนั

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ซึงมีวธิ ีการดําเนินการวิจยั ดังนี
วิธีและขันตอนการวิจัย
ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิ น สําหรั บ นักเรี ยนชันมัธยมศึ ก ษา มี แนวคิ ดสําคัญที ผูว้ ิจยั ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอน คือใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ร่ วมกับ
การออกแบบเชิ งระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของครู ส (Kruse: 2012) ใช้กระบวนการวิจยั
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบรองรับภายใน (The Embedded Design) และ
ใช้แบบแผนการทดลองแบบ Pre Experimental Design ประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบ
กลุ่มตัวอย่างเดียว มีการวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแบบ The One-Group
Pretest - Posttest Design และวัดทักษะการจัดการความรู้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ The OneShot Case Study ซึ งมีวิธีดาํ เนิ นการ 4 ขันตอน ดังนี 1) ขันตอนที 1 การวิจยั (Research: R1)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Analysis: A) เป็ นการวิเคราะห์สภาพการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญา
ท้อ งถิ น สํ า หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา 2) ขันตอนที 2 การพัฒ นา (Development: D1)
การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development: D & D) เป็ นการพัฒนาและหาคุณภาพ
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา 3) ขันตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) การนําไปใช้ (Implementation: I)
เป็ นการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา และ 4) ขันตอนที 4 การพัฒนา (Development: D ) การประเมินผล
(Evaluation: E) เป็ นการประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา สามารถสรุ ปเป็ นกรอบดําเนินการวิจยั ดังภาพที 6
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ขันตอน

ขันตอนที
การวิจยั
(Research: R1)
การวิเคราะห์
ข้อมูลพืนฐาน
(Analysis: A)

ขันตอนที
การพัฒนา
(Development:
D1) การออกแบบ
และการพัฒนา
(Design and
Development: D
& D)
ขันตอนที
การวิจยั
(Research: R2 )
การนําไปใช้
(Implementation:
I)

ขันตอนที
การพัฒนา
(Development:
D ) การ
ประเมินผล
(Evaluation: E)

วิธีดาํ เนินการวิจยั

. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้ งานวิจยั ทีเกียวข้องรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้
. วิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551
. วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชีวัดกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ฯ
4. ศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอนของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน คน
5. วิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยน
การสอนภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน คน
6. กําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
. สร้างโครงร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
. ตรวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนด้วยการสนทนากลุ่ม ( Focus
Group Discussion ) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน คน
3. สร้างเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
. ตรวจสอบเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูเ้ ชียวชาญ
จํานวน 5 คน ได้แก่ ด้านหลักสู ตร 2 คน ด้านการสอนสังคมศึกษา
2 คน ด้านการวัดและประเมินผล 1 คน
. ปรับปรุ งรู ปแบบ และเครื องมือให้สมบูรณ์
. ชีแจงรายละเอียดการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยน
2. วัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่อนใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
จัดการเรี ยนการสอนตามรู ป แบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
. วัดทักษะการจัดการความรู ้ในด้าน ) การเตรี ยมความพร้อม
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน ) การออกแบบการจัดการ
ความรู ้ ) การสร้างความรู ้ จากความรู ้ทีฝังลึกเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง
) การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ ) การจัดเก็บ
ความรู ้อย่างเป็ นระบบ ) การประยุกต์ใช้ความรู ้
1. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. ทักษะการจัดการความรู ้
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา
4. ถอดบทเรี ยนการจัดการความรู ้หลังการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมปั ญญาท้องถิน สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา

สรุปผล

ภาพที 6 กรอบดําเนินการวิจยั

นําเสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอน

ผลทีได้ รับจากการ
ดําเนินการวิจยั
ข้อมูลพืนฐานสําหรับการสร้าง และ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา

. ร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา
2. ตรวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา
3. เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทีผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ ชี ยวชาญทีมี
ประสิ ทธิภาพ
. รู ปแบบการการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
2. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
. ทักษะการจัดการความรู ้
. ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
. ถอดบทเรี ยน
รายงานผลการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้
กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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ขันตอนที 1 การวิจัย (Research: R1) การวิเคราะห์ ข้อมูลพืนฐาน (Analysis: A)
ในขันตอนที 1 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานเพือใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั และวิธีดาํ เนินการ ดังนี
วัตถุประสงค์
เพื อวิเ คราะห์ ส ภาพการจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น สํ า หรั บ นัก เรี ย นชัน
มัธยมศึกษา
แหล่งข้อมูลเอกสาร
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
2. หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นโพธิ ไทรพิ ท ยาคาร ตามหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
3. งานวิจยั ทีเกียวข้อง และทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) กลุ่ม
พุ ทธิ นิย ม (Cognitive) ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบมี ส่ วนร่ ว ม (Participation Theory) และทฤษฎี
การสร้างความรู้ (Constructivism)
แหล่งข้อมูลบุคคล
1. ครู ผสู ้ อน โดยการสัมภาษณ์ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เกียวกับการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10 คน
2. นักเรี ยน โดยการสัมภาษณ์นักเรี ยนเกี ยวกับการเรี ยนการสอนภูมิ ปัญญาท้องถิ น
จํานวน 20 คน
ตัวแปรทีศึกษา
ความคิดเห็นของครู และนักเรี ยน เกียวกับการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
ตารางที 10 สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั ขันตอนที 1 การวิจยั (Research: R1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน
(Analysis: A)
วัตถุประสงค์
เพือวิเคราะห์
ข้อมูลพืนฐาน
เชิงนโยบาย

วิธีดาํ เนินการ
การวิเคราะห์
เอกสาร

แหล่งข้อมูล
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษา

เครื องมือทีใช้ การวิเคราะห์
ในการวิจยั
ข้อมูล
แบบวิเคราะห์ การวิเคราะห์
เอกสาร
เนือหา

ผลการ
ดําเนินการ
ข้อมูลพืนฐาน
เชิงนโยบาย
การศึกษา
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ตารางที 10 สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั ขันตอนที 1 การวิจยั (Research: R1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน
(Analysis: A) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีดาํ เนินการ

แหล่งข้อมูล

การจัดการ
ศึกษา

ขันพืนฐาน
พุทธศักราช
กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สงั คม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพือศึกษาข้อมูล . การ
เกียวกับ
วิเคราะห์
ภูมิปัญญา
เอกสาร
ท้องถิน

. เอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี
ทีเกียวข้องกับ
ภูมิปัญญา
ท้องถิน
. ครู ผสู ้ อน
กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สงั คม
ศึกษาฯ จํานวน
คน
3. นักเรี ยน
จํานวน คน
ทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ ทฤษฎี
การมีส่วนร่ วม
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ และ
กระบวนการ
จัดการความรู ้

. การ
สัมภาษณ์

เพือศึกษา
การวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจยั
ทีเกียวข้อง

เครื องมือทีใช้
ในการวิจยั

การวิเคราะห์
ข้อมูล
(Content
Analysis)

. แบบ
วิเคราะห์
เอกสาร

การวิเคราะห์
เนือหา
(Content
Analysis)

2. แบบ

การวิเคราะห์
เนือหา
(Content
Analysis)

สัมภาษณ์

แบบวิเคราะห์ การวิเคราะห์
เอกสาร
เนือหา
(Content
Analysis)

ผลการ
ดําเนินการ
ขันพืนฐาน
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษา
ขันพืนฐาน
พุทธศักราช
กลุ่ม
สาระการ
เรี ยนรู ้สงั คม
ศึกษาฯ
. ข้อมูล
แนวคิดทฤษฎี
ทีเกียวกับ
ภูมิปัญญา
ท้องถิน
2. ขอบเขต
เนือหาใน
การวิจยั

กรอบแนวคิด
การวิจยั

124
ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและการพัฒนา (Design
and Development: D & D)
ในขันตอนที 2 เป็ นการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื องมื อที ใช้ในการวิจยั และเก็ บรวบรวมข้อมูล ในการพัฒนารู ป แบบการเรี ย น
การสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญญาท้องถิ น สํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา
จําแนกได้ดงั นี
1. เครื องมือในการวิจยั จําแนกออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี
1.1 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1.1.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนและคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
1.1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้
1.2 เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี
1.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
1.2.2 แบบวัดทักษะการจัดการความรู้
1.2.3 แบบวัดความพึงพอใจ ซึ งใช้แบบรายงานตนเองทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ
เครื องมื อ ที ใช้ ใ นการวิ จ ัย และเครื องมื อ ที ใช้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล มี ข ั นตอน
การดําเนินการสร้าง และตรวจสอบคุณภาพ ดังนี
1. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั จําแนกเป็ น 2 ประเภท ดังนี
1.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนและคู่มือการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการ
ความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา มีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นการสร้าง และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ ดังนี
1.1.1 ศึ ก ษาข้อมู ล พื นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอน แล้วนํา
ข้อมูลพืนฐานมาวิเคราะห์เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
1.1.2 ตรวจสอบคุ ณภาพรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โดยนํารู ปแบบทีสร้างขึนไปสนทนา
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กลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นรู ปแบบการเรี ยนการสอน จํานวน 9 คน เพือ
ตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน มีประเด็นการตรวจสอบ ดังตารางที 11
ตารางที 11 ผลการสนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ประเด็นการสนทนากลุ่ม
. การกําหนดองค์ ประกอบของรู ปแบบ
การเรียนการสอน
. การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบมีความ
เหมาะสมครอบคลุมความต้องการจําเป็ นตามแนวคิด
การจัดการความรู ้

. องค์ประกอบของรู ปแบบแต่ละองค์ประกอบ
มีความสัมพันธ์สอดคล้องส่งเสริ มซึงกันและกัน
. องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนการสอน
. องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
. . หลักการของรู ปแบบมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎีพืนฐาน สามารถใช้
เป็ นกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
แสดงให้เห็นจุดเน้นในการเรี ยนการสอน
. . วัตถุประสงค์มีความเหมาะสมชัดเจน
สามารถแสดงถึงสิ งทีมุ่งหวังให้เกิดขึนกับผูเ้ รี ยน
. . หลักการและวัตถุประสงค์มีความ
สอดคล้องกัน

. องค์ประกอบเชิงกระบวนการ
. . กระบวนการเรี ยนการสอนมีขนตอน
ั
ครบถ้วน เหมาะสมและสอดคล้องต่อเนืองกัน

ผลการสนทนากลุ่ม

องค์ประกอบครอบคลุมความต้องการจําเป็ นมีทงั
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการความรู ้
การวัดและประเมินผล รวมทังปัจจัยทีเอือต่อการ
จัดการความรู ้ และปั จจัยทีสนับสนุนการจัดการ
ความรู ้
หลักการต้องให้สมั พันธ์กบั วัตถุประสงค์ ทักษะ
การจัดการความรู ้ เกิดจากการปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
และต้องมีการแลกเปลียนความรู ้ดว้ ย

จุดเน้นของรู ปแบบ คือการปฏิบตั ิทงในระดั
ั
บบุคคล
และระดับกลุ่ม มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกันจนได้
ความรู ้ทีชัดแจ้ง
วัตถุประสงค์แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมีทกั ษะ
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
ทักษะการจัดการความรู ้เกิดจากนักเรี ยนได้ปฏิบตั ิทงั
ในระดับตนเองและระดับกลุ่ม และมีการแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ ทําให้หลักการและวัตถุประสงค์มีความ
สอดคล้องกัน
ในแต่ละขันของกระบวนการเรี ยนการสอนต้องเขียน
ขันตอนให้ชดั เจน เช่น ขันการออกแบบการจัดการ
ความรู ้ ขันแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้
ใหม่ เป็ นต้น
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ตารางที 11 ผลการสนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา (ต่อ)
ประเด็นการสนทนากลุ่ม
. . ขันตอนการเรี ยนการสอนมีความ
เหมาะสม สามารถทําให้การเรี ยนการสอนบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์
. . ขันตอนการเรี ยนการสอนมีความ
สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์
. องค์ประกอบเชิงเงือนไขการนํารู ปแบบไปใช้
. . ปั จจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์

. . ปั จจัยสนับสนุนมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนการสอน

ผลการสนทนากลุ่ม
แต่ละขันตอนการเรี ยนการสอนควรแยกบทบาทครู
บทบาทนักเรี ยนให้ชดั เจน
ควรปรับชือแต่ละขันตอนให้สอดคล้องกับ
การจัดการความรู ้
มีปัจจัยทีเอือต่อการจัดการความรู ้ ด้านบุคลากรควร
เรี ยกชือให้เข้ากับชือการจัดการความรู ้จะทําให้
การจัดการความรู ้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักการ
และวัตถุประสงค์
ปั จจัยสนับสนุนควรเพิมปั จจัยทางด้านบรรยากาศ
ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านจิตวิทยา

1.1.3 ประเมิ นคู่มื อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด การจัด การ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา การจัดทําคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการจัดทําคู่ มือ เพือให้ผูส้ อนหรื อผูท้ ี จะนํารู ป แบบการเรี ยนการสอน
ทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึน ไปใช้ได้เข้าใจถึงความเป็ นมาของรู ปแบบการเรี ยนการสอน องค์ประกอบของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน ตลอดจนรายละเอียดของคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ดังนี
1.1.3.1 ความเป็ นมา และความสํา คัญของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
1.1.3.2 แนวคิ ดพืนฐานในการพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
1.1.3.3 หลักการ
1.1.3.4 จุดมุ่งหมาย
1.1.3.5 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.1.3.6 การวัดและประเมินผล
1.1.3.7 แนวทางในการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการ
จัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ไปใช้
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1.1.3.8 เงื อนไขในการใช้ รู ป แบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
1.1.3.9 สิ งทีผูส้ อนต้องศึกษา
1.1.3.10 วิธีการปฏิบตั ิเพือจัดเตรี ยมสิ งต่าง ๆ
1.1.4 หาค่าความสอดคล้องเชิ งโครงสร้างของรู ปแบบการเรี ยนการสอน และ
คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ได้ค่าความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.60, S.D. = 0.54)
แล้วนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี
1.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) กลุ่ม
พุทธินิยม (Cognitive) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม (Participation Theory) และทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ (Constructivism) และแนวคิดการจัดการความรู้
1.2.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.2.3 ศึกษารายละเอียดเกี ยวกับสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ทีจะนํามาสร้าง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.2.4 ศึกษาตัวชีวัดเกียวกับภูมิปัญญาท้องถินแล้วนํามาวิเคราะห์ได้จุดประสงค์
การเรี ยนรู้
1.2.5 ดําเนินการสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา มีองค์ประกอบทีสําคัญ ดังนี
1.2.5.1 กลุ่มสาระ/มาตรฐาน/ตัวชี วัด เป็ นเป้ าหมายสําคัญในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน เป็ นการระบุสิงทีผูเ้ รี ยนควรรู ้และปฏิบตั ิได้
1.2.5.2 สาระสําคัญ เป็ นแก่นของเนื อหาสาระ หลักการ ข้อเท็จจริ งที
เป็ นบทสรุ ปของเนือหาสาระทีต้องการให้ผเู ้ รี ยนจดจําได้
1.2.5.3 จุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ เป็ นสิ งที ต้องการให้นัก เรี ย นได้แ สดง
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ทีสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถของนักเรี ยนจากการเรี ยนรู้ในสาระ
การเรี ยนรู ้หรื อหน่วยการเรี ยนรู ้นนั ๆ
1.2.5.4 สาระการเรี ยนรู ้ เป็ นเนื อหาที เกี ยวกับ แนวคิ ด หลักการ และ
ข้อเท็จจริ งทีต้องการให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้
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1.2.5.5 สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน เป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี วัด
1.2.5.6 คุ ณลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์ เป็ นการพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
1.2.5.7 กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด การ
จัดการความรู้ทีจะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 6 ขันตอน คือ
1. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
(Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom)
2. การออกแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Designing)
3. การสร้างความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ ทีฝั งลึ ก
(Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
4. การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge
Sharing for the New Body of Knowledge)
5. การจัดเก็ บความรู ้ อย่างเป็ นระบบ (Systematic Storing of
Knowledge)
6. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Applying)
1.2.5.8 สื อ/แหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นเครื องมือสําคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิด
การเรี ยนรู้ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้
1.2.5.9 การวัดและประเมินผล เป็ นการประเมินเพือพัฒนาผูเ้ รี ยน และ
ตัดสิ นผูเ้ รี ยน การวัดและประเมินผลแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที 1 การประเมินวิเคราะห์
นักเรี ยนก่อนการเรี ยนการสอนด้วยการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน เรื อง
ภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี ระยะที 2 การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรี ยนด้วยการ
ปฏิบตั ิ (Performance Assessment) เป็ นการประเมินขันตอนการปฏิบตั ิทกั ษะการจัดการความรู ้โดย
พิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) ระยะที 3 การประเมินความสําเร็ จหลังเรี ยน
ประกอบด้วย 1) การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน เรื องภูมิปัญญาท้องถิ น
จังหวัดอุบลราชธานี 2) การประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยน ซึ งใช้แบบรายงานตนเองทีมีต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธ ยมศึ ก ษา และ 3) ถอดบทเรี ยนการจัด การความรู้ หลัง การใช้รูป แบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
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1.2.5.10 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยนําแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ทีสร้างขึนเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 5 คน ได้แก่ ผูเ้ ชียวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน จํานวน
2 คน ด้านการสอนสังคมศึกษา จํานวน 2 คน และด้านการวัดและประเมินผล จํานวน 1 คน เพือ
ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการความรู้ โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชียวชาญ ดังนี
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้อง มากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้อง มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้อง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้อง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้อง น้อยทีสุ ด
1.2.5.11 นํา แบบประเมิ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแผนการจัด การ
เรี ยนรู้ทีได้จากผูเ้ ชียวชาญมาวิเคราะห์โดยส่ วนทีเป็ นมาตราส่ วน นํามาหาค่าเฉลียตังแต่ 3.50 ขึนไป
และค่าเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่ วนทีเป็ นข้อเสนอแนะนํามาวิเคราะห์เนือหา สําหรับการให้
ความหมาย ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์ ดังนี (Best and Kahn, 1998: 247)
ค่าเฉลีย 4.50-5.00 หมายความว่า มีความสอดคล้อง มากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.50-4.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง มาก
ค่าเฉลีย 2.50-3.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง ปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.50-2.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง น้อย
ค่าเฉลีย 1.00-1.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง น้อยทีสุ ด
1.2.6 แผนการจัดการเรี ยนรู้ทีผ่านการหาประสิ ทธิ ภาพความสอดคล้อง อยู่ที
ระดับมากทีสุ ด ( X = 4.60, S.D. = 0.42) และนําแผนการจัดการความรู้ ได้รับการปรับปรุ งแก้ไข
แล้ว นําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จําแนกออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการสร้าง ดังนี
2.1.1 กําหนดเป้ าหมายในการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนแบบปรนัย
2.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวข้อง เพือนํามาเป็ น
แนวทางในการสร้างข้อคําถามในแบบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนแบบปรนัย
2.1.3 กํา หนดรู ป แบบวัด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย น โดยให้ค ะแนนตอบถู ก
ได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรื อ ไม่ ตอบให้ 0 คะแนน เสนอต่ ออาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมเชิงทฤษฎี และนําไปปรับปรุ งแก้ไข ในการสร้างแบบ
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วัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดแบบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ตามแนวคิดของบลูม
(Bloom’s Taxonomy) ดังตารางที 12
ตารางที 12 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง ภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี

เรื อง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ความเชือ ศาสนา
ภาษาและวรรณกรรม
ศิลปกรรมและโบราณคดี
การละเล่น ดนตรี และ
การพักผ่อนหย่อนใจ
ชีวิตความเป็ นอยู่ และ
วิทยาการ
รวมจํานวนข้อสอบ

ความรู้
ความจํา
เข้าใจ ประยุกต์ใช้
การ
การ
การสร้าง
เตรี ยม ออกแบบ
ความรู้

กระบวนการคิด
วิเคราะห์
ประเมินค่า
การแลกเปลียน การจัดเก็บ
ความรู้
ความรู้

สร้างสรรค์
การประยุกต์
ใช้ความรู้

รวม

2
2
1

1
1
1

2
2
2

1
2
2

2
2
2

2
1
2

10
10
10

2

2

1

2

1

2

10

1
8

2
7

2
9

1
8

2
9

2
9

10
50

2.1.4 นํา แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ยนที ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 5 คน ได้แก่ ด้าน
หลักสู ตรและการสอน จํานวน 2 คน ด้านการสอนสังคมศึกษา จํานวน 2 คน และด้านการวัดและ
ประเมินผล จํานวน 1 คน เพือตรวจสอบความถู กต้อง และความเทียงตรงเชิ งเนื อหา (Content
Validity) และความตรงเชิ งโครงสร้ าง (Construct Validity) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาของ
ผูเ้ ชียวชาญ ดังนี (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้อง มากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้อง มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้อง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้อง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้อง น้อยทีสุ ด
2.1.5 นํา แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นมาหาค่า เฉลี ยตังแต่ 3.50
ขึนไป และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่ วนข้อเสนอแนะนํามาแก้ไขปรับปรุ ง โดยกําหนด
เกณฑ์ ดังนี
ค่าเฉลีย 4.50-5.00 หมายความว่า มีความสอดคล้อง มากทีสุ ด
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ค่าเฉลีย 3.50-4.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง มาก
ค่าเฉลีย 2.50-3.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง ปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.50-2.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง น้อย
ค่าเฉลีย 1.00-1.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง น้อยทีสุ ด
2.1.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพือวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย
(p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบแต่ละข้อ และค่าความเชื อมัน (Reliability) ใช้สูตรของ
คูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน (Kuder-Richrdson) KR-20โดยพิจารณาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
ทีมีความยากง่าย (p) ตังแต่ 0.20-0.80 และมีค่าจําแนกตังแต่ 0.20 ขึนไป
2.1.7 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ผ่านการหาความยากง่าย (p)
อยู่ระหว่าง 0.25-0.60 มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.40-0.75 และค่าความเชื อมัน (Reliability)
0.85 แล้วนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.1.8 แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย น นํา คะแนนเฉลี ยมาแปล
ความหมาย โดยกําหนดเป็ นเกณฑ์ประมาณค่า ดังนี
ค่าเฉลีย 9.00-10.00 หมายความว่า มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ดีมาก
ค่าเฉลีย 7.00-8.00 หมายความว่า มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ดี
ค่าเฉลีย 5.00-6.00 หมายความว่า มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
ปานกลาง
ค่าเฉลียตํากว่า 5.00 หมายความว่า มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
ต้องปรับปรุ ง
2.2 แบบวัดทักษะการจัดการความรู ้ มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการสร้าง ดังนี
2.2.1 กําหนดเป้ าหมายในการสร้ างแบบวัดทัก ษะการจัดการความรู้ โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) ตามมาตราส่ วนประมาณค่าแบบตัวเลข 5 ระดับ ซึ งผูว้ ิจยั
ประยุก ต์ใ ช้ตามแบบของคาร์ ล เดอรอล และกอนซาเรส (Calderon and Gonzales, 1993) และ
ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์ (2554) ดังนี
5 หมายถึง ดีมาก มีการปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ (86-100 %)
4 หมายถึง ดี มีการปฏิบตั ิเสมอ (66-85 %)
3 หมายถึง พอใช้ มีการปฏิบตั ิบ่อย (36-65 %)
2 หมายถึง ปรับปรุ ง มีการปฏิบตั ิเป็ นบางครัง (16-35 %)
1 หมายถึง ควรปรับปรุ งอย่างยิง มีการปฏิบตั ินาน ๆ ครัง (0-15 %)
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2.2.2 ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวข้อง เพือนํามาเป็ น
แนวทางในการสร้างข้อคําถามในแบบวัดทักษะการจัดการความรู้
2.2.3 กําหนดเกณฑ์การวัดทักษะการจัดการความรู ้เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมเชิ งทฤษฎี และนําไปปรับปรุ งแก้ไข
รายละเอียดการวัดทักษะการจัดการความรู้ ดังตารางที 13
ตารางที 13 เกณฑ์การวัดทักษะการจัดการความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน

หัวข้อ
การเตรี ยมความ
พร้อมการจัดการ
ความรู้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน

การออกแบบการ
จัดการความรู้

นักเรี ยนระบุ
ปัญหา
ตังวัตถุประสงค์
บอกวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์
ข้อมูล และ
การสรุ ปผลได้
ครบทุกหัวข้อ
นักเรี ยนระบุ
เป้ าหมาย
การเรี ยนรู้
แหล่งความรู้
วิธีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล
ทีได้ไปจะนําไป
ทําอะไร และมี
การสรุ ปเป้ าหมาย
และวิธีการจัดการ
ความรู้อย่างเป็ น
ระบบได้ครบ
ทุกหัวข้อ

นักเรี ยนระบุ
ปัญหา
ตังวัตถุประสงค์
บอกวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์
ข้อมูล และ
การสรุ ปผล
ไม่ครบ หัวข้อ
นักเรี ยนระบุ
เป้ าหมาย
การเรี ยนรู้
แหล่งความรู้
วิธีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล
ทีได้ไปจะนําไป
ทําอะไร และมี
การสรุ ปเป้ าหมาย
และวิธีการจัดการ
ความรู้อย่างเป็ น
ระบบไม่ครบ
หัวข้อ

นักเรี ยนระบุ
ปัญหา
ตังวัตถุประสงค์
บอกวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์
ข้อมูล และ
การสรุ ปผล
ไม่ครบ 2 หัวข้อ
นักเรี ยนระบุ
เป้ าหมาย
การเรี ยนรู้
แหล่งความรู้
วิธีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล
ทีได้ไปจะนําไป
ทําอะไร และมี
การสรุ ปเป้ าหมาย
และวิธีการจัดการ
ความรู้อย่างเป็ น
ระบบไม่ครบ
หัวข้อ

นักเรี ยนระบุ
ปัญหา
ตังวัตถุประสงค์
บอกวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์
ข้อมูล
และการสรุ ปผล
ไม่ครบ 3 หัวข้อ
นักเรี ยนระบุ
เป้ าหมาย
การเรี ยนรู้
แหล่งความรู้
วิธีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล
ทีได้ไปจะนําไป
ทําอะไร และมี
การสรุ ปเป้ าหมาย
และวิธีการจัดการ
ความรู้อย่างเป็ น
ระบบไม่ครบ
หัวข้อ

นักเรี ยนระบุ
ปัญหา
ตังวัตถุประสงค์
บอกวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์
ข้อมูลและการ
สรุ ปผลไม่ครบ
4-5 หัวข้อ
นักเรี ยนระบุ
เป้ าหมาย
การเรี ยนรู้
แหล่งความรู้
วิธีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล
ทีได้ไปจะนําไป
ทําอะไร และมี
การสรุ ปเป้ าหมาย
และวิธีการจัดการ
ความรู้อย่างเป็ น
ระบบไม่ครบ
- หัวข้อ
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ตารางที 13 เกณฑ์การวัดทักษะการจัดการความรู้ (ต่อ)
เกณฑ์การให้คะแนน

หัวข้อ
การสร้างความรู้
จากความรู้ที
ฝังลึกเป็ นความรู้
ทีชัดแจ้ง

การแลกเปลียน
ความรู้เพือให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่

การจัดเก็บความรู้
อย่างเป็ นระบบ
การประยุกต์ใช้
ความรู้

นักเรี ยนแสวงหา
ความรู้จาก
เอกสารมากกว่า
ชิน ปราชญ์ชาวบ้าน มากกว่า
คน สรุ ปเนือหา
ทีได้รับมอบหมาย
ครบถ้วน
การอภิปราย และ
สรุ ปผล ผูเ้ รี ยน
สามารถระบุ
หัวข้อหลัก
ทีไปศึกษา และ
หาเหตุผลมา
สนับสนุน
ข้อมูลหลักได้
อย่างครบถ้วน
ได้อย่างชัดเจน

นักเรี ยนแสวงหา
ความรู้
จากเอกสาร ชิน
ปราชญ์ชาวบ้าน
คน และสรุ ป
เนือหาทีได้รับ
มอบหมาย
ครบถ้วน
การอภิปราย และ
สรุ ปผล ผูเ้ รี ยน
สามารถระบุ
หัวข้อหลัก
ทีไปศึกษา และ
หาเหตุผลมา
สนับสนุน
ข้อมูลหลักได้
ครบถ้วน
แต่ไม่ชดั เจน

ในตารางที
ในตารางที

นักเรี ยนแสวงหา
ความรู้
จากเอกสาร ชิน
ปราชญ์ชาวบ้าน
คน และสรุ ป
เนือหาทีได้รับ
มอบหมาย
ไม่ครบถ้วน
การอภิปราย และ
สรุ ปผล ผูเ้ รี ยน
สามารถระบุ
หัวข้อหลัก
ทีไปศึกษา และ
หาเหตุผลมา
สนับสนุน
ข้อมูลหลักได้
ไม่ครบถ้วน
แต่มีความชัดเจน

นักเรี ยนแสวงหา
ความรู้
จากเอกสาร ชิน
ปราชญ์ชาวบ้าน
คน และสรุ ป
เนือหาทีได้รับ
มอบหมาย
ไม่ครบถ้วน
การอภิปราย และ
สรุ ปผล ผูเ้ รี ยน
สามารถระบุ
หัวข้อหลัก
ทีไปศึกษา และ
หาเหตุผลมา
สนับสนุน
ข้อมูลหลักได้
ไม่ครบถ้วน
และไม่ชดั เจน

นักเรี ยนแสวงหา
ความรู้
จากเอกสารหรื อ
ปราชญ์ชาวบ้าน
อย่างใดอย่างหนึง
และหรื อเนือหาที
ได้รับมอบหมาย
ไม่ครบถ้วน
การอภิปราย และ
สรุ ปผล ผูเ้ รี ยน
สามารถระบุได้
เฉพาะหัวข้อหลัก
เพียงอย่างเดียว

การประเมินชินงาน ด้านการจัดเก็บความรู้อย่างเป็ นระบบ
การประเมินโครงงาน ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้

ตารางที 14 การประเมินชิ นงาน ด้านการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
. เนือหา

มีรายละเอียด
ขยายความ
ทุกประเด็นของ
เรื องด้วยข้อมูล
ทีถูกต้อง และมี
ความสอดคล้อง
กันอย่างละเอียด

มีรายละเอียด
ขยายความ
ประเด็นของเรื อง
ด้วยข้อมูลที
สอดคล้องกัน
แต่ไม่ละเอียด

มีรายละเอียด
ขยาย
ความสําคัญ
และรายละเอียด
มีความสมบูรณ์
บางส่วน

มีรายละเอียด
ขยายความ
บางประเด็น
และมีรายละเอียด
น้อย หรื อ
มีใจความ
ไม่สมบูรณ์

เขียนข้อความ
เป็ นประเด็นโดย
ไม่มีรายละเอียด
ขยายความ
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ตารางที 14 การประเมินชิ นงาน ด้านการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ (ต่อ)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
. ความครบถ้วน
ถูกต้องของข้อมูล

. ความริ เริ ม
สร้างสรรค์

. วิธีทาํ ชินงาน

มีการปฏิบตั ิครบ
ทุกรายการ จาก
ข้อมูลทีเลือกมา
ครบทุกรายการ
มีการให้เหตุผล
ประกอบ และ
มีภาพหรื อแผนภูมิ
ประกอบทุก
รายการ
ผลงานบ่งบอกถึง
ความริ เริ ม
สร้างสรรค์
น่าสนใจ เช่น
มีแผนภูมิประกอบ
มีภาพประกอบ
สี สนั สวยงาม
มีการบรรยาย
ใต้ภาพ
อย่างละเอียด
แสดงวิธีทาํ ถูกต้อง
ชัดเจน
มีคาํ บรรยาย
ประกอบ
มีตน้ ฉบับ
ร่ างแก้ไข

มีการปฏิบตั ิครบ
ทุกรายการ จาก
ข้อมูลทีเลือกมา
ครบทุกรายการ
มีการให้เหตุผล
ประกอบ
และมีภาพหรื อ
แผนภูมิประกอบ
บางรายการ
ผลงานบ่งบอกถึง
ความริ เริ ม
สร้างสรรค์
น่าสนใจ เช่น
มีแผนภูมิ
มีภาพประกอบ
สี สนั สวยงาม
มีการบรรยาย
ใต้ภาพ
อย่างละเอียด
บางภาพ
แสดงวิธีทาํ ถูกต้อง
เป็ นส่วนใหญ่
มีคาํ บรรยาย
ประกอบ
มีร่องรอย
การแก้ไขปรับปรุ ง

มีการปฏิบตั ิไม่
ครบทุกรายการ
จากข้อมูล
ทีเลือกมาครบ
ทุกรายการ
มีการให้เหตุผล
ประกอบ
และไม่มีภาพ
หรื อแผนภูมิ
ผลงานบ่งบอก
ถึงความริ เริ ม
สร้างสรรค์
น่าสนใจ เช่น
มีแผนภูมิ
มีภาพประกอบ
สี สนั สวยงาม
บางภาพ และ
มีการบรรยาย
ใต้ภาพ
แต่ไม่ละเอียด
แสดงวิธีทาํ
ถูกต้อง ชัดเจน
มีคาํ บรรยาย
ประกอบ
ไม่มีตน้ ฉบับ
ร่ างแก้ไข

มีการปฏิบตั ิครบ
บางรายการ
จากข้อมูล
ทีเลือกมาไม่
ครบทุกรายการ
ไม่มีการให้
เหตุผล
และไม่มีภาพ
หรื อแผนภูมิ
ผลงานบ่งบอก
ถึงความริ เริ ม
สร้างสรรค์
เพียงเล็กน้อย
มีลวดลาย
สวยงาม

มีการปฏิบตั ิ
ไม่ครบ
ทุกรายการ

แสดงวิธีทาํ
ถูกต้องบางส่วน
มีคาํ บรรยาย
ประกอบ
แต่ไม่ชดั เจน
ไม่มีตน้ ฉบับ
ร่ างแก้ไข

แสดงวิธีทาํ
ไม่เหมาะสม
ไม่ชดั เจน
ข้อมูลส่วน
ใหญ่
ไม่ถูกต้อง

ผลงานไม่
บ่งบอกถึง
ความริ เริ ม
สร้างสรรค์
ไม่มีลวดลาย
ไม่มีสีสนั

ตารางที 15 การประเมินโครงงาน ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
. เนือหา

มีรายละเอียด
ขยายความทุก
ประเด็นของเรื อง
ด้วยข้อมูล

มีรายละเอียด
ขยายความ
ประเด็นของเรื อง
ด้วยข้อมูล

มีรายละเอียด
ขยายความสําคัญ
และรายละเอียด
มีความสมบูรณ์

มีรายละเอียด
ขยายความบาง
ประเด็นและมี
รายละเอียดน้อย

เขียนข้อความ
เป็ นประเด็นโดย
ไม่มีรายละเอียด
ขยายความ
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ตารางที 15 การประเมินโครงงาน ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ (ต่อ)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน

. การออกแบบ
โครงงาน

. การนําเสนอ

. องค์ประกอบ
โครงงาน

ทีถูกต้อง และ
มีความ
สอดคล้องกัน
อย่างละเอียด
นําเสนอผลงาน
ถูกต้อง
ทุกขันตอน
สี สนั สวยงาม
มีความคิด
สร้างสรรค์

ทีสอดคล้องกัน
แต่ไม่ละเอียด

นําเสนอผลงาน
ถูกต้อง
ทุกขันตอน
เป็ นส่วนใหญ่
สี สนั สวยงาม
มีความคิด
สร้างสรรค์
มีการสื อสาร
มีการสื อสาร
ชัดเจน รู ปแบบ ชัดเจน รู ปแบบ
การนําเสนอ
การนําเสนอ
เหมาะสม ข้อมูล เหมาะสม ข้อมูล
รายงานชัดเจน
รายงานชัดเจน
สรุ ปข้อมูลได้
เป็ นบางรายการ
ตรงประเด็น
เป็ นส่วนใหญ่
สรุ ปข้อมูลได้
ตรงประเด็น
มีการจัด
มีการจัด
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ครบทุกรายการ ครบทุกรายการ
และ มีขนาด
และ มีขนาด
ตัวอักษร มี
ตัวอักษร มี
รู ปภาพเหมาะสม รู ปภาพเหมาะสม
แยกหัวข้อใหญ่ แยกหัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อยชัดเจน หัวข้อย่อย
หรื อจัดได้อย่าง ไม่ชดั เจนเป็ น
เหมาะสม
บางหัวข้อ
กลมกลืนทัง
โครงงาน

บางส่วน

หรื อมีใจความ
ไม่สมบูรณ์

นําเสนอผลงาน
ถูกต้อง
ทุกขันตอน
เป็ นส่วนใหญ่
สี สนั สวยงาม
ขาดความคิด
สร้างสรรค์
มีการสื อสาร
ชัดเจน รู ปแบบ
การนําเสนอ
เหมาะสม ข้อมูล
รายงานชัดเจน
เป็ นบางรายการ
สรุ ปข้อมูลได้
ตรงประเด็นเป็ น
บางประเด็น
มีการจัด
องค์ประกอบ
ครบทุกรายการ
และมีขนาด
ตัวอักษร หรื อ
รู ปภาพเหมาะสม
แยกหัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อย
ไม่ชดั เจน

นําเสนอผลงาน
ถูกต้อง
บางขันตอน
สี สนั ไม่ค่อย
สวยงาม
ขาดความคิด
สร้างสรรค์
สื อสารไม่ค่อย
ชัดเจน รู ปแบบ
การนําเสนอ
เหมาะสม ข้อมูล
รายงานไม่ชดั เจน
เป็ นส่วนใหญ่
มีการสรุ ป
ข้อมูลบ้างเป็ น
บางประเด็น
มีการจัด
องค์ประกอบ
ครบทุกรายการ
และมีขนาด
ตัวอักษร หรื อ
รู ปภาพเหมาะสม
แต่ไม่แยก
หัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อย

นําเสนอผลงาน
ไม่ถูกต้องตาม
ขันตอน สี สนั
ไม่สวยงาม
ขาดความคิด
สร้างสรรค์
สื อสาร
ไม่ชดั เจน
รู ปแบบการ
นําเสนอ
ไม่เหมาะสม
ไม่มีการสรุ ป
ข้อมูล

มีการจัด
องค์ประกอบ
ไม่ครบ
ทุกรายการ และ
มีขนาดตัวอักษร
หรื อรู ปภาพ
ไม่เหมาะสม
เกือบทุกรายการ
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2.2.4 นําแบบวัดทักษะการจัดการความรู ้ ทีปรั บปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เ สนอต่ อ ผูเ้ ชี ยวชาญ จํา นวน 5 คน ได้แ ก่ ผูเ้ ชี ยวชาญด้า น
การจัดการความรู้ จํานวน 2 คน ด้านการสอนสังคมศึกษา จํานวน 2 คน และด้านการวัดและ
ประเมินผล จํานวน 1 คน เพือตรวจสอบความถูกต้อง และความเทียงตรงเชิ งเนื อหา (Content
Validity) และความตรงเชิ งโครงสร้าง (Construct Validity) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาของ
ผูเ้ ชียวชาญ ดังนี
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้อง มากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้อง มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้อง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้อง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้อง น้อยทีสุ ด
2.2.5 นําแบบวัดทักษะการจัดการความรู้มาวิเคราะห์โดยส่ วนทีเป็ นมาตราส่ วน
นํามาหาค่าเฉลียตังแต่ 3.50 ขึนไป และค่าเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่ วนทีเป็ นข้อเสนอแนะ
นํามาวิเคราะห์เนือหา สําหรับการให้ความหมายผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์ ดังนี
ค่าเฉลีย 4.50-5.00 หมายความว่า มีความสอดคล้อง มากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.50-4.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง มาก
ค่าเฉลีย 2.50-3.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง ปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.50-2.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง น้อย
ค่าเฉลีย 1.00-1.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง น้อยทีสุ ด
2.2.6 นําแบบวัดทักษะการจัดการความรู ้ทีปรับปรุ งแล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป โดยนําคะแนนเฉลียของทักษะการจัดการความรู ้ มาแปลความหมาย โดยกําหนดเป็ นเกณฑ์
ประมาณค่า ดังนี
ค่าเฉลีย 4.50-5.00 หมายความว่า มีทกั ษะการจัดการความรู้ มากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.50-4.49 หมายความว่า มีทกั ษะการจัดการความรู้ มาก
ค่าเฉลีย 2.50-3.49 หมายความว่า มีทกั ษะการจัดการความรู้
ปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.50-2.49 หมายความว่า มีทกั ษะการจัดการความรู้ น้อย
ค่าเฉลีย 1.00-1.49 หมายความว่า มีทกั ษะการจัดการความรู้
น้อยทีสุ ด
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2.2.7 แบบวัด ทัก ษะการจัด การความรู้ ผ่ า นการหาประสิ ท ธิ ภ าพความ
สอดคล้องเชิงโครงสร้างอยูท่ ีระดับมากทีสุ ด ( X = 4.63, S.D. = 0.41) แล้วนําไปทดลองใช้กบั
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.3 แบบวัด ความพึ ง พอใจ ซึ งใช้แ บบรายงานตนเองที มี ต่ อ รู ป แบบการเรี ย น
การสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น สํ า หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา
มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการสร้าง ดังนี
2.3.1 ศึกษาเอกสาร ตําราเกียวกับการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ
2.3.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวข้อง เพือนํามาเป็ น
แนวทางในการกําหนดเป็ นกรอบในการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ
2.3.3 กําหนดโครงสร้าง และประเด็นการวัดความพึงพอใจ
2.3.4 สร้างแบบวัดความพึงพอใจ ซึ งใช้แบบรายงานตนเองเสนอต่ออาจารย์
ทีปรึ ก ษาวิท ยานิ พนธ์ เพื อตรวจสอบความถู ก ต้อง และความเหมาะสมเชิ ง ทฤษฎี และนํา ไป
ปรับปรุ งแก้ไข ดังตารางที 16 และเกณฑ์การประเมิน ดังตารางที 17
ตารางที 16 แบบรายงานตนเอง
ขันตอน
1. การเตรี ยมความพร้อม
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน (Preparation for
Knowledge Management on
Local Wisdom)
2. การออกแบบการจัดการ
ความรู้ (Knowledge
Management Designing)

ให้นกั เรี ยนระบุสิงทีทําเกียวกับการจัดการความรู ้
นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไรต่อขันตอนการเตรี ยม
ความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน และ
มีขอ้ เสนอแนะ ในการปรับปรุ งแก้ไข หรื อเพิมเติมอย่างไร
ต่อขันตอนการเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน
นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไรต่อขันตอนการออกแบบ
การจัดการความรู ้ และมีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไข
หรื อเพิมเติมอย่างไรต่อขันตอนการออกแบบการจัดการ
ความรู้
3. การสร้างความรู้ (Knowledge นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไรต่อขันตอนการสร้างความรู้จาก
Creating) จากความรู้ทีฝังลึก
ความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง และมีขอ้ เสนอแนะใน
(Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ การปรับปรุ งแก้ไข หรื อเพิมเติมอย่างไรต่อขันตอนการสร้าง
ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
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ตารางที 16 แบบรายงานตนเอง (ต่อ)
ขันตอน
4. การแลกเปลียนความรู้เพือ
ให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
(Knowledge Sharing for the
New Body of Knowledge)
5. การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ น
ระบบ (Systematic Storing of
Knowledge)
6. การประยุกต์ใช้ความรู้
(Knowledge Applying)

ให้นกั เรี ยนระบุสิงทีทําเกียวกับการจัดการความรู ้
นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไรต่อขันตอนการแลกเปลียน
ความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ และมีขอ้ เสนอแนะใน
การปรับปรุ งแก้ไข หรื อเพิมเติมอย่างไรต่อขันตอน
การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไรต่อขันตอนการจัดเก็บความรู ้
อย่างเป็ นระบบ และมีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไข
หรื อเพิมเติมอย่างไรต่อขันตอนการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ น
ระบบ
นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไรต่อขันตอนการประยุกต์ใช้
ความรู ้ และมีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไข หรื อ
เพิมเติมอย่างไรต่อขันตอนการประยุกต์ใช้ความรู ้

ตารางที 17 เกณฑ์การประเมินแบบรายงานตนเอง
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
. จุดเน้นของเนือหา

. เนือหา

มีการเขียนบทนํา
เป็ นประโยคที
เป็ นใจความของ
เนือหา
เขียนเนื อหาได้
สอดคล้องกับ
หัวข้อทีกําหนด
ได้ชดั เจน และ
เขียนย่อหน้า
สุดท้ายเสนอ
ภาพรวมทีสําคัญ
ของเนือหา
เขียนรายละเอียด
เพือขยายความ
ทุกประเด็น และ
มีความสอดคล้อง
และสมดุล

มีการเขียนบทนํา
เป็ นประโยคที
เป็ นใจความของ
เนือหา
เขียนเนือหาได้
สอดคล้องกับ
หัวข้อทีกําหนด
ได้ชดั เจน และ
เขียนย่อหน้า
สุดท้ายสอดคล้อง
กับบทนํา แต่
เนือหาไม่ชดั เจน
เขียนรายละเอียด
เพือขยายความ
ทุกประเด็น และ
มีความสอดคล้อง
กันเป็ นส่วนใหญ่

มีการเขียนบทนํา
เป็ นประโยคที
เป็ นใจความของ
เนือหา
เขียนได้ตาม
หัวข้อแต่ออก
นอกประเด็น และ
เขียนย่อหน้า
สุดท้ายสอดคล้อง
กับบทนํา และ
เนือหา

มีการเขียน
เนือหาสอดคล้อง
เป็ นบางประเด็น
เขียนเนือหาซําไป
ซํามา ไม่มี
ข้อความที
แสดงว่าจบ
เนือหาทีเขียน

เนือหาทีเขียนเป็ น
การเล่าเรื องไป
เรื อย ๆ
ไม่แสดงจุดเน้น
ของเรื อง หรื อ
เขียนเนือหา
ไม่เป็ นไปตาม
หัวข้อทีกําหนด
หรื อได้รับ
มอบหมาย

เขียนรายละเอียด
เพือขยายความทุก
ประเด็น
แต่เขียนซําไป
ซํามา

เขียนรายละเอียด เขียนรายละเอียด
เพือขยายความทุก เพือขยายความ
ประเด็น และ
ไม่ครบ
มีความสอดคล้อง
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ตารางที 17 เกณฑ์การประเมินแบบรายงานตนเอง (ต่อ)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
. ความสอดคล้อง
และความเชือมโยง

. ประโยชน์ของ
บทเรี ยน

มีการวางโครง
เรื องไว้อย่าง
ชัดเจน มีการ
เรี ยบเรี ยง
ประโยค มีความ
กลมกลืน และ
มีการเขียนทีระบุ
รายละเอียดที
สมดุลให้ผอู้ ่าน
เข้าใจเรื องราว
ได้อย่างชัดเจน
บทเรี ยนมี
ประโยชน์ต่อ
ตนเอง และ
ต่อชุมชน และ
สามารถอธิบาย
เหตุผลได้ชดั เจน

มีการวางโครง
เรื องไว้อย่าง
ชัดเจน มีการ
เรี ยบเรี ยง
ประโยค และ
มีความกลมกลืน
และมีการเขียน
ทีระบุรายละเอียด
ให้ผอู้ ่านเข้าใจ
เรื องราวได้
บทเรี ยนมี
ประโยชน์
ต่อตนเอง หรื อ
ต่อชุมชน และ
สามารถอธิบาย
เหตุผลได้ชดั เจน

มีการวางโครง
เรื องไว้อย่าง
ชัดเจน
การเรี ยบเรี ยง
ประโยคไม่มี
ความกลมกลืน
และมีการเขียน
ทีระบุถึง
รายละเอียด
ไม่ครบตาม
โครงเรื อง
บทเรี ยนมี
ประโยชน์
ต่อตนเอง หรื อ
ต่อชุมชน และ
สามารถอธิบาย
เหตุผลไม่ชดั เจน

มีการวาง
โครงเรื อง
แต่เขียนเรื อง
วกไปวนมา

ไม่มีการวาง
โครงเรื อง เขียน
ประโยคสัน ๆ

บทเรี ยนมี
ประโยชน์
ต่อตนเอง หรื อ
ต่อชุมชน และ
อธิบายเหตุผล
ได้สนั ๆ

บทเรี ยนมี
ประโยชน์
ต่อตนเอง หรื อ
ต่อชุมชน
ไม่สามารถ
อธิบายเหตุผลได้

2.3.5 นํา วัด ความพึ งพอใจ ซึ งใช้ แ บบรายงานตนเองที ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญด้านการจัดการความรู้ จํานวน
2 คน ด้านการสอนสังคมศึกษา จํานวน 2 คน และด้านการวัดและประเมินผล จํานวน 1 คน
เพือตรวจสอบความถูกต้อง และความเทียงตรงเชิ งเนื อหา (Content Validity) และความตรง
เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชียวชาญ ดังนี
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้อง มากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้อง มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้อง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้อง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้อง น้อยทีสุ ด
2.3.6 นําแบบวัดความพึงพอใจ ซึงใช้แบบรายงานตนเองมาวิเคราะห์ โดยส่ วน
ทีเป็ นมาตราส่ วน นํามาหาค่าเฉลียตังแต่ 3.50 ขึนไป และค่าเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่ วนที
เป็ นข้อเสนอแนะนํามาวิเคราะห์เนือหา สําหรับการให้ความหมายผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์ ดังนี
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ค่าเฉลีย 4.50-5.00 หมายความว่า มีความสอดคล้อง มากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.50-4.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง มาก
ค่าเฉลีย 2.50-3.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง ปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.50-2.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง น้อย
ค่าเฉลีย 1.00-1.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง น้อยทีสุ ด
2.3.7 นําแบบวัดความพึงพอใจ ซึ งใช้รายงานตนเองทีตรวจสอบค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง และนําไปปรับปรุ งแก้ไข โดยนําแบบรายงานตนเองทีเป็ นความเรี ยงมาวิเคราะห์เนื อหา
(Content Analysis) บรรยายเชิงพรรณนา และนําความถีของความพึงพอใจมาแปลความหมาย โดย
กําหนดความถีเป็ นค่าร้อยละ ดังนี
ร้อยละ 90-100 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มากทีสุ ด
ร้อยละ 80-89 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก
ร้อยละ 70-79 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ร้อยละ 60-69 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ น้อย
ตํากว่าร้อยละ 60 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ น้อยทีสุ ด
2.3.8 แบบวัด ความพึ ง พอใจ ซึ งใช้ แ บบรายงานตนเอง ผ่ า นการหา
ประสิ ทธิ ภาพความสอดคล้องอยูท่ ีระดับมากทีสุ ด ( X = 4.71, S.D. = 0.44) และนําไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.4 ถอดบทเรี ยนการจัดการความรู้
2.4.1 ถอดบทเรี ยนการจัดการความรู้หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา เป็ นการเรี ยนรู ้หลัง
ปฏิบตั ิกิจกรรม (After Action Review: AAR) ดังนี
2.4.1.1 การบันทึกความรู้ สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับผลงาน
นักเรี ยนทีเป็ นการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิ ศ (Best Practices) การเขียนเล่ าเรื อง โดยการประเมินผลตาม
เกณฑ์ทีครู กาํ หนด มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการสร้าง ดังนี
1. ศึกษาเอกสาร ตําราเกียวกับการสร้างแบบบันทึกความรู ้
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง เพือ
นํามาเป็ นแนวทางในการกําหนดเป็ นกรอบในการสร้างแบบบันทึกความรู ้
3. กําหนดประเด็นการบันทึกความรู้ ได้แก่
3.1 การดํา เนิ นกิ จกรรมมี การวางแผนกันอย่างไร อะไรคื อ
จุดมุ่งหมายของการปฏิบตั ิกิจกรรม
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3.2 เทคนิ คหรื อวิธีดาํ เนิ นกิ จกรรม มีเทคนิ คหรื อวิธีดาํ เนิ น
กิจกรรมอย่างไรถึงทําให้กิจกรรมเป็ นไปตามแผนทีวางไว้
3.3 ผลทีเกิดขึนจากการดําเนิ นกิ จกรรม มีสิงใดบ้างไม่เป็ น
ไปตามทีวางแผนไว้ ทําไมเป็ นเช่นนัน มีปัญหาอะไรบ้าง มีสิงใดทีเป็ นผลสําเร็ จทีเกิดขึนจากการ
ดําเนินกิจกรรม
3.4 ปั จจัยในการดําเนิ นกิจกรรม มีปัจจัยใดบ้างทีทําให้การ
ดําเนินกิจกรรมเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และตรงตามวัตถุประสงค์
3.5 สรุ ปผลการดําเนินกิจกรรม จากการดําเนิ นกิจกรรมมีสิง
ใดบ้างทีเป็ นคุณค่าต่อตนเอง ต่อชุมชนและต่อประเทศชาติ
4. นําแบบบันทึกความรู ้ ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Scoring Rubric) 5 ระดับ เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพือตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความเหมาะสมเชิงทฤษฎี และนําไปปรับปรุ งแก้ไข ดังตารางที 18
ตารางที 18 แนวทางการประเมินแบบบันทึกความรู้
ประเด็น
การประเมิน
. การดําเนิน
กิจกรรม

. เทคนิคหรื อ
วิธีการดําเนิน
กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการเขียนวิธีการ
ดําเนินงานตังแต่
เริ มปฏิบตั ิจนสิ นสุด
กิจกรรม มีการเล่า
ถึงเบืองหลังของ
การปฏิบตั ิ และ
แรงบันดาลใจใน
การปฏิบตั ิกิจกรรม
อย่างชัดเจน

การเขียนวิธีการ
ดําเนินงานตังแต่
เริ มปฏิบตั ิจนสิ นสุด
กิจกรรม มีการเล่า
ถึงเบืองหลังของ
การปฏิบตั ิ และ
แรงบันดาลใจใน
การปฏิบตั ิกิจกรรม
ไม่ชดั เจน

มีการเขียนวิธีการ
ดําเนินงานตังแต่
เริ มปฏิบตั ิจนสิ นสุด
กิจกรรม มีการเล่า
ถึงเบืองหลังของ
การปฏิบตั ิ แต่ไม่มี
การเขียนถึง
แรงบันดาลใจใน
การปฏิบตั ิกิจกรรม

การเขียนวิธีการ
ดําเนินงานตังแต่
เริ มปฏิบตั ิจน
สิ นสุดกิจกรรม
แต่ไม่มีการเล่าถึง
เบืองหลังของ
การปฏิบตั ิ และ
แรงบันดาลใจ
ในการปฏิบตั ิ
กิจกรรม
มีการเขียน
มีการเขียน
ไม่มีการเขียน
ไม่มีการเขียน
รายละเอียดเกียวกับ รายละเอียดเกียวกับ รายละเอียดเกียวกับ รายละเอียด
เทคนิคหรื อวิธีการ เทคนิคหรื อวิธีการ เทคนิคหรื อวิธีการ เกียวกับเทคนิค
ในการดําเนิน
ในการดําเนิน
ในการดําเนิน
หรื อวิธีการในการ
กิจกรรมให้ประสบ กิจกรรมให้ประสบ กิจกรรมให้ประสบ ดําเนินกิจกรรม
ผลสําเร็ จ เช่น
ผลสําเร็ จ เพียงแต่มี ให้ประสบ
ผลสําเร็ จ เช่น

142
ตารางที 18 แนวทางการประเมินแบบบันทึกความรู้ (ต่อ)
ประเด็น
การประเมิน
การระดม
ความคิดเห็น
การแลกเปลียน
ความรู ้อย่างชัดเจน
. ผลทีเกิดจากการ มีการเขียนถึง
ดําเนินกิจกรรม
ผลสําเร็ จทีเกิดขึน
จากการดําเนิน
กิจกรรม ปั ญหา
อุปสรรคในการ
ดําเนินกิจกรรม
และวิธีการแก้ไข
ปั ญหาทีเกิดขึน
อย่างชัดเจน
. ปั จจัยในการ
มีการวิเคราะห์
ดําเนินกิจกรรม
ปั จจัยทีทําให้การ
ดําเนินกิจกรรม
ประสบผลสําเร็จ
เช่น ความ
รับผิดชอบ ความ
ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน ความ
ร่ วมมือของกลุ่ม
ความร่ วมมือของ
ปราชญ์ชาวบ้าน
มีการอธิบายอย่าง
ชัดเจน
. สรุ ป
มีการสรุ ปความรู ้ที
ได้รับว่ามีคุณค่าต่อ
ตนเอง ต่อชุมชน
ได้อย่างชัดเจน

เกณฑ์การให้คะแนน
การระดม
ความคิดเห็น
การแลกเปลียน
ความรู ้ไม่ชดั เจน
มีการเขียนถึง
ผลสําเร็ จทีเกิดขึน
จากการดําเนิน
กิจกรรม ปั ญหา
อุปสรรคในการ
ดําเนินกิจกรรม
และวิธีการแก้ไข
ปั ญหาทีเกิดขึน
ไม่ชดั เจน
มีการวิเคราะห์
ปั จจัยทีทําให้การ
ดําเนินกิจกรรม
ประสบผลสําเร็จ
เช่น ความ
รับผิดชอบ ความ
ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน ความ
ร่ วมมือของกลุ่ม
ความร่ วมมือของ
ปราชญ์ชาวบ้าน
อธิบายไม่ชดั เจน
มีการสรุ ปความรู ้ที
ได้รับว่ามีคุณค่าต่อ
ตนเอง ต่อชุมชน
อย่างชัดเจน
อย่างหนึงอย่างหนึง

การยกตัวอย่าง
วิธีการดําเนิน
กิจกรรมมากกว่า
ตัวอย่าง
มีการเขียนถึง
ผลสําเร็ จทีเกิดขึน
จากการดําเนิน
กิจกรรม ปั ญหา
อุปสรรคในการ
ดําเนินกิจกรรม
แต่ไม่บอกวิธีการ
แก้ไขปั ญหาที
เกิดขึน
มีการวิเคราะห์
ปั จจัยทีทําให้การ
ดําเนินกิจกรรม
ประสบผลสําเร็จ
เช่น ความ
รับผิดชอบ ความ
ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน ความ
ร่ วมมือของกลุ่ม
ความร่ วมมือของ
ปราชญ์ชาวบ้าน
มีการอธิบายบาง
ประเด็น
มีการสรุ ปความรู ้ที
ได้รับว่ามีคุณค่าต่อ
ตนเอง ต่อชุมชน
ได้ไม่ชดั เจน

ผลสําเร็ จ แต่มี
การยกตัวอย่าง
ตัวอย่าง
มีการเขียนถึง
ผลสําเร็ จทีเกิดขึน
จากการดําเนิน
กิจกรรม แต่ไม่มี
การพูดถึงปั ญหา
อุปสรรคในการ
ดําเนินกิจกรรม
และวิธีการแก้ไข
ปั ญหาทีเกิดขึน
มีการวิเคราะห์
ปั จจัยทีทําให้การ
ดําเนินกิจกรรม
ประสบผลสําเร็จ
เช่น ความ
รับผิดชอบ
ความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
ความร่ วมมือของ
กลุ่ม ความร่ วมมือ
ของปราชญ์
ชาวบ้าน แต่ไม่มี
การอธิบาย
มีการสรุ ปความรู ้
แต่ไม่ได้กล่าวถึง
คุณค่าต่อตนเอง
หรื อต่อชุมชน
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5. นําแบบบันทึกความรู้ทีปรับปรุ งแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 5 คน ได้แก่ ผูเ้ ชียวชาญด้านการจัดการ
ความรู้ จํานวน 2 คน ด้านภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 2 คน และด้านการวัด
และประเมินผล จํานวน 1 คน เพือตรวจสอบความถูกต้องและความเทียงตรงเชิ งเนือหา (Content
Validity) และความตรงเชิ งโครงสร้าง (Construct Validity) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาของ
ผูเ้ ชียวชาญ ดังนี
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้อง มากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้อง มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้อง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้อง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้อง น้อยทีสุ ด
6. นําแบบบันทึกความรู้ มาวิเคราะห์โดยส่ วนทีเป็ นมาตราส่ วน
นํามาหาค่าเฉลียตังแต่ 3.50 ขึนไป และค่าเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่ วนทีเป็ นข้อเสนอแนะ
นํามาวิเคราะห์เนือหา สําหรับการให้ความหมายผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์ ดังนี
ค่าเฉลีย 4.50-5.00 หมายความว่า มีความสอดคล้อง
มากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.50-4.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง มาก
ค่าเฉลีย 2.50-3.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง
ปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.50-2.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง น้อย
ค่าเฉลีย 1.00-1.49 หมายความว่า มีความสอดคล้อง
น้อยทีสุ ด
7. นําแบบบันทึกความรู ้ ตรวจสอบค่าดัชนี ความสอดคล้องและ
ปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว โดยนําคะแนนเฉลี ยของแบบบันทึ กความรู ้ มาแปลความหมาย กําหนดเป็ น
เกณฑ์ประมาณค่า ดังนี
ค่าเฉลีย 4.50-5.00 หมายความว่า มีความสามารถบันทึก
ความรู้ มากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.50-4.49 หมายความว่า มีความสามารถบันทึก
ความรู้ มาก
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ค่าเฉลีย 2.50-3.49 หมายความว่า มีความสามารถบันทึก
ความรู้ ปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.50-2.49 หมายความว่า มีความสามารถบันทึก
ความรู้ น้อย
ค่าเฉลีย 1.00-1.49 หมายความว่า มีความสามารถบันทึก
ความรู้ น้อยทีสุ ด
8. แบบบันทึกความรู้ ผ่านการหาประสิ ทธิ ภาพความสอดคล้อง
อยูท่ ีระดับมากทีสุ ด ( X = 4.52, S.D. = 0.48) และนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.4.1.2 การสัมภาษณ์ นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ประเด็นการสัมภาษณ์ คือ
หลังเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา นักเรี ยนได้นาํ เอาวิธีการไปใช้กบั วิชาอืน หรื อกิจกรรมอืนหรื อไม่ อย่างไร
2.4.1.3 การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ประเด็นการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ดังนี
1. การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา เป็ นอย่างไร
2. องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการ
จัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา เป็ นอย่างไร
3. กระบวนการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา เป็ นอย่างไร
2.4.2 วิเคราะห์การถอดบทเรี ยน จาก AAR การบันทึกความรู้ โดยการหา
ค่าเฉลีย ( X ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การสัมภาษณ์นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง และการจัดเวที
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ ใช้การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) บรรยายเชิงพรรณนา
ตารางที 19 สรุ ปขันตอนที 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนา
(Design & Development: D & D)
วัตถุประสงค์
. เพือพัฒนา
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
ตามแนวคิดการ
จัดการความรู ้

วิธีดาํ เนินการ

แหล่งข้อมูล

เครื องมือทีใช้
ในการวิจยั

การวิเคราะห์
ข้อมูล

ผลการ
ดําเนินการ
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ตารางที 19 สรุ ปขันตอนที 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนา
(Design & Development: D & D) (ต่อ)
วัตถุประสงค์
. สังเคราะห์
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน
ตามแนวคิดการ
จัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถิน
สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา
. ตรวจสอบ
คุณภาพ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนกับ
ภูมิปัญญา
ท้องถิน
สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา
เพือยืนยันความ
เหมาะสมของ
รู ปแบบ
.3 ตรวจสอบ

วิธีดาํ เนินการ

แหล่งข้อมูล

เครื องมือทีใช้
ในการวิจยั
แบบวิเคราะห์
เอกสาร

การวิเคราะห์
ข้อมูล
การวิเคราะห์
เนือหา
(Content
Analysis)

วิเคราะห์
เอกสาร

เอกสาร
ข้อมูลพืนฐาน
ทีได้จาก
การวิเคราะห์
ในขันตอนที

ตรวจสอบ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
แนวคิดการ
จัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถิน
สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา

สนทนากลุ่ม
(Focus Group
Discussion)
โดยผูท้ รง
คุณวุฒิดา้ น
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน
จํานวน คน

แบบตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ
คุณภาพ
นํามาวิเคราะห์
รู ปแบบ
เนือหา
การเรี ยน
การสอนตาม
แนวคิดการ
จัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถิน
สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา

ผูเ้ ชียวชาญ
จํานวน 5 คน
ได้แก่
ผูเ้ ชียวชาญด้าน
หลักสูตร และ
การสอน 2 คน

แบบตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ
คุณภาพ
นํามาวิเคราะห์
แผนการจัดการ เนือหา
เรี ยนรู ้

ตรวจสอบ
คุณภาพ
แผนการจัด
แผนการจัดการ การเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้

ผลการ
ดําเนินการ
โครงร่ าง
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
แนวคิดการ
จัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถิน
สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา
โครงร่ าง
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
แนวคิดการ
จัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถิน
สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา
ผ่านการ
ตรวจสอบจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ
แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ผ่าน
การหาคุณภาพ
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ตารางที 19 สรุ ปขันตอนที 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนา
(Design & Development: D & D) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีดาํ เนินการ

แหล่งข้อมูล

เครื องมือทีใช้
ในการวิจยั

การวิเคราะห์
ข้อมูล

ผลการ
ดําเนินการ

การสอนสังคม
ศึกษา 2 คน
และ การวัด
และประเมินผล
1 คน
. เพือพัฒนา
เครื องมือทีใช้
ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
. ศึกษา
เอกสาร ตํารา
แนวคิดทฤษฎีที
เกียวข้องใน
การเรี ยนการ
สอนตาม
แนวคิดการ
จัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถิน
สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา
. พัฒนา
เครื องมือทีใช้
ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์
เอกสาร

เอกสาร ตํารา แบบวิเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีที เอกสาร
เกียวข้องใน
การเรี ยน
การสอนตาม
แนวคิดการ
จัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถิน
สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา

การวิเคราะห์
เนือหา
(Content
Analysis)

ลักษณะ
ประเภทของ
เครื องมือ

สร้าง
. แบบ
ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน
. แบบวัด
ทักษะการ
จัดการความรู ้

เครื องมือทีใช้
ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์
เนือหา
(Content
Analysis)

เครื องมือทีใช้
ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
. แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน
2. แบบวัด
ทักษะการจัด-

แบบวิเคราะห์
เนือหา
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ตารางที 19 สรุ ปขันตอนที 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนา
(Design & Development: D & D) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีดาํ เนินการ

แหล่งข้อมูล

เครื องมือทีใช้
ในการวิจยั

. แบบวัด
ความพึงพอใจ:
แบบรายงาน
ตนเอง
. แบบบันทึก
ความรู ้
. ตรวจสอบ
ความตรง
เชิงเนือหา
(Content
Validity)
และความตรง
เชิงโครงสร้าง
(Construct
Validity)

ตรวจสอบ
ความตรง
เชิงเนือหา
(Content
Validity)
และความตรง
เชิงโครงสร้าง
(Construct
Validity)

. ตรวจสอบ
คุณภาพของ
เครื องมือ

ทดลองใช้
(Try Out)

ผูเ้ ชียวชาญ
จํานวน คน
ได้แก่ ด้าน
หลักสูตร และ
การสอน 2 คน
การสอนสังคม
ศึกษา 2 คน
และ การวัด
และประเมินผล
1 คน
นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษา
ปี ที จํานวน
คน ทีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง

แบบประเมิน
ความ
สอดคล้อง
เชิงเนือหา
(Content
Validity)
และเชิง
โครงสร้าง
(Construct
Validity)
. แบบ
ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน
. แบบวัด
ทักษะการ
จัดการความรู ้
. แบบวัด
ความพึงพอใจ:
แบบรายงาน
ตนเอง
4. แบบบันทึก
ความรู ้

การวิเคราะห์
ข้อมูล

ผลการ
ดําเนินการ
การความรู ้
. แบบวัด
ความพึงพอใจ:
แบบรายงาน
ตนเอง
. แบบบันทึก
ความรู ้
เครื องมือทีผ่าน
การตรวจสอบ
จากผูเ้ ชียวชาญ

หาค่าเฉลีย
. ขึนไป
และส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
ไม่เกิน .
ส่วน
ข้อเสนอแนะ
นํามาวิเคราะห์
เนือหา
. ค่าความ
เครื องมือทีผ่าน
ยากง่าย (P)
การหาคุณภาพ
และค่าอํานาจ
จําแนก (r) และ
ค่าความเชือมัน
2. ค่าเฉลีย
( X ) และค่า
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
. ค่าร้อยละ
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ขันตอนที 3 การวิจัย (Research: R2 ) การนําไปใช้ (Implementation: I)
ในขันตอนที 3 เป็ นการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ไปทดลองใช้ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังนี
1. การเตรี ยมก่ อนการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัด การ
ความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ผูว้ ิจยั ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5/1 และชันมัธยมศึกษาปี ที 5/2 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร อําเภอโพธิ ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี ทีกําลังเรี ยนอยูใ่ นภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 80 คน
2. ดําเนิ นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา มีขนตอนดํ
ั
าเนินการ ดังตารางที 20
ตารางที 20 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้
ขันตอน
1. การเตรี ยมความพร้อม
การจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน
(Preparation for Knowledge
Management on Local
Wisdom)
2. การออกแบบการจัดการ
ความรู้ (Knowledge
Management Designing)

3. การสร้างความรู้
(Knowledge Creating) จาก
ความรู้ทีฝังลึก (Tacit
Knowledge)

กิจกรรม
1. ครู ให้ความรู ้เรื องการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
แก่นกั เรี ยน
2. ครู นาํ เสนอกรณี ตวั อย่างในการจัดการความรู ้ และให้นกั เรี ยน
ช่วยกันวิเคราะห์วา่ ปั ญหาคืออะไร สาเหตุของปั ญหา และ
ใช้วธิ ี การอะไรในการแก้ปัญหานัน
3. ครู ชีแจงเป้ าหมายการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละ 4-6 คน
2. นักเรี ยนในกลุ่มร่ วมกันกําหนดเป้ าหมายในการจัดการความรู้
ในเรื องทีกลุ่มสนใจหรื อได้รับมอบหมาย
3. นักเรี ยนในกลุ่มช่วยกันกําหนดวิธีการทีจะทําให้เป้ าหมาย
ในการจัดการความรู้ให้บรรลุตามเป้ าหมาย
4. นักเรี ยนในกลุ่มช่วยกันสรุ ปเป้ าหมายและวิธีการจัดการความรู้
ของกลุ่มเป็ นเอกสาร หรื อแผนภูมิหรื ออืน ๆ
1. นักเรี ยนในกลุ่มแบ่งหน้าทีกันไปศึกษาค้นคว้า หรื อแสวงหา
ความรู้ จากปราชญ์ชาวบ้าน เอกสารหรื ออืน ๆ
2. นักเรี ยนในกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าความรู ้จากปราชญ์ชาวบ้าน
เอกสารหรื ออืน ๆ
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ตารางที 20 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ (ต่อ)
ขันตอน

กิจกรรม
3. นักเรี ยนแต่ละคนทําเอกสารสรุ ปความรู ้ทีได้จากการแสวงหา
ความรู้
4. การแลกเปลียนความรู้
1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายเพือเป็ นการขยายขอบข่าย
เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
ของความรู้โดยการแลกเปลียนความรู้จากการไปศึกษาค้นคว้า
(Knowledge Sharing for the จากปราชญ์ชาวบ้าน เอกสาร หรื ออืน ๆ
New Body of Knowledge) 2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันจัดทําเอกสารสรุ ปสาระสําคัญทีได้
จากการแลกเปลียนความรู้
5. การจัดเก็บความรู ้อย่าง
1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเอกสารสรุ ปสาระสําคัญทีได้จาก
เป็ นระบบ (Systematic
การแลกเปลียนความรู้มาทําความเข้าใจ แล้วแยกแยะประเด็น
Storing of Knowledge)
ความรู ้ หรื อหลอมรวมความรู ้ เพือความสะดวกในการจัดเก็บ
ความรู้
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มบันทึกความรู ้ทีได้จากการศึกษาค้นคว้า
มาจัดเก็บไว้ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การเขียน การพิมพ์ การวาด
การถ่ายภาพ การบันทึกเสี ยง ทําฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์
เป็ นต้น
6. การประยุกต์ใช้ความรู้
1. นักเรี ยนแต่กลุ่มนําความรู ้ทีได้จากการจัดเก็บความรู ้
(Knowledge Applying)
มาประยุกต์ใช้ เช่น การเขียนโครงงาน
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มพัฒนาผลงานตามโครงงานทีนําเสนอ
ของกลุ่ม
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอโครงงาน
จากตารางที 20 สามารถสรุ ปได้ ดังภาพที 7-12
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ขันตอนที การเตรียมความพร้ อมการจัดการความรู้กบั ภูมปิ ัญญาท้ องถิน
(Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom)
. นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดทักษะการจัดการความรู ้ก่อนเรี ยน
. ครู ให้ความรู ้เรื องการจัดการความรู ้ และนําเสนอกรณี ตวั อย่างในการจัดการความรู ้ ให้นกั เรี ยน
ช่วยกันวิเคราะห์วา่ ปั ญหาคืออะไร สาเหตุของปั ญหา และใช้วธิ ีการอะไรในการแก้ปัญหา

เข้าใจหรื อไม่เข้าใจ

ไม่เข้าใจ

เข้าใจ
. ครู ชีแจงเป้ าหมายการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
. นักเรี ยนและครู ร่วมกันกําหนดประเด็นหรื อกําหนดเรื องทีจะแสวงหาความรู ้
5. นักเรี ยนและครู ร่วมกันตังวัตถุประสงค์ และกําหนดเป้ าหมาย ว่าจะแสวงหาความรู ้เรื องนัน

เพืออะไร
. นักเรี ยนและครู ร่วมกันกําหนดเกณฑ์การประเมินผลงานทีเป็ นนวัตกรรม
7. ครู และนักเรี ยนประเมินทักษะการจัดการความรู ้ในเรื อง การเตรี ยมความพร้อม

การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
ขันตอนที การออกแบบการจัดการความรู ้ (Knowledge Management Designing)

ภาพที 7 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ขนตอนที
ั
1 การเตรี ยม
ความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน (Preparation for Knowledge
Management on Local Wisdom)
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ขันตอนที การออกแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Designing)
. แบ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละ - คน
. นักเรี ยนในกลุ่มร่ วมกันกําหนดเป้ าหมายในการจัดการความรู ้ในเรื องทีกลุ่มสนใจ หรื อ
ได้รับมอบหมาย

กําหนดได้หรื อไม่

กําหนดไม่ได้

กําหนดได้
. นักเรี ยนในกลุ่มช่วยกันกําหนดวิธีการว่าจะแสวงหาความรู ้ทีเกียวข้องจากแหล่งใด
ด้วยวิธีการอย่างไร และจะนําข้อมูลทีได้จะนํามาทําอะไร

กําหนดได้หรื อไม่

กําหนดไม่ได้

กําหนดได้
. นักเรี ยนในกลุ่มช่วยกันสรุ ปเป้ าหมายและวิธีการจัดการความรู ้ของกลุ่มเป็ นเอกสาร หรื อ
แผนภูมิ หรื ออืน ๆ
5. ครู และนักเรี ยนประเมินทักษะการจัดการความรู ้ในเรื อง การออกแบบการจัดการความรู ้

ขันตอนที การสร้างความรู ้ (Knowledge Creating) จากความรู ้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge)
เป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

ภาพที 8 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ขนตอนที
ั
การออกแบบ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management Designing)
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ขันตอนที การสร้ างความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ ทฝัี งลึก (Tacit Knowledge)
เป็ นความรู้ ทชัี ดแจ้ ง (Explicit Knowledge)
. นักเรี ยนในกลุ่มแบ่งหน้าทีกันไปศึกษาค้นคว้า หรื อแสวงหาความรู ้ จากบุคคล เอกสาร หรื อ
อืน ๆ ทังในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน

ศึกษาค้นคว้าได้หรื อไม่

ค้นคว้าไม่ได้

ค้นคว้าได้
. นักเรี ยนแต่ละคนทําเอกสารสรุ ปความรู ้ทีได้จากการแสวงหาความรู ้
3. ครู และนักเรี ยนประเมินทักษะการจัดการความรู ้ในเรื อง การสร้างความรู ้จากความรู ้ทีฝังลึก

เป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง
ขันตอนที การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
(Knowledge Sharing for the New Body of Knowledge)

ภาพที 9 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ขนตอนที
ั
3 การสร้างความรู้
(Knowledge Creating) จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge)
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ขันตอนที การแลกเปลียนความรู้ เพือให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่
(Knowledge Sharing for the New Body of Knowledge)
. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปราย เพือเป็ นการขยายขอบข่ายของความรู ้โดยการแลกเปลียน
ความรู ้จากประสบการณ์ซึงกันและกัน

แลกเปลียนความรู ้ได้หรื อไม่

ไม่ได้

ได้
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันจัดทําเอกสารสรุ ปสาระสําคัญทีได้จากการแลกเปลียนความรู ้
3. ครู และนักเรี ยนประเมินทักษะการจัดการความรู ้ในเรื อง การแลกเปลียนความรู ้

เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
ขันตอนที การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ (Systematic Storing of Knowledge)

ภาพที 10 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ขนตอนที
ั
4 การแลกเปลียน
ความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge Sharing for the New Body of
Knowledge)
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ขันตอนที การจัดเก็บความรู้อย่างเป็ นระบบ (Systematic Storing of Knowledge)
1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเอกสารสรุ ปสาระสําคัญทีได้จากการแลกเปลียนเรี ยนรู ้มาทําความเข้าใจ

แล้วแยกแยะ หรื อหลอมรวมเพืออํานวยความสะดวกในการศึกษา

หลอมรวมได้หรื อไม่

ไม่ได้

ได้
. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มบันทึกความรู ้ทีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาเก็บไว้ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
การเขียน การพิมพ์ การวาด การถ่ายภาพ หนังสื อเล่มเล็ก การบันทึกเสี ยง
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ทําฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
3. ครู และนักเรี ยนประเมินทักษะการจัดการความรู ้ในเรื อง การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ

ขันตอนที การประยุกต์ใช้ความรู ้ (Knowledge Applying)

ภาพที 11 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ขนตอนที
ั
การจัดเก็บความรู ้
อย่างเป็ นระบบ (Systematic Storing of Knowledge)
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ขันตอนที การประยุกต์ ใช้ ความรู้ (Knowledge Applying)
. นักเรี ยนแต่กลุ่มเขียนโครงการ หรื อเขียนเค้าโครงโครงงานเพือสร้างผลงานทีเป็ นนวัตกรรม

เขียนได้หรื อไม่

เขียนไม่ได้

เขียนได้
. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มพัฒนาผลงานตามโครงการ หรื อเค้าโครงทีนําเสนอ

พัฒนาผลงานได้หรื อไม่

พัฒนาไม่ได้

พัฒนาได้
. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอโครงงาน
4. ครู และนักเรี ยนประเมินทักษะการจัดการความรู ้ในเรื อง การประยุกต์ใช้ความรู ้

(Knowledge Applying)
. นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยน
. นักเรี ยนถอดบทเรี ยนการจัดการความรู ้

ภาพที 12 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ขนตอนที
ั
การประยุกต์ใช้
ความรู้ (Knowledge Applying)
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แบบแผนการทดลอง
แบบแผนการทดลอง ผูว้ จิ ยั ใช้แบบแผนการทดลอง ดังนี
1. วัตถุ ป ระสงค์ก ารทดลอง เพื อเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นก่ อ น และ
หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
1.1 ใช้แบบแผนการทดลอง The One-Group Pretest–Posttest Design (Campbell
and Stanley, 1963: 7) ดังนี
O1

X

O2

O1 หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
X หมายถึง การเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
O2 หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยน
1.2 ใช้วธิ ี การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยการหาค่า t-test แบบ dependent
2. วัตถุประสงค์การทดลอง เพือศึกษาทักษะการจัดการความรู้หลังเรี ยนตามรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถินสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
2.1 ใช้แบบแผนการทดลอง The One-Shot Case Study (Campbell and Stanley,
1963: 6) ดังนี
X

O

X หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
O หมายถึง ทักษะการจัดการความรู้หลังการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน
2.2 ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยการหาค่าเฉลีย ( X ) และค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์ทีกําหนด
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ตารางที 21 สรุ ปขันตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) การนําไปใช้ (Implementation: I)
วัตถุประสงค์
เพือทดลองใช้
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
แนวคิดการ
จัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถิน
สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา

วิธีดาํ เนินการ
1. ทดสอบวัด

แหล่งข้อมูล

นักเรี ยนชัน
ผลสัมฤทธิทาง
มัธยมศึกษา
การเรี ยนก่อนเรี ยน ปี ที / และ
. ดําเนินการทดลอง / โรงเรี ยน
ตามรู ปแบบการเรี ยน โพธิไทร
การสอน
พิทยาคาร
. ทดสอบวัด
ทีกําลังเรี ยน
อยูใ่ น
ผลสัมฤทธิทาง
ภาคเรี ยนที
การเรี ยนหลังเรี ยน
ปี การศึกษา
. ผูว้ จิ ยั บันทึก
พฤติกรรมนักเรี ยน
ขณะเรี ยน และ
ปฏิบตั ิงานของ
นักเรี ยนระหว่าง
เรี ยนแต่ละครัง
โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรม

เครื องมือทีใช้
ในการวิจยั
. แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้
. แบบ
ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน
. แบบวัด
ทักษะการ
จัดการความรู ้

การวิเคราะห์
ข้อมูล
1. หาค่า t-test
แบบ
dependent
2. หาค่าเฉลีย
( X ) และ
ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ผลการ
ดําเนินการ
ได้รูปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
แนวคิดการ
จัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถิน
สําหรับ
นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษา

ขันตอนที 4 การพัฒนา (Development: D ) การประเมินผล (Evaluation: E)
ในขันตอนที 4 เป็ นการประเมินผลและปรับปรุ ง แก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ
ดังนี
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง ภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี
2. ศึกษาผลการวัดทักษะการจัดการความรู้
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ซึ งใช้แบบรายงานตนเองทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิด การจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
4. ถอดบทเรี ยนการจัดการความรู้ หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โดยพิจารณาการประเมิน
และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนให้สมบูรณ์ยงขึ
ิ น ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี
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4.1 นักเรี ยนบันทึกความรู้จากการเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
4.2 ผูว้ จิ ยั ได้สัมภาษณ์นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังจากการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
เสร็ จสิ นแล้ว ซึ งประเด็นในการสัมภาษณ์ คือ เมือนักเรี ยนเรี ยนจบตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา แล้วนักเรี ยน
ได้นาํ เอาวิธีการจัดการความรู ้นีไปใช้กบั วิชาอืน หรื อกิจกรรมอืนหรื อไม่ อย่างไร
4.3 จัดเวที แลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ก ับ ครู ผูส้ อนในระดับ ชันมัธยมศึ กษา 8 กลุ่ มสาระ
การเรี ยนรู้ เพือแลกเปลียนเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
4.4 สรุ ปผลการบันทึกความรู้ การสัมภาษณ์ นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง และการจัดเวที
แลกเปลียนเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
4.5 ได้รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ทีพัฒนาขึนอย่างสมบูรณ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติทีใช้ในการวิจยั มีดงั นี
1. วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล พื นฐานในการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด
การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญญาท้องถิ น สํา หรั บนัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา สรุ ป ข้อมู ล ด้ว ยวิธี ก าร
บรรยายเชิงพรรณนา
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื อง ภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี โดย
ใช้ค่าเฉลีย ( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน หาค่า t-test dependent
3. วิ เ คราะห์ ท ัก ษะการจัด การความรู ้ ต ามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โดยใช้ค่าเฉลีย ( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. วิเคราะห์ ค วามพึ งพอใจของนัก เรี ย น ซึ งใช้แบบรายงานตนเองที มี ต่ อรู ป แบบ
การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น สํ า หรั บ นัก เรี ยนชัน
มัธยมศึกษา โดยใช้ค่าร้อยละ และวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
5. วิเคราะห์การถอดบทเรี ยนการจัดการความรู้หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการบันทึ ก ความรู้ โดยใช้ค่ าเฉลี ย ( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่ วนการสัม ภาษณ์
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นัก เรี ย นกลุ่ ม ตัว อย่า ง และการจัด เวที แ ลกเปลี ยนเรี ย นรู้ วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยวิ ธี ก ารบรรยาย
เชิงพรรณนา
ตารางที 22 สรุ ปขันตอนที 4 การพัฒนา (Development: D ) การประเมินผล (Evaluation: E)
วัตถุประสงค์

วิธีดาํ เนินการ

. เพือศึกษา
ประสิ ทธิผล
ของรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
แนวคิดการ
จัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถิน
สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา
. เพือ
ทดสอบ
เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน
ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน
ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
แนวคิดการ
จัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถิน
สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา

แหล่งข้อมูล

นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษา
ปี ที / และ
/ โรงเรี ยน
โพธิไทร
พิทยาคาร
ทีกําลังเรี ยน
อยูใ่ นภาคเรี ยน
ที
ปี การศึกษา

เครื องมือทีใช้
ในการวิจยั

การวิเคราะห์
ข้อมูล

ผลการ
ดําเนินการ

แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน

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

ผลการ
เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน
ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
แนวคิดการ
จัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถิน
สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา
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ตารางที 22 สรุ ปขันตอนที 4 การพัฒนา (Development: D ) การประเมินผล (Evaluation: E) (ต่อ)
วัตถุประสงค์
. เพือวัด
ทักษะการ
จัดการความรู ้

วิธีดาํ เนินการ
วัดทักษะการ
จัดการความรู ้

. เพือวัด
รายงานตนเอง
ความพึงพอใจ
ทีมีต่อรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
แนวคิดการ
จัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถิน
สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา

แหล่งข้อมูล
นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษา
ปี ที / และ /
โรงเรี ยน
โพธิไทร
พิทยาคาร
ทีกําลังเรี ยน
อยูใ่ นภาคเรี ยน
ที ปี การศึกษา

เครื องมือทีใช้ การวิเคราะห์
ในการวิจยั
ข้อมูล
แบบวัด
ค่าเฉลีย ( X )
ทักษะการ
ส่วนเบียงเบน
จัดการความรู ้ มาตรฐาน
(S.D.)

นักเรี ยนชัน
แบบรายงาน
มัธยมศึกษา
ตนเอง
ปี ที / และ /
โรงเรี ยน
โพธิไทร พิทยา
คาร ทีกําลัง
เรี ยน
อยูใ่ น
ภาคเรี ยนที ปี
การศึกษา 2556

. ร้อยละ
. วิเคราะห์
เนือหา โดยการ
บรรยายเชิง
พรรณนา

ผลการ
ดําเนินการ
ผลการวัด
ทักษะ
การจัดการ
ความรู ้

ผลการวัดความ
พึงพอใจทีมีต่อ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
แนวคิดการ
จัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถินสําหรับ
นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษา
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ตารางที 22 สรุ ปขันตอนที 4 การพัฒนา (Development: D ) การประเมินผล (Evaluation: E) (ต่อ)
วัตถุประสงค์
1. เพือถอด

บทเรี ยน
การจัดการ
ความรู ้

วิธีดาํ เนินการ
. เตรี ยมข้อมูล
. ดําเนินการ
KM Action
Plan
3. สรุ ปผล
การถอดบทเรี ยน

แหล่งข้อมูล
นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษา
ปี ที / และ
/ โรงเรี ยน
โพธิไทร
พิทยาคาร
ทีกําลังเรี ยน
อยูใ่ น
ภาคเรี ยนที
ปี การศึกษา

เครื องมือทีใช้
ในการวิจยั
แนวทางการ
ถอดบทเรี ยน
. บันทึก
ความรู ้
. สัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง
. จัดเวที
แลกเปลียน
เรี ยนรู ้

การวิเคราะห์
ข้อมูล
. ค่าเฉลีย
(X)
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
. วิเคราะห์
เนือหา
(Content
Analysis)

ผลการ
ดําเนินการ
บทเรี ยนทีได้

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ดงั นี 1) เพือพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษา 2) เพือประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น สํ า หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ ฉพาะ ดัง นี
2.1) เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิ ปัญญาท้องถิ น สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษา 2.2) เพื อศึ กษา
ทักษะการจัดการความรู ้หลังเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา 2.3) เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมี
ต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา และ 3) เพือถอดบทเรี ยนการจัดการความรู้หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ในการวิจยั ในครังนี
ผูว้ ิจยั ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ร่ วมกับการออกแบบเชิงระบบ
ตามแนวคิด ADDIE Model ของครู ส (Kruse: 2012) ใช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed
Methods Research) แบบรองรับภายใน (The Embedded Design) และใช้แบบแผนการทดลองแบบ
Pre Experimental Design ประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี ยว มีการวัดผล
สัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design และวัด
ทักษะการจัดการความรู้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ The One-Shot Case Study ซึ งมีวิธีดาํ เนินการ
4 ขันตอน ดังนี 1) ขันตอนที 1 การวิจยั (Research: R1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Analysis: A)
เป็ นการวิเคราะห์สภาพการจัดการความรู้ กบั ภูมิปั ญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ย นชันมัธ ยมศึ กษา
2) ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและการพัฒนา (Design and
Development: D & D) เป็ นการพัฒนาและหาคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สํา หรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษา 3) ขันตอนที 3 การวิจยั
(Research: R2 ) การนําไปใช้ (Implementation: I) เป็ นการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา 4) ขันตอนที 4 การพัฒนา
(Development: D ) การประเมินผล (Evaluation: E) เป็ นการประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบ
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การเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชัน
มัธยมศึกษา
การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ผูว้ จิ ยั นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 การพัฒนารู ป แบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ั บ
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ตอนที 2 ประสิ ทธิ ผลการพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดการจัด การ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ตอนที 3 ถอดบทเรี ยนการจัดการความรู้ หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ตอนที 1

การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้ องถิน
สํ าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษา
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น
สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษา ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการศึกษาข้อมูลพืนฐานสําหรั บการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ดังนี
1. ผลการศึกษาข้อมูลพืนฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ผูว้ ิจยั ได้เสนอผลการศึกษา
ดังนี
1.1 การสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล การจัด การเรี ย นการสอนภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นในระดับ
ชันมัธยมศึกษา โดยการสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนวิชาสังคมศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ด้านการเรี ยน
การสอนภูมิปัญญาท้องถิน ด้านสื อการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ น ด้านการวัดและประเมินผลภูมิปัญญาท้องถิ น และข้อเสนอแนะอืน ๆ เกียวกับการเรี ยน
การสอนภูมิปัญญาท้องถิ น จากการสัมภาษณ์ ครู ผูส้ อนภูมิปัญญาท้องถิ น ระดับชันมัธยมศึกษา
ซึ งผลการสัมภาษณ์ ดังนี
1.1.1 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
1.1.1.1 แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน ครู ผสู ้ อน
นอกจากการบรรยายประกอบใบความรู้แล้วยังใช้วิธีการให้นกั เรี ยนไปศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อใน
ห้องสมุ ด จากอิ นเทอร์ เน็ ต จากปราชญ์ช าวบ้า น หรื อแหล่ งเรี ย นรู ้ ที มี อยู่ใ นท้องถิ น เช่ น วัด
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สถานประกอบการ แหล่งโบราณคดี เป็ นต้น และมีการตรวจสอบความเข้าใจ โดยการใช้คาํ ถาม
ใช้วิธีการให้นักเรี ยนทํางานเป็ นกลุ่มโดยให้ใบงาน ตรวจสอบความถู กต้องและความเข้าใจจาก
การทําใบงาน และการอภิปรายเนือหาทีได้รับมอบหมาย ดังทีครู ผสู้ อนได้สะท้อนความคิดเห็น
ทีว่า
…นอกเหนื อจากการบรรยายประกอบใบความรู ้แล้ว จะให้นักเรี ยนไปค้นงานจากอินเทอร์ เน็ ต
หรื อจากหนังสื อภูมิปัญญาท้องถิ นบ้าง...ถ้าเป็ นเรื องใกล้ตวั นักเรี ยนจะให้ไปสัมภาษณ์ ปราชญ์
ชาวบ้าน...จะพานักเรี ยนไปเรี ยนกับปราชญ์ชาวบ้าน หรื อเมือมีงานประเพณี สาํ คัญก็จะพานักเรี ยน
หรื อให้นักเรี ยนไปร่ วมกิ จกรรมกับชุมชน แล้วมาเล่าเรื องหรื อให้เขียนรายงานส่ ง.. ก่อนจะให้
นัก เรี ยนออกไปชุ ม ชน หรื อ พบปราชญ์ช าวบ้า น จะให้ใ บงานนักเรี ย นก่ อ นเพือเป็ นแนวทาง
ในการไปร่ วมกิจกรรมกับชุมชน หรื อไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน...

1.1.1.2 ปัญหาจากการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
ปั ญหาจากการเรี ยนการสอนภูมิ ปัญญาท้องถิ น พบว่า ปราชญ์
ชาวบ้านทีมีความรู ้เฉพาะด้านมีน้อย และส่ วนมากจะเป็ นผูส้ ู งอายุ และถ้าเป็ นปราชญ์ทีอายุน้อย
จะไม่ค่อยมีเวลาในการถ่ายทอดความรู ้ เพราะต้องออกไปทํางานนอกบ้าน (ทุ่งนา) หรื อหนังสื อที
เกียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถินในห้องสมุดมีจาํ นวนน้อยมาก ดังทีครู ผสู ้ อนได้สะท้อนความคิดเห็น
ทีว่า
…ปราชญ์ชาวบ้านแต่ละสาขามีนอ้ ย หรื อถ้ามีก็เป็ นคนแก่ ถ้าเป็ นคนหนุ่มสาวก็จะไม่ค่อยมีเวลา
เพราะต้องทํา มาหากิ น ...หนัง สื อ ที ให้นัก เรี ยนใช้ศึ ก ษาค้น คว้า ที เกี ยวกับภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นใน
ห้องสมุดไม่ค่อยมี ถ้ามีก็เก่า ครู จึงต้องแก้ปัญหาเองโดยใช้ใบความรู ้บา้ ง ค้นจากอินเทอร์ เน็ตบ้าง
... แหล่งเรี ยนรู ้ทีอยูใ่ กล้ เช่น ดอนปู่ ตา สถานประกอบการ บ้านปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ทีอยูใ่ กล้โรงเรี ยนไปมาสะดวก...

1.1.2 สื อการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
สื อที ใช้ใ นการเรี ย นการสอนภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น สื อที ใช้ใ นการเรี ย น
การสอนภูมิปัญญาท้องถิ นจะใช้หนังสื อเรี ยน หรื อใบความรู ้ ประกอบการบรรยายเนื อหา และมี
การใช้สือ ทีเป็ นสถานการณ์จริ ง เช่ น ร่ วมกิ จกรรมแห่ เทียนพรรษา บุญบังไฟ บุญข้าวจี เป็ นต้น
แหล่งเรี ยนรู ้ทีอยูใ่ กล้โรงเรี ยน เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ ถํา สถานประกอบการ บ้านปราชญ์ชาวบ้าน
สาขาต่าง ๆ ดังทีครู ผสู ้ อนได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
…จะใช้สือทีเป็ นหนังสื อ

หรื อใบความรู ้บา้ ง แล้วแต่เนือหาทีสอน...ถ้าเป็ นเรื องเกียวกับพิธีกรรมจะ

พานักเรี ยนไปเรี ยนทีวัด พระครู โพธินิโครธาภิรักษ์ เจ้าคณะอําเภอท่านเก่งหลายอย่างพิธีกรรมก็ได้
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ยาสมุนไพรก็ได้...ถ้าเรื องการทํามาหากินชาวบ้านทีมีอายุ จะมีความรู ้กนั แทบทุกคน แต่จะมีปัญหา
การถ่ายทอดบ้าง ภาษาทีใช้บางครังเด็กจะฟังไม่เข้าใจ เพราะเป็ นภาษาดังเดิม ... จะให้นกั เรี ยนไป
บ้านปราชญ์ทีอยูใ่ กล้โรงเรี ยน เช่น ถ้าเป็ นเรื องทีเกียวกับประเพณีจะให้ไปบ้านคุณพ่อฤทธิ สี แหล้
การทําขนมพืนบ้านจะให้ไปบ้านคุณแม่ยเุ ย็น สุยะรา... สื อทีใช้ง่ายสุด คือ ผูป้ กครองจะให้เด็กไป
เรี ยนรู ้กบั ผูป้ กครอง ซึงผูป้ กครองส่วนใหญ่ก็จะมีความชํานาญอยูแ่ ล้วไม่วา่ จะเป็ นงานหัตถกรรม
โดยเฉพาะเครื องใช้ภายในบ้าน เช่น การสานหวด ตะกร้า กระติบข้าว ถ้าเป็ นอุปกรณ์การทํามาหา
กิน เช่น การสานลอบ สานไซ ทําเบ็ด เด็กก็จะเรี ยนรู ้จากผูป้ กครองได้ ... บางครังก็ใช้สถานการณ์
จริ ง เช่น บุญเดือนหก บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวจี จะให้นกั เรี ยนไปร่ วมกิจกรรมกับชุมชน
แล้วให้นกั เรี ยนกลับมาเล่าเรื อง หรื อเขียนเป็ นรายงาน...

1.1.3 แหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิน
แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ น ครู ผูส้ อนภูมิปัญญาท้องถิ นจะใช้แหล่ ง
เรี ยนรู ้ ทีอยู่ในโรงเรี ยน เช่น สวนสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ หรื อแหล่งเรี ยนรู ้ ทีอยู่ใกล้โรงเรี ยน
เช่น วัดศรี บุญเรื อง จะใช้ในการเรี ยนการสอนเกียวกับวัฒนธรรม ประเพณี เช่น ประเพณี แห่ เทียน
พรรษา ประเพณี แห่ ขา้ วพันก้อน แหล่งเรี ยนรู ้ ทีเป็ นชุ มชน จะใช้ในการเรี ยนการสอนประเพณี
บุญข้าวจี บุญเดือนหก (บุญบังไฟ) บ้านนักปราชญ์ เช่น บ้านคุณพ่ออุทยั บุญทา ใช้ในการเรี ยน
การสอนการสวดสารภัญญ์ การสู ตขวัญ บ้านคุณพ่อฤทธิ สี แหล้ ใช้ในการเรี ยนการสอนพิธีกรรม
ทางศาสนา บ้านคุ ณแม่ยุเย็น สุ ยะรา ใช้ในการเรี ยนการสอนขนมพืนบ้าน บ้านคุ ณ แม่ควรคิ ด
คุณภาที ใช้ในการเรี ยนการสอนการทอผ้าลายผักแว่น ดอนปู่ ตา ใช้ในการเรี ยนการสอนเกี ยวกับ
การอนุรักษ์ป่าชุมชน ดังทีครู ผสู้ อนได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
…จะใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ภายในโรงเรี ยนก่ อน เช่ น สวนสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ แต่ก็มีการพา
นักเรี ยนไปเรี ยนทีบ้านปราชญ์ชาวบ้าน หรื อแหล่งเรี ยนรู ้อืน ๆ... ถ้าเป็ นเรื องเกียวกับพิธีกรรมจะพา
นักเรี ยนไปวัดบ้าง บ้านปราชญ์ชาวบ้านทีมีความรู ้เกียวกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น บ้านเฒ่าจํา
หรื อบ้านคุณพ่ออุทยั บ้านคุณพ่อฤทธิ หรื อถ้าเป็ นอาหารการกิน จะพาไปบ้านคุณแม่ยเุ ย็น ถ้าเป็ น
เรื องการทอผ้า จะมีบ้า นคุณแม่ควรคิด... จะมี แหล่งเรี ยนรู ้ ทีใช้ในการอนุ รักษ์ป่า คือ ดอนปู่ ตา
แหล่งเรี ยนรู ้ทีไกลออกไปนาน ๆ จะพาออกไปครังหนึงขึนอยูก่ บั ความสะดวก และงบประมาณ...

1.1.4 การวัดและประเมินผลภูมิปัญญาท้องถิน
การวัดและประเมินผลภูมิปัญญาท้องถิน ครู ผสู ้ อนจะใช้วธิ ี การวัดผลด้าน
เนื อหาภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นโดยใช้ แ บบทดสอบ หรื อ ใช้ ใ บงาน และถ้า เป็ นชิ นงานจะวัด และ
ประเมินผลตามเกณฑ์ทีครู กาํ หนด ดังทีครู ผสู้ อนได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
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… ถ้าเป็ นด้านเนือหาภูมิปัญญาท้องถิน จะวัดจากการทําใบงาน หรื อแบบทดสอบ ... ถ้าให้นกั เรี ยน
ทําชินงาน จะประเมินผลตามเกณฑ์ทีครู กาํ หนด ... แต่บางครังก็มีการประเมินผลตามสภาพจริ งบ้าง
เพราะจะทําให้ครู รู้จกั นักเรี ยนมากขึน หรื อเห็นความชํานาญเฉพาะด้านของเด็กมากขึน...

1.1.5 ข้อเสนอแนะอืน ๆ เกียวกับการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
ข้อเสนอแนะอื น ๆ เกี ยวกับการเรี ย นการสอนภู มิ ปั ญญาท้องถิ น ใน
การเรี ย นการสอนควรมี เ ครื อข่ า ยเพื อการแลกเปลี ยนความรู ้ ร ะหว่า งครู ผูส้ อน หรื อ ผูท้ ี มี ส่ ว น
เกียวข้องกับการเรี ยนการสอน เช่น ผูบ้ ริ หาร ปราชญ์ชาวบ้าน ผูป้ กครอง นักเรี ยน ในการเรี ยน
การสอนถ้าจัดครู ผูส้ อนเข้าสอนไม่ตรงกับสาขาวิช าจะทําให้การถ่ า ยทอดเนื อหาได้ไ ม่ตรงตาม
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ หรื อมาตรฐานการเรี ยนรู้ ถ้าพืนฐานความรู ้เดิมของนักเรี ยนจากระดับชัน
ทีผ่านมาไม่ครอบคลุมทําให้การถ่ายทอดเนือหาในระดับทีสู งขึนเป็ นไปอย่างล่าช้า และครู มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีนอ้ ยทําให้เข้าถึงข้อมูลใหม่ ๆ ทีจะนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนไม่ทนั ยุคสมัย ดังที
ครู ผสู้ อนได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
... ในการเรี ยนการสอนถ้ามีเครื อข่ายเพือการแลกเปลียนความรู ้ก็คงจะทําให้การเรี ยนการสอน
ภูมิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นได้พ ฒ
ั นาไปอี ก ระดับ หนึ ง...การเรี ยนการสอนถ้า มี การแลกเปลี ยนระหว่า ง
ครู ผูส้ อนกับผูท้ ี มีส่วนได้ส่วนเสี ยก็น่าจะเป็ นผลดี ต่อนักเรี ยน เช่ น ผูบ้ ริ หาร ปราชญ์ชาวบ้าน
ผูป้ กครอง …ในการเรี ยนการสอนถ้าให้ครู ทีไม่มีความรู ้หรื อขาดความชํานาญในแต่ละสาขาวิชาจะ
ทําให้การถ่ายทอดไม่ตรงตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้...พืนฐานความรู ้เดิมของนักเรี ยนก็มีส่วนสําคัญ
ในการเรี ยนในระดับสูงขึนไป ถ้าความรู ้เดิมทีเรี ยนผ่านมาไม่ครอบคลุม จะทําให้การเรี ยนทีจะต่อ
ยอดในระดับสู งขึ นไปมี ปัญหาได้... สิ งสําคัญถ้าครู มีความรู ้ ไม่ทันยุค ทันเหตุการณ์ จะทําให้
นักเรี ยนขาดโอกาสทีจะเรี ยนรู ้สิงใหม่ ๆ...

1.2 การสัมภาษณ์นกั เรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
การสัมภาษณ์นกั เรี ยนทีมีต่อการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน ดังตารางที 23
ตารางที 23 ผลการสัมภาษณ์นกั เรี ยนทีมีต่อการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
ประเด็นการสัมภาษณ์
. ในการเรี ยนภูมิปัญญาท้องถิน ครู ผสู ้ อนใช้วธิ ี
การสอนในลักษณะใด

ผลการสัมภาษณ์
ใช้การบรรยายประกอบหนังสื อเรี ยน บางครังก็มี
ใบความรู ้ ตังคําถามให้นกั เรี ยนตอบ บางครังก็ให้
นักเรี ยนเล่าเรื องสิ งทีนักเรี ยนพบเห็นในชุมชน
ให้จดั กลุ่มไปร่ วมกิจกรรมกับชุมชน แล้วทํารายงาน
ส่ง หรื อทําใบงาน
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ตารางที 23 ผลการสัมภาษณ์นกั เรี ยนทีมีต่อการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน (ต่อ)
ประเด็นการสัมภาษณ์
. แหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิน นักเรี ยนใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้ใดบ้าง
. ถ้านักเรี ยนได้รับมอบหมายให้ทาํ งานชินหนึง
เกียวกับภูมิปัญญาท้องถิน นักเรี ยนจะทําอย่างไร
ถึงจะให้คนอืนได้เห็นผลงานของเรา หรื อนักเรี ยน
จะมีวธิ ีการเผยแพร่ ผลงานอย่างไร
. นักเรี ยนคิดว่าภูมิปัญญาท้องถินมีประโยชน์กบั
นักเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร

ผลการสัมภาษณ์
ส่วนใหญ่จะเป็ นหนังสื อเรี ยน หรื อไปค้นในห้องสมุด
แต่ง่ายสุดคือค้นจากอินเทอร์เน็ต หรื อถามผูป้ กครอง
หรื อปราชญ์ชาวบ้าน
จัดป้ ายนิเทศ จัดนิทรรศการ หรื อเผยแพร่ ทาง
อินเทอร์เน็ต

มีประโยชน์มาก ไม่อยากให้สิงทีมีอยูใ่ นชุมชนหายไป
อยากให้มีการสื บทอด หรื ออนุรักษ์ไว้ เพราะ
บางอย่างเราไม่รู้ ถ้าไม่ไปถามคงไม่มีใครบอก
มีหลายอย่างทีไม่รู้ เช่น เครื องดักกบไม่เคยเห็น
ได้ยนิ แต่คุณตาเล่าให้ฟังว่าสมัยตาเป็ นเด็กเคยไปดักกบ
และได้เรี ยนวิธีการสานตุม้ จากคุณพ่อของคุณตา
. ในการเรี ยนภูมิปัญญาท้องถิน นักเรี ยนอยากให้ครู อยากให้พาไปเรี ยนนอกสถานทีบ้าง หรื อให้ทาํ งาน
ใช้วธิ ีการสอนอย่างไร
เป็ นกลุ่ม เพราะถ้าทํางานเดียวบางครังก็ทาํ ไม่ทนั
ถ้ามีเพือนจะได้ช่วยกันทํา ช่วยกันคิด งานน่าจะเสร็จ
เร็ วขึน

จากตารางที 23 ผลการสัมภาษณ์ ทีมีต่อการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่มี ความเห็ น โดยสรุ ป ดัง นี ด้ านการจั ด การเรี ยนการสอนของครู พบว่า ครู ผูส้ อนใช้
การบรรยายประกอบหนังสื อเรี ยน บางครังก็มีใบความรู ้ ตังคําถามให้นกั เรี ยนตอบ บางครังก็ให้
นัก เรี ย นเล่ า เรื องสิ งที นัก เรี ย นพบเห็ นในชุ ม ชน ให้ จดั กลุ่ ม ไปร่ วมกิ จกรรมกับ ชุ ม ชน แล้วทํา
รายงานส่ ง หรื อทําใบงาน ด้ านแหล่ งเรี ยนรู้ ส่ วนมากนักเรี ยนจะไปใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ทีเป็ นสถานที
เช่น ห้องสมุด บ้านปราชญ์ชาวบ้าน ถ้าเป็ นบุคคลก็จะเป็ นปราชญ์ชาวบ้าน หรื อผูป้ กครอง แหล่ง
เรี ยนรู้ ทีใช้บ่อยก็คือ อินเทอร์ เน็ต ด้ านการเผยแพร่ ผลงาน นักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็นว่าควรนําไปจัด
ป้ ายนิ เทศ หรื อจัดนิ ทรรศการ หรื อเผยแพร่ ทางอินเทอร์ เน็ต ด้ านประโยชน์ ภูมิปัญญาท้ องถินต่ อ
นักเรียน นักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็นว่ามีประโยชน์มาก ไม่อยากให้สิงทีมีอยูใ่ นชุ มชนหายไป อยากให้มี
การสื บทอด หรื ออนุรักษ์ไว้ เพราะบางอย่างนักเรี ยนไม่เคยเห็น ด้ านข้ อเสนอแนะเกียวกับการเรียน
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การสอน นักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็นว่า อยากให้พาไปเรี ยนนอกสถาน หรื อให้ทาํ งานเป็ นกลุ่ม เพราะ
ถ้าทํางานเดียวบางครังทําไม่ทนั ถ้ามีเพือนจะได้ช่วยกันทํา ช่วยกันคิด งานก็น่าจะเสร็ จเร็ วขึน
1.3 การศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที ใช้ใ นการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
การศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที ใช้ใ นการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษา ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ดังนี
ทฤษฎี การเรี ยนรู้ เพือประกอบการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ได้แก่ กลุ่มพฤติกรรมนิ ยม
(Behaviorism) ซึ งเป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู้ของธอร์ นไดค์ (Thorndike) (Gordon and Hilgard, 1981) ว่า
การเรี ยนรู ้เป็ นเรื องของการแก้ปัญหา การเรี ยนรู ้เป็ นการเกิดความสัมพันธ์เชื อมโยง (Connection)
ระหว่างสิ งเร้า (Stimulus) กับปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) กลุ่มพุทธิ นิยม (Cognitivism) ผูว้ ิจยั
ได้เลือกทฤษฎีการเรี ยนรู้ของบรู เนอร์ (Bruner, 1963) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้เกิดจากการลงมือปฏิบตั ิ
และมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม กระบวนการเรี ยนรู ้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง และ
ออซุ เบล (Ausubel) (David, Joseph and Helen, 1968) การเรี ยนรู ้จะมีความหมายหรื อมีคุณค่า
เมื อสิ งที เรี ย นมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ สิ งที เคยเรี ย น ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (Particition
Theory) ของนิโคล และโฮลลี (Nicol and Holly, 2004) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู้ทีเป็ นรู ปแบบการเรี ยน
การสอนทีมีประสิ ทธิภาพในการพัฒนาบุคคลทังด้านความรู ้ เจตคติ และทักษะได้ดีทีสุ ด หลักการ
เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมประกอบด้วยหลักการพืนฐาน 2 ประการ คือ 1) การเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์
เป็ นการเรี ยนรู ้ทีมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้จากประสบการณ์เดิม มีลกั ษณะสําคัญ เป็ นการเรี ยนรู้
ทีอาศัยประสบการณ์ เดิ มของผูเ้ รี ยน ประสบการณ์ ทาํ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ สิงใหม่ ๆ ที ท้าทายอย่า ง
ต่อเนื อง และเป็ นการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก (Active Learning) คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องทํากิจกรรมอยูต่ ลอดเวลา
ไม่ใช่นงฟั
ั งบรรยายอย่างเดียว การมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
ปฏิสัมพันธ์ทาํ ให้เกิดการขยายตัวของเครื อข่ายความรู ้ ออกไปอย่างกว้างขวาง และทีสําคัญต้อง
อาศัยการสื อสารทุกรู ปแบบ เช่ น การพูด การเขีย น การวาด ซึ งจะทําให้เกิ ดการแลกเปลี ยน
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์การเรี ยนรู้ 2) กระบวนการกลุ่ม จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมสู งสุ ด
และทําให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์สูงสุ ด และทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็ น
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ทีเน้นวิธีการเรี ยนรู ้มากกว่าการให้ความรู ้โดยตรง ซึ งไวกอทสกี (Vygotsky)
และเพียเจต์ (Piaget) (David, 1996) มีความเชือว่า ผูเ้ รี ยนสร้างความจริ งด้วยตนเองจากการรับรู ้จาก
ประสบการณ์ ดังนันความรู ้หรื อการเรี ยนรู ้เรื องใหม่จึงเป็ นองค์ประกอบหนึงของประสบการณ์เดิม
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แนวคิ ดเกี ยวกับความรู ้ และวิธีการได้มาซึ งความรู ้ ได้มาจากการมี ปฏิ สัมพันธ์ กบั บุ คคลอื น และ
สิ งแวดล้อมอย่า งกระตื อรื อร้ น ดัง นันการจัดการกับ สิ งแวดล้อม และมี สิ งแวดล้อมที เหมาะสม
จึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึงของการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
1.4 กระบวนการจัดการความรู้ ผูว้ ิจยั ได้สัง เคราะห์กระบวนการจัดการความรู้จาก
หน่ วยงาน นักวิชาการ และนักการศึกษา ทังในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่ น สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิมผลผลิ ตแห่ งชาติ (2548) ได้แก่
1) การบ่งชี ความรู ้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ 4) การประมวล
และกลันกรองความรู ้ 5) การเข้าถึ งความรู้ 6) การแบ่งปั นแลกเปลี ยนความรู ้ และ 7) การเรี ยนรู้
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547) ได้แก่ 1) การค้นหาความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้
3) การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ 4) การประมวลและกลันความรู ้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปั น
แลกเปลี ยนเรี ยนรู้ และ 7) การเรี ย นรู้ วิจ ารณ์ พานิ ช (2547) ได้แ ก่ 1) การกํา หนดความรู้ ที
ต้องการใช้ 2) การเสาะหาและยึดกุมความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การกลันกรอง 5) การแลกเปลี ยน
เรี ยนรู้ และ 6) การประยุกต์ใช้ความรู้ บดิ นทร์ วิจารณ์ (2550) ได้แก่ 1) การกําหนดชนิ ดของ
ทุนปั ญญาหรื อองค์ความรู้ ทีต้องการ 2) การสร้ างทุนปั ญญาหรื อการค้นหา 3) การเสาะหาและ
จัดเก็ บ องค์ค วามรู ้ ใ นองค์ก ร 4) การแบ่ ง ปั น แลกเปลี ยน และ 5) การใช้ป ระโยชน์ ประพนธ์
ผาสุ ขยื ด (2550) ได้ แ ก่ 1) ทิ ศ ทางของการจัด การความรู้ 2) การแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ และ
3) การประยุ ก ต์ ใ ช้ สุ นิ ต ย์ ชู ใ จ (2550) ได้ แ ก่ 1) ปรั บ วัฒ นธรรมองค์ ก ร 2) การสื อสาร
3) กระบวนการและเครื องมือ 4) เรี ยนรู้ 5) การวัดผล และ 6) การยอมรับและให้รางวัล โนนากะ
และทาคูชิ (Nonaka and Takeuchi, 1995) ได้แก่ 1) การจัดหาหรื อการสร้างความรู้ 2) การแบ่งปั น
ความรู้ และ 3) การใช้หรื อการเข้าถึงความรู้ เดล และเกรสัน (Dell and Grayson, 1998) ได้แก่
1) การวางแผน 2) การออกแบบ 3) การปฏิบตั ิ 4) การขยายผล ทาบาน และคณะ (Turban and
others, 1998) ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ 2) การจัดและเก็บความรู้ 3) การเลือกหรื อการกรอง
4) การกระจาย 5) การใช้ และ 6) การติดตาม/ตรวจสอบ ไลโบวิทซ์ (Leibowitz, 1998) ได้แก่
1) การกําหนดความรู ้ 2) การถอดความรู้ 3) การเลื อกความรู้ 4) การแบ่ง ปั นความรู ้ 5) การนํา
ความรู้ไปใช้ 6) การสร้างความรู ้ ใหม่ 7) การจัดเก็บความรู ้ และ 8) การพัฒนาและขยายความรู้
มาร์ ควอท์ (Marquardt, 2002) ได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การจัดเก็บ
ความรู้ 4) การวิ เ คราะห์ แ ละการจัด ทํา ฐานข้อ มู ล 5) การถ่ า ยโอนและเผยแพร่ ค วามรู ้ และ
6) การประยุกต์ใช้ แมกเนอลิน และสปาร์ก (McNurlin and Sprague, 2006) ได้แก่ 1) การสร้างและ
รวบรวมความรู้ 2) การจัด ระบบและประเภทความรู้ 3) การนํา ไปใช้ และ 4) การซึ ม ซับ และ
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นําความรู ้ไปใช้ใหม่ จากกระบวนการจัดการความรู ้ ทีกล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั ได้นาํ ไปสังเคราะห์ได้
กระบวนการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ 6 ขันตอน ดังนี
1.4.1 การเตรี ยมความพร้ อ มการจั ด การความรู ้ ก ั บ ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ น
(Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom) เป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้
นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
1.4.2 การออกแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Designing)
เป็ นการกําหนดเป้ าหมายในการจัด การความรู ้ กําหนดหน้า ที บทบาทของนักเรี ยนและวิธีก าร
จัดการความรู้ให้ตรงตามเป้ าหมาย
1.4.3 การสร้ า งความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ ที ฝั ง ลึ ก (Tacit
Knowledge) เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นการสร้างความรู้โดยให้นกั เรี ยนไป
ศึกษาค้นคว้าจากความรู้ ทีฝั งลึ ก (Tacit Knowledge) จนได้ความรู ้ ทีมีอยู่ในตัวตนของนักเรี ยน
เปลียนเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
1.4.4 การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge Sharing
for the New Body of Knowledge) เป็ นการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่มจนเกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ของกลุ่ม
1.4.5 การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ (Systematic Storing of Knowledge)
เป็ นการจัดทําข้อมูลให้เป็ นระบบ เป็ นฐานความรู ้โดยการนําเทคโนโลยีมาช่ วยให้เข้าถึงความรู้
ได้ง่ายและรวดเร็ วขึน
1.4.6 การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Applying) เป็ นการนําความรู้ทีได้
มาสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนอย่างสร้างสรรค์
1.5 หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
หลัก การของรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โดยยึดหลักการเรี ยนรู ้ทีเน้นให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิ
ทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม โดยให้นกั เรี ยนได้แลกเปลียนความรู ้ร่วมกัน ซึ งรู ปแบบการเรี ยน
การสอนจะมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนสร้ างความรู ้ จากการปฏิ บตั ิร่วมกันและมีการจัดเก็บความรู ้ ทีมีอยู่ใน
ตัวตนของนักเรี ยนเปลียนเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้งด้วยการแลกเปลียนความรู ้ จะก่อให้เกิดกระบวนการ
จัดการความรู ้จนเกิดเป็ นผลงานตามกระบวนการของรู ปแบบ ซึ งผลจากกระบวนการจัดการความรู้
ทีนักเรี ย นได้ศึก ษาค้นคว้าจากความรู้ ทีฝั งลึ ก (Tacit Knowledge) จะกลายเป็ นความรู้ ทีชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) ทีนักเรี ยนสามารถนําไปขยายผลโดยการเผยแพร่ แก่บุคคลอืน และสามารถ
นําความรู ้นนไปประยุ
ั
กต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
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1.6 วัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา เพือให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน
2. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา (ฉบับร่ าง)
รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา (ฉบับร่ าง) ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของรู ปแบบ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึ งผูท้ รงคุณวุฒิ
ทีมีความเชียวชาญด้านรู ปแบบการเรี ยนการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา ด้านการจัดการความรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถิน และด้านการวัดและประเมินผล เพือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขตามประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) โดยสรุ ป พบว่า การกําหนดองค์ ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ผูท้ รงคุณวุฒิ
เห็ นว่า องค์ประกอบครอบคลุมความต้องการจําเป็ น มีทงหลั
ั กการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ
จัด การความรู ้ การวัด และประเมิ น ผล รวมทังปั จ จัย ที เอื อต่ อ การจัด การความรู ้ และปั จ จัย ที
สนับสนุนการจัดการความรู ้ และหลักการต้องให้สัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ ทักษะการจัดการความรู้
เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ ด้วยตนเอง และต้องมี การแลกเปลี ยนความรู ้ ด้วย องค์ ประกอบของรู ปแบบ
การเรียนการสอน ด้านองค์ประกอบเชิ งหลักการและวัตถุประสงค์ ผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่า จุดเน้นของ
รู ปแบบคื อ การปฏิ บ ตั ิ ท งในระดั
ั
บ บุ ค คล และระดับ กลุ่ ม มี ก ารแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ร่ว มกันจนได้
ความรู้ ที ชัดแจ้ง วัตถุ ป ระสงค์แ สดงให้เห็ นว่า นัก เรี ย นมี ท กั ษะการจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญญา
ท้องถิ น และทักษะการจัดการความรู ้ เกิดจากนักเรี ยนได้ปฏิ บตั ิทงในระดั
ั
บตนเองและระดับกลุ่ม
และมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ทาํ ให้หลักการและวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกัน ด้านองค์ประกอบ
เชิ ง กระบวนการในแต่ ล ะขันตอนของกระบวนการเรี ยนการสอนต้อ งเขี ย นให้ ชัด เจน เช่ น
ขันการออกแบบการจัดการความรู ้ ขันแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ เป็ นต้น แต่ละ
ขันตอนการเรี ยนการสอนควรแยกบทบาทครู บทบาทนักเรี ยนให้ชดั เจน และควรปรับชื อแต่ละ
ขันตอนให้สอดคล้องกับการจัดการความรู ้ เขียนชื อแต่ละขันตอนให้ยาวขึนเพือให้ชดั เจนยิงขึน
และด้า นองค์ ป ระกอบเชิ ง เงื อนไข การนํา รู ป แบบไปใช้ มี ปั จ จัย ที เอื อต่ อ การจัด การความรู้
ด้า นบุ ค ลากรควรเรี ย กชื อให้เข้า กับ การจัด การความรู ้ จ ะทํา ให้มี ความเหมาะสมสอดคล้อ งกับ
หลักการและบรรลุวตั ถุ ประสงค์ และปั จจัยสนับสนุ นควรเพิมปั จจัยทางด้านบรรยากาศ ได้แก่ ด้าน
กายภาพ ด้านสังคม และด้านจิตวิทยา ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ ง แก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอนจาก
การตรวจสอบของผูท้ รงคุณวุฒิจนได้รูปแบบการเรี ยนการสอน ดังภาพที 13
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รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้ องถิน สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา

หลักการ : การเรี ยนรู ้โดยให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิทงในระดั
ั
บบุคคลและระดับกลุ่ม มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน จากความรู ้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) จนได้ความรู ้ทีมีอยูใ่ นตัวตนของนักเรี ยน
เปลียนเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

วัตถุประสงค์ : เพือให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน

ปัจจัยทีเอือต่ อการจัดการ
ความรู้
. บรรยากาศ
1.1 ด้านกายภาพ
. ด้านจิตวิทยา
. ด้านสังคม
. บุคลากร
2.1 คุณเอือ : ผูบ้ ริ หาร
. คุณอํานวย : ครู
. คุณกิจ : นักเรี ยน
ปัจจัยสนับสนุน
การจัดการความรู้
. หลักสู ตร
. เทคโนโลยี
. แหล่งเรี ยนรู ้

การวัดและประเมินผล
. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
. ทักษะการจัดการความรู้
. ความพึงพอใจทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
. ถอดบทเรี ยน

ภูมิปัญญาท้ องถิน
. ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ และศาสนา
. ภาษา และวรรณกรรม
. ศิลปกรรม และโบราณคดี
. การละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
. ชีวิตความเป็ นอยู่ และวิทยาการ

รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู้
1. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการ
ความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน : เป็ น
การเตรี ยมความพร้อมให้นกั เรี ยนมี
ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการ
ความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
2. การออกแบบการจัดการความรู้ :
เป็ นการ กําหนดเป้ าหมายในการ
จัดการความรู้ กําหนดหน้าที
บทบาทของนักเรี ยน และวิธีการ
จัดการความรู้ให้ตรงตามเป้ าหมาย
3. การสร้างความรู้จากความรู้
ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง : เป็ น
การสร้างความรู้โดยให้นกั เรี ยนไป
ศึกษาค้นคว้าจากความรู้ทีฝังลึกจนได้
ความรู้ทีมีอยูใ่ นตัวตนของนักเรี ยน
เปลียนเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
4. การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ : เป็ นการระดมความ
คิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม จนได้องค์
ความรู้ใหม่
5. การจัดเก็บความรู้อย่างเป็ นระบบ :
เป็ นการจัดทําข้อมูลให้เป็ นระบบ
เป็ นฐานความรู้โดยการนําเทคโนโลยี
มาช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเร็ วขึน
6. การประยุกต์ใช้ความรู้ : เป็ นการ
นําความรู้ทีได้มาสร้างผลงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์

ภาพที 13 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
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จากภาพที 13 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา เรี ยกว่า PHOSAI Model มีองค์ประกอบ คือ 1) หลักการ
2) วัต ถุ ป ระสงค์ 3) กระบวนการจัด การความรู้ 4) การวัด และประเมิ น ผล 5) ปั จ จัย ที เอื อต่ อ
การจัดการความรู้ ทัง 5 องค์ประกอบจะมาจากส่ วนที 1 ปั จจัยทีเอือต่อการจัดการความรู ้และปั จจัยที
สนับสนุนต่อการจัดการความรู้ของนักเรี ยน และส่ วนที 2 กระบวนการจัดการความรู้ของนักเรี ยน
ทัง 2 ส่ วน จะมีความเชื อมโยงซึ งกันและกัน โดยปั จจัยทีเอือต่อการจัดการความรู ้และปั จจัยที
สนับสนุนต่อการจัดการความรู ้ของนักเรี ยนนันเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
ตามกระบวนการจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นของนัก เรี ยนได้ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ซึ ง
องค์ประกอบทัง 2 ส่ วน มีความสําคัญดังนี
2.1 ปั จจัยทีเอือต่อการจัดการความรู ้ และปัจจัยทีสนับสนุนต่อการจัดการความรู ้
2.1.1 ปัจจัยทีเอือต่อการจัดการความรู ้ของนักเรี ยน ดังนี
2.1.1.1 บรรยากาศ หมายถึง สภาพแวดล้อมทางการเรี ยน ซึ งประกอบ
ไปด้วยสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ ด้านจิตวิทยา และด้านสังคม
1. ด้านกายภาพ เป็ นสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในห้องเรี ยนทีจะ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีความสุ ข เช่น ห้องเรี ยนมีขนาดเหมาะสม มีแสงสว่าง
เพียงพอ กระดานดํามีขนาดเหมาะสม โต๊ะเก้าอีมีขนาดเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน เป็ นต้น
2. ด้านจิตวิทยา เป็ นสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจที นักเรี ย น
รู้สึกสบายใจ มีความอบอุ่น มีความเป็ นกันเอง มีปฏิสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน มีความรักความศรัทธาต่อ
ครู ผสู้ อน ตลอดจนมีอิสระในการแสดงออกอย่างมีกาลเทศะ
3. ด้า นสั ง คม เป็ นสภาพแวดล้อมที ปลู ก ฝั ง ให้นัก เรี ย นรู้ จ ัก
การแลกเปลี ยนความรู ้ซึงกันและกัน รู ้จกั การรับฟั งความคิดเห็นของคนอืน การมีมนุ ษยสัมพันธ์
การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น จัดกลุ่มในลักษณะการนังเป็ นวงกลมเพือให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์
มองเห็นหน้าเพือนทุกคนในกลุ่ม
2.1.1.2 บุคลากร หมายถึง ผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับการจัดการความรู ้ใน
โรงเรี ยน มีดงั นี
1. คุ ณ เอื อ หมายถึ ง ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีสนับสนุ นนโยบายด้า น
หลัก สู ต รในการจัด ความรู ้ ใ นโรงเรี ยน จัด สรรทรั พ ยากรสํ า หรั บ การจัด กิ จ กรรมการเรี ยน
การสอน อํานวยความสะดวกให้กบั นักเรี ยนในการศึกษาค้นคว้าความรู ้ ทงในโรงเรี
ั
ยนและนอก
โรงเรี ยนในการจัดหางบประมาณสนับสนุ นให้นกั เรี ยนได้ปฏิ บตั ิกิจกรรมทังในสถานทีและนอก
สถานที จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการใช้งาน
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2. คุ ณ อํา นวย หมายถึ ง ครู มี ห น้า ที ในการกํา หนดกิ จ กรรม
ให้กบั นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามความสามารถ อํานวยความสะดวกในการจัดการความรู ้ ของนักเรี ยน
ส่ งเสริ มให้เกิ ดการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ เชื อมโยงระหว่างนักเรี ยนในกลุ่มที มี เป้ าหมายการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน เชือมโยงระหว่างนักเรี ยนต่างกลุ่ม เชือมโยงกับปราชญ์ชาวบ้าน เพือให้การจัดการความรู้
ของนักเรี ยนดําเนินการไปด้วยความเรี ยบร้อย
3. คุ ณกิ จ หมายถึ ง นัก เรี ย นมี ห น้า ที ในการดํา เนิ น กิ จ กรรม
การจัดการความรู ้ มีบทบาทในการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองในการศึกษาค้นหาความรู ้ทงใน
ั
ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และภายนอกบุคคล (Explicit Knowledge) แล้วนําความรู ้ นนมา
ั
แลกเปลียนความรู ้ร่วมกัน จนกลายเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ และนําความรู ้นนมาจั
ั
ดเก็บไว้ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เช่ น จัดทําเป็ นหนังสื ออิเลคทรอนิกส์ (E-book) หรื อหนังสื อเล่มเล็ก หรื อหนังสื อการ์ ตูน
หรื อแสดงเนือหาในเว็บบล็อก เป็ นต้น แล้วนําความรู ้นนไปขยายผลโดยการเผยแพร่
ั
ความรู ้ให้แก่
บุคคลอืน และสามารถนําความรู ้นนมาประยุ
ั
กต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2.1.2 ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้
2.1.2.1 หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ ง
จุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต รในข้อ 5 กล่ า วว่า นัก เรี ย นมี จิ ตสํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์วฒั นธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และมุ่งสร้าง
สิ งทีดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
2.1.2.2 เทคโนโลยี เป็ นเครื องมื อ ที นัก เรี ย นใช้เ พื อการสื บ ค้น ข้อ มู ล
การค้นหาความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ โรงเรี ยนจะต้องจัดหาให้มีอย่างเพียงพอต่อการใช้งานของ
นักเรี ยน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น
2.1.2.3 แหล่งเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้ ทีสนับสนุ นให้นักเรี ยนได้
ปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างหลากหลายทังในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน ได้แก่ แหล่งเรี ยนรู ้ทีเป็ นสถานที
เช่ น วัด พิพิธภัณฑ์ ที อยู่อาศัย แหล่ งโบราณคดี สถานประกอบการ แหล่ งเรี ยนรู ้ ทีเป็ นบุคคล
เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ครู ภูมิปัญญา เป็ นต้น
2.2 กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 6 ขันตอน ดังนี
กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา มีกระบวนการจัดการความรู้ 6 ขันตอน ดังตารางที 24
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ตารางที 24 กระบวนการจัดการความรู้
ขันตอน
. การเตรี ยม
ความพร้อมการ
จัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน
(Preparation for
Knowledge
Management on
Local Wisdom)
เป็ นการเตรี ยม
ความพร้อมให้
นักเรี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจเกียวกับ
การจัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถิน
2. การออกแบบ
การจัดการความรู ้
(Knowledge
Management
Designing)
เป็ นการกําหนด
เป้ าหมายใน
การจัดการความรู ้
กําหนดหน้าที
บทบาทของ
นักเรี ยนและ
วิธีการจัดการ
ความรู ้ให้ตรงตาม
เป้ าหมาย

กิจกรรม

บทบาทครู

บทบาทนักเรี ยน

. ครู ให้ความรู ้เรื อง
การจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถินแก่นกั เรี ยน
. ครู นาํ เสนอกรณี ตวั อย่าง
ในการจัดการความรู ้ และให้
นักเรี ยนช่วยกันวิเคราะห์วา่
ปั ญหาคืออะไร สาเหตุของปั ญหา
และใช้วธิ ีการอะไรในการ
แก้ปัญหานัน
. ครู ชีแจงเป้ าหมาย
การจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน

. ครู ให้ความรู ้เกียวกับ
การจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน
. ครู นาํ เสนอกรณี
ตัวอย่างเกียวกับ
การจัดการความรู ้
3. ครู ให้นกั เรี ยน
อภิปรายเกียวกับ
การจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน

. นักเรี ยนทําความ
เข้าใจเกียวกับ
การจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน
. นักเรี ยนทําความ
เข้าใจเกียวกับกรณี
ตัวอย่างการจัดการ
ความรู ้
. นักเรี ยนอภิปราย
ร่ วมกันเกียวกับ
การจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน

. แบ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละ
- คน
. นักเรี ยนในกลุ่มร่ วมกันกําหนด
เป้ าหมายในการจัดการความรู ้ใน
เรื องทีกลุ่มสนใจหรื อได้รับ
มอบหมาย
. นักเรี ยนในกลุ่มช่วยกันกําหนด
วิธีการทีจะทําให้เป้ าหมายในการ
จัดการความรู ้ให้บรรลุตาม
เป้ าหมาย
. นักเรี ยนในกลุ่มช่วยกันสรุ ป
เป้ าหมายและวิธีการจัดการ
ความรู ้ของกลุ่มเป็ นเอกสาร หรื อ
แผนภูมิหรื ออืน ๆ

. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม
โดยการจับสลาก
. ครู ชีแนะแนวทางให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
กําหนดเป้ าหมาย
กําหนดวิธีการ และ
สรุ ปเป้ าหมายและ
วิธีการการจัดการ
ความรู ้
. เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที

1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม

โดยการจับสลาก
. นักเรี ยนกําหนด
เป้ าหมายในการจัดการ
ความรู ้
. นักเรี ยนกําหนด
วิธีการทีจะทําให้
เป้ าหมายในการจัดการ
ความรู ้บรรลุตาม
เป้ าหมาย
. นักเรี ยนช่วยกัน
สรุ ปเป้ าหมายและ
วิธีการจัดการความรู ้
ของกลุ่มเป็ นเอกสาร
หรื อแผนภูมิ หรื ออืน ๆ
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ตารางที 24 กระบวนการจัดการความรู้ (ต่อ)
ขันตอน

. การสร้างความรู ้
(Knowledge
Creating) จาก
ความรู ้ทีฝังลึก
(Tacit Knowledge)
เป็ นความรู ้ที
ชัดแจ้ง (Explicit
Knowledge)
เป็ นการสร้างความรู ้
โดยให้นกั เรี ยนไป
ศึกษาค้นคว้าจาก
ความรู ้ทีฝังลึก
(Tacit Knowledge)
จนได้ความรู ้ทีมีอยู่
ในตัวตนของ
นักเรี ยน เปลียนเป็ น
ความรู ้ทีชัดแจ้ง
(Explicit
Knowledge)
. การแลกเปลียน
ความรู ้เพือให้เกิด
องค์ความรู ้ใหม่
(Knowledge
Sharing for the
New Body of
Knowledge) เป็ น
การแลกเปลียน
ความรู ้โดย

กิจกรรม

บทบาทครู

. นักเรี ยนในกลุ่มแบ่งหน้าทีกัน
ไปศึกษาค้นคว้า หรื อแสวงหา
ความรู ้ จากปราชญ์ชาวบ้าน
เอกสารหรื ออืน ๆ
. นักเรี ยนในกลุ่มไปศึกษา
ค้นคว้าความรู ้จากปราชญ์
ชาวบ้าน เอกสารหรื ออืน ๆ
. นักเรี ยนแต่ละคนทําเอกสาร
สรุ ปความรู ้ทีได้จากการแสวงหา
ความรู ้

ครู ชีแนะแหล่งเรี ยนรู ้
หรื อแนวทางในการ
แสวงหาความรู ้จาก
ปราชญ์ชาวบ้าน
จากเอกสาร หรื ออืน ๆ
และเสนอแนะแนวทาง
ในการจัดระบบข้อมูล
จากการแสวงหาความรู ้

. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกัน
อภิปรายเพือเป็ นการขยาย
ขอบข่ายของความรู ้โดย
การแลกเปลียนความรู ้จาก
การไปศึกษาค้นคว้าจากปราชญ์
ชาวบ้าน เอกสาร หรื ออืน ๆ
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกัน
จัดทําเอกสารสรุ ปสาระสําคัญ
ทีได้จากการแลกเปลียนความรู ้

. ครู ชีแนะแนวทางใน
การแลกเปลียนความรู ้
โดยการอภิปรายร่ วมกัน
ของสมาชิกในกลุ่มจน
เกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่
. เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที

บทบาทนักเรี ยน
. นักเรี ยนอภิปราย
ร่ วมกันเกียวกับ
เป้ าหมายในการจัดการ
ความรู ้อย่างเต็มที
. นักเรี ยนไปศึกษา
ค้นคว้า หรื อแสวงหา
ความรู ้ จากปราชญ์
ชาวบ้าน เอกสารหรื อ
อืน ๆ
2. นักเรี ยนรวบรวม
ข้อมูลตามทีได้รับ
มอบหมายจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ
. นักเรี ยนนําความรู ้ที
ได้จากการรวบรวมมา
แยกแยะเพือหาข้อสรุ ป
ในการแลกเปลียน
ความรู ้
. นักเรี ยนสรุ ปความรู ้
ทีได้จากการแสวงหา
ความรู ้

. นักเรี ยนอภิปราย
แลกเปลียนความรู ้จาก
การศึกษาค้นคว้ากับ
เพือนในกลุ่ม
. นักเรี ยนรวบรวม
ข้อมูลและสรุ ปความรู ้
ทีได้จากการอภิปราย
ของสมาชิกในกลุ่มเพือ
เป็ นองค์ความรู ้ใหม่
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ตารางที 24 กระบวนการจัดการความรู้ (ต่อ)
ขันตอน
การระดม
ความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม
จนเกิดเป็ น
องค์ความรู ้ใหม่ของ
กลุ่ม
. การจัดเก็บ
ความรู ้อย่างเป็ น
ระบบ (Systematic
Storing of
Knowledge)
เป็ นการจัดทํา
ข้อมูลให้เป็ นระบบ
เป็ นฐานความรู ้
โดยการนํา
เทคโนโลยีมาช่วย
ให้เข้าถึงความรู ้ได้
ง่ายและรวดเร็ วขึน

กิจกรรม

1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเอกสาร

บทบาทครู

ครู ชีแนะแนวทางใน
การจัดเก็บความรู ้โดย
ใช้เทคโนโลยีมาจัดเก็บ
ให้เป็ นระบบเพือให้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น
การเขียน การพิมพ์
การวาด การถ่ายภาพ
การบันทึกเสี ยง
การทําฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น

บทบาทนักเรี ยน

. นักเรี ยนเลือกวิธีการ
สรุ ปสาระสําคัญทีได้จากการ
จัดเก็บความรู ้ตาม
แลกเปลียนความรู ้มาทําความ
ความสนใจของกลุ่ม
เข้าใจ แล้วแยกแยะประเด็น
. นักเรี ยนจัดทําข้อมูล
ความรู ้ หรื อหลอมรวมความรู ้
ทีได้จากการ
เพือความสะดวกในการจัดเก็บ
แลกเปลียนความรู ้มา
ความรู ้
จัดเก็บให้เป็ นระบบ
โดยใช้ เทคโนโลยี
. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มบันทึก
เพือให้เข้าถึงข้อมูล
ความรู ้ทีได้จากการศึกษาค้นคว้า
ได้ง่าย เช่น การเขียน
มาจัดเก็บไว้ในรู ปแบบต่าง ๆ
เช่น การเขียน การพิมพ์ การวาด
การพิมพ์ การวาด
การถ่ายภาพ
การถ่ายภาพ การบันทึกเสี ยง
การบันทึกเสี ยง
การทําฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์
การทําฐานข้อมูลใน
เป็ นต้น
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
. การประยุกต์ใช้
. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําความรู ้ที ครู คอยช่วยเหลือและให้ . นักเรี ยนนําความรู ้ที
ความรู ้
ได้จากการจัดเก็บความรู ้มา
คําปรึ กษาแก่นกั เรี ยน
ได้จากจัดเก็บความรู ้
(Knowledge
ประยุกต์ใช้ เช่น การเขียน
แต่ละกลุ่มในการ
อย่างเป็ นระบบมา
Applying) เป็ น
โครงงาน
ประยุกต์ใช้ความรู ้ เพือ ประยุกต์ใช้ให้เกิด
นํามาสร้างเป็ นผลงาน ประโยชน์กบั ตนเอง
การนําความรู ้ที
. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
และชุมชน เช่น
ได้มาสร้างผลงาน ผลงานตามโครงงานทีนําเสนอ
ตนเอง และต่อชุมชน การจัดทําโครงงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อ ของกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์
ตนเอง และชุมชน
. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอ
. นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์
ผลงาน
พัฒนาผลงานตาม
โครงงานทีนําเสนอ
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ตารางที 24 กระบวนการจัดการความรู้ (ต่อ)
ขันตอน

กิจกรรม

บทบาทครู

บทบาทนักเรี ยน
. เผยแพร่ ผลงานโดย
การจัดนิทรรศการ
หรื อเผยแพร่ ทาง
อินเทอร์เน็ต เช่น
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) หนังสื อ
การ์ตูน หนังสื อ
เล่มเล็ก เว็บบล็อก
เป็ นต้น

2.3 การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมิ นผลจะช่ วยให้ครู ท ราบว่าการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิ นของนักเรี ยนทีดําเนิ นการว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ การวัดและประเมินผลแบ่งออกเป็ น
3 ระยะ ได้แ ก่ ระยะที 1 การประเมิ น วิ เ คราะห์ นัก เรี ยนก่ อ นการเรี ยนการสอนด้ว ยการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ย น เรื องภู มิปั ญญาท้องถิ นจังหวัดอุ บลราชธานี
ระยะที 2 การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรี ยนด้วยการปฏิบตั ิ (Performance Assessment) เป็ น
การประเมิ นขันตอนการปฏิ บตั ิ ท กั ษะการจัดการความรู้ โดยพิ จารณาตามเกณฑ์ก ารให้คะแนน
(Scoring Rubric) และระยะที 3 การประเมิ นความสําเร็ จหลังเรี ย น ประกอบด้วย 1) การทํา
แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน เรื องภู มิปั ญญาท้องถิ นจัง หวัดอุ บลราชธานี
2) การประเมิ นความพึ ง พอใจของนัก เรี ย น ซึ งใช้ แ บบรายงานตนเองที มี ต่ อรู ป แบบการเรี ย น
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา และ
3) ถอดบทเรี ยนการจัดการความรู้ หลัง การใช้รูป แบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัด การ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
3. การตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา (ฉบับร่ าง)
3.1 การตรวจสอบคุ ณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา (ฉบับร่ าง) ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบคุณภาพ
ของรู ปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึ ง
ผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความเชี ยวชาญด้านรู ปแบบการเรี ยนการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา ด้านการ
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จัดการความรู ้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิน และด้านการวัดและประเมินผล เพือตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา (ฉบับร่ าง) และผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุ ง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
จนได้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา เพือนําไปให้ผเู้ ชี ยวชาญได้ตรวจสอบความสอดคล้องเชิ งโครงสร้างของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนต่อไป
3.2 ตรวจสอบความสอดคล้องเชิ งโครงสร้ างของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิ ดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิ ปัญญาท้องถิ น สําหรั บนักเรี ยนชันมัธ ยมศึ กษา โดยผูเ้ ชี ยวชาญ
จํานวน 5 คน ดังตารางที 25
ตารางที 25 ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โดยผูเ้ ชียวชาญ (N = 5)
ประเด็นการตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญ
. การกําหนดองค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนการสอน
. การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบมีความ
เหมาะสมครอบคลุมความต้องการจําเป็ นตามแนวคิด
การจัดการความรู ้
. องค์ประกอบของรู ปแบบแต่ละองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องส่งเสริ ม
ซึงกันและกัน
2. องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนการสอน
. องค์ ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
. . หลักการของรู ปแบบมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีพืนฐาน สามารถใช้เป็ น
กรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน แสดงให้
เห็นจุดเน้นในการเรี ยนการสอน
. . วัตถุประสงค์มีความเหมาะสมชัดเจน
สามารถแสดงถึงสิ งทีมุ่งหวังให้เกิดขึนกับผูเ้ รี ยน
. . หลักการและวัตถุประสงค์มีความ
สอดคล้องกัน

X

S.D.

ระดับ

ลําดับที

4.70

0.45

มากทีสุ ด

4.80

0.45

มากทีสุ ด

1

4.60

0.55

มากทีสุ ด

2

4.58
4.60

0.55
0.55

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

4.60

0.55

มากทีสุด

2

4.60

0.55

มากทีสุด

2

4.60

0.55

มากทีสุด

2
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ตารางที 25 ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โดยผูเ้ ชียวชาญ (N = 5) (ต่อ)
ประเด็นการตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญ
. องค์ ประกอบเชิงกระบวนการ
. . กระบวนการเรี ยนการสอนมีขนตอน
ั
ครบถ้วน เหมาะสมและสอดคล้องต่อเนืองกัน
. . ขันตอนการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม
สามารถทําให้การเรี ยนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
. . ขันตอนการเรี ยนการสอนมีความสอดคล้อง
กับหลักการและวัตถุประสงค์
. องค์ ประกอบเชิงเงือนไขการนํารู ปแบบไปใช้
. . ปั จจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์
. . ปั จจัยสนับสนุนมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับกระบวนการเรี ยนการสอน
รวม

X

S.D.

ระดับ

ลําดับที

4.53

0.64

มากทีสุ ด

4.60

0.55

มากทีสุด

2

4.40

0.89

มาก

3

4.60

0.55

มากทีสุด

2

4.60

0.55

มากทีสุ ด

4.60

0.55

มากทีสุด

2

4.60

0.55

มากทีสุด

2

4.60

0.54

มากทีสุด

จากตารางที 25 พบว่า ผูเ้ ชี ยวชาญมี ความคิ ดเห็ นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญญาท้อ งถิ น สํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา โดยภาพรวม
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.60, S.D. = 0.54) จึงถือว่ารู ปแบบมีความเหมาะสม
ทีจะนําไปใช้ในการเรี ยนการสอน
ตอนที 2

ประสิ ทธิผลการพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจั ดการความรู้ กับ
ภูมิปัญญาท้องถิน สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ประสิ ทธิ ผลการพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิดการจัด การความรู ้ ก ับ
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ผูว้ จิ ยั นําเสนอผลการศึกษา ดังนี
1. ประสิ ทธิ ผลการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง ภูมิปัญญา
ท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี ดังตารางที 26-27
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ตารางที 26 ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน

n

คะแนนเต็ม

X

S.D.

T

Sig

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

80
80

50
50

18.43
42.56

2.17
3.20

65.30**

0.000

** ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01

จากตารางที 26 พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ น สํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา มี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ
ทางการเรี ยนหลังเรี ยน ( X = 42.56, S.D.= 3.20) สู งกว่าก่อนเรี ยน ( X = 18.43, S.D.= 2.17)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ซึ งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที 2
เมื อจํา แนกคะแนนผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นภูมิ ปั ญญาท้องถิ นจังหวัดอุ บลราชธานี
เป็ นรายด้าน ดังตารางที 27
ตารางที 27 ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี (รายด้าน)
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน (รายด้าน)
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ และศาสนา
ภาษา และวรรณกรรม
ศิลปกรรม และโบราณคดี
การละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
ชีวติ ความเป็ นอยู่ และวิทยาการ
เฉลียคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรายด้าน

X

8.58

.
.
.75
.
.

S.D.

ระดับ

.
.
.
.
.
.

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด

ลําดับที

5

จากตารางที 27 พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนภูมิปัญญาท้องถิ น
จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด ( X = 8.51, S.D.= 0.99) เมือแยกเป็ น
รายด้า นมี ค ะแนนเฉลี ยอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด ทุ ก ข้อ และเรี ย งจากมากไปหาน้อ ย ดัง นี ด้า น
การละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ ( X = 8.75, S.D.= 0.85) ด้านศิลปกรรมและโบราณคดี
( X = 8.63, S.D.= 0.99) ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื อ และศาสนา ( X = 8.58, S.D.=
1.00) ด้านภาษาและวรรณกรรม ( X = 8.40, S.D.= 0.94) และด้านชี วิตความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการ
( X = 8.20, S.D.= 1.07)
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2. ทักษะการจัดการความรู้
นัก เรี ยนที เรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ ก ับ
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา มีทกั ษะการจัดการความรู ้ ดังตารางที 28
ตารางที 28 คะแนนทักษะการจัดการความรู้ (n = 80)
ทักษะการจัดการความรู้
การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน
การออกแบบการจัดการความรู ้
การสร้างความรู ้จากความรู ้ฝังลึกเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง
การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
การประยุกต์ใช้ความรู ้
รวม

X

S.D.

ระดับ

ลําดับที

4.39

0.75

4

4.34
4.53

0.50
0.53

4.59
4.52

0.50
0.26

4.22
4.43

0.22
0.27

มาก
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มาก
มาก

5
2
1
3
6

จากตารางที 28 พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 4.43, S.D.= 0.27) ส่ วนรายข้อมีทกั ษะการจัดการความรู ้อยูใ่ นระดับมาก และมากทีสุ ด
เฉลี ยเรี ย งจากมากไปหาน้อ ย ดัง นี ทัก ษะการแลกเปลี ยนความรู ้ เ พื อให้ เ กิ ด องค์ค วามรู ้ ใ หม่
( X = 4.59, S.D.= 0.50) การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง ( X =4.53, S.D. =
0.53) การจัดเก็ บ ความรู ้ อ ย่างเป็ นระบบ ( X = 4.52, S.D.= 0.26) การเตรี ย มความพร้ อ ม
การจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น ( X = 4.39, S.D.= 0.75) การออกแบบการจัดการความรู้
( X = 4.34, S.D.= 0.50) และการประยุกต์ใช้ความรู้ ( X = 4.22, S.D.= 0.22)
เนื องจากการจัด การความรู ้ ใ นด้า นการเตรี ย มความพร้ อ มการจัด การความรู ้ ก ับ
ภูมิปั ญญาท้องถิ น ด้านการออกแบบการจัดการความรู ้ ด้า นการสร้ างความรู้ จากความรู้ ฝัง ลึ ก
เป็ นความรู ้ ทีชัดแจ้ง และด้านการแลกเปลี ยนความรู ้เพือให้เกิ ดองค์ความรู ้ใหม่ ผูว้ ิจยั ได้ประเมิน
ทัก ษะการจัด การความรู้ จ ากภาระงานเพี ย งด้า นเดี ย วจึ ง มี ผ ลการประเมิ น ออกมาเป็ นภาพรวม
แต่ดา้ นการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ และด้านการประยุกต์ใช้ความรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ประเมินทักษะ
การจัดการความรู ้จากชิ นงาน และภาระงานทีต้องปฏิบตั ิ จึงมีผลของการประเมินเพิมขึน ดังตาราง
ที 29-30
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ตารางที 29 คะแนนทักษะการจัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ (n = 80)
การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
เนือหา
ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
ความริ เริ มสร้างสรรค์
วิธีทาํ ชินงาน
รวม

X

S.D.

ระดับ

ลําดับที

4.40

0.49

4

4.45
4.53
4.71

0.55
0.55
0.46

4.52

0.26

มาก
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด

3
2
1

จากตารางที 29 พบว่า นักเรี ยนมี ทกั ษะการจัดการความรู ้ ด้านการจัดเก็บความรู้
อย่างเป็ นระบบ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.52, S.D. = 0.26) ส่ วนรายข้อนักเรี ยน
มีทกั ษะการจัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู ้ อย่างเป็ นระบบอยู่ในระดับมาก และมากทีสุ ด
เฉลียเรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี วิธีการทําชินงาน ( X = 4.71, S.D. = 0.46) ความริ เริ มสร้างสรรค์
( X = 4.53, S.D. = 0.55) ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ( X = 4.45, S.D. = 0.55) และเนื อหา
( X = 4.40, S.D. = 0.49)
ตารางที 30 คะแนนทักษะการจัดการความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ (n = 80)
การประยุกต์ใช้ความรู้
เนือหาโครงงาน
การออกแบบโครงงาน
การนําเสนอโครงงาน
องค์ประกอบโครงงาน
รวม

X

S.D.

ระดับ

ลําดับที

4.23

0.42

3

4.29
4.24

0.46
0.43

4.12
4.22

0.33
0.22

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
2
4

จากตารางที 30 พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการจัดการความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.22, S.D. = 0.22) ส่ วนรายข้อนักเรี ยนมีทกั ษะการจัดการ
ความรู้ ด้า นการประยุก ต์ใ ช้ค วามรู้ เฉลี ยเรี ย งจากมากไปหาน้อ ย ดัง นี การออกแบบโครงงาน
( X = 4.29, S.D. = 0.46) การนําเสนอโครงงาน ( X = 4.24, S.D. = 0.43) เนื อหาโครงงาน ( X =
4.23, S.D. = 0.42) และองค์ประกอบโครงงาน ( X = 4.12, S.D. = 0.33)
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3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด การจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ดังตารางที 31
ตารางที 31 ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา (n = 80)
ความพึงพอใจ
การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
การออกแบบการจัดการความรู ้
การสร้างความรู ้จากความรู ้ฝังลึกเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง
การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
การประยุกต์ใช้ความรู ้
รวม

ร้อยละ

ระดับ

.
.
.

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด

.
.
.

ลําดับที

จากตารางที 31 พบว่า นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการเรี ย นการสอนตาม
แนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญญาท้อ งถิ น สํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา โดยภาพรวม
มี ความพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด (ร้ อยละ 96.46) ส่ ว นรายข้อมี ค วามพึ งพอใจอยู่ใ นระดับ
มากที สุ ดทุ กข้อ เรี ยงจากมากไปหาน้อย ดัง นี การแลกเปลี ยนความรู ้ เพือให้เกิ ดองค์ค วามรู ้ ใหม่
(ร้อยละ 100) การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ (ร้ อยละ 98.75) การเตรี ยมความพร้อมการจัดการ
ความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน (ร้อยละ 96.25) การสร้างความรู้จากความรู้ฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
(ร้อยละ 96.25) การออกแบบการจัดการความรู้ (ร้อยละ 95.00) และการประยุกต์ใช้ความรู้ (ร้อยละ
92.50)
ตอนที 3

ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ หลังการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้ องถิน สํ าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษา
ถอดบทเรี ย นการจัด การความรู้ ห ลัง การใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด
การจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โดยวิเคราะห์ผลจากการ
บันทึกความรู้ การสัมภาษณ์นกั เรี ยน และการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ ดังนี
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1. การบันทึกความรู้
การบันทึ ก ความรู้ หลัง การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัด การ
ความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น สํ า หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา พบว่า นัก เรี ย นมี ค วามสามารถ
ในการบันทึกความรู้ ดังตารางที 32
ตารางที 32 คะแนนการบันทึกความรู้ (n = 80)
การบันทึกความรู้
การดําเนินกิจกรรม
เทคนิคหรื อวิธีการดําเนินกิจกรรม
ผลทีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม
ปั จจัยในการดําเนินกิจกรรม
สรุ ป
รวม

X

S.D.

แปลผล

ลําดับที

4.55
4.58
4.61
4.56
4.49
4.56

0.50
0.49
0.49
0.49
0.50
0.24

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มาก
มากทีสุด

4
2
1
3
5

จากตารางที 32 พบว่า นักเรี ยนมี ความสามารถในการบันทึกความรู้ โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.56, S.D. = 0.24) ส่ วนรายข้อนักเรี ยนมีความสามารถในการบันทึก
ความรู ้อยูใ่ นระดับมาก และมากทีสุ ด เฉลียเรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี ผลทีเกิดจากการดําเนิ น
กิจกรรม ( X = 4.61, S.D. = 0.49) เทคนิคหรื อวิธีการดําเนิ นกิจกรรม ( X = 4.58, S.D. = 0.49)
ปั จจัยในการดําเนินกิจกรรม ( X = 4.56, S.D.= 0.49) การดําเนิ นกิจกรรม ( X = 4.55, S.D. = 0.50)
และสรุ ป ( X = 4.49, S.D. = 0.50)
2. การสัมภาษณ์นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา พบว่านักเรี ยนได้
นําเอาวิธีการเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ไปใช้ในการจัดการความรู ้ในเรื องอืน ๆ เช่น เมือครู สังงานนักเรี ยน
รู้จกั วางแผนในการทีจะทํางานให้เป็ นขันตอน รู ้จกั การบันทึกเพือไม่ให้ลืมหรื อเกิดข้อผิดพลาดได้
รู้จกั การสื บค้นข้อมูล และเมือได้ขอ้ มูลมาสามารถทีจะแยกแยะข้อมูลได้ และเก็บข้อมูลไว้ใช้ใน
โอกาสต่อไปหรื อแลกเปลียนข้อมูลกับเพือน เมือมีปัญหาในการทํางานรู ้จกั ทีจะแลกเปลียนปั ญหา
และหาวิธีการแก้ไขปัญหานันร่ วมกัน และทีสําคัญการมีมนุษยสัมพันธ์กบั บุคคลอืนมากขึน
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3. การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้
การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา พบว่า ครู ทีเข้าร่ วมเวทีแลกเปลี ยน
เรี ยนรู ้ได้แสดงความคิดเห็ นอย่างหลากหลาย และมีความสนใจทีนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนนี
ไปใช้กบั วิชาอืน ๆ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาชี ววิทยา วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study: IS) เป็ นต้น และบทเรี ยนทีได้จากการจัดเวทีแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ การจัด
การเรี ยนการสอนทีประสบความสําเร็ จให้ได้ผลดีนนต้
ั องเริ มต้นทีครู ก่อน โดยครู ผสู ้ อนจะต้องเป็ น
ผูเ้ ตรี ยมการสอน นําเสนอตัวอย่าง และแนะนําแหล่งเรี ยนรู ้ เพือเป็ นแนวทางให้นกั เรี ยนได้ดาํ เนิน
กิจกรรมให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ ครู ทีได้เข้าร่ วมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ยงั ได้แลกเปลียนเรี ยนรู ้ใน
ส่ วนทีเป็ นองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน และกระบวนการเรี ยนการสอน ดังนี
3.1 การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
จากการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ จะเห็ นได้ว่าผูเ้ ข้าร่ วมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้
ได้ให้ความคิดเห็นต่อการกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ว่ามีการกําหนดองค์ประกอบของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีครอบคลุ มความต้องการจํา เป็ นตามแนวคิดการจัดการความรู้ และ
องค์ประกอบของรู ปแบบมีความสัมพันธ์สอดคล้องซึงกันและกัน
3.2 องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
จากการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้จะเห็นได้วา่ ผูเ้ ข้าร่ วมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ได้
ให้ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ กบั
ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ว่าเป็ นรู ปแบบที มีรายละเอี ยดการที จะทําให้
นักเรี ยนสามารถจัดการความรู ้ ได้ มี วตั ถุ ประสงค์ที สอดคล้องกับหลักการ มี กระบวนการเรี ย น
การสอนทีชัดเจน มีการบอกถึงวิธีการวัดและประเมินผล และมีปัจจัยทีเอือต่อการจัดการความรู้
และปั จ จัย ที สนับ สนุ นการจัด การความรู ้ จึ ง ถื อ ว่า เป็ นรู ป แบบที มี ค วามเหมาะสมในการเรี ย น
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้
3.3 กระบวนการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู้ จากการจัดเวที
แลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ครู ผูเ้ ข้าร่ วมเวทีแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ได้แสดงความคิ ดเห็ นต่อรู ปแบบการเรี ย น
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ดังนี
3.3.1 การเตรี ยมความพร้ อ มการจั ด การความรู ้ ก ั บ ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ น
(Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom) จะเห็นได้ว่า ครู ทีเข้าร่ วมเวที
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ได้ให้ความคิดเห็นต่อขันการเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้วา่ เป็ นขันทีครู
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ต้องเตรี ยมความพร้ อมให้กบั นักเรี ยนเพือเป็ นการปูพืนฐานไปสู่ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ อืน ๆ
และในขันตอนนีครู จะต้องยกตัวอย่างประกอบการอธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจตรงกัน และ ครู ควรตัง
คําถามให้นกั เรี ยนตอบ เพือเป็ นการตรวจสอบว่านักเรี ยนเข้าใจในสิ งทีครู อธิ บาย
3.3.2 การออกแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Designing)
จะเห็นได้วา่ ครู ผเู ้ ข้าร่ วมการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ขนการออกแบบการจั
ั
ดการความรู ้วา่ เป็ นขัน
ทีมีการกําหนดบทบาทหน้าทีของสมาชิกในกลุ่ม ถ้าสมาชิ กในกลุ่มมีความเข้าใจและสนใจในเรื อง
เดียวกัน หรื อมีเป้ าหมายเดียวกันก็จะทําให้การดําเนินกิจกรรมเป็ นไปอย่างราบรื น
3.3.3 การสร้ างความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ ที ฝั ง ลึ ก (Tacit
Knowledge) เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จะเห็ นได้ว่า ครู ทีเข้าร่ วมการจัดเวที
แลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ไ ด้กล่ า วถึ ง ขันตอนนี ว่า เป็ นขันตอนที นัก เรี ย นทุ ก คนได้แ สดงศักยภาพของ
ตนเองออกมาให้ไ ด้ม ากที สุ ด เนื องจากต้อ งไปศึ ก ษาค้น คว้า หรื อ แสวงหาความรู้ ด้ว ยตนเอง
โดยเฉพาะการไปแสวงหาความรู้ จากปราชญ์ชาวบ้านนัก เรี ยนต้องเตรี ยมตัวให้พร้ อมทังวิธีการ
ได้มาซึ งความรู้ เมือได้ขอ้ มูลมาแล้วจะต้องนําข้อมูลมาหลอมรวมกับสมาชิ กในกลุ่ม ซึ งนักเรี ยน
จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในเรื องทีได้รับมอบหมาย ถ้าความรู ้ ทีได้มาไม่ครอบคลุมจะทําให้งาน
กลุ่มล่าช้าหรื อหยุดชะงักไปด้วย ดังนันในขันตอนนี นักเรี ยนทุ กคนต้องแสดงความสามารถของ
ตนเองให้เต็มความสามารถ เพือให้ได้มาซึงองค์ความรู ้ใหม่ของกลุ่ม
3.3.4 การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge Sharing
for the New Body of Knowledge) ครู ทีเข้าร่ วมการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้วา่ ขันการแลกเปลียน
ความรู้ เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่มีความคิดเห็ นว่า เป็ นขันตอนการสอนทีนักเรี ยนทุกคนจะต้อง
แบ่งปั นความรู ้ทีนักเรี ยนทุกคนไปศึกษาค้นคว้ามา เพือแลกเปลียนความรู ้ซึงกันและกัน และสมาชิก
ในกลุ่มจะต้องเปิ ดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอืน จึงเป็ นการยกระดับความรู ้ขึนอีกระดับ
หนึ ง ความรู ้ ทีทุกคนมีอาจจะมี ไม่เหมื อนกัน เนื องจากประสบการณ์ ทีแตกต่างกัน ดังนันเมือมี
การแลกเปลี ยนความรู ้ จะทําให้เกิ ดการตกผลึ กทางความคิ ดที ทุกคนในกลุ่ มเห็ นตรงกัน หรื อได้
ข้อสรุ ปร่ วมกัน
3.3.5 การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ (Systematic Storing of Knowledge )
จะเห็ นได้ว่า ครู ผเู ้ ข้าร่ วมการจัดเวที แลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ได้ให้ความคิดเห็ นว่า ขันตอนการจัดเก็บ
ความรู ้ อ ย่ า งเป็ นระบบ เป็ นสิ งสํ า คัญ ที จะทํา ให้ ค วามรู ้ ที นัก เรี ย นได้แ ลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ นั น
ไม่สูญเปล่า และสามารถทีนําความรู ้นนไปเผยแพร่
ั
ให้กบั บุคคลอืน ๆ ได้ ถ้าไม่มีการจัดเก็บความรู้
ไว้ความรู้ ทีมีนักเรี ยนบางคนอาจจะลื ม บางคนอาจจะไม่ใส่ ใจในเรื องที ไปเรี ยนรู ้ เท่าทีควร เพือ
เป็ นการป้ องกันไม่ให้ความรู ้ นนตกหล่
ั
น หรื อสู ญหายไปจึงจําเป็ นต้องจัดเก็บไว้อย่างเป็ นระบบ
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เพือให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า การจัดเก็บนันถ้าทําในรู ปเอกสารก็อาจจะมีการสู ญหายบ้างทีสําคัญ
ควรเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ และควรมีการเผยแพร่ ทางอินเทอร์ เน็ต เพือให้คนอืนได้เรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
3.3.6 การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Applying) จะเห็นได้วา่ ครู ผเู ้ ข้าร่ วม
การจัดเวที แลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ไ ด้ใ ห้ความคิ ดเห็ นว่า ขันตอนการประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ เป็ นขันตอน
สุ ดท้ายในการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ ทีนักเรี ยนจะได้ประมวลความรู ้ ทงหมด
ั
จากการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ทงหมดที
ั
ไปศึ กษาค้นคว้ามาทังในตําราและนอกตํารา หรื อจาก
ความรู้ทีฝังลึ กและความรู้ทีชัดแจ้ง ซึ งนักเรี ยนได้ผ่านขันตอนการศึกษาหาความรู้ จนเข้าใจ และ
สามารถนําความรู ้นนมาประยุ
ั
กต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และต่อส่ วนรวมได้

บทที 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ดงั นี 1) เพือพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษา 2) เพือประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญญาท้องถิ น สํ า หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ ฉพาะ ดัง นี
2.1) เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิ ดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษา 2.2) เพือศึกษา
ทักษะการจัดการความรู ้ หลังเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา 2.3) เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษา 3) เพือถอดบทเรี ยนการจัดการความรู้หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5/1 และนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/2 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร อําเภอ
โพธิ ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ทีกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2556 ด้วยวิธีการ
สุ่ มอย่างง่ายโดยการจับสลาก โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม จํานวน 80 คน ในการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น สํ า หรั บ นัก เรี ย นชัน
มัธยมศึกษา ในการวิจยั ในครังนีผูว้ จิ ยั ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
ร่ วมกับการออกแบบเชิ งระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของครู ส (Kruse: 2012) ใช้
กระบวนการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบรองรับ ภายใน (The
Embedded Design) และใช้แบบแผนการทดลองแบบ Pre Experimental Design ประยุกต์ใช้แบบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
แบบ The One-Group Pretest-Posttest Design และวัดทักษะการจัดการความรู้ใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบ The One-Shot Case Study ซึ งมีวิธีดาํ เนินการ 4 ขันตอน ดังนี 1) ขันตอนที 1 การวิจยั
(Research: R1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Analysis: A) เป็ นการวิเคราะห์สภาพการจัดการความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา 2) ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development: D1)
การออกแบบ และการพัฒนา (Design and Development: D & D) เป็ นการพัฒนาและหาคุณภาพ
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ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา 3) ขันตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) การนําไปใช้ (Implementation: I) เป็ นการ
ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษา 4) ขันตอนที 4 การพัฒนา (Development: D ) การประเมินผล (Evaluation: E) เป็ น
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ั บ
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา สรุ ปผลการวิจยั ดังนี
ตอนที 1 การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ดังนี
1. ผลการศึกษาข้อมูลพืนฐานสําหรับใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ดังนี
1.1 สัมภาษณ์ครู เกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน ดังนี
1.1.1 การจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
1.1.1.1 แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน ครู ผสู ้ อน
นอกจากการบรรยายประกอบใบความรู้แล้วยังใช้วิธีการให้นกั เรี ยนไปศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อใน
ห้อ งสมุ ด จากอิ น เทอร์ เ น็ ต จากปราชญ์ช าวบ้า น หรื อ แหล่ ง ความรู ้ ที มี อ ยู่ใ นพื นที เช่ น วัด
พิพิธภัณฑ์ สถานประกอบการ และแหล่งโบราณคดี เป็ นต้น
1.1.1.2 ปัญหาจากการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
ปั ญหาจากการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ น พบว่า ปราชญ์
ชาวบ้านทีมีความรู ้เฉพาะด้านมีน้อย และส่ วนมากจะเป็ นผูส้ ู งอายุ และถ้าเป็ นปราชญ์ทีอายุน้อย
จะไม่ค่อยมีเวลาในการถ่ายทอดความรู ้ เพราะต้องออกไปทํางานนอกบ้าน (ไร่ นา) หรื อหนังสื อที
เกียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถินในห้องสมุดมีจาํ นวนน้อย หรื อถ้ามีก็เก่ามาก
1.1.2 สื อการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
สื อทีใช้ในการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ นจะใช้หนังสื อเรี ยน หรื อ
ใบความรู ้ ประกอบการบรรยายเนื อหา และมีการใช้สือทีเป็ นสถานการณ์ จริ ง แหล่งเรี ยนรู ้ ทีอยู่
ใกล้โรงเรี ยน เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ ถํา สถานประกอบการ หรื อบ้านปราชญ์ชาวบ้านสาขาต่าง ๆ
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1.1.3 แหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิน
แหล่ งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ น พบว่า ครู ผูส้ อนภูมิปัญญาท้องถิ นจะใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ทีอยูใ่ นโรงเรี ยนก่อน เช่น สวนสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ หรื อแหล่งเรี ยนรู ้ทีอยูใ่ กล้
โรงเรี ยน เช่น วัดศรี บุญเรื อง จะใช้ในการเรี ยนการสอนเกียวกับวัฒนธรรมประเพณี เช่น ประเพณี
แห่เทียนพรรษา ประเพณี แห่ขา้ วพันก้อน แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน จะใช้ในการเรี ยนการสอนประเพณี
บุญข้าวจี บุญเดือนหก (บุญบังไฟ) และบ้านนักปราชญ์สาขาต่าง ๆ
1.1.4 การวัดและประเมินผลภูมิปัญญาท้องถิน
การวัดและประเมิ นผลภูมิปัญญาท้องถิ น ครู ผสู ้ อนจะใช้การวัดผลด้าน
เนื อหาภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นโดยใช้ แ บบทดสอบ หรื อ ใช้ ใ บงาน และถ้า เป็ นชิ นงานจะวัด และ
ประเมินผลโดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1.1.5 ข้อเสนอแนะอืน ๆ เกียวกับการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
ข้อ เสนอแนะอื น ๆ เกี ยวกับ การเรี ย นการสอนภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ น ใน
การเรี ย นการสอนที ใช้ค รู ผูส้ อนไม่ ต รงกับ สาขาวิ ช าทํา ให้ ก ารถ่ า ยทอดเนื อหาได้ไ ม่ ต รงตาม
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ หรื อมาตรฐานการเรี ยนรู้ พืนฐานความรู ้ เดิ มของนักเรี ยนจากระดับชัน
ทีผ่านมาไม่ครอบคลุมทําให้การถ่ายทอดเนือหาในระดับทีสู งขึนเป็ นไปอย่างล่าช้า และครู มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีนอ้ ยทําให้เข้าถึงข้อมูลใหม่ ๆ ทีจะนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนไม่ทนั ยุคสมัย
1.2 สัมภาษณ์นกั เรี ยนทีมีต่อการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
สั ม ภาษณ์ นั ก เรี ยนที มี ต่ อ การเรี ยนการสอนภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น นั ก เรี ยน
มีความคิดเห็นโดยสรุ ปดังนี ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนของครู พบว่า สอดคล้องกับครู ผสู ้ อน
คือใช้ก ารบรรยายประกอบสื อการเรี ยนการสอน เช่ น หนัง สื อ ใบความรู ้ ถาม-ตอบ เป็ นต้น
ด้ า นแหล่ ง เรี ย นรู้ สอดคล้ อ งกั บ ครู ผู้ส อน คื อ ใช้ ห นัง สื อ เรี ยน หนัง สื อ ในห้ อ งสมุ ด จาก
อินเทอร์เน็ต ผูป้ กครอง ปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นต้น ด้ านการเผยแพร่ ผลงาน สอดคล้องกับครู ผสู ้ อน
คือ นักเรี ยนนําความรู้ทีได้ไปจัดป้ ายนิเทศ หรื อจัดนิทรรศการ หรื อ นําไปเผยแพร่ ทางอินเทอร์ เน็ต
เป็ นต้น ด้ านประโยชน์ ภูมิปัญญาท้ องถินต่ อนักเรี ยน สอดคล้องกับครู ผสู ้ อน ซึ งนักเรี ยนเห็ นว่า
มีประโยชน์มาก ไม่อยากให้สิงทีมีอยูใ่ นชุ มชนหายไป อยากให้มีการสื บทอด หรื อมีการอนุ รักษ์ไว้
ด้ านข้ อเสนอแนะเกียวกับการเรี ยนการสอน สอดคล้องกับครู ผูส้ อน นักเรี ยนส่ วนใหญ่ เห็ นว่า
อยากให้พ าไปเรี ยนนอกสถานที และควรให้ทาํ งานเป็ นกลุ่ ม เพราะจะได้ช่ วยกันทํา ช่ วยกันคิ ด
งานน่าจะเสร็ จเร็ วขึน
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1.3 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทีใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
การศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที ใช้ใ นการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปั ญญาท้องถิ น สําหรั บ นัก เรี ยนชันมัธยมศึ กษา ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษา
แนวคิด ทฤษฎี ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) กลุ่มพุทธิ นิยม (Cognitivism)
ทฤ ษ ฎี การเรี ยนรู ้ แบบมี ส่ วนร่ วม (Participation Theory) และทฤษฎี การส ร้ างความรู้
(Constructivism Theory) และแนวคิดการจัดการความรู้
1.4 กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ มีลาํ ดับขันตอนการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการ
จัดการความรู้ 6 ขันตอน ดังนี 1) การเตรี ยมความพร้ อมการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น
(Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom) 2) การออกแบบการจัดการความรู้
(Knowledge Management Designing) 3) การสร้างความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้
ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 4) การแลกเปลียนความรู้
เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge Sharing for the New Body of Knowledge) 5) การจัดเก็บ
ความรู ้ อย่างเป็ นระบบ (Systematic Storing of Knowledge) และ 6) การประยุกต์ใช้ความรู้
(Knowledge Applying)
1.5 หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา มีหลักการว่า การเรี ยนรู ้โดยให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิทงในระดั
ั
บบุคคล
และระดับกลุ่ม จากความรู ้ ทีฝังลึ ก (Tacit Knowledge) จนได้ความรู้ ทีมีอยู่ในตัวตนของนักเรี ยน
เปลียนเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
1.6 วัตถุ ป ระสงค์ข องรู ป แบบการจัดการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดการจัด การ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
วัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน เพือให้นักเรี ยนมีทกั ษะในการ
จัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
2. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
2.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
สํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา เรี ย กว่า PHOSAI Model มี องค์ป ระกอบ คื อ 1) หลัก การ
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2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการความรู้ 4) การวัดและประเมินผล และ 5) ปั จจัยทีเอือต่อ
การจัดการความรู้
2.2 ตรวจสอบความสอดคล้องเชิ งโครงสร้างของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา พบว่า ผูเ้ ชี ยวชาญ
มีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.60, S.D. =
0.54)
ตอนที 2 ประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
1. ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ยนด้า นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นจัง หวัด อุ บ ลราชธานี พบว่ า
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
2. ทักษะการจัดการความรู้ พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการจัดการความรู้ โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.27)
3. ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากทีสุ ด (ร้อยละ 96.46)
ตอนที 3 ถอดบทเรี ยนการจัดการความรู้
1. การบัน ทึ ก ความรู้ พบว่ า นัก เรี ย นมี ค วามสามารถในการบัน ทึ ก ความรู้ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.56, S.D. = 0.24)
2. การสั ม ภาษณ์ นัก เรี ย นกลุ่ ม ตัว อย่า งหลัง การใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา พบว่า นักเรี ยน
ได้นําเอาวิธีก ารเรี ย นตามรู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปั ญญา
ท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ไปใช้ในวิชาอืนและกิ จกรรมอืน เช่น การบันทึกข้อมูล
การแยกแยะข้อมูล การแลกเปลียนความรู้ เป็ นต้น
3. การจัด เวที แ ลกเปลี ยนเรี ย นรู้ บทเรี ย นที ได้จ ากการจั ด เวที แ ลกเปลี ยนเรี ย นรู้
การจัดการเรี ยนการสอนที ประสบความสําเร็ จให้ได้ผลดี นันต้องเริ มต้นที ครู ก่อน โดยครู ผูส้ อน
จะต้องเป็ นผูเ้ ตรี ย มการสอน นําเสนอตัวอย่า ง และแนะนําแหล่ งเรี ย นรู ้ เพื อเป็ นแนวทางให้
นักเรี ยนได้ดาํ เนินกิจกรรมให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์
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อภิปรายผล
การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี
ตอนที การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษา ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการศึกษาข้อมูลพืนฐานสําหรั บการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ดังนี
1. ผลการศึกษาข้อมูลพืนฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ผูว้ ิจยั ได้อภิปรายผลตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ข ้อ ที 1 เพื อพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู้ ก ับ
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ดังนี
1.1 การสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
จากการศึ กษาข้อมูลการจัดการเรี ยนการสอนภูมิ ปัญญาท้องถิ นในระดับชัน
มัธ ยมศึ กษา โดยการสัม ภาษณ์ ค รู ผูส้ อนวิช าสัง คมศึ กษาในโรงเรี ยนมัธ ยมศึ กษา ด้านการเรี ย น
การสอนภูมิปัญญาท้องถิน ด้านสื อการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิน ด้านการวัดและประเมิ นผลภูมิปัญญาท้องถิ น และข้อเสนอแนะอื น ๆ เกี ยวกับการเรี ยน
การสอนภูมิปัญญาท้องถิน จากการสัมภาษณ์ ครู ผสู ้ อนภูมิปัญญาท้องถิน ระดับชันมัธยมศึกษา ซึ ง
ผลการสัมภาษณ์ ดังนี
1.1.1 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
1.1.1.1 แนวทางในการจัดการเรี ย นการสอนภู มิ ปั ญญาท้องถิ น พบว่า
ในการจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน ครู ผสู ้ อนนอกจากการบรรยายประกอบใบความรู ้แล้ว
ยัง ใช้วิธี การให้นักเรี ยนไปศึ ก ษาค้นคว้าจากหนัง สื อในห้องสมุ ด จากอิ นเทอร์ เน็ต จากปราชญ์
ชาวบ้าน หรื อจากแหล่งเรี ยนรู ้ ทีมีอยู่ในท้องถิ น เช่ น วัด สถานประกอบการ พิพิธภัณฑ์ เป็ นต้น
และมีการตรวจสอบความเข้าใจโดยการใช้คาํ ถาม หรื อใช้วิธีการให้นกั เรี ยนทําใบงาน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความเข้าใจจากการทํา ใบงาน และอภิ ปรายเนื อหาที ได้รับ มอบหมาย ซึ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4
มาตรา 23 (3) ได้ก ล่ า วถึ ง การจัด การศึ ก ษาว่ า ต้อ งเน้น ความสํา คัญ ทังด้า นความรู ้ คุ ณ ธรรม
กระบวนการเรี ยนรู้ และบูรณาการความรู ้เกียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย
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และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย และมาตารา 24 (6) ได้กล่าวถึ งการจัดกระบวนการเรี ยนรู้วา่
การจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งจัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึนได้ทุกเวลาทุกสถานที มีการประสานความร่ วมมือกับ
บิดา มารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุ มชนทุกฝ่ าย เพือร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ และ
การเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถินต้องให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิจริ ง ซึ ง จาโรลิ เมค (Jarolimek, 1985:
149-150) ได้กล่าวถึ ง การเรี ยนการสอนว่าควรเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้นาํ สิ งที มี อยู่ในท้องถิ น
มาแลกเปลี ยนการรู ้ ระหว่างกัน การพานักเรี ยนออกไปศึ กษาในสถานที จริ ง จะทําให้นักเรี ย น
สามารถประมวลความรู้ได้ด้ว ยตนเองจากการผสมผสานความรู้จากการเรี ยนทฤษฎี ในห้องเรี ยน
และจาก การได้เรี ยนรู ้จากพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ น เรี ยนรู ้จากปราชญ์ในท้องถิ น จากการสัมภาษณ์
บุคคลทีมี ความรู ้ ในเรื องนัน ๆ สิ ริวรรณ ศรี พหล (2552: 117) ยังได้กล่าวถึ งการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนนอกสถานทีหรื อทัศนศึกษาว่า เป็ นการมุ่งให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสไปสัมผัสกับ
สภาพทีแท้จริ งของสิ งทีได้ศึกษาไปแล้วหรื อกําลังศึกษาอยู่ และสิ ริวรรณ ศรี พหล (2553: 194)
ยังได้กล่าวอีกว่า การจัดการเรี ยนการสอนนอกสถานทีจะทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นรู ปธรรม
ได้สัมผัสกับแหล่งเรี ยนรู ้แบบต่าง ๆ เกิดประสบการณ์ตรง และยังเป็ นการพัฒนาจิตสํานึ กความรัก
และความภาคภู มิ ใ จในมรดกที บรรพบุ รุ ษมอบให้ แ ก่ ค นรุ่ น หลัง เช่ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หอศิ ล ปะ
แหล่งวัฒนธรรม สถานทีสําคัญ ๆ ทางราชการ การเรี ยนการสอนนอกสถานทีจะทําให้นกั เรี ยน
มีชีวิตชี วาและมีโอกาสแลกเปลียนประสบการณ์กบั บุคคลภายนอกโรงเรี ยน ทําให้เพิมพูนความรู้
ไปด้วยในตัว และกาญจนา คุณารักษ์ (2553: 458) ยังได้กล่าวถึงข้อดีของการศึกษานอกสถานทีว่า
จะทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถสังเกตการณ์และมีส่วนร่ วมได้ดว้ ยตนเอง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนร่ วม
ทํางานเป็ นกลุ่ ม และสร้ างสรรค์ค วามรั บ ผิดชอบร่ ว มกัน และสามารถจู ง ใจเป็ นรายบุ คคลได้ดี
ดังนันการเรี ยนการสอนจะต้องมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนสร้างความรู ้ จากประสบการณ์เป็ นการเชื อมโยง
ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ทีได้จากการเรี ยนรู ้ใหม่ การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้พูดคุยกับ
ปราชญ์ชาวบ้าน หรื อได้สัมผัสกับแหล่งเรี ยนรู ้ทีอยูน่ อกโรงเรี ยนจึงเป็ นกิจกรรมทีช่วยให้นกั เรี ยน
มีโอกาสได้ขอ้ เท็จจริ งทีเป็ นข้อมูลเบืองต้นจากการสนทนาหรื อสัมภาษณ์ซึงจะเป็ นข้อมูลทีน่าสนใจ
หรื อเป็ นเรื องทีนักเรี ยนอยากรู ้ จริ ง ๆ ซึ งนักเรี ยนจะมีโอกาสเข้าร่ วมกิ จกรรมทุกคน จะทําให้เกิด
การเรี ยนรู ้จากการค้นพบ และสร้างสรรค์ความรู ้ ดว้ ยตนเอง ในทีสุ ดก็จะทําให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
ชี วิต ในด้านการคิ ด วิเ คราะห์ การคิ ด ตัด สิ น ใจและแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ ดัง ที ครู ผูส้ อน
ได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
…นอกเหนื อจากการบรรยายประกอบใบความรู ้แล้ว จะให้นักเรี ยนไปค้นงานจากอินเทอร์ เน็ ต
หรื อจากหนังสื อภูมิปัญญาท้องถินบ้าง และถ้าเป็ นเรื องใกล้ตวั นักเรี ยนจะให้ไปสัมภาษณ์ปราชญ์
ชาวบ้าน... การเรี ยนนอกสถานที จะพานักเรี ยนไปเรี ยนกับปราชญ์ชาวบ้าน หรื อเมือมีงานประเพณี
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สําคัญก็ จะพานักเรี ยนหรื อ ให้นัก เรี ยนไปร่ วมกิ จกรรมกับ ชุ มชน แล้ว มาเล่ าเรื องหรื อให้เขี ย น
รายงานส่ง ... ก่อนจะให้นกั เรี ยนออกไปชุมชน หรื อพบปราชญ์ชาวบ้าน จะให้ใบงานนักเรี ยนก่อน
เพือเป็ นแนวทางในการไปร่ วมกิจกรรมกับชุมชน หรื อไปสัมภาษณ์ชาวบ้าน...

1.1.1.2 ปัญหาจากการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
ปั ญหาจากการเรี ยนการสอนภูมิ ปัญญาท้องถิ น พบว่า ปราชญ์
ชาวบ้านทีมีความรู ้เฉพาะด้านมีน้อย และส่ วนมากจะเป็ นผูส้ ู งอายุ และถ้าเป็ นปราชญ์ทีอายุน้อย
จะไม่ค่อยมีเวลาในการถ่ายทอดความรู ้ เพราะต้องออกไปทํางานนอกบ้าน (ไร่ นา) หรื อหนังสื อที
เกียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถินในห้องสมุดมีจาํ นวนน้อยมาก หรื อถ้ามีก็เก่ามาก ซึ งสอดคล้องกับ
ศักดิสิ น ช่องดารากุล (2553: 336) ได้ศึกษาการละเล่นพืนบ้านไทยของชุ มชนท้องถินในพืนทีลุ่มนํา
แม่กลอง: การจัดการความรู ้เพือการสื บสานวัฒนธรรมท้องถินของสถานศึกษาขันพืนฐาน พบว่า
ปั ญ หาสํ า คัญ เกี ยวกับ การถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาไทย คื อ การขาดแคลนผูถ้ ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาไทย
เนื องจากผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้า นภู มิ ปั ญ ญาถึ ง ขันเป็ นผูท้ รงภู มิ ปั ญญามี อายุ ม ากขึ น และ
คนรุ่ นหลังทีรับการสื บทอดต่อมามีจาํ นวนน้อย และสอดคล้องกับปาริ ฉตั ร ลีลาเลอเกียรติ (2554:
278) ได้ศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถินเพือพัฒนาธุ รกิ จในโรงเรี ยนและ
ชุมชน พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถินเพือพัฒนาธุ รกิจในโรงเรี ยนและชุ มชน
ความรู ้และภาคทฤษฎี ทีได้รับการถ่ายทอดจากครู เมือนําไปปฏิ บตั ิในชี วิตจริ งใช่ ว่าจะราบรื น เช่น
ในการฝึ กแก้ปัญหาต่า ง ๆ ที อยู่รอบตัวเป็ นสิ งทีจะต้องแก้ไขและแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา ดัง ที
ครู ผสู้ อนได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
...ปราชญ์ชาวบ้านแต่ละสาขามีนอ้ ย หรื อถ้ามีก็เป็ นคนแก่ ถ้าเป็ นคนหนุ่มสาว ก็จะไม่ค่อยมีเวลา
เพราะต้อ งทํา มาหากิ น ...หนั ง สื อ ที ให้ นั ก เรี ย นใช้ศึ ก ษาค้น คว้า ที เกี ยวกับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น
ในห้องสมุดไม่ค่อยมี ถ้ามีก็เก่า ครู จึงต้องแก้ปัญหาเองโดยใช้ใบความรู ้บา้ ง ค้นจากอินเทอร์ เน็ต
บ้าง... แหล่งเรี ยนรู ้ทีอยูใ่ กล้ เช่น ดอนปู่ ตา สถานประกอบการ บ้านปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ทีอยูใ่ กล้โรงเรี ยน สามารถไปมาสะดวก...

1.1.2 สื อการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
สื อที ใช้ ใ นการเรี ยนการสอนภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น พบว่ า สื อที ใช้ ใ น
การเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถินจะใช้หนังสื อเรี ยน หรื อใบความรู ้ ประกอบการบรรยายเนื อหา
และมีการใช้สือทีเป็ นสถานการณ์จริ ง เช่น การเข้าร่ วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา บุญบังไฟ บุญข้าวจี
เป็ นต้น สื อทีเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ทีอยูใ่ กล้โรงเรี ยน เช่ น วัด พิพิธภัณฑ์ ถํา สถานประกอบการหรื อ
บ้านปราชญ์ชาวบ้านสาขาต่าง ๆ ซึ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไข
เพิ มเติ ม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 มาตารา 9 (5) และ (6) ได้ก ล่ า วถึ ง กระบวนการจัดการศึ ก ษา
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ว่า ควรยึดหลักการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่ วม
ของบุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น องค์ก รเอกชน องค์ก รวิ ช าชี พ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน ให้ เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ดัง นันการนํา สื อการเรี ย นการสอนที อยู่ใ นท้อ งถิ นหรื อ ชุ ม ชน ให้ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด
การศึกษา จึงเป็ นอีกวิธีการหนึ งทีจะทําให้นกั เรี ยนเกิดความรัก ความภูมิใจ หวงแหนในทรัพยากร
ทีมีอยู่ในท้องถิ นให้ดาํ รงอยู่สืบไป และกระทรวงศึ กษาธิ การ (2552: 26-27) ยังได้กล่าวถึงสื อ
การเรี ยนการสอนว่า เป็ นเครื องมือส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนเข้าถึง
ความรู้ ทัก ษะกระบวนการ และคุ ณ ลั ก ษณะตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ข องหลั ก สู ต รได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนันการจัดเตรี ยมและเลือกใช้สือทีเหมาะสมกับกิจกรรม การนําภูมิปัญญา
ท้องถิน และเทคโนโลยีทีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนจะทําให้นกั เรี ยนเกิ ด
การพัฒนาความรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ดังทีครู ผสู้ อนได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
…จะใช้สือทีเป็ นหนังสื อ หรื อใบความรู ้บา้ ง แล้วแต่เนือหาทีสอน ... ถ้าเป็ นเรื องเกียวกับพิธีกรรม
จะพานักเรี ยนไปวัด พระครู โพธิ นิโครธาภิรักษ์ เจ้าคณะอําเภอท่านเก่งหลายอย่าง พิธีกรรมก็ได้
ยาสมุนไพรก็ได้... ถ้าเรื องการทํามาหากิ นชาวบ้านที สู งอายุ จะมีความรู ้กนั แทบทุกคน แต่จะมี
ปั ญหาการถ่ายทอดบ้าง ภาษาที ใช้บางครั งเด็กจะฟั งไม่เข้าใจ เพราะเป็ นภาษาดังเดิ ม … จะให้
นักเรี ยนไปบ้านปราชญ์ทีอยูใ่ กล้โรงเรี ยน เช่น ถ้าเป็ นเรื องทีเกียวกับประเพณี จะให้ไปบ้านคุณพ่อ
ฤทธิ สี แหล้ การทําขนมพืนบ้านจะให้ไปบ้านคุณแม่ยเุ ย็น สุยะรา...

1.1.3 แหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิน
แหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิน พบว่า ครู ผสู ้ อนภูมิปัญญาท้องถิ นจะใช้
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที อยู่ใ นโรงเรี ย นก่ อ น เช่ น สวนสมุ น ไพร สวนพฤกษศาสตร์ หรื อ แหล่ ง เรี ย นรู้
ทีอยูใ่ กล้โรงเรี ยน ได้แก่ วัดศรี บุญเรื อง จะใช้ในการเรี ยนการสอนเกียวกับวัฒนธรรม ประเพณี เช่น
ประเพณี แ ห่ เ ที ย นพรรษา ประเพณี แ ห่ ข ้า วพัน ก้อ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นชุ ม ชน จะใช้ใ นการเรี ย น
การสอนประเพณี บุญข้าวจี บุญเดือนหก (บุญบังไฟ) บ้านนักปราชญ์สาขาต่าง ๆ เช่น บ้านคุณพ่อ
อุ ท ยั บุ ญทา ใช้ใ นการเรี ย นการสอนเกี ยวกับ การสวดสารภัญญ์ พิ ธี สู ตขวัญ บ้านคุ ณ พ่อฤทธิ
สี แหล้ ใช้ในการเรี ยนการสอนพิธีกรรมทางศาสนา บ้านคุ ณแม่ยุเย็น สุ ยะรา ใช้ในการเรี ยน
การสอนขนมพืนบ้าน บ้านคุณแม่ควรคิด คุ ณภาที ใช้ในการเรี ยนการสอนการทอผ้าลายผักแว่น
ดอนปู่ ตา ใช้ในการเรี ยนการสอนเกียวกับการอนุ รักษ์ป่าชุ มชน ส่ วนแหล่งเรี ยนรู ้ทีอยูไ่ กลออกไป
เช่น พิพิธภัณฑ์ แหล่งโบราณคดีบา้ นก้านเหลือง จะพานักเรี ยนออกไปนาน ๆ ครัง หรื อภาคเรี ยนละ
1-2 ครัง แล้วแต่เวลาหรื องบประมาณจะอํานวย ซึ งโรบินสัน และแมทธิ ว (Robinson and Mathew,
1995: 746) ได้กล่ าวว่า การเชื อมโยงระหว่างการศึ กษากับการพัฒนาชุ มชน การจัดการศึ กษา
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ควรเปิ ดโอกาสให้ ท ้อ งถิ น ปราชญ์ช าวบ้า นเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษา สุ ม นทิ พ ย์
บุญสมบัติ (2553: 2) ได้กล่ าวถึ งแหล่งเรี ยนรู ้ ว่า เป็ นสิ งที มี อยู่ในชุ มชน และเป็ นสิ งที มี คุณค่า
ทางการศึกษาทีโรงเรี ยนหรื อบุคลากรทางการศึกษาสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน
ให้ บ รรลุ จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู้ ข องหลัก สู ต ร ซึ งรวมถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ โบราณ สถาน
โบราณวัตถุ สถานทีทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วฒั นธรรม สถานทีศาสนา สถานทีราชการ
สถานประกอบการ การสื อสาร โทรคมนาคมและสื อสิ งพิ ม พ์ และบุ ค คลสํ า คัญ ในชุ ม ชน
ซึ งสอดคล้องกับ อมรทิพย์ เจริ ญผล (2550: 157) ได้ศึกษาการจัดการความรู ้ จากแหล่ งเรี ยนรู้
ของสถานศึกษา พบว่า การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาส่ วนใหญ่มีการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในระดับ
ปานกลาง สาเหตุหลักทีมีการใช้แหล่งเรี ยนรู ้นอ้ ยเนืองจากขาดงบประมาณ สถานศึกษาอยูไ่ กลจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ และศักดิ สิ น ช่องดารากุล (2553: 96) ได้ศึกษาเรื องการละเล่ นพืนบ้านไทยของ
ชุ มชนท้องถิ นในพืนทีลุ่มนําแม่กลอง: การจัดการความรู ้เพือการสื บสานวัฒนธรรมท้องถิ นของ
สถานศึกษาขันพืนฐาน พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถินจะต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู้ ด้วยตนเองจากสื อการเรี ยนรู ้ แ ละแหล่ งเรี ย นรู ้ ทุก ประเภท โดยให้ก ารสนับสนุ นส่ ง เสริ ม
การเรี ยนรู ้ ทงในและนอกสถานศึ
ั
กษา ให้โรงเรี ยนและชุ มชนร่ วมกันจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้กบั
นักเรี ยน ด้วยการนํานักเรี ยนไปศึกษาจากแหล่งความรู ้ในชุมชน เน้นการศึกษา วิเคราะห์ ทําความ
เข้าใจในวิธีคิด และแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิน และเน้นทีกระบวนการเรี ยนรู ้มากกว่าผลสัมฤทธิ
ของการเรี ยน โดยให้ครู ผสู ้ อนหรื อปราชญ์ชาวบ้านเป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน ส่ วนผูเ้ รี ยน
เน้นให้มีการปฏิบตั ิจริ ง ดังทีครู ผสู้ อนได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
…จะใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยนก่อน เช่น สวนสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ แต่ก็มีการพา
นักเรี ยนไปเรี ยนทีบ้านปราชญ์ชาวบ้าน หรื อแหล่งเรี ยนรู ้อืน ๆ ... ถ้าเป็ นเรื องเกียวกับพิธีกรรมจะ
พานักเรี ยนไปวัด บ้านปราชญ์ชาวบ้าน ถ้าเป็ นเรื องอาหารการกิน จะให้ไปเรี ยนกับผูป้ กครอง หรื อ
ถ้าเป็ นเรื องการทอผ้า เรื องการทํามาหากิน จะให้ไปเรี ยนทีสถานประกอบการ ... จะมีแหล่งเรี ยนรู ้
ทีใช้ในการอนุรักษ์ป่า คือ ดอนปู่ ตา แหล่งเรี ยนรู ้ทีไกลออกไปนาน ๆ จะพาออกไปครังหนึ งขึนอยู่
กับความสะดวก และงบประมาณ...

1.1.4 การวัดและประเมินผลภูมิปัญญาท้องถิน
การวัดและประเมินผลภูมิปัญญาท้องถิน ครู ผสู ้ อนจะใช้วธิ ี การวัดผลด้าน
เนื อหาภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นโดยใช้ แ บบทดสอบ หรื อ ใช้ ใ บงาน และถ้ า เป็ นชิ นงานจะวัด และ
ประเมินผลตามเกณฑ์ทีครู กาํ หนด การวัดและประเมินผลภูมิปัญญาท้องถิ นทีกล่าวมาข้างต้น ซึ ง
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 88) และชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2554: 11) ได้กล่าวถึง
การวัดและประเมินผลว่า การวัดและการประเมินทีดีตอ้ งสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
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ของนักเรี ยนโดยใช้วิธีการทีสามารถสะท้อนถึ งคุณค่าของจุดหมายการเรี ยน เช่ น ใช้แบบทดสอบ
หลายตัว เลื อ ก เมื อต้อ งการประเมิ น ความรู ้ ด้า นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น แต่ เ มื อต้อ งการประเมิ น
ความสามารถทางด้า นการพูด ก็ เ ปลี ยนการประเมิ น เป็ นการประเมิ น การปฏิ บ ัติ ถ้า ต้องการ
ประเมินผลสัมฤทธิ มีวิธีการประเมินหลายวิธีการทีสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ นัน ๆ ได้แก่ วิธีการ
เลื อกตอบ เช่ น ตัวเลื อกหลายตัวเลื อก การเลื อกถู ก /ผิด การจับ คู่ และการเติ มคํา การประเมิ น
แบบอัตนัย การประเมินการปฏิ บตั ิ จะใช้การสังเกตและดุลยพินิจตัดสิ น และการติดต่อสื อสาร
โดยตรงกับนัก เรี ย น คื อการตังคํา ถามให้นัก เรี ย นตอบ จะช่ ว ยให้นัก เรี ยนได้คิ ด ไตร่ ตรองและ
เกิ ด การเรี ย นรู ้ การซัก ถามที ลึ ก ซึ งลงไปในกระบวนการคิ ดหาเหตุ ผ ลของนัก เรี ย นจะช่ ว ยให้
นักเรี ยนสามารถปรับและเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาได้ การวัดและประเมินผลควรวัดจากชินงานหรื อ
ภาระงานทีครู ผูส้ อนให้นกั เรี ยนได้ปฏิ บตั ิ เช่ น แบบฝึ กหัด การทํารายงานเดี ยว/กลุ่ม ใบงาน เมือ
ครู ผสู้ อนได้ตรวจพร้อมเขียนความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะลงในแบบฝึ กหัด หรื อใบงาน รายงาน
ของนักเรี ยนเมือนักเรี ยนได้อ่าน เพือทราบว่านักเรี ยนมีขอ้ ผิดพลาดอย่างไร ตรงไหน และประเด็น
ทีถูกต้องอย่างไร สามารถใช้เป็ นการประเมิน เพือปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
เพราะสามารถประเมิ น ด้า นความรู ้ ค วามสามารถในเนื อหาตรงประเด็ น นิ สั ย การทํา งาน
ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความเป็ นระเบี ยบวินัย ความเรี ยบร้อย ความมุ่งมันพิถีพิถนั
ในความสําเร็ จของงาน ความริ เริ มสร้างสรรค์ ทักษะการเขียน การสื อความหมาย จะทําให้เห็น
ความเจริ ญก้าวหน้าของนักเรี ยนอย่างต่อเนื อง จะเป็ นการสะท้อนภาพการเรี ยนรู ้ อย่างแท้จริ งของ
นักเรี ยน ชวลิ ต ชู กาํ แหง (2553: 132) ได้กล่าวถึงการประเมินการปฏิ บตั ิงานว่า เป็ นการประเมิน
ชนิ ดของพฤติกรรมนักเรี ยนทีแสดงออกโดยครู เป็ นคนออกแบบหรื อกําหนดพฤติกรรมทีต้องการ
และสอดคล้องกับปาริ ฉตั ร ลีลาเลอเกียรติ (2554: 276) ได้ศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
ภูมิปัญญาท้องถินเพือพัฒนาธุ รกิจในโรงเรี ยนและชุมชน พบว่า การประเมินผลการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถินจะประเมินผลได้จากผลิ ตภัณฑ์หรื อชิ นงานว่ามี ความถูกต้องสมบูรณ์ นาํ ไปใช้ประโยชน์
ได้จ ริ ง ตามวัต ถุ ป ระสงค์หรื อไม่ ชิ นงานที สมบู รณ์ ต ามจุ ด ประสงค์ หมายถึ ง ความสํา เร็ จ ของ
การเรี ยนรู้ทีได้ฝึกฝนมา ดังทีครู ผสู้ อนได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
…ถ้าเป็ นด้านเนื อหาภูมิปัญญาท้องถินจะวัดจากการทําใบงาน หรื อแบบทดสอบ... ถ้าให้นกั เรี ยน
ทําชินงานจะประเมินผลตามเกณฑ์ทีครู กาํ หนด ...แต่บางครังก็มีการประเมินผลตามสภาพจริ งบ้าง
เพราะจะทําให้ครู รู้จกั นักเรี ยนมากขึน หรื อเห็นความชํานาญเฉพาะด้านของเด็กมากขึน...

1.1.5 ข้อเสนอแนะอืน ๆ เกียวกับการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
ข้อเสนอแนะอื น ๆ เกียวกับการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ น พบว่า
ในการเรี ย นการสอนควรมี เ ครื อ ข่ า ยเพื อการแลกเปลี ยนความรู ้ ร ะหว่ า งครู ผู ้ส อน หรื อ ผู ้ที มี
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ส่ วนเกียวข้องกับการเรี ยนการสอน เช่น ผูบ้ ริ หาร ปราชญ์ชาวบ้าน ผูป้ กครองนักเรี ยน ในการเรี ยน
การสอนถ้า จัด ครู ผูส้ อนเข้า สอนไม่ ต รงกับ สาขาวิช า จะทํา ให้ ก ารถ่ า ยทอดเนื อหาได้ไ ม่ ต รง
ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ หรื อมาตรฐานการเรี ยนรู้ พืนฐานความรู ้เดิมของนักเรี ยนจากระดับชัน
ทีผ่านมาไม่ครอบคลุมทําให้การถ่ายทอดเนือหาในระดับทีสู งขึนเป็ นไปอย่างล่าช้า และครู มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีน้อยทําให้เข้า ถึ งข้อมูลใหม่ ๆ ที จะนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนไม่ทนั ยุคสมัย
ซึ ง กระทรวงศึกษาธิ การ (2550: 145-146) และกระทรวงศึกษาธิ การ (2550: 302) ได้กล่าวถึง
การพัฒนานักเรี ยนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ครู ตอ้ งมีศกั ยภาพในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ทีหลากหลาย เมือกระบวนการเรี ยนรู ้จาํ เป็ นต้องมีการเปลียนแปลงไป บทบาทของครู ยอ่ มมี
การเปลียนแปลงไปด้วย เพราะครู เป็ นปั จจัยสําคัญในกระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน
ในการทํางานถ้าให้นกั เรี ยนทํางานชินเดียวกันบางคนทําได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง แต่บางคนอาจ
ต้องใช้เวลานาน แต่ถา้ หากว่าได้ทาํ งานทีนักเรี ยนสนใจและเหมาะสมกับความสามารถก็จะสามารถ
ทําได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้องเช่นเดียวกัน การเรี ยนรู ้อาจเกิดขึนได้ อย่างรวดเร็ วหรื อช้าก็ได้ขึนอยู่
กับองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1) ระดับความมากน้อยของแรงจูงใจ หรื อแรงกระตุน้
ภายในตัวผูเ้ รี ยน 2) อุปสรรคหรื อปั ญหาทีขีดคันมิให้นกั เรี ยนบรรลุถึงเป้ าหมายทีต้องการได้ และ
3) ความสามารถของนักเรี ยน จากองค์ประกอบทัง 3 ประการ มีความเกียวข้องกัน ถ้าหากนักเรี ยน
มีแรงผลักภายในตัวเองสู ง การเรี ยนรู ้ ยอ่ มดําเนิ นไปได้ในเวลาอย่างรวดเร็ ว ถ้านักเรี ยนมีแรงผลัก
ในตัวเองตําการเรี ยนรู ้ ย่อมดําเนิ นไปอย่างเชื องช้า แต่ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีสติปัญญาไม่เท่ากัน
ในทุ ก ด้า น แต่ ทุ ก คนก็ มี โอกาสที จะพัฒนาได้ถ้า หากได้รับ การช่ วยเหลื อ สนับสนุ น แนะแนว
ทีถูกต้อง เหมาะสม จะทําให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง และสอดคล้อง
กับปาริ ฉตั ร ลีลาเลอเกียรติ (2554: 277) ได้ศึกษาเรื องรู ปแบบการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
เพือพัฒนาธุ รกิ จในโรงเรี ยนและชุ มชน พบว่า บุคลากรที จะต้องมี ส่วนเกี ยวข้องรั บผิดชอบและ
ปฏิ บ ัติ ง านร่ ว มกัน คื อ ครู ผู ้บ ริ หารภาครั ฐ ผู ้ป กครอง ครู ภู มิ ปั ญ ญา จะต้อ งมี ก ารประชุ ม
ปรึ กษาหารื อหรื อคัดสรรภูมิปัญญาที จะนํามาสอนในโรงเรี ยนร่ วมกัน ดังที ครู ผูส้ อนได้สะท้อน
ความคิดเห็น ทีว่า
...ถ้ามีเครื อข่ายเพือการแลกเปลียนความรู ้ก็คงจะทําให้การเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถินได้พฒั นา
ไปอีกระดับหนึง...การเรี ยนการสอนถ้ามีการแลกเปลียนระหว่างครู ผสู ้ อนกับผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ย
น่าจะเป็ นผลดีต่อนักเรี ยน เช่น ผูบ้ ริ หาร ปราชญ์ชาวบ้าน ผูป้ กครอง…ในการเรี ยนการสอนถ้าให้ครู
ทีไม่มีความรู ้หรื อขาดความชํานาญในแต่ละสาขาวิชา จะทําให้การถ่ายทอดไม่ตรงตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้...พืนฐานความรู ้เดิมของนักเรี ยนก็มีส่วนสําคัญในการเรี ยนในระดับสู งขึนไป ถ้าความรู ้
เดิ มที เรี ยนผ่านมาไม่ครอบคลุม อาจทําให้การเรี ยนที จะต่อยอดในระดับสู งขึ นไปมี ปัญหาได้...
สิ งสําคัญถ้าครู มีความรู ้ไม่ทนั ยุคทันเหตุการณ์ จะทําให้นกั เรี ยนขาดโอกาสทีจะเรี ยนรู ้สิงใหม่ ๆ...
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1.2 การสัมภาษณ์นกั เรี ยนทีมีต่อการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน
ผลการสัมภาษณ์นกั เรี ยนทีมีต่อการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิน นักเรี ยนมี
ความเห็ นโดยสรุ ป ดังนี ด้ า นการจัด การเรี ยนการสอนของครู พบว่า ครู ผูส้ อนใช้การบรรยาย
ประกอบหนังสื อ บางครังก็มีใบความรู ้ ตังคําถามให้นกั เรี ยนตอบ บางครังก็ให้นกั เรี ยนเล่าเรื อง
สิ งทีนักเรี ยนพบเห็นในชุ มชน ให้จดั กลุ่มไปร่ วมกิจกรรมกับชุ มชน ทํารายงานส่ ง หรื อทําใบงาน
ด้ านแหล่ งเรียนรู้ ส่ วนมากนักเรี ยนจะไปใช้แหล่งเรี ยนรู ้จากหนังสื อเรี ยน หรื อไปค้นหนังสื อเรี ยน
ในห้ อ งสมุ ด ถามผู้ป กครอง ถามปราชญ์ ช าวบ้า น แต่ ที ง่ า ยที สุ ดคื อ ค้น จากอิ น เทอร์ เ น็ ต
ด้ านการเผยแพร่ ผลงาน นักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็นว่าควรนําไปจัดป้ ายนิเทศ หรื อจัดนิ ทรรศการ หรื อ
เผยแพร่ ทางอินเทอร์ เน็ต ด้ านประโยชน์ ภูมิปัญญาท้ องถินต่ อนักเรี ยน นักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็ นว่า
มี ป ระโยชน์ มาก ไม่อยากให้สิ งที มี อยู่ใ นชุ ม ชนหายไป อยากให้มีก ารสื บทอด หรื ออนุ รักษ์ไ ว้
เพราะบางอย่างเราไม่รู้ถา้ ไม่ไปถามคงไม่มีใครบอก มีหลายอย่างทีไม่รู้ เช่น เครื องดักกบไม่เคยเห็น
ได้ยินแต่คุณตาเล่าให้ฟังว่าสมัยตาเป็ นเด็กเคยไปดักกบ และได้เรี ยนวิธีการสานตุม้ (เครื องดักกบ)
จากคุณพ่อของคุณตา เป็ นต้น ด้ านข้ อเสนอแนะเกียวกับการเรียนการสอน นักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็นว่า
อยากให้พาไปเรี ยนนอกสถานที หรื อให้ทาํ งานเป็ นกลุ่ม เพราะถ้าทํางานเดี ยวบางครังทําไม่ทนั
ถ้ามีเพือนจะได้ช่วยกันทํา ช่วยกันคิด งานน่าจะเสร็ จเร็ วขึน
1.3 การศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที ใช้ใ นการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ทฤษฎี การเรี ยนรู้ ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ เพื อประกอบการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ย นการสอนที ส่ ง เสริ ม การจัด การความรู ้ เพือสื บ สานภู มิ ปั ญญาท้องถิ น สํา หรั บ
นั ก เรี ยนชั นมัธ ยมศึ ก ษา ผู ้วิ จ ั ย ได้ ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ พบว่ า 1) กลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย ม
(Behaviorism) เป็ นทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ข องธอร์ น ไดค์ (Thorndike) ซึ ง กอร์ ด อน และเฮลการ์ ด
(Gordon and Hilgard, 1981) และทิ ศนา แขมมณี (2555) ได้ก ล่ า วถึ ง กลุ่ม พฤติ ก รรมนิ ย มว่า
การเรี ยนรู ้เป็ นเรื องของการแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้ เป็ นการเกิดความสัมพันธ์เชื อมโยง (Connection)
ระหว่างสิ งเร้ า (Stimulus) กับปฏิ กิริยาตอบสนอง (Response) 2) กลุ่มพุทธิ นิยม (Cognitivism)
เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู้ของบรู เนอร์ (Bruner, 1963) ซึ ง ทิศนา แขมมณี (2545) และสิ ริวรรณ ศรี พหล
(2554) ได้กล่าวถึ งกลุ่มพุทธิ นิยมว่า เป็ นการเรี ยนรู ้ เกิดจากการลงมือปฏิบตั ิ และมีปฏิสัมพันธ์กบั
สิ งแวดล้อม กระบวนการเรี ยนรู ้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง และออซุ เบล (Ausubel)
การเรี ยนรู ้ จะมีความหมายหรื อมี คุณค่า เมือสิ งทีเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั สิ งทีเคยเรี ยน (David,
Joseph and Helen, 1968) และ 3) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมของนิโคล และโฮลลี (Nicol and
Holly, 2004) ซึ ง กรมสุ ขภาพจิต (2544) ได้กล่าวถึ งการเรี ยนรู ้ แบบมี ส่วนร่ วมว่า เป็ นรู ปแบบ
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การเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาบุคคลทังด้านความรู ้ เจตคติ และทักษะได้ดีทีสุ ด
หลักการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมประกอบด้วยหลักการพืนฐาน 2 ประการ คือ 3.1) การเรี ยนรู้เชิ ง
ประสบการณ์ เป็ นการเรี ยนรู้ทีมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้จากประสบการณ์เดิ ม เป็ นการเรี ยนรู้
ทีอาศัยประสบการณ์ เดิ มของผูเ้ รี ยน ประสบการณ์ ทาํ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ สิงใหม่ ๆ ทีท้าทายอย่าง
ต่อเนือง และเป็ นการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก (Active Learning) คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องทํากิจกรรมอยูต่ ลอดเวลา
ไม่ใช่นงฟั
ั งบรรยายอย่างเดียว การมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
ปฏิสัมพันธ์ทาํ ให้เกิดการขยายตัวของเครื อข่ายความรู ้ออกไปอย่างกว้างขวาง การสื อสารทุกรู ปแบบ
เช่ น การพูด การเขี ย น การวาด ซึ งจะทํา ให้ เ กิ ด การแลกเปลี ยน การวิเ คราะห์ และสั ง เคราะห์
การเรี ย นรู้ 3.2) กระบวนการกลุ่ ม จะช่ ว ยให้ ผู ้เ รี ย นได้มี ส่ ว นร่ ว มสู ง สุ ด และทํา ให้ ง านบรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสุ ด 4) ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็ นทฤษฎีการสร้างความรู้
ซึ ง วัชรา เล่ าเรี ยนดี (2553) ได้กล่าวว่า เป็ นทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ทีเน้นวิธีการเรี ยนรู ้ มากกว่าการให้
ความรู้ โดยตรง ซึ ง ไวกอทสกี (Vygotsky) และเพียเจต์ (Piaget) (David, 1996) มี ความเชื อว่า
ผูเ้ รี ย นสร้ า งความจริ ง ด้วยตนเองจากการรั บ รู ้ จากประสบการณ์ ดัง นันความรู ้ ห รื อ การเรี ย นรู้
เรื องใหม่จึงเป็ นองค์ประกอบหนึ งของประสบการณ์ เดิม แนวคิดเกียวกับความรู ้ และวิธีการได้มา
ซึ งความรู ้ ไ ด้ม าจากการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ บุ ค คลอื น และสิ งแวดล้อ มอย่า งกระตื อ รื อร้ น ดัง นัน
การจัดการกับสิ งแวดล้อม และสิ งแวดล้อมทีเหมาะสม จึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ งของ
การเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างความรู้ การเรี ย นรู้ ตามแนวทางการสร้ า งความรู้ เป็ นการเรี ย นรู้
อย่า งต่อ เนื องจากความรู ้ เดิ ม หรื อประสบการณ์ เดิ ม เป็ นการแสวงหาความหมายใหม่ ความรู้
ความเข้าใจใหม่ และเป็ นการสร้างความเข้าใจในภาพรวมมากกว่าเรี ยนรู ้เป็ นส่ วน ๆ
1.4 กระบวนการจัดการความรู้ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์กระบวนการจัดการความรู้จาก
หน่วยงาน นักวิชาการ และนักการศึ กษา ทังในประเทศและต่างประเทศ พบว่า ได้มีหน่ วยงาน
นักวิชาการ และนักการศึกษา ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู้ ซึ ง สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิมผลผลิตแห่ งชาติ (2548)ได้กล่าวถึ งกระบวนการ
จัด การความรู ้ ว่า ประกอบด้วย 1) การบ่ง ชี ความรู ้ 2) การสร้ างและแสวงหาความรู้ 3) การจัด
ความรู้ ให้เป็ นระบบ 4) การประมวลและกลันกรองความรู ้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปั น
แลกเปลียนความรู้ และ 7) การเรี ยนรู้ บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
จัดการความรู ้ ว่า ประกอบด้วย 1) การค้นหาความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัด
ความรู้ ใ ห้ เ ป็ นระบบ 4) การประมวลและกลันความรู้ 5) การเข้า ถึ ง ความรู้ 6) การแบ่ ง ปั น
แลกเปลียนเรี ยนรู้ และ7) การเรี ยนรู้ วิจารณ์ พานิช (2547) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู้
ว่า ประกอบด้วย 1) การกําหนดความรู ้ ทีต้องการใช้ 2) การเสาะหาและยึดกุมความรู้ 3) การสร้าง
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ความรู้ 4) การกลันกรอง 5) การแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ 6) การประยุกต์ใช้ความรู้ บดิ นทร์ วิจารณ์
(2550) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู ้วา่ ประกอบด้วย 1) การกําหนดชนิ ดของทุนปั ญญา
หรื อ องค์ค วามรู้ ที ต้อ งการ 2) การสร้ า งทุ น ปั ญ ญาหรื อ การค้น หา 3) การเสาะหาและจัด เก็ บ
องค์ความรู้ในองค์กร 4) การแบ่งปั นแลกเปลี ยน และ 5) การใช้ประโยชน์ ประพนธ์ ผาสุ ขยืด
(2550) ได้กล่าวถึ งกระบวนการจัดการความรู ้ ว่า ประกอบด้วย 1) ทิศทางของการจัดการความรู้
2) การแลกเปลียนเรี ยนรู้ 3) การประยุกต์ใช้ สุ นิตย์ ชูใจ (2550) ได้กล่าวถึ งกระบวนการจัดการ
ความรู ้ ว่าประกอบด้วย 1) ปรับวัฒนธรรมองค์กร 2) การสื อสาร 3) กระบวนการและเครื องมือ
4) เรี ยนรู้ 5) การวัดผล และ 6) การยอมรับและให้รางวัล โนนากะและทาคูชิ (Nonaka and
Takeuchi, 1995) ได้ก ล่ า วถึ ง กระบวนการจัด การความรู ้ ว่า ประกอบด้ว ย 1) การจัดหาหรื อ
การสร้างความรู้ 2) การแบ่งปั นความรู ้ 3) การใช้หรื อการเข้าถึงความรู้ เดล และเกรสัน (Dell and
Grayson, 1998) ได้ ก ล่ า วถึ ง กระบวนการจัด การความรู ้ ว่ า ประกอบด้ ว ย 1) การวางแผน
2) การออกแบบ 3) การปฏิบตั ิ 4) การขยายผล ทาบาน และคณะ (Turban and others, 1998)
ได้กล่า วถึ งกระบวนการจัดการความรู ้ ว่า ประกอบด้วย 1) การสร้ างความรู้ 2) การจัดและเก็บ
ความรู้ 3) การเลือกหรื อการกรอง 4) การกระจาย 5) การใช้ 6) การติดตาม/ตรวจสอบ ไลโบวิทซ์
(Leibowitz,1998) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู ้วา่ ประกอบด้วย 1) การกําหนดความรู้
2) การถอดความรู้ 3) การเลือกความรู้ 4) การแบ่งปั นความรู ้ 5) การนําความรู้ไปใช้ 6) การสร้าง
ความรู ้ ใ หม่ 7) การจัดเก็บความรู ้ และ 8) การพัฒนาและขยายความรู้ มาร์ ควอท์ (Marquardt,
2002) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู ้วา่ ประกอบด้วย 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้าง
ความรู้ 3) การจัดเก็บความรู ้ 4) การวิเคราะห์และการจัดทําฐานข้อมูล 5) การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ และ 6) การประยุกต์ใช้ แมกเนอลิ น และสปาร์ ก (McNurlin and Sprague, 2006)
ได้ก ล่ า วถึ ง กระบวนการจัด การความรู ้ ว่ า ประกอบด้ว ย 1) การสร้ า งและรวบรวมความรู้
2) การจัดระบบและประเภทความรู้ 3) การนําไปใช้ และ 4) การซึ มซับและนําความรู ้ ไปใช้ใหม่
จากกระบวนการจัดการความรู้ ที กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้นาํ ไปสังเคราะห์ได้กระบวนการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ 6 ขันตอน คือ 1) การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน (Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom) เป็ นการเตรี ยม
ความพร้ อ มให้ นัก เรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี ยวกับ การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น
2) การออกแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Designing) เป็ นการกําหนดเป้ าหมาย
ในการจัด การความรู ้ กําหนดหน้า ที บทบาทของนัก เรี ย นและวิธี ก ารจัดการความรู ้ ใ ห้ตรงตาม
เป้ าหมาย 3) การสร้างความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็ น
ความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นการสร้างความรู้โดยให้นกั เรี ยนไปศึกษาค้นคว้าจาก
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ความรู้ ทีฝังลึ ก (Tacit Knowledge) จนได้ความรู ้ ทีมีอยู่ในตัวตนของนักเรี ยนเปลียนเป็ นความรู้
ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 4) การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge
Sharing for the New Body of Knowledge) เป็ นการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็น
ของสมาชิ ก ในกลุ่ ม จนเกิ ด เป็ นองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ข องกลุ่ ม 5) การจัด เก็ บ ความรู ้ อ ย่างเป็ นระบบ
(Systematic Storing of Knowledge) เป็ นการจัดทําข้อมูลให้เป็ นระบบเป็ นฐานความรู้โดยการนํา
เทคโนโลยีมาช่วยให้เข้าถึงความรู ้ได้ง่ายและรวดเร็ วขึน และ 6) การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge
Applying) เป็ นการนํ า ความรู ้ ที ได้ ม าสร้ า งผลงานให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง และชุ ม ชน
อย่างสร้างสรรค์
1.5 หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
หลัก การของรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โดยยึดหลักการเรี ยนรู้ทีเน้นให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิ
ทังในระดับ บุ ค คลและระดับ กลุ่ ม โดยให้ นัก เรี ย นได้แ ลกเปลี ยนความรู ้ ร่ ว มกัน ซึ งรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนจะมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนสร้ างความรู ้ จากการปฏิ บตั ิร่วมกันและมีการจัดเก็บความรู้
ทีมี อยู่ในตัวตนของนักเรี ยนเปลี ยนเป็ นความรู ้ ทีชัดแจ้ง ด้วยการแลกเปลี ยนความรู ้ จะก่ อให้เกิ ด
กระบวนการจัดการความรู ้จนเกิดเป็ นผลงานตามกระบวนการของรู ปแบบ ซึ งผลจากกระบวนการ
จัดการความรู้ทีนักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าจากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) จะกลายเป็ นความรู้
ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ทีนักเรี ยนสามารถนําไปขยายผล โดยการเผยแพร่ ต่อผูอ้ ืน และ
สามารถนําความรู ้นนไปประยุ
ั
กต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
1.6 วัตถุ ประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา เพือให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน
2. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น
สํา หรั บนัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา เรี ย กว่า PHOSAI Model มี องค์ประกอบ คื อ 1) หลัก การ
2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการความรู้ 4) การวัดและประเมินผล และ 5) ปั จจัยทีเอือต่อ
การจัดการความรู้ ทัง 5 องค์ประกอบจะมาจาก 2 ส่ วน ดังนี ส่ วนที 1 ปั จจัยทีเอือต่อการจัดการ
ความรู ้และปั จจัยทีสนับสนุ นต่อการจัดการความรู ้ของนักเรี ยน และส่ วนที 2 กระบวนการจัดการ
ความรู ้ ของนักเรี ยนทัง 2 ส่ วน จะมี ค วามเชื อมโยงซึ งกันและกัน โดยปั จจัย ที เอื อต่ อการจัดการ
ความรู ้และปั จจัยทีสนับสนุ นต่อการจัดการความรู ้ของนักเรี ยนนัน เป็ นปั จจัยทีสําคัญทีจะช่ วยให้
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นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ตามกระบวนการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถินของนักเรี ยนได้ประสบ
ผลสําเร็ จ ซึ ง จอยส์ เวลและซาวเวอร์ (Joyce Weil and Showers, 1992: 197-210) ได้กล่าวถึง
รู ปแบบการเรี ยนการสอนว่า ต้องเริ มจากเสนอภาพเหตุการณ์ในห้องเรี ยน (Scenario) เพือนําไปสู่
การเรี ยนการสอนซึ งองค์ประกอบของรู ปแบบจะต้องกล่าวถึงทีมาของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
(Orientation to the Model) ประกอบด้วย เป้ าหมายของรู ปแบบ ข้อตกลงเบืองต้น หลักการ
มโนทัศน์ทีสําคัญทีเป็ นพืนฐานของรู ปแบบการเรี ยนการสอน (The Model of Teaching) จะต้องมี
กิ จกรรมที จะสอนเป็ นขัน ๆ ซึ งแต่ละรู ปแบบมีจาํ นวนขันตอนการสอนแตกต่างกันไป การนํา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ (Application) เป็ นการแนะนํา และให้ขอ้ สังเกตการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนนัน เช่น จะใช้เนื อหาประเภทใดใช้กบั เด็กระดับใดจึงจะเหมาะสม เป็ นต้น และ
ผลทีเกิดขึนกับนักเรี ยนทังทางตรง และทางอ้อม (Instructional and Nurturant Effects) เป็ นการ
บอกให้รู้ว่าแต่ละรู ปแบบจะเกิดผลอะไรบ้างกับนักเรี ยน โดยทีผลทางตรงมาจากการสอนของครู
ทีจัดขึนตามขันตอน ส่ วนผลทางอ้อมมาจากสภาพแวดล้อม ซึ งถือเป็ นผลกระทบทีเกิดแฝงไปกับ
การสอน ซึงสามารถใช้เป็ นข้อพิจารณาในการเลือกรู ปแบบการสอนไปใช้ อาร์ เรนด์ (Arend, 2011:
7) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนว่า องค์ประกอบของรู ปการเรี ยนการสอน
จะต้อ งประกอบด้ ว ยหลั ก การตามทฤษฎี ที ใช้ เ ป็ นแนวคิ ด พื นฐาน ในการพัฒ นารู ปแบบ
ผลการเรี ยนรู้ทีต้องการ วิธีสอนทีจะทําให้การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ของรู ปแบบ และ
สิ งแวดล้อมในการเรี ยนการสอนทีจะนําไปสู่ ผลการเรี ยนรู ้ทีต้องการ ทิศนา แขมมณี (2555: 222)
ได้กล่ าวถึ งองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนว่า มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด
หรื อความเชือทีเป็ นพืนฐานหรื อเป็ นหลักของรู ปแบบการสอนนัน มีการบรรยายและอธิ บายสภาพ
หรื อลักษณะของการจัดการเรี ยนการสอนทีสอดคล้องกับหลักทียึดถือ มีการจัดระบบ คือ มีการจัด
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถนําผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายของ
ระบบหรื อกระบวนการนัน ๆ และมีการอธิ บายหรื อให้ขอ้ มูลเกียวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอน
ต่ า ง ๆ อัน จะช่ ว ยให้ก ระบวนการเรี ย นการสอนนัน ๆ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด จากรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ กระบวนการจัดการความรู ้ ทงั 2 ส่ วน จะมีความ
เชื อมโยงซึ งกันและกัน โดยปั จจัยทีเอือต่อการจัดการความรู ้ และปั จจัยทีสนับสนุ นต่อการจัดการ
ความรู ้ ของนัก เรี ย นนันเป็ นปั จจัย ที สํา คัญ ที จะช่ ว ยให้นัก เรี ย นเกิ ดการเรี ย นรู้ ตามกระบวนการ
จัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ นของนักเรี ยนไห้ประสบผลสําเร็ จ ซึ งองค์ประกอบทัง 2 ส่ วน
มีความสําคัญดังนี
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2.1 ปัจจัยทีเอือต่อการจัดการความรู ้ และปัจจัยทีสนับสนุนการจัดการความรู ้ ดังนี
2.1.1 ปัจจัยทีเอือต่อการจัดการความรู ้ พบว่า
2.1.1.1 บรรยากาศ ปั จจัยด้านบรรยากาศซึ งประกอบไปด้วยบรรยากาศ
ด้านกายภาพ ด้านจิตวิทยา และด้านสังคม ซึ งเป็ นปั จจัยทีเอือต่อการจัดการความรู ้ ของนักเรี ยน
ซึ งปั จจัย ด้า นบรรยากาศ ประกอบด้วย บรรยากาศด้านกายภาพซึ งเป็ นสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรี ยนจะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ได้อย่างมีความสุ ข เช่น ห้องเรี ยนมีขนาดเหมาะสม
มี แ สงสว่า งเพีย งพอ กระดานดํา มี ข นาดเหมาะสม โต๊ ะ เก้า อี มี ข นาดเหมาะสมกับ วัย นัก เรี ย น
ซึง กาญจนา คุณารักษ์ (2553: 42) ได้กล่าวถึงสิ งแวดล้อมทางการเรี ยนว่า สถานทีทําการสอนเป็ น
สิ งแวดล้อมทีมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนการสอน นอกจากบรรยากาศด้านกายภาพแล้วปั จจัยทางด้าน
จิตวิทยา ก็เป็ นปั จจัยทีสําคัญต่อทางด้านจิตใจถ้านักเรี ยนรู ้ สึกสบายใจ มีความอบอุ่น มีความเป็ น
กันเองมีปฏิ สัมพันธ์ อนั ดี ต่อกัน มีความรัก ความศรั ทธาต่อครู ผูส้ อน ตลอดจนมีอิสระในการ
แสดงออกอย่า งมี ก าลเทศะ จะทําให้บรรยากาศการเรี ย นรู ้ เป็ นไปอย่างราบรื น ซึ งจะส่ ง ผลต่อ
การจัดการความรู้ ของนักเรี ย นได้บรรลุ ตามวัตถุ ป ระสงค์ และสอดคล้องกับวรรณกร ทวีแก้ว
(2553: 247) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่า บรรยากาศทีผ่อนคลายและ
ไม่เป็ นทางการจนเกินไปจะทําให้นกั เรี ยนสามารถดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ให้เป็ นไปด้วยดี
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และปั จ จัย ทางด้า นสั ง คม เป็ นสภาพแวดล้อ มที ปลู ก ฝั ง ให้ นัก เรี ย นรู้ จ ัก
การแลกเปลี ยนความรู ้ ซึงกันและกัน รู ้ จกั การรั บฟั งความคิดเห็ นของคนอื น การมี มนุ ษย์สัมพันธ์
การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น จัดกลุ่มในลักษณะการนังเป็ นวงกลมเพือให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์
มองเห็นหน้าเพือนทุกคนในการทํางานเป็ นกลุ่ม เซ็งกี (Senge, 1990: 9) ได้กล่าวถึงการมีวิสัยทัศน์
ร่ วมกัน (Shared Vision) วิสัยทัศน์จะเป็ นพลังในการขับเคลือนภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรเพือไปสู่
จุดมุ่งหมายทีกําหนดไว้ และเป็ นจุดร่ วมและเป็ นพลังในการเรี ยนรู ้ของสมาชิ กในองค์กร ซึ งผูน้ าํ
จําเป็ นต้องมีการพัฒนาวิสัยทัศน์เฉพาะขึนมา และแบ่งปั นให้ผอู ้ ืนได้รู้ เข้าใจ โดยวิสัยทัศน์ร่วมนี
มีคุณค่าทังทางภายใน เช่น การสร้างแรงบันดาลใจให้คนเกิดความยึดมัน ศรัทธา หรื อเกิดความ
ผูกพันกับทีม กับองค์กร เพือเป็ นแรงผลักดันให้คนเกิดการคิด และทําในสิ งทีดีกว่า ส่ วนคุณค่า
ภายนอก ได้แก่ ผลสําเร็ จทีเกิดขึนกับองค์กร ด้านทีองค์กรมีความเป็ นเลิศ ซึ งสอดคล้องกับฉลองรัฐ
อินทรี ย ์ (2550: 187) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี พบว่า ปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ คือ ยุทธศาสตร์
ความไว้ว างใจ พลัง ร่ ว มและการมี ส่ ว นร่ ว มทํา ให้ค ณาจารย์เ กิ ด ความไว้ว างใจซึ งกัน และกัน
ในการดําเนิ น การจัด การความรู้ ตลอดจนเกิ ด ความภาคภูมิ ใ จในผลงานของตนเองที ได้ส ร้ า ง
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องค์ความรู้ไว้เป็ นจํานวนมาก ได้เก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบไว้ใน Website เอกสาร แฟ้ มสะสมงาน
ตลอดจนการได้เผยแพร่ ความรู ้ ทางวิทยุกระจายเสี ยงของมหาวิทยาลัย เกิ ดความภาคภูมิใจและ
ศรัทธาในผูบ้ ริ หารและสถาบัน และเซ็งกี (Senge, 1990: 10) ยังได้กล่าวถึ งการเรี ยนรู้ของทีม
(Team Learning) ว่า เป็ นสิ งหนึ งทีต้องคํานึ งถึงนันก็คือ จะทําอย่างไรให้ระดับความสามารถของ
ทีมเหนื อกว่าระดับความสามารถของบุ คคลในที ม โดยการพัฒนาทีมให้มีขีดความสามารถนัน
จําเป็ นต้องมีการประสานความสัมพันธ์กนั ไว้เป็ นอย่างดี โดยผ่านการพูดคุ ย และการอภิปราย
ร่ วมกันของคนในองค์กร เพือให้เกิ ดการปรั บทิศทางให้เหมาะสมกับองค์กร ซึ งจําเป็ นอย่างยิง
ทีจะต้องมีการเพิมอํานาจในการตัดสิ นใจให้แก่บุคคลหรื อทีม เพือให้สามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้
2.1.1.2 บุคลากร เป็ นปั จจัยหนึงทีมีส่วนสําคัญต่อการจัดการความรู ้ของ
นัก เรี ย น ซึ งได้แก่ คุ ณเอื อ คุ ณอํา นวย และคุ ณ กิ จ คุ ณเอื อจะเป็ นผูบ้ ริ ห ารซึ งเป็ นผูท้ ี มี ส่ ว น
เกียวข้องกับการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนมีหน้าทีสนับสนุนนโยบายด้านหลักสู ตรในการจัดความรู้
ในโรงเรี ยน จัดสรรทรัพยากรสําหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน อํานวยความสะดวกให้กบั
นักเรี ยนในการศึกษาค้นคว้าความรู ้ทงในโรงเรี
ั
ยนและนอกโรงเรี ยน จัดหางบประมาณสนับสนุ น
ให้นัก เรี ย นได้ป ฏิ บ ตั ิ กิ จ กรรมทังในและนอกสถานที จัด หาวัส ดุ -อุ ป กรณ์ ระบบเทคโนโลยี
ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ซึง เดล และเกรสัน (Dell and Grayson, 1998: 167) ได้กล่าวถึง ปั จจัยที
ทํา ให้ส ามารถจัด การความรู ้ ไ ด้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผล โดยเฉพาะวัฒนธรรมองค์ก รจะต้อ งได้รับ
การสนับ สนุ นจากผูบ้ ริ หารระดับ สู งในการเป็ นแบบอย่า งที ดี สร้ างบรรยากาศที ทําให้บุคลากร
กล้าคิด กล้าทํา เปิ ดเผยต่อกัน มีการทํางานเป็ นทีม วิจารณ์ พานิช (2551: 21) ได้กล่าวถึงคุณเอือ
หรื อคุณเอือระบบ (Chief Knowledge Office: CKO) ว่าเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรทําหน้าที
จัดการระบบการจัดการความรู้ขององค์กร ซึ งสอดคล้องกับ ฉลองรัฐ อินทรี ย ์ (2550: ) ได้ศึกษา
เรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี พบว่า ปั จจัย
ทีส่ งผลต่อผลสําเร็ จของการจัดการความรู ้ทีสําคัญคือ ผูบ้ ริ หารซึ งมีอิทธิ พล บทบาท และอํานาจ
ทีสามารถชักจูง โน้มน้าวและผลักดันให้บุคคลอืนในหน่ วยงานหรื อสถาบันดําเนิ นการประสาน
เข้าร่ วม และให้ความร่ วมมือในกิ จกรรมของสถาบันความรู ้ และการบริ การความรู้ ของสถาบัน
เพือให้การจัดการความรู้ ของสถาบันบรรลุเป้ าหมาย และวรรณกร ทวีแก้ว (2553: 236) ได้ศึกษา
เรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธ ยมศึ กษาในสถานศึ ก ษา สังกัด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขันพื นฐาน พบว่ า ในการทดลองใช้ รู ป แบบได้รั บ
การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ซึ งคอยทําหน้าทีเป็ นคนเอือ คอยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มี
การนํารู ปแบบการจัดการความรู้ ของนักเรี ยนนําไปสู่ การปฏิ บตั ิอย่างจริ งจัง โดยร่ วมกับครู ทีทํา
หน้าทีเป็ นคุณอํานวย จัดให้มีการกําหนดว่าต้องการจัดการความรู ้ของนักเรี ยน เรื องอะไร และ
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เพืออะไร จัดสรรทรัพยากรสําหรับกิจกรรมการจัดการความรู ้ของนักเรี ยนให้เพียงพอ ดําเนิ นการ
ให้กิจกรรมการจัดการความรู ้ อยู่ในกิ จกรรมชมรม/ชุ มนุ มของโรงเรี ยน คอยติดตามให้คาํ แนะนํา
ใส่ ใจ ยกย่อง และให้รางวัล เพือเป็ นขวัญและกําลังใจในการดําเนิ นการจัดการความรู ้ของนักเรี ยน
ส่ วนครู ท าํ หน้า ที เป็ นคุ ณ อํา นวย มี หน้า ที ในการกํา หนดกิ จกรรมให้ก ับ นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้ ตาม
ความสามารถ อํานวยความสะดวกในการจัดการความรู ้ของนักเรี ยน ส่ งเสริ มให้เกิดการแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ เชื อมโยงระหว่างนักเรี ยนในกลุ่มทีมีเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เชื อมโยงระหว่างนักเรี ยน
ต่างกลุ่ม เชื อมโยงกับปราชญ์ช าวบ้าน เพือให้การจัดการความรู ้ ของนักเรี ยนดํา เนิ นการไปด้วย
ความเรี ยบร้อย ซึ ง วิจารณ์ พานิช (2551: 24) ได้กล่าวถึง คุณอํานวย (Knowledge Facilitator: KF)
ว่ า คุ ณ อํา นวยจะเป็ นผู ้ที ส่ งเสริ มให้ เ กิ ด การแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ แ ละอํา นวยความสะดวก
ในการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ทังในเชิ งกิ จ กรรม เชิ งระบบ และเชิ ง วัฒนธรรม และสอดคล้องกับ
วรรณกร ทวีแก้ว (2553: 236) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่า ครู ทีทํา
หน้าทีเป็ นคุ ณอํานวยมีบทบาทเป็ นผูค้ อยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ของนักเรี ย น
ทําหน้าทีเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนํา โดยเฉพาะการเป็ นผูน้ าํ (Leader) พานักเรี ยนดําเนิ นกิ จกรรม
การจัดการความรู้ และนักเรี ย นทําหน้าที เป็ นคุ ณกิ จ มี หน้าทีในการดําเนิ นกิ จกรรมการจัดการ
ความรู ้ มีบทบาทในการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองในการศึกษาค้นหาความรู ้ทงในตั
ั วบุคคล
(Tacit Knowledge) และภายนอกบุคคล (Explicit Knowledge) แล้วนําความรู ้ นนมาแลกเปลี
ั
ยน
ความรู ้ร่วมกันจนกลายเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ และนําความรู ้นนมาจั
ั
ดเก็บไว้ให้เป็ นระบบในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เช่ น จัดทําเป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) หรื อหนังสื อเล่มเล็ก หรื อหนังสื อการ์ ตูน
หรื อแสดงเนื อหาในเว็บบล็อกบนอิ นเทอร์ เน็ ต เป็ นต้น แล้วนําความรู ้ นันไปขยายผล โดยการ
เผยแพร่ ความรู ้ ใ ห้แก่ ผูอ้ ื น และนําความรู ้ นันมาประยุก ต์ใ ช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์ต่อไป ซึ ง วิจารณ์
พานิ ช (2551: 38) ได้กล่าวถึ งคุณกิจ (Knowledge Practitioner: KP) ว่า เป็ นผูด้ าํ เนิ นกิ จกรรม
การจัดการความรู้ ป ระมาณร้ อยละ 90 คุ ณ กิ จก็ คื อ ผูจ้ ัด การความรู ้ ต ัวจริ ง เป็ นผูร้ ่ ว มกํา หนด
เป้ าหมายผลสั ม ฤทธิ ของงาน แล้ว ดํา เนิ น การค้น หา (Capture) ความรู ้ จ ากภายในกลุ่ ม และ
ดําเนิ นการเสาะหา และดูดซับความรู ้ จากภายนอก แล้วนํามาประยุกต์ใช้เพือบรรลุ ผลสัมฤทธิ
ทีร่ วมกันกําหนดไว้ โดยการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน และสอดคล้องกับ วรรณกร ทวีแก้ว (2553:
236) ได้ ศึ ก ษาเรื องการพัฒ นารู ป แบบการจัด การความรู ้ สํ า หรั บ นัก เรี ยนชันมัธ ยมศึ ก ษาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่า นักเรี ยนทําหน้าทีเป็ นคุณกิจ
นักเรี ย นมี บ ทบาทเป็ นผูล้ งมื อปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรม เริ มตังแต่ก ารร่ วมกันระดมความคิ ดเห็ นเกี ยวกับ
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ปั ญหาที เกิ ดขึ นในการทํากิ จกรรม และหาวิธี การแก้ปัญหาจากความรู ้ และประสบการณ์ ข อง
ตนเอง
2.1.2 ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู ้ พบว่า
2.1.2.1 หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551
จุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต รในข้อ 5 กล่ า วว่า นัก เรี ย นมี จิ ต สํา นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ว ฒ
ั นธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และมุ่งสร้าง
สิ งทีดี งามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขซึ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และที แก้ไขเพิ มเติ ม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 7 ทีกล่าวถึ งกระบวนการเรี ย นรู้ ว่า
ต้องมุ่ ง ปลู ก ฝั ง จิ ตสํา นึ ก ที ถู ก ต้อง มี ค วามภาคภูมิ ใ จในความเป็ นไทย รู้ จกั รั ก ษาผลประโยชน์
ส่ ว นรวมและของประเทศชาติ รวมทังส่ ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมของชาติ การกี ฬ า
ภูมิปัญญาท้องถิ น ภูมิปัญญาไทย และความรู ้ อนั เป็ นสากล ตลอดจนอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชี พ รู ้จกั พึงตนเอง มีความริ เริ มสร้างสรรค์ ใฝ่ รู้
และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื อง
2.1.2.2 เทคโนโลยี เป็ นเครื องมื อ ที นัก เรี ย นใช้เ พื อการสื บ ค้น ข้อ มู ล
การค้นหาความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ โรงเรี ยนจะต้องจัดหาให้มีอย่างเพียงพอต่อการใช้งานของ
นักเรี ยน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น ซึ ง เดล และเกรสัน (Dell and Grayson, 1998: 167)
ได้กล่าวถึ งเทคโนโลยีว่า จะช่วยทําให้การจัดการความรู ้ ทาํ ได้อย่างรวดเร็ วขึน เช่น อิ นเทอร์ เน็ต
อินทราเน็ต เป็ นต้น บดินทร์ วิจารณ์ (2550: 49) ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีและกระบวนการทีเอือต่อ
การจัดการความรู้ทีสําคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านการสื อสาร โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่าย เพือให้การจัดการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู ้ ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว และ
ง่ายต่อการใช้งาน และสอดคล้องกับ วรรณกร ทวีแก้ว (2553: 247) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนา
รู ป แบบการจัด การความรู ้ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่า การใช้เทคโนโลยีเพือการจัดการความรู้นกั เรี ยน ได้แก่
เว็บไซต์ทีเกียวกับการจัดการความรู ้ เช่น เว็บไซต์ของสถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพือสังคม
(สคส.) เว็บไซต์ Google เป็ นต้น สิ งเหล่ านี จะเป็ นเครื องมื อใช้ในกิ จกรรมชมรม/ชุ มนุ ม เพือ
การสื บค้นข้อมูล
2.1.2.3 แหล่งเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้ ทีสนับสนุ นให้นักเรี ยนได้
ปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างหลากหลายทังในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน ได้แก่ แหล่งเรี ยนรู ้ทีเป็ นสถานที
เช่ น วัด พิพิธภัณฑ์ ทีอยู่อาศัย แหล่งโบราณคดี สถานประกอบการ แหล่งเรี ยนรู ้ ทีเป็ นบุคคล
เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ครู ภูมิปัญญา เป็ นต้น ซึ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
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ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาว่า รัฐต้อง
ส่ ง เสริ ม การดําเนิ น งานและการจัดตังแหล่ งการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตทุ ก รู ป แบบ ได้แก่ ห้องสมุ ด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬา และนันทนาการ แหล่ งข้อมูล และแหล่งการเรี ยนรู ้ อืนอย่างเพียงพอ
และมีประสิ ทธิ ภาพ สุ มนทิพย์ บุญสมบัติ (2553: 2) ได้กล่าวถึงแหล่งเรี ยนรู ้วา่ เป็ นสิ งทีมีอยูใ่ น
ชุมชน และเป็ นสิ งทีมีคุณค่าทางการศึกษาทีโรงเรี ยนหรื อบุคลากรทางการศึกษาสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการเรี ยนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู้ของหลักสู ตรได้ และสอดคล้องกับ
อมรทิพย์ เจริ ญผล (2550: 124) ได้ศึกษาเรื อง การจัดการความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
พบว่า สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ประเภทครู ภูมิปัญญาอยูใ่ นระดับมาก
2.2 กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ ซึ งเป็ นกิ จกรรมการเรี ย นการสอนตามรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ทีผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาขึนมี 6 ขันตอน ดังนี
2.2.1 การเตรี ยมความพร้ อ มการจั ด การความรู ้ ก ั บ ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ น
(Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom) เป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้นกั เรี ยน
มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน ซึ งกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ในขันนี ครู จะให้ความรู ้ เรื องการจัดการความรู ้ ก ับภู มิ ปัญญาท้องถิ นแก่ นัก เรี ยน นําเสนอกรณี
ตัวอย่างในการจัดการความรู ้ และให้นักเรี ยนช่ วยกันวิเคราะห์ ว่า ปั ญหาคื ออะไร สาเหตุ ของ
ปั ญ หา และใช้ วิ ธี ก ารอะไรในการแก้ปั ญ หานัน และครู จ ะทํา หน้ า ที ในการชี แจงเป้ าหมาย
การจัดการความรู ้ ซึ งในขันตอนนีครู จะมีบทบาทในด้านการให้ความรู ้เกียวกับการจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน นําเสนอกรณี ตวั อย่างเกียวกับการจัดการความรู ้ กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้อภิปราย
เกี ยวกับการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น ส่ วนนักเรี ยนจะมีบทบาทในการทําความเข้าใจ
เกี ยวกับการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น และกรณี ตวั อย่างการจัดการความรู ้ และทีสําคัญ
นักเรี ยนจะต้องอภิปรายร่ วมกันเกียวกับการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน ซึ ง เดล และเกรสัน
(Dell and Grayson, 1998: 167) ได้เสนอแนวคิดเกียวกับการจัดการความรู ้ในองค์กรว่า การวางแผน
เป็ นการประเมินตนเองว่าอยูท่ ีไหน เมือเทียบกับสิ งทีอยากเป็ นวิจารณ์ พานิช (2547: 7) ได้กล่าวถึง
กระบวนการจัดการความรู้ วา่ การกําหนดความรู ้ ทีต้องการใช้ (Define) เป็ นการนํา ความมุ่งมัน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การมากําหนดความรู ้ทีต้องการใช้ เพือให้
การจัดการความรู้มีจุดเน้น ไม่สะเปะสะปะ และสอดคล้องกับ วรรณกร ทวีแก้ว (2553: 241) ได้
ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้สําหรับนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาในสถานศึกษา
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สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่า การเตรี ยมความพร้ อมของนักเรี ยน
เป็ นขันตอนแรกของการดําเนิ นการจัดการความรู ้ ของนักเรี ยน เป็ นขันตอนทีนักเรี ยนจําเป็ นต้อง
ได้รับการสอนหรื อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้มีความพร้อมก่อนทีจะลงมือปฏิบตั ิการจัดการความรู้
ด้วยตนเอง และปิ ยะนาถ บุญมีพิพิธ (2553: 249) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
ความรู ้ของสถานศึกษา พบว่า การวางแผนเป็ นเรื องสําคัญในการพัฒนาองค์กรเป็ นการคิดล่วงหน้า
กําหนดขอบข่ายของงานทีจะต้องดําเนินไปสู่ เป้ าหมายขององค์กร
2.2.2 การออกแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Designing)
เป็ นการกําหนดเป้ าหมายในการจัดการความรู ้ กําหนดหน้า ทีบทบาทของนัก เรี ยนและวิธีก าร
จัด การความรู ้ ให้ตรงตามเป้ าหมาย ซึ งกิ จกรรมการเรี ย นการสอนนันจะต้องแบ่ งกลุ่ ม นัก เรี ย น
ออกเป็ น กลุ่มละ 4-6 คน เพือทีจะให้นกั เรี ยนในกลุ่มร่ วมกันกําหนดเป้ าหมายในการจัดการความรู้
ในเรื องทีกลุ่ มสนใจหรื อได้รับมอบหมาย และช่วยกันกําหนดวิธีการทีจะทําให้เป้ าหมายในการ
จัดการความรู้ให้บรรลุตามเป้ าหมาย สรุ ปเป้ าหมายและวิธีการจัดการความรู ้ของกลุ่มเป็ นเอกสาร
หรื อแผนภูมิ เป็ นต้น ครู จะมีบทบาทให้คาํ แนะนํา ชี แนะแนวทางให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มกําหนด
เป้ าหมาย กําหนดวิธีการ และสรุ ปเป้ าหมายและวิธีการจัดการความรู ้ และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ได้แสดงความคิดเห็ นอย่างเต็มที ส่ วนนักเรี ยนจะมีบทบาทในการกําหนดเป้ าหมายในการจัดการ
ความรู ้ กาํ หนดวิธีการที จะทําให้เป้ าหมายในการจัดการความรู ้บรรลุ ตามเป้ าหมาย และร่ วมกัน
อภิ ปรายสรุ ปเป้ าหมายและวิธีการจัดการความรู ้ ของกลุ่มเป็ นเอกสาร หรื อแผนภูมิ เป็ นต้น ซึ ง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ (2548: 5)
ได้กล่ าวถึ งกระบวนการจัดการความรู ้ ว่า การบ่งชี ความรู ้ เช่ น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/พันธกิ จ /
เป้ าหมายคื ออะไร และเพือให้บรรลุเป้ าหมาย เราจําเป็ นต้องรู ้ อะไร ขณะนี เรามีความรู ้ อะไรบ้าง
มีความรู้อยูใ่ นรู ปแบบใด อยูท่ ีใคร และสอดคล้องกับ วรรณกร ทวีแก้ว (2553: 241) ได้ศึกษาเรื อง
การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ สําหรับนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึ กษาในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่า การบ่งชี ความรู ้ เป็ นขันตอนทีมีความสําคัญ
และส่ งผลต่อขันตอนอืน ๆ มากทีสุ ดเป็ นขันตอนทีนักเรี ยนในกลุ่มทีมีความสนใจในเรื องเดียวกัน
ร่ วมกันพิจารณาว่าในการจัดการความรู ้ของนักเรี ยนนันมีเป้ าหมายเพือนําไปแก้ปัญหาในเรื องใด
และมีวธิ ี การใดบ้างทีจะทําให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว
2.2.3 การสร้ า งความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ ที ฝั ง ลึ ก (Tacit
Knowledge) เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นการสร้างความรู้โดยให้นกั เรี ยนไป
ศึกษาค้นคว้าจากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) จนได้ความรู ้ ทีมีอยู่ในตัวตนของนักเรี ยน
เปลี ยนเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) กิ จกรรมการเรี ยนการสอนนักเรี ยนในกลุ่ม
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แบ่งหน้าทีกันไปศึกษาค้นคว้า หรื อแสวงหาความรู ้ จากปราชญ์ชาวบ้าน เอกสารหรื ออืน ๆ และ
ทําเอกสารสรุ ปความรู ้ทีได้จากการแสวงหาความรู ้ ครู จะทําหน้าทีในการแนะนําแหล่งเรี ยนรู ้ หรื อ
แนวทางในการแสวงหาความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน จากเอกสารหรื ออืน ๆ และเสนอแนะแนวทาง
ในการจัดระบบข้อมูลจากการแสวงหาความรู ้ ส่ วนนักเรี ยนจะมีหน้าทีในการไปศึกษาค้นคว้า หรื อ
แสวงหาความรู้ จากปราชญ์ชาวบ้าน หรื อเอกสารอืน ๆ และรวบรวมข้อมูลตามทีได้รับมอบหมาย
มารวบรวม แล้วแยกแยะเพือหาข้อสรุ ปในการแลกเปลียนความรู้ ซึ ง มาร์ ควอท์ (Marquardt, 2002:
29) ได้ก ล่ า วถึ ง การสร้ า งความรู ้ (Creation) ว่ า เป็ นขันตอนการสร้ า งความรู ้ ใ หม่ โ ดยอาศัย
กระบวนการมากมายทีแตกต่างกันออกไป เริ มตังแต่นวัตกรรมไปจนถึ งการวิจยั ที สลับซับซ้อน
ที ต้อ งอาศัย ความวิ ริ ยะอุ ต สาหะ นอกจากนี ยัง อาจเกิ ด จากความสามารถในการมองเห็ น
การเชื อมโยงใหม่ ๆ และการผนวกองค์ประกอบของความรู ้ ทีเคยรู ้ มาแล้วเข้ากับการให้เหตุผล
เชิงอุปนัยทีซับซ้อน ทาคูชิ และโนนากะ (Takeuchi and Nonaka, 2004: 188) ได้กล่าวถึงการสร้าง
ความรู ้วา่ เป็ นการจัดหาหรื อสร้างความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็ นกระบวนการพัฒนา และ
การสร้างความรู ้ใหม่จากทักษะ และความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร เป็ นวิธีการพัฒนาความรู้
ของแต่ละบุคคลในลักษณะของกระบวนการแลกเปลียนประสบการณ์ โดยการระดมความคิดเห็น
และการแลกเปลียนความรู้ระหว่างบุคคลในกลุ่ม ระดับความรู ้ของแต่ละบุคคลมีหลายระดับ เช่ น
รู้วา่ อะไร (Know What) รู ้ทาํ อย่างไร (Know How) รู ้วา่ ทําไม (Know Why) บ้างก็ห่วงใย และ
หาทางแก้ไ ขว่าทําไมถึ งเป็ นอย่า งนัน (Care Why) แมกเนอลิ น และสปาร์ ก (McNurlin and
Sprague, 2006: 531) ได้กล่าวถึงการสร้างและการรวบรวมความรู้ (Knowledge Creation Capture)
ว่า เป็ นการก่อกําเนิดความรู ้ใหม่ การทําให้ความรู ้ทีฝังลึกกลายเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง การจ้างบุคคล
ทีตรงสาขาความรู ้ การสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปั นความรู ้ ส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรม การสร้าง
สิ งจูงใจเพือให้เกิดการแบ่งปั นความรู ้ และสอดคล้องกับ ปิ ยะนาถ บุญมีพิพิธ (2553: 242) ได้ศึกษา
เรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา พบว่า การสร้างความรู้เป็ นกระบวนการ
คิ ด วิ เ คราะห์ ขั ด เกลา เลื อ กนํ า มาใช้ บู ร ณาการ การใช้ ส ารสนเทศจนเกิ ด ความรู ้ ใ หม่
(New Knowledge) ความรู ้ใหม่เกิดจากการผสมผสานความรู ้ และประสบการณ์เดิม
2.2.4 การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge Sharing
for the New Body of Knowledge) เป็ นการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็นของ
สมาชิ กในกลุ่มจนเกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ของกลุ่ม กิจกรรมการเรี ยนการสอน นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
ร่ วมกันอภิปรายเพือ เป็ นการขยายขอบข่ายของความรู ้โดยการแลกเปลียนความรู ้จากการไปศึกษา
ค้นคว้าจากปราชญ์ชาวบ้าน เอกสาร หรื ออืน ๆ แต่ละกลุ่มร่ วมกันจัดทําเอกสารสรุ ปสาระสําคัญ
ทีได้จากการแลกเปลี ยนความรู ้ ซึ งครู มีบทบาทในการชี แนะแนวทางในการแลกเปลี ยนความรู้
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โดยการอภิป รายร่ วมกันของสมาชิ กในกลุ่มจนเกิ ดเป็ นองค์ค วามรู ้ ใ หม่ เปิ ดโอกาสให้นัก เรี ย น
ได้แสดงความคิดเห็ นอย่างเต็มที ส่ วนนักเรี ยนจะมีบทบาทในการอภิปรายแลกเปลียนความรู้จาก
การศึกษาค้นคว้ากับเพือนในกลุ่มและนอกกลุ่ม มีการรวบรวมข้อมูล และสรุ ปความรู้ทีได้จาก
การอภิปรายแลกเปลียนความรู้ เพือเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ของกลุ่ม ซึ ง วิจารณ์ พานิช (2547: 9) ได้
กล่าวถึงการแลกเปลียนเรี ยนรู้ (Share) ว่า การแลกเปลียนเรี ยนรู ้เป็ นสิ งสําคัญทีสุ ด เพราะแต่ละคน
มีมุมมองต่อความรู ้ไม่เหมือนกันต้องมาแลกเปลี ยน มิฉะนันจะเก็บอยู่ภายในตัวไม่มีการยกระดับ
ความรู้ ถ้าขาดการแลกเปลียนความรู ้ทีมีอยูจ่ ะเก่าล้าสมัยอย่างรวดเร็ ว ไม่งอกงามยิงแลกเปลียนมาก
ก็ยงได้
ิ กาํ ไรมาก การแลกเปลียนเรี ยนรู ้เป็ นสิ งยากทีสุ ด คนไม่อยากแลกเปลียน เพราะกลัวขาดทุน
กลัวเสี ยเปรี ยบ ต้องสร้างเงือนไข และกติกาทีส่ งเสริ มการแลกเปลียน การแบ่งปั นให้เกิดประโยชน์
แก่ผมู้ ีพฤติกรรมแบ่งปั นความรู้ และไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผมู ้ ีพฤติกรรมกักตุน หรื อปกปิ ดความรู้
และสอดคล้องกับ วรรณกร ทวีแก้ว (2553: 243-244) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
ความรู ้สาํ หรับนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื นฐาน พบว่า การแลกเปลี ยนความรู้ ใ นชมรม/ชุ ม นุ ม สมาชิ ก ของกลุ่ ม ได้มี ก ารเข้า ร่ ว ม
กิจกรรมชุ มชนนักปฏิ บตั ิ (Community of Practices: CoP) เพือแลกเปลียนประสบการณ์ ความรู้
และความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม และปิ ยะนาถ บุญมีพิพิธ (2553: 242) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา พบว่า การจัดการความรู ้ดา้ นการแบ่งปั นและแลกเปลียน
ความรู ้เป็ นกิจกรรมทีเกิดจากกระบวนการจัดการความรู ้ ทีเกิดจากบุคคล 2 ฝ่ าย คือ บุคคลทีใฝ่ รู้
และบุ คคลพร้ อมให้ ซึ งจะเป็ นระดับองค์กรหรื อระดับบุ คคลย่อมจะเกิ ดองค์ความรู ้ใหม่สําหรับ
คนหนึงหรื อคนกลุ่มหนึง
2.2.5 การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ (Systematic Storing of Knowledge)
เป็ นการจัดทําข้อมูลให้เป็ นระบบเป็ นฐานความรู ้ โดยการนําเทคโนโลยีมาช่ วยให้เข้าถึ งความรู้
ได้ง่ า ยและรวดเร็ ว ขึ น ในขันนี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนนัก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม นํา เอกสารสรุ ป
สาระสําคัญทีได้จากการแลกเปลี ยนความรู้ มาทําความเข้าใจ แล้วแยกแยะประเด็นความรู้ หรื อ
หลอมรวมความรู ้ เพื อความสะดวกในการจัดเก็บ ความรู ้ แต่ ล ะกลุ่ มจะบันทึ ก ความรู ้ ที ได้จาก
การศึ ก ษาค้นคว้า มาจัด เก็ บ ไว้ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น หนัง สื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หนัง สื อ การ์ ตู น
หนัง สื อ เล่ ม เล็ ก เว็บ บล็ อ ก ครู มี บ ทบาทในการชี แนะแนวทางในการจัด เก็ บ ความรู ้ โ ดยใช้
เทคโนโลยีม าจัดเก็บ ให้เป็ นระบบเพื อให้เข้า ถึ ง ข้อมูล ได้ง่ า ย เช่ น การเขี ย น การพิ ม พ์ การวาด
การถ่ายภาพ การบันทึกเสี ยง การจัดทําฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ส่ วนนักเรี ยนจะเลือก
วิธีการจัดเก็บความรู ้ตามความสนใจของกลุ่ม นักเรี ยนจะจัดทําข้อมูลทีได้จากการแลกเปลียนความรู้
มาจัดเก็บให้เป็ นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีเพือให้เข้าถึ งข้อมูลได้ง่าย ซึ ง มาร์ ควอท์ (Marquardt,
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2002: 29) ได้กล่าวถึงการจัดเก็บความรู ้ (Storage) ว่า เป็ นการเข้ารหัสและการเก็บรักษาความรู ้ทีมี
ค่าขององค์กร เพือให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงความรู ้ นนได้
ั ง่ายในทุกเวลา และทุกสถานที
และสอดคล้องกับ วรรณกร ทวีแก้ว (2553: 244) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้
สํา หรั บ นัก เรี ย นระดับ ชันมัธ ยมศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กัดสํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขันพื นฐาน พบว่ า การจัด เก็ บ ความรู ้ เ ป็ นขันตอนที นัก เรี ยนแต่ ล ะกลุ่ ม นํา ความรู ้ ที ได้ จ าก
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน มาวิเคราะห์หรื อสังเคราะห์ให้สะดวกแก่การศึกษาหรื อทําความเข้าใจ
ทําเอกสารสรุ ปมาแยกแยะหรื อหลอมรวมกัน โดยเขียนเป็ นบทความ หรื อความเรี ยง และจัดเก็บ
ในลัก ษณะของแฟ้ มสะสมผลงาน หรื อจัดทําเป็ นฐานข้อมูล ไว้ใ นคอมพิ วเตอร์ และปิ ยะนาถ
บุญมีพิพิธ (2553: 242) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา พบว่า
การพัฒนาและการจัดเก็ บความรู ้ นันเกิ ดจากการแลกเปลี ยน และการแบ่ ง ปั นความรู ้ จึงเปลี ยน
ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ให้เป็ นความรู ้ทีเด่นชัด (Explicit Knowledge) หรื อเกิดความรู้
ใหม่ ๆ
2.2.6 การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Applying) เป็ นการนําความรู้ทีได้มา
สร้ างผลงานให้เกิ ดประโยชน์ต่อตนเอง และชุ มชนอย่างสร้างสรรค์ กิ จกรรมการเรี ยนการสอน
นักเรี ยนแต่กลุ่มนําความรู ้ทีได้จากการจัดเก็บความรู ้มาประยุกต์ใช้ เช่น การเขียนโครงงาน นักเรี ยน
แต่ละกลุ่มพัฒนาผลงานตามโครงงานทีนําเสนอของกลุ่ม และนําเสนอผลงาน ในขันตอนนีครู จะ
คอยช่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มในการประยุกต์ใช้ความรู ้ เพือนํามาสร้างเป็ น
ผลงานให้เกิ ดประโยชน์ต่อตนเอง และต่อชุ มชนอย่างสร้างสรรค์ ส่ วนนักเรี ยนจะนําความรู ้ ทีได้
จากการจัดเก็บความรู ้มาประยุกต์ใช้ให้เกิ ดกับตนเอง และชุ มชน เช่ น การจัดทําโครงงาน และ
เผยแพร่ ผลงานโดยการจัดป้ ายนิเทศหรื อเผยแพร่ บนอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น ซึ ง มาร์ ควอท์ (Marquardt,
2002: 30) ได้กล่าวถึ งการประยุกต์ใช้ และการทําให้ขอ้ มูลถูกต้องเทียงตรง (Application and
Validation) หมายถึง การประเมินความรู้โดยคนในองค์กร เป็ นการนําความรู้ และประสบการณ์
อันมีค่าขององค์กรมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ วิจารณ์ พานิ ช (2547: 9) การประยุกต์ใช้ความรู้
(Use) ทําให้เกิ ดผลจากการใช้ความรู ้ เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริ การ พัฒนากระบวนการทํางาน
พัฒนาสมาชิ กองค์การ และมีผลเชิ งป้ องกันต่อจากขันตอนการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบตาม
ทีกล่าวมาข้างต้นนัน การใช้ความรู้ตอ้ งเป็ นการเอาความรู้มาใช้ในการทํางานให้มาก ไม่ควรเริ ม
ด้วยการหาความรู ้มาใส่ ไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ งเสี ยงมากทีจะไม่เกิ ดประโยชน์ ไม่คุม้ ค่า บดิ นทร์
วิจารณ์ (2550: 46) ได้กล่าวถึ งกระบวนการจัดการความรู ้ในขันการใช้ประโยชน์ (Use) ว่า เป็ น
การนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้งาน ก่อให้เกิ ดประโยชน์และผลสัมฤทธิ เกิ ดขึน และเกิ ดเป็ นปั ญญา
ปฏิ บ ตั ิ ก ารขยายผลให้ระดับ ความรู ้ แ ละขี ด ความสามารถในองค์ก ารสู ง ขึ น และสอดคล้องกับ
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วรรณกร ทวีแก้ว (2553: 245) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้สําหรับนักเรี ยน
ระดับชันมัธยมศึกษามัธยมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
พบว่า การประยุกต์ใช้ความรู ้เป็ นขันตอนทีนักเรี ยนในกลุ่มนําความรู ้ทีได้จากการแลกเปลียนเรี ยนรู้
ร่ วมกันไปประยุกต์ใช้ในการสร้ างผลงานของกลุ่ม โดยการเขี ยนเป็ นโครงการสร้ างผลงานของ
นักเรี ยนจากนันพัฒนางานตามโครงการทีเขียน ผลงานของนักเรี ยนจะเป็ นนวัตกรรม
2.3 การวัดและประเมินผลจะช่ วยให้ครู ท ราบว่าการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญา
ท้องถินของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับใด การวัดและประเมินผลแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที 1
การประเมิ นวิเคราะห์ นักเรี ยนก่อนการเรี ยนการสอนด้วยการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทาง
การเรี ยนก่ อนเรี ย น ด้านเนื อหาภู มิปั ญญาท้องถิ นจัง หวัดอุ บลราชธานี ระยะที 2 การประเมิ น
ความก้าวหน้าระหว่างเรี ยนด้วยการปฏิบตั ิ (Performance Assessment) เป็ นการประเมินขันตอน
การปฏิบตั ิทกั ษะการจัดการความรู้โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) ระยะที
3 การประเมิ น ความสํา เร็ จหลังเรี ย น ประกอบด้วย 1) การทํา แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ ทาง
การเรี ยนหลังเรี ยน 2) การประเมินความพึง พอใจที มี ต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ด้วยแบบรายงานตนเองของ
นักเรี ยน และ 3) ถอดบทเรี ยนการจัดการความรู้หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น สํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา ซึ ง พระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 26 กล่าวว่า การประเมิน
ผูเ้ รี ย นโดยพิ จารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ย น ความประพฤติ การสังเกตพฤติ ก รรมการเรี ย น
การร่ วมกิ จกรรม และการทดสอบควบคู่ ไ ปในกระบวนการจั ด การเรี ยนการส อน
ซึ ง กระทรวงศึกษาธิ การ (2551: 28) ได้กล่าวถึงการประเมินประดับชันเรี ยนว่า เป็ นการวัดและ
ประเมิ น ผลที มี อ ยู่ ใ นกระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ ครู ผู ้ส อนต้อ งใช้เ ทคนิ ค การประเมิ น อย่ า ง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ นงาน/ภาระงาน แฟ้ มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ เป็ นต้น และชวลิต ชูกาํ แหง (2553: 19)
ได้กล่าวถึงการวัดและประเมินผลว่า การวัดและประเมินผลก่อนเรี ยน เป็ นการจัดวางตําแหน่งหรื อ
ประเมินความรอบรู ้ของนักเรี ยนก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพือประโยชน์ในการตัดสิ นใจ
ในการวางแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน การวัด และประเมิ น ผลระหว่ า งเรี ยน
เป็ นการตรวจสอบความรู ้ ค วามสามารถของนัก เรี ย นขณะที จัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน เพื อ
ประโยชน์ ใ นการติ ด ตามดู ค วามก้า วหน้ า การวัด และประเมิ น ผลหลัง เรี ย น เป็ นการสรุ ป ผล
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน เป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจเกียวกับระดับการเรี ยนของนักเรี ยน
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3. การตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา (ฉบับร่ าง) พบว่า
3.1 การตรวจสอบคุ ณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา (ฉบับร่ าง) ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบคุณภาพ
ของรู ปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึ ง
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที มี ค วามเชี ยวชาญด้ า นรู ป แบบการเรี ยนการสอน ด้ า นการสอนสั ง คมศึ ก ษา
ด้านการจัดการความรู ้ ด้านภูมิ ปัญญาท้องถิ น และด้านการวัดและประเมินผล เพือตรวจสอบ
คุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา (ฉบับร่ าง) และผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแก้ไข พัฒนาขึนจนได้รูปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
3.2 ตรวจสอบความสอดคล้องเชิ งโครงสร้างของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ทีผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ ง
แก้ไขจากการตรวจสอบรู ปแบบจากผูท้ รงคุณวุฒิไปให้ผเู้ ชียวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความ
สอดคล้องเชิงโครงสร้ างของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษา พบว่า ผูเ้ ชี ยวชาญมี ความคิดเห็ นต่อรู ปแบบการเรี ย น
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.60, S.D. = 0.54) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าการกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ซึ งมีการกําหนดองค์ประกอบของ
รู ป แบบมี ค วามเหมาะสม ครอบคลุ ม ความต้อ งการจํา เป็ นตามแนว คิ ด การจัด การความรู้
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์สอดคล้องส่ งเสริ มซึ งกันและกัน องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนมี อ งค์ ป ระกอบเชิ ง หลัก การและวัต ถุ ป ระสงค์ มี อ งค์ ป ระกอบเชิ ง กระบวนการ
อย่างครบถ้วนในขันตอนการเรี ยนการสอนมีการเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน (Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom) เป็ นการเตรี ยมความพร้อม
ให้นักเรี ยนมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปั ญญาท้องถิ น มี การออกแบบ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management Designing) เป็ นการกําหนดเป้ าหมายในการจัดการ
ความรู ้ กําหนดบทบาทหน้าทีของนักเรี ยนและวิธีการจัดการความรู้ให้ตรงตามเป้ าหมาย การสร้าง
ความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit
Knowledge) เป็ นการสร้ า งความรู้ โ ดยให้ นัก เรี ยนไปศึ ก ษาค้น คว้ า จากความรู้ ที ฝั ง ลึ ก (Tacit
Knowledge) จนได้ค วามรู ้ ที มี อยู่ใ นตัว ตนของนัก เรี ย นเปลี ยนเป็ นความรู ้ ที ชัดแจ้ง (Explicit
Knowledge) การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge Sharing for the New
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Body of Knowledge) เป็ นการแลกเปลียนความรู้ โดยการระดมความคิดเห็ นของสมาชิ กในกลุ่ม
จนเกิดเป็ นองค์ความรู ้ ใหม่ของกลุ่ม การจัดเก็บความรู ้ อย่างเป็ นระบบ (Systematic Storing of
Knowledge) เป็ นการจัดทําข้อมูลให้เป็ นระบบ เป็ นฐานความรู ้ โดยการนําเทคโนโลยีมาช่ วยให้
เข้าถึ งความรู ้ ได้ง่ายและรวดเร็ วขึน และการประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Applying) ซึ งเป็ น
ขันตอนการนําความรู ้ ทีได้มาสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุ มชนอย่างสร้างสรรค์
และมีองค์ประกอบเชิงเงือนไขในการนํารู ปแบบไปใช้ จากองค์ประกอบทีกล่าวมาจึงถือว่ารู ปแบบ
มีความเหมาะสมทีจะนําไปใช้ในการเรี ยนการสอน ซึ งสอดคล้องกับบัณฑิ ต ฉัตรวิโรจน์ (2550:
185) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบการจัดการความรู้เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนของนักศึ กษาครู ผูท้ รงคุ ณวุฒิเห็ นว่า รู ปแบบการจัดการเรี ย นการสอนแบบ
การจัดการความรู้ เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู มีความเหมาะสมทีสุ ด ฉลาด
จันทรสมบัติ (2550: 261) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้องค์กร ผูเ้ ชียวชาญ
เห็ น ว่ า การพัฒ นารู ปแบบการจั ด การความรู้ อ งค์ ก รชุ ม ชนมี ค วามเหมาะสมมากที สุ ด
ปิ ยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551: 237) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
ผูท้ รงคุ ณวุฒิเห็ นว่า การพัฒนารู ป แบบการจัดการความรู้ ใ นสถานศึ ก ษามี ความเหมาะสมและ
เป็ นไปได้ และวรรณกร ทวีแก้ว (2553: 229) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้
สํา หรั บ นัก เรี ย นระดับ ชันมัธ ยมศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สั ง กัดสํา นักงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขันพื นฐาน ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิเห็ นว่า รู ปแบบการจัด การความรู ้ สํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
ตอนที 2 ประสิ ทธิ ผลการพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ประสิ ท ธิ ผลการพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ ก ับ
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ผูว้ ิจยั ได้อภิปรายผลตามวัตถุ ประสงค์ขอ้ 2
เพือประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้อ งถิ น สํ า หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เฉพาะคื อ 2.1) เพื อเปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญญาท้องถิ น สํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา 2.2) เพื อศึ ก ษาทัก ษะการจัด การ
ความรู ้หลังเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา 2.3) เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ดังนี
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1. ประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนด้านภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ขอ้ ที 2 ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ย นนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ
ภูมิปัญญาท้องถินสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ทังนีเนืองจากนักเรี ยน
ได้เรี ย นรู ้ โดยผ่านรู ป แบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภู มิปัญญาท้องถิ น
ทีผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึนอย่างเป็ นระบบทุกขันตอน และทุกขันตอนการเรี ยนการสอนนักเรี ยนจะเป็ น
ผูล้ งมือปฏิ บตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ตรงภายใต้การแนะนําของครู ผสู ้ อน
ทําให้นัก เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ได้ตามกระบวนการจัดการความรู ้ นันก็คือนักเรี ยนได้มีการเตรี ยม
ความพร้อมการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน นักเรี ยนจะทําความเข้าใจเกี ยวกับการจัดการ
ความรู ้ กบั ภู มิ ปั ญญาท้องถิ น โดยการศึ ก ษากรณี ตวั อย่า งการจัด การความรู ้ และมี ก ารอภิ ปราย
ร่ ว มกันระหว่า งครู และเพือนนัก เรี ย นด้ว ยกัน มี ก ารออกแบบการจัดการความรู้ นัก เรี ย นได้
กําหนดเป้ าหมายในการจัดการความรู ้ กําหนดวิธีการทีจะทําให้เป้ าหมายในการจัดการความรู ้บรรลุ
ตามเป้ าหมาย และช่วยกันสรุ ปเป้ าหมายและวิธีการจัดการความรู ้ของกลุ่มเป็ นเอกสาร หรื อแผนภูมิ
หรื ออืน ๆ การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง นักเรี ยนไปศึกษาค้นคว้า หรื อ
แสวงหาความรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ ปราชญ์ชาวบ้าน หนังสื อ เอกสาร หรื ออืน ๆ แล้วนําความรู ้ ทีได้
จากการรวบรวมมาแยกแยะเพือหาข้อสรุ ป การแลกเปลี ยนความรู ้ เพื อให้ เกิ ดองค์ค วามรู ้ ใ หม่
นักเรี ยนจะอภิปรายแลกเปลี ยนความรู ้ จากการศึกษาค้นคว้ากับเพือนในกลุ่ม เพือให้ได้ขอ้ สรุ ป
เป็ นองค์ความรู ้ ของกลุ่ม การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ นักเรี ยนจะเลื อกวิธีการจัดเก็บความรู้
ตามความสนใจของกลุ่ม และจัดทําข้อมูลทีได้จากการแลกเปลี ยนความรู ้ มาจัดเก็บให้เป็ นระบบ
โดยใช้เทคโนโลยีเพือให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่ น การทําหนังสื อเล่มเล็ก การทําหนังสื อการ์ ตูน
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ แผ่นพับ เว็บบล็อก และมี การประยุกต์ใช้ความรู ้ นักเรี ยนจะนําความรู้
ที ได้ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ใ ห้ เ กิ ด กับ ตนเอง และชุ ม ชน มี ก ารจัด ทํา โครงงานและนํา เสนอผลงาน
โดยการเผยแพร่ ทางอินเทอร์ เน็ต ซึ งสอดคล้องกับบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2550: 183) ได้ศึกษาเรื อง
การพัฒนารู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนแบบการจัด การความรู้ เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะ
การสอนของนักศึกษาครู พบว่า สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอน
ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบการจัดการความรู้เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนของนัก ศึ ก ษาครู มี ความแตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติที ระดับ .05
สมหวัง มหาวัง (2554: 201) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
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ครู ด้านการบู รณาการภู มิปั ญญาท้องถิ นในหลัก สู ตรสถานศึ ก ษาขันพืนฐาน พบว่า การพัฒนา
หลักสู ตรฝึ กอบรม เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะครู ดา้ นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ นในหลักสู ตร
สถานศึกษา นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยหลักสู ตรฝึ กอบรม เพือเสริ มสร้างสมรรถนะครู ดา้ นการบูรณาการ
ภูมิปั ญญาท้องถิ นในหลัก สู ตรสถานศึ ก ษา นัก เรี ย นมี คะแนนเฉลี ยหลังเรี ย นสู ง กว่า ก่ อนเรี ย น
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
2. ทักษะการจัดการความรู้
ทักษะการจัดการความรู ้ พบว่านักเรี ยนมีทกั ษะในการจัดการความรู ้ โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.27) ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที 3 ทักษะการจัดการความรู้
ของนัก เรี ยนที เรี ยนด้ว ยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด การจัดการความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ งผูว้ ิจยั ได้อภิปรายผลทักษะการจัดการ
ความรู ้ ดังนี
2.1 การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน (Preparation for
Knowledge Management on Local Wisdom) พบว่า นักเรี ยนมีการเตรี ยมความพร้อมการจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.75) เนื องจากเป็ นขันตอนแรกที
นักเรี ยนจะต้องเรี ยนรู ้เกียวกับการจัดการความรู ้ และเนือหาภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี
ให้เข้าใจวิธีการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ และ
เนื อหาภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นจัง หวัด อุ บ ลราชธานี เ ป็ นเบื องต้น ดัง นันเพื อให้ นัก เรี ยนมี ค วามรู้
ความเข้าใจตรงกัน จึงจําเป็ นต้องปูพืนฐานความรู ้ ดว้ ยการเตรี ยมความพร้ อมให้นกั เรี ยนมีความรู้
ความเข้าใจเกียวกับการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถินก่อน ครู จึงมีบทบาทสําคัญในขันตอนนี
และครู จะทําหน้าทีเป็ นคุณอํานวย ซึ งมีบทบาทในการอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ทําหน้าทีในการถ่ายทอดความรู ้ ให้คาํ ปรึ กษา แนะนําให้นกั เรี ยนสามารถ
ดําเนิ นกิ จกรรมการจัดการความรู ้ ได้ด้วยตนเอง รวมทังกระตุ น้ ให้นกั เรี ยนได้แลกเปลี ยนเรี ยนรู้
ระหว่างครู กบั นักเรี ยน นักเรี ยนกับนักเรี ยน นักเรี ยนกับปราชญ์ชาวบ้าน เพือให้นกั เรี ยนสามารถ
ออกแบบการจัด การความรู้ ได้ ซึ ง วิจารณ์ พานิ ช (2551: 24) ได้ก ล่ า วถึ งบทบาทหน้าที ของ
คุ ณ อํา นวยว่ า คุ ณ อํา นวยมี ห น้ า ที ในการส่ ง เสริ มให้ เ กิ ด การแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ และอํา นวย
ความสะดวกต่ อ การแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ท งในเชิ
ั
ง กิ จ กรรม เชิ ง ระบบ และเชิ ง วัฒ นธรรม และ
สอดคล้องกับวรรณกร ทวีแก้ว (2553: 237) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้
สํา หรับ นัก เรี ย นระดับ ชันมัธ ยมศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สั ง กัดสํา นักงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขันพืนฐาน พบว่า ครู ทีทํา หน้า ทีคุ ณอํานวยมี บทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการจัดการ
ความรู้ ข องนัก เรี ย น ทํา หน้า ที เป็ นผู้ใ ห้ค าํ ปรึ ก ษา แนะนํา โดยเฉพาะการเป็ นผูน้ ํา (Leader)
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พานักเรี ยนดําเนิ นกิจกรรมการจัดการความรู ้ดว้ ยตนเอง ปิ ยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551: 238-239) ได้
ศึกษาเรื องการจัดการความรู ้ ของสถานศึกษา พบว่า ด้านการเตรี ยมการตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ เป็ นองค์ ป ระกอบที มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การจัด การความรู้ ข องสถานศึ ก ษาเป็ นอัน ดับ 1
เนืองจากเป็ นขันตอนทีจะต้องสร้างความเข้าใจและตกลงร่ วมกันของบุคลากรในองค์กรในแนวทาง
ปฏิบตั ิ เพือนําไปสู่ ทิศทางและเป้ าหมายเดียวกัน และวรรณกร ทวีแก้ว (2553: 241) ยังได้กล่าวถึง
กระบวนการจัดการความรู ้ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐานว่า ในขันการเตรี ยมความพร้ อมของนักเรี ยนเป็ นขันตอนแรกในการดําเนิ นการจัดการ
ความรู้ของนักเรี ยน เนื องจากนักเรี ยนจําเป็ นต้องได้รับการสอนหรื อสร้างความรู้ความเข้าใจให้มี
ความพร้อมก่อนทีจะลงมือปฏิบตั ิการจัดการความรู้
2.2 การออกแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Designing) พบว่า
นักเรี ยนมีทกั ษะการจัดการความรู ้ขนการออกแบบการจั
ั
ดการความรู้ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.34,
S.D. = 0.50) เนื องจากเป็ นขันตอนทีนักเรี ยนในกลุ่มให้ความสนใจในเรื องเดียวกัน เรี ยนรู ้ ทงใน
ั
ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม กลุ่มจะช่ วยกันกําหนดเป้ าหมายในการจัดการความรู ้ กําหนดหน้าที
บทบาทของนัก เรี ย นและวิ ธี ก ารจัด การความรู้ ใ ห้ต รงตามเป้ าหมาย ตลอดจนการแบ่ ง หน้า ที
รั บผิดชอบ ช่ วยเหลื อซึ งกันและกันเพือให้งานดําเนิ นไปอย่างราบรื น การที นักเรี ยนแต่ละกลุ่ ม
สามารถกําหนดเป้ าหมายในการจัดการความรู ้ได้ เป็ นเพราะว่านักเรี ยนในกลุ่มมีความสนใจในเรื อง
เดี ยวกันจึ งทําให้นักเรี ยนสามารถกําหนดเป้ าหมาย กําหนดบทบาทหน้าทีของนักเรี ยนได้ และ
ครู ได้ทาํ ความเข้าใจกับนักเรี ยนในแต่กลุ่ มในการกําหนดเป้ าหมาย บทบาทหน้าที ของนักเรี ยน
เพือให้การดําเนินกิจกรรมเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และนักเรี ยนสามารถทําได้ดว้ ยความราบรื น
จากความร่ วมมือกันในกลุ่ม จะเห็นได้วา่ ในขันตอนนีนักเรี ยนจะทําหน้าทีเป็ นคุณกิจ นักเรี ยนเป็ น
ผูด้ าํ เนิ นกิจกรรมการจัดการความรู ้ดว้ ยตนเองทังหมด ซึ ง วิจารณ์ พานิช (2551: 38) ได้กล่าวว่า
คุณกิ จ คือ เจ้าหน้าทีระดับหัวหน้างานทีรับผิดชอบงานตามหน้าทีของตนทีอยูห่ น่วยงานเดียวกัน
หรื อ ต่ า งหน่ ว ยงานแต่ รวมตัวกันแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ (Knowledge Sharing) ประสบการณ์ จาก
การปฏิบตั ิงาน และสอดคล้องกับ วรรณกร ทวีแก้ว (2553: 242) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนารู ปแบบ
การจัด การความรู ้ สํ า หรั บ นั ก เรี ยนระดับ ชั นมัธ ยมศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่า ถ้าให้นกั เรี ยนจัดกลุ่มผูท้ ีมีความสนใจในเรื องเดียวกัน
อยูก่ ลุ่มเดียวกันตามความสมัครใจจะทําให้นกั เรี ยนสามารถดําเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน
2.3 การสร้างความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge)
เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการจัดการความรู ้ขนการสร้
ั
าง
ความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit
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Knowledge) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด ( X = 4.53, S.D. = 0.53) เนื องจากเป็ นขันตอน
การสร้างความรู้ โดยให้นกั เรี ยนไปศึกษาค้นคว้าจากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) จนได้
ความรู ้ทีมีอยูใ่ นตัวตนของนักเรี ยนเปลียนเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จะเห็นได้วา่
ในขันตอนนีนักเรี ยนจะแสวงหาความรู ้ทงภายในและภายนอกตั
ั
วบุคคล ความรู ้ภายในตัวบุคคลคือ
ความรู้ทียังไม่ได้ถ่ายทอดเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้งทีมีอยูใ่ นตัวบุคคล คือ ปราชญ์ชาวบ้าน และความรู้ที
อยู่นอกตัวบุ คคล คือหนังสื อ เอกสารต่าง ๆ อินเทอร์ เน็ ต หรื อจากแหล่งเรี ยนรู ้ อืน ๆ นักเรี ยน
มีการจัดทําบัญชีรายชือหนังสื อ รายชือเว็บไซด์ รายชือปราชญ์ช าวบ้านทีเกียวข้องกับงานของกลุ่ม
และสมาชิ กในกลุ่ มช่ วยกันแสวงหาความรู ้ ตามหัวข้อทีได้รับมอบหมาย เพือให้ได้มาซึ งความรู้
เพือสร้างเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ของกลุ่ม นักเรี ยนแต่ละคนจะแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ
โดยเฉพาะการพบกับปราชญ์ชาวบ้านทีนักเรี ยนออกไปสัมภาษณ์ นักเรี ยนจะได้รับการต้อนรับและ
ให้ความร่ วมมือและยินดีทีจะถ่ายทอดความรู ้ให้กบั นักเรี ยนทําให้นกั เรี ยนมีความสุ ข สนุ กสนานใน
การไปเรี ยนรู้จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน และทําให้นกั เรี ยนพร้อมเปิ ดใจทีจะยอมรับและ
เรี ยนรู ้สิงใหม่ ๆ ทําให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ ง ทาคูชิ และ
โนนากะ (Takeuchi and Nonaka, 2004: 188) ได้กล่าวถึงการจัดหาหรื อสร้างความรู ้ (Knowledge
Acquisition) เป็ นกระบวนการพัฒนา และการสร้ า งความรู ้ ใ หม่ จากทัก ษะ และความสั ม พัน ธ์
ระหว่า งคนในองค์ก ร เป็ นวิธี ก ารพัฒ นาความรู ้ ข องแต่ ล ะบุ ค คลในลัก ษณะของกระบวนการ
แลกเปลียนประสบการณ์ โดยการระดมความคิดการแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างบุคคลในกลุ่ม
มาร์ ควอท์ (Marquardt, 2002: 29) การแสวงหาความรู้ (Acquisition) ว่าเป็ นขันตอนการจัดการ
ความรู้ทีเป็ นการสะสมข้อมูล และสารสนเทศทีมี อยู่ทงภายในและภายนอกองค์
ั
กร แมกเนอลิ น
และสปาร์ ก (McNurlin and Sprague, 2006: 531) การสร้างและการรวบรวมความรู้ (Knowledge
Creation Capture) ว่า เป็ นการก่อกําเนิ ดความรู ้ใหม่จากการทําให้ความรู ้ทีฝังลึกกลายเป็ นความรู้
ทีชัดแจ้ง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิมผลผลิตแห่ งชาติ
(2548: 5) การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่ น การสร้างความรู ้ใหม่ แสวงหาความรู ้จากภายนอก
รักษาความรู ้เก่า กําจัดความรู ้ทีใช้ไม่ได้แล้ว บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547: 20) การสร้างและ
แสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็ นการจัดบรรยากาศ และวัฒนธรรมของ
องค์กรทีเอือให้บุคลากรกระตือรื อร้ นในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ซึงกันและกัน เพือใช้ในการสร้าง
ความรู ้ใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา และสอดคล้องกับ ปิ ยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551: 242) ได้ศึกษา
การจัด การความรู ้ ข องสถานศึ ก ษา พบว่า ด้า นการแบ่ ง ปั น และแลกเปลี ยนความรู ้ ซึ งเป็ น
องค์ ป ระกอบ ที มี ค วามสํ า คัญ เป็ นลํา ดับ ที 3 เนื องจากกิ จ กรรมการแบ่ ง ปั น ความรู ้ และ
การแลกเปลียนความรู ้เป็ นกิจกรรมทีเกิดจากกระบวนการจัดการความรู ้ทีเกิดจากบุคคล 2 ฝ่ าย คือ
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บุคคลทีใฝ่ รู้ และบุคคลพร้ อ มให้ และวรรณกร ทวีแก้ว (2553: 243) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการความรู ้ สําหรั บนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึ กษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่า การแสวงหาความรู้เป็ นขันตอนทีนักเรี ยนช่ วยกันหา
แนวทางในการแก้ปัญหาที เกิ ดขึนในการทํากิ จกรรมชมรม/ชุ มนุ มซึ งเป็ นเป้ าหมายในการจัดการ
ความรู ้ของกลุ่มโดยใช้ประสบการณ์ ความรู ้เดิ มและความคิดเห็นของกลุ่ม นักเรี ยนจะแบ่งหน้าที
กันออกไปศึกษาหาข้อมูลความรู ้เป็ นรายบุคคล ทังสอบถามจากผูร้ ู ้ การสังเกต การสัมภาษณ์ หรื อ
การค้นคว้าจากสื อ เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกโรงเรี ยน
2.4 การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge Sharing for the
New Body of Knowledge) พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.59, S.D. = 0.50) และเป็ นทักษะการจัดการความรู้ทีนักเรี ยนเรี ยนรู้ได้
เป็ นอันดับ 1 เนื องจากเป็ นขันตอนการแลกเปลียนความรู ้โดยการระดมความคิดเห็นของสมาชิ ก
ในกลุ่ มจนเกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ของกลุ่ม ดังนันสมาชิ กในกลุ่มทุกคนต้องแสดงความคิ ดจาก
การไปศึกษาค้นคว้ามาจากประสบการณ์ ทีนักเรี ยนได้ไปแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเองทังการศึกษา
ค้นคว้าจากหนังสื อ เอกสารต่าง ๆ อินเทอร์ เน็ต ปราชญ์ชาวบ้าน เพือนํามาแลกเปลียนความรู ้กบั
เพือนในกลุ่มซึ งสมาชิ กในกลุ่มต้องระดมความคิดเห็นให้ได้มากทีสุ ด เพือทีจะนําความคิดเห็นนัน
มากลันกรองให้เป็ นองค์ความรู ้ใหม่ของกลุ่ม และจากการลงพืนทีไปพบปะปราชญ์ชาวบ้านทําให้
นักเรี ยนได้พบเห็นปั ญหา เช่น การไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านนักเรี ยนต้องไปหลายครัง เนืองจาก
เก็บงานไม่ครบ ทําให้ตอ้ งไปหลายครัง นักเรี ยนก็จะเรี ยนรู ้วา่ ก่อนจะไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน
นักเรี ยนจะต้องจดประเด็นการสัมภาษณ์ไปก่อน และต้องสัมภาษณ์ตามประเด็นทีจดไป ถึ งจะทํา
ให้ไม่เสี ยเวลา หรื อไปแล้วแต่ปราชญ์ไม่อยูบ่ า้ น นักเรี ยนแก้ปัญหาโดยการนัดกับปราชญ์ชาวบ้าน
ก่ อน หรื อถ้างานคนใดคนหนึ งบกพร่ องหรื อไม่สมบูรณ์ งานกลุ่ มก็ จะหยุดชะงัก ดัง นันสมาชิ ก
ในกลุ่ม ต้องช่ วยกันหาข้อมู ล และที สํา คัญนักเรี ย นแต่ละคนต้องมี ความรั บผิดชอบงานที ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มทีและเต็มความสามารถจึงจะทําให้งานกลุ่มสําเร็ จตามเป้ าหมาย จากการเผชิ ญ
กับปั ญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเองทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ และรู ้ จกั ทีจะแบ่งปั นและแลกเปลียน
ความรู ้ เปิ ดใจกว้า งยอมรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นของคนอื นทังจากปราชญ์ช าวบ้า นและจากสมาชิ ก
ในกลุ่มทําให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ ภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม รู้ จกั การคิ ดวิเคราะห์ สัง เคราะห์
แก้ปัญหาทําให้เกิ ดการแลกเปลี ยนความรู ้ ร่วมกัน ซึ ง วิจารณ์ พานิ ช (2547: 9) ได้กล่าวถึ ง
การแลกเปลียนเรี ยนรู้ (Share) ว่า การแลกเปลียนเรี ยนรู ้เป็ นสิ งสําคัญทีสุ ด เพราะแต่ละคนมีมุมมอง
ต่อความรู ้ ไม่เหมือนกันต้องมาแลกเปลี ยน มิ ฉะนันจะเก็บอยู่ภายในตัวไม่มีการยกระดับความรู้
ถ้าขาดการแลกเปลียนความรู ้ทีมีอยูจ่ ะเก่าล้าสมัยอย่างรวดเร็ ว ไม่งอกงาม ยิงแลกเปลียนมากก็ยงได้
ิ
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กําไรมาก การแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ เป็ นสิ งยากที สุ ด คนไม่อยากแลกเปลี ยน เพราะกลัวขาดทุน
กลัวเสี ยเปรี ยบ ต้องสร้างเงือนไข และกติกาทีส่ งเสริ มการแลกเปลียน การแบ่งปั นให้เกิดประโยชน์
แก่ผมู้ ีพฤติกรรมแบ่งปั นความรู้ และไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผมู ้ ีพฤติกรรมกักตุน หรื อปกปิ ดความรู้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิมผลผลิตแห่ งชาติ (2548 : 6)
ได้กล่าวถึง การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู ้วา่ ทําได้หลายวิธีการ โดยกรณี เป็ น Explicit Knowledge
อาจจัดทําเป็ น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อกรณี เป็ น Tacit Knowledge
อาจจัดทําเป็ นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิ จกรรมกลุ่มคุ ณภาพและนวัตกรรม ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้
ระบบพีเลียง การสับเปลียนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลียนความรู้ และสอดคล้องกับ ปิ ยะนาถ
บุญมีพิพิธ (2551: 242) ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา พบว่า ด้าน
การแบ่งปันและแลกเปลียนความรู ้ โดยเฉพาะกระบวนการแลกเปลียนความรู้จะมีความหลากหลาย
เช่น ในลักษณะผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อระบบ E-leaning หรื อในรู ปแบบของสื อต่าง ๆ
และวรรณกร ทวีแก้ว (2553: 243-244) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ สําหรับ
นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
พบว่า การแลกเปลี ยนความรู ้ ในชมรม/ชุ มนุ ม เป็ นขันตอนที สมาชิ ก ของกลุ่ มได้มีก ารเข้า ร่ วม
กิจกรรมชุ มนุมนักปฏิบตั ิ (Community of Practices: CoP) เพือแลกเปลียนประสบการณ์ ความรู้
และความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
2.5 การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ (Systematic Storing of Knowledge ) พบว่า
นักเรี ยนมีทกั ษะการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.52, S.D. = 0.26)
เนื องจากนั ก เรี ยนได้ จ ัด เก็ บ ข้ อ มู ล จากการไปศึ ก ษาค้ น คว้า และได้ ก ลั นกรองข้ อ มู ล จาก
การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ เป็ นฐานความรู ้โดยการนําเทคโนโลยีมาช่ วยให้
เข้าถึงความรู ้ได้ง่ายและรวดเร็ วขึนโดยการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ เป็ นการสร้างสรรค์ความรู้
ให้เป็ นนวัตกรรมใหม่ในรู ปแบบหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสื อการ์ ตูน หนังสื อเล่มเล็ก เว็บบล็อก
ซึ งนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ต่อยอดจากความรู ้เดิมจากการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาศิลปะ วิชาภาษาไทย
ทําให้การจัดเก็บความรู ้ อย่างเป็ นระบบจัดทําได้ง่ายและรวดเร็ วขึ น สามารถให้บุคคลอืนเข้าถึ ง
ความรู ้ได้ง่ายโดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ซึ งไลโบวิทซ์ (Leibowitz, 1998) ได้กล่าวถึงการจัดเก็บ
ความรู้ (Store) ว่า การจัดเก็บความรู ้จดั เก็บไว้เป็ นฐานความรู ้ขององค์กร มาร์ ควอท์ (Marquardt,
2002: 29) การวิเคราะห์และการจัดทําฐานข้อ มูล (Analysis and Data Mining) จะเกียวข้องกับ
เทคนิ คในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การปรับโครงสร้าง การทําคลังความรู้และการทําให้ขอ้ มูลถูกต้อง
ส่ วนการจัดทําฐานข้อมูล จะทําให้องค์กรสามารถค้นหาความหมายของข้อมูลทีมีอยูไ่ ด้สมบูรณ์ขึน
บุญดี บุญญากิ จ และคณะ (2547: 22) ได้กล่าวถึ งการจัดความรู้ ให้เป็ นระบบ (Knowledge
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Organization) เป็ นการจัดทําสารบัญและจัดเก็บความรู ้ ประเภทต่าง ๆ เพือให้การเก็บรวบรวม
การค้นหาการนํามาใช้ทาํ ได้ง่ายและรวดเร็ ว บดินทร์ วิจารณ์ (2550: 45) ได้กล่าวถึ งการเสาะหา
และจัดเก็บ องค์ความรู้ในองค์การ (Capture) โดยทําอย่างเป็ นระบบทังองค์ความรู ้ ทีอยู่ในรู ปแบบ
สื อต่าง ๆ (Explicit Knowledge) และในรู ปแบบประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ให้เป็ นทุน
ความรู้ขององค์การ ซึ งพร้อมต่อการยกระดับความรู ้ และขยายความรู ้ให้ทวทั
ั งองค์การได้โดยง่าย
และสอดคล้องกับ ฉลาด จันทรสมบัติ (2550: 262) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ องค์กรชุ มชน
พบว่า การจัดเก็บความรู ้จะมีการจัดเก็บความรู ้ของกลุ่มเอกสารและสิ งพิมพ์ เอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
เพิมมากขึน มีการจดบันทึกลงในสมุดเป็ นรายบุคคลตามบทบาทหน้าที และมีผบู ้ นั ทึกข้อมูลตาม
ประเภทกิ จกรรม มีการเก็บลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และมีการบันทึกลงในเว็บไซต์ของกลุ่ม
ตนเอง ปิ ยะนาถ บุ ญมีพิ พิธ (2551: 244) ได้ศึก ษาการพัฒนารู ป แบบการจัดการความรู้ ของ
สถานศึกษา พบว่า ด้านการพัฒนาและจัดเก็บความรู ้นนเป็
ั นผลมาจากการแลกเปลียนและแบ่งปั น
ความรู้จึงเปลียนประสบการณ์ ให้เป็ นความรู ้ทีเด่นชัด หรื อเกิดความรู ้ใหม่ ๆ ขึนจากกระบวนการ
กลันกรองและพัฒ นาความรู ้ ที มี ทุ ก คนเป็ นส่ ว นร่ ว มการต่ อยอดองค์ค วามรู ้ ให้ เป็ นนวัตกรรม
ทางการเรี ยนรู ้ทีองค์กรและบุคคลจัดเก็บองค์ความรู ้ดงั กล่าวเป็ นคลังความรู ้ และวรรณกร ทวีแก้ว
(2553: 244) ได้ศึก ษาเรื องการพัฒนารู ป แบบการจัด การความรู้ สํ า หรั บ นัก เรี ย นระดับ ชัน
มัธยมศึ กษาในสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน พบว่า ขันตอน
การจัดเก็บความรู ้ ว่าเป็ นขันตอนทีนักเรี ยนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละชมรม/ชุ มนุ ม นําความรู ้ ทีได้จาก
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกันมาวิเคราะห์หรื อสังเคราะห์ให้สะดวกแก่การศึกษาหรื อทําความเข้าใจ
โดยการทําเอกสารสรุ ปสาระสําคัญจากการแลกเปลียนความรู ้ร่วมกันมาแยกแยะหรื อหลอมรวมกัน
โดยเขี ยนเป็ นบทความหรื อความเรี ยงมีเนื อหาที ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เป็ นขันตอนที ชัดเจน
และจัดเก็บไว้ในลักษณะของแฟ้ มสะสมผลงาน หรื อจัดทําเป็ นฐานข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์
2.6 การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Applying) พบว่า ทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู ้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.22, S.D. = 0.22) นักเรี ยนจัดการความรู้ ได้ เป็ นลําดับ
สุ ดท้าย เนื องจากเป็ นขันตอนการนํา ความรู ้ ทีได้จากทุ ก ขันตอนของการจัดการความรู ้ มาสร้ า ง
ผลงานให้เกิ ดประโยชน์ ต่อตนเอง และชุ มชนอย่างสร้ า งสรรค์ ซึ งเป็ นการต่ อยอดความรู ้ จาก
ทุก ขันตอนของการจัดการความรู ้ ม าทํา ผลงานให้ป รากฏเป็ นรู ปธรรม ดัง นันความสามารถใน
การประยุกต์ความรู ้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อชุ มชนนันนักเรี ยนต้องอาศัยการฝึ กฝน
เป็ นเวลานานจึ ง จะทํา ให้เกิ ดทัก ษะในการปฏิ บตั ิ ที สามารถประยุก ต์ใช้ค วามรู ้ ได้อย่างอัตโนมัติ
ในการทําผลงานให้ปรากฏเป็ นรู ปธรรมนันนักเรี ยนสามารถประยุกต์ความรู้ได้โดยการจัดทําเป็ น
โครงงาน เช่น การประยุกต์ท่าเซิ งบังไฟเป็ นท่าออกกําลัง การประยุกต์การเล่นหมากเก็บเป็ นท่ารํา
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การทํา ข้า วจี ประยุ ก ต์ การทํา ส้ ม ตํา มัน เทศ ขนมหวานเครื อ หมาน้ อ ย คํา ทวย หลายภาษา
การปวารณาตนในครอบครัว เป็ นต้น จะเห็ นได้ว่านักเรี ยนนําความรู ้ ทีได้ม าประยุกต์ให้เข้ากับ
ยุค สมัย ของนัก เรี ย น และสอดคล้องกับ ความต้องการของตนเอง และชุ ม ชน จากความสนใจ
ร่ ว มมื อ กัน ลงปฏิ บ ัติ จ ากประสบการณ์ ต รง จึ ง ทํา ให้ นัก เรี ยนสามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ไ ด้
ด้วยตนเอง ซึ ง มาร์ ควอท์ (Marquardt, 2002: 30) ได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้และการทําให้ขอ้ มูล
ถูกต้องเทียงตรง (Application and Validation) เป็ นการประเมินความรู้โดยคนในองค์กร เป็ นการนํา
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ อนั มี ค่ าขององค์ก รมาใช้ป ระโยชน์ อย่า งสร้ างสรรค์ วิจารณ์ พานิ ช
(2547: 9) ได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ความรู ้ (Use) ว่า ทําให้เกิ ดผลจากการใช้ความรู ้ เพือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริ การ พัฒนากระบวนการทํางาน พัฒนาสมาชิกองค์การ และมีผลเชิ งป้ องกันต่อจาก
ขันตอนการจัดเก็บความรู้ ซึ งตามทีกล่าวมาข้างต้นนัน การใช้ความรู้ตอ้ งเป็ นการเอาความรู้มาใช้ใน
การทํางานให้มากไม่ควรเริ มด้วยการหาความรู ้ มาใส่ ไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ งเสี ยงมากทีจะไม่เกิ ด
ประโยชน์ไม่คุม้ ค่า บดินทร์ วิจารณ์ (2550: 46) ได้กล่าวถึงการใช้ประโยชน์ (Use) เป็ นการนํา
ความรู ้ ไปประยุกต์ใช้งานก่อให้เกิ ดประโยชน์และผลสัมฤทธิ เกิ ดขึน และเกิ ดเป็ นปั ญญาปฏิ บตั ิ
การขยายผลให้ระดับความรู ้ และขีดความสามารถในองค์การสู งขึ น และสอดคล้องกับ วรรณกร
ทวีแก้ว (2553: 244) ได้ศึกษาการจัดการความรู ้สําหรับนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่า ในขันการประยุกต์ใช้ความรู ้ในการทํา
กิ จกรรมชมรม/ชุ ม นุ มเป็ นขันตอนที นัก เรี ย นในกลุ่ ม นํา ความรู ้ ที ได้จ ากการแลกเปลี ยนความรู้
ร่ วมกันไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานของกลุ่ ม ซึ งเป็ นผลงานทีเกิ ดจากการร่ วมมื อกันคิดหา
วิธีการแก้ไขปั ญหาทีเกิ ดขึนในการทํากิ จกรรมชมรม/ชุ มนุ มของนักเรี ยนโดยการเขียนโครงการ
การสร้างผลงานนักเรี ยน จากนันดําเนินการพัฒนาผลงานตามโครงการทีเขียน
3. ความพึงพอใจของนัก เรี ย นที มี ต่อรู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดจัด การ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น สํ า หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา จากแบบรายงานตนเอง พบว่า
นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด จัดการความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญญา
ท้อ งถิ น สํ า หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มากที สุ ด (ร้ อ ยละ 96.46)
เนื องจากรู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ ก ับภู มิปัญญาท้องถิ น สํา หรั บ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา นักเรี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง และมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ
ทังการเตรี ยมความพร้ อมการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น การออกแบบการจัดการความรู้
การสร้ างความรู้ จากความรู้ ที ฝั ง ลึ กเป็ นความรู้ ทีชัดแจ้ง การแลกเปลี ยนความรู ้ เพือให้เกิ ดองค์
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ความรู ้ใหม่ การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ และการประยุกต์ใช้ความรู ้ ส่ วนด้านเนือหาวิเคราะห์
จากแบบรายงานตนเองของนักเรี ยน ดังนี
3.1 ขันตอนการเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
นักเรี ยนมีความพึงพอใจในขันตอนการเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิ น อยู่ในระดับมากที สุ ด (ร้ อยละ 96.25) เนื องจากนักเรี ยนจะให้ความสนใจกับ
วิธีการจัดกิ จกรรมทีครู นาํ เสนอ เช่น ครู ให้นกั เรี ยนดูรูปภาพ หรื อสิ งของทีมีอยู่ในท้องถิ นทียัง
ไม่แปรรู ป และแปรรู ปแล้ว ได้แก่ หน่อไม้ หน่อไม้ส้ม หน่อไม้ถุง หน่อไม้ขวด เค็มบักนัด เป็ นต้น
และนักเรี ยนให้ความร่ วมมือในการตอบคําถามเป็ นอย่างดี และสามารถโต้ตอบกับครู ได้อย่าง
ทันท่วงที มีความกระตือรื อร้นในการตอบคําถามเมือถามในสิ งทีนักเรี ยนได้พบเห็น เนืองจากสิ งที
นักเรี ยนเห็น เป็ นสิ งใกล้ตวั หรื อใช้ในชีวติ ประจําวัน ดังสะท้อนความคิดเห็นของนักเรี ยน ทีว่า…
ชอบ เพราะได้แสดงความคิดเห็นในเรื องทีเรารู้จกั หรื อได้ฟังมา และได้เห็นจากประสบการณ์ของ
ตัวเอง...แต่จะมีนกั เรี ยนบางคนไม่กล้าแสดงออก บางคนเมือตอบคําถามแล้ว ครู ตอ้ งยําคําตอบ
เพราะนักเรี ยนพูดเสี ยงเบาเกินไป ส่ งผลให้นกั เรี ยนคนนันไม่กล้าตอบและจะนังเงียบ ครู จะคอยให้
การช่วยเหลือ คอยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้คิด โดยครู จะเป็ นผูต้ งคํ
ั าถามแล้วให้นกั เรี ยนตอบ จากนัน
นักเรี ยนจะร่ วมอภิปรายในหัวข้อทีครู ได้ตงประเด็
ั
นไว้ ดังทีนักเรี ยนได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
... ตอนแรกไม่กล้าตอบคําถาม กลัวตอบผิด พอฟังครู ถามเพือนคนอืนเมือเพือนตอบไม่ถูก ครู ถาม
ไปเรื อย ๆ จนเพือนสามารถตอบคําถามครู ได้ เลยไม่กลัวครู … ชอบ ห้องเรี ยนไม่เครี ยด ครู เปิ ด
โอกาสให้พดู แต่เพือนบางคนก็ไม่ชอบพูด ครู ตอ้ งคอยถามเพือให้เพือนได้พดู บ้าง...

สําหรับนักเรี ยนทีเรี ยนเก่งจะตอบคําถามได้อย่างคล่องแคล่วไม่เคอะเขินในการ
โต้ตอบ และสามารถอธิ บายเหตุผลประกอบคําตอบได้อย่างชัดเจน เนืองจากนักเรี ยนได้มีแสดง
ความคิดเห็นจากประสบการณ์ จริ งทังสามารถเล่าเรื องราวประกอบเหตุผลได้อย่างน่ าสนใจ ดังที
นัก เรี ย นได้ส ะท้อนความคิ ดเห็ น ที ว่า …เพื อนบางคนเล่ าเรื องสนุ ก เพราะเขาอยู่ในเหตุ ก ารณ์
บุญบังไฟ ได้โยนเพือนลงตม (โคลน)...
3.2 ขันตอนการออกแบบการจัดการความรู ้
นักเรี ยนมีความพึงพอใจในขันตอนการออกแบบการจัดการความรู ้ อยูใ่ นระดับ
มากทีสุ ด (ร้อยละ 95.00) เนืองจากนักเรี ยนสามารถระบุเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ได้วา่ นักเรี ยนต้องการ
ไปศึกษาค้นคว้างานทีได้รับมอบหมายจากแหล่งความรู ้ ใด เช่ น ห้องสมุด บ้านปราชญ์ชาวบ้าน
อินเทอร์ เน็ต มี วิธีการไปแสวงหาความรู ้ เช่ น ไปยืมหนังสื อจากห้องสมุ ด ไปสัมภาษณ์ ปราชญ์
ชาวบ้าน ไปค้นจากเว็บไซต์ต่าง ๆ หรื อแหล่งความรู ้อืน ๆ และนําข้อมูลทีได้มาสรุ ปเรี ยบเรี ยงให้
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เป็ นงานของกลุ่ม เมื อนักเรี ยนแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายงานในหัวข้อต่าง ๆ สมาชิ กในกลุ่มจะ
เลือกประธาน รองประธาน และเลขานุ การกลุ่ม นักเรี ยนจะมีการแสดงความคิดเห็นระหว่างเพือน
ในกลุ่ม พฤติกรรมทีนักเรี ยนแสดงออกมา คือ นักเรี ยนบางคนจะคอยกระตุน้ เพือนในกลุ่มให้ระดม
ความคิด โดยเฉพาะนักเรี ยนทีทําหน้าทีประธานจะคอยกํากับเพือนให้เพือนได้แสดงความคิดเห็น
เพือให้ได้ขอ้ มูลตามทีกลุ่มได้ตกลงกัน ดังสะท้อนความคิดเห็นของนักเรี ยน ทีว่า…การเรี ยนแบบนี
สนุกมาก งานกลุ่มไม่ยาก เพราะเพือนๆ ช่วยกันคิด ช่วยกันทํา ทําให้เข้าใจง่าย ชอบการจัด
กิจกรรมแบบนี เพราะทุกคนต้องช่วยกัน...นักเรี ยนทีไม่แสดงความคิดเห็นจะนังเงียบคอยฟังเพือน
แสดงความคิ ด เห็ น แต่นัก เรี ย นที ทํา หน้า ที เป็ นประธานจะคอยซัก ถาม หรื อกระตุ ้นให้เ พือน
ได้แสดงความคิดเห็น หรื อนักเรี ยนทีเรี ยนเก่งจะกระตือรื อร้นในการทํากิจกรรมกลุ่ม และจะคอย
ช่วยเหลื อเพือนทีเรี ยนไม่ค่อยเก่ง หรื อคอยกระตุน้ ให้เพือนทีไม่สนใจให้ทาํ กิจกรรมให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังสะท้อนความคิดเห็นของนักเรี ยน ทีว่า
… ชอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนี มีลุน้ ตลอดว่าได้อยูก่ ลุม่ กับใครบ้าง ใครไม่เคยพูดก็ได้พดู
ถ้าไม่แสดงความคิดเห็น ประธานกลุ่มก็ไม่ยอม…ชอบการเรี ยนแบบนี เพราะเพือนในกลุ่มช่วยกัน
ทํางานดีมาก กลัวว่าผลงานกลุ่มจะได้คะแนนตํากว่ากลุ่มอืน แต่มีเพือนบางคนไม่ค่อยช่วยทํางาน
แต่งานทีออกมาก็สาํ เร็ จ เพราะหัวหน้ากลุ่มคอยกํากับให้เพือนทํางาน...

ในการปรึ กษาหารื อกันในกลุ่มนักเรี ยนมักจะใช้ภาษาท้องถิน เพราะเข้าใจง่าย
และสะดวกในการสื อสาร และนักเรี ยนมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน ดังสะท้อนความคิดเห็นของ
นักเรี ยน ทีว่า
… การเรี ยนแบบนีสนุกมาก ชอบใช้ภาษาถินในการทํางาน เข้าใจง่ายดี… ชอบกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบนี เพราะเป็ นกิจกรรมทีน่าสนใจ ได้แสดงความคิดเห็น และได้ลงมือปฏิบตั ิ ภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง ทําให้มีความสุ ขมากขึน…ชอบ เพราะได้ทาํ งานกับเพือนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วย
ตนเอง เวลาทํางานกลุ่มกลัวทํางานไม่ทนั ส่ง แต่เพือนในกลุ่มก็ให้ความร่ วมมือดี…

จากการสะท้อนความคิดเห็นของนักเรี ยนจะเห็นได้วา่ นักเรี ยนกล้าแสดงออก
มากขึน โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อทีได้รับมอบหมาย มีความกระตือรื อร้นในการ
ค้นหาข้อมูลในหัวข้อทีได้รับมอบหมาย เมือไม่เข้าใจจะถามครู เวลามาพบครู จะมาทังกลุ่ม เพราะ
จะได้รับฟังไปพร้อมกันจะได้ไม่เข้าใจคลาดเคลือน นักเรี ยนมีการยอมรับในมติกลุ่ม และช่วยกัน
แสดงความคิดเห็ น และลงมติเมือมีความเห็ นต่าง นักเรี ยนเรี ยนรู ้ ภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม
ได้ดีในการปฏิบตั ิกิจกรรมในขันการออกแบบการจัดการความรู ้
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3.3 ขันตอนการสร้ า งความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ ทีฝั งลึ ก (Tacit
Knowledge) เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
นักเรี ยนมีความพึงพอใจขันตอนการสร้ างความรู ้ (Knowledge Creating) จาก
ความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
(ร้อยละ 96.25) เนืองจากนักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง ด้วยการไปศึกษานอกสถานที
จากแหล่ ง เรี ย นรู ้ เช่ น พิ พิ ธ ภัณฑ์ชุ ม ชนวัดภู ถ าพระศิ
ํ
ล าทอง สถานประกอบการ บ้า นปราชญ์
ชาวบ้าน เป็ นต้น และนําความรู ้นนมาสรุ
ั
ปรวมกันเป็ นข้อมูลของกลุ่ม ในขันตอนการสร้างความรู้นี
นักเรี ยนออกไปศึกษาค้นคว้าข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านนักเรี ยนบางคนมองข้ามไป
โดยเฉพาะผูป้ กครอง ดังสะท้อนความคิดเห็นของนักเรี ยน ทีว่า
…ชอบทีจะไปสัมภาษณ์ชาวบ้าน และนึ กไม่ถึงว่าแม่ก็สามารถเป็ นปราชญ์ชาวบ้านได้ แม่จะสอน
วิธีการทําหน่อไม้ถุง หน่อไม้สม้ …คุณตาเล่านิทานได้สนุก ชอบ อยากฟังนิ ทานอีก แม่ไม่เคยเล่า
นิทานให้ฟัง แต่ตอ้ งไปหลายรอบ เพราะทํางานไม่เสร็ จ...ไม่เคยไปบ้านเพือน ถ้าครู ไม่ให้ทาํ งาน
ชินนี คงไม่รู้จกั บ้านเพือน ไปดูคุณตาสานกระติบข้าว สานสวิง...

เมือได้หัวข้อในการไปศึกษาค้นคว้าทําให้นกั เรี ยนเห็ นความสําคัญของแหล่ง
เรี ยนรู ้ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดภูถาพระศิ
ํ
ลาทอง ซึ งเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชนของนักเรี ยน
และสามารถนําความรู ้ทีได้จากแหล่งเรี ยนรู้มารวบรวมเป็ นเอกสาร แล้วนํามาสรุ ปย่อ เป็ นแผนภูมิ
เพือสร้างความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ที
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และทีสําคัญทําให้นกั เรี ยนรู ้จกั การวางแผนการทํางานเป็ นขันตอน
รู้จกั การวางลําดับความสําคัญของงาน เนื องจากการไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านนักเรี ยนไป 2-3
ครัง เนื องจากการสัมภาษณ์ ครั งแรกนัก เรี ยนเก็บงานได้ไม่ค รอบคลุ มเนื อหา ดังสะท้อนความ
คิดเห็นของนักเรี ยน ทีว่า
... ชอบไปเรี ยนข้างนอก ได้เปลียนบรรยากาศทุกคนในกลุ่มช่วยกันทํางาน ถ้ามีงานคนเดียวงาน
กลุ่มก็ไม่เสร็ จต้องรองานจากเพือนคนอืน ทุกคนต้องรับผิดชอบ ถ้าคนหนึ งไม่รับผิดชอบงานกลุ่ม
ก็ ไ ม่ เ สร็ จ …ไปบ้า นคุ ณ ตาสมบู ร ณ์ ห ลายรอบ งานไม่ เ สร็ จ ต้อ งกลับ ไปให้ คุ ณ ตาเล่ า นิ ท าน
ให้ฟังใหม่… กว่าจะทํางานขันตอนนี ได้ ต้องนัดเพือนหลายรอบแต่ก็สนุกได้ไปรู ้จกั ชาวบ้าน รู ้จกั
พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การแห่นางแมว ซึงปั จจุบนั ไม่เห็นมี...

จากขันตอนการสร้างความรู ้ (Knowledge Creating) จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit
Knowledge) เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) นัน นอกจากมีความสามารถในการสร้าง
ความรู้ ได้ด้วยตนเองแล้ว นัก เรี ย นยัง ได้ฝึกความเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม รู้ จกั มารยาทการเข้า สังคม
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เช่น การมีสัมมาคารวะกับผูใ้ หญ่ รู้จกั การทําตารางนัดหมายเวลา รู ้จกั แบ่งหน้าทีรับผิดชอบ รู ้จกั
การบริ หารเวลา ทําอย่างไรถึงจะมีงานส่ งตามกําหนดเวลา มีความอดทนต่อการรอคอย รองานจาก
เพือน รอทีจะพบกับปราชญ์ชาวบ้าน และทีสําคัญนักเรี ยนรู ้จกั การให้ความสําคัญกับการนัดหมาย
เวลากับเพือน และกับบุคคลอืน
3.4 ขันตอนการแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
นักเรี ยนมีความพึงพอใจในขันการแลกเปลี ยนความรู ้ เพือให้เกิ ดองค์ความรู้
ใหม่ อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด (ร้อยละ 100) สู งเป็ นอันดับ 1 เนืองจากนักเรี ยนได้เรี ยนรู้ ตงแต่
ั การไป
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและนําความรู ้นนมาแยกแยะว่
ั
าเป็ นข้อมูลอะไร มีความสําคัญก่อนหลัง และรู ้จกั
การหาเอกสารหรื อ แหล่ ง ข้อ มู ล มาอ้า งอิ ง เพื อยื น ยัน สิ งที ได้ไ ปศึ ก ษาค้น คว้า มา และนํา มา
แลกเปลียนความรู้ จนสามารถสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ ของกลุ่มได้ ซึ งเป็ นการสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ ย
ตนเอง ดังสะท้อนความคิดเห็นของนักเรี ยน ทีว่า
... เวลาพูดเพือนไม่ค่อยเชื อ ต้องเอาหนังสื อมายืนยัน ...กล้าที จะคุยกับครู กับเพือนมากขึนเวลา
คุยกันไม่ได้ขอ้ สรุ ปก็จะไปขอความเห็ นจากครู แต่ครู ก็ให้เอาเอกสาร หรื อข้อมูลที ไปค้นคว้า มา
ยืนยัน และหาข้อสรุ ปร่ วมกันจนได้ขอ้ สรุ ปเห็นที ตรงกัน...ความรู ้ของกลุ่มได้จากการแลกเปลียน
ความรู ้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม จากทีทุกคนไปศึกษาค้นคว้ามาแล้วนํามาแลกเปลียนกันจนกลายเป็ น
ความรู ้ของกลุ่ม…

นอกจากนี นัก เรี ยนยัง ได้เรี ยนรู ้ ก ารผูก มิ ตรไมตรี อนั ดี ระหว่างเพื อนในกลุ่ ม
และเพือนนอกกลุ่มนักเรี ยนจะคอยช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะกลุ่มทีทํางานในหัวข้อเดียวกัน หรื อทํา
ชินงานเดียวกัน นักเรี ยนจะคอยปรึ กษาหารื อกัน ไม่มีการฟ้ องจับผิดเพือนในกลุ่มทุกคนจะช่วยกัน
ทํางาน อภิปรายหัวข้อทีไปศึกษาค้นคว้า และหาเหตุ ผลมาสนับสนุ นซึ งกันและกันจนสามารถ
ร่ วมมือร่ วมใจดําเนิ นกิจกรรมสําเร็ จลุ ล่วงไปได้ดว้ ยดี ยอมรับฟั งความคิดเห็ นและเคารพในความ
คิ ดเห็ นของกัน และกัน ถ้าคนหนึ งความคิ ดเห็ นที แตกต่า งก็ ส ามารถหาเหตุ ผลมาอธิ บายจนได้
ข้อสรุ ปของกลุ่ม แต่สิงหนึ งทีเหมือนกันของทุกกลุ่มคือ เมือได้ขอ้ สรุ ปของกลุ่มแล้วจะนําข้อสรุ ป
มาเสนอต่อครู เพือทีจะได้รับคํายืนยันว่าความคิดของกลุ่มเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการทํางาน
ดังสะท้อนความคิดเห็นของนักเรี ยน ทีว่า
…ในการเรี ยนแบบนีได้เห็นนําใจเพือน เพือน ๆ ช่วยกันทํางานจนเสร็ จ… ชอบการทํางานแบบนี
เพื อนได้แสดงความคิ ด เห็ นอย่า งหลากหลาย มี เ ถี ย งกันบ้างแต่ ในที สุ ดก็ ห าข้อ สรุ ป ได้…ชอบ
เพราะฝึ กให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบ...
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จากการสะท้อนความคิดเห็ นของนักเรี ยนในขันตอนการแลกเปลี ยนความรู้
เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ จะเห็นได้วา่ นักเรี ยนได้ฝึกการพูด การหาเหตุผลมาประกอบ สิ งทีพูด
การรู้ จกั การแสดงนําใจระหว่างเพือนในกลุ่ ม เพือนนอกกลุ่ม ได้เรี ยนรู ้ ลกั ษณะนิ สัยของเพือน
ในกลุ่ ม รู ้ จกั การผ่อนหนักเบาในการทํางาน รู ้ จกั การสร้ างมนุ ษยสัม พันธ์ ระหว่า งนักเรี ย นกับ
นักเรี ยน ระหว่างนักเรี ยนกับครู ให้เกิดขึนได้
3.5 ขันตอนการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานในขันการจัดเก็บความรู ้ อย่าง
เป็ นระบบ อยู่ใ นระดับ มากที สุ ด (ร้ อยละ 98.75) เนื องจากนัก เรี ย นมี ความภูมิ ใ จในการเป็ น
ส่ ว นหนึ งที ได้เ ผยแพร่ ค วามรู ้ ที ไปศึ ก ษาค้น คว้า มาจัด ทํา ให้ เ ป็ นระบบ เช่ น การทํา หนัง สื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ หนังสื อการ์ ตูน หนังสื อเล่มเล็ก เว็บบล็อก เป็ นต้น เพือให้ง่ายต่อการอ่าน หรื อ
การศึกษาค้นคว้า เนื องจากนักเรี ยนได้ทาํ งานต่อยอดจากความรู ้เดิ มจากการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์
วิชาศิลปะ ดังสะท้อนความคิดเห็นของนักเรี ยน ทีว่า…ในกลุ่มตกลงทํางานทีได้รับมอบหมายเป็ น
สมุดเล่มเล็ก ตอนแรกรู ้สึกยาก แต่พอเริ มทําก็สามารถทําได้...เลือกทําเว็บบล็อก เพราะไม่ยงุ่ ยาก
เคยเรี ย นมาแล้ว สามารถทํา ได้ไ ม่ย ากเกิ นไป...ในขันตอนขันการจัดเก็บ ความรู ้ อย่างเป็ นระบบ
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ ความมีนาใจ
ํ ความเอืออาทรในการทํางานร่ วมกัน ช่ วยเหลื อกันเมือยามคับขัน
ทํา ให้นักเรี ย นมีค วามชื นชม ภาคภูมิใ จ และมี ความเชื อมันในผลงานของตัวเอง ดัง สะท้อน
ความคิดเห็นของนักเรี ยน ทีว่า
… ไม่มีโปรแกรม E-book ทํางาน แต่เพือนกลุ่มอืนทีมีโปรแกรมเอามาลงเครื องให้ ทําให้เห็น
นําใจเพื อน … ได้ลงมื อ ทํา งานด้ว ยตัว เอง ไม่ เ คยทําก็ ไ ด้ท ํา ได้ว าดการ์ ตู น เล่ า เรื องที ได้รั บ
มอบหมาย สื อสารให้คนอืนเข้าใจ ยากแต่พองานเสร็ จ มี ความสุ ข…ชอบงานนี จะได้เผยแพร่
ความรู ้ทีไปค้นคว้ามาให้คนอืน ๆ ได้รู้ดว้ ย...

3.6 ขันตอนการประยุกต์ใช้ความรู้
นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ อยู่ในระดับมากทีสุ ด
(ร้อยละ 92.50) เนืองจากนักเรี ยนได้นาํ ความรู ้ทีได้มาสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ
ชุ ม ชนอย่า งสร้ า งสรรค์ เช่ น การคิ ด ค้น ท่ า ออกกํา ลัง กาย โดยการประยุก ต์จากท่ า เซิ งบังไฟ
การประยุกต์ท่ารําจากการละเล่น การทําข้าวจีประยุกต์ การทําส้มตํามันเทศ ทําของหวานจาก
เครื อหมาน้อย คําทวยหลายภาษา การปวราณาตนในครอบครั ว เป็ นต้น จะเห็ นได้ว่านักเรี ย น
นําความรู ้ ทีได้มาประยุกต์ให้เข้ากับสภาพชุมชน และสังคมของนักเรี ยน จากสิ งใกล้ตวั ทีนักเรี ยน
ได้พบเห็นในชีวิตประจําวัน และรู้จกั นํามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของ
ตนเองและชุมชน ดังสะท้อนความคิดเห็นของนักเรี ยน ทีว่า
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…ในกลุ่มช่วยกันคิดท่ารําจากการละเล่น ใช้รําในงานงานบุญ…คําทวยมีแต่ภาษาอีสาน หรื อแปล
เป็ นภาษากลาง เลยช่วยกันคิดเป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นคําทวยหลายภาษา…การปรวรณาตนของคน
ในครอบครัว ประยุกต์มาจากการปรวรณาตนของพระสงฆ์ในวันออกพรรษา ทุกคนในกลุ่มช่วย
กันคิด และสามารถนําไปใช้ในครอบครัวได้จริ ง ๆ...

ตอนที 3 ถอดบทเรี ยนหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ถอดบทเรี ยนหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ กบั
ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ผูว้ ิจยั ได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที 3
เพือถอดบทเรี ยนการจัดการความรู้ หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ดังนี
1. การบันทึกความรู้ พบว่า นักเรี ยนสามารถบันทึกความรู ้โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทีสุ ด ( X = 4.56, S.D. = 0.24 ) เนืองจากนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้
ตามรู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ นทําให้นักเรี ยน
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูลการแลกเปลียนความรู ้จนเกิ ด
การสร้ างองค์ความรู ้ ดว้ ยตนเอง และจากความสามารถในการจัดการความรู ้ ทีเกิ ดจากการเตรี ยม
ความพร้อมการจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน การออกแบบการจัดการความรู ้ จากการกําหนด
เป้ าหมายในการจัดการความรู ้ กําหนดหน้าทีบทบาทของนักเรี ยนและวิธีการจัดการความรู ้ให้ตรง
ตามเป้ าหมายจนนํา ไปสู่ ก ารสร้ า งความรู ้ (Knowledge Creating) จากความรู้ ที ฝั ง ลึ ก (Tacit
Knowledge) เป็ นความรู้ ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นการสร้ างความรู้ โดยให้นกั เรี ยน
ไปศึกษาค้นคว้าจากความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) จนได้ความรู ้ทีมีอยูใ่ นตัวตนของนักเรี ยน
เปลียนเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และเกิดการแลกเปลียนความรู ้จนเกิดองค์
ความรู ้ใหม่ สามารถนําเอาความรู ้ทีได้มาต่อยอดและการถ่ายทอดความรู ้ไปยังบุคคลอืนได้ จะเห็น
ได้จากการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบจนเกิ ดการประยุกต์ใช้ความรู ้ เป็ นการนําความรู ้ ทีได้มา
สร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนอย่างสร้างสรรค์ จากกระบวนการจัดการความรู้
นี ยัง ส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นมี ค วามรั บ ผิ ดชอบ รู ้ จกั การทํา งานร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ ม รู ้ จ ัก การแก้ปั ญ หา
ตัดสิ นใจ ช่วยเหลือแบ่งปั นและมีความเอืออาทรต่อกันเกิดการเรี ยนรู ้ภาวะความเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามทีดี
ตลอดจนยอมรับและแลกเปลียนความคิดเห็นซึ งกันและกัน และจากการบันทึกความรู ้ จะเห็นได้วา่
นักเรี ยนมี ความสามารถในการบันทึ กความรู ้ ในด้านผลทีเกิดจากการดําเนิ นกิจกรรมอยู่ในระดับ
มากทีสุ ด ( X = 4.61, S.D. = 0.49 ) เป็ นอันดับ 1 เนืองจากผลทีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมนักเรี ยน
มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทุกขันตอนตังแต่เริ มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากการลงพืนที
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พบปะเพือสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และเห็นปั ญหาทีเกิดขึนทําให้นกั เรี ยน
ในกลุ่มต้องร่ วมมือกันมีการพูดคุยแลกเปลียนปั ญหาและอุปสรรคทีเกิดขึน รู ้วา่ ปั ญหาทีเกิดขึนคือ
อะไร และหาแนวทางแก้ไขโดยการวิเคราะห์วา่ ปั ญหาทีเกิดขึนมีสาเหตุมาจากอะไร ปั ญหามาจาก
ตนเอง จากคนอืน หรื อจากสถานการณ์ภายนอก ทําให้นกั เรี ยนสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรค
ทีเกิดขึนได้ ทําให้การทํางานของกลุ่มสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ส่ วนการสรุ ปจากการบันทึกความรู้
นักเรี ยนสามารถสรุ ปได้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.50) ซึ งเป็ นลําดับสุ ดท้ายของ
การบันทึกความรู ้ เนื องจากนักเรี ยนขาดการอธิ บาย เช่น นักเรี ยนมีความภาคภูมิใจต่อการทํางาน
ในครั งนี แต่นัก เรี ย นไม่ส ามารถอธิ บ ายได้ว่า มี ค วามภาคภู มิ ใ จอย่า งไร เช่ น ภู มิ ใ จที สามารถ
แก้ปัญหาได้ ภูมิใจทีเพือนให้การยอมรับในความเป็ นผูน้ าํ เป็ นต้น และไม่สามารถอธิ บายแนวทาง
ในการนําผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ เช่น การทําขนมหรื ออาหารพืนบ้านจะนําไป
ประกอบเป็ นอาชี พ เพือเลี ยงครอบครั ว หรื อแหล่ งโบราณคดี จะพัฒนาให้เกิ ดเป็ นอุ ตสาหกรรม
การท่องเทียว เป็ นต้น ดังทีนักเรี ยนได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
… ในการทํางานของกลุ่ม กลุ่มเรามีการค้นหาข้อมูลจากหนังสื อภูมิปัญญาท้องถินในจังหวัดอุบลราชธานี
โดยยืมหนังสื อจากห้องสมุด หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งหัวข้อให้เพือนในกลุ่มทุกคนไปหาข้อมูล
เช่น หาข้อมูลจากการไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านทีมีอยูใ่ นหมู่บา้ น … ในเช้าวันหนึ ง นางยม สิ มโสม
และกลุ่มชาวบ้านประมาณ - คน ในบ้านนาขามได้รวมกลุ่มกันพูดเรื องราวเกียวกับงานหัตถกรรมของ
หมู่บา้ น เรื องการทอผ้าลายต่าง ๆ ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านกลุ่มนี ได้พูดเกียวกับอุปกรณ์
และโครงการทอผ้าบ้านนาขามทีเคยมีมาก่อน แต่ปัจจุบนั ไม่มีคนสื บทอดการทอผ้า และผูร้ ู ้เกียวกับการ
ทอผ้าก็มีน้อย และอายุมาก เมือได้ฟังดังนันข้าพเจ้าจึ งคิดว่าข้อมูลเกี ยวกับการทอผ้าควรมีการสื บทอด
ถ่ายทอด และเผยแพร่ ...กลุ่มของข้าพเจ้าจึ งคิดจะทําหนังสื อเล่มเล็ก เพือเผยแพร่ งานหัตถกรรมของ
หมู่บา้ นขึน … จากการไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านทําให้เรารู ้วา่ มีอีกหลายอย่างทีพวกเรายังไม่รู้ ซึ งพวก
เราก็ได้รู้จากการไปสัมภาษณ์ ...ปั ญหาในการทํางาน คือ การวางแผนการทํางานไม่ดี กําหนดหัวข้อไม่
ครบต้องไปสัมภาษณ์หลายรอบ และเพือนในกลุ่มก็อยูต่ ่างหมู่บา้ น เราเลยวางแผนใหม่ มีการตรวจสอบ
ข้อมูล และวางโครงร่ างทีจะไปสัมภาษณ์ทุกหัวข้อจนครบ และนัดกันทํางานหลังเลิกเรี ยน และทําใน
คาบว่ า ง … เพื อน ๆ ในกลุ่ ม มี ค วามสามั ค คี กั น ดี ม าก ช่ ว ยเหลื อ ซึ งกั น และกั น ช่ ว ยกั น ทํา งาน
อย่างเต็มที แต่ทีสําคัญได้รับความช่วยเหลือจากคุณครู ทีคอยให้ขอ้ เสนอแนะในการทํางาน จนทําให้งาน
สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี…

จากการสะท้อนจากการบันทึ กความรู้ พบว่า ปั จจัย ทีสําคัญที ทํา ให้การปฏิ บ ตั ิ
กิ จกรรมประสบผลสําเร็ จเกิ ด จากความต้องการของนัก เรี ย นที จะเรี ย นรู ้ สิ งที ตนเองสนใจหรื อ
มีความสําคัญต่อชุมชน และได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง ได้แลกเปลียนเรี ยนรู ้จากการศึกษา
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ค้นคว้ากับเพือน ครู ปราชญ์ชาวบ้าน สามารถกลันกรองเนื อหาจากการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ตลอดจน
การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสมเรี ยนรู ้การทํางาน
ร่ วมกับบุคคลอืนอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู ้ได้
ไม่ว่าจะเป็ นสื บค้นข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาจัดเก็บไว้อย่างเป็ นระบบ และ
เห็ นได้ว่า การปฏิ บ ตั ิ กิ จ กรรมของนัก เรี ย นนอกจากความมุ่ ง มันในการปฏิ บ ตั ิ ง านแล้วยัง ได้รั บ
การสนับสนุ นจากโรงเรี ยน ครู ผูป้ กครอง ชุ มชน ทีสําคัญคือปราชญ์ชาวบ้านได้ให้ความร่ วมมือ
ในการถ่ายทอดความรู ้ และประสบการณ์ ให้กบั นักเรี ยนด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ
ทํา ให้ นัก เรี ยนได้เ รี ยนรู ้ อ ย่า งมี ค วามสุ ข และที สํ า คัญ คื อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน
มีความเหมาะสมตามความสามารถ และศักยภาพของนักเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนสามารถสร้างองค์
ความรู ้ ใหม่ได้ ซึ งสอดคล้องกับสมรรถนะสําคัญของนักเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551: 5-6) ทีต้องการพัฒนานักเรี ยนให้เกิด
สมรรถนะทีสําคัญ คือ ความสามารถในการสื อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 250) จากการถอดบทเรี ยนจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ทําให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ ค วบคู่การพัฒนาตนเอง เป็ นการเปิ ดประตูการเรี ยนรู ้ โลกกว้าง เติมเต็ม
ศัก ยภาพสามารถยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ว ยการนํา ความรู้ ประสบการณ์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชี วิตประจําวัน สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2556: 1-2, ) การถอดบทเรี ยนการพัฒนา
การเรี ยนรู้เพือสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา (Constructionism) ของสถานศึกษา ชุ มชน ภาคธุ ร กิ จและ
อุ ต สาหกรรม จะเห็ น ได้ว่า กระบวนการพัฒ นาการเรี ย นรู ้ จ ะมุ่ ง ให้ นัก เรี ย นมี ก ารคิ ด วิ เ คราะห์
เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ฝึ กทักษะการนําเสนอ แลกเปลียนความรู้ รู ้จกั การทํางานร่ วมกัน
ด้วยบรรยากาศที เป็ นกัลยาณมิตร ผูบ้ ริ หารเป็ นหัวใจสําคัญในการขับเคลื อน เปิ ดโอกาสให้ครู
ได้แสดงความคิ ดเห็ น แลกเปลี ยนความรู ้ เกี ยวกับสิ งที เกิ ดขึนในห้องเรี ยน ครู เป็ นผูค้ อยกระตุ น้
ส่ ง เสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจให้ นัก เรี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด โดยใช้ วิ ธี ก ารที หลากหลายเรี ย นรู้
ผ่านการจัดกิ จกรรม ผ่า นสื อธรรมชาติ สื อใกล้ตวั การตังคํา ถาม การนําเสนอ เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง ชุ มชน และปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ าํ มีความตังใจในการพัฒนา
ศัก ยภาพของตนและผลัก ดัน ให้เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้ และธี ร ศัก ดิ อุ่ น อารมย์เลิ ศ และคณะ
(2554: 339) ได้สังเคราะห์และถอดบทเรี ยนโครงการค่ายเรี ยนรู ้คุณธรรม นําชี วิตพอเพียงปี 25502553 จะเห็ นได้ว่า การเรี ย นรู ้ จ ากการลงมื อ ปฏิ บ ัติ จริ ง จากประสบการณ์ “บทเรี ย น” รวมถึ ง
การเรี ยนรู ้ จ ากการแก้ ปั ญ หาในชี วิ ต จริ ง การเรี ยนรู ้ แ บบแก้ ปั ญ หาโดยใช้ ปั ญ หาเป็ นหลัก
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เป็ นกระบวนการทีต้องอาศัยสติปัญญาและความสามารถในการคิด ดังนันการแก้ปัญหาและการคิด
จึงมีความสําคัญต่อกัน
2. การสัมภาษณ์นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา พบว่า นักเรี ยน
ได้นาํ ความรู้ ทีได้จากการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ ไปใช้ในการจัดการความรู้
ในเรื องอื น ๆ เช่ น เมื อครู สังงานนัก เรี ย นรู ้ จกั วางแผนในการที จะทํา งานให้เป็ นขันตอน รู้ จกั
การบันทึกเพือไม่ให้ลืมหรื อเกิ ดข้อผิดพลาดได้ รู ้จกั การสื บค้นข้อมูล และเมือได้ขอ้ มูลมาสามารถ
ทีจะแยกแยะข้อมูลได้ และเก็บข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสต่อไป หรื อแลกเปลียนข้อมูลกับเพือน เมือ
มี ปัญ หาในการทํา งานรู้ จกั ที จะแลกเปลี ยนปั ญหาและหาวิธี การแก้ไ ขปั ญหานันร่ วมกัน และ
ทีสําคัญการมีมนุษยสัมพันธ์กบั บุคคลอืนมากขึน ดังทีนักเรี ยนได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
... หลังจากที ได้เรี ยนมาทําให้รู้จกั การวางแผนการทํางานให้เป็ นระบบมากขึน ส่ งงานครู ทนั เวลา
แต่ก่อนไม่เคยได้บันทึ กเมือเวลาครู สังงาน มี แต่จ าํ เลยทํางานหลายรอบ แต่พอได้บันทึ กทํางาน
รอบเดียว มีขอ้ ผิดพลาดน้อยลง…รู ้จกั วิธีการหาข้อมูลจากหนังสื อ จากอินเทอร์ เน็ต จากเพือน แต่
ก่อนไม่ค่อยกล้าถามครู ถามเพือน แต่เดียวนีกล้าถาม และรู ้จกั ทีจะเขียนข้อสงสัยและคําตอบไว้ดว้ ย
... ทํางานวิชาภาษาอังกฤษ ค้นงานได้ก็จะส่ งให้เพือนด้วย เพราะเพือนบางคนไม่มีเวลา บ้านไกล
ด้วย หรื อไม่มีอินเทอร์เน็ต เมือมาโรงเรี ยนก็จะคุยกันอีกทีหนึง รู ้จกั ทีจะแลกเปลียนความรู ้กบั เพือน
มากขึน เพือนมีงานเพือนก็ส่งให้ ... เมือเกิดปั ญหาในการทํางานรู ้จกั ทีจะคุยกับเพือนหาวิธีแก้ไข และ
หาข้อสรุ ปร่ วมกัน เช่น ใกล้จะปิ ดเทอมแล้วทํางานวิชาคอมพิวเตอร์ไม่เสร็ จเลยรวมกลุ่มนัดเพือนมา
ทํางานช่วยกันหลังเลิกเรี ยน บางครังก็มาวันเสาร์ วันอาทิตย์ ซึงแต่ก่อนต่างคนต่างทํา ...อ่านหนังสื อ
เดียวนีรู ้จกั สรุ ปความรู ้เป็ นประเด็นย่อย ๆ หรื อทําเป็ นแผนภูมิเพือให้จาํ ได้ง่ายขึน...

3. การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้
การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา พบว่า การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้
ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึ กษา ครู ทีเข้าร่ วมเวทีแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ได้แสดงความคิดเห็ นอย่างหลากหลาย และ
มี ค วามสนใจที นํา รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี ไปใช้ ก ั บ วิ ช าอื น ๆ เช่ น วิ ช าภาษาอัง กฤษ
วิชาภาษาไทย วิชาชีววิทยา วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) เป็ นต้น และ
บทเรี ยนที ได้จ ากการจัดเวที แลกเปลี ยนเรี ย นรู้ การจัดการเรี ย นการสอนทีประสบความสําเร็ จ
ให้ได้ผลดี นนต้
ั องเริ มต้นที ครู ก่อน โดยครู ผูส้ อนจะต้องเป็ นผูเ้ ตรี ยมการสอน นําเสนอตัวอย่า ง
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และแนะนําแหล่งเรี ยนรู ้ เพือเป็ นแนวทางให้นกั เรี ยนได้ดาํ เนิ นกิจกรรมให้สําเร็ จตามวัตถุประสงค์
ดังทีครู ผเู ้ ข้าร่ วมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
... เป็ นวิธีการสอนทีดีและน่าสนใจมาก ซึงมีวธิ ีการและขันตอนทีชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบตั ิ
ได้จริ ง ซึงเคยใช้วธิ ีการสอนแบบโครงงานในวิชาภาษาอังกฤษแล้วประสบปั ญหาในขันตอนการหา
ความรู ้ของเด็กนักเรี ยนและการสรุ ปองค์ความรู ้ วันนีได้มาร่ วมแลกเปลียนเรี ยนรู ้ทาํ ให้ได้ขอ้ คิดว่า
จริ ง ๆ การจัดการเรี ยนการสอนทีประสบความสําเร็ จให้ได้ผลดี นนั ต้องเริ มต้นทีครู โดยที ครู เป็ น
ผูจ้ ัด เตรี ย มและนํา เสนอตัว อย่า งตลอดจนแหล่ ง ความรู ้ เพื อเป็ นแนวทางให้ นัก เรี ย นในการ
ดําเนินงานให้สาํ เร็ จ และหลังจากรับทราบแนวการสอนทีผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอในวันนี อยากนํารู ปแบบ
การสอนกลับไปใช้กบั นักเรี ยนอีกครัง โดยมีแนวทางในการเตรี ยมงาน เตรี ยมแหล่งความรู ้ และ
การจัดการทีดีขึน เชือว่าจะช่วยผลักดันให้นกั เรี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนมากขึน ขอชืนชม
แนวทางการสอนทีผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอในวันนี ...นอกจากนี การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ทีผูว้ ิจยั ได้นาํ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบใหม่ทียังไม่เคยนํามาใช้ ถือว่าเป็ นการกระตุน้
ให้ค รู ผูส้ อนท่ า นอื น ๆ ได้เ ตรี ยมการสํา หรั บ การเรี ย นการสอน และการหาวิธี การสอนใหม่ ๆ
มาประยุกต์ใช้กับนักเรี ยนเพือให้การเรี ยนการสอนเกิ ดประสิ ทธิ ผลสู ง สุ ด และวิชาภาษาไทยก็ มี
ความสนใจที จะนํามาใช้ แต่ข นการประยุ
ั
กต์ใช้ความรู ้ เห็ นว่าเป็ นขันที ยาก มี คุ ณค่าต่อตนเอง
พอมองเห็น ... จากการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในวันนี อยากนํารู ปแบบการสอนนี มาประยุกต์ใช้กบั วิชา
ชีววิทยา จากรู ปแบบครู จะต้องศึกษาข้อมูลเกี ยวกับเรื องที จะสอนเป็ นเบืองต้นก่อน เช่น จะสอน
เรื อง ระบบนิ เวศ นักเรี ยนจะหาข้อมูลได้จากที ไหนบ้าง ครู ผูส้ อนจะต้องบอกแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาเป็ นเบืองต้นก่อน เพือเป็ นแนวทางให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป..กําลังสอนวิชา IS
(Independent Study) ซึ งประสบปั ญหาในขันตอนการหาความรู ้ของนักเรี ยน คือ แหล่งข้อมูลทีจะ
ให้เด็กไปศึกษาค้นคว้ามีไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์มีไม่พอให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าหรื อหนังสื อที
จะให้ไปค้นก็มีนอ้ ย พอมาได้แลกเปลียนเรี ยนรู ้จึงรู ้วา่ ครู ผสู ้ อนต้องเป็ นคนจัดเตรี ยม จัดหาสื อหรื อ
แหล่งเรี ยนรู ้ให้เด็กเป็ นเบืองต้นก่อน รู ปแบบการเรี ยนการสอนนีน่าจะเหมาะกับการสอนวิชา IS…

นอกจากผูร้ ่ วมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ได้แลกเปลียนเรี ยนรู ้โดยภาพรวมแล้ว ยังได้
แลกเปลียนเรี ยนรู้ในองค์ประกอบอืนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ดังนี
3.1 การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน พบว่า
จากการจัดเวทีแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ผูเ้ ข้าร่ วมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ได้ให้ความ
คิดเห็นต่อการกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด การจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา มีการกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนทีครอบคลุ ม ความต้องการจําเป็ นตามแนวคิดการจัดการความรู้ และองค์ประกอบของ
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รู ปแบบมีความสัมพันธ์สอดคล้องซึ งกันและกัน ดังทีครู ผเู ้ ข้าร่ วมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ได้สะท้อน
ความคิดเห็น ทีว่า
.. รู ปแบบมีการกําหนดองค์ประกอบการเรี ยนการสอนทีครบถ้วน เนื องจากมีการพูดถึงหลักการ
วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมิ นผล และยังมี ปัจจัยที เอื อต่อการ
จัดการความรู ้ และปั จจัยที สนับสนุนต่อการจัดการความรู ้ ถือว่าเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที
ครบถ้ว นตามกระบวนการเรี ย นการสอน ... องค์ป ระกอบของรู ป แบบแต่ ล ะองค์ป ระกอบมี
ความสัม พัน ธ์ ส อดคล้อ งกัน เช่ น วัต ถุ ป ระสงค์ก็ ส อดคล้อ งกับ หลัก การ กระบวนการเรี ย น
การสอนก็สมั พันธ์กบั การวัดและประเมินผล และยังมีรายละเอียดเกียวกับปั จจัยทีเอือและส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนสามารถจัดการความรู ้ได้อีก…

3.2 องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน พบว่า
จากการจัด เวที แ ลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ผู ้เ ข้า ร่ ว มเวที แ ลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ไ ด้ใ ห้
ความคิ ดเห็ นต่ อองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดการจัด การความรู ้ ก ับ
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ว่าเป็ นรู ปแบบทีมีรายละเอียดทีจะทําให้นกั เรี ยน
สามารถจัดการความรู ้ ได้ มีวตั ถุ ประสงค์ทีสอดคล้องกับหลักการ มีกระบวนการเรี ยนการสอน
ทีชัดเจนมีการบอกถึงวิธีการวัดและประเมินผล และมีปัจจัยทีเอือต่อการจัดการความรู ้ และปั จจัยที
สนับสนุ นการจัดการความรู ้ จึง ถื อว่าเป็ นรู ป แบบที มี ค วามเหมาะสมในการเรี ย นการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู ้ ดังทีครู ผเู ้ ข้าร่ วมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
... ถ้าจัดการเรี ยนการสอนได้ครบกระบวนการน่ าจะเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที เหมาะกับ
ยุคสมัย เนืองจากครู ไม่จาํ เป็ นต้องสอนนักเรี ยนทุกขันตอน เพียงแค่สอนให้รู้วธิ ีการได้มาซึ งความรู ้
น่าจะเป็ นผลดี กบั นักเรี ยนมากที สุ ด เพราะนักเรี ยนสามารถที จะต่อยอดไปสู่ การเรี ยนรู ้ในเนื อหา
หรื อสาระอื น ๆ ได้ ... สิ งสําคัญในการเรี ยนการสอนนอกจากวิธีการสอนแล้วปั จจัยที ส่ งผลต่อ
การเรี ยนรู ้น่าจะมีความสําคัญไม่แพ้กนั ไม่วา่ จะเป็ นเทคโนโลยีหรื อบรรยากาศในการเรี ยน ถ้าเด็ก
รู ้ สึ ก ว่าได้รั บ ความไว้ว างใจหรื อ คนอื นเห็ นความสํา คัญ น่ า จะส่ งผลดี ต่ อการเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก …
รู ปแบบการเรี ยนการสอนมีหลักการเรี ยนรู ้ ทีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ งในการจัดการเรี ยน
การสอนสิ งสํา คัญ ที สุ ด เพื อไม่ ให้ค รู ผูส้ อนหลงทาง ต้อ งดู ที วัตถุ ป ระสงค์ ถ้าตังวัต ถุ ป ระสงค์
ตรงกับหลักการจัดการเรี ยนรู ้ การถ่ายทอดและการรับรู ้ไม่น่าจะมีปัญหาผูเ้ รี ยนน่าจะเรี ยนรู ้ได้ดี…

3.3 กระบวนการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู้ จากการจัดเวที
แลกเปลียนเรี ยนรู้ ครู ผเู ้ ข้าร่ วมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้มีความกระตือรื อร้นและใส่ ใจทีได้แลกเปลียน
เรี ยนรู ้ และได้แสดงความคิดเห็ นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา พบว่า
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3.3.1 การเตรี ยมความพร้ อ มการจั ด การความรู ้ ก ั บ ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ น
(Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom) ครู ทีเข้าร่ วมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้
ได้ใ ห้ค วามคิ ดเห็ นต่ อ ขันการเตรี ย มความพร้ อ มการจัดการความรู ้ ว่า เป็ นขันที ครู ต้อ งเตรี ย ม
ความพร้ อมให้กบั นักเรี ยน เพือเป็ นการปูพืนฐานไปสู่ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ อืน ๆ และใน
ขันตอนนี ครู จะต้องยกตัวอย่างประกอบการอธิ บาย เพือให้นกั เรี ยนเข้าใจตรงกัน และครู ควรตัง
คําถามให้นกั เรี ยนตอบ เพือเป็ นการตรวจสอบว่านักเรี ยนเข้าใจในสิ งทีครู อธิ บาย ดังทีครู ผเู ้ ข้าร่ วม
เวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
... ในขันการเรี ยนการสอนเห็นว่าขันการเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
มีความสําคัญกับเด็กมากพอ ๆ กับขันอืน ๆ เนื องจากทุกขันตอนต้องมีความสัมพันธ์ซึงกันและกัน
ถ้า ข้า มขันตอนใดขันตอนหนึ งความสมบู ร ณ์ ข องการเรี ย นรู ้ ไ ม่ น่ า จะบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ . ..
เป็ นขันตอนที สําคัญมาก เพราะเป็ นการเตรี ยมความพร้อมและปูพืนฐานนักเรี ยนให้เข้าใจตรงกัน
และมีความรู ้ มีความพร้อมและเป็ นข้อมูลในการไปศึกษาหาความรู ้ในขันต่อไป…

3.3.2 การออกแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Designing)
ครู ผเู้ ข้าร่ วมการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ขนการออกแบบการจั
ั
ดการความรู ้วา่ เป็ นขันทีมีการกําหนด
บทบาทหน้าทีของสมาชิ กในกลุ่ม ถ้าสมาชิ กในกลุ่มมีความเข้าใจและสนใจในเรื องเดียวกัน หรื อ
มี เ ป้ าหมายเดี ย วกัน ก็ จ ะทํา ให้ ก ารดํา เนิ น กิ จ กรรมเป็ นไปอย่า งราบรื น ดัง ที ครู ผู ้เ ข้า ร่ ว มเวที
แลกเปลียนเรี ยนรู้ได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
... ถ้านักเรี ยนเป็ นคนกําหนดเอง เลือกเอง และหาวิธีการทีจะไปศึกษาค้นคว้าเอง ได้ลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองจะทําให้นักเรี ยนจําได้ไม่ลืม ... การออกแบบการจัดการความรู ้ ช่วยให้สมาชิกในกลุ่ม
ได้ระดมความคิดเกียวกับเรื องทีสนใจจนได้ขอ้ สรุ ปทีได้รับการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม และเกิด
การแบ่งหน้าทีตามความถนัดของแต่ละคน จะช่วยให้งานสําเร็ จด้วยดีและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน...
ถ้านักเรี ยนกลุ่มไหนไม่สามารถกําหนดเป้ าหมายได้ งานกลุ่มคงสําเร็ จยาก น่ าจะเป็ นขันตอนที
นักเรี ยนต้องร่ วมกันกําหนดเป้ าหมายให้ได้ ว่าจะทํางานให้สาํ เร็ จได้อย่างไร ทุกคนต้องมีเป้ าหมาย
อย่างเดียวกัน…

3.3.3 การสร้ า งความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ ที ฝั ง ลึ ก (Tacit
Knowledge) เป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ครู ทีเข้าร่ วมการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้
ได้กล่าวถึ งขันตอนนี ว่า เป็ นขันตอนที นักเรี ยนทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาให้ได้
มากทีสุ ด เนืองจากต้องไปศึกษาค้นคว้าหรื อแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง โดยเฉพาะการไปแสวงหา
ความรู ้จากปราชญ์ชาวบ้านนักเรี ยนต้องเตรี ยมตัวให้พร้อมทังวิธีการได้มาซึ งความรู ้ เมือได้ขอ้ มูล
มาแล้วจะต้องนําข้อมูลมาหลอมรวมกับสมาชิ กในกลุ่ม ซึ งนักเรี ยนจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจใน
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เรื องทีได้รับมอบหมาย ถ้าความรู ้ทีได้มาไม่ครอบคลุมจะทําให้งานกลุ่มล่าช้าหรื อหยุดชะงักไปด้วย
ดังนันในขันตอนนีนักเรี ยนทุกคนต้องแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที เพือให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ของกลุ่ม ดังทีครู ผเู ้ ข้าร่ วมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
... การเรี ยนในขันตอนนี นักเรี ยนต้องรู ้จ ักที จะเรี ยนรู ้กับคนอื น รู ้ จกั การเข้าสังคม การมี มนุ ษย
สัมพันธ์ทีดี ไม่เช่นนันการทํางานคงไม่สําเร็ จ…นอกจากความสามัคคี ในกลุ่มแล้ว ต้องมีความ
รับผิดชอบด้วย จึงถือว่าเป็ นขันทีเด็กต้องมีความพยายามอีกระดับหนึ ง การที เด็กออกไปชุมชน
ไปพบกับชาวบ้านถือว่าเก่งแล้ว มันใจทีจะเผชิญกับปั ญหาหรื ออุปสรรคทีรออยูข่ า้ งหน้า...

3.3.4 การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge Sharing
for the New Body of Knowledge) ครู ทีเข้าร่ วมการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้วา่ ขันการแลกเปลียน
ความรู ้เป็ นขันตอนการสอนทีนักเรี ยนทุกคนจะต้องแบ่งปั นความรู ้ทีทุกคนไปศึกษาค้นคว้ามา เพือ
แลกเปลียนความรู้ซึงกันและกัน และสมาชิกในกลุ่มจะต้องเปิ ดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของ
คนอื น จึ ง เป็ นการยกระดับ ความรู ้ ขึ นอี ก ระดับ หนึ ง ความรู ้ ที ทุ ก คนมี อ าจจะมี ไ ม่ เ หมื อ นกัน
เนืองจากประสบการณ์ทีแตกต่างกัน ดังนันเมือมีการแลกเปลียนความรู ้จะทําให้เกิดการตกผลึกทาง
ความคิ ดทีทุกคนมีความคิดเห็ นตรงกัน หรื อได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกัน ดังทีครู ผเู ้ ข้าร่ วมเวทีแลกเปลี ยน
เรี ยนรู้ได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
... ในขันนี ทํา ให้นัก เรี ย นได้เ รี ยนรู ้ ร ะบอบประชาธิ ปไตยรู ้ จัก รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของคนอื น
การแบ่งปั นความรู ้กบั คนอืนเป็ นสิ งที ดี เรารู ้ เขาไม่รู้ เขารู ้ เราไม่รู้ เมือเกิดการแลกเปลียนกัน
จึงเป็ นสิ งที ดี... เมือเปิ ดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอืนได้ ก็จะทําให้เด็กได้เรี ยนรู ้สิงใหม่ ๆ
ได้โดยไม่ยาก ซึงถือว่าเป็ นการยกระดับความรู ้ขึนอีกระดับหนึง...

3.3.5 การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ (Systematic Storing of Knowledge)
ครู ผเู้ ข้าร่ วมการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ได้ให้ความคิดเห็นว่า ขันตอนการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ น
ระบบ เป็ นสิ งสําคัญทีจะทําให้ความรู ้ทีนักเรี ยนได้แลกเปลียนความรู ้นนไม่
ั สูญเปล่า และสามารถ
ทีนําความรู ้ นนไปเผยแพร่
ั
ให้กบั บุคคลอืน ๆ ได้ ถ้าไม่มีการจัดเก็บความรู ้ ไว้ความรู ้ ทีมี นกั เรี ยน
บางคนอาจจะลืม บางคนอาจจะไม่ใส่ ใจในเรื องทีไปเรี ยนรู ้ เท่าทีควร เพือเป็ นการป้ องกันไม่ให้
ความรู ้ นนตกหล่
ั
น หรื อสู ญหายไปจึงจําเป็ นต้องจัดเก็บไว้อย่างเป็ นระบบเพือให้ง่ายต่อการศึกษา
ค้น คว้า การจัด เก็ บ นันถ้า ทํา ในรู ป เอกสารก็ อ าจจะมี ก ารสู ญ หายบ้า งที สํ า คัญ ควรเก็ บ ไว้ใ น
คอมพิวเตอร์ และควรมี การเผยแพร่ ทางอิ นเทอร์ เน็ ตด้วย เพือให้คนอื นได้เรี ยนรู ้ ไ ด้ด้วย ดัง ที
ครู ผเู้ ข้าร่ วมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
.. การจัดเก็บความรู ้ ไม่วา่ จะเป็ นงานเขียน งานพิมพ์ ถ้าไม่มีการเผยแพร่ ให้คนอืนได้เรี ยนรู ้ก็ไม่มี
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ประโยชน์ แต่ถา้ มีการเผยแพร่ ไปสู่ คนอืน ๆ ทําให้งานที ไปศึ กษาค้นคว้ามามีความหมายมากขึน
ไปอี ก... เป็ นการต่อยอดทางการศึ กษารู ปแบบใหม่ทีน่ าสนใจ ซึ งเป็ นการจัดเก็บความรู ้ และ
เผยแพร่ ความรู ้ได้ยาวนานมากขึน และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีสนใจในวงกว้าง...บางครังคนเราก็ลืม
ถ้ามีการเก็บไว้ก็น่าจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า หรื อให้คนอืนได้เรี ยนรู ้ดว้ ย...

3.3.6 การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Applying) ครู ทีเข้าร่ วมการจัดเวที
แลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ไ ด้ใ ห้ค วามคิ ดเห็ นว่า ขันตอนการประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ เป็ นขันตอนสุ ดท้า ยใน
การเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ ทีนักเรี ยนจะได้ประมวลความรู ้ ทงหมด
ั
จากการ
เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ทงหมดที
ั
ไปศึกษาค้นคว้ามาทังในตําราและนอกตําราหรื อจากตัวบุคคล
ซึ งนักเรี ยนได้ผา่ นขันตอนการเรี ยนรู้ในส่ วนทีเป็ นความรู้ความเข้าใจ จนสามารถนําความรู ้นนมา
ั
ประยุกต์ใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่ วนรวม ดัง ที ครู ผูเ้ ข้าร่ วมเวที แลกเปลี ยนเรี ยนรู้
ได้สะท้อนความคิดเห็น ทีว่า
... ในขันการประยุกต์ใช้ความรู ้ นักเรี ยนมีความรู ้เข้าใจในสิ งทีศึกษาและสามารถนําไปใช้ต่อยอดใน
การดําเนิ นชี วิตได้ เช่น การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมประเพณี บุญเดื อนสิ บ เด็กสามารถนํากุศโลบายของ
บุญเดือนสิ บไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในเรื องความกตัญ ูต่อบรรพบุรุษแล้วนักเรี ยนยังให้
ความกตัญ ูต่อพ่อ แม่ ผูป้ กครอง หรื อผูท้ ีมีพระคุณ...

จากการถอดบทเรี ยนจะเห็ นได้ว่า นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ น จากการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสื อภูมิปัญญาท้องถิ น สื บค้นจากอินเทอร์ เน็ ต สัมภาษณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน
และทีสําคัญมีการเรี ยนรู ้ จากสถานการณ์ จริ งโดยเข้าร่ วมกิ จกรรมกับชุ มชน เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ ง
ของกิจกรรม เช่น เข้าไปมีส่วนร่ วมในการแกะสลักเทียนพรรษา ในงานบุญเดือนแปด ทําบุญข้าว
ประดับดินเพืออุ ทิศแก่ญาติผูล้ ่วงลับไป โดยการจัดอาหารนําไปวางใต้ตน้ ไม้ในวัด หรื องานบุญ
ประจําปี ช่ วยผูป้ กครองห่ อขนมและข้าวต้มมัด เพือนําไปตักบาตรในวันรุ่ งขึน หรื อบวชป่ ากับ
ชุ มชน เพือเป็ นการอนุ รักษ์ป่าไม้ เป็ นต้น เมือได้ขอ้ มูลจากการไปศึกษาค้นคว้ามาทังจากหนังสื อ
หรื อจากการสัมภาษณ์ หรื อจากการเข้าร่ วมกิจกรรมกับชุ มชน นักเรี ยนจะนําข้อมูลหรื อเนื อหานัน
มาแลกเปลียนความรู ้ ร่วมกันระหว่างสมาชิ กในกลุ่ม และสรุ ปเป็ นความรู ้ ของกลุ่มแล้วนําความรู้
นันไปจัดทําเป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสื อการ์ ตูน หนังสื อเล่มเล็ก เว็บบล็อก ตามความสนใจ
ของกลุ่มแล้วนําไปเผยแพร่ ทางอินเทอร์ เน็ต เพือให้บุคคลอืนได้เรี ยนรู ้ร่วมด้วย และได้นาํ ความรู้
นันไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุ มชน เช่ น การจัดทําโครงงานส้มตํามันเทศ
ขนมหวานจากเครื อหมาน้อย ท่ารําจากการละเล่น การปวราณาตนในครอบครัว เป็ นต้น
จากการดํา เนิ น กิ จกรรมของนัก เรี ย นทังงานเดี ยว และงานกลุ่ ม ผูป้ กครอง และ
ปราชญ์ชาวบ้านจะเป็ นตัวแปรทีสําคัญอีกตัวแปรหนึ ง ในการดําเนิ นกิจกรรมให้บรรลุวตั ถุประสงค์
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กล่ า วคื อ ผูป้ กครองจะให้ก ารสนับ สนุ น และให้ ค วามร่ ว มมื อในการอนุ ญาตให้นัก เรี ย นได้ท าํ
กิ จกรรมในช่ วงวันหยุด หรื อหลังเลิ กเรี ยน ส่ วนปราชญ์ชาวบ้านนันได้ให้ความร่ วมมื อในการ
ถ่ายทอดความรู ้ และประสบการณ์ ให้กบั นักเรี ย นด้วยความเต็มใจ และเต็ม ความสามารถทําให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข และรั บการถ่ายทอดความรู ้ นนด้
ั วยความเข้าใจและทีสําคัญคือ
ครู ผูส้ อนได้จดั กิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ได้อย่างเหมาะสม ตามความสามารถ
และศักยภาพของนักเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง และสามารถ
นําความรู ้นนไปประยุ
ั
กต์ใช้กบั วิชาอืน ๆ เช่น รู ้จกั การนัดหมายเวลาเมือไปติดต่องาน หรื อเมือครู ที
สอนวิชาอืนสังงาน นักเรี ยนรู ้จกั วางแผนในการทีจะทํางานให้เป็ นไปตามขันตอน รู ้จกั การบันทึก
เพื อไม่ ใ ห้ลื ม หรื อเกิ ดข้อผิด พลาดได้ รู ้ จกั การสื บ ค้นข้อมู ล และเมื อได้ข ้อมูล มาสามารถที จะ
แยกแยะข้อมูล และเก็บข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสต่อไป หรื อแลกเปลียนข้อมูลกับเพือน เมือมีปัญหา
ในการทํางาน รู ้จกั ทีจะแลกเปลียนปั ญหาและหาวิธีการแก้ไขปั ญหานันร่ วมกันอย่างสร้างสรรค์
ข้ อเสนอแนะ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอข้อเสนอแนะ 2 ด้าน ดังนี
1. ข้ อเสนอแนะเพือนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากการวิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้เป็ น
ปั จ จัย สํา คัญ ในการดํา เนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย นให้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ดัง นัน
การกําหนดเป้ าหมายร่ วมกันจะทําให้การจัดการความรู ้ของนักเรี ยนสามารถนําไปปฏิ บตั ิได้อย่าง
ชัดเจน
1.2 จากการวิจยั จะเห็นได้ว่า ปราชญ์ชาวบ้านหรื อชุ มชนได้ให้ความร่ วมมือใน
การดําเนิ นกิ จกรรมของนักเรี ยนเป็ นอย่างดี ดังนันโรงเรี ยนหรื อหน่ วยงานที มีส่วนเกียวข้องควร
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถินเพือให้เกิด
การเรี ยนรู้เป็ นชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice: CoP) เพือเชื อมโยงความรู ้ระหว่างกัน
ตามความสนใจโดยการแลกเปลียนความรู้ และประสบการณ์ซึงกันและกัน
1.3 จากการวิจยั จะเห็นได้ว่า นักเรี ยนมีการสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ ดังนันควรมี
การจัดตังเครื อข่ายความรู ้ เพือพัฒนาองค์ความรู ้ ด้านภู มิปัญญาท้องถิ นไปสู่ ทอ้ งถิ นอื น ๆ เช่ น
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ เป็ นต้น
1.4 จากการวิ จ ัย พบว่ า นัก เรี ย นมี ก ารแลกเปลี ยนความรู ้ ร ะหว่ า งนัก เรี ย นกับ
นักเรี ยน นักเรี ยนกับปราชญ์ชาวบ้าน ดังนันควรจัดให้มีเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ โดยเปิ ดโอกาสให้
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บุคคลทีสนใจเกียวกับภูมิปัญญาท้องถินได้นาํ เสนอวิธีปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศ (Best Practice) เพือให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่ อไป
2.1 ควรพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั เนื อหา
อืน เพือพัฒนาการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน และขยายผลไปยังจังหวัดอืน ๆ
2.2 ควรศึกษาภูมิปัญญาท้องถินของจังหวัดอืน ๆ เพือเป็ นการแลกเปลียนความรู้
ให้ได้มาซึงองค์ความรู้ของภูมิปัญญาจังหวัดอืน ๆ
2.3 ควรศึกษาเครื อข่ายการจัดการความรู ้ เพือถ่ ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ น เพือที
โรงเรี ยนจะได้นาํ ไปจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนต่อไป
2.4 ควรมีการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม และการปฏิ บตั ิทีเป็ นเลิศ (Best
Practices) เพื อสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น เพื อก่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ โรงเรี ย น ชุ ม ชน และ
ประเทศชาติต่อไป
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ผู้ทรงคุณวุฒิ สนทนากลุ่ม
...........................
ผูท้ รงคุ ณวุฒิในการสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) ตรวจสอบรู ปแบบ
การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น สํ า หรั บ นัก เรี ยนชั น
มัธยมศึกษา ดังนี
1. ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา คุณารักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รองศาสตราจารย์ สมประสงค์ น่วมบุญลือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
4. อาจารย์ ดร.บํารุ ง ชํานาญเรื อ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. อาจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. อาจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. อาจารย์ ดร.สุ วมิ ล โพธิ กลิน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8. ดร.เบญจวัลย์ บุปผาพันธ์ ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนเบ็ญจะมะมหาราช
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
9. ดร.ดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์ ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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ผู้เชี ยวชาญตรวจเครืองมือในการวิจัย
...........................
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา เล่าเรี ยนดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพรวิทยศิริธรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิ ทธิ กุลบุญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6. อาจารย์ ดร.กนิษฐา เชาว์วฒั นกุล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. อาจารย์ ดร.อนัน ปั นอินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แผนการจัดการเรี ยนรู้
เรือง ภูมิปัญญาท้ องถินจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรี ยนโพธิไทรพิทยาคาร
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5
ผูส้ อน นางสาวทัศนีย ์ ทองไชย
เวลา 20 ชัวโมง
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรัก ความภูมิใจ
และธํารงความเป็ นไทย
ตัวชีวัด ม. 4-6/ วางแผนกําหนดแนวทางและการมีส่วนร่ วมการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย
สาระสํ าคัญ
่บา้ น ชุ มชน
ภูมิปัญญาท้องถินถึงแม้วา่ จะเป็ นองค์ความรู ้อนั มหาศาลทีอยูท่ วไปในหมู
ั
หรื อตัวบุคคลก็ตามเมือถูกปล่อยละเลย ขาดการยอมรับ สื บทอด ขาดสายใยแห่ งความเชื อมโยง
ระหว่างคนรุ่ นเก่ า กับคนรุ่ นใหม่ หรื อระหว่างอดี ตกับ ปั จจุ บ นั จะทํา ให้ภูมิปั ญญาท้องถิ นนัน
สู ญสิ นไป ดังนันจึ งจําเป็ นอย่างยิงที จะนําภูมิปัญญาท้องถิ นมาใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอน
ซึ งมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิงในการจัดการศึกษา เพือเป็ นการสร้างจิตสํานึ ก ความภาคภูมิใจ
และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมชุ ม ชนของตนเอง และของส่ ว นรวม และเพื อเป็ นการธํา รง
วัฒนธรรมประเพณี ของตน ให้รอดพ้นจากการครอบงําจากสั งคมภายนอก ภูมิปัญญาท้องถินจึงมี
ความสําคัญต่อคนในชุมชนเป็ นอย่างมาก
จุดประสงค์ การเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที 1
1. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนาได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิบายความสําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนา
ได้
3. นักเรี ยนสามารถยกตัวอย่างขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนาได้
4. นักเรี ยนสามารถสรุ ปความสําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนาได้
5. นักเรี ยนสามารถจําแนกความสัมพันธ์ของขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ
ศาสนาได้
6. นักเรี ยนตระหนักถึงความสําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนา
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7. นักเรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ในการนําขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนา
ไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
หน่ วยการเรียนรู้ที 2
1. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของภาษาและวรรณกรรมได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิบายความสําคัญของภาษาและวรรณกรรมได้
3. นักเรี ยนสามารถยกตัวอย่างภาษาและวรรณกรรมได้
4. นักเรี ยนสามารถสรุ ปความสําคัญของภาษาและวรรณกรรมได้
5. นักเรี ยนสามารถจําแนกความสัมพันธ์ของภาษาและวรรณกรรมได้
6. นักเรี ยนตระหนักถึงความสําคัญของภาษาและวรรณกรรม
7. นักเรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ในการนําภาษาและวรรณกรรมไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้
หน่ วยการเรียนรู้ ที 3
1. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของศิลปกรรมและโบราณคดีได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิบายความสําคัญของศิลปกรรมและโบราณคดีได้
3. นักเรี ยนสามารถยกตัวอย่างศิลปกรรมและโบราณคดีได้
4. นักเรี ยนสามารถสรุ ปความสําคัญของศิลปกรรมและโบราณคดีได้
5. นักเรี ยนสามารถจําแนกความสัมพันธ์ของศิลปกรรมและโบราณคดีได้
6. นักเรี ยนตระหนักถึงความสําคัญของศิลปกรรมและโบราณคดี
7. นัก เรี ยนมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการนํา ศิ ล ปกรรมและโบราณคดี ไ ปใช้ ใ น
ชีวติ ประจําวันได้
หน่ วยการเรียนรู้ ที 4
1. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของการละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิ บายความสําคัญของการละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
ได้
3. นักเรี ยนสามารถยกตัวอย่างการละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจได้
4. นักเรี ยนสามารถสรุ ปความสําคัญของการละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
ได้
5. นักเรี ยนสามารถจําแนกความสัมพันธ์ของการละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
ได้
6. นักเรี ยนตระหนักถึงความสําคัญของการละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
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7. นักเรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ในการนําการละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
ไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
หน่ วยการเรียนรู้ ที 5
1. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิ บายความสําคัญของชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการได้
3. นักเรี ยนสามารถยกตัวอย่างชี วติ ความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการได้
4. นักเรี ยนสามารถสรุ ปความสําคัญของชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการได้
5. นักเรี ยนสามารถจําแนกความสัมพันธ์ของชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการได้
6. นักเรี ยนตระหนักถึงความสําคัญของชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการ
7. นักเรี ยนมี ความคิดสร้ างสรรค์ในการนําชี วิตความเป็ นอยู่และวิทยาการไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้
สาระการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 1 ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนาเป็ นภูมิปัญญาท้องถิน ซึ งเป็ นหลักปฏิบตั ิที
คนในครอบครัว ชุมชน ได้ประพฤติปฏิบตั ิในชีวติ ประจําวัน เพือเป็ นบรรทัดฐานของคนในท้องถิน
เพือการอยูร่ ่ วมกันด้วยความสามัคคีและสงบสุ ข การประพฤติปฏิบตั ิจะเป็ นลักษณะของ
1. คติ ความเชื อ หมายถึง แนวทางปฏิบตั ิสืบต่อกันมาเป็ นสิ งทีควรประพฤติปฏิบตั ิ
หรื อเป็ นสิ งต้องห้ามไม่ควรประพฤติปฏิบตั ิ เพราะเป็ นสิ งไม่เหมาะสม ไม่ดีไม่ควรกระทํา ถ้าทําไป
จะเป็ นบาปเป็ นคนชัว ซึ งถื อเป็ นการคะลํา เช่ น เอาเซิ งผ้าแพรเช็ ดหน้า (ห้ามเอาชายผ้านุ่ งผ้าห่ ม
เช็ ดหน้า ) ของตําไว้สู ง คะลํา (ห้า มนําของที อยู่ทีตํา แต่ กลับ นํา มาไว้ใ นที สู ง) ทุ บ ตี เตะทํา
ม้างเฮือน เพชาน คะลํา (ห้ามทุบตี เตะถีบ รื อ พังบ้านเรื อน) เป็ นต้น
2. ฮีตสิ บสอง
ฮี ต สิ บ สอง หมายถึ ง ประเพณี ที จะต้อ งปฏิ บ ัติ ท ัง 12 เดื อ นในแต่ ล ะปี “ฮี ต ”
มาจากคํา ว่า จารี ต ถื อเป็ นจรรยาบรรณของสั ง คม ถ้า ฝ่ าฝื นมี ค วามผิด เรี ย กว่า ผิ ดฮี ต หมายถึ ง
ผิดจารี ต ฮีตสิ บสอง ดังที บําเพ็ญ ณ อุบล และคณะ (2535: 111-113) กล่าวไว้สรุ ปได้ดงั นี
2.1 เดือนอ้าย (เดือนเจียง) บุญเข้ากรรม เป็ นเดือนทีพระสงฆ์เข้ากรรม (ปริ วาส
กรรม) เพื อให้พ ระสงฆ์ผูก้ ระทํา ผิดได้ส ารภาพต่ อหน้า คณะสงฆ์ เป็ นการฝึ กจิ ตสํา นึ ก ถึ งความ
บกพร่ องของตน และมุ่งประพฤติ ตนให้ถูก ต้องตามพระวินัยต่ อไป ทางด้านฆราวาสก็จะมีการ
ทําบุญเลียงผีต่าง ๆ ดังมีคาํ กล่าวว่า
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“...ถึ ง เดื อ นเจี ย งนันให้ ฝูง เจ้า เลี ยงผีม ด ผี ห มอ ผี ฟ้ า ผี แ ถน และนิ ม นต์
พระสงฆ์พระเจ้ามาเข้ากรรมนันแล...”
2.2 เดือนยี ทําบุญคูณข้าวหรื อบุญคูณลาน นิมนต์พระสวดมนต์เย็นเพือเป็ นมงคล
แก่ขา้ วเปลือก เมือพระฉันเช้าแล้วจะทําพิธีสู่ขวัญข้าว นอกจากนี ชาวบ้านจะเตรี ยมเก็บฟื นสะสม
ไว้หุงต้มทีบ้าน ดังคําโบราณว่า
“...เถิงฤดูเดือนยีมาฮอดแล้ว ให้นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาตังสวดมุงคุณเอาบุญ
คูณข้าวเตรี ยมเข้าป่ าหาไม้เฮ็ดหลัว เฮ็ดฟื นไว้นนก่
ั อนอย่าได้หลงลืมถิน ฮีตของเก่าเฮาเดอ...”
2.3 เดื อนสาม ทําบุญข้าวจีและบุญมาฆบูชา การทําบุญข้าวจีตอนเช้าโดยใช้ขา้ ว
เหนียวปั นใส่ นาอ้
ํ อยนําไปจีแล้วชุบด้วยไข่ เมือสุ กแล้วนําไปถวายพระดังความว่า
“...พอเถิงเดือนสามค่อย (คล้อย) เจ้าหัวคอยปั นข้าวจี ปั นข้าวจีบ่ใส่ นาอ้
ํ อยจัว
น้อยเช็ดนําตา...”
2.4 เดือนสี ทําบุญพระเวสฟั งเทศน์มหาชาติ มูลเหตุเนื องมาจากพระคัมภีร์มาลัย
หมื นและมาลัย แสนว่า ถ้า ผูใ้ ดปรารถนาจะพบพระศรี อ ริ ย ะเมตไตย หรื อเข้า ถึ ง ศาสนาของ
พระพุทธองค์แล้ว จงอย่าฆ่าบิดา มารดา สมณะพราหมณาจารย์ อย่ายุยงให้พระสงฆ์แตกสามัคคี
กัน กับให้อุตส่ าห์ ฟังเทศนาเรื องพระมหาเวสสันดรชาดกให้จบสิ นภายในวันเดี ยว ในงานบุ ญนี
มักจะมีผนู ้ าํ ของมาถวายพระ ซึ งเรี ยกว่า “กัณฑ์หลอน” หรื อเจาะจงจะถวายเฉพาะพระนักเทศน์ที
ตนนิมนต์ก็เรี ยกว่า “กัณฑ์จอบ” เพราะต้องแอบซุ่มดูอยูใ่ ห้แน่เสี ยก่อน
2.5 เดื อนห้า ตรุ ษสงกรานต์หรื อบุ ญสรงนํา การสรงนํามี การรดนําพระพุทธรู ป
พระสงฆ์ ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ มีการทําบุญถวายทาน การทําบุญกําหนดเอาวันขึน 15 คํา เดือน 5 บางที
เรี ยกบุญเดือน 5 ถือเป็ นเดือนสําคัญเพราะเป็ นเดือนเริ มต้นปี ใหม่
2.6 เดื อนหก ทําบุญบังไฟและบุญวันวิสาขบูชา การทําบุญบังไฟเพือขอฝนและ
จะมีงานบวชนาคพร้อมกันด้วยการทําบุญเดือน 6 เป็ นงานสําคัญก่อนลงมือทํานา หมู่บา้ นใกล้เคียง
จะทําบังไฟแข่งขันกับเจ้าภาพ หมู่บา้ นทีรับเป็ นเจ้าภาพ จะจัดอาหาร เหล้ายาเลียงโดยไม่คิดมูลค่า
เมือถึ งเวลาก็จะแห่ บงไฟและเซิ
ั
งออกไป ทีจุดบังไฟ การเซิ งเป็ นการเซิ งทีสนุ กสนานมากนับเป็ น
การชุ มนุ มครังสําคัญ การทะเลาะวิวาทกันก็ไม่ค่อยมี จะมีการพูดจาลามกหรื อนําสัญลักษณ์เรื อง
เพศมาแห่แทน
ส่ วนการทําบุญวันวิสาขบูชา กลางวันมีการเทศน์ กลางคืนมีการเวียนเทียน
เช่นเดียวกับภาคอืน ๆ
2.7 เดือนเจ็ด บุญชําฮะ (ล้าง) หรื อบุญบูชาบรรพบุรุษ มีการเซ่ นสรวงหลักเมือง
หลักบ้าน ปู่ ตา ผีเมือง ผีตาแฮก เป็ นการทําบุญเพือระลึกถึงผูม้ ีพระคุณ ดังคํากลอนว่า
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“ฮีตหนึงนัน พอเมือเดือนเจ็ดแล้วจงพากันบูชาราช ฝูงหมูเ่ ทพเหล่านันบูชาแท้
สู่ ภายตลอดไป ฮอดอาฮักใหญ่มเหสัก ทังหลักเมื องสู่ หนบูชาเจ้า พากันเอาใจตังทําตามฮี ตเก่ า
นิมนต์สังฆเจ้าชําระแท้สวดมนต์”
2.8 เดือนแปด ทําบุญเข้าพรรษา เป็ นประเพณี ทางพุทธศาสนาโดยตรงจึงคล้า ยกับ
ภาคอื น ๆ ของประเทศไทย เช่ น มี ก ารทําบุ ญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่ พระสงฆ์ สามเณร
มี การฟั ง ธรรมเทศนาตอนบ่า ย ชาวบ้านหล่ อเที ยนใหญ่ถ วายเป็ นพุทธบูช าและจะเก็บ ไว้ตลอด
พรรษา
2.9 เดือนเก้า ทําบุญข้าวประดับดิน เป็ นการทําบุญเพืออุทิศแก่ญาติผลู ้ ่วงลับ โดย
การจัดอาหาร หมากพลู เหล้า บุหรี แล้วนําไปวางใต้ตน้ ไม้หรื อทีใดทีหนึ ง พร้อมทังเชิญวิญญาณ
ของญาติมิตรทีล่วงลับไปมารับเอาอาหาร ต่อมาใช้วธิ ี กรวดนําแทน
2.10 เดือนสิ บ ทําบุญข้าวสาก (สลากภัตต์) ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 10 หรื อเรี ยกว่า
บุญเดือนสิ บ ผูถ้ วายจะเขียนชื อของตนลงในภาชนะที ใส่ ของทาน และเขียนชื อลงในบาตรของ
ภิกษุ สามเณร รู ปใดจับได้ฉลากของใคร ผูน้ นจะเข้
ั
าไปถวายของ เมือพระฉันเสร็ จแล้วมีการฟั ง
เทศน์ การทําบุญเดือนสิ บถือว่าเป็ นการอุทิศให้แก่ผตู ้ ายเช่นเดียวกัน
2.11 เดือนสิ บเอ็ด ทําบุญออกพรรษา หรื อบุญเดือน 11 ในวันขึน 15 คํา พระสงฆ์
จะอาบัติ ทํา การปวารณาคื อการเปิ ดโอกาสให้ ว่า กล่ า วตัก เตื อ นกัน ได้ ต่ อ มาเจ้า อาวาส หรื อ
พระผูใ้ หญ่จะให้โอวาทเตือนพระสงฆ์ให้ปฏิบตั ิตวั อย่างผูท้ รงศีล เป็ นอันเสร็ จพิธี พอตกกลางคืน
มีการจุดประทีปโคมไฟ นําไปแขวนไว้ตามต้นไม้ในวัด หรื อตามริ มรัววัด
2.12 เดือนสิ บสอง ทําบุญกฐิ น การทําบุญกฐินเริ มตังแต่วนั แรม 1 คํา เดื อน 11
จนถึ งวันเพ็ญเดื อน 12 เรี ยกว่า บุ ญเดื อน 12 สําหรั บประชาชนทีอยู่ริมแม่ นาจะมี
ํ
การแข่งเรื อ
ํ
แม่นาชี
ํ แม่นามู
ํ ล เพือระลึกถึงอุสุพญานาค ดังคํากลอน
(ส่ วงเฮือ) ด้วย เช่น ในแม่นาโขง
“...เดื อนสิ บ สองมาแล้ว ลมวอยสัน เดื อ นนี หนาวสะบันบ่ อคื อแท้แต่ หลัง
ในเดือนนีเพินว่าให้ลงทอพายเฮือส่ วง กับบูชาฝูงนาโคนาคเนาในพืน...”
บางแห่ งทําบุญดอกฝ้ ายเพือใช้ทอเป็ นผ้าห่ มกันหนาวถวายพระเณร จะมีพลุ
ตะไลจุดด้วย บางแห่งทําบุญโกนจุกลูกสาวซึงนิยมทํากันมากในสมัยก่อน
ประเพณี ที กล่า วมานี ถื อว่า เป็ นหน้า ที ของทุ ก คนที จะต้องร่ วมมื อกันอย่า ง
จริ ง จัง ตังแต่ เ ดื อนอ้ายจนถึ งเดื อนสิ บ สอง ใครที ไม่ ไ ปช่ ว ยงานจะถู ก สั ง คมตังข้อรั ง เกี ยจและ
ไม่คบค้าสมาคมด้วย การร่ วมประชุมทําบุญเป็ นประจําเช่นนี จึงทําให้ชาวอีสานมีความสนิ ทสนม
กันไม่เฉพาะแต่ในหมู่บา้ นของตนเท่านัน แต่ยงั สร้างความสามัคคีในหมู่บา้ นใกล้เคียงอีกด้วย
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3. คองสิ บสี
คองสิ บสี คือ ครองธรรม 14 อย่าง เป็ นแนวทางทีใช้ปฏิบตั ิระหว่างผูป้ กครองกับ
ผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครอง หรื อระหว่างคนธรรมดาพึงปฏิบตั ิต่อกัน ดังที บําเพ็ญ ณ อุบล และคณะ (2535:
113-114) กล่าวไว้สรุ ปได้ดงั นี
3.1 ฮีตเจ้าคองขุน เจ้า หมายถึ ง พระเจ้าแผ่นดิ นซึ งเป็ นผูป้ กครองสู งสุ ดอี สาน
เรี ยก “เจ้า” ส่ วนขุน หมายถึง ข้าราชการ ขุนนาง ฮีตเจ้าคองขุนก็คือการปฏิ บตั ิระหว่างพระเจ้า
แผ่นดินและขุนนาง
3.2 ฮีตท้าวคองเพีย ท้าวเป็ นคําเรี ยกเจ้านายชันผูใ้ หญ่ เช่น ท้าวอุปฮาด ท้าวราชวงศ์
ท้าวราชบุตร ท้าวศรี โครตเพีย หมายถึง พระยา ตําแหน่งขุนนางชันผูใ้ หญ่
3.3 ฮี ต ไพร่ ค องนาย ไพร่ ได้แ ก่ ราษฎรที ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามระบอบกฎหมาย
บ้านเมืองมีคาํ พังเพยว่า “ได้เป็ นนายแล้วให้หลิ งเบิงพวกไพร่ แหน่ เดอ ไพร่ บ่ย่องสี หน้าบ่เฮืองได้
แล้ว”
3.4 ฮีตบ้านคองเมือง หมายถึง กฎระเบียบของบ้านเมือง ดังความว่า
..เป็ นพญาสร้ า งครองเมื อ งตุ ้ม ไพร่ ให้ รู้ จ ัก ฮี ต บ้า นครองสร้ า งฮ่ อ ฮุ่ ง เฮื อ ง
ขุนใดมีใจกล้าครองเมืองฮ่อฮุ่งเฮือง ขุนขีย่านครองบ้านบ่ฮุ่งเฮือง...
3.5 ฮีตปู่ คองย่า
3.6 ฮีตพ่อคองแม่
3.7 ฮีตสะใภ้คองเขย
3.8 ฮีตป้ าคองลุง
3.9 ฮีตลูกคองหลาน
จากข้อ 3.5-3.9 เป็ นธรรมเนี ยมทีพึงปฏิบตั ิระหว่างคนในครอบครัว
3.10 ฮีตเฒ่าคองแก่ เป็ นธรรมเนี ยมทีพึงปฏิบตั ิของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ เป็ นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ที
จะต้องวางตนให้เป็ นทีเคารพของลูกหลาน
3.11 ฮีตปี คองเดือน หมายถึง การปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมประเพณี ในสิ บสอง
เดือน หรื อตามฮีตสิ บสอง
3.12 ฮีตไร่ คองนา หมายถึง ธรรมเนี ยมทีต้องปฏิบตั ิในการทําไร่ ทาํ นา เช่น ต้อง
ขยันหมันเพียรตามกาลเวลา ไม่ทอดทิงการทําพืชมงคล
3.13 ฮี ต วัด คองสงฆ์ หมายถึ ง เป็ นหลัก สํ า หรั บ บุ ค คลต้อ งยึ ด ถื อ ปฏิ บ ัติ ต่ อ
พระศาสนา 14 ประการ คือ
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3.13.1 เมือข้าวหรื อผลไม้ผลิ ดอกออกผล ให้นาํ ไปถวายพระภิกษุ เสี ยก่ อน
แล้วตนค่อยบริ โภคภายหลัง
3.13.2 อย่าทําตาชังปลอม หรื อแปลงตาชัง อย่าปลอมแปลงเงินตรา
(อย่าจ่ายเงินแดแปลงเงินกว้าง) และอย่ากล่าวคําหยาบต่อกัน
3.13.3 ให้พร้อมกันทํารัวหลักและกําแพงล้อมวัดวาอารามและบ้านเรื อน
ของตน กับปลูกหอบูชาไว้ทงสี
ั มุมบ้านเรื อน
3.13.4 ก่อนจะขึนบนบ้านให้ลา้ งเท้าเสี ยก่อน
3.13.5 เมือถึงวันพระ 7-8-14-15 คํา ให้ทาํ การคารวะเตาไฟบันได และ
ประตูบา้ นทีตนอาศัยเข้าออกทุกวัน (คือต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ ต่อสิ งสําคัญเหล่านี)
3.13.6 ก่อนเข้านอนต้องล้างเท้าเสี ยก่อน
3.13.7 เมือถึงวันพระ (วันศีล) ให้เมียเอาดอกไม้ธูปเทียนทําการคารวะ
ผัวของตน (ผัวทีดี) และเมือถึงวันอุโบสถให้จดั ดอกไม้ธูปเทียนไปถวายแด่พระภิกษุ กับให้ทาํ การ
คารวะบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ด้วย
3.13.8 ถึงวันพระเดือนดับ (ข้างแรม) และวันพระเดือนเพ็ญ (ข้างขึน)
ให้นิมนต์พระภิกษุมาสวดมนต์ทีบ้าน และทําบุญตักบาตรถวายทานท่าน
3.13.9 เมือพระภิกษุสามเณรมาบิณฑบาตอย่าให้ท่านคอย เวลาใส่ บาตร
อย่าให้ถูกตัวท่าน กับอย่าสวมรองเท้า กางร่ ม ใช้ผา้ โพกหัว หรื อถือศาสตราอาวุธเวลาใส่ บาตร
3.13.10 เมือพระภิกษุเข้าปริ วาสกรรม ให้นาํ ดอกไม้ธูปเทียนแพถวาย
ท่าน
3.13.11 เมือพระภิกษุผา่ นมา ให้นงลงยกมื
ั
อไหว้แล้วพูดจากับท่าน
3.13.12 อย่าเหยียบเงาพระภิกษุสามเณรผูท้ รงศีล
3.13.13 อย่านําอาหารทีตนเหลือกินไปถวายพระภิกษุสามเณร และหาก
เป็ นเมียอย่าเอาอาหารทีตนเหลือกินไว้ให้ผวั กิน
3.13.14 อย่าเสพกามคุณในวันพระ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และ
วันมหาสงกรานต์ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นเวลาลูกหลานเกิดมาจะมีนิสัยดือดึง ว่าไม่นอนสอนก็ยาก
3.14 ฮีตเจ้าคองเมือง เป็ นแบบแผนสําหรับผูป้ กครอง 14 ข้อด้วยกันคือ
3.14.1 ทรงตังผูซ้ ื อสัตย์สุจริ ต ขยันหมันเพียรให้เป็ นอุปฮวด ราชมนตรี
3.14.2 หมันประชุมอุปฮาด ราชมนตรี ช่วยกันบริ หารบ้านเมืองให้ใหญ่
เจริ ญ
3.14.3 ทรงตังให้อยูใ่ นทศพิธราชธรรม
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3.14.4 ถึง 3.14.13 เป็ นประเพณี ทีผูป้ กครองต้องถือเป็ นหน้าทีแนะนํา
หรื อนําประชาชนให้ทาํ บุญเป็ นประจําทุก ๆ เดือน เช่น บุญออกพรรษา บุญสงกรานต์ เป็ นต้น
3.14.14 ให้มีสมบัติคูณเมืองหรื อค่าควรเมืองครบ 14 ประการ คือ
1. หูเมือง มีทูตานุทูตทีมีปัญญาเฉลียวฉลาด
2. ตาเมือง มีนกั ปราชญ์สอนอรรถสอนธรรม
3. แก่นเมือง มีพระสงฆ์ผแู ้ ตกฉานในธรรมวินยั
4. ประตูเมือง มีอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันศัตรู
5. รากเมือง มีฮูฮา (โหร) ทายเหตุร้ายดี
6. เหง้าเมือง มีเสนาอํามาตย์ทีเทียงตรง
7. ขือเมือง มีตากวนตาแสงทีซือสัตย์
8. ฝาเมือง มีทหารทีแกล้วกล้า
9. ขาง (แป) เมือง มีเจ้านายตังอยูธ่ รรม
10. เขตเมือง มีผฉู ้ ลาดรู ้พืนทีเขตบ้านดินเมือง
11. สติเมือง มีคหบดี เศรษฐี และทวยค้า
12. ใจเมือง ราชกุมาร ราชกุมารี เจ้าฟ้ ามหากษัตริ ย ์
13. ค่าเมือง มีภูมิภาคทีมีราคาค่างวด
14. เมฆเมือง มีเทวดาฮักเมือง (รักษาเมือง)
4. ประเพณี แห่เทียนพรรษา
บําเพ็ญ ณ อุบล และคณะ (2535: 125) ได้กล่าวถึงการทําและแห่ เทียนพรรษาว่า
เป็ นประเพณี วนั เข้าพรรษาของชาวพุทธทีได้กระทําต่อเนื องกันมาแต่พุทธกาล โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือถวายเป็ นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชามี เรื องเล่าว่า ในครั งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสร็ จ
จําพรรษาอยู่ทีวัดป่ าเลไลย์ เพื อหาความสงบในป่ าแห่ ง นี มี พญาช้างสารและพญาวานรแสนรู้
ได้สื บ ทราบว่า พระพุทธเจ้า ได้เสด็ จ มาประทับแรมจึ ง ชวนกันไปเป็ นผูอ้ ุ ปั ฏ ฐาก โดยพญาช้า ง
เป็ นผูห้ านําดื ม นําใช้ ส่ ว นพญาวานรเป็ นผูห้ ารั ง ผึงมาถวาย ต่ อมาพญาวานรเกิ ด พลาดพลัง
ตกต้นไม้ตาย แต่ดว้ ยอานิ สงค์ทีทําไว้กบั พระพุทธเจ้าจึงได้เกิดเป็ นพรหมอยูบ่ นสวรรค์ อีกตํานาน
หนึงกล่าวว่า พระอนุ รุทสาวกของพระพุทธเจ้า ทีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแหลม รู้พระธรรม
วินยั อย่างแตกฉานก็เพราะในชาติปางก่อนเคยถวายแสงประทีปเป็ นทาน ดังนัน พุทธศาสนิ กชน
ผูใ้ ฝ่ บุ ญกุศ ลจึ ง ได้ยึดถื อเป็ นประเพณี นําเที ย นไปถวายแด่ พ ระภิ ก ษุ ใ นเทศกาลเข้าพรรษา เพื อ
ปรารถนาให้ตนเองเป็ นผูเ้ ฉลียวลาดมีไหวพริ บประดุจขีผึงทีใช้ทาํ เทียนได้จากรังผึง (อีสานเรี ยกว่า
เรี ยงผึง) นํามาต้มคล้ายนําอ้อย บางที ดดั แปลงเป็ นเลา (เหมือนต้นอ้อย หรื อลําไม้ไผ่) หรื อรู ป
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เหลียม ส่ วนการตกแต่งใช้วสั ดุจาํ พวกเชื อกย้อมสี กระดาษทีตัดเจาะเป็ นรู ปตามถนัด พันรอบต้น
เป็ นเปลาะ ๆ
5. ประเพณี การทําศพแบบนกหัสดีลิงค์
บําเพ็ญ ณ อุ บ ล และคณะ (2535: 128) ได้ก ล่ า วถึ ง ประเพณี ก ารทําศพแบบ
นกหัสดีลิงค์วา่ เจ้านายพืนเมืองอุบลราชธานีหรื ออาญาสี ซึ งประกอบด้วย เจ้าเมืองอุปฮาด ราชวงศ์
และราชบุตร ถือเป็ นราชสกุลทีมาแต่เมืองเชี ยงรุ ้งแสนหวีฟ้า เมือท่านเหล่านีถึงแก่อสัญกรรมแล้ว
ให้เชิ ญศพขึ นเมรุ รูปนกหัสดี ลิงค์ หรื อนกสักกะลิ งค์ แล้วชักลากออกไปบําเพ็ญกุศลที ทุ่งศรี เมือง
เป็ นเวลา 3 วัน จึ ง เผาศพ การทํา ศพแบบนกหัส ดี ลิ ง ค์นันจํา กัดเฉพาะกลุ่ มเจ้านายอุ บลเท่า นัน
ผูท้ ีไม่ใช่เจ้านายไม่อนุญาตให้ทาํ ศพแบบนี ระยะแรกการทําศพทําทีทุ่งศรี เมือง และอนุ ญาตให้พระ
เถระทีทรงคุณธรรม เมือมรณภาพให้จดั ประเพณี การทําศพแบบนกหัสดีลิงค์ ได้ดว้ ย โดยเริ มจาก
ธรรมบาล (ผุย) หลักคําเมือ ง เจ้าอาวาสวัดมณี วนาราม เนื องจากกรมหลวงสรรพสิ ทธิ ประสงค์
ทรงศรั ท ธาเลื อมใสท่านธรรมบาลว่า เคร่ ง ครั ดในธรรมวินัย มี ค วามรู ้ ในปริ ย ตั ิ แ ตกฉาน ไม่ แพ้
พระเถระในกรุ งเทพฯ เมือท่านธรรมบาล (ผุย) ถึงแก่มรณภาพ เสด็จในกรมสังให้สร้างเมรุ รูปนก
สักกะลิ งค์ถวายเป็ นเกี ยรติ ยศ ให้ชักลากออกไปบําเพ็ญกุศลเช่ นเดี ยวกับอาญาสี และนับเป็ นนก
ตัวสุ ดท้ายทีได้เกี ยรติยศให้เผาทีทุ่งศรี เมือง หลังจากนันแล้วไม่มีการเผาศพที ทุ่งศรี เมืองอี กเลย
พระสงฆ์ทีเป็ นเถระชันผูใ้ หญ่จึงได้รับเกียรติให้ขึนนกตังแต่นนมา
ั
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 2 ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม ดังที คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ (2542: 149-155)
สรุ ปได้ว่า ภาษาของชนพืนเมืองดังเดิ มของจังหวัดอุบลราชธานี เป็ นกลุ่มชนทีใช้ภาษาตระกูล
มอญ-เขมร เมื อกลุ่ มชนวัฒนธรรมไท-ลาว มาตังถิ นฐานทํา ให้เกิ ด การผสมผสานกลมกลื นกับ
วัฒนธรรมดังเดิม แต่ภาษาดังเดิมในปั จจุบนั คงเหลืออยูใ่ นกลุ่มผูเ้ ฒ่าตามหมู่บา้ นแถบชายแดนลาว
และเขมร ซึ งเรี ยกภาษาดังเดิมว่า ภาษาส่ วย
วรรณกรรมพื นบ้า น เป็ นวรรณกรรมที เป็ นลายลัก ษณ์ และวรรณกรรมมุ ข ปาฐะ
วรรณกรรมลายลัก ษณ์ เป็ นการบันทึกไว้ใ นใบลาน ทังอักษรธรรมอี ส าน และอัก ษรไทยน้อย
วรรณกรรมทีชาวบ้านบันทึกไว้เป็ นหนังสื อส่ วนตัว เรี ยกว่า หนังสื อก้อม เป็ นการบันทึกเกียวกับ
พิ ธี ก รรม เวทย์ม นต์ ค าถา หรื อ กลอนลํา เป็ นต้น ส่ ว นหนัง สื อ ผู ก เป็ นการบัน ทึ ก ในใบลาน
เช่ นเดี ย วกับ หนัง สื อ ก้อม แต่ มี เ นื อหาที มาก เช่ น นิ ท านชาดก หรื อคัม ภี ร์ พุ ท ธศาสตร์ เป็ นต้น
จะนิยมเก็บไว้ทีวัด วรรณกรรมพืนบ้าน เช่น

265
วรรณกรรมนิทาน เป็ นเรื องทีให้ความบันเทิง สนุกสนาน แต่จะโยงไปสู่ เรื องราวทาง
พุ ท ธศาสนา คื อ ส่ ว นใหญ่ พ ระเอกของเรื องได้รับ กล่ า วอ้างเป็ นพระโพธิ สัตว์ หรื อเป็ นเรื อง
ความเชื อ ได้แก่ ความเชื อเรื องผี แถน พญานาค แต่จะสอดแทรกคติความเชื อทางพุทธศาสนา
เข้าไปผสมผสาน เช่นเรื อง จําปาสี ต้น นางผมหอม สิ นไซ ผาแดงนางไอ่ เป็ นต้น
วรรณกรรมมุขปาฐะ เป็ นวรรณกรรมทีเล่าต่อกันมา ในประเพณี ลงข่วง ซึ งเป็ นทีรวม
คนในชุมชนมาร่ วมกันทํางาน ทําให้ได้พบปะพูดจากันรับฟังเรื องราวข่าวคราวต่าง ๆ เปรี ยบเสมือน
เวทีสังสรรค์ วรรณกรรมมุขปาฐะเป็ นเรื องราวทังทางโลกและทางธรรม ตํานาน นิ ทานก้อม ผญา
คําทวย เพลงกล่อมเด็ก เมือมีการเล่าสู่ กนั ฟั งมากขึนจึงได้นาํ เรื องราวนันมาบันทึกเป็ นลายลักษณ์
อักษร
ตัวอย่างวรรณกรรมมุขปาฐะ
ควมทาย (ปริ ศนาคําทาย) ในภาษาอี สาน จะมีความหมายตรงกับ ปริ ศนาคําทาย ใน
ภาษากลางเป็ นวิธี การสอนลู กหลานให้มีความคิ ด เชาว์ปัญญา ไหวพริ บ ปฏิ ภ าณ ประกอบกับ
การเล่านิทานทีมีคติสอนใจ ในสมัยก่อนคนบ้านนอกในภาคอีสานยังไม่มีวิทยุ โทรทัศน์ สิ งบันเทิง
คือการเล่านิทานชาดกของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บา้ น ในขณะทีคนแก่ก็จะได้ความสุ ขใจมาจากการฟัง
เทศน์ฟังธรรมจากวัดช่ วงเย็นหลังอาหารคําก็จะเป็ นช่วงเวลาของเด็ก ๆ หนุ่มสาว จะได้ฟังนิ ทาน
ชาดก นิ ทานพืนบ้าน หลังการเล่านิ ทานก็จะมีการถามปั ญหา หรื อ ควมทวย ผูใ้ ดสามารถตอบได้
ก็จะได้รับรางวัลเป็ นมะม่วง กล้วย อ้อย หรื อผลไม้ตามฤดูกาล
ตัวอย่างควมทาย
สุ กอยูด่ ิน กากินบ่ได้ สุ กอยูฟ่ ้ า กายือบ่เถิง สู วา่ แม่นหยัง? ลูกหลานก็จะคิดหาความแก้
ถ้าใครแก้ได้ท่านก็ให้รางวัล แล้วความแก้หรื อคําตอบนีก็คือ “กองไฟ” และ ‘ดวงตะวัน” ข้อสังเกต
ควมทายหรื อปริ ศนาปั ญหานี ท่านจะผูกขึนจากลักษณะของสิ งที จะเอามาตังเป็ นปั ญหา เพือให้
ลูกหลานใช้สมองเทียบเคียงดู เช่น สุ กอยูด่ ิ นคือ “กองไฟ” เพราะกองไฟมันจะมี สี แดง ปกติของ
สี แดง ๆ มันจะเป็ นสัญลักษณ์แห่ งของสุ ก “สุ กอยูฟ่ ้ า” คือดวงตะวันสี แดง ๆ บนฟ้ าของสุ กมันจะมี
สี แดง ของดิบมันจะเป็ นสี อืน ๆ และกากินไม่ได้ดว้ ย เด็กฉลาดก็จะเทียบเคียงได้เอง
โก่งโข่งโน้ง ข้วมท่งสามแสน ไผ๋ ทายถื ก ได้แหวนวงหนึ ง (โค้งเป็ นวงๆ ข้ามทุ่งสาม
แสน ใครทายถูกได้แหวนหนึงวง) รุ ้งกินนํา
ผญา
คําผญา (สํานวนภาษิต) ผะหยา หรื อ ผญา เป็ นคําภาษาอีสาน สันนิ ษฐานกันว่าน่าจะมา
จากคําว่า ปรัชญา เพราะภาษาอีสานออกเสี ยงควบ "ปร" ไปเป็ น ผ เช่น คําว่า เปรต เป็ น เผต โปรด
เป็ น โผด ดังนันคําว่า ปรัชญา อาจมาเป็ น ผัชญา แล้วเป็ น ผญา อีกต่อหนึ ง ผญา คือ คําคม สุ ภาษิต
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หรื อคําพูดทีเป็ นปริ ศนา คือฟังแล้วต้องนํามาคิด มาวิเคราะห์เพือค้นหาคําตอบทีเป็ นจริ ง โดยมีความ
ชัดเจนว่า หมายถึงอะไร เป็ นคําพูดทีคล้องจองกัน แต่ไม่จาํ เป็ นต้องมีสัมผัสเสมอไป เวลาพูดจะ
ไพเราะสละสลวยหรื อไม่นัน ขึ นอยู่กบั จังหวะความหนักเบา และลี ลานําเสี ยงของผูพ้ ูด การพูด
ทีต้องใช้ไหวพริ บ สติปัญญา มีเชาวน์ มีอารมณ์คมคาย พูดสันแต่กินใจ
ตัวอย่างผญาเกียวพาราสี
(ชาย) .....อ้ายนี อยากถามข่าวนํา ถามข่าวถึงปลา อยากถามข่าวนา ถามข่าวถึงเข้า (ข้าว)
อ้ายอยากถามข่าวน้อง ว่ามีผวั แล้วหรื อบ่ หรื อว่ามีแต่ชู้ ผัวสิ ซอ้ นหากบ่มี
(หญิง) ....น้องนีปอดอ้อยซ้อยเสมอดังตองตัด พัดแต่เป็ นหญิงมาบ่มีชายสิ มาเกียว พัด
แต่สอนลอนขึน บ่มีเครื อสิ เกียวพุม่ พัดแต่เป็ นพุม่ ไม้เครื อสิ เกียวกะบ่มี
ตัวอย่างผญาคําสอน
คันได้กินลาบซิ นอย่าลืมแจ่วแพวผัก ได้กินพาเงินพาคําอย่าลืมกระเบียนฮ้างคันเจ้าได้
อยูย่ อดฟ้ าผาสาทประดับมุข อย่าได้ลืมเฮียมทุกข์ผขู ้ ีควายคอนกล้า
คันเจ้าได้ขีซ้างกังฮ่มเป็ นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผขู ้ ีควายคอนกล้าคันเจ้าได้ขีซ้างกัง
ฮ่มสัปทน อย่าได้ลืมคนจนผูแ้ ห่นาํ ตีนซ้าง
(ถ้าได้ดิบได้ดีหรื อได้เป็ นใหญ่แล้วก็อย่าได้ลืมผูค้ นรอบข้าง)
ตัวอย่างผญาภาษิต
สิ บตําลึงอยูฟ่ ากนํา อย่าฟ้ าวอ่าวคนิงหา สองสลึงมามือ ให้ฮีบกํามาเมียน (อย่าหวังใน
สิ งทีไกลตัว)
แนวบักต้อง บ่ห่อนหล่นไกลกก แนวผมดกบ่ห่อนมีหวั ล้าน (ลูกไม้ยอ่ มหล่นไม่ไกล
ต้น) เลือกผักถืกบ้ง เลือกขาจ้งถืกขามะเฮ็ง (เลือกนักมักได้แร่ )
อย่าได้เก็บดอกหว่านบ้านเพินมาชม ให้เจ้าอดสาดมดอกกระเจียวแคมฮัว (ให้รักสาว
บ้านใกล้)
บ้านใกล้ป่าได้อยูเ่ ฮือนเพ บ้านใกล้เซบ่ได้กินปลาแดก (ใกล้เกลือกินด่าง)
เดือนหกให้หว่านกล้า เดือนห้าให้แต่งไถ (ทําให้ถูกกาลเทศะ)
ยืนให้เหลียวเบิงป่ อง นังย่องย่อให้เหลียวเบิงหว่างขา (ทําอะไรให้ระมัดระวัง)
คําสอยหรื อความสอย
คําสอยเป็ นวรรณกรรมมุขปาฐะ ทีแฝงไปด้วยอารมณ์ ขนั ของคนอี สาน สร้ างให้เกิ ด
ความสนุ กสนาน วรรณกรรมคํา สอยมี ความเป็ นมาพร้ อม ๆ กับหมอลํา กลอน ในปั จจุ บนั มี ค น
นํามาใช้กบั หมอลําคู่และหมอลําเพลินด้วย ด้วยความมีอิสระเสรี ในการสอย แม้คาํ สอยส่ วนมากจะ
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เน้นหนักในเรื องทางเพศ แต่ช าวบ้า นเขาไม่ถื อสากันกลับเห็ นเป็ นเรื องขําขัน และสนุ ก สนาน
มากกว่า วรรณกรรมคําสอยแยกออกได้หลายประเภท ดังนี
1. คําสอยทีเป็ นภาษิตคําคม มีคติสอนใจแฝงด้วยความจริ งและสะท้อนให้เห็นชีวติ
ความเป็ นอยูข่ องแต่ละชุมชน มีทงภาษาที
ั
สุ ภาพและไม่สุภาพ
2. คําสอยทัวไป ส่ วนมากจะเป็ นคําสอยทีเหน็บแนม เสี ยดสี ประชดประชันสภาพ
สังคมและบุคคลทุกรุ่ นทุกวัย เพือความสนุกสนานและสร้างอารมณ์ขนั
ตัวอย่างคําสอย
คําสอย เป็ นคําสอยทีมีความหมายหยาบคายเสี ยเป็ นส่ วนมาก แต่เป็ นการเปรี ยบเทียบ
สิ งนั นกั บ สิ งนี ชาวบ้า นจะไม่ ถื อ หาความกั น เพราะเป็ นเรื องสนุ ก สนาน ขบขัน คํา สอย
สมัยใหม่ เป็ นคําสอยทีพัฒนาให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบนั
สอย สอย นกแตดแต้บินข้ามปลายตาลไผ๋ ได้ผวั ทหาร ผูน้ นฮั
ั กชาติ (ล้อเลียนหญิง
สาวทีมีคู่รักเป็ นทหาร)
สอย สอย พีน้องฟังสอย กฎหมายเมืองเผิน บ่คือกฎหมายเมืองโต กฎหมายเมืองโต
คนรวยโกงเป็ นหมืนบ่ติดคุก บาดคนทุกข์ ลักบักพริ กมาตําแจ่วหน่วยเดียวติดตารางจ้อย
เฮอะ เฮ่ย จังซี กะว่า กฎหมาย (สอยแบบเสี ยดสี สังคมการเมือง)
เพลงกล่อมเด็ก
เป็ นวัฒนธรรมท้องถินอย่างหนึ งทีสะท้อนให้เห็ นถึ งความเชื อ และค่านิ ยมของคนใน
ท้อ งถิ นต่ า ง ๆ เพลงกล่ อ มเด็ ก จะมี ล ัก ษณะเนื อร้ อ งที เป็ นเรื องเป็ นราว เพื อให้ เ ด็ ก เกิ ด ความ
เพลิดเพลินหลับง่าย และเกิดความอบอุ่นใจ
ลัก ษณะกลอนของเพลงกล่ อ มเด็ ก จะเป็ นกลอนชาวบ้า นไม่ มี แ บบแผนแน่ น อน
เพียงแต่มีสัมผัสคล้องจองกันบ้าง ถ้อยคําทีใช้ในบางครังอาจไม่มีความหมาย เนื อเรื องจะเกี ยวกับ
ธรรมชาติสิงแวดล้อม หรื อเรื องราวต่างๆ ทีเกี ยวกับชี วิตความเป็ นอยู่ ซึ งสะท้อนให้เห็นความรัก
ความห่วงใยของแม่ทีมีต่อลูกทังยังมีการสังสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 3 ศิลปกรรม และโบราณคดี
ศิ ล ปกรรมและโบราณคดี เป็ นภู มิ ปั ญญาท้องถิ นที เกี ยวกับเรื องราว หรื อสิ งต่ า ง ๆ
ทีคนในท้องถินได้พบเห็นด้วยบันทึก ปลูกสร้าง ให้ผสมกลมกลืนให้เข้ากับท้องถินของตนเองใน
ลักษณะของ
1. การบันทึกประวัติศาสตร์ หมายถึง การบันทึกเรื องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ซึ งออกมาในรู ปแบบของการวาด เช่น ภาพเขียนสี ทีวัดทุ่งศรี เมือง ผาแต้ม จารึ ก เป็ นต้น
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2.โบราณสถาน หมายถึ ง สิ งปลู ก สร้ า งที มี อ ายุ เ ก่ า แก่ แ ละมี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ
ประวัติศาสตร์และคนในท้องถินทีพบเห็นในท้องถิน เช่น ปราสาท หอไตร วัด อาคารทีพักอาศัย
และอาคารส่ วนราชการ เป็ นต้น
3. โบราณวัตถุ หมายถึง สิ งของทีมีอายุเก่าแก่และมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ และ
คนในท้องถินที พบเห็ นในท้องถิน เช่ น พระพุทธรู ป ภาพสลักนารายณ์ บรรทมสิ นธ์ พระคเณศ
และอรรถนารี ศวร เป็ นต้น
ศิลปกรรมและโบราณคดี ของจังหวัดอุบลราชธานี ดังที บําเพ็ญ ณ อุบล และคณะ
(2535: 73-108) กล่าวไว้สรุ ปได้ดงั นี
1. แหล่งศิลปะถํา
ชุมชนโบราณสมัยสังคมเกษตรกรรมอีกบริ เวณหนึ ง ของจังหวัดอุบลราชธานี ทีมี
การค้นพบแล้วหลายแห่ ง ได้แก่ ชุ มชนทีอาศัยแถบแม่นาโขง
ํ
นับตังแต่อาํ เภอชานุ มาน (ปั จจุบนั
อยู่ในจังหวัดอํานาจเจริ ญ) ลงมาถึ งอําเภอโขงเจี ยม มนุ ษย์ยุคก่ อนประวัติศาสตร์ อยู่ในบริ เวณนี
มีประเพณี ประดิษฐ์ศิลปกรรมตามถําและเพิงผา เรี ยกงานศิลปกรรมนี ว่า ศิลปะถําหรื อศิลปะบน
หิ น ศิลปะถําส่ วนใหญ่เป็ นการสร้างสรรค์ขึนโดยคนโบราณทีใช้ชีวิตอยู่ในพืนทีป่ าเขาเมือหลาย
ร้อยหลายพันปี มาแล้ว เป็ นศิลปะทีสร้างเพือชุมชนมิใช่เพือคนใดคนหนึงโดยเฉพาะ
แหล่งศิลปะถําในจังหวัดอุบลราชธานี พบทัวไปในบริ เวณเทือกเขา หิ นทราย ทีก่อ
ตัวขึนเป็ นก้อนใหญ่ ตามแนวเทื อกเขาภูพานพาดมาทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้ ขณะนี พบแหล่ง
ศิลปะถําแล้วใน 5 อําเภอ คือ อําเภอตระการพืชผล อําเภอโพธิ ไทร อําเภอศรี เมืองใหม่ อําเภอ
เขมราฐ และอําเภอโขงเจียม
1.1 แหล่งศิลปะถําอําเภอตระการพืชผล
พบที ภูโลง บ้านแก้งอะฮวน ตําบลโนนกุง อําเภอตระการพืชผล ศิ ลปะถํา
ทีภูโลงยังคงมีความชัดเจนและไม่ได้รับผลกระทบจากนักท่องเทียวเท่าใดนัก เนื องจากการเดินทาง
ไปภูโลงยังไม่สะดวกเหมือนไปผาแต้ม ลักษณะของภาพทีภูโลง เป็ นภาพคน ภาพมือ ภาพสั ตว์
และภาพสั ญ ลัก ษณ์ ภาพเขี ย นทังหมด เขี ย นด้ว ยสี แ ดงบนนําหมาก การจัด ภาพคงเป็ นสื อ
ความหมายเพือบอกเล่าเหตุการณ์
1.2 แหล่งศิลปะถําอําเภอโพธิไทร
พบศิลปะถําบนลานหิ นธรรมชาติเหนื อหน้าผาสู งชัน ตามแนวเทือกเขาภูโลง
ภูสะมุ ย ภูดงนา และภูจนั ทร์ แดง ส่ วนใหญ่พบในบริ เวณบ้านผาชันตําบลสําโรง เช่ น ถํานางเข็นฝ้ าย ถําโลง ถําเดิ น โนนหิ นตัง และถําแต้ม 9 แห่ ง บนภู สะมุ ย ภาพส่ วนใหญ่เป็ นภาพ
สัญลักษณ์ลายเส้นและภาพมือ
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1.3 แหล่งศิลปะถําอําเภอศรี เมืองใหม่
พบที ถําแต้ ม ภู ด งนา บ้า นดงนา และถําแต้ม บ้า นหนามแท่ ง ตํา บล
หนามแท่ง ภาพส่ วนใหญ่เป็ นภาพมือ
1.4 ศิลปะถําอําเภอเขมราฐ
พบที ผนัง เพิ ง ผา บริ เวณสํา นัก สงฆ์ถ าตาลาว
ํ
หรื อถําช้างสี ตํา บลไทรงาม
เป็ นบริ เวณเดียวกับทีพบเครื องมือหิ นกะเทาะและโบราณวัตถุสมัยสังคมล่าสัตว์ ภาพส่ วนใหญ่เป็ น
ภาพมือและภาพสัญลักษณ์
1.5 แหล่งศิลปะถําอําเภอโขงเจียม
อําเภอโขงเจียมจัดว่าเป็ นอําเภอทีรํารวยแหล่งศิลปะถํามากทีสุ ดของจังหวัด
พบแหล่งศิลปะถํามากมายหลายแห่ง ได้แก่
1.5.1 ผาขาม บริ เวณภูผาขาม บ้านกุ่ม ตําบลห้วยไผ่
1.5.2 ผาแต้ม บริ เวณภูผาขาม บ้านกุ่ม ตําบลห้วยไผ่
1.5.3 ผาหมอน บริ เวณภูผาขาม บ้านกุ่ม ตําบลห้วยไผ่
1.5.4 ผาหมอนน้อย บริ เวณภูผาขาม บ้านกุ่ม ตําบลห้วยไผ่
1.5.5 ถําวัดเก่า (วัดปู่ เกศ) บริ เวณภูผาขาม บ้านกุ่ม ตําบลห้วยไผ่
1.5.6 ถําฝ่ ามือ บริ เวณบ้านภูผาบอง บ้านท่าล้ง ตําบลห้วยไผ่
1.5.7 ถําผาบอง บริ เวณบ้านภูผาบอง บ้านท่าล้ง ตําบลห้วยไผ่
1.5.8 ถําภูโป๊ ะ บ้านซะชอม ตําบลนาโพธิ กลาง
1.5.9 เพิงหิ นหลังถํามืด บริ เวณภูดงนาทาม บ้านซะชอม ตําบลนาโพธิ กลาง
1.5.10 ถําแต้มโงนจะพะ บริ เวณภูดงนาทาม บ้านซะชอม ตําบลนาโพธิ กลาง
1.5.11 ถําพระอานนท์ บริ เวณภูพระอานนท์ บ้านซะชอม ตําบลนาโพธิกลาง
1.5.12 ถําพระบด บ้านซะชอม ตําบลนาโพธิ กลาง
2. แหล่งโบราณคดีเมืองอุบลราชธานี
แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีได้สํารวจพบทางเหนือและ
ทางตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี ในบริ เวณลุ่ มแม่นาชี
ํ ลุ่ มแม่นามู
ํ ลและลุ่มนําสาขาต่ าง ๆ
ไม่วา่ จะเป็ นทีอําเภออํานาจเจริ ญ อําเภอหัวตะพาน อําเภอพนา (ปั จจุบนั อยูใ่ นจังหวัดอํานาจเจริ ญ)
อําเภอม่วงสามสิ บ อําเภอเขืองใน และอําเภอเมือง ล้วนแล้วแต่เป็ นสภาพของการตังถินฐานของ
ชุ มชนโบราณสมัยสังคมเกษตรกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทีเปลี ยนแปลงสภาพสังคมมาจาก
สมัยสังคมล่ าสัตว์ สาเหตุแห่ งการเปลี ยนแปลงที สําคัญ เป็ นผลสื บเนื องมาจากการเติ บโตของ
ชุ มชน แหล่งอาหารตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรทีเพิมขึน มนุ ษย์จึง
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ต้องเรี ยนรู ้และดิ นรนต่อสู ้เพือให้ชีวิตอยู่รอด ด้วยการกักเก็บอาหาร และสร้ างแหล่งผลิ ตอาหาร
ขึนเอง โดยเฉพาะการเพาะปลูก และเลียงสัตว์ตามทีราบและทีราบลุ่มแม่นาที
ํ มีความอุดมสมบูรณ์
2.1 แหล่งโบราณคดีสมัยสังคมเกษตรกรรมทีสําคัญในจังหวัดอุบลราชธานี
2.1.1 แหล่งโบราณคดีบา้ นบากนํา ตําบลกุลาด อําเภอเมืองอุบลราชธานี
2.1.2 แหล่งโบราณคดีบา้ นโนนสําราญ ตําบลหัวเรื อ อําเภอเมืองอุบลราชธานี
2.1.3 แหล่งโบราณคดีบา้ นโนนสาวเอ้ บ้านค้อ ตําบลกุลาด อําเภอเมือง
อุบลราชธานี
2.1.4 แหล่งโบราณคดีบา้ นก้านเหลือง ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง
อุบลราชธานี
2.1.5 แหล่งโบราณคดีบา้ นโพนเมือง ตําบลโพนเมือง อําเภอเมือง
อุบลราชธานี
2.1.6 แหล่งโบราณคดีบา้ นดอนผอุง ตําบลคูเมือง อําเภอสําโรง
2.1.7 แหล่งโบราณคดีบา้ นโคกก่อง ตําบลโคกก่อง อําเภอสําโรง
2.1.8 แหล่งโบราณคดีบา้ นหนองบัว ตําบลหนองไฮ อําเภอสําโรง
2.1.9 แหล่งโบราณคดีบา้ นสระดอกเกด ตําบลสระสมิง อําเภอสําโรง
2.1.10 แหล่งโบราณคดีอูบมุง บ้านคูเมือง ตําบลคูเมือง อําเภอสําโรง
2.1.11 แหล่งโบราณคดีบา้ นไผ่ใหญ่ ตําบลไผ่ใหญ่ อําเภอม่วงสามสิ บ
2.1.12 แหล่งโบราณคดีบา้ นโพนเมืองมะทัน ตําบลหนองเหล่า อําเภอ
ม่วงสามสิ บ
2.1.13 แหล่งโบราณคดีบา้ นยางสักกะโพหลุ่ม ตําบลยางสักกะโพหลุ่ม อําเภอ
ม่วงสามสิ บ
2.1.14 แหล่งโบราณคดีบา้ นเก่า ตําบลยางโยภาพ อําเภอม่วงสามสิ บ
2.1.15 แหล่งโบราณคดีโนนหนองสิ ม บ้านสร้างมิง ตําบลหนองเมือง อําเภอ
ม่วงสามสิ บ
2.1.16 แหล่งโบราณคดีดอนเจ้าปู่ ตําบลม่วงสามสิ บ อําเภอม่วงสามสิ บ
2.1.17 แหล่งโบราณคดีโพนเมือง บ้านกุดซวย ตําบลคําพระ อําเภอ
หัวตะพาน (ปั จจุบนั อยูใ่ นจังหวัดอํานาจเจริ ญ)
2.1.18 แหล่งโบราณคดีเมืองงิว บ้านชาด ตําบลเค็งใหญ่ อําเภอ
หัวตะพาน (ปั จจุบนั อยูใ่ นจังหวัดอํานาจเจริ ญ)
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2.1.19 แหล่งโบราณคดีบา้ นหนองแสง ตําบลรัตนวารี อําเภอหัวตะพาน
(ปัจจุบนั อยูใ่ นจังหวัดอํานาจเจริ ญ)
2.1.20 แหล่งโบราณคดีโพนขาว ตําบลจิกดู่ อําเภอหัวตะพาน (ปั จจุบนั อยูใ่ น
จังหวัดอํานาจเจริ ญ)
2.1.21 แหล่งโบราณคดีภูดิน บ้านหนองเรื อ ตําบลนาหอมม้า อําเภอ
อํานาจเจริ ญ (ปั จจุบนั อยูใ่ นจังหวัดอํานาจเจริ ญ)
2.1.22 แหล่งโบราณคดีบา้ นเปื อยหัวดง ตําบลเปื อย กิงอําเภอลืออํานาจ
(ปั จจุบนั อยูใ่ นจังหวัดอํานาจเจริ ญ)
2.1.23 แหล่งโบราณคดีวดั ดงเฒ่าเก่า ตําบลนาหมอม้า อําเภออํานาจเจริ ญ
(ปัจจุบนั อยูใ่ นจังหวัดอํานาจเจริ ญ)
2.1.24 แหล่งโบราณคดีบา้ นทุ่งใหญ่ ตําบลบ้านไท อําเภอเขืองใน
2.1.25 แหล่งโบราณคดีบา้ นชีทวน ตําบลชีทวน อําเภอเขืองใน
2.1.26 แหล่งโบราณคดีบา้ นโนนทอง ตําบลทุ่งเทิง อําเภอเดชอุดม
2.1.27 แหล่งโบราณคดีบา้ นคําครัง ตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม
2.1.28 แหล่งโบราณคดีบา้ นหนองบัว ตําบลนาเยีย อําเภอเดชอุดม
2.1.29 แหล่งโบราณคดีบา้ นหม้อทอง ตําบลนาเจริ ญ อําเภอเดชอุดม
2.1.30 แหล่งโบราณคดีบา้ นโนนฮัง ตําบลนาเจริ ญ อําเภอเดชอุดม
2.1.31 แหล่งโบราณคดีบา้ นเบ็ญ ตําบลหนองอ้ม อําเภอเดชอุดม
2.1.32 แหล่งโบราณคดีบา้ นหนองวัด ตําบลดอนจิก อําเภอพิบูลมังสาหาร
2.1.33 แหล่งโบราณคดีบา้ นหนองหิ น ตําบลอ่างศิลา อําเภอ
พิบูลมังสาหาร
2.1.34 แหล่งโบราณคดีบา้ นดอนแสนพัน ตําบลเจียด อําเภอเขมราฐ
2.1.35 แหล่งโบราณคดีถาตาลาว
ํ
ตําบลไทรงาม อําเภอเขมราฐ
2.1.36 แหล่งโบราณคดีบา้ นโพนเมือง ตําบลไม้กลอน อําเภอพนา (ปั จจุบนั
อยูใ่ นจังหวัดอํานาจเจริ ญ)
2.2 สมัยประวัติศาสตร์ อุบลราชธานี
จากชุมชนเกษตรกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี บริ เวณลุ่มแม่นาสาย
ํ
สําคัญ ๆ ได้วิวฒั นาการเป็ นสังคมเมืองตามสภาพความอุดมสมบูรณ์ มีการติดต่อระหว่างชุ มชน
ใกล้เคียงและห่ างไกล เป็ นเหตุให้ชุมชนเปลี ยนแปลงเข้าสู่ ยุคสมัยประวัติศาสตร์ ดังปรากฏเป็ น
หลักฐาน ดังเช่น
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2.2.1 จารึ กปากแม่นามู
ํ ล-หลักฐานทางประวัติศาสตร์ พุทธศตวรรษที 12 จารึ ก
ปากแม่นามู
ํ ล จํานวน 2 หลัก เดิมปั กอยูค่ ู่กนั ทางฝังขวาปากแม่นามู
ํ ล หรื อทีเรี ยกกันว่าคันเทวดา
ลักษณะจารึ กเป็ นใบเสมา จารึ กข้อความด้านเดียว จํานวน 6 บรรทัด ทัง 2 หลักมีขอ้ ความตรงกัน
ถอดความได้ดงั นี
“...พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใด ทรงพระนามว่า จิตรเสน ผูเ้ ป็ นพระโอรส
ของพระเจ้าศรี วรี วรมัน เป็ นพระราชนัดดาของพระเจ้าศรี สารวเคามะ แม้โดยศักดิจะเป็ นพระอนุ ชา
แต่ก็เป็ นพระเชษฐาของพระเจ้าศรี วรี วรมัน ผูม้ ีพระนามปรากฏในด้านคุณธรรมแต่พระเยาว์พระเจ้า
แผ่นดิ นพระองค์นนั ได้รับพระนามอันเกิดจากการอภิเษกว่า พระเจ้าศรี มเหนทรวรมัน (หลังจาก)
ชนะประเทศ (กัม พูช า) นี ทังหมดแล้ว ได้ส ร้ า งพระศิว ะลึ ง ค์ เป็ นเสมื อนหนึ งเครื องหมายแห่ ง
ชัยชนะของพระองค์ ไว้บนภูเขานี..”
เป็ นที น่ า เสี ย ดายว่า หลักฐานแห่ ง ความรุ่ งเรื องของพระเจ้า ศรี ม เหนทรวรมันได้หายสาบสู ญไป คงเหลือเพียง “ทับหลัง” ศิลปะเขมรแบบธาราบริ วตั ร ทีมีอายุร่วมสมัย
กับจารึ กในเพิงถําปราสาทหรื อถําภูหมาใน อําเภอโขงเจียม จึ งน่ าจะเป็ นไปได้ว่าทับหลังชิ นนี
น่าจะเป็ นส่ วนประกอบของโบราณสถานในถําภูหมาใน ทีสร้างขึนในสมัยพระเจ้ามเหนทรวรมัน
2.2.2 ปราสาทหินเมืองอุบลราชธานี
อิทธิ พลของกระแสวัฒนธรรมเขมรได้กระจายหนาแน่นทางฝังขวาของ
แม่ นํามู ล หรื อ ทางด้า นทิ ศ ใต้ข องจัง หวัด อุ บ ลราชธานี ในเขตพื นที อํา เภอเดชอุ ด ม อํา เภอ
วาริ น ชํา ราบ อํา เภอบุ ณ ฑริ ก และอําเภอนํายืน โดยเฉพาะที อํา เภอเดชอุ ด มและอํา เภอนํายืน
ปรากฏชุ มชนโบราณและโบราณสถานอิ ทธิ พลเขมรมากกว่าทุกอําเภอ จัดเป็ นวัฒนธรรมเขมร
สมัย เมื อ งพระนคร ราวพุ ท ธศตวรรษที 15-18 โบราณสถานที พบ เช่ น ปราสาทบ้า นเบ็ ญ
ปราสาทหนองทองหลาง อําเภอเดชอุดม และปราสาทธาตุนางพญา อําเภอบุณฑริ ก ยังคงพอมีที
เป็ นรู ป ลักษณ์ ให้ศึ กษาได้ ส่ วนโบราณสถานอืน ๆ เช่ น ปราสาทหรื อธาตุห นองบอน อําเภอ
เดชอุ ด ม ปราสาทภู ปราสาทอํา เภอนํายื น บ้า นอู บ มุ ง กิ งอํา เภอสํา โรง และโบราณสถาน
สระดอกเกด บ้า นอู บ มุ ง อํา เภอสํา โรง ได้ถู ก บุ ก รุ ก ทํา ลายจนเสื อมสภาพไม่ ส ามารถศึ ก ษา
รายละเอียดได้
2.2.3 ปราสาทหินบ้านเบ็ญ
ปราสาทหิ นบ้านเบ็ญตังอยู่ทีบ้านเบ็ญ ตําบลหนองอ้ม อําเภอเดชอุดม
ลักษณะปราสาทเป็ นศาสนสถานศิลปะเขมร ประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 หลัง ตังอยูบ่ นฐานศิลาแลง
ตรงประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก ปรากฏร่ องรอยฐานศาลาจัตุรมุ ขและซุ ้มประตูทางเข้าหรื อ
โคปุระ ส่ วนประกอบของสถาปั ตยกรรม นอกจากองค์ปรางค์จะก่อด้วยอิฐแล้ว ส่ วนอืน ๆ เช่ น
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เสาประดับ กรอบประตู และทับ หลัง สลัก จากหิ นทราย กรมศิ ล ปากร ได้ดาํ เนิ นการขุดแต่ง
ปราสาทหลังนี เมือ พ.ศ. 2533 ได้พบทับหลังเทพนพเคราะห์ทีสมบูรณ์มาก ปั จจุบนั จัดแสดงให้
ประชาชนได้ชมที พิ พิธภัณฑ์ส ถานแห่ ง ชาติ อุบลราชธานี พร้ อมกับทับหลัง พระอิ นทร์ ทรงช้า ง
เอราวัณทีได้จากปราสาทหลังนีก่อนการขุดแต่ง
2.2.4 ปราสาทหนองทองหลาง
ปราสาทหนองทองหลางตังอยูท่ ีบ้านท่าโพธิ ศรี ตําบลเมืองเดช อําเภอ
เดชอุดม ลักษณะปราสาทเป็ นศาสนสถานศิลปะเขมร ประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์ เช่ นเดียวกับ
ปราสาทหิ น บ้ า นเบ็ ญ แต่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ตั ว ปราสาทตั งอยู่ ท างด้ า นทิ ศ ตะวัน ตกของ
หนองทองหลาง (สระนําขนาดใหญ่) หันหน้าไปทางทิ ศตะวันออก ไม่มีกาํ แพงศิ ลาแลง แต่มี
ร่ อ งรอยว่า มี คู นํารู ป ตัว ยู (U) ล้อ มรอบ อายุ ข องปราสาทหลัง นี กํา หนดได้ป ระมาณปลาย
พุทธศตวรรษที 15 ถึงต้นพุทธศตวรรษที 16 เช่นเดียวกับปราสาทหิ นบ้านเบ็ญ
2.2.5 ธาตุนางพญา
ธาตุ น างพญา ตังอยู่ ที ตํา บลหนองสะโน อํา เภอบุ ณ ฑริ ก จัด เป็ น
ศาสนสถานที เรี ย กว่ า ธรรมศาลาหรื อ ที พัก คนเดิ น ทาง ตัว ธาตุ ห รื อ ปราสาทก่ อ ด้ว ยศิ ล าแลง
ประกอบด้ว ยปรางค์ ป ระทาน และซุ ้ ม ประตู ท างเข้า (โคปุ ร ะ) กํา หนดอายุ ไ ว้ป ระมาณต้น
พุทธศตวรรษที 18
2.2.6 ภาพสลักนารายณ์บรรทมสิ นธุ์
แหล่ ง โบราณคดี ส ลัก นารายณ์ บ รรทมสิ นธุ์ ตังอยู่ ใ นเวิ งนํ าของ
ลําโดมใหญ่ บนเทือกเขาพนมดงรัก ด้านทิศใต้ของบ้านแข้ด่อน หมู่ที 1 ตําบลโดมประดิษฐ์ อําเภอ
นํายืน ภาพสลักมีความยาว 120 เซนติเมตร สู ง 50 เซนติเมตร หากมี นาท่
ํ วมขังแล้วมองภาพสลัก
ผ่านนําจะดูมีขนาดใหญ่มาก คาดว่าภาพสลักจะมีความยาวถึง 4 เมตร ลักษณะของภาพสลักเป็ นรู ป
พระนารายณ์ นอนตะแคงขวา โดยเจตนาผูแ้ กะสลักต้องการให้พระนารายณ์นอนเหนื อพญานาค
สังเกตจากเหนือเศียรพระนารายณ์มีเศียรพญานาค 3 เศียร และทีปลายเท้าพระนารายณ์มีโครงร่ าง
หางพญานาคยังแกะสลักไม่แล้วเสร็ จ ช่ างผูแ้ กะสลักคงวางแผนการแกะสลักพญานาคเป็ นลําดับ
จากส่ วนเศียร ส่ วนหาง และส่ วนตัว ทีปลายพระบาทพระนารายณ์สลักเป็ นรู ปสตรี อยู่ในท่านัง
แสดงลักษณะการบีบนวดขาพระนารายณ์บริ เวณพระนาภีพระนารายณ์สลักเป็ นสายยกขึน ส่ วนบน
เป็ นรู ป วงรี โ ดยเจตนาแล้ว จะสลัก เป็ นรู ป ดอกบัว เหนื อ ดอกบัว จะเป็ นรู ป พระพรหม ตามคติ
ความเชื อว่า ขณะพระนารายณ์ บรรทมอยู่นัน พระพรหมจะเกิ ดจากพระนาภี ของพระนารายณ์
เพือทําการสร้างโลกใหม่ขึนมาหลังจากทีได้ทาํ ลายล้างโลกไปแล้ว
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3. สถาปัตยกรรมเมืองอุบลราชธานี
ในพุทธศตวรรษ 23 ได้ปรากฏหลักฐานการเตรี ยมการเคลือนย้าย และการตังชุ มชน
การสร้ า งบ้า นแปงเมื อ ง กลุ่ ม วัฒ นธรรมไทย-ลาว ยุ ค นี ถื อ ว่ า เป็ นยุ ค เริ มต้ น หลั ก ฐานทาง
ประวัติ ศ าสตร์ อุ บ ลราชธานี 200 ปี การตังถิ นฐานของชุ ม ชนได้ วิ ว ัฒ นาการเป็ นเมื อ งใหม่
การสร้างบ้านแปงเมืองจึงเน้นไปในด้านอาคารทีอยูอ่ าศัย และสิ งปลูกสร้างต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา
สถาปั ตยกรรมทีปรากฏให้เห็น ดังเช่น
3.1 อาคารทีพักอาศัยหรื ออาคารพาณิ ชย์
อาคารที พัก อาศัย และอาคารพาณิ ชย์ จัดเป็ นกลุ่มอาคารเดี ยวกันที มี ส าเหตุ
การก่ อสร้ างเนื องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศไทย จนทํา ให้รถไฟเข้า ถึ ง
จังหวัดอุบลราชธานีได้ เมือ พ.ศ. 2475 ชาวจีนและชาวญวนทีอยูใ่ นจังหวัด จึงยึดอาชีพค้าขายทาง
รถไฟพร้อมกันไปกับการใช้เรื อกลไฟค้าขายตามลํานํามูล
3.2 อาคารชันเดียวแบบจีน
อาคารชันเดียวแบบจีน จะตังอยูไ่ ม่ห่างจากลํานํามูลเท่าใดนัก เพราะต้องอาศัย
ลํานํามูลเป็ นแหล่ งทํามาค้าขาย พบมากที อําเภอพิบูลมังสาหาร และอาคารย่านถนนพรหมราช
ใกล้ตวั วัดกลาง ในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
อาคารชันเดี ยวแบบจีน มี ลกั ษณะของตัวอาคารก่อด้วยอิฐดิ นดิ บที ทํามาจาก
ส่ วนผสมของดิ นเหนี ย ว แกลบ ฟางข้า ว นําอ้อย และยางบง ส่ ว นผสมทังหมดจะต้องผ่า น
กรรมวิธีนวดให้เข้าเป็ นเนื อเดียวกัน แล้วจึงนํามาปั นเป็ นก้อนสี เหลียมผืนผ้า เมือตากแดดจนแห้ง
แล้วจึงนําไปก่อเป็ นผนังอาคารโดยฉาบด้วยดิ นโคลน ใช้ปูนขาวผสมนําอ้อยกับยางบงฉาบทับลง
บนผนังอิฐ จะทําให้ผนังอาคารมีความคงทนมันคง ส่ วนหลังคานิ ยมใช้ไม้ทียังคงมีเปลือกติดอยู่
เหนือไม้แปรนิยมใช้ไม้ไผ่ปูทบั ด้วยดินเหนียวก่อนแล้วจึงมุงด้วยสังกะสี
3.3 อาคารพาณิ ชย์ 2 ชัน
อาคารพาณิ ช ย์ 2 ชันมี ท ังอาคารไม้แ ละอาคารก่ อ อิ ฐ ลัก ษณะของอาคาร
ส่ วนใหญ่เป็ นอาคารพาณิ ชย์แบบตะวันตก จุดเด่นของอาคารจะปรากฏอยู่ที ไม้ลุล ายโปร่ งเป็ น
ลายพันธุ์พฤกษาและลวดลายปูนปั นรู ปวงโค้งเหนือลายพันธุ์พฤกษา ทีหน้าต่างชันบนและทีประตู
ทางเข้า ชันล่ า ง พบเห็ น ได้บ ริ เ วณถนนสถิ ต นิ ม านกาล และถนนทหารในเขตเทศบาลตํา บล
วาริ นชําราบ และบริ เวณถนนหลวงในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
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3.4 อาคารเกียวเนื องศาสนา
ความวิจิตรบรรจงของสถาปั ตยกรรมเมืองอุบลราชธานี ทีปรากฏอยูต่ ามอาคาร
ที พัก และอาคารพาณิ ช ย์ มัก จะมี รู ป แบบที คล้ า ยคลึ ง กั น ตามสมัย นิ ย มในยุ ค นันยัง มี ก ลุ่ ม
สถาปั ตยกรรมอีกกลุ่มหนึ งทีมีความโดดเด่นเป็ นของตนเองได้แก่ กลุ่มอาคารทีเกียวเนื องในพุทธ
ศาสนา เช่น โบสถ์ วิหาร และศาลาการเปรี ยญ เช่น
3.4.1 สิ มวัดบ้านตําแย
3.4.2 สิ มวัดบ้านนาควาย
3.4.3 สิ มวัดแจ้ง
3.4.4 หอไตรวัดทุ่งศรี เมือง
3.4.5 หอพระบาทวัดทุ่งศรี เมือง
3.4.6 หอไตรวัดบูรพา
3.5 อาคารส่ วนราชการและอาคารบ้านเรื อนยุคอุบลราชธานี 200 ปี
อาคารสถาปั ตยกรรมสําคัญๆของเมืองอุบ ลราชธานี นอกเหนื อจากอาคาร
พาณิ ชย์และอาคารทีเกี ยวเนื องทางศาสนาแล้ว ยังมีกลุ่มอาคารอีกจํานวนหนึ งทีเป็ นอาคารส่ วน
ราชการ ส่ ว นมากนิ ย มสร้ า งกึ งสถาปั ต ยกรรมแบบยุ โ รป อาคารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ
อุบลราชธานี อาคารตึกอํานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อาคาร
โรงเรี ยนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเดิม เป็ นต้น
4. ประติมากรรมเมืองอุบลราชธานี
ประติ ม ากรรมของชาวจัง หวัดอุ บ ลราชธานี ส่ วนใหญ่จะเป็ นรู ป เคารพที มนุ ษ ย์
สร้ า งขึ นเพือเป็ นที เคารพสั ก การบูช า โดยทัวไปจะเป็ นรู ป จําลอง หรื อรู ปเหมื อ นพระศาสดา
เทพเจ้า และกษัตริ ย ์ ตามลัทธิ ความเชื อของแต่ละบุคคล ประติมากรรมของจังหวัดอุบลราชธานี
มีความเก่าแก่นบั ตังแต่พุทธศตวรรษที 12-13 จนถึงพุทธศตวรรษที 23 ดังเช่น
4.1 พระพุทธรู ปยืนปางประทานธรรม
พระพุทธรู ปยืน ปางปะทานธรรม ศิลปะทวารวดีอายุราวปลายพุทธศตวรรษ
ที 12 ถึงต้นพุทธศตวรรษที 13 เป็ นพระพุทธรู ปหิ นทรายแดง พบที ชุ มชนโบราณบ้านไผ่ใหญ่
ตํา บลยางโยภาพ อํา เภอม่ ว งสามสิ บ มี ข นาดสู ง 200 เซนติ เ มตร ปั จจุ บ ันจัดแสดงอยู่ใ นห้ อ ง
ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี
4.2 พระคเณศ
เป็ นประติมากรรมศิลปะเขมรแบบเกาะแกร์ หรื อแปรรู ป อายุราวปลายพุทธ
ศตวรรษที 15 ได้จากบ้านบอน ตําบลโนนกาเล็น อําเภอสําโรง ประติมากรรมรู ปนี ยังสลักและ
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ตกแต่งไม่แล้วเสร็ จ พบคู่กบั พระคเณศอีกรู ปหนึ ง แต่ส่วนใบหน้าหักหาย ในสมัยทีขุดพบใหม่ ๆ
ในปี พ.ศ. 2515 ชาวอุ บ ลราชธานี แ ตกตื นไปดู ก ัน มากชาวบ้า นนิ ย มเรี ย กประติ มากรรมคู่ นีว่า
“สี โห-สังข์ทอง”
4.3 พระพุ ท ธรู ป ปางประทานอภัย (องค์ก ลาง) พระพุ ท ธรู ปปางมารวิ ชัย และ
พระพุทธรู ปปางไสยาสน์
พระพุทธรู ปเหล่ านี มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที 24 ในยุควัฒนธรรมไทยลาว พระพุทธรู ปปางประทานอภัย (องค์กลาง) วัดพระเหลาเทพนิ มิต อําเภอพนา (ปั จจุบนั อยูใ่ น
จัง หวัด อํานาจเจริ ญ) พระพุ ท ธรู ป ปางไสยาสน์ ฝี มื อ ช่ า งอุ บ ลราชธานี วัดไชยาติ ม ากรรมบ้า น
โพนเมือง ตําบลไม้กลอน อําเภอพนา (ปัจจุบนั อยูใ่ นจังหวัดอํานาจเจริ ญ)
4.4 พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง
พระเจ้าใหญ่อินทร์ แปงเป็ นพระพุทธรู ปก่ออิฐถื อปูน ลงรักปิ ดทอง เป็ นพระ
คู่บา้ นคู่เมืองอุบลราชธานี มีขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร สู ง 5 เมตร ประดิ ษฐานอยูใ่ นวิหารวัด
มหาวนาราม หรื อวัดป่ าใหญ่ อําเภอเมืองอุบลราชธานี ตามหลักฐานศิลาจารึ กทีฐานด้านข้างพระ
เจ้าใหญ่อินทร์แปงกล่าวไว้วา่ พระพรหมวรราชสุ ริยาวงค์เจ้าเมืองอุบลราชธานี คนที 2 เป็ นผูส้ ร้าง
วัดมหาวนาราม ซึ งแรกเริ มการก่อสร้ างได้ปรากฏชื อในศิลาจารึ กว่าวัดป่ าหลวงมณี โชติศรี สวัสดิ
ต่อมาพระมหาราชครู ศรี สัทธรรมวงศาจึงได้พาศิษย์สร้างพระพุทธรู ป “พระอินแปง” ปั จจุบนั ก็คือ
พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 4 การละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
การละเล่ น ดนตรี และการพัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ เป็ นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นที เกี ยวกับ
เรื องราวหรื อสิ งต่าง ๆ ทีคนในท้องถิ นได้พบเห็ นแล้วนํามาถ่ายทอดในลักษณะศิ ลปะการแสดง
เพือเป็ นการพักผ่อนหย่อนใจในลักษณะของ
ดนตรี หมายถึง เครื องดนตรี ทีทําจากวัสดุพืนบ้าน ทีนํามาประกอบการแสดงพืนบ้าน
เช่น แคน โปงลาง โหวต เป็ นต้น
ศิลปะการแสดง หมายถึ ง การแสดงพืนบ้าน เช่ น หนังประโมทัย หมอลํา เป็ นต้น
บรรพชนชาวอุบลราชธานี มีการแสดงพืนบ้านอยู่ 3 ลักษณะคือ ดนตรี การขับร้อง
ฟ้ อนรํา และการแสดงโดยใช้หุ่น สําหรับดนตรี ในอดีตมีทงการบรรเลงล้
ั
วน ๆ และการบรรเลง
ประกอบการร้องและฟ้ อนรํา เครื องดนตรี ทีนิยมบรรเลง ได้แก่ แคน พิณหรื อซุ ง โหวต ซอไม้ไผ่
ั
แคนนับว่าได้รับ
กับแก้บหรื องับแงบหื น และกลองแบบต่าง ๆ ในบรรดาเครื องดนตรี ทงหลาย
ความนิ ยมมากทีสุ ด ทังนีอาจเป็ นเพราะแคนต้องใช้ประกอบการรําต่าง ๆ อุบลราชธานี จึงได้ชือว่า
“ดอกคูณเสี ยงแคน” ในระยะต่อมาได้มีการนําโปงลางและไหมาเล่นประกอบในวงดนตรี พืนบ้าน
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เรี ยกว่า วงโปงลาง และนําเครื องดนตรี ส ากลมาเล่ นประกอบการลํา และการแสดงอื น ๆ ใน
ปั จจุ บนั ดนตรี และศิ ลปะการแสดงของจัง หวัดอุบลราชธานี จึงอาจแบ่ งได้เป็ น 3 ประเภทคื อ
หมอลํา หรื อวงหมอลํ า วงโปงลาง และวงดนตรี ที เครื องดนตรี สากลเล่ น ประกอบพิ ณ
(เพชรพิณทอง)
ส่ ว นการแสดงโดยใช้ หุ่ น ซึ งได้แ ก่ หนัง ประโมทัย ในปั จ จุ บ ัน ยัง มี ก ารแสดง
อยูบ่ า้ ง แต่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก
การละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ ดังที บําเพ็ญ ณ อุบล และคณะ (2535:
135-140) และคณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ (2542: 164-180) สรุ ปได้ดงั นี
1. หมอลํา
การลํานับเป็ นการแสดงพืนบ้านทีมีววิ ฒั นาอย่างต่อเนืองและได้รับความนิ ยมมาทุก
ยุคทุกสมัย เริ มจากการลําพืน ซึ งได้แก่ การนําเนือหาของนิทานพืนบ้าน เช่น การะเกด สังข์ศิลป์ ชัย
นางแตงอ่อน มาใช้ลาํ โดยใช้หมอลํา 1 คน ผูล้ าํ สมมุติตนเป็ นตัวละครทุกตัวในเรื องและลําตลอด
คืน การลําพืนนับเป็ นต้นกําเนิดของการลําทุกประเภท
ต่อมาลําพืนได้ววิ ฒั นาการเป็ นลําคู่ ซึ งได้แก่ การลํา 2 คน ชายกับชาย หรื อหญิง
กับชาย จนเมือประมาณ พ.ศ. 2495 การลําระหว่างชายกับชายจึงเลิกไป เหลือการลําระหว่างชาย
กับหญิ งมาจนถึ งปั จจุ บนั หมอลําคู่ยงั แตกแขนงออกเป็ นหมอลําชิ งชู ้ ซึ งประกอบด้วยผูล้ าํ ชาย
2 คน หญิง 1 คน หรื อ หญิง 2 คน ชาย 1 คน ลําชิงหญิงหรื อชายทีมีอยูเ่ พียงคนเดียว
2. วงโปงลาง
วงโปงลาง เป็ นดนตรี ทีใช้เครื องดนตรี พืนบ้านบรรเลง เครื องดนตรี เด่น ๆ ได้แก่
โปงลาง แคน โหวต กลอง ไห เป็ นต้น นิยมบรรเลงเพลงลายพืนบ้าน เช่น ลายนกไซบินข้ามทุ่ง
แมงภู่ตอมดอก เป็ นต้น นอกจากนันยังบรรเลงประกอบการแสดงต่าง ๆ เช่ น รําตังวาย และ
บรรเลงเพลงทัวไป เช่น เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล เป็ นต้น
3. การละเล่นพืนบ้าน การละเล่น ซึ งจะทําให้เด็กได้เรี ยนรู ้ สิงต่าง ๆ จากธรรมชาติ
เป็ นการใช้พลังงานส่ วนเกินไปในทางสร้างสรรค์ ซึ งเป็ นไปตามสัญชาตญาณของการเคลือนไหว
ด้วยวิธีการทําให้เกิ ดความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น ผ่อนคลายความตึ งเครี ยด การละเล่ นทําให้มี
สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง มีพฒั นาการด้านจิตใจ และคุ ณธรรม เพือจะเติบโตเป็ นพลเมืองทีดีของ
สังคม ด้านสติปัญญาก็สามารถทําให้แก้ปัญหาได้ดว้ ยไหวพริ บ การใช้ภาษา การรู้จกั สังเกตและ
ความรอบคอบ เห็ นได้ว่าการละเล่นต่าง ๆ มีประโยชน์ต่อการเตรี ยมตัว ปรับตัว เพือก้าวเข้าสู่
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ความเป็ นผูใ้ หญ่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ เช่ น ขาโถกเถก โค้งตีนเกวียน หมากเก็บ หมากสะบ้า
เป็ นต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 5 ชีวติ ความเป็ นอยู่ และวิทยาการ
ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ และวิ ท ยาการ เป็ นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นที เกี ยวกับ การประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีคนในท้องถินได้พึงพิงสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติในการดํารงชี พ และสามารถ
ปรับปรุ งสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติให้เหมาะสมกับการดําเนินชีวติ ประจําวันในลักษณะของ
1. การประกอบอาชี พภายในท้องถิ น หมายถึ ง การทํามาหากิ นของคนในท้องถิ น
เพือการดํารงชีพ เช่น การทําไร่ นาสวนผสม วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ เป็ นต้น
การทําไร่ นาสวนผสม เป็ นการทํากิ จกรรมเกษตรหลายอย่า งตังแต่ 2 อย่างมา
รวมกันในบริ เวณและระยะเวลาเดียวกันทีกําหนดอย่างต่อเนื อง เช่น การปลูกพืชหลายอย่าง ปลูก
พืชรวมกับการเลียงสัตว์ ซึ งแต่ละกิจกรรมอาจเกือกูลกันหรื อไม่ก็ได้
การทํา ไร่ นาสวนผสมแบบผสมผสาน เป็ นการทํา กิ จกรรมการเกษตรหลาย ๆ
อย่างรวมกันในพืนทีเดียวกัน แต่ละอย่างสัมพันธ์เชือมโยงกันในลักษณะเกือกูลซึ งกันและกันอย่าง
เป็ นระบบไม่เกิดผลเสี ยต่อสิ งแวดล้อม อาจผสมผสานกันระหว่างพืช หรื อพืชกับสัตว์ หรื อสัตว์
กับสัตว์ดว้ ยกัน เป็ นแหล่งทีทําให้เกิดพืช และสัตว์เล็ก ๆ ซึงเป็ นอาหารปลา
2. รักษาโรคด้วยภูมิปัญญาและความเชือ หมายถึง การรักษาโรคภัยไข้เจ็บของคนใน
ท้อ งถิ นด้ว ยความเชื อตามพิ ธี ก รรมต่ า งๆ หรื อรั ก ษาโรคด้ ว ยยาสมุ น ไพร (ขิ ง ข่ า กะเพรา
ต้นสาปเสื อ ต้นเปล้า ว่านหางจระเข้ เป็ นต้น) การเสี ยเคราะห์ เสี ยเข็ญ เสี ยลาง การสวดอุบาทว์
การแต่งแก้ การสื บชะตา รําผีฟ้า คําเขือน คําโพธิ -คําไฮ เป็ นต้น
การรักษาโรคด้วยภูมิปัญญา และด้วยความเชือ ดังที คณะกรรมการฝ่ ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ฯ (2542: 234-244) สรุ ปได้ดงั นี
การรั กษาโรคด้วยภูมิ ปัญญา เช่ น ใช้ย าแผนโบราณและยารั กษา ยา เป็ นของ
สําหรับรักษาพยาธิ หรื อของบรรเทาความเจ็บปวดต่าง ๆ ตํารายา เป็ นหนังสื อใบลานมีหลายคัมภีร์
ด้ว ยกัน เรี ย กว่า คัม ภี ร์ อภัย สั นตา คัม ภี ร์ มหาโชตะรส และคัม ภี ร์ ป ฐมจิ น ดา ยารั ก ษาพยาธิ
ทุกชนิดจะนํามาจากฮากไม้หรื อต้นไม้ ใบ เป็ นต้น
การรักษาโรคด้วยความเชื อ เช่ น การสู ตขวัญ หรื อบายศรี สูตขวัญ เป็ นประเพณี
ดังเดิ มที นิ ยมปฏิ บตั ิ สืบเนื องกันมาเป็ นเวลาช้านาน เป็ นศิ ริมงคลแก่ชีวิตและเป็ นกําลังใจในการ
ประกอบคุณงามความดีต่อไป เพือความสุ ขความเจริ ญในชี วิตบายศรี สู่ขวัญแต่เดิมเป็ นพิธีทีเจ้านาย
ผูใ้ หญ่ทาํ กัน คําว่า “บายศรี ” หมายถึง สิ งทีน่าสัมผัสกับความดีงาม มาจากคําว่า บา คือเจ้าขุน
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นายมูล เช่น เรี ยกเจ้านายว่า บาคาน บาท้าว บาบ่าว ท้าว เป็ นต้น คําว่า สู ต เป็ นคําเก่าแก่ของ
ชาวอีสานซึ งนิยมเรี ยกการสวดว่า สู ต เช่น สวดมนต์ อีสานเรี ยก สู ตมนต์ พิธีสวดหรื อสวดมนต์
เช่น สวดขวัญ เรี ยกว่า สู ตขวัญ คําว่า ขวัญ เป็ นสิ งไม่มีตวั ตน คล้ายจิตหรื อวิญญาณ แฝงอยูใ่ น
ตัวตนของคนและสัตว์ตงแต่
ั เกิด โดยเฉพาะอยูป่ ระจําตัวตนตลอดเวลา ตกใจ เสี ยใจ ป่ วยไข้ขวัญ
จะหนี อาจถึงตายได้ ฉะนัน จึงควรเรี ยกขวัญ การสู ตขวัญเป็ นการเรี ยกขวัญให้กลับมาอยูก่ บั ตน
จะได้สุขสบาย บางแห่งอาจแปลว่า กําลังใจ หรื อหมายความว่าเป็ นทีรักบูชา
การทํา พิธี บ ายศรี สู ตขวัญ มี 2 พิธี คื อ พิธี ท างพระพุท ธศาสนา และพิ ธีท าง
ศาสนาพราหมณ์ พิธีทางพระพุทธศาสนา นิ มนต์พระสงฆ์อย่างน้อย 5 รู ป มาเจริ ญพระพุทธมนต์
ตังบาตรนํามนต์ เมือพาขวัญเสร็ จแล้วประพรมนําพระพุทธมนต์ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ถ้ามี
ศรัทธามากอาจถวายภัตตาหารเช้าหรื อเพลก็ได้ แล้วนําฝ้ ายมาผูกแขนให้เจ้าของขวัญเป็ นอันเสร็ จ
พิธี ส่ วนพิธีทางศาสนาพราหมณ์ จะทําพาขวัญ หรื อพานบายศรี จัดด้วยพานทองเหลือง หรื อ
ขันสัมฤทธิ (โอลงหิ น) หลาย ๆ ใบซ้อนกันให้สูงขึนไป มีใบตองสด ดอกไม้ ผลไม้ ฝ้ ายผูกแขน
(ข้อมือ) นิยมจัดพาขวัญเป็ น 3-5-7 ชัน แล้วแต่ความสามารถของผูจ้ ดั ทังนี มีธรรมเนียมความเชือ
ว่ า 3-5 ชันเป็ นพาขวัญ ที จัด สํ า หรั บ คนธรรมดา ส่ ว น 7-9 ชั นจัด สํ า หรั บ เชื อพระวงศ์ แ ละ
พระมหากษัตริ ย ์
การสวด หรื อการสู ตขวัญ เป็ นการประกอบพิธี เพือเป็ นกําลังใจแก่ ผปู ้ ระกอบ
คุณงามความดีเป็ นศิริมงคลในการดําเนิ นชี วิต พิธีบายศรี สู ตขวัญของชาวอีสาน เช่ น เด็กอ่อน
แม่ออกกรรม (ออกไฟ) บวช แต่งงาน ขึนบ้านใหม่ ค้าขายรํารวย ได้เลือนยศเลือนตําแหน่ง และ
เงิ นเดื อนใหม่ ป่ วย สู ตขวัญข้าว วัว ควาย สู ตขวัญพระเถระ เชื อพระวงศ์ พระมหากษัตริ ย ์
เป็ นต้น
3. อาหารการกิ น หมายถึ ง วัฒ นธรรมในการดํา เนิ นชี วิต เกี ยวกับ การกิ น อยู่ เช่ น
ปลาร้า ปลาจ่อม เค็มบักนัด อุ อ่อม แจ่วบอง ก้อยปลา ปลาส้ม เป็ นต้น
อาหารการกิ น ชาวอุ บ ลราชธานี นํา สิ งที มี อ ยู่ต ามธรรมชาติ ท งสั
ั ตว์ และพื ช มา
ประกอบเป็ นอาหารคาวและหวาน โดยเฉพาะการปรุ งอาหารมีส่วนประกอบจากสัตว์และพืชนํา
อย่างใดอย่างหนึงเป็ นหลัก และเรี ยกชืออาหารตามประเภทการปรุ ง ตามด้วยชื อสัตว์และพืชทีเป็ น
ส่ วนประกอบหลัก เช่ น แกงปลา แกงไก่ แกงเห็ ด แกงหน่ อไม้ อาหารที ประกอบแล้วมี ท งั
ประเภทที เป็ นนํา ไม่ มี นํา และแห้ ง กรอบ ทังประเภทสุ ก และดิ บ จํา แนกเป็ นประเภทคื อ
ประเภทนํา ได้แก่ แกง ต้ม ประเภทไม่มีนาํ หรื อมีนาน้
ํ อย ได้แก่ ก้อย ลาบ ส้มตํา ซุ บ ห่ อ
หมก คัว ป่ น แจ่ว ประเภทแห้งกรอบ ได้แก่ ปิ ง (ย่าง) จี ประเภทที ถนอมไว้ ได้แก่ ส้ ม
(แหนม) ปลาร้า ไส้กรอก หมํา เนือเค็ม เค็มบักนัด และประเภทอาหารหวาน ได้แก่ ข้าวแดกงา
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ข้าวเหนียวหัวหงอก ข้าวโป่ ง (ขนมหู ชา้ ง) ข้าวปาด ข้าวต้มมัด ข้าวลอดช่อง ข้าวเม่าคลุก ข้าวจี
ข้าวบ่ายมะม่วง ข้าวบ่ายมะขาม ข้าวบ่ายนําอ้อย ตลอดจนอาหารทีปรุ งจากพืชอืน ๆ เช่น หัวมัน
เผือก ผลไม้สุก เป็ นต้น
นอกจากนันอาหารแต่ละประเภทยังแบ่งเป็ นชนิ ดต่าง ๆ ตามส่ วนประกอบของ
เครื องปรุ งที สํา คัญ แล้วเรี ยกชื ออาหารตามนัน ดังที คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิ มพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(2542: 212-218) ได้กล่าวไว้ เช่น
ประเภทอาหารคาว แกง เป็ นอาหารทีปรุ งจากสัตว์และพืช ทําให้สุกด้วยนําเดือด
มี ร สค่ อ นข้า งจัด (เผ็ด เค็ ม ) รั บ ประทานได้ท งส่
ั ว นประกอบหลัก คื อ พื ช หรื อ สั ต ว์ นํา และ
เครื องปรุ ง มีคุณภาพทังโปรตีน คาร์ โบไฮเดรต วิตามิน และสมุนไพรจากเครื องปรุ ง เช่น
ต้ม เป็ นอาหารทีประกอบจากสัตว์เป็ นส่ วนใหญ่ ทําให้สุกด้วยนําเดื อด ถ้าสัตว์
ตัวเล็ก เช่ น ปลาหรื อเขียดตัวเล็ก ๆ นิ ยมต้มทังตัว ส่ วนมากมักมี รสเปรี ยวเค็มนัวมีคุณภาพทัง
โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต วิตามิน และสมุนไพร (พึ งระวังการนําสัตว์ทีเล็กเกินไปมาปรุ งต้ม เป็ น
อาหารเป็ นการทําลายพันธุ์สัตว์)
ก้อ ย เป็ นอาหารที ประกอบจากสั ต ว์ มี ล ัก ษณะที สุ ก ๆ ดิ บ ๆ แบบดังเดิ ม ดิ บ
ทุกชนิด มีรสจัดทังเผ็ดและเปรี ยว มีคุณภาพในด้านสมุนไพร แต่อาจมีโทษเป็ นพยาธิ
ลาบ เป็ นอาหารทีประกอบจากสัตว์และพืช มีลกั ษณะค่อนข้างสุ กมากกว่าก้อย
สับหรื อหัน ส่ วนประกอบหลักต้องมีรสจัด ค่อนข้างเผ็ด
ส้มตํา เป็ นอาหารทีประกอบจากพืชประเภทผลไม้ดิบ สด มีรสเผ็ด แซบ เปรี ยว
มีคุณภาพด้านวิตามิน อาจทําให้ทอ้ งเสี ยได้บา้ ง
ซุ บ เป็ นอาหารทีประกอบจากพืช นิ ยมทําให้สุกก่อน ยกเว้นบางอย่าง เช่น แตง
ใบมะม่วงอ่อน มีรสค่อนข้างเผ็ด มีคุณค่าทางอาหารทังคาร์ โบไฮเดรต โปรตีน และวิตามิน
ห่ อ หมก เป็ นอาหารสุ ก ประกอบจากพื ช หรื อ สั ตว์ ไม่ ใ ส่ ก ะทิ มี รสหอมกรุ่ น
มีคุณค่าทางอาหารเพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
คัว เป็ นอาหารที ประกอบจากสั ต ว์ตวั เล็ ก ๆ มี ล ัก ษณะแห้ง สุ ก มี รสเค็ม มัน
มีโปรตีนสู ง ให้ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต และเกลือแร่
ป่ น เป็ นอาหารทีประกอบจากสัตว์หรื อเห็ ด มีลกั ษณะเป็ นนําพริ ก รสเผ็ด แซบ
มีคุณภาพโปรตีน วิตามิน เกลือแร่
แจ่ว เป็ นอาหารที ประกอบจากพริ ก เป็ นส่ วนสํา คัญ มี รสเผ็ด เค็ม มี คุ ณค่า ให้
เกลือแร่ โปรตีน ถ้าส่ วนประกอบเป็ นปลาร้าดิบย่อมเกิดพยาธิได้
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ปิ ง (ย่า ง) เป็ นอาหารที ประกอบจากสั ตว์หรื อ เนื อสั ตว์ส ด ย่า งไฟให้ สุ ก หรื อ
พอนําตก มีรสเค็มนัว ให้โปรตีนมาก รวมทังเกลือแร่
จี เป็ นอาหารทีประกอบจากสัตว์หรื อเนื อสัตว์สด ทําให้สุกด้วยการเผาไฟทังตัว
หรื อชิ นเนื อนัน คลุ ก กับถ่ านไฟหรื อขีเถ้า แล่ ส่วนที ถู ก ถ่ านไฟออกแล้วกิ นเนื อข้า งใน ถ้าเป็ น
ประเภทเนือจะขูดหรื อทุบส่ วนทีไหม้ให้หลุดออก
ส้ม (แหนม) เป็ นอาหารดิบทีประกอบจากสัตว์หรื อเนื อสัตว์หมักไว้นาน ๆ มีรส
เปรี ยว เค็มเล็กน้อย ให้คุณค่าทางอาหารด้านเกลือแร่ แม้จะมีโปรตีนแต่ดิบจึงไม่อาจย่อยมาเลียง
ร่ างกายได้เท่าทีควร ผลเสี ยคือมีพยาธิ จึงควรทําให้สุกก่อนรับประทาน
ปลาร้า เป็ นอาหารหมักจากสัตว์โดยเฉพาะปลา รสเค็มนัว มีโปรตีนและแร่ ธาตุ
เป็ นอาหารดิบจึงมีพยาธิใบไม้ตบั ฉะนันควรทําให้สุกก่อนรับประทาน
ไส้ ก รอก เป็ นอาหารหมัก ควรทําให้สุ ก ก่ อนจึ ง รั บประทาน มี รสเค็ม เปรี ยว
มีโปรตีนและไขมัน
หมํา เป็ นอาหารดิบประกอบจากสัตว์ มีรสเปรี ยว เค็มเล็กน้อย มีโปรตีน เกลือแร่
วิตามิน ผลเสี ยคือมีพยาธิ ปวดท้อง ควรทําให้สุกก่อนรับประทาน
เนื อเค็ม เป็ นอาหารแห้งเก็บไว้รับประทานได้นาน มี รสเค็ม โปรตีนสู ง แร่ ธาตุ
น้อย เก็บไว้นานเกินไปอาจเกิดเชือราได้
เค็มบักนัด เป็ นอาหารประกอบจากปลาและสับปะรด หมักดองไว้ มีรสเค็มหวาน
มีคุณค่าโปรตีนและเกลือแร่
ประเภทอาหารหวาน เป็ นอาหารที ประกอบจากพื ชมี รสหวาน ให้นําตาลมาก
แต่ละชนิดมีเครื องปรุ งหรื อส่ วนประกอบ ดังนี
ข้าวแดกงา ประกอบด้วยข้าวเหนียวนึงสุ กใหม่ นําอ้อย (ไม่ใช้นาตาล)
ํ
เมล็ดงาคัว
ข้าวเหนียวหัวหงอก ประกอบด้วยข้าวเหนียวนึง มะพร้าวขูด นําอ้อย หรื อนําตาล
เกลือ
ข้าวโป่ ง (ขนมหูชา้ ง) ประกอบด้วยข้าวเหนี ยวนึงตําละเอียด นําตาล หรื อนําอ้อย
เกลือ งา รากเครื อตดหมา
ข้า วปาด ประกอบด้วย แป้ งข้าวจ้า ว นําตาลหรื อนําอ้อย มะพร้ า วขูด ใบเตย
เกลือ
ข้าวต้มมัด ประกอบด้วยข้าวสารเหนี ยว ใบตองกล้วย ตอกมัดข้าวทําด้วยไม้ไผ่
กล้วยนําว้าสุ กงอม เมล็ดถัว เกลือ มะพร้าว นําตาลทราย
ข้าวลอดช่อง ประกอบด้วยแป้ งสิ งคโปร์ นําตาล มะพร้าว
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ข้าวเม่าคลุก ประกอบด้วยข้าวเม่า (ทําจากข้าวเหนียว) มะพร้าว เกลือ นําตาล
ข้าวจี ประกอบด้วยข้าวเหนี ยวนึ ง (ปั น) เกลือ ไข่ไก่ นําอ้อย ไม้เสี ยบ ปั นข้าว
เหนียว
ข้าวบ่ายมะม่วง ประกอบด้วยข้าวเหนี ยวนึ ง มะม่วงน้อย (กะล่อน) สุ ก ตัดส่ วน
ขัวบีบเมล็ดออกแล้วใส่ ขา้ วเหนียวเข้าไปแทน
ข้าวบ่ายมะขาม บ่ายนําอ้อย ประกอบด้วยข้าวเหนี ยวนึ ง มะขามสุ ก หรื อนําอ้อย
ให้ปันข้าวเหนียวเป็ นร่ อง แล้วใส่ มะขามสุ กหรื อก้อนนําอ้อยเข้าไปภายในปั นข้าวเหนียว
4. หัต ถกรรม หมายถึ ง งานฝี มื อ ที ทํา จากวัส ดุ ที มี ใ นท้อ งถิ น เช่ น การทอผ้า
การแกะสลัก การหล่อโลหะทองเหลือง การจักสาน ไม้กวาด เครื องปั นดินเผา เป็ นต้น
หัตถกรรมพืนบ้านและการช่ างท้องถิ น จังหวัดอุบลราชธานี มีหัตถกรรมพืนบ้าน
และการช่ างท้องถิ น ดังที คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ (2542: 143-148) ได้กล่าวไว้ เช่น
การจัก สาน ชาวอุ บ ลราชธานี ไ ด้ สั ม ผัส กับ หั ต ถกรรมจัก สานมาตลอดชี วิ ต
โดยเฉพาะการสื บ ทอดและสื บ สานผลงานจากพ่ อ สู่ ลู ก จนถึ ง รุ่ น หลานมาถึ ง ปั จ จุ บ ัน ชาว
อุบลราชธานีมีฝีมือในการจักสาน เพือสร้างสรรค์ผลงานทีจําเป็ นต่อการดํารงชี วิต ซึ งส่ วนใหญ่ทาํ
จากไม้ไผ่ วัสดุ อีกชนิ ดหนึ งทีชาวอุบลราชธานี นิยมนํามาทําเครื องจักสาน คื อ หวาย ซึ งปรากฏ
บริ เ วณหมู่ บ ้า นที อยู่ใ กล้ป่ าเขา เช่ น บริ เ วณใกล้ช ายแดนที ติ ด กับ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชาประชาธิ ปไตย กก เป็ นวัสดุอีกชนิดหนึ งทีนํามาใช้ กก
เป็ นพืชนําทีต้องการนํามาก โดยเฉพาะเจริ ญงอกงามดี ในช่ วงฤดูฝน บางหมู่บา้ นที ใกล้แหล่ งนํา
สามารถปลูกกกได้ นํามาทําเครื องใช้ เช่ น เสื อ ระยะทีกกงอกงามชาวอุบลราชธานี จะเตรี ยมถอน
ต้น กกที มี ข นาดและความแก่ อ่อนพอเหมาะนํา มาสานหรื อทอ ก่ อนทอต้องผ่าเส้ น กกตากแดด
ให้แห้ง ย้อมสี ตากให้แห้งแล้วนํามาสานหรื อทอ เมือหมดหน้านาเพือใช้หรื อจําหน่าย นอกจากนัน
ยังนํา ก้า เตย ผือ ใบลาน ใบตาล มาสร้ างงานหัตถกรรมจักสาน เพื อใช้ในชี วิตได้อีก หลาย
ประเภท
หัตถกรรมทองเหลือง
หัตถกรรมทองเหลื องที มี ชือเสี ย งของจังหวัด อุ บ ลราชธานี คื อ แหล่ ง ทํา เครื อง
ทองเหลืองบ้านปะอาว ซึ งการทําเครื องทองเหลื องบ้านปะอาวนี เป็ นภูมิปัญญาทีได้รับสื บทอดมา
จากบรรพบุ รุษ ที ได้อพยพโยกย้ายถิ นฐานมาจากแถบหนองบัวลุ่มภู (จังหวัดหนองบัวลําภูใ น
ปั จจุบนั ) ตังแต่เมือสองร้ อยกว่าปี ทีแล้วนําวิธีการหลอมโลหะมาสร้ างผลิ ตภัณฑ์ทองเหลืองทีมี
ความวิจิตรบรรจงจนเป็ นทียอมรับกันอย่างแพร่ หลาย เอกลักษณ์โดดเด่นอันเป็ นลักษณะเฉพาะของ
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การทําเครื องทองเหลืองบ้านปะอาวคือ วิธีการหล่อในแบบทีเรี ยกว่าขีผึงหาย หรื อแทนทีขีผึงโดยมี
ขันตอนก็ คื อ เริ มจากตํา ดิ น โพนหรื อ ดิ น จอมปลวกที ผสมมู ล วัว และแกลบคลุ ก เคล้า ให้ เ ป็ น
เนื อเดี ยวกันแล้วปั นดิ นเป็ นหุ่ นหรื อปั นพิมพ์ทีแห้งแล้วใส่ โฮงเสี ยน (เครื องกลึง) เพือเสี ยนพิมพ์
(กลึงพิมพ์) ให้ผิวเรี ยบและได้ขนาดตามต้องการจากนันก็จะเคียนขีผึง คือ ใช้ขีผึงทีทําเป็ นเส้นพัน
รอบหุ่น แล้วกลึงขีผึง ด้วยการลนไฟบีบให้ขีผึงเรี ยบเสมอกันพร้อมทังพิมพ์ลายหรื อใส่ ลายรอบหุ่น
ขี ผึ งตามต้อ งการแล้ ว จึ ง ใช้ ดิ น ผสมมู ล วัว โอบรอบหุ่ น ที พิ ม พ์ ล ายแล้ ว ให้ โ ผล่ ส ายชนวนไว้
เพือป้ องกันไม่ให้โลหะหลอมไหลไปทีอื นจากนันก็ให้ใช้ดินเหนี ยวผสมแกลบเพือวางบนดินได้
แล้วสุ มเบ้าโดยวางเบ้าควําและนําไฟสุ ม เพือให้ขีผึงละลายออกจากเบ้าแล้วเทโลหะทีหลอมละลาย
ในอุณหภูมิลงในเบ้าเมือทิงไว้ให้อุณหภูมิเย็นลงแล้วก็จะแกะลูกคือ ทุบเบ้าดินเพือเอาผลิตภัณฑ์
แล้วกลึ งตกแต่งด้วยเครื องกลึงไม้และโลหะเรี ยกว่ามอนใหญ่คือ กลึ งผลิ ตภัณฑ์ทีเป็ นรู ปร่ างแล้ว
และตกแต่งเติมรายละเอียดของลวดลายให้มีความคมชัดและสวยงาม
สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซือสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
4. มุ่งมันในการทํางาน
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 1 เรื อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื อ ศาสนา (หน่ วยการเรี ยนรู้ที 1)
ชัวโมงที 1
1. ขันการเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
1.1 นักเรี ยนดูรูปภาพทีครู นาํ มาให้ดู ดังนี

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

ทีมา: หน่อไม้ จาก http://www.google.co.th ทีมา: เค็มหมากนัด จาก http://www.manager.co.th/
แล้ว ให้นัก เรี ย นตอบคํา ถามว่า สิ งนี คื ออะไร (หน่ อไม้ หน่ อไม้ขวดหน่ อ
ไม้ส้ม เค็มบักนัด) หน่อไม้ส้ม เค็มบักนัด เกิดจากวิธีการทําอย่างไร (การหมัก) การหมัก นักเรี ยน
คิดว่าเป็ นภูมิปัญญาชาวบ้านหรื อไม่ เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม ส้มผัก เป็ นต้น) นักเรี ยนยกตัวอย่างที
คิดว่าเป็ นภูมิปัญญาชาวบ้านหรื อภูมิปัญญาท้องถิน เพราะอะไร (เป็ น/ไม่เป็ น เป็ นเพราะ การหมัก
เกิดจากการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ทีสังสมมาแล้วถ่ายทอดให้กบั ลูกหลาน) แล้วทีบ้านนักเรี ยนมี
การหมักหรื อดองหรื อไม่ (มี/ไม่มี ถ้ามีมีอะไรบ้าง (หน่อไม้ส้ม ส้มผัก ปลาร้า ปลาจ่อม เป็ นต้น)
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จากสิ งต่า ง ๆ ที นักเรี ยนยกตัวอย่างมานัก เรี ย นคิดว่ามี ค วามสําคัญกับนักเรี ย นหรื อไม่ อย่างไร
(มี ความสํา คัญ เพราะสามารถนํา มาแก้ปั ญหาในชี วิตประจํา วัน เช่ น การหมัก หรื อการดอง
เกิดจากพืชผัก ผลไม้ หรื อปลา หรื อเนื อมีมากเกินไปรับประทานในวันเดียวหรื อครังเดียวไม่หมด
ชาวบ้านเลยคิดวิธีทีจะเก็บอาหารไว้รับประทานได้นาน)
1.2 นักเรี ยนและครู ร่ วมกันสรุ ปความหมายภูมิปัญญาท้องถิน (เกิดจากการสังสม
ประสบการณ์ของชาวบ้าน หรื อการเรี ยนรู ้สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ และได้ถ่ายทอดความรู้
เหล่านันผ่านมายังลูกหลานจนถึ งปั จจุบนั ในลักษณะการเชื อมโยงความรู ้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสมและผสมกลมกลืนในการแก้ปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของตนให้
สมดุ ล กับ สภาพแวดล้อ ม และเหมาะสมกับ ยุ ค สมัย ) และความสํ า คัญ ของภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น
(เป็ นเรื องทีสังสมมาตังแต่อดี ตจากประสบการณ์ชีวิตของชาวบ้านเอง หรื อจากการได้สืบทอดต่อ
กันมาจากบรรพบุรุษ เป็ นทุกสิ งทุกอย่างทีชาวบ้านคิดขึนได้เองและนํามาใช้ในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาวิถีชีวิตของตนเองให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม ถ่ายทอดโดยผ่านกระบวนการทางความเชื อ
จารี ต ประเพณี วิถีชี วิต การทํา มาหากิ น พิ ธี กรรมต่ า ง ๆ ทํา ให้เกิ ดความสงบสุ ข ทังในชุ ม ชน
หมู่บา้ น หรื อในส่ วนตัวของชาวบ้านเอง ทําให้คนในชุมชนพึงพาตนเองได้ สามารถลดการพึงพา
จากสังคมภายนอก เป็ นสิ งทีเกิ ดขึนและดํารงอยูก่ บั สังคมมนุ ษย์มาช้านาน มีการถ่ายทอดจากคน
รุ่ นหนึ งไปสู่ ค นอี ก รุ่ นหนึ ง โดยกระบวนการค้นคว้า วิจยั การประดิ ษ ฐ์คิ ดค้น และทดลองการ
ถ่ายทอดสื บทอดทางการศึกษาและการพรําสอนเพือใช้แก้ปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนให้
สมดุล และเหมาะสมกับยุคสมัย)
1.3 ครู ชีแจงเกียวกับหน่วยการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี เพือให้
นักเรี ยนเข้าใจตรงกัน (หน่วยการเรี ยนรู ้ ที 1 เรื อง ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื อ และศาสนา
หน่วยการเรี ยนรู ้ที 2 เรื อง ภาษาและวรรณกรรมหน่วยการเรี ยนรู ้ที 3 เรื อง ศิลปกรรมและโบราณคดี
หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที 4 เรื อง การละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที 5 เรื อง
ชีวติ ความเป็ นอยู่ และวิทยาการ) และในหน่วยการเรี ยนรู ้ที 1 เรื อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เชื อ และศาสนาและให้นกั เรี ยนศึกษาจากใบความรู้ที 1 เรื อง ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื อ
และศาสนา
1.4 นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปเนือหาเกียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ
และศาสนา
(ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชือและศาสนา เป็ นภูมิปัญญาท้องถิน ซึ งเป็ น
หลักปฏิบตั ิทีคนในครอบครัว ชุ มชน ได้ประพฤติปฏิบตั ิในชี วิตประจําวัน เพือเป็ นบรรทัดฐาน
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ของคนในท้องถิ น เพือการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีและสงบสุ ข เช่ น คติ ความเชื อ ฮีต 12
คอง 14)
ชัวโมงที 2
1.5 นักเรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ นกลุ่มละ 5-6 คน โดยการจับสลาก และให้นกั เรี ยน
แต่กลุ่มเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ
1.6 ประธานกลุ่มมอบหมายงาน (โดยการจับสลาก) ให้สมาชิ กในกลุ่มไปศึกษา
ค้นคว้าในหัวข้อทีได้รับมอบหมาย เช่น
คนที 1 ไปศึ กษาค้นคว้าเกี ยวกับ ความหมายของขนบธรรมเนี ยม ประเพณี
ความเชือ ศาสนา
คนที 2 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับคติ ความเชือ
คนที 3 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับคําสอนของศาสนาทีเกียวกับ บาป-บุญ
นรก-สวรรค์ ศีลธรรม
คนที 4 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับฮีต 12 จากเดือนอ้ายถึงเดือนหก
คนที 5 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับฮีต 12 จากเดือนเจ็ดถึงเดือนสิ บสอง
คนที 6 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับคอง 14
2. ขันการออกแบบการจัดการความรู ้
2.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่ มช่ วยกันออกแบบการจัดการความรู ้ ว่าจะไปศึกษาค้นคว้า
ภูมิปั ญญาท้องถิ นที กลุ่ มจับสลากได้อย่างไร เช่ น ถ้า จะไปศึ กษาเรื อง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ความเชื อ ศาสนา นักเรี ยนจะไปหาข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านหรื อในหนังสื อหรื อจากอินเทอร์ เน็ต
(ปราชญ์ชาวบ้าน เช่น พระครู โพธิ นิโครธาภิรักษ์ คุณพ่ออุทยั บุญทา คุณพ่อฤทธิ แสงแดง คุณแม่
ยุเย็น สุ ยะรา เป็ นต้น หรื อห้องสมุดโรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร หรื อห้องสมุดอําเภอโพธิ ไทร
หรื อจากหนัง สื อวัฒ นธรรม พัฒนาการทางประวัติศ าสตร์ เอกลัก ษณ์ และภูมิ ปัญ ญา จัง หวัด
อุบลราชธานี หรื อหนังสื ออุบลราชธานี 200 ปี หรื อสื บค้นจากอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น) การหาข้อมูล
จากปราชญ์ชาวบ้านโดยวิธีการใด (สัมภาษณ์) จากห้องสมุด (หนังสื อเกียวกับภูมิปัญญาท้องถิน
จังหวัดอุบลราชธานี หรื อหนังสื อภูมิปัญญาท้องถินอืน ๆ) จากอินเทอร์ เน็ต โดยการพิมพ์คาํ สําคัญ
ลงไป ในเว็บไซด์ (http//www.google.co.th เช่น พิมพ์คาํ ว่า ความหมายขนบธรรมเนียมประเพณี
หรื อฮีต 12 หรื อคอง 14 หรื อผญา เป็ นต้น) จะนําข้อมูลมาทําอะไร (มาจัดเก็บเป็ นความรู ้ให้เป็ น
หมวดหมู่ เช่น หมวดฮีต 12 หมวดคอง 14 หมวดความเชือเกียวกับการรักษาโรค เป็ นต้น)
2.2 นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปเป้ าหมายในเรื องทีไปศึ กษา เช่ น เป้ าหมายของการไป
ศึกษาเกียวกับฮีต 12 เพือทราบแนวปฏิบตั ิของชาวบ้านในแต่ละเดือน เช่น เดือนอ้าย บุญเข้ากรรม
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เดือนยี บุญคูณลาน เดือนสาม บุญข้าวจี เดือนสี บุญพระเวส เดือนห้า ตรุ ษสงกรานต์ เดือนหก
บุญบังไฟ เดือนเจ็ด บุญชําฮะ เดือนแปด บุญเข้าพรรษา เดื อนเก้าบุญข้าวประดับดิ น เดื อนสิ บ
บุญข้าวสาก เดื อนสิ บเอ็ด บุญออกพรรษา เดื อนสิ บสอง บุญกฐิ น หรื อเป้ าหมายวรรณกรรม
อีสานประเภทมุขปาฐะ เช่น ผญา เป้ าหมาย เพือศึกษาผญาภาษิต หรื อผญาคําสอน หรื อผญา
เกียวสาว เป็ นต้น
2.3 นักเรี ยนนําข้อมูลทีได้จากการศึ กษาค้นคว้าจัดเป็ นหมวดหมู่แล้วจะนําไปทํา
ชินงานอะไร (หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสื อการ์ ตูน หนังสื อเล่มเล็ก เว็บบล็อก เป็ นต้น)
ชัวโมงที 3 และนอกเวลาเรียน
3. ขันการสร้างความรู ้จากความรู ้ทีฝังลึกเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง
3.1 นักเรี ยนแต่ละคนลงพืนทีศึกษาเนื อหาทีได้รับมอบหมายจากกลุ่มไปสัมภาษณ์
ปราชญ์ช าวบ้า น ศึ ก ษาจากอิ นเทอร์ เน็ ต ห้องสมุ ดอํา เภอโพธิ ไทร ห้อ งสมุ ดโรงเรี ย นโพธิ ไทร
พิทยาคาร หรื ออืน ๆ เช่น (แนะนําตัวเอง บอกวัตถุประสงค์ทีมาขอสัมภาษณ์ หัวข้อทีไปสัมภาษณ์
ได้แก่ ชื อ-สกุล ทีอยู่ วัน เวลา สถานทีทีไปสัมภาษณ์ ขันตอนการทํา/ปฏิ บตั ิ (ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ของจังหวัดอุบลราชธานี มีอะไรบ้าง หรื อความเชือของชาวจังหวัดอุบลราชธานีมีอะไรบ้าง
หรื อชาวจังหวัดอุบลราชธานี มีพิธีกรรมทีต้องปฏิ บตั ิในแต่ละเดื อนหรื อไม่ อย่างไร เป็ นต้น) และ
ถ้าไปศึ กษาค้นคว้าจากหนังสื อ หรื ออินเทอร์ เน็ตต้องบอกแหล่งทีมา หรื ออ้างอิงของเนื อหาทีไป
ศึกษาค้นคว้า
3.2 นัก เรี ย นบันทึ ก ความรู ้ ที ได้จากการลงพื นที จากการไปสั ม ภาษณ์ หรื อ จาก
การศึกษาค้นคว้า ลงในใบงาน เช่น ใบงานที 1 เรื อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนา
3.3 นักเรี ยนแต่ละคนสรุ ปความรู ้ ทีไปศึกษาค้นคว้าทําเป็ นแผนภูมิ หรื ออืน ๆ ลง
ในสมุดบันทึกเพือนําเสนอกลุ่มต่อไป
ชัวโมงที 4
4. ขันการแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
4.1 นักเรี ยนในกลุ่มแลกเปลี ยนความรู ้โดยการอภิปรายเนื อหาทีได้จากการศึกษา
ค้นคว้าในหัวข้อที ได้รับมอบหมาย (ไปศึก ษาความรู ้ เรื องอะไร เก็ บข้อมูลครบหรื อไม่ ปราชญ์
ชาวบ้า นให้ความร่ วมมื อ ดี หรื อไม่ อย่า งไร หนัง สื อที ไปศึ กษาค้นคว้าเพียงพอหรื อไม่ อย่า งไร
เนื อหาที ได้ คื อ อะไร) และสรุ ปแนวทางการจั ด เก็ บ ความรู ้ ที ไปศึ ก ษามาต่ อ ไป (หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสื อการ์ ตูน หนังสื อเล่มเล็ก เว็บบล็อก เป็ นต้น)
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4.2 นักเรี ยนและครู ช่วยกันสรุ ปผลการแลกเปลียนความรู ้ในเรื อง ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ความเชือ และศาสนา
4.3 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนัดหมายการจัดทําข้อมูลที แต่ละกลุ่ มไปศึ กษาค้นคว้ามา
เพือทําการจัดเก็บความรู ้ในหัวข้อทีได้รับมอบหมาย (จะเริ มลงมือทําเมือไหร่ ไปทําทีไหน อุปกรณ์
ทีใช้มีอะไรบ้าง อุ ปกรณ์ ทีใช้จะยืมหรื อซื อใหม่ จะใช้งบประมาณเท่าไร และจะใช้เวลาทํากี วัน
เป็ นต้น)
5. ขันการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ (นอกเวลาเรี ยน)
5.1 นัก เรี ยนแต่ ล ะกลุ่ ม ลงมื อปฏิ บ ัติก ารจัดเก็ บ ความรู ้ อ ย่า งเป็ นระบบที ได้จาก
การศึ ก ษาค้ น คว้า ด้ว ยวิ ธี ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ งที กลุ่ ม ตกลงกั น ไว้ เช่ น จัด ทํา เป็ นหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสื อเล่มเล็ก หนังสื อการ์ตูน เว็บบล็อก เป็ นต้น
5.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนํางานทีจัดทํามานําเสนอในห้องเรี ยน และให้เพือนกลุ่มอืน
วิพากษ์ หรื อวิจารณ์ได้
6. ขันประยุกต์ใช้ความรู ้ (นอกเวลาเรี ยน)
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเขียนเค้าโครงเกียวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชือ
ศาสนา
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 2 เรือง ภาษาและวรรณกรรม (หน่ วยการเรียนรู้ ที 2)
ชัวโมงที 1
1. ขันการเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
1.1 นักเรี ยนชาย และหญิงอ่านผญาทีครู นาํ ให้อ่าน ดังนี
(ชาย).... สุ ขซําบายหมันเสมอมันเครื อเก่าบ่นอ เทิงพ่อแม่พีน้องซําบายถ้วนอยู่
สู่ คนบ่เด
(หญิง) .... น้องนี สุ ขซําบายหมัน เสมอมันเครื อเก่าอยูด่ อกอ้าย เทิงพ่อแม่พีน้อง
ซําบาย พร้อมสู่ คน
(ทีมา: ผญา ภูมิปัญญาอีสาน จาก http://www.mcu.ac.th/)
นักเรี ยนเคยพูดผญาหรื อไม่ (เคย/ไม่เคย) และนักเรี ยนคิดว่าผญาทีได้อ่านไป
เป็ นการพูดผญาเกียวกับอะไร (ผญาเกียวสาว) และให้นกั เรี ยนอ่านผญาอีกบทหนึง เช่น
“คันเจ้าได้ขีซ้างกังฮ่มเป็ นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผขู ้ ีควายคอนกล้า”
(ทีมา: ผญา ภูมิปัญญาอีสาน จาก http://www.mcu.ac.th/)
จากผญาทีอ่านเป็ นผญาเกียวกับอะไร (ผญาคําสอน) และมีความหมายอย่างไร
(ถ้าได้ดีหรื อได้เป็ นใหญ่แล้วก็อย่าได้ลืมผูค้ นรอบข้าง หรื อคนทีอยูเ่ บืองหลัง)
ภาษาและวรรณกรรมของภาคอีสานมีอีกหรื อไม่ (มี) เช่นอะไรบ้าง (หมอลํา
ควมทาย นิทานพืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก สารภัญญ์)
1.2 ครู ชี แจงเกี ยวกับ หน่ ว ยการเรี ยนรู ้ ภ าษาและวรรณกรรมของชาวจัง หวัด
อุบลราชธานี เพือให้นกั เรี ยนเข้าใจตรงกัน (ภาษาและวรรณกรรมเป็ นภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับ
นิ ท านพื นบ้า น ที มี ก ารบอกเล่ า เรื องราวต่ า ง ๆ มี ก ารผู ก เรื องหรื อ เล่ า เรื อง เพื อให้ เ กิ ด ความ
สนุ ก สนาน เช่ น เชี ย งเมี ยง ผาแดงนางไอ่ เชี ย งฆ่ อง ท้า วกํากาดํา พระยาคัน คาก นางผมหอม
สังข์ศิลป์ ชัย การะเกด หรื อการพูดผญา หมอลํา เพลงกล่อมเด็ก สารภัญญ์ เป็ นต้น)
1.3 นักเรี ยนแยกนังเรี ยนตามกลุ่มเดิมทีจัดไว้ในครังแรก
1.4 ประธานกลุ่มมอบหมายงาน (โดยการจับสลาก) ให้สมาชิ กในกลุ่มไปศึกษา
ค้นคว้าในหัวข้อทีได้รับมอบหมาย เช่น
คนที 1 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับ ความหมายของนิทานพืนบ้าน ผญา หมอลํา
เพลงกล่อมเด็ก สารภัญญ์
คนที 2 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับนิทานพืนบ้าน
คนที 3 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับผญา
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คนที 4 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับหมอลํา
คนที 5 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับเพลงกล่อมเด็ก
คนที 6 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับสารภัญญ์
ชัวโมงที 2
2. ขันการออกแบบการจัดการความรู ้
2.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่ มช่ วยกันออกแบบการจัดการความรู ้ ว่าจะไปศึกษาค้นคว้า
เกี ยวกับภาษาและวรรณกรรมที นัก เรี ยนจับสลากได้ เช่ น ถ้าจะไปศึ กษาความหมายของนิ ทาน
พื นบ้า น ผญา หมอลํา เพลงกล่ อ มเด็ ก สารภัญ ญ์ต้อ งไปศึ ก ษาค้น คว้า จากที ไหน (หนัง สื อ
อินเทอร์ เน็ต) นิทานพืนบ้านต้องไปศึกษาจากทีไหนบ้าง (ปราชญ์ชาวบ้าน หนังสื อนิ ทานพืนบ้าน
อินเทอร์ เน็ต) และจะนําข้อมูลมาทําอะไร (มาจัดเก็บเป็ นความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่ เช่น หมวดนิ ทาน
พืนบ้าน หมวดผญา หมวดหมอลํา หมวดเพลงกล่อมเด็ก หมวดสารภัญญ์)
2.2 นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปเป้ าหมายของในเรื องทีไปศึกษา เช่น เป้ าหมายของการ
ไปศึกษาเกียวกับนิทานพืนบ้านมีเรื องอะไรบ้าง แต่ละเรื องให้ความสําคัญ หรื อเป้ าหมายของการไป
ศึกษา ผญา ว่าเป็ นผญาภาษิต หรื อผญาคําสอน หรื อผญาเกียวสาว เป็ นต้น
2.3 นัก เรี ย นนํา ข้อ มู ล ที ได้จ ากการจัด หมวดหมู่ ท าํ เป็ นหนัง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
หนังสื อการ์ ตูน หนังสื อเล่มเล็ก เว็บบล็อก เป็ นต้น
ชัวโมงที 3 และนอกเวลาเรียน
3. ขันการสร้างความรู ้จากความรู ้ทีฝังลึกเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง
3.1 นักเรี ยนแต่ละคนลงพืนทีศึกษาเนื อหาทีได้รับมอบหมายจากกลุ่มไปสัมภาษณ์
ปราชญ์ช าวบ้าน ศึ ก ษาจากอิ นเทอร์ เน็ ต ห้องสมุ ดอําเภอโพธิ ไทร ห้องสมุ ดโรงเรี ย นโพธิ ไทร
พิทยาคาร หรื ออืน ๆ เช่น แนะนําตัวเอง บอกวัตถุประสงค์ทีมาขอสัมภาษณ์ หัวข้อทีไปสัมภาษณ์
ได้แก่ ชื อ-สกุล ทีอยู่ วัน เวลา สถานทีทีไปสัมภาษณ์ นิ ทานเรื องนี มีเนื อเรื องว่าอย่างไร และมี
ประโยชน์ ห รื อ คุ ณ ค่ า ต่ อ คนอี ส านอย่า งไร เป็ นต้น และถ้า ไปศึ ก ษาค้น คว้า จากหนัง สื อ หรื อ
อินเทอร์ เน็ตต้องบอกแหล่งทีมา หรื ออ้างอิงของเนือหาทีไปศึกษาค้นคว้า
3.2 นัก เรี ย นบันทึ ก ความรู ้ ที ได้จ ากการลงพื นที จากการไปสั ม ภาษณ์ หรื อจาก
การศึกษาค้นคว้า ลงในใบงาน เช่น ใบงานที 2 เรื อง ภาษาและวรรณกรรม
3.3 นักเรี ยนแต่ละคนสรุ ปความรู ้ทีไปศึกษาค้นคว้าทําเป็ นแผนภูมิหรื ออืน ๆ ลงใน
สมุดบันทึก เพือนําเสนอกลุ่มต่อไป
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ชัวโมงที 4
4. ขันการแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
4.1 นักเรี ยนในกลุ่มแลกเปลียนความรู ้ โดยการอภิปรายเนื อหาทีได้จากการศึกษา
ค้นคว้าในหัวข้อที ได้รับมอบหมาย (ไปศึ ก ษาความรู ้ เรื องอะไร เก็ บข้อมูลครบหรื อไม่ ปราชญ์
ชาวบ้านให้ความร่ วมมื อ ดี หรื อไม่ อย่างไร หนังสื อที ไปศึ กษาค้นคว้าเพียงพอหรื อไม่ อย่างไร
เนื อหาที ได้ คื อ อะไร) และสรุ ปแนวทางการจั ด เก็ บ ความรู ้ ที ไปศึ ก ษามาต่ อ ไป (หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสื อการ์ ตูน หนังสื อเล่มเล็ก เว็บบล็อก เป็ นต้น)
4.2 นักเรี ยนและครู ช่วยกันสรุ ปผลการแลกเปลียนความรู ้ในเรื อง ภาษาและ
วรรณกรรม
5. ขันการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ (นอกเวลาเรี ยน)
5.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มลงมื อปฏิ บตั ิ การจัดเก็บความรู ้ อย่างเป็ นระบบทีได้จาก
การศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยวิ ธี ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ งที กลุ่ ม ตกลงกัน ไว้ เช่ น จัด ทํา เป็ นหนัง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสื อเล่มเล็ก หนังสื อการ์ ตูน เว็บบล็อก เป็ นต้น
5.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนํางานทีจัดทํามานําเสนอในห้องเรี ยน และให้เพือนกลุ่ม
อืนวิพากษ์ หรื อวิจารณ์ได้
6. ขันประยุกต์ใช้ความรู ้ (นอกเวลาเรี ยน)
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเขียนเค้าโครงโครงงานเกียวกับภาษาและวรรณกรรม
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 3 เรือง ศิลปกรรมและโบราณคดี (หน่ วยการเรียนรู้ ที 3)
ชัวโมงที 1
1. ขันการเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
1.1 นักเรี ยนดูรูปภาพทีครู นาํ ให้ดู ดังนี

ภาพที 1

ภาพที 2

ทีมา: ศิลปะ วัฒนธรรม, ประเพณี จงั หวัดอุบลราชธานี, จาก https://sites.google.com/site/
แล้วนักเรี ยนช่วยกันบอกว่านีเป็ นภาพเกียวกับอะไร (แห่เทียนพรรษา) การแห่
เทียนพรรษาทีมีชือเสี ยงระดับโลกอยูท่ ีจังหวัดอะไร (อุบลราชธานี ) การแกะสลักเทียนพรรษาเป็ น
งานประเภทศิ ล ปกรรมหรื อ ไม่ (เป็ น/ไม่เ ป็ น เป็ นเพราะ เป็ นสิ งที มนุ ษ ย์ส ร้ า งขึ นให้ มี ค วาม
สวยงาม) ภาพที 1 และภาพที 2 นักเรี ยนเห็นความแตกต่างหรื อไม่ (เห็ น/ไม่เห็ น เห็นภาพที 1
เป็ นการติดพิมพ์ ภาพที 2 เป็ นการแกะสลัก)

ภาพที 3

ภาพที 4

ทีมา: ผาแต้ม จาก http://www.oceansmile.com/E/Ubon/patam.htm

293
ภาพที 3 เป็ นภาพอะไร (ภาพเขียนทีผาแต้ม) ภาพที 4 เป็ นภาพอะไร (เสา
เฉลียงทีผาแต้ม) ภาพที 3 เป็ นศิลปกรรมหรื อไม่ (เป็ น) ภาพที 4 เป็ นศิลปกรรมหรื อไม่ (เป็ น/
ไม่เป็ น ไม่เป็ น เพราะมนุษย์ไม่ได้เป็ นคนสร้างสรรค์แต่เกิดจากธรรมชาติ)

ภาพที 5
ทีมา: หอไตรวัดทุ่งศรี เมือง, จาก http://www.moohin.com/thailand-travel-trips/

- /c /

จากภาพที 5 นั ก เรี ยนคิ ด ว่ า เป็ นโบราณส ถาน หรื อโบราณวั ต ถุ
(โบราณสถาน เพราะเป็ นสิ งปลูกสร้างไม่สามารถเคลื อนทีได้) นักเรี ยนเคยเห็นทีไหน (วัดทุ่งศรี
เมื อง) และในจังหวัดอุ บ ลราชธานี มี โบราณสถานอี ก หรื อไม่ (มี ) มี อยู่ที ไหนบ้า ง (สิ ม บ้า น
นาควาย ปราสาทบ้านเบ็ญ เป็ นต้น) และนักเรี ยนรู ้จกั แหล่งโบราณคดีของจังหวัดหรื อไม่ (รู ้จกั /
ไม่รู้จกั ) ทีรู ้จกั มีทีไหนบ้าง (แหล่งโบราณคดีบา้ นก้านเหลือง แหล่งโบราณคดีบา้ นนาหนองเชือก)
1.2 ครู ชี แจงเกี ยวกับ หน่ ว ยการเรี ยนรู ้ ศิ ล ปกรรมและโบราณคดี ข องจัง หวัด
อุบลราชธานี เพือให้นกั เรี ยนเข้าใจตรงกัน (เป็ นภูมิปัญญาท้องถินทีเกียวกับเรื องราว หรื อสิ งต่าง ๆ
ทีคนในท้องถินได้พบเห็นด้วยบันทึก ปลูกสร้าง ให้ผสมกลมกลืนให้เข้ากับท้องถินของตนเองใน
ลักษณะของการบันทึกประวัติศาสตร์ ซึ งออกมาในรู ปแบบของการวาด เช่ น ภาพเขี ยนสี ทีวัด
ทุ่งศรี เมือง ผาแต้ม จารึ ก เป็ นต้น และโบราณสถาน ทีเป็ นสิ งปลูกสร้าง เช่น ปราสาท หอไตร
วัด อาคารทีพักอาศัย อาคารส่ วนราชการ โบราณวัตถุเป็ นสิ งของทีมีอายุเก่าแก่และมีความสําคัญต่อ
ประวัติศาสตร์ และคนในท้องถินทีพบเห็นในท้องถิน เช่น พระพุทธรู ป ภาพสลักนารายณ์บรรทม
สิ นธ์อรรถนารี ศวร พระคเณศ เป็ นต้น)
1.3 นักเรี ยนแยกนังเรี ยนตามกลุ่มเดิมทีจัดไว้ในครังแรก
1.4 ประธานกลุ่มมอบหมายงาน (โดยการจับสลาก) ให้สมาชิกในกลุ่มไปศึกษา
ค้นคว้าในหัวข้อทีได้รับมอบหมาย เช่น
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คนที 1 และคนที 2 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับ ภาพเขียนสี และจารึ ก
คนที 3 และคนที 4 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวโบราณสถาน
คนที 5 และคนที 6 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับโบราณวัตถุ
ชัวโมงที 2
2. ขันการออกแบบการจัดการความรู ้
2.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบการจัดการความรู ้ ว่าจะไปศึกษาค้นคว้า
เกียวกับศิลปกรรมและโบราณคดีได้อย่างไร
2.2 นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปเป้ าหมายในเรื องทีไปศึกษา เช่ น เป้ าหมายของการไป
ศึกษาเกียวกับศิลปกรรม หรื อโบราณสถาน หรื อโบราณคดีมีอะไรบ้าง และมีความสําคัญอย่างไร
2.3 นักเรี ยนนําข้อมูลทีได้จากการจัดหมวดหมู่มาจัดทําเป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
หนังสื อการ์ ตูน หนังสื อเล่มเล็ก เว็บบล็อก เป็ นต้น
ชัวโมงที 3 และนอกเวลาเรียน
3. ขันการสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
3.1 นักเรี ยนแต่ละคนลงพืนทีศึกษาเนือหาทีได้รับมอบหมายจากกลุ่มไปสัมภาษณ์
ปราชญ์ช าวบ้าน ศึ กษาจากอิ นเทอร์ เน็ ต ห้องสมุ ดอําเภอโพธิ ไทร ห้องสมุ ดโรงเรี ย นโพธิ ไทร
พิทยาคาร หรื ออืน ๆ เช่น (แนะนําตัวเอง บอกวัตถุประสงค์ทีมาขอสัมภาษณ์ หัวข้อทีไปสัมภาษณ์
ได้แก่ ชื อ-สกุล ที อยู่ วัน เวลา สถานที ที ไปสัม ภาษณ์ และถ้า ไปศึ กษาค้นคว้า จากหนัง สื อ หรื อ
อินเทอร์เน็ต ต้องบอกแหล่งทีมา หรื ออ้างอิงของเนือหาทีไปศึกษาค้นคว้า
3.2 นัก เรี ยนบันทึกความรู้ ที ได้จากการลงพื นที จากการไปสัม ภาษณ์ หรื อจาก
การศึกษาค้นคว้า ลงในใบงาน เช่น ใบงานที เรื อง ศิลปกรรม และโบราณคดี
3.3 นักเรี ยนแต่ละคนสรุ ปความรู ้ทีไปศึกษาค้นคว้าทําเป็ นแผนภูมิ หรื ออืน ๆ ลง
ในสมุดบันทึก เพือนําเสนอกลุ่มต่อไป
ชัวโมงที 4
4. ขันการแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
4.1 นักเรี ยนในกลุ่มแลกเปลียนความรู ้ โดยการอภิปรายเนื อหาทีได้จากการศึกษา
ค้นคว้าในหัวข้อที ได้รับมอบหมาย (ไปศึ ก ษาความรู ้ เรื องอะไร เก็ บข้อมู ลครบหรื อไม่ ปราชญ์
ชาวบ้า นให้ความร่ วมมื อ ดี หรื อไม่ อย่า งไร หนัง สื อทีไปศึ กษาค้นคว้าเพี ยงพอหรื อไม่ อย่า งไร
เนื อหาที ได้ คื อ อะไร) และสรุ ปแนวทางการจั ด เก็ บ ความรู ้ ที ไปศึ ก ษามาต่ อ ไป (หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสื อการ์ ตูน หนังสื อเล่มเล็ก เว็บบล็อก เป็ นต้น)
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4.2 นักเรี ยนและครู ช่วยกันสรุ ปผลการแลกเปลียนความรู ้ในเรื อง ศิลปกรรมและ
โบราณคดี
5. ขันการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ (นอกเวลาเรี ยน)
5.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบตั ิการจัดเก็บความรู ้ทีได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึงทีกลุ่มตกลงกันไว้ เช่น จัดทําเป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ หนังสื อเล่มเล็ก
หนังสื อการ์ตูน เว็บบล็อก เป็ นต้น
5.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนํางานทีจัดทํามานําเสนอในห้องเรี ยน และให้เพือนกลุ่ม
อืนวิพากษ์ หรื อวิจารณ์ได้
6. ขันประยุกต์ใช้ความรู ้ (นอกเวลาเรี ยน)
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเขียนเค้าโครงเกียวกับศิลปกรรมและโบราณคดี
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 4 เรื อง การละเล่ น ดนตรี และการพักผ่ อนหย่ อนใจ (หน่ วยการเรี ยนรู้ ที 4)
ชัวโมงที 1
1. ขันการเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
1.1 นักเรี ยนดูรูปภาพทีครู นาํ ให้ดู ดังนี

ภาพที 1

ภาพที 2

ทีมาภาพที 1: การฟ้ อนรําอีสาน จาก http://www.baanmaha.com/community/thread
ทีมาภาพที 2: การละเล่นภาคอีสาน จาก
http://guideubon.com/news/view.php?t= &s_id= &d_id=

ภาพที 3
ทีมา: การแสดงหมอลํา จาก http://www.google.co.th/search?q=%E %

.html
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แล้ว นัก เรี ย นช่ ว ยกัน บอกว่า ภาพที 1 ภาพที 2 และภาพที 3 เป็ นภาพ
เกี ยวกับอะไร (การเซิ งแหย่ไ ข่มดแดง การเล่ นขาโถกเถก การแสดงหมอลํา) จากภาพที เห็ น
นักเรี ยนคิดว่าเป็ นการแสดงหรื อการละเล่ นของภาคใด (ภาคอี สาน) การแสดงหรื อการละเล่น
นอกจากให้ความสนุ กสนานแล้วนักเรี ยนคิดว่าเกียวข้องกับชี วิตความเป็ นอยู่ของคนอีสานหรื อไม่
(เกียวข้อง เพราะการแสดงเกิดจากการประกอบอาชี พของคนในท้องถิน หรื ออุปกรณ์การละเล่นก็
มีอยูใ่ นท้องถิน หรื อเกิดจากนิสัยของคนอีสานทีชอบความสนุกสนาน)
1.2 ครู ชีแจงเกียวกับหน่วยการเรี ยนรู ้การละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
เพือให้นัก เรี ยนเข้า ใจตรงกัน (เป็ นภูมิ ปัญญาท้องถิ นที เกี ยวกับ เรื องราวหรื อสิ งต่ าง ๆ ที คนใน
ท้องถินได้พบเห็นแล้วนํามาถ่ายทอดในลักษณะศิลปะการแสดง เพือเป็ นการพักผ่อนหย่อนใจใน
ลักษณะของการละเล่น ดนตรี เป็ นเครื องดนตรี ทีทําจากวัสดุพืนบ้าน ทีนํามาประกอบการแสดง
พืนบ้าน เช่ น แคน โปงลาง โหวต เป็ นต้น ศิลปะการแสดง เป็ นการแสดงพืนบ้าน เช่ น หนัง
ประโมทัย หมอลํา เป็ นต้น)
1.3 นักเรี ยนแยกนังเรี ยนตามกลุ่มเดิมทีจัดไว้ในครังแรก
1.4 ประธานกลุ่มมอบหมายงาน (โดยการจับสลาก) ให้สมาชิ กในกลุ่มไปศึกษา
ค้นคว้าในหัวข้อทีได้รับมอบหมาย เช่น
คนที 1 และคนที 2 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับการละเล่นพืนบ้าน
คนที 3 และคนที 4 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับดนตรี
คนที 5 และคนที 6 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับการแสดงพืนบ้าน
ชัวโมงที 2
2. ขันการออกแบบการจัดการความรู ้
2.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่ วยกันออกแบบการจัดการความรู้ ว่าจะไปศึกษาค้นคว้า
เกียวกับ การละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง
2.2 นักเรี ย นช่ วยกันสรุ ปเป้ าหมายในเรื องที ไปศึ ก ษา เช่ นเป้ าหมายของการไป
ศึกษาเกียวกับการละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจมีอะไรบ้าง (ศึกษาวิธีเล่น ศึกษาคุณค่าใน
การละเล่ น เป็ นต้น) และมีความสําคัญอย่างไร (ให้ความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น มีความสามัคคี
ได้ออกกําลังกาย ฝึ กการอยูร่ ่ วมกันเป็ นหมู่คณะ เป็ นต้น)
2.3 นัก เรี ย นนํา ข้อมู ล ที ได้จ ากการจัดหมวดหมู่ ทําเป็ นหนัง สื ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
หนังสื อการ์ตูน หนังสื อเล่มเล็ก เว็บบล็อก เป็ นต้น
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ชัวโมงที 3 และนอกเวลาเรียน
3. ขันการสร้างความรู ้จากความรู ้ทีฝังลึกเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง
3.1 นักเรี ยนแต่ละคนลงพืนทีศึกษาเนื อหาทีได้รับมอบหมายจากกลุ่มไปสัมภาษณ์
ปราชญ์ช าวบ้า น ศึ ก ษาจากอิ นเทอร์ เน็ ต ห้องสมุ ดอํา เภอโพธิ ไทร ห้อ งสมุ ดโรงเรี ย นโพธิ ไทร
พิทยาคาร หรื ออืน ๆ เช่น (แนะนําตัวเอง บอกวัตถุประสงค์ทีมาขอสัมภาษณ์ หัวข้อทีไปสัมภาษณ์
ได้แก่ ชื อ-สกุล ทีอยู่ วัน เวลา สถานที ที ไปสัมภาษณ์ และถ้า ไปศึ กษาค้นคว้าจากหนังสื อ หรื อ
อินเทอร์ เน็ตต้องบอกแหล่งทีมา หรื ออ้างอิงของเนือหาทีไปศึกษาค้นคว้า)
3.2 นัก เรี ย นบันทึ ก ความรู ้ ที ได้จ ากการลงพื นที จากการไปสั ม ภาษณ์ หรื อจาก
การศึกษาค้นคว้าลงในใบงาน เช่น ใบงานที 4 เรื อง การละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
3.3 นักเรี ยนแต่ละคนสรุ ปความรู ้ทีไปศึกษาค้นคว้าทําเป็ นแผนภูมิหรื ออืน ๆ ลงใน
สมุดบันทึก เพือนําเสนอกลุ่มต่อไป
ชัวโมงที 4
4. ขันการแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
4.1 นักเรี ยนในกลุ่มแลกเปลียนความรู ้ โดยการอภิปรายเนื อหาทีได้จากการศึกษา
ค้นคว้าในหัวข้อทีได้รับมอบหมาย (ไปศึ กษาความรู ้ เรื องอะไร เก็ บข้อมู ลครบหรื อไม่ ปราชญ์
ชาวบ้า นให้ความร่ วมมื อ ดี หรื อไม่ อย่า งไร หนัง สื อที ไปศึ กษาค้นคว้าเพี ยงพอหรื อไม่ อย่า งไร
เนือหาทีได้คืออะไร) และสรุ ปแนวทางการจัดเก็บความรู ้ทีไปศึกษามาต่อไป เช่นจัดทําเป็ นหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสื อการ์ตูนหนังสื อเล่มเล็ก เว็บบล็อก เป็ นต้น
4.2 นักเรี ยน และครู ช่วยกันสรุ ปผลการแลกเปลี ยนความรู ้ ในเรื องการละเล่ น
ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
5. ขันการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ (นอกเวลาเรี ยน)
5.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบตั ิการจัดเก็บความรู ้ทีได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ งทีกลุ่มตกลงกันไว้ เช่น จัดทําเป็ นหนังสื ออิเลคทรอนิ กส์ หนังสื อเล่มเล็ก
หนังสื อการ์ตูน เว็บบล็อก เป็ นต้น
5.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนํางานทีจัดทํามานําเสนอในห้องเรี ยน และให้เพือนกลุ่ม
อืนวิพากษ์ หรื อวิจารณ์ได้
6. ขันประยุกต์ใช้ความรู้ (นอกเวลาเรี ยน)
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเขียนเค้าโครงงานเกียวกับการละเล่น ดนตรี และการพักผ่อน
หย่อนใจ
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 5 เรือง ชี วติ ความเป็ นอยู่ และวิทยาการ (หน่ วยการเรี ยนรู้ ที 5)
ชัวโมงที 1
1. ขันการเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
1.1 นักเรี ยนดูรูปภาพทีครู นาํ มาให้ดู ดังนี

ภาพที 1

ภาพที 2

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

ภาพที 3

ภาพที 4

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

&bih=

แล้วนักเรี ยนช่วยกันบอกว่าภาพที 1 ภาพที 2 ภาพที 3 และภาพที 4 เป็ น
ภาพเกียวกับอะไร (กระติบข้าว ลอบ ก้อยไข่มดแดง แกงเห็ด) จากภาพทีเห็นนักเรี ยนคิดว่าเกิ ด
จากชี วิตความเป็ นอยู่ของคนอี ส านที อยู่ก ับ ธรรมชาติหรื อไม่ (ชี วิตอยู่กบั ธรรมชาติ ) เครื องใช้
ภายในบ้าน อุปกรณ์การทํามาหากิน หรื ออาหารก็ได้มาจากธรรมชาติ
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1.2 ครู ชี แจงเกี ยวกับ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ชี วิต ความเป็ นอยู่ และวิ ท ยาการ เพื อให้
นัก เรี ย นเข้าใจตรงกัน (ชี วิตความเป็ นอยู่ และวิท ยาการ เป็ นภู มิ ปั ญญาท้องถิ นที เกี ยวกับ การ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทีคนในท้องถิ นได้พึงพิงสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติในการดํารงชี พ และ
สามารถปรับปรุ งสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ให้เหมาะสมกับการดําเนิ นชี วิตประจําวันในลักษณะ
ของการประกอบอาชี พภายในท้องถิ น เช่ น การทําไร่ นาสวนผสม วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ
เป็ นต้นการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาและความเชื อ หมายถึ ง การรักษาโรคภัย ไข้เจ็บของคนใน
ท้อ งถิ นด้ว ยความเชื อตามพิ ธี ก รรมต่ า ง ๆ หรื อ รั ก ษาโรคด้ว ยยาสมุ น ไพร (ขิ ง ข่ า กะเพรา
ต้นสาบเสื อ ต้นเปล้า ว่านหางจระเข้ เป็ นต้น) การเสี ยเคราะห์ เสี ยเข็ญ เสี ยลาง การสวดอุบาทว์
การแต่งแก้ การสื บชะตา รําผีฟ้า คําเขือน คําโพธิ -คําไฮ เป็ นต้น อาหารการกิน เป็ นวัฒนธรรม
ในการดําเนินชีวติ เกียวกับการกินอยู่ เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม เค็มบักนัด อุ อ่อม แจ่วบอง ก้อยปลา
ปลาส้ม เป็ นต้น หัตถกรรม เป็ นงานฝี มือทีทําจากวัสดุทีมีในท้องถิน เช่น การทอผ้า การแกะสลัก
การหล่อโลหะทองเหลือง การทําเครื อง จักสาน เครื องปั นดินเผา เป็ นต้น)
1.3 นักเรี ยนแยกนังเรี ยนตามกลุ่มเดิมทีจัดไว้ในครังแรก
1.4 ประธานกลุ่มมอบหมายงาน (โดยการจับสลาก) ให้สมาชิ กในกลุ่มไปศึกษา
ค้นคว้าในหัวข้อทีได้รับมอบหมาย เช่น
คนที 1 และคนที 2 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับการประกอบอาชีพของคนใน
ท้องถิน
คนที 3 และคนที 4 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาและ
ความเชือ
คนที 5 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับอาหารการกิน
คนที 6 ไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับหัตถกรรม
ชัวโมงที 2
2. ขันการออกแบบการจัดการความรู ้
2.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบการจัดการความรู ้ ว่าจะไปศึกษาค้นคว้า
เกียวกับชีวติ ความเป็ นอยู่ และวิทยาการ จากแหล่งข้อมูลใดบ้าง
2.2 นักเรี ยนช่ วยกันสรุ ปเป้ าหมายในเรื องทีไปศึ กษา เช่ นเป้ าหมายของการไป
ศึกษาเกียวกับชีวติ ความเป็ นอยู่ และวิทยาการ มีอะไรบ้าง และมีความสําคัญอย่างไร
2.3 นักเรี ยนนําข้อมูลทีได้จากการจัดหมวดหมู่ ทําเป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิ ก ส์
หนังสื อการ์ ตูน หนังสื อเล่มเล็ก เว็บบล็อก เป็ นต้น
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ชัวโมงที 3 และนอกเวลาเรียน
3. ขันการสร้างความรู ้จากความรู ้ทีฝังลึกเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง
3.1 นักเรี ยนแต่ละคนลงพืนทีศึกษาเนือหาทีได้รับมอบหมายจากกลุ่มไปสัมภาษณ์
ปราชญ์ช าวบ้าน ศึ กษาจากอิ นเทอร์ เน็ ต ห้องสมุ ดอําเภอโพธิ ไทร ห้องสมุ ดโรงเรี ย นโพธิ ไทร
พิทยาคาร หรื ออืน ๆ เช่น (แนะนําตัวเอง บอกวัตถุประสงค์ทีมาขอสัมภาษณ์ หัวข้อทีไปสัมภาษณ์
ได้แก่ ชื อ-สกุล ที อยู่ วัน เวลา สถานทีที ไปสัมภาษณ์ และถ้า ไปศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ หรื อ
อินเทอร์ เน็ตต้องบอกแหล่งทีมา หรื ออ้างอิงของเนือหาทีไปศึกษาค้นคว้า)
3.2 นัก เรี ย นบันทึ ก ความรู ้ ที ได้จ ากการลงพืนที จากการไปสั ม ภาษณ์ หรื อจาก
การศึกษาค้นคว้า ลงในใบงาน เช่น ใบงานที เรื อง ชีวติ ความเป็ นอยู่ และวิทยาการ
3.3 นักเรี ยนแต่ละคนสรุ ปความรู ้ทีไปศึกษาค้นคว้าทําเป็ นแผนภูมิหรื ออืน ๆ ลงใน
สมุดบันทึก เพือนําเสนอกลุ่มต่อไป
ชัวโมงที 4
4. ขันการแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
4.1 นักเรี ยนในกลุ่มแลกเปลียนความรู้ โดยการอภิปรายเนื อหาทีได้จากการศึกษา
ค้นคว้าในหัวข้อที ได้รับมอบหมาย (ไปศึ ก ษาความรู ้ เรื องอะไร เก็ บข้อมู ลครบหรื อไม่ ปราชญ์
ชาวบ้านให้ความร่ วมมือ ดี หรื อไม่ อย่างไร หนังสื อทีไปศึกษาค้นคว้าเพียงพอหรื อไม่ อย่างไร
เนื อหาทีได้คืออะไร) และสรุ ปแนวทางการจัดเก็บความรู ้ ทีไปศึ กษามาต่อไป เช่ นการจัดทําเป็ น
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสื อการ์ ตูน หนังสื อเล่มเล็ก เว็บบล็อก เป็ นต้น
4.2 นักเรี ยนและครู ช่วยกันสรุ ปผลการแลกเปลียนความรู ้ ในเรื องชี วิตความเป็ นอยู่
และวิทยาการ
5. ขันการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ(นอกเวลาเรี ยน)
5.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มลงมื อปฏิ บตั ิการจัดเก็บความรู ้ อย่างเป็ นระบบ ทีได้จาก
การศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยวิ ธี ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ งที กลุ่ ม ตกลงกัน ไว้ เช่ น จัด ทํา เป็ นหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสื อเล่มเล็ก หนังสื อการ์ ตูน เว็บบล็อก เป็ นต้น
5.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนํางานทีจัดทํามานําเสนอในห้องเรี ยน และให้เพือนกลุ่ม
อืนวิพากษ์ หรื อวิจารณ์ได้
6. ขันประยุกต์ใช้ความรู ้ (นอกเวลาเรี ยน)
6.1 นักเรี ยนแต่ละคนเขียนเค้าโครงงานเกียวกับชีวติ ความเป็ นอยู่ และวิทยาการ
6.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเลือกเค้าโครงโครงงานทีกลุ่มสนใจมาจัดทําเป็ นโครงงาน
ของกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื อง
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สื อ/แหล่ งเรียนรู้
1. กระดานดํา
2. สลาก
3. รู ปภาพหน่อไม้ หน่อไม้ขวด หน่อไม้ส้ม เค็มบักนัด การเซิ งแหย่ไข่มดแดง การ
เล่นขาโถกเถก การแสดงหมอลํา กระติบข้าว ลอบ ก้อยไข่มดแดง แกงเห็ด
4. ตัวอย่างผญาเกียวสาว และผญาคําสอน
5. ใบงานที 1 เรื องขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนา
6. ใบงานที 2 เรื องภาษา และวรรณกรรม
7. ใบงานที 3 เรื องศิลปกรรมและโบราณคดี
8. ใบงานที 4 เรื องการละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
9. ใบงานที 5 เรื องชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการ
10. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเรื องภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี
11. แบบบันทึกความรู้
12. แบบวัดทักษะการจัดการความรู้
13. แบบประเมินใบงาน
14. แบบประเมินชิ นงาน
15. แบบประเมินโครงงาน
ชินงาน/ภาระงาน
ชินงาน
1. ใบงาน
ใบงานที
ใบงานที
ใบงานที
ใบงานที
ใบงานที

1
2
3
4
5

เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนา
ภาษาและวรรณกรรม
ศิลปกรรมและโบราณคดี
การละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
ชีวติ ความเป็ นอยู่ และวิทยาการ

ภาระงาน
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ชินงาน
2. ชินงานเกียวกับ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชือ ศาสนา หรื อภาษาและวรรณกรรม
หรื อศิลปกรรมและโบราณคดี หรื อการละเล่น
ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ หรื อชีวิต
ความเป็ นอยู่ และวิทยาการ จัดทําในรู ปแบบ
เช่น
2.1 หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
2.2 หนังสื อเล่มเล็ก
2.3 หนังสื อการ์ ตูน
2.4 เว็บบล็อก
2.5 อืน ๆ
3. โครงงาน
4. บทเรี ยน

ภาระงาน
1. ศึกษาค้นคว้าเกียวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชือ ศาสนา หรื อภาษาและ
วรรณกรรม หรื อศิลปกรรมและโบราณคดี
หรื อการละเล่น ดนตรี และการพักผ่อน
หย่อนใจ หรื อชี วติ ความเป็ นอยู่ และ
วิทยาการ
2. สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเกียวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนา
หรื อภาษาและวรรณกรรม หรื อศิลปกรรม
และโบราณคดี หรื อการละเล่น ดนตรี และ
การพักผ่อนหย่อนใจ หรื อชี วติ ความเป็ นอยู่
และวิทยาการ
จัดทําโครงงาน
การถอดบทเรี ยน

การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื องมือ
1. การประเมินผลตามเกณฑ์ทีกําหนด
1.1 สังเกตการปฏิบตั ิ แบบสังเกตพฤติกรรม
กิจกรรมของกลุ่ม

1.2 สังเกตทักษะ
การจัดการความรู ้

แบบวัดทักษะการจัดการ
ความรู ้

เกณฑ์การวัดและประเมินผล
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนน 9-10 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนนตํากว่า 5 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
คะแนน 20-25 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 15-19 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 10-14 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนนตํากว่า 10 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
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วิธีการวัดและประเมินผล
2. ตรวจผลงาน
2.1 ตรวจใบงาน

2.2 ตรวจชินงาน

2.3 ตรวจโครงงาน

2.4 ตรวจการบันทึก
ความรู ้

เครื องมือ
ใบงาน

1. หนังสื ออิเลคทรอนิกส์
(E-book) หรื อ
2. หนังสื อเล่มเล็ก หรื อ
3. หนังสื อการ์ตูน หรื อ
4. เว็บบล็อก
โครงงาน

แบบบันทึกความรู ้

2.5 ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบวัด
วัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน

เกณฑ์การวัดและประเมินผล
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนน 9-10 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนนตํากว่า 5 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนน 9-10 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนนตํากว่า 5 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คะแนน 18-20 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 15-17 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 10-14 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนนตํากว่า 10 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คะแนน 18-20 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 15-17 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 10-14 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนนตํากว่า 10 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
คะแนนเต็ม 10 คะแนน (แต่ ละหน่ วย)
คะแนน 9-10 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนนตํากว่า 5 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
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ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอย่ างไร
ด้านความรู้
(K)
1. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของ ความหมาย
1.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชือ ศาสนาได้
1.2 ภาษาและวรรณกรรมได้
1.3 ศิลปกรรมและโบราณคดีได้
1.4 การละเล่น ดนตรี และ
การพักผ่อนหย่อนใจได้
1.5 ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิบายความสําคัญ อธิบาย
ของ
ความสําคัญ
2.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชือ ศาสนาได้
2.2 ภาษาและวรรณกรรมได้
2.3 ศิลปกรรมและโบราณคดีได้
2.4 การละเล่น ดนตรี และ
การพักผ่อนหย่อนใจได้
2.5 ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการได้
3. นักเรี ยนสามารถยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่าง
3.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชือ ศาสนาได้
3.2 ภาษาและวรรณกรรมได้
3.3 ศิลปกรรมและโบราณคดีได้
3.4 การละเล่น ดนตรี และการ
พักผ่อนหย่อนใจได้
3.5 ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการได้
วัตถุประสงค์

ด้านทักษะ
(P)
นักเรี ยนให้
ความร่ วมมือใน
การปฏิบตั ิ
กิจกรรม
(ประเมินจาก
ทักษะการ
จัดการความรู้)

ด้านเจตคติ
(A)
นักเรี ยนมี
ความ
รับผิดชอบใน
การปฏิบตั ิ
กิจกรรม
(ประเมินจาก
พฤติกรรม)

นักเรี ยนให้
ความร่ วมมือใน
การปฏิบตั ิ
กิจกรรม
(ประเมินจาก
ทักษะการ
จัดการความรู้)

นักเรี ยนมี
ความ
รับผิดชอบใน
การปฏิบตั ิ
กิจกรรม
(ประเมินจาก
พฤติกรรม)
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ด้านความรู้
(K)
4. นักเรี ยนสามารถสรุ ปความสําคัญของ สรุ ปความสําคัญ
4.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชือ ศาสนาได้
4.2 ภาษาและวรรณกรรมได้
4.3 ศิลปกรรมและโบราณคดีได้
4.4 การละเล่น ดนตรี และการ
พักผ่อนหย่อนใจได้
4.5 ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการได้
5. นักเรี ยนสามารถจําแนกความสัมพันธ์ จําแนก
ความสัมพันธ์
5.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชือ ศาสนาได้
5.2 ภาษาและวรรณกรรมได้
5.3 ศิลปกรรมและโบราณคดีได้
5.4 การละเล่น ดนตรี และ
การพักผ่อนหย่อนใจได้
5.5 ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการได้
6.. นักเรี ยนตระหนักถึงความสําคัญของ ตระหนักถึง
ความสําคัญ
6.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชือ ศาสนาได้
6.2 ภาษาและวรรณกรรมได้
6.3 ศิลปกรรมและโบราณคดีได้
6.4 การละเล่น ดนตรี และ
การพักผ่อนหย่อนใจได้
6.5 ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการได้
วัตถุประสงค์

ด้านทักษะ
(P)

ด้านเจตคติ
(A)

นักเรี ยนให้
ความร่ วมมือใน
การปฏิบตั ิ
กิจกรรม
(ประเมินจาก
ทักษะการ
จัดการความรู้)

นักเรี ยนมี
ความ
รับผิดชอบใน
การปฏิบตั ิ
กิจกรรม
(ประเมินจาก
พฤติกรรม)
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วัตถุประสงค์
7. นักเรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์
ในการนํา
7.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชือ ศาสนาไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้
7.2 ภาษาและวรรณกรรมไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้
7.3 ศิลปกรรมและโบราณคดี ไปใช้
ในชีวติ ประจําวันได้
7.4 การละเล่น ดนตรี และ
การพักผ่อนหย่อนใจไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
7.5 ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวิทยาการ
ไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้

ด้านความรู้
(K)
คิดสร้างสรรค์

ด้านทักษะ
(P)

ด้านเจตคติ
(A)
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ใบงานที...........
เรือง........................................................................................
ชือ-สกุล ........................................................................................ กลุ่มที..............ห้ อง ม.5/.........
คําชีแจงให้นกั เรี ยนบันทึกข้อมูลทีไปศึกษาค้นคว้าตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี
1. หัวข้อทีได้รับมอบหมาย
2. แหล่งข้อมูลทีไปศึกษาค้นคว้า (ระบุบุคคลทีไปสัมภาษณ์/ระบุหนังสื อ/ระบุเว็บไซด์)
3. เนือหาทีไปศึกษาค้นคว้า
4. สรุ ปเนือหาทีไปศึกษาค้นคว้าเป็ นแผนภูมิ หรื ออืน ๆ
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แบบประเมินใบงาน
เนือหาเรือง........................................................................................ ชั นมัธยมศึกษาปี ที 5/............
คําชีแจง ให้คะแนนในแบบบันทึกข้างล่างตามผลงานทีปรากฏ
รายการ
คนที

เนือหา
(2)

การ
นําเสนอ
(2)

กระบวนการ
กลุ่ม
(2)

ตรงต่อ
เวลา
(2)

ความเป็ น
ระเบียบ
(2)

รวม
คะแนน
(10)

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6

40

บันทึกเพิมเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ลงชือ) …………………………. ผูป้ ระเมิน
(……………………………)
วันที ……เดือน…………….พ.ศ………

310
แนวทางการประเมินใบงาน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ข้อที

รายการประเมิน

1

เนือหา

2

การนําเสนอ

3

กระบวนการกลุ่ม

4

ตรงต่อเวลา

5

ความเป็ นระเบียบ

2
เนือหาสาระถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน
ตามหัวข้อทีกําหนด
นําเสนอผลงาน
ถูกต้องทุกขันตอน
สมาชิกทุกคนให้
ความร่ วมมือ
ในการทํางาน
ทํางานเสร็ จตรงเวลา
ผลงานเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย และ
สมบูรณ์

ระดับการให้คะแนน
1
เนือหาสาระ
ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วนบางส่ วน
นําเสนอผลงาน
ถูกต้องเป็ นบาง
ขันตอน
สมาชิกส่ วนใหญ่
ให้ความร่ วมมือ
ในการทํางาน
ทํางานเสร็ จแต่
ไม่ตรงเวลา
ผลงานเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย แต่
ไม่สมบูรณ์

0
เนือหาสาระ
ไม่ถูกต้อง
นําเสนอผลงาน
ไม่ถูกต้อง
ทุกขันตอน
สมาชิกไม่ให้
ความร่ วมมือ
ในการทํางาน
ทํางานไม่เสร็ จ
และไม่ตรงเวลา
ผลงานไม่เป็ น
ระเบียบและ
ไม่เรี ยบร้อย
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แบบวัดทักษะการจัดการความรู้
เนือหาเรือง.......................................................................................... ชันมัธยมศึกษาปี ที 5/............
คําชีแจง ให้คะแนนในแบบบันทึกข้างล่างตามพฤติกรรมทีเกิดขึน
พฤติกรรม

เลขที

การเตรี ยม
ความ
พร้อมฯ
(5)

การ
การสร้าง
การ
ออกแบบฯ ความรู้ฯ แลกเปลียน
ความรู้ฯ
(5)
(5)
(5)

การจัดเก็บ
ความรู้ฯ
(20)

การ
ประยุกต์
ใช้ความรู้
(20)

รวม
คะแนน

หมายเหตุ

(60)

1
2
3
4
5
6

40

บันทึกเพิมเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ลงชือ) …………………………. ผูส้ ังเกต
(……………………………)
วันที ……เดือน…………….พ.ศ………
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แนวทางการประเมินการวัดทักษะการจัดการความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน

หัวข้อ
การวางแผนเตรี ยม
ความพร้อมการ
จัดการความรู้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน

นักเรี ยนมีการ
อภิปราย
แลกเปลียนความรู้
กับครู และเพือน
ในชันเรี ยน และ
มีการอธิบาย
ประเด็นความรู้ได้
อย่างชัดเจน

นักเรี ยนมีการ
อภิปราย
แลกเปลียนความรู้
กับครู และเพือน
ในชันเรี ยนและ
มีการอธิบาย
ประเด็นความรู้
ไม่ชดั เจน

การออกแบบการ
จัดการความรู้

นักเรี ยนระบุ
เป้ าหมายการ
เรี ยนรู้กาํ หนด
แหล่งความรู้
วิธีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูลทีได้
ไปจะนําไปทํา
อะไร และมีการ
สรุ ปเป้ าหมายและ
วิธีการจัดการ
ความรู้อย่างเป็ น
ระบบได้ครบถ้วน
ทุกหัวข้อ

นักเรี ยนระบุ
เป้ าหมายการ
เรี ยนรู้กาํ หนด
แหล่งความรู้
วิธีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูลทีได้
ไปจะนําไปทํา
อะไร และมีการ
สรุ ปเป้ าหมายและ
วิธีการจัดการ
ความรู้อย่างเป็ น
ระบบไม่ครบ
หัวข้อ

นักเรี ยนมีการ
อภิปราย
แลกเปลียนความรู้
เฉพาะครู หรื อ
เพือนในชันเรี ยน
อย่างใดอย่างหนึง
และอธิบาย
ประเด็นความรู้
ได้อย่างชัดเจน
นักเรี ยนระบุ
เป้ าหมายการ
เรี ยนรู้กาํ หนด
แหล่งความรู้
วิธีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูลทีได้
ไปจะนําไปทํา
อะไร และมีการ
สรุ ปเป้ าหมายและ
วิธีการจัดการ
ความรู้อย่างเป็ น
ระบบไม่ครบ
หัวข้อ

นักเรี ยนมีการ
อภิปราย
แลกเปลียนความรู้
เฉพาะครู หรื อ
เพือนในชันเรี ยน
อย่างใดอย่างหนึง
และอธิบาย
ประเด็นความรู้
ไม่ชดั เจน
นักเรี ยนระบุ
เป้ าหมายการ
เรี ยนรู้กาํ หนด
แหล่งความรู้
วิธีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูลทีได้
ไปจะนําไปทํา
อะไร และมีการ
สรุ ปเป้ าหมายและ
วิธีการจัดการ
ความรู้อย่างเป็ น
ระบบไม่ครบ
หัวข้อ

นักเรี ยนมีการ
อภิปราย
แลกเปลียน
ความรู้กบั ครู
หรื อเพือนใน
ชันเรี ยนอย่างใด
อย่างหนึ งและ
ไม่อธิบาย
ประเด็นความรู้
นักเรี ยนระบุ
เป้ าหมายการ
เรี ยนรู้กาํ หนด
แหล่งความรู้
วิธีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูลที
ได้ไปจะนําไป
ทําอะไร และ
มีการสรุ ป
เป้ าหมายและ
วิธีการจัดการ
ความรู้อย่างเป็ น
ระบบไม่ครบ
- หัวข้อ
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แนวทางการประเมินการวัดทักษะการจัดการความรู้ (ต่อ)
เกณฑ์การให้คะแนน

หัวข้อ
การสร้างความรู้
จากความรู้ที
ฝังลึกเป็ นความรู้
ทีชัดแจ้ง

การแลกเปลียน
ความรู้เพือให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่

การจัดเก็บความรู้
อย่างเป็ นระบบ
การประยุกต์ใช้
ความรู้

นักเรี ยนแสวงหา
ความรู้ จาก
เอกสาร มากกว่า
ชิน ปราชญ์
ชาวบ้าน มากกว่า
คน และ
สรุ ปเนือหาที
ได้รับมอบหมาย
ครบถ้วน
การอภิปราย และ
สรุ ปผลผูเ้ รี ยน
สามารถระบุหวั ข้อ
หลักทีไปศึกษา
และหาเหตุผลมา
สนับสนุนข้อมูล
หลักได้อย่าง
ครบถ้วนได้อย่าง
ชัดเจน

นักเรี ยนแสวงหา
ความรู้ จาก
เอกสาร ชิน
ปราชญ์ชาวบ้าน
มากกว่า คน
สรุ ปเนือหาที
ได้รับมอบหมาย
ครบถ้วน

นักเรี ยนแสวงหา
ความรู้ จาก
เอกสาร ชิน
ปราชญ์ชาวบ้าน
มากกว่า คน
สรุ ปเนือหาที
ได้รับมอบหมาย
ไม่ครบถ้วน

นักเรี ยน
แสวงหาความรู้
จากเอกสารหรื อ
ปราชญ์
ชาวบ้านอย่างใด
อย่างหนึงและ
หรื อเนือหาที
ได้รับมอบหมาย
ไม่ครบถ้วน
การอภิปราย และ การอภิปราย และ การอภิปราย และ การอภิปราย
สรุ ปผลผูเ้ รี ยน
สรุ ปผลผูเ้ รี ยน
สรุ ปผลผูเ้ รี ยน
และสรุ ปผล
สามารถระบุหวั ข้อ สามารถระบุหวั ข้อ สามารถระบุหวั ข้อ ผูเ้ รี ยนสามารถ
หลักทีไปศึกษา
หลักทีไปศึกษา
หลักทีไปศึกษา
ระบุได้เฉพาะ
และหาเหตุผลมา และหาเหตุผลมา และหาเหตุผลมา หัวข้อหลักเพียง
สนับสนุนข้อมูล
สนับสนุนข้อมูล
สนับสนุนข้อมูล
อย่างเดียว
หลักได้ครบถ้วน หลักได้
หลักได้
แต่ไม่ชดั เจน
ไม่ครบถ้วน และ ไม่ครบถ้วนและ
ไม่ชดั เจน
ชัดเจน
การประเมินชิ นงาน
การประเมินโครงงาน

นักเรี ยนแสวงหา
ความรู้ จาก
เอกสาร ชิน
ปราชญ์ชาวบ้าน
มากกว่า คน
สรุ ปเนือหาที
ได้รับมอบหมาย
ไม่ครบถ้วน
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แนวทางการประเมินชินงาน
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
. เนือหา

. ความครบถ้วนถูกต้อง
ของข้อมูล

. ความริ เริ มสร้างสรรค์

. วิธีทาํ ชินงาน

มีรายละเอียด
ขยายความทุก
ประเด็นของเรื อง
ด้วยข้อมูลที
ถูกต้อง และ
มีความสอดคล้อง
กัน
มีการปฏิบตั ิครบ
ทุกรายการ
ข้อมูลทีเลือกมา
ครบทุกรายการ
มีการให้เหตุผล
ประกอบ
มีภาพหรื อ
แผนภูมิประกอบ
ทุกรายการ
ผลงานบ่งบอกถึง
ความริ เริ ม
สร้างสรรค์
น่าสนใจ เช่น มี
แผนภูมิประกอบ
มีภาพประกอบ
สี สนั สวยงาม
มีการบรรยาย
ใต้ภาพอย่าง
ละเอียด

มีรายละเอียด
ขยายความ
ประเด็นของเรื อง
ด้วยข้อมูลที
สอดคล้องกัน

มีการปฏิบตั ิครบ
ทุกรายการ
ข้อมูลทีเลือกมา
ครบทุกรายการ
มีการให้เหตุผล
ประกอบ
มีภาพหรื อ
แผนภูมิประกอบ
บางรายการ

ผลงานบ่งบอกถึง
ความริ เริ ม
สร้างสรรค์
น่าสนใจ เช่น
มีแผนภูมิ
มีภาพประกอบ
สี สนั สวยงาม
มีการบรรยาย
ใต้ภาพบางภาพ
แต่ไม่ค่อย
ละเอียด
แสดงวิธีทาํ
แสดงวิธีทาํ
ถูกต้อง ชัดเจนมี ถูกต้องเป็ นส่วน
คําบรรยาย
ใหญ่มีคาํ บรรยาย
ประกอบ มี
ประกอบ มี
ต้นฉบับร่ างแก้ไข ร่ องรอยการแก้ไข
ปรับปรุ ง

มีรายละเอียด
ขยาย
ความสําคัญ
และ
รายละเอียด
มีความสมบูรณ์

มีรายละเอียด
ขยายความบาง
ประเด็นและมี
รายละเอียด
น้อยหรื อ
มีใจความ
ไม่สมบูรณ์
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
ไม่ครบทุก
ครบบาง
รายการ
รายการ
ข้อมูลทีเลือกมา ข้อมูลทีเลือกมา
ครบทุกรายการ ไม่ครบทุก
มีการให้เหตุผล รายการ
ประกอบ
ไม่มีการให้
ไม่มีภาพหรื อ
เหตุผล
ไม่มีภาพหรื อ
แผนภูมิ
แผนภูมิ
ผลงานบ่งบอก ผลงานบ่งบอก
ถึงความริ เริ ม
ถึงความริ เริ ม
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
น่าสนใจ เช่น
มีแผนภูมิ
มีภาพ
ประกอบ
สี สนั สวยงาม
บางภาพ

เขียนข้อความ
เป็ นประเด็น
โดยไม่มี
รายละเอียด
ขยายความ

แสดงวิธีทาํ
ถูกต้อง ชัดเจน
มีคาํ บรรยาย
ประกอบ ไม่มี
ต้นฉบับร่ าง
แก้ไข

แสดงวิธีทาํ
ไม่เหมาะสม
ไม่ชดั เจน
ข้อมูลส่ วนใหญ่
ไม่ถูกต้อง

แสดงวิธีทาํ
ถูกต้อง
บางส่วน มีคาํ
บรรยาย
ประกอบ
แต่ไม่ชดั เจน

มีการปฏิบตั ิ
ไม่ครบ
ทุกรายการ

ผลงานไม่บ่ง
บอกถึงความ
ริ เริ มสร้างสรรค์
ไม่มีลวดลาย
ไม่มีสีสนั
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แนวทางการประเมินโครงงาน
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน
. เนือหา

. การออกแบบโครงงาน

. การนําเสนอ

. องค์ประกอบโครงงาน

มีรายละเอียด
ขยายความทุก
ประเด็นของเรื อง
ด้วยข้อมูล
ทีถูกต้อง และ
มีความสอดคล้อง
กันอย่างละเอียด
นําเสนอผลงาน
ถูกต้องทุก
ขันตอน
สี สนั สวยงาม
มีความคิด
สร้างสรรค์

มีรายละเอียด
ขยายความ
ประเด็นของเรื อง
ด้วยข้อมูลที
สอดคล้องกันแต่
ไม่ละเอียด

มีรายละเอียด
ขยาย
ความสําคัญ
และรายละเอียด
มีความสมบูรณ์
บางส่วน

นําเสนอผลงาน
ถูกต้องทุก
ขันตอนเป็ นส่วน
ใหญ่ สี สนั
สวยงาม
มีความคิด
สร้างสรรค์
มีการสื อสาร
มีการสื อสาร
ชัดเจน รู ปแบบ
ชัดเจน รู ปแบบ
การนําเสนอ
การนําเสนอ
เหมาะสม ข้อมูล เหมาะสม ข้อมูล
รายงานชัดเจน
รายงานชัดเจน
สรุ ปข้อมูลได้ตรง เป็ นบางรายการ
ประเด็น
เป็ นส่วนใหญ่
สรุ ปข้อมูลได้ตรง
ประเด็น
มีการจัด
มีการจัด
องค์ประกอบครบ องค์ประกอบครบ
ทุกรายการ และ ทุกรายการ และ
มีขนาดตัวอักษร มีขนาดตัวอักษร
หรื อรู ปภาพ
หรื อรู ปภาพ
เหมาะสม
เหมาะสม
แยกหัวข้อใหญ่
แยกหัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อยชัดเจน หัวข้อย่อย
ไม่ชดั เจนเป็ นบาง
หรื อจัดได้อย่าง
หัวข้อเป็ นส่วน
เหมาะสม
ใหญ่
กลมกลืนทัง
โครงงาน

นําเสนอผลงาน
ถูกต้องทุก
ขันตอน เป็ น
ส่ วนใหญ่
สี สนั สวยงาม
ขาดความคิด
สร้างสรรค์
มีการสื อสาร
ชัดเจน รู ปแบบ
การนําเสนอ
เหมาะสม
ข้อมูลรายงาน
ชัดเจนเป็ นบาง
รายการ สรุ ป
ข้อมูลได้ตรง
บางประเด็น
มีการจัด
องค์ประกอบ
ครบทุกรายการ
และมีขนาด
ตัวอักษรหรื อ
รู ปภาพ
เหมาะสม
แยกหัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อยไม่
ชัดเจน

มีรายละเอียด
ขยายความบาง
ประเด็นและ
มีรายละเอียด
น้อยหรื อมี
ใจความ
ไม่สมบูรณ์
นําเสนอผลงาน
ถูกต้องบาง
ขันตอน
สี สนั ไม่ค่อย
สวยงาม
ขาดความคิด
สร้างสรรค์
สื อสารไม่ค่อย
ชัดเจน รู ปแบบ
การนําเสนอ
เหมาะสม
ข้อมูลรายงาน
ไม่ชดั เจนเป็ น
ส่ วนใหญ่ มีการ
สรุ ปข้อมูลบ้าง
บางประเด็น
มีการจัด
องค์ประกอบ
ครบทุกรายการ
และมีขนาด
ตัวอักษรหรื อ
รู ปภาพ
เหมาะสม
ไม่แยกหัวข้อ
ใหญ่ หัวข้อ
ย่อยชัดเจน

เขียนข้อความ
เป็ นประเด็น
โดยไม่มี
รายละเอียด
ขยายความ

นําเสนอผลงาน
ไม่ถูกต้องตาม
ขันตอน สี สนั
ไม่สวยงาม
ขาดความคิด
สร้างสรรค์
สื อสาร
ไม่ชดั เจน
รู ปแบบ
การนําเสนอ
ไม่เหมาะสม
ไม่มีการสรุ ป
ข้อมูล

มีการจัด
องค์ประกอบ
ไม่ครบทุก
รายการ และ
มีขนาด
ตัวอักษรหรื อ
รู ปภาพ
ไม่เหมาะสม
เกือบทุกรายการ
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กิจกรรม
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จากการ
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กิจกรรม
(4)

ปั จจัยในการ
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ลงชือ) …………………………. ผูป้ ระเมิน
(……………………………)
วันที ……เดือน…………….พ.ศ………

318
แนวทางการประเมินแบบบันทึกความรู้
ประเด็น
การประเมิน
. การดําเนิน
กิจกรรม

. เทคนิคหรื อ
วิธีการดําเนิน
กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการเขียนวิธีการ
ดําเนินงานตังแต่
เริ มปฏิบตั ิกิจกรรม
จนสิ นสุดกิจกรรม
มีการเล่าถึง
เบืองหลังของการ
ปฏิบตั ิ และแรง
บันดาลใจในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
อย่างชัดเจน
มีการเขียน
รายละเอียดเกียวกับ
เทคนิคหรื อวิธีการ
ในการดําเนิน
กิจกรรมให้ประสบ
ผลสําเร็ จ เช่น การ
ระดมความคิดเห็น
การแลกเปลียน
ความรู ้ เป็ นต้น
อย่างชัดเจน

. ผลทีเกิดจากการ มีการเขียนถึง
ดําเนินกิจกรรม
ผลสําเร็ จทีเกิดขึน
จากการดําเนิน
กิจกรรม ปั ญหา
อุปสรรคในการ
ดําเนินกิจกรรม
และวิธีการแก้ไข
ปั ญหาทีเกิดขึน
อย่างชัดเจน

การเขียนวิธีการ
ดําเนินงานตังแต่
เริ มปฏิบตั ิกิจกรรม
จนสิ นสุดกิจกรรม
มีการเล่าถึง
เบืองหลังของการ
ปฏิบตั ิ และแรง
บันดาลใจในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ไม่ชดั เจน
มีการเขียน
รายละเอียดเกียวกับ
เทคนิคหรื อวิธีการ
ในการดําเนิน
กิจกรรมให้ประสบ
ผลสําเร็ จ เช่น การ
ระดมความคิดเห็น
การแลกเปลียน
ความรู ้ เป็ นต้น
ไม่ชดั เจน

มีการเขียนวิธีการ
ดําเนินงานตังแต่
เริ มปฏิบตั ิกิจกรรม
จนสิ นสุดกิจกรรม
มีการเล่าถึง
เบืองหลังของการ
ปฏิบตั ิ แต่ไม่มีการ
เขียนถึงแรงบันดาล
ใจในการปฏิบตั ิ
กิจกรรม
ไม่มีการเขียน
รายละเอียดเกียวกับ
เทคนิคหรื อวิธีการ
ในการดําเนิน
กิจกรรมให้ประสบ
ผลสําเร็ จ เพียงแต่มี
การยกตัวอย่าง
วิธีการดําเนิน
กิจกรรมมากกว่า
ตัวอย่าง

มีการเขียนถึง
ผลสําเร็ จทีเกิดขึน
จากการดําเนิน
กิจกรรม ปั ญหา
อุปสรรคในการ
ดําเนินกิจกรรม
และวิธีการแก้ไข
ปั ญหาทีเกิดขึน
ไม่ชดั เจน

มีการเขียนถึง
ผลสําเร็ จทีเกิดขึน
จากการดําเนิน
กิจกรรม ปั ญหา
อุปสรรคในการ
ดําเนินกิจกรรม
แต่ไม่บอกวิธีการ
แก้ไขปั ญหาที
เกิดขึน

การเขียนวิธีการ
ดําเนินงานตังแต่
เริ มปฏิบตั ิ
กิจกรรมจน
สิ นสุดกิจกรรม
แต่ไม่มีการเล่าถึง
เบืองหลังของการ
ปฏิบตั ิ และแรง
บันดาลใจในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ไม่มีการเขียน
รายละเอียด
เกียวกับเทคนิค
หรื อวิธีการในการ
ดําเนินกิจกรรม
ให้ประสบ
ผลสําเร็ จ
เพียงแต่มีการ
ยกตัวอย่างวิธีการ
ดําเนินกิจกรรม
ตัวอย่าง
มีการเขียนถึง
ผลสําเร็ จทีเกิดขึน
จากการดําเนิน
กิจกรรม แต่ไม่มี
การพูดถึงปั ญหา
อุปสรรคในการ
ดําเนินกิจกรรม
และวิธีการแก้ไข
ปั ญหาทีเกิดขึน
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แนวทางการการประเมินแบบบันทึกความรู้ (ต่อ)
ประเด็น
การประเมิน
. ปั จจัยใน
การดําเนิน
กิจกรรม

. สรุ ป

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการวิเคราะห์ปัจจัยที
ทําให้การดําเนิน
กิจกรรมประสบ
ผลสําเร็ จ เช่น
ความรับผิดชอบ
ความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
ความกระตือรื อร้น
ความร่ วมมือของกลุ่ม
ความร่ วมมือของ
ปราชญ์ชาวบ้าน
มีการอธิบายอย่าง
ชัดเจน

มีการวิเคราะห์ปัจจัยที
ทําให้การดําเนิน
กิจกรรมประสบ
ผลสําเร็ จ เช่น
ความรับผิดชอบ
ความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
ความกระตือรื อร้น
ความร่ วมมือของกลุ่ม
ความร่ วมมือของ
ปราชญ์ชาวบ้าน
อธิบายไม่ชดั เจน

มีการวิเคราะห์ปัจจัยที
ทําให้การดําเนิน
กิจกรรมประสบ
ผลสําเร็ จ เช่น ความ
รับผิดชอบ ความใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยน ความ
กระตือรื อร้น ความ
ร่ วมมือของกลุ่ม
ความร่ วมมือของ
ปราชญ์ชาวบ้าน
มีการอธิบายบาง
ประเด็น

มีการสรุ ปความรู ้ที
ได้รับว่ามีคุณค่าต่อ
ตนเอง ต่อชุมชน ได้
อย่างชัดเจน

มีการสรุ ปความรู ้ที
ได้รับว่ามีคุณค่าต่อ
ตนเอง ต่อชุมชน
และต่อประเทศชาติ
ไม่ชดั เจน

มีการสรุ ปความรู ้ที
ได้รับว่ามีคุณค่าต่อ
ตนเอง ต่อชุมชน

มีการวิเคราะห์
ปั จจัยทีทําให้การ
ดําเนินกิจกรรม
ประสบผลสําเร็จ
เช่น ความ
รับผิดชอบ ความ
ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน ความ
กระตือรื อร้น
ความร่ วมมือของ
กลุ่ม ความร่ วมมือ
ของปราชญ์
ชาวบ้าน แต่ไม่มี
การอธิบาย
มีการสรุ ปความรู ้
แต่ไม่ได้กล่าวถึงมี
คุณค่าต่อตนเอง
หรื อต่อชุมชน
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แบบสั งเกตพฤติกรรมนักเรียน
เนือหาเรือง.......................................................................................... ชันมัธยมศึกษาปี ที 5/............
คําชีแจง ให้คะแนนในแบบบันทึกข้างล่างตามพฤติกรรมทีเกิดขึน
พฤติกรรม
เลขที

การเตรี ยม
ความ
พร้อมฯ
(2)

การ
ออกแบบฯ

การสร้าง
ความรู ้ฯ

(2)

(2)

การ
แลกเปลียน
ความรู ้ฯ
(2)

การจัดเก็บ
ความรู ้ฯ
(2)

การ
ประยุกต์ใช้
ความรู ้
(2)

รวม
คะแนน

หมายเหตุ

(12)

1
2
3
4
5
6

40

บันทึกเพิมเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ลงชือ) …………………………. ผูส้ ังเกต
(……………………………)
วันที ……เดือน…………….พ.ศ………
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แนวทางการสั งเกตพฤติกรรม
เกณฑ์ การพิจารณาในการให้ คะแนนพฤติกรรม
หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมทีกําหนดไว้อย่างชัดเจน และบ่อยครัง
หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมทีกําหนดไว้ไม่ชดั เจน แต่สามารถสังเกตได้
หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมทีกําหนดไว้ไม่ชดั เจน หรื อไม่แสดงพฤติกรรมนันเลย
ข้อที

ระดับการให้คะแนน

พฤติกรรม
การเตรี ยมความ
พร้อมการจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน

การออกแบบ
การจัดการความรู้

มีการอภิปราย
แลกเปลียนความรู้
เกียวกับการ
จัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิน
กับครู และเพือน
และมีการ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
มีการกําหนด
เป้ าหมายในการ
จัดการความรู้
และกําหนด
บทบาท หน้าทีใน
การดําเนิน
กิจกรรมร่ วมกับ
เพือนในกลุ่ม
และมีการอธิบาย
ถึงบทบาทหน้าที
ได้อย่างชัดเจน

มีการอภิปราย
แลกเปลียนความรู้
เกียวกับการจัดการ
ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถินกับครู และ
เพือน แต่ไม่มีการ
ยกตัวอย่างประกอบ

ไม่มีการอภิปราย
แลกเปลียนความรู้
เกียวกับการจัดการ
ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถินกับครู และ
เพือน

มีการกําหนด
เป้ าหมายในการ
จัดการความรู้ และ
กําหนดบทบาท
หน้าทีในการดําเนิน
กิจกรรมร่ วมกับ
เพือนในกลุ่ม และ
มีการอธิบายถึง
บทบาทหน้าที
ไม่ชดั เจน

ไม่มีการกําหนด
เป้ าหมายในการ
จัดการความรู้ และ
กําหนดบทบาท
หน้าทีในการดําเนิน
กิจกรรมร่ วมกับ
เพือนในกลุ่ม
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ข้อที

ระดับการให้คะแนน

พฤติกรรม
การสร้างความรู้
จากความรู้
ทีฝังลึกเป็ น
ความรู้ทีชัดแจ้ง

มีการแสวงหาความรู้
จากเพือน/ ครู ปราชญ์
ชาวบ้าน / ครู ภูมิปัญญา และแสวงหา
ความรู้จากเอกสาร
หรื ออินเทอร์เน็ตหรื อ
อืน ๆ และมีการจัดทํา
เอกสารสรุ ปความรู้
ทีได้จากการศึกษา
ค้นคว้า

มีการแสวงหา
ความรู้จากเพือน/
ครู /ปราชญ์
ชาวบ้าน/ครู ภูมิปัญญา หรื อ
แสวงหาความรู้จาก
เอกสารหรื อ
อินเทอร์ เน็ตหรื อ
อืน ๆ อย่างใด
อย่างหนึง และ
มีการจัดทําเอกสาร
สรุ ปความรู้ทีได้
จากการศึกษา
ค้นคว้า
การแลกเปลียน มีการแลกเปลียน
มีการแลกเปลียน
ความรู ้เพือให้เกิด ความรู้ทีได้จาก
ความรู้ทีได้จาก
องค์ความรู ้ใหม่ การแสวงหาความรู้
การแสวงหาความรู้
ร่ วมกันกับเพือนและ ร่ วมกันกับเพือนแต่
ทําเอกสารสรุ ปความรู้ ไม่ทาํ เอกสารสรุ ป
ทีได้จากการ
ความรู้ทีได้จากการ
แลกเปลียนความรู้
แลกเปลียนความรู้

ไม่มีการแสวงหา
ความรู้จากเพือน/
ครู /ปราชญ์ชาวบ้าน/
ครู ภูมิปัญญา หรื อ
แสวงหาความรู้จาก
เอกสารหรื อ
อินเทอร์ เน็ต
หรื ออืน ๆ

ไม่มีการแลกเปลียน
ความรู้ทีได้จาก
การแสวงหาความรู้
ร่ วมกันกับเพือน
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ข้อที

ระดับการให้คะแนน

พฤติกรรม
การจัดเก็บความรู ้ มีการนําข้อมูลทีได้
อย่างเป็ นระบบ จากการศึกษาค้นคว้า
มาแยกแยะหรื อ
หลอมรวม และ
ทําเอกสารสรุ ปความรู้
ทีได้จากการแยกแยะ
หรื อจาก
การหลอมรวม

มีการนําข้อมูลทีได้
จากการศึกษา
ค้นคว้ามาแยกแยะ
หรื อหลอมรวม
แต่ไม่ได้ทาํ เอกสาร
สรุ ปความรู้ทีได้
จากการแยกแยะ
หรื อจากการ
หลอมรวม
มีการนําความรู้ทีได้ มีการนําความรู้
จากการจัดเก็บความรู ้ ทีได้ จากการ
มาสร้างผลงานให้เกิด จัดเก็บความรู ้
ประโยชน์ต่อตนเอง มาสร้างผลงานให้
และชุมชนอย่าง
เกิดประโยชน์ต่อ
สร้างสรรค์
ตนเอง และชุมชน

ไม่มีการนําข้อมูล
ทีได้จากการศึกษา
ค้นคว้ามาแยกแยะ
หรื อหลอมรวม

การประยุกต์ใช้
ความรู้

ไม่มีการนําความรู ้ที
ได้จากการจัดเก็บ
ความรู้มาสร้าง
ผลงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง
และชุมชน

324
การหาประสิ ทธิภาพความสอดคล้องเชิ งโครงสร้ างของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยผู้เชี ยวชาญ จํานวน 5 คน
รายละเอียดการประเมิน

. สาระสําคัญ
สาระสําคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ และสาระการเรี ยนรู ้
2. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
. สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
. สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน
. สอดคล้องกับสื อการเรี ยนการสอน
. สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
. สาระการเรี ยนรู ้
สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
. สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
. สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
. สื อการเรี ยนการสอน
สื อการเรี ยนการสอนมีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
. การวัดและประเมินผล
. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
. สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
รวม

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ คนที

รวม

ระดับ
ความ
เหมาะสม/
สอดคล้อง

1 2 3 4 5

X

S.D

4 5 4 5 5

4.60

0.54

มากทีสุ ด

5 5 4 5 4

4.60

0.54

5 5 4 5 4
5 5 4 5 5
5 5 4 4 4

4.60
4.80
4.40

0.54
0.54
0.54

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มาก

5 5 4 5 5

4.80

0.44

มากทีสุ ด

5 5 4 4 5

4.60

0.54

5 5 4 4 5
5 4 4 5

4.60
.

0.54
0.54

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

5 5 4 4 4

4.40

0.54

มาก

5 5 4 4

4.60

0.54

มากทีสุ ด

5 5 4 4 5

4.60

0.54

4.60

0.42

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
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ภาคผนวก ค
คู่มือการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้ องถิน
สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา
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คู่มือการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดการจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้ องถิน สํ าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษา

327
คํานํา
คู่มื อการใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดการจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา จัดทําขึนเพือให้ครู ผสู ้ อนทีต้องการนํารู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาไปใช้
ทราบถึงสิ งทีต้องการศึกษา และจัดเตรี ยมให้การดําเนิ นการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างราบรื น และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครู ผสู ้ อนจึงควรศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนฉบับนี ให้เข้าใจ
ก่อนนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเล่มนี ประกอบไปด้วย
ส่ วนต่าง ๆ ดังนี
1. คําชีแจงการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
2. ความเป็ นมาของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3. แนวคิดพืนฐานทีรองรับรู ปแบบการเรี ยนการสอน
4. องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
5. แผนการจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
6. เครื องมือทีใช้ในการวัดและประเมินผล
คําชี แจงการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอน
การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนมีขอ้ ควรปฏิบตั ิก่อนดําเนิ นการเรี ยนการสอน ดังนี
1. ศึกษารายละเอียดของคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
1.1 ศึ ก ษาความเป็ นมาของรู ปแบบการเรี ย นการสอน แนวคิ ดพื นฐานที รองรั บ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน แผนการจัดการเรี ยนรู้ตาม
รู ปแบบการเรี ยนการสอน เครื องมือทีใช้ในการวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรี ยนรู้ตาม
รู ป แบบการเรี ย นการสอนนี จะช่ ว ยให้เ ห็ นความสั ม พัน ธ์ ข ององค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ในรู ป แบบ
การเรี ยนการสอนในภาพรวม
1.2 ศึ ก ษาแผนการจัดการเรี ย นรู ้ หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที 1 ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ความเชื อ และศาสนาหน่วยการเรี ยนรู้ที 2 ภาษา และวรรณกรรมหน่วยการเรี ยนรู ้ ที 3 ศิลปกรรม
และโบราณคดี หน่ วยการเรี ย นรู ้ ที 4 การละเล่ น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจและหน่ วยการ
เรี ยนรู้ที 5 ชีวติ ความเป็ นอยู่ และวิทยาการมีรายละเอียดดังนี
1.2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ มีลกั ษณะสําเร็ จรู ป และสามารถยืดหยุ่นได้ ซึ ง
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสิ งทีจําเป็ นในการเรี ยนการสอนไว้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย ชื อแผนการเรี ยนรู้
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เวลาที ใช้ในการเรี ยนการสอน กลุ่ มสาระ/มาตรฐานการเรี ยนรู ้ /ตัวชี วัด สาระสําคัญจุ ดประสงค์
การเรี ย นรู้ สาระการเรี ย นรู้ สมรรถนะสํา คัญของผูเ้ รี ย น คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ กิ จกรรม
การเรี ยนการสอน สื อ/แหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีขนตอน
ั
การสอนทีแน่นอน แต่จะให้อิสระกับนักเรี ยนในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามขันตอนเหล่านัน
1.2.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ จะเน้นการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้ โดยกําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมุ่งให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นรายบุคคล และ
รายกลุ่ ม กิ จกรรมการเรี ยนการสอนประกอบไปด้วย ขันตอน ได้แก่ขนการเตรี
ั
ยมความพร้ อม
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถินขันการออกแบบการจัดการความรู ้ ขันการสร้ างความรู ้จาก
ความรู ้ ทีฝั งลึ กเป็ นความรู ้ ทีชัดแจ้งขันการแลกเปลี ยนความรู ้ เพือให้เกิ ดองค์ความรู ้ ใหม่ ขันการ
จัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ และขันการประยุกต์ใช้ความรู ้
2. จัดเตรี ยมสิ งทีจําเป็ นในการเรี ยนการสอน ดังนี
2.1 ศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทังฉบับ โดยเฉพาะวัตถุ ประสงค์
การเรี ยนการสอนทีมุ่งให้นกั เรี ยนสามารถจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน โดยกําหนดการเรี ยน
การสอนตามขันตอนการจัดการความรู ้ทีกําหนดให้
2.2 เตรี ย มห้อ งเรี ย นให้ มี บ รรยากาศที เอื อต่ อ การเรี ย นรู ้ และเอื อต่ อการเรี ย น
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ของนักเรี ยนในแต่ละหน่วยการเรี ยน
2.3 เตรี ย มสื อการเรี ย นการสอนให้ ค รบ และสอดคล้องกับ กิ จกรรมการเรี ย น
การสอน เช่น ใบความรู ้ ใบงาน และแบบประเมินต่าง ๆ
3. บทบาทของผูส้ อน
3.1 ปรับเปลียนบทบาทจากผูส้ อนเป็ นผูส้ นับสนุ น ผูใ้ ห้ความช่ วยเหลื อ แนะนํา
แหล่งเรี ยนรู ้ หรื อเป็ นตัวแบบทีดีในการสนับสนุนการจัดการความรู ้
3.2 กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้แสดงออกเกียวกับการจัดการความรู ้ ทังกิจกรรมทีเป็ น
รายบุคคล และกิจกรรมกลุ่ม
3.3 บันทึกปัญหาการจัดการเรี ยนการสอน เพือเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถินต่อไป
3.4 แนะนําโครงสร้างการเรี ยนการสอน
โครงสร้ างของการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน แบ่งออกเป็ น 5 หน่วย ดังนี
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หน่วยที
1

2

3

4

5

มาตรฐาน/
จํานวน
สาระสําคัญ
คะแนน
ตัวชีวัด
ชัวโมง
ขนบธรรมเนียม
ส 4.3
หลักปฏิบตั ิทีคนในครอบครัว ชุมชน
ประเพณี ความเชือ ม. 4-6/5 ได้ประพฤติปฏิบตั ิในชีวติ ประจําวัน
ศาสนา
เพือเป็ นบรรทัดฐานของคนในท้องถิน
และการอยูร่ ่ วมกันด้วยความสามัคคี
และสงบสุข
4
10
ภาษาและ
ส 4.3
การบอกเล่าเรื องราวต่าง ๆ มีการผูก
วรรณกรรม
ม. 4-6/5 เรื องหรื อเล่าเรื อง เพือให้เกิดความ
สนุกสนาน
4
10
ศิลปกรรมและ
ส 4.3
เรื องราวหรื อสิ งต่าง ๆ ทีคนในท้องถิน
โบราณคดี
ม. 4-6/5 ได้พบเห็นด้วยบันทึก ปลูกสร้าง ให้
ผสมกลมกลืนให้เข้ากับท้องถินของ
ตนเอง
4
10
การละเล่น ดนตรี
ส 4.3
เรื องราวหรื อสิ งต่าง ๆ ทีคนในท้องถิน
และการพักผ่อน
ม. 4-6/5 ได้พบเห็นแล้วนํามาถ่ายทอดใน
หย่อนใจ
ลักษณะศิลปะการแสดง เพือเป็ นการ
พักผ่อนหย่อนใจ
4
10
ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละ ส 4.3
การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทีคนใน
วิทยาการ
ม. 4-6/5 ท้องถินได้พึงพิงสิ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติในการดํารงชีพ และสามารถ
ปรับปรุ งสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติให้
เหมาะสมกับการดําเนินชีวติ ประจําวัน
4
10
รวม
20
50
ชือหน่วยการเรี ยนรู ้

3.5 เมือนักเรี ยนผ่านการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญา
ท้องถินแล้ว นักเรี ยนสามารถ
3.5.1 มีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
จังหวัดอุบลราชธานี
3.5.2 นักเรี ยนมีทกั ษะการจัดการความรู้
3.5.3 นักเรี ยนมีเจตคติทีดีต่อการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
3.5.4 นักเรี ยนมีความสามารถในการถอดบทเรี ยน
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3.6 ดําเนิ นการเรี ยนการสอน เพือให้นกั เรี ยนมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนจะ
มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิดว้ ยตนเอง ตังแต่การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้ กบั ภูมิ
ปั ญญาท้องถิน ออกแบบการจัดการความรู้ การสร้างความรู้ จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
การแลกเปลียนเรี ยนรู้เพือให้เกิดความรู ้ใหม่ การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ และการประยุกต์ใช้
ความรู้ ในการจัดการความรู ้จะมีการจัดการความรู ้ร่วมกันของสมาชิ กในกลุ่ม มีทงการเรี
ั
ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง และเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยการเรี ยนรู ้จากสื ออืน ๆ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ห้องสมุด อินเทอร์ เน็ต
เป็ นต้น เพือเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน
3.7 จัดบรรยากาศในการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญา
ท้องถินควรคํานึงถึงบรรยากาศในชันเรี ยนทีเอือต่อการจัดการความรู ้ ดังนันการจัดห้องเรี ยนควรมี
การจัดทีเอือต่อการจัดกิจกรรม ดังนี
3.7.1 ขณะมีการบรรยาย หรื อการเรี ยนการสอนที เป็ นกลุ่มใหญ่ ควรจัดเป็ น
รู ปตัวยู หรื อรู ปเกือกม้า เพือให้ผสู ้ อนได้ใกล้ชิดกับนักเรี ยนทุกคน มีโอกาสสบตากับผูเ้ รี ยน ผูส้ อน
สามารถยืนหรื อเดินได้หลายจุด นอกจากนี ผูเ้ รี ยนทุกคนมีโอกาสเห็นหน้ากันทุกคนขณะทีมีคาํ ถาม
หรื อตอบคําถามดังภาพที 1

ภาพที 1 การจัดห้องเรี ยนในรู ปแบบตัวยู หรื อรู ปเกือกม้า
3.7.2 ขณะทีมีการแบ่งกลุ่ม อาจจัดได้หลายรู ปแบบ เช่ น จัดเป็ นรู ปแบบทีม
หรื อรู ปแบบโต๊ะประชุม เป็ นต้น การจัดเป็ นรู ปแบบทีมจะทําให้ทุกคนในกลุ่มมีโอกาสทีจะโต้แย้ง
หรื อปรึ กษาหารื อกันภายในกลุ่ม โดยไม่รบกวนกลุ่ มอืน ๆ ผูเ้ รี ยนสามารถมองเห็ นกันได้อย่าง
ทัวถึง และผูส้ อนสามารถเข้าไปสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยนได้อย่างใกล้ชิด ดังภาพที 2
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ภาพที 2 การจัดห้องเรี ยนในรู ปแบบทีม
3.8 เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ เช่น การออกไปศึกษาค้นคว้า
นอกสถานที จากปราชญ์ช าวบ้า น หรื อ ผูร้ ู ้ ใ นชุ ม ชน แหล่ ง เรี ย นรู ้ อืน ๆ ได้แ ก่ ห้อ งสมุ ด อํา เภอ
ห้องสมุดจังหวัด ห้องสมุดมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ หรื ออินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
ความเป็ นมาของรู ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้ องถิน
สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา
การสร้ า งสั ง คมแห่ งการเรี ย นรู ้ เป็ นสิ งที มี ค วามจําเป็ นอย่างยิงสํา หรั บ วงการศึ ก ษาไทย
เพือให้เยาวชนหรื อนักเรี ยนเติบโตอย่างมีคุณภาพตามสภาพและสังคมทีเปลี ยนไปโดยมุ่งเน้นให้
เรี ยนรู ้จากการดําเนินชี วิตประจําวันและเท่าทันสังคมโลกด้วยการเชื อมโยงระบบความรู ้ทีมีอยู่ใน
แหล่ งต่างๆกับความเจริ ญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เกิ ดองค์การเรี ยนรู ้ อย่างยังยืนทังนี
เนื องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาํ ให้เกิ ดสภาพทีเรี ยกว่าโลกไร้พรมแดนการติดต่อสื อสาร
สามารถทําได้อย่างรวดเร็ วและทัวถึงกันนอกจากนี การศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้
ต่างๆทีปรับเปลียนไปอย่างรวดเร็ วสถานการณ์ในการแข่งขันจึงเข้มข้นองค์กรทีจะอยูร่ อดได้จะต้อง
เรี ยนรู ้ให้ทนั สถานการณ์โดยอาศัยการปรับเปลียนทีคล่องตัวคนในองค์กรจะต้องเรี ยนรู ้ร่วมกันเพือ
ผลักดันให้องค์กรมุ่งไปสู่ “องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้” (Learning Organization) และปั จจัยสําคัญ
ประการหนึ งทีจะช่ วยให้องค์กรสามารถเรี ยนรู ้ ได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ผลมากขึน ดังที รุ่ ง
แก้วแดง (2547) ประเวศ วะสี (2554) และบัณฑิ ต ฉัตรวิโรจน์ (2550) ได้กล่ าวถึ ง การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ว่า ความรู้ทีมีอยูอ่ ย่างกระจัดกระจายและมากมายในองค์กร
ถูกเก็บอยู่อย่างเป็ นหมวดหมู่และการส่ งเสริ มให้องค์กรเกิ ดการเรี ยนรู ้ แบ่งปั นความรู ้ ร่วมกันโดย
อาศัยเทคโนโลยีเป็ นเครื องมือช่วยให้เกิดการลืนไหลขององค์ความรู ้ (flow of knowledge) ทีมีอยูท่ งั
ในตัวบุคคลและในองค์กร ซึ งโพแลนยี (Polanyi) (ทวี นาคบุตร, 2549: 30-31) กอล์ฟ และโจนส์
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(Groff and Jones, 2003: 3) ทาคูชิและโนนากะ (Takeuchi and Nonaka, 2004: 53) ประพนธ์
ผาสุ ขยืด (2550: 21-22) บดินทร์ วิจารณ์ (2550: 16) และวิจารณ์ พานิช (2551: 4) ยังได้กล่าวถึง
ความรู ้วา่ ความรู ้ทีมีอยูม่ ีทงความรู
ั
้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู ้ทีอยูใ่ นรู ปตัวหนังสื อ
และความรู้ทีฝังลึก (Tacit Knowledge) ทีอยูใ่ นคนทังทีเป็ นความเชือ ค่านิ ยม เหตุผล และทักษะใน
การปฏิ บตั ิ ทังนีเพือเสริ มสร้างให้เป็ นสังคมแห่ งความรู ้และเศรษฐกิจฐานความรู ้ ซึ งนับว่าเป็ นการ
ปฏิรูปองค์กรและฟื นฟูเศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่ งมันคงอย่างเต็มทีและมนุ ษย์ได้กา้ วเข้าสู่ ยุคการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) ดังนันครู ผสู ้ อนจึงมีหน้าทีทีสําคัญในการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ในโรงเรี ยนความรู้เป็ นฐานอันสําคัญในการสร้างความหลากหลายผูเ้ รี ยนจะต้องมี
ความรู ้ให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงในยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้ (Knowledge – based Economy) การ
เรี ยนรู ้ ความรู ้ และนวัตกรรมจึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง
ตังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติฉบับที 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็ นต้นมา
จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559) และในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ได้กาํ หนดแนวทางการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนันการพัฒนาประเทศจะมุ่งพัฒนาโดยใช้ “คนเป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนา” และแนวทางการพัฒนาก็คือ การพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยให้เป็ น
สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรี ยนรู ้โดยเน้นการพัฒนาให้แก่เด็กและเยาวชน โดยอาศัยความร่ วมมือ
ของครอบครัวชุมชนสถาบันการศึกษาสถาบันศาสนาซึ งครอบคลุม ทังบ้านวัดและโรงเรี ยนและใน
การพัฒนานันจะต้องสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนและสังคม ให้เป็ นรากฐานการพัฒนาทีมันคง
ของประเทศมุ่งพัฒนาโดยให้ชุมชนจัดการกันเองทังด้านการจัดการความรู ้และการสร้างความมันคง
ทางเศรษฐกิจชุมชนและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึง หลักของการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือความเป็ นไทย ให้มีความรัก และ
ความภาคภูมิใจในท้องถินและประเทศชาติ มีการสร้างและใช้ความรู ้ และสามารถเผชิ ญกับความ
เปลียนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด
ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรทังภาครัฐและเอกชนให้เป็ นทรัพยากรบุคคลที มีความรู้
ความสามารถ และมี ท กั ษะที จํา เป็ นต่ อการดํารงชี วิตในยุค โลกาภิ ว ตั น์ พ ร้ อ มกับ มี ค วามสมดุ ล
ทังทางด้านสติปัญญาด้านจิตใจและด้านสังคมอย่างครบถ้วนตามวิถีชีวิตแบบไทยและอยูใ่ นสภาวะ
ทีพร้อมทีจะ “แข่งขัน” และ “ร่ วมมือ” กันในศตวรรษที 21 ซึ งผูท้ ีจะประสบความสําเร็ จและ
ดํา รงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมของโลกยุ ค ใหม่ ไ ด้อ ย่า งสง่ า งามจะต้อ งเป็ นคนเข้ม แข็ ง และแข็ง แกร่ ง
ความสามารถทีสร้างสรรค์ในวงกว้างมีไหวพริ บ ดังนันกระบวนการจัดการศึกษาทีมีรูปแบบและ
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ระบบทีหลากหลายสามารถเชื อมโยงกระบวนการเรี ยนการสอนไว้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ นนั
ระบบการจัดการความรู ้จึงเป็ นส่ วนสําคัญทีจะสามารถพัฒนาคนได้เรี ยนรู ้ได้ตลอดชี วิตจากความรู้ที
มีอยูใ่ นตนเองและแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกซึ งระบบการศึกษาไทยยังไม่ได้ส่งเสริ มกระบวนการสร้าง
สังเคราะห์และจัดระบบขององค์ความรู ้ทีดีจึงส่ งผลให้เกิดการเรี ยนรู ้ แบบท่องจําเป็ นส่ วนใหญ่แต่
กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ นันมี ก ระบวนการที สามารถส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ใ ห้ มี ก ารเรี ย นรู้ ที
หลากหลายทังจากตนเองและผูอ้ ืนโดยการแลกเปลียนเรี ยนรู ้อนั จะส่ งผลให้การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนมี
กระบวนการคิ ด และกระบวนการจั ด เก็ บ ความรู้ อย่ า งเป็ นระบบ และพั ฒ นาผู ้ เ รี ยน
ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด โรงเรี ย นเป็ นสถาบัน หนึ งมี หน้า ที ที สํา คัญ คื อ
การสร้างความรู ้ การเผยแพร่ ความรู ้ เพือสนองความต้องการของสังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการจัดการศึกษาได้ส่งเสริ มการศึกษาในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มี คุณธรรม รั กความเป็ นไทย ให้มี ทกั ษะการคิ ดวิเคราะห์ และคิ ด สร้ างสรรค์ มี ท ั ก ษะด้า น
เทคโนโลยี สามารถทํางาน และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2552) นัก เรี ยนไทยในปั จจุ บนั ไม่ส ามารถใช้ศ กั ยภาพของตนได้อย่างเต็มความสามารถ และ
พฤติก รรมการทํางานของนักเรี ยนทํา งานเฉพาะตัว เฉพาะหน่ วยขาดการใช้พลังร่ วม (Synergy)
ในการทํางานภายใต้ความสัมพันธ์ในแนวเส้นตรง (Linear Relationship) ทําให้ไม่เกิดการแบ่งปั น
แลกเปลียนความรู ้ระหว่างกัน (วิจารณ์ พานิช, 2554) ในโลกปั จจุบนั นีได้รับผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมและเทคโนโลยี และองค์ความรู ้จึงมีความสําคัญเพิมมากขึน
จากแนวนโยบายแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ตังแต่ ช่ วงปี พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมาจนถึ ง
แผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2552–2559 แผนการศึกษาแห่ งชาติมีเจตนารมณ์ เพือ
มุ่ ง พัฒ นาชี วิ ต ให้ เ ป็ นมนุ ษ ย์ที สมบู ร ณ์ ท ังทางร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู ้ แ ละคุ ณ ธรรม
มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข และพัฒนา
สังคมไทยให้เป็ นสังคมทีมีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็ นสังคมคุณภาพ สังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอืออาทรต่อกันเพือให้บรรลุ ตามหลักปรัชญา
และเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2552–2559 จึงกําหนดวัตถุประสงค์
ของแผนทีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) เพือพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุ ลเพือเป็ นฐานหลักของ
การพัฒนา 2) เพือสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ 3) เพือพัฒนา
สภาพแวดล้อมของสังคมเพือเป็ นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และ
การเรี ย นรู้ ในวัตถุ ป ระสงค์ข ้อ ที 2 เพื อสร้ า งสัง คมไทยให้เ ป็ นสั ง คมคุ ณ ธรรม ภูมิ ปั ญ ญาและ
การเรี ยนรู้ ซึ งมีแนวนโยบายส่ งเสริ มการจัดการศึกษา อบรม และเรี ยนรู ้ ของสถาบันศาสนา และ
สถาบันทางสังคม ทังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่ งเสริ ม
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สนับสนุ นเครื อข่ายภูมิปัญญา และการเรี ยนรู ้ ประวัติศาสตร์ ศิ ลปวัฒนธรรม พลศึ กษา กี ฬาเป็ น
วิถี ชี วิ ต อย่า งมี คุ ณ ภาพและตลอดชี วิ ต และส่ ง เสริ ม การวิ จ ัย และพัฒ นาเพื อสร้ า งองค์ค วามรู้
นวัตกรรม และทรัพ ย์สินทางปั ญญา พัฒนาระบบบริ หารจัดการความรู้ และสร้ างกลไกการนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์จะเห็ นได้ว่าการปฏิ รูประบบการบริ หารและการจัดการศึ กษาโดยให้
ประชาชนในชุ มชนในท้องถินมีส่วนรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา เพือทีจะสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้อย่างรวดเร็ ว
ดังนันชุ มชนจึงมีความสําคัญและมีประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการเรี ยนการสอน เพราะชุ มชน
เป็ นแหล่งทรัพยากรทีสําคัญยิง สามารถนํามาจัดกิจกรรมและนํามาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนใน
โรงเรี ย นได้ และในปั จจุ บ นั แหล่ ง ความรู ้ ใ นชุ ม ชนยัง ได้รับ การสนับ สนุ นให้เ ป็ นสื อการเรี ย น
การสอนทีสําคัญอย่างหนึ งในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ งจะทําให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้สิงทีใกล้ตวั ทีมี
ข้อเท็จจริ ง มีหลักฐานและประจักษ์พยานให้เห็นชัดเจนเน้นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจ
และความรู ้ อันเป็ นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถินของตนเอง ภูมิปัญญาชาวบ้านจึงเป็ นความรู้
ความคิดของคนในท้องถินทีคิดขึนมาเพือแก้ปัญหาในชี วิตจริ ง คนในท้องถิ นจึงจําเป็ นต้องศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ น ซึ งมี อยู่ในตัวบุคคลและความรู ้ ทีเกิ ดจากประสบการณ์ ในชี วิตจริ งของคนเรา
ซึ งมี ข ันตอนกระบวนการเรี ย นรู ้ จนเกิ ดการตกผลึ ก ทางปั ญ ญา มี ก ารถ่ า ยทอดและพัฒนาอย่า ง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยทีเปลี ยนไป ดังนันภูมิปัญญาท้องถิ น
จึงเป็ นพืนฐานขององค์ความรู ้สมัยใหม่ทีสําคัญทีจะช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้สมบูรณ์มากยิงขึน
การศึ กษาเป็ นเครื องมื อทีสําคัญอย่างยิงในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร บุคลากรใน
องค์ก ร มี ค วามรู ้ ค วามสามารถนํา ความรู ้ ต่ า ง ๆ มาใช้ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ย่อ มได้เ ปรี ย บในเชิ ง
การแข่งขันในยุคทีมีสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว การจัดการความรู ้จึงมีความสําคัญ
อย่า งยิ ง เพราะการจัด การความรู ้ ท ํา ให้ เ กิ ด องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ องค์ก รเกิ ด ความเข้ม แข็ ง
เกิ ดการพัฒนา ดังที กระทรวงศึกษาธิ การ (2545) สํานักงานข้าราชการพลเรื อน (2548) ประพนธ์
ผาสุ ขยืด (2550) และวิจารณ์ พานิช (2551) ได้กล่าวถึง การจัดการความรู ้วา่ เป็ นเครื องมือในการ
บริ หารงานให้บรรลุเป้ าหมายได้ ทีสําคัญเห็นว่าบุคลากรในองค์กรเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ทีมีคุณค่า
ท่ามกลางกระแสของการเปลียนแปลงของสังคมโลกซึ งมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ วองค์กร
สมัยใหม่จาํ เป็ นต้องปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงนัน ๆ และบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้อง
สามารถทํางานได้ครอบคลุ มงานหลัก ขององค์กรทุ กด้านและสามารถทํางานร่ วมกันเป็ นทีมได้
เพือทีจะผลักดันให้องค์กรมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถปรับตัวได้ในสังคมโลกทีมีการเปลียนแปลง
อย่างรวดเร็ วในทุก ๆ ด้าน การจัดการความรู ้ ไม่ใช่ เรื องของคน ๆ เดียวแต่เป็ นเรื องของคนหลาย
คนที ทํา งานร่ ว มกัน ดัง นันเวลาปฏิ บ ตั ิ งานแต่ ล ะคนจะมี ป ระสบการณ์ ไ ม่เหมื อนกันเมื อนํา มา
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แลกเปลี ยนกันแล้วอาจจะมี ส่วนทีเป็ นเหมื อนกันซึ งจะเป็ นการยืนยันว่าเข้าใจตรงกันเมื อเอามา
แลกเปลียนกันมาก ๆ จะทําให้ยกระดับความรู ้ ความเข้าใจขึนไปอีกจึงจําเป็ นต้องสร้ างค่านิ ยมของ
องค์กร (Corporate Value) และวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
แต่เนื องจากความรู ้ภายใต้บริ บทของแต่ละสังคมมักจะแฝงอยูใ่ นภาษา วัฒนธรรม ประเพณี แต่ใน
ปั จ จุ บ ัน ความรู ้ ใ นท้อ งถิ นบางอย่า งถู ก ละเลยไปเพื อเป็ นการรั ก ษาองค์ก รไว้จาํ เป็ นต้อ งอาศัย
กระบวนการจัดการความรู ้ เพือให้ความรู ้ ทงหลายนั
ั
นเกิดผลในทางปฏิ บตั ิกลายเป็ นความรู ้ ทีเกิด
ประโยชน์สาํ หรับคนทังองค์กร เพือการก้าวเข้าสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization)
ดังนันท่ามกลางการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อเนื องของประเทศต่าง ๆ ในโลกมนุ ษย์
ถื อเป็ นปั จจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะทรั พยากรมนุ ษย์ทีมี
คุ ณ ภาพ การศึ ก ษาจึ ง เป็ นตัว แปรสํ า คัญ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพมนุ ษ ย์ที จะผลัก ดัน ให้ เ กิ ด การ
เปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั งคมในอนาคต การจัด การศึ ก ษาไม่ ใ ช่ เป็ นเรื องเกี ยวข้องกับ
ชุ มชนใดชุ มชนหนึ งเท่านันแต่เป็ นเรื องทีเกียวข้องกับทุกชุ มชนในส่ วนสังคมรวมถึ งกลุ่มคนทีอยู่
ห่ างไกลชนบทหรื อชุ มชนแออัดในเมืองใหญ่ การจัดการศึกษาในสังคมยุคโลกาภิวตั น์จึงควรมี
ความหลากหลาย เพือให้ทุ กคนสามารถปรั บปรุ งคุ ณภาพชี วิตของตนเอง ของครอบครั ว และ
ชุ มชนได้ สามารถพึงพาตนเองได้ การพัฒนามนุ ษย์จึงไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยนเฉพาะในระบบโรงเรี ยน
เท่านันแต่ตอ้ งปรับเปลียน เพือให้ทนั กับเหตุการณ์ ความเปลี ยนแปลงที เกิ ดขึนในอนาคต ดังนัน
การกระจายอํานาจไปสู่ ทอ้ งถินและสถานศึกษาจึงมีความสําคัญและจําเป็ นในการจัดการศึกษาทีเอือ
ต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิน และชุมชนมากขึน แต่ตอ้ งตังอยูบ่ นพืนฐานแนวคิดทีจะให้
ท้องถินและชุมชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถินและชุ มชนให้มากเป็ นการนําภูมิปัญญา
ของท้องถินมากําหนดเป้ าหมายและวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมตรงตามสภาพและความต้องการของ
ชุมชนให้มากขึน
จากการติดตามการใช้หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุ ง
2533) และหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุ ง 2533) และหลักสู ตร
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
2551 ได้มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นมนุษย์ทีมีความสมดุลทังด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสํานึก
ในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพืนฐาน รวมทังเจตคติ ทีจําเป็ นต่อการศึกษา
ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญบนพืนฐานความเชือว่า
ทุกคนสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศัก ยภาพ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552: 4) และ
ทีสํา คัญในจุ ดมุ่ ง หมายของหลัก สู ตรทังหลัก สู ตรการศึ ก ษาขันพืนฐาน พุท ธศัก ราช 2544 และ
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หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ สั งคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม จุดมุ่งหมายของหลัก สู ตรได้กาํ หนดให้ผูเ้ รี ย นมี
จิตสํานึกในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์และการพัฒนาสิ งแวดล้อม มีจิต
สาธารณะที มุ่งทําประโยชน์และสร้ างสิ งที ดี งามในสังคม และอยู่ร่วมกันสังคมอย่างมีความสุ ข
ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน เมือเรี ยนจบชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ผูเ้ รี ยนจะต้องได้เรี ยนรู้ เรื อง ภูมิปัญญาไทย
มีความภูมิใจในความเป็ นไทย ซึ งสอดคล้องกับนโยบายของกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม (สวธ.) ทีจะให้
หน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมทังประชาชนร่ วมกันรักษาและส่ งเสริ ม บํารุ ง รักษาวัฒนธรรมไทย
ทุกด้านให้เจริ ญด้วยการศึ กษา ค้นคว้า วิจยั ฟื นฟูและพัฒนาวัฒนธรรมไทย เป็ นเครื องมือสําคัญ
สํา หรั บ การแก้ปั ญ หาการดํา เนิ น ชี วิ ต การพัฒ นาประเทศด้า นสั ง คมเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และ
การป้ องกันประเทศป้ องกันการทําลาย วัฒนธรรมและศาสนาและทํานุ บาํ รุ งศาสนาให้บริ สุทธิ เพือ
เป็ นหลักในการพัฒนา จิตใจประชาชนให้มีการส่ งเสริ มวัฒนธรรมพืนบ้านและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชนในท้องถินเพือให้ประชาชน มีความเข้าใจ เห็นคุณค่า และยอมรับวัฒนธรรมของท้องถินซึ งกัน
และกันก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมอันจะนําไปสู่ การอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขในชาติ
และมีความรักหวงแหนวัฒนธรรมไทยยิงขึน
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สั งคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
ทีผูเ้ รี ยนทุกคนทังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้องเรี ยน เพราะเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วา่
ด้ว ยการอยู่ร่ว มกันบนโลกที มี การเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตลอดเวลา และการเชื อมโยงทาง
เศรษฐกิ จซึ งแตกต่ า งกันอย่า งหลากหลาย การปรั บ ตนเองกับ บริ บ ทสภาพแวดล้อ ม ทํา ให้เป็ น
พลเมืองทีรับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู ้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิ ยมทีเหมาะสม
โดยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความเจริ ญงอกงามในแต่ละด้าน ทังด้านทักษะและกระบวนการ ด้านเจตคติและ
ค่า นิ ย ม และด้านการจัด การและการปฏิ บ ตั ิ ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒ นธรรม ในมาตรฐาน ส4.3ได้ ก ํา หนดไว้ว่ า เข้า ใจความเป็ นมาของชาติ ไ ทยวัฒ นธรรม
ภูมิ ปั ญ ญาไทยมี ค วามรั ก ความภู มิ ใ จ และธํา รงความเป็ นไทย (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2552)
ดังนันภูมิปัญญาท้องถินจึงมีความสําคัญกับการเรี ยนการสอนโดยเน้นให้เห็นคุณค่าสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ วัฒ นธรรมไทยยึ ด มันในวิ ถี ชี วิ ต แบบประชาธิ ป ไตย หลัก ธรรมและคุ ณ ธรรม
มีค่านิ ยมทีพึงประสงค์ รักและผูกพันกับท้องถิ นและประเทศชาติ มีความภูมิใจในความเป็ นไทย
ทีจะทําให้นกั เรี ยนเข้าใจสภาพและการเปลียนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลก
การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี เนื องจากจังหวัด
อุบลราชธานี เป็ นจังหวัดหนึ งทีเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้ านการศึกษา เศรษฐกิ จ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม และมีภูมิปัญญาท้องถินทีหลากหลายต่อวิถีชีวิตของผูค้ นทีมีวิถีชีวิตอยูบ่ นความเชือ
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พุท ธศาสนา พราหมณ์ ผีส าง และธรรมชาติ อย่า งผสมผสานเช่ นเดี ย วกับ คนอี ส านโดยทัวไป
การดํารงชี วิตไม่ว่าจะเป็ นด้านความคิ ด พิ ธีกรรมส่ วนใหญ่ ยงั คงเป็ นไปตามฮี ต และคองดังเดิ ม
แต่ ปั จ จุ บ ัน การปฏิ บ ัติ ต ามฮี ต และคองได้เ ปลี ยนไปมากตามแรงกระทบจากสั ง คมภายนอก
แต่ชาวชนบทก็ยงั คงรักษาและปฏิบตั ิตามฮีต และคองอย่างเหนี ยวแน่น ซึ งเป็ นจุดเด่นโดยส่ วนรวม
เป็ นคุณค่ามหาศาลสําหรับชาวอุบลราชธานี ทีจะต้องช่วยกันทํานุ บาํ รุ ง ส่ งเสริ มและพัฒนาให้เอือ
ประโยชน์ต่อลูกหลานได้มีส่วนสื บสานเกียรติ ภูมิดงเดิ
ั มและพัฒนาความเป็ นนักปราชญ์แก่ ชาว
อุบลราชธานีและชาวอีสานสื บไป
ดังนันการสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ด้วยทักษะความสามารถในการจัดการความรู ้ ทีเน้น
ภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานีจะต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความสามารถ การสื อสาร
และการมีปฏิสัมพันธ์กนั โดยการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ เพือสร้างองค์ความรู ้ใหม่ทีมีส่วนช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความเข้าใจในเรื องราวต่าง ๆ ของบุคคลและสังคมทีเราดํารงชี วิตอยู่ และนําไปสู่ การนําความรู้
ไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา ตัดสิ นใจและดําเนินชีวติ ได้อย่างเหมาะสม จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั
จึงมีความสนใจทีจะทําการวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญญาท้องถิ น สํ า หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาขึ น เพื อเป็ นเครื องมื อในการจัด
ประสบการณ์ ใ ห้ นัก เรี ย นได้เ รี ยนรู ้ เ กี ยวกับ สั ง คมท้อ งถิ นของตนเองรวมถึ ง สิ งที ควรได้รั บ
การถ่ายทอดในการพัฒนาท้องถินให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ชีวิตจริ งของตนเองในท้องถิ นเรี ยนรู ้ สังคม
การดํารงชี วิต ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื อ ค่านิ ยมจะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรัก
ความผูกพันหวงแหน และมีความภูมิ ใจในท้องถิ น เนื องจากภูมิปั ญญาท้องถิ นเป็ นสิ งที คนใน
สั ง คมได้ป ระพฤติ ป ฏิ บ ัติ จ นเป็ นที ยอมรั บ ว่า เป็ นสิ งที ดี ง ามจนกลายเป็ นเอกลัก ษณ์ ใ นสั ง คม
การศึกษาจึงมีหน้า ที ที สําคัญ คื อ การอนุ รักษ์ ถ่ ายทอด และสื บสานศิ ลปวัฒนธรรมที ดี งามจาก
สั ง คมรุ่ น หนึ งไปสู่ สั ง คมอี ก รุ่ น หนึ ง และการปรั บ ปรุ ง เปลี ยนแปลงวัฒ นธรรมทางสั ง คมให้
สอดคล้องกับความเจริ ญก้าวหน้าทางด้า นวิทยากรต่า ง ๆ รวมทังสนองความต้องการ และช่ วย
แก้ปัญหาสังคมได้อย่างยังยืน
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แนวคิดพืนฐานทีรองรับรู ปแบบการจัดการเรียนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา มีแนวคิดพืนฐานดังนี
1. ทฤษฎีการเรี ยนรู้
1.1 ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาทฤษฎี การเรี ย นรู้ เพือประกอบการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ย นการสอนที ส่ ง เสริ ม การจัด การความรู ้ เพือสื บ สานภู มิ ปั ญญาท้องถิ น สํา หรั บ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ดังนี
1.1.1 กลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย ม (Behaviorism) ซึ งเป็ นทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ ข อง
ธอร์ นไดค์ (Thorndike, 1981) ที กล่ า วถึ ง การเรี ย นรู ้ ว่า การเรี ย นรู ้ เ ป็ นเรื องของการแก้ปั ญหา
การเรี ยนรู ้เป็ นการเกิดความสัมพันธ์เชือมโยง (Connection) ระหว่างสิ งเร้า (Stimulus) กับปฏิกิริยา
ตอบสนอง (Response)
1.1.2 กลุ่ ม พุ ท ธิ นิ ย ม (Cognitivism) ผู้วิ จ ัย ได้เ ลื อ กทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ ข อง
บรู เ นอร์ (Bruner, 1963) กล่ า วถึ ง การเรี ยนรู ้ เ กิ ด จากการลงมื อ ปฏิ บ ัติ และมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ
สิ งแวดล้อมกระบวนการเรี ยนรู ้ เกิ ดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเองและออซุ เบล (Ausubel,
1968) การเรี ยนรู ้จะมีความหมายหรื อมีคุณค่า เมือสิ งทีเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั สิ งทีเคยเรี ยน
1.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมของนิโคลและโฮลลี (Nicol and Holly,
2004) ซึ งกรมสุ ขภาพจิต (2544) ได้กล่าวถึ งการเรี ยนรู ้แบบมี ส่วนร่ วมว่า เป็ นรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพัฒ นาบุ ค คลทังด้า นความรู ้ ทัศ นคติ และทัก ษะได้ดี ที สุ ด
หลักการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมประกอบด้วยหลักการพืนฐาน 2 ประการ ดังนี
1.2.1 การเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์เป็ นการเรี ยนรู ้ทีมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู้
จากประสบการณ์เดิม มีลกั ษณะสําคัญ ดังนี
1.2.1.1 เป็ นการเรี ยนรู้ทีอาศัยประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
1.2.1.2 ประสบการณ์ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้สิงใหม่ ๆ ทีท้าทายอย่าง
ต่อเนือง และเป็ นการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก (Active learning) คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องทํากิจกรรมอยูต่ ลอดเวลา
ั งบรรยายอย่างเดียว
ไม่ใช่นงฟั
1.2.1.3 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
1.2.1.4 ปฏิสัมพันธ์ทาํ ให้เกิดการขยายตัวของเครื อข่ายความรู ้ออกไป
อย่างกว้างขวาง
1.2.1.5 อาศัยการสื อสารทุกรู ปแบบ เช่น การพูด การเขียน การวาด
ซึ งจะทําให้เกิดการแลกเปลียน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์การเรี ยนรู้
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1.2.2 กระบวนการกลุ่ม จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมสู งสุ ด และทําให้งาน
บรรลุวตั ถุประสงค์สูงสุ ด
1.3 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็ นทฤษฎีการสร้างความรู้
ทีเน้นวิธีการเรี ยนรู ้มากกว่าการให้ความรู ้โดยตรง ซึ งไวกอทสกี (Vygotsky) และเพียเจต์ (Piaget)
มีความเชื อว่า ผูเ้ รี ยนสร้ างความจริ งด้วยตนเองจากการรับรู ้จากประสบการณ์ ดังนันความรู ้หรื อ
การเรี ยนรู ้ เรื องใหม่จึงเป็ นองค์ประกอบหนึ งของประสบการณ์ เดิ ม แนวคิ ดเกี ยวกับความรู ้ และ
วิธีการได้มาซึ งความรู้ได้มาจากการมีปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลอืน และสิ งแวดล้อมอย่างกระตือรื อร้น
ดังนันการจัดการกับสิ งแวดล้อม และสิ งแวดล้อมทีเหมาะสม จึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึง
ของการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรี ยนรู้ตามแนวทางการสร้างความรู้เป็ นการเรี ยนรู้
อย่า งต่อ เนื องจากความรู ้ เดิ ม หรื อ ประสบการณ์ เดิ ม เป็ นการแสวงหาความหมายใหม่ ความรู้
ความเข้า ใจใหม่ และเป็ นการสร้ า งความเข้า ใจในภาพรวมมากกว่า เรี ย นรู ้ เ ป็ นส่ ว น ๆ (วัช รา
เล่าเรี ยนดี, 2553)
1.4 กระบวนการจัดการความรู้ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์กระบวนการจัดการความรู้จาก
จากหน่วยงาน นักวิชาการ และนักการศึกษาทังในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิมผลผลิ ตแห่ งชาติ (2548) ได้แก่
1) การบ่งชีความรู ้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ 4) การประมวล
และกลันกรองความรู ้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปั นแลกเปลี ยนความรู ้ และ 7) การเรี ยนรู้
บุญดี บุญญากิ จ และคณะ (2547) ได้แก่ 1) การค้นหาความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้
3) การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ 4) การประมวลและกลันความรู ้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปั น
แลกเปลี ยนเรี ย นรู้ และ 7) การเรี ย นรู้ วิจ ารณ์ พานิ ช (2547) ได้แก่ 1) การกํา หนดความรู้
ทีต้องการใช้ 2) การเสาะหาและยึดกุมความรู้ 3) การสร้ างความรู้ 4) การกลันกรอง 5) การ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ และ 6) การประยุกต์ใช้ความรู้ บดินทร์ วิจารณ์ (2550) ได้แก่ 1) การกําหนด
ชนิ ดของทุ นปั ญญาหรื อองค์ความรู้ ที ต้องการ 2) การสร้ า งทุ นปั ญญาหรื อการค้นหา 3) การ
เสาะหาและจัดเก็บองค์ความรู ้ ในองค์กร 4) การแบ่งปั นแลกเปลี ยน และ 5) การใช้ประโยชน์
ประพนธ์ ผาสุ ขยืด (2550) ได้แก่ 1) ทิศทางของการจัดการความรู้ 2) การแลกเปลียนเรี ยนรู้ และ
3) การประยุ ก ต์ ใ ช้ สุ นิ ต ย์ ชู ใ จ (2550) ได้ แ ก่ 1) ปรั บ วัฒ นธรรมองค์ ก ร 2) การสื อสาร
3) กระบวนการและเครื องมื อ 4) เรี ย นรู้ 5) การวัด ผล และ 6) การยอมรั บ และให้รางวัล
โนนากะ และทาคูชิ (Nonaka and Takeuchi, 1995) ได้แก่ 1) การจัดหาหรื อการสร้างความรู้
2) การแบ่งปั นความรู ้ และ 3) การใช้หรื อการเข้าถึงความรู้ เดล และเกรสัน (Dell and Grayson,
1998) ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การออกแบบ 3) การปฏิบตั ิ และ 4) การขยายผล ทาบาน และ
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คณะ (Turban and others, 1998) ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ 2) การจัดและเก็บความรู ้ 3) การ
เลื อกหรื อการกรอง 4) การกระจาย 5) การใช้ และ 6) การติ ดตาม/ตรวจสอบ ไลโบวิท ซ์
(Leibowitz, 1998) ได้แก่ 1) การกําหนดความรู ้ 2) การถอดความรู้ 3) การเลือกความรู้ 4) การ
แบ่ ง ปั นความรู ้ 5) การนําความรู้ ไ ปใช้ 6) การสร้ า งความรู ้ ใ หม่ 7) การจัดเก็บ ความรู ้ และ
8) การพัฒ นาและขยายความรู้ มาร์ ค วอท์ (Marquardt, 2002) ได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้
2) การสร้างความรู้ 3) การจัดเก็บความรู ้ 4) การวิเคราะห์และการจัดทําฐานข้อมูล 5) การถ่ายโอน
และเผยแพร่ ความรู ้ และ 6) การประยุกต์ใช้ แมกเนอลิน และสปาร์ ก (McNurlin and Sprague,
2006) ได้แก่ 1) การสร้ างและรวบรวมความรู้ 2) การจัดระบบและประเภทความรู้ 3) การ
นําไปใช้ และ 4) การซึ มซับและนําความรู ้ไปใช้ใหม่ จากกระบวนการจัดการความรู ้ ทีกล่ าวมา
ข้างต้นผูว้ ิจยั ได้นาํ ไปสังเคราะห์ได้กระบวนการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจั ดการความรู้ 6
ขันตอน ดังนี
1.4.1 การเตรี ย มความพร้ อ มการจัด การความรู ้ ก ับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น
(Preparation for Knowledge Management on Local Wisdom) เป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้
นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
1.4.2 การออกแบบการจัด การความรู้ (Knowledge Management
Designing) เป็ นการกําหนดเป้ าหมายในการจัดการความรู ้ กําหนดหน้าทีบทบาทของนักเรี ยนและ
วิธีการจัดการความรู้ให้ตรงตามเป้ าหมาย
1.4.3 การสร้างความรู้ (Knowledge Creating) จากความรู้ทีฝังลึก (Tacit
Knowledge) เป็ นความรู้ที ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นการสร้างความรู้โดยให้นกั เรี ยนไป
ศึกษาค้นคว้าจากความรู้ ทีฝั งลึ ก (Tacit Knowledge) จนได้ความรู ้ ทีมีอยู่ในตัวตนของนักเรี ย น
เปลียนเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
1.4.4 การแลกเปลี ยนความรู ้ เพื อให้เกิ ดองค์ค วามรู ้ ใ หม่ (Knowledge
Sharing for the New Body of Knowledge) เป็ นการแลกเปลียนความรู้โดยการระดมความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่ม จนเกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ของกลุ่ม
1.4.5 การจัด เก็ บ ความรู ้ อ ย่า งเป็ นระบบ (Systematic Storing of
Knowledge) เป็ นการจัดทําข้อมูลให้เป็ นระบบเป็ นฐานความรู ้ โดยการนําเทคโนโลยีม าช่ ว ยให้
เข้าถึงความรู ้ได้ง่ายและรวดเร็ วขึน
1.4.6 การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Applying) เป็ นการนําความรู้
ทีได้มาสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนอย่างสร้างสรรค์
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สําหรับภูมิปัญญาท้องถิน ผูว้ ิจยั ได้ยึดการแบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถินออกเป็ น
5 ประเภท ตามสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ และได้ประยุกต์ประเภทภูมิปัญญา
ท้องถิ นของจังหวัดอุบลราชธานี ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
มาใช้ในการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษา ดังนี
1. ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ความเชื อและศาสนา เป็ นภูมิปัญญาท้องถิน ซึ งเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิทีคนในครอบครัว ชุมชน ได้ประพฤติปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน เพือเป็ นบรรทัดฐานของคน
ในท้องถิน เพือการอยูร่ ่ วมกันด้วยความสามัคคีและสงบสุ ข
1.1 คติ ความเชื อ หมายถึ ง แนวทางปฏิ บ ตั ิ สื บ ต่อกันมาเป็ นสิ งที ควรประพฤติ
ปฏิบตั ิ หรื อเป็ นสิ งต้องห้ามไม่ควรประพฤติปฏิบตั ิ เพราะเป็ นสิ งไม่เหมาะสม ไม่ดี ไม่ควรกระทํา
ถ้าทําไปจะเป็ นบาปเป็ นคนชัว ซึ งถือเป็ นการคะลํา เช่น เอาเซิงผ้าแพรเช็ดหน้า (ห้ามเอาชายผ้านุ่งผ้า
ห่ มเช็ดหน้า) ของตําไว้สูง คะลํา (ห้ามนําของทีอยู่ทีตํา แต่กลับนํามาไว้ในทีสู ง) ทุบตี เตะทํา
ม้างเฮือน เพชาน คะลํา (ห้ามทุบตี เตะถีบ รื อ พังบ้านเรื อน) เป็ นต้น
1.2 ฮีต 12 คอง 14
ฮีต 12 หมายถึง ประเพณี ทีจะต้องปฏิบตั ิทงั 12 เดือน ในแต่ละปี เช่น เดือน
อ้าย ทํา บุญเข้ากรรม เดื อน 2 ทําบุ ญข้า วคูณ เดื อน 3 ทํา บุญข้า วจี เดื อน 4 ทําบุ ญพระเวส
เดือน 5 ทําบุญ สรงนํา เป็ นต้น
คอง 14 หมายถึ ง คองธรรม 14 อย่ า งเป็ นแนวทางที ใช้ ป ฏิ บ ัติ ร ะหว่ า ง
ผูป้ กครองกับผูอ้ ยู่ใต้ปกครอง หรื อระหว่างคนธรรมดาพึงปฏิ บตั ิ ต่อกัน เช่ น ฮีตเจ้าคองขุน ฮีต
ไพร่ คองนาย ฮีตปู่ คองย่า เป็ นต้น
1.3 คําสอนของศาสนา หมายถึ ง ข้อปฏิ บตั ิทีคนในท้องถิ นยึดถื อปฏิ บตั ิตามหลัก
คําสอนของศาสนา เช่น บาป-บุญ นรก-สวรรค์ ศีลธรรม เป็ นต้น
1.4 ขนบธรรมเนี ยมประเพณี หมายถึ ง วัฒนธรรมประเพณี ทีคนในท้องถิ นปฏิ บตั ิ
สื บต่อกันมาเป็ นประจํา เช่น การแห่เทียนพรรษา ประเพณี การทําศพแบบนกหัสดีลิงค์ พิธีแฮกนา
การสมมา บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน เป็ นต้น
2. ภาษาและวรรณกรรม เป็ นภู มิปัญญาท้องถิ นทีเกี ยวกับวรรณกรรมนิ ทานพืนบ้าน
หมายถึง การบอกเล่าเรื องราวต่าง ๆ มีการผูกเรื องหรื อเล่าเรื อง เพือให้เกิ ดความสนุ กสนาน เช่น
เชี ย งเมี ยง ผาแดงนางไอ่ เชี ย งฆ่ อ ง ท้า วกํากาดํา พระยาคัน คาก นางผมหอม สั ง ข์ศิ ล ป์ ชัย
การะเกด ผญา หมอลํา เพลงกล่อมเด็ก สารภัญญ์ เป็ นต้น
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3. ศิ ล ปกรรม และโบราณคดี เป็ นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นที เกี ยวกับ เรื องราว หรื อ
สิ งต่าง ๆ ทีคนในท้องถินได้พบเห็นด้วยบันทึก ปลูกสร้าง ให้ผสมกลมกลืนให้เข้ากับท้องถินของ
ตนเองในลักษณะของ
3.1 การบัน ทึ ก ประวัติ ศ าสตร์ หมายถึ ง การบัน ทึ ก เรื องราวเหตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์ ซึ งออกมาในรู ปแบบของการวาด เช่น ภาพเขียนสี ทีวัดทุ่งศรี เมือง ผาแต้ม จารึ ก
เป็ นต้น
3.2 โบราณสถานโบราณวัตถุ หมายถึง สิ งปลูกสร้างหรื อสิ งของทีมีอายุเก่าแก่และ
มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ และคนในท้องถิน ทีพบเห็นในท้องถิน เช่น ปราสาท หอไตร วัด
อาคารทีพักอาศัย อาคารส่ วนราชการ พระพุทธรู ป ภาพสลักนารายณ์บรรทมสิ นธ์ อรรถนารี ศวร
พระคเณศ เป็ นต้น
4. การละเล่ น ดนตรี และการพัก ผ่อนหย่อนใจ เป็ นภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ นที เกี ยวกับ
เรื องราวหรื อสิ งต่าง ๆ ทีคนในท้องถินได้พบเห็ นแล้วนํามาถ่ายทอดในลักษณะศิ ลปะการแสดง
เพือเป็ นการพักผ่อนหย่อนใจในลักษณะของ
4.1 ดนตรี หมายถึง เครื องดนตรี ทีทําจากวัสดุพืนบ้าน ทีนํามาประกอบการแสดง
พืนบ้าน เช่น แคน โปงลาง โหวต เป็ นต้น
4.2 ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงพืนบ้าน เช่น หนังประโมทัย หมอลํา
เป็ นต้น
5. ชี วิตความเป็ นอยู่ และวิท ยาการ เป็ นภู มิ ปั ญญาท้องถิ นที เกี ยวกับการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีคนในท้องถิ นได้พึงพิงสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติในการดํารงชี พ และสามารถ
ปรับปรุ งสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติให้เหมาะสมกับการดําเนินชีวติ ประจําวันในลักษณะของ
5.1 การประกอบอาชี พภายในท้องถิน หมายถึง การทํามาหากินของคนในท้องถิ น
เพือการดํารงชีพ เช่น การทําไร่ นาสวนผสม วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ เป็ นต้น
5.2 รักษาโรคด้วยภูมิปัญญาและความเชือ หมายถึง การรักษาโรคภัยไข้เจ็บของคน
ในท้องถิ นด้วยความเชื อตามพิธี ก รรมต่า ง ๆ หรื อรั ก ษาโรคด้วยยาสมุ นไพร (ขิ ง ข่า กะเพรา
ต้นสาปเสื อ ต้นเปล้า ว่านหางจระเข้ เป็ นต้น) การเสี ยเคราะห์ เสี ยเข็ญ เสี ยลาง การสวดอุบาทว์
การแต่งแก้ การสื บชะตา รําผีฟ้า คําเขือน คําโพธิ -คําไฮ เป็ นต้น
5.3 อาหารการกิน หมายถึ ง วัฒนธรรมในการดําเนิ นชี วิตเกียวกับการกินอยู่ เช่น
ปลาร้า ปลาจ่อม เค็มบักนัด อุ อ่อม แจ่วบอง ก้อยปลา ปลาส้ม เป็ นต้น
5.4 หัตถกรรม หมายถึ ง งานฝี มื อที ทํา จากวัส ดุ ที มี ใ นท้องถิ น เช่ น การทอผ้า
การแกะสลัก การหล่อโลหะทองเหลือง การทําเครื องจักสาน เครื องปั นดินเผา เป็ นต้น
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องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนการสอน
หลักการ
หลัก การของรู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปั ญญา
ท้องถิ น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา โดยยึดหลักการเรี ยนรู ้ ทีเน้นให้นกั เรี ยนได้ปฏิ บตั ิทงใน
ั
ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม โดยให้นกั เรี ยนได้แลกเปลียนความรู ้ร่วมกัน ซึ งรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนจะมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนสร้างความรู ้จากการปฏิบตั ิร่วมกันและมีการจัดเก็บความรู ้ทีมีอยูใ่ นตัวตน
ของนักเรี ยนเปลียนเป็ นความรู้ทีชัดแจ้งด้วยการแลกเปลียนความรู ้ จะก่อให้เกิดกระบวนการจัดการ
ความรู ้ จนเกิ ดเป็ นผลงานตามกระบวนการของรู ป แบบ ซึ งผลจากกระบวนการจัด การความรู้
ทีนักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าจากความรู้ทีฝังลึ ก (Tacit Knowledge) จนกลายเป็ นความรู้ ทีชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) ทีนักเรี ยนสามารถนําไปขยายผลโดยการเผยแพร่ ต่อผูอ้ ืน และสามารถนํา
ความรู ้นนไปประยุ
ั
กต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา เพือให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการจัด การความรู ้ เ ป็ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด
การจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา มี 6 ขันตอน ดังนี
ตารางที 1 กระบวนการจัดการความรู้
ขันตอน
. การเตรี ยม
ความพร้อมการ
จัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน
(Preparation for
Knowledge
Management on
Local Wisdom)

กิจกรรม
. ครู ให้ความรู ้เรื องการจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถินแก่
นักเรี ยน
. ครู นาํ เสนอกรณี ตวั อย่างใน
การจัดการความรู ้ และให้
นักเรี ยนช่วยกันวิเคราะห์วา่
ปั ญหาคืออะไร สาเหตุของ
ปั ญหา และใช้วธิ ีการอะไรใน
การแก้ปัญหานัน

บทบาทครู
. ครู ให้ความรู ้เกียวกับ
การจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน
. ครู นาํ เสนอกรณี
ตัวอย่างเกียวกับการ
จัดการความรู ้
3. ครู ให้นกั เรี ยน
อภิปรายเกียวกับการ

บทบาทนักเรี ยน
. นักเรี ยนทําความ
เข้าใจเกียวกับการ
จัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน
. นักเรี ยนทําความ
เข้าใจเกียวกับกรณี
ตัวอย่างการจัดการ
ความรู ้
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ตารางที 1 กระบวนการจัดการความรู้ (ต่อ)
ขันตอน
เป็ นการเตรี ยม
ความพร้อมให้
นักเรี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจเกียวกับ
การจัดการความรู ้
กับภูมิปัญญา
ท้องถิน
2. การออกแบบ
การจัดการความรู ้
(Knowledge
Management
Designing)
เป็ นการกําหนด
เป้ าหมายในการ
จัดการความรู ้
กําหนดหน้าที
บทบาทของ
นักเรี ยนและวิธีการ
จัดการความรู ้ให้
ตรงตามเป้ าหมาย

กิจกรรม

บทบาทครู

บทบาทนักเรี ยน

. ครู ชีแจงเป้ าหมาย
การจัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน

จัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน

นักเรี ยนอภิปราย
ร่ วมกันเกียวกับการ
จัดการความรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน

. แบ่งกลุ่มนักเรี ยน
กลุ่มละ - คน
. นักเรี ยนในกลุ่มร่ วมกัน
กําหนดเป้ าหมายในการจัดการ
ความรู ้ในเรื องกลุ่มสนใจหรื อ
ได้รับมอบหมาย
. นักเรี ยนในกลุ่มช่วยกัน
กําหนดวิธีการทีจะทําให้
เป้ าหมายในการจัดการความรู ้ให้
บรรลุตามเป้ าหมาย
. นักเรี ยนในกลุ่มช่วยกันสรุ ป
เป้ าหมายและวิธีการจัดการ
ความรู ้ของกลุ่มเป็ นเอกสาร หรื อ
แผนภูมิ หรื ออืน ๆ

. ให้นกั เรี ยน แบ่งกลุ่ม
โดยการจับสลาก
. ครู ชีแนะแนวทางให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
กําหนดเป้ าหมาย
กําหนดวิธีการ และ
สรุ ปเป้ าหมายและ
วิธีการการจัดการ
ความรู ้
. เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที

1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม
โดยการจับสลาก
. นักเรี ยนกําหนด
เป้ าหมายในการจัดการ
ความรู ้
. นักเรี ยนกําหนด
วิธีการทีจะทําให้
เป้ าหมายในการจัดการ
ความรู ้บรรลุตาม
เป้ าหมาย
. นักเรี ยนช่วยกัน
สรุ ปเป้ าหมายและ
วิธีการจัดการความรู ้
ของกลุ่มเป็ นเอกสาร
หรื อแผนภูมิหรื ออืน ๆ
. นักเรี ยนอภิปราย
ร่ วมกันเกียวกับ
เป้ าหมายในการจัดการ
ความรู ้อย่างเต็มที

345
ตารางที 1 กระบวนการจัดการความรู้ (ต่อ)
ขันตอน
. การสร้างความรู ้
(Knowledge Creating)
จากความรู ้ทีฝังลึก
(Tacit Knowledge)
เป็ นความรู ้ที ชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge)
เป็ นการสร้างความรู ้
โดยให้นกั เรี ยนไป
ศึกษาค้นคว้าจากความรู ้
ทีฝังลึก (Tacit
Knowledge) จนได้
ความรู ้ทีมีอยูใ่ นตัวตน
ของนักเรี ยนเปลียนเป็ น
ความรู ้ทีชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge)

กิจกรรม

บทบาทครู

. นักเรี ยนในกลุ่มแบ่งหน้าที
กันไปศึกษาค้นคว้า หรื อ
แสวงหาความรู ้ จากปราชญ์
ชาวบ้าน เอกสารหรื ออืน ๆ
. นักเรี ยนในกลุ่มไปศึกษา
ค้นคว้าความรู ้จากปราชญ์
ชาวบ้าน เอกสารหรื ออืน ๆ
. นักเรี ยนแต่ละคนทํา
เอกสารสรุ ปความรู ้ทีได้จาก
การแสวงหาความรู ้

ครู ชีแนะแหล่งเรี ยนรู ้
หรื อแนวทางในการ
แสวงหาความรู ้จาก
ปราชญ์ชาวบ้าน จาก
เอกสาร หรื ออืน ๆ
และเสนอแนะแนวทาง
ในการจัดระบบข้อมูล
จากการแสวงหาความรู ้

บทบาทนักเรี ยน

. นักเรี ยนไปศึกษา
ค้นคว้า หรื อแสวงหา
ความรู ้ จากปราชญ์
ชาวบ้าน เอกสารหรื อ
อืน ๆ
2. นักเรี ยนรวบรวม
ข้อมูลตามทีได้รับ
มอบหมายจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ
. นักเรี ยนนําความรู ้ที
ได้จากการรวบรวมมา
แยกแยะเพือหาข้อสรุ ป
ในการแลกเปลียน
ความรู ้
. นักเรี ยนสรุ ป
ความรู ้ทีได้จากการ
แสวงหาความรู ้
. การแลกเปลียน
. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกัน . ครู ชีแนะแนวทางใน . นักเรี ยนอภิปราย
ความรู ้เพือให้เกิดองค์ อภิปรายเพือเป็ นการขยาย
การแลกเปลียนความรู ้ แลกเปลียนความรู ้จาก
ความรู ้ใหม่
ขอบข่ายของความรู ้โดยการ โดยการอภิปรายร่ วมกัน การศึกษาค้นคว้ากับ
(Knowledge Sharing แลกเปลียนความรู ้จากการไป ของสมาชิกในกลุ่มจน เพือนในกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าจากปราชญ์
เกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ . นักเรี ยนรวบรวม
for the New Body of
ข้อมูลและสรุ ปความรู ้
Knowledge) เป็ นการ ชาวบ้าน เอกสาร หรื ออืน ๆ . เปิ ดโอกาสให้
แลกเปลียนความรู ้โดย 2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกัน นักเรี ยนได้แสดงความ ทีได้จากการอภิปราย
ของสมาชิกในกลุ่ม
การระดมความคิดเห็น จัดทําเอกสารสรุ ปสาระสําคัญ คิดเห็นอย่างเต็มที
เพือเป็ นองค์ความรู ้
ของสมาชิกในกลุ่ม จน ทีได้จากการแลกเปลียน
ใหม่
เกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ ความรู ้
ของกลุ่ม
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ตารางที 1 กระบวนการจัดการความรู้ (ต่อ)
ขันตอน
. การจัดเก็บ
ความรู ้อย่างเป็ น
ระบบ
(Systematic
Storing of
Knowledge)
เป็ นการจัดทํา
ข้อมูลให้เป็ นระบบ
เป็ นฐานความรู ้
โดยการนํา
เทคโนโลยีมาช่วย
ให้เข้าถึงความรู ้
ได้ง่าย และรวดเร็ ว
ขึน

. การประยุกต์ใช้
ความรู ้
(Knowledge
Applying) เป็ นการ
นําความรู ้ทีได้
มาสร้างผลงานให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง และชุมชน
อย่างสร้างสรรค์

กิจกรรม
1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเอกสาร

บทบาทครู

ครู ชีแนะแนวทางในการ
สรุ ปสาระสําคัญทีได้จากการ
จัดเก็บความรู ้โดยใช้
แลกเปลียนความรู ้มาทําความ
เทคโนโลยีมาจัดเก็บให้
เข้าใจ แล้วแยกแยะประเด็น
เป็ นระบบเพือให้เข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย เช่น การเขียน
ความรู ้ หรื อหลอมรวมความรู ้
การพิมพ์ การวาด
เพือความสะดวกในการจัดเก็บ
ความรู ้
การถ่ายภาพ
. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มบันทึก
การบันทึกเสี ยง
ความรู ้ ทีได้จากการศึกษาค้นคว้า การทําฐานข้อมูลใน
มาจัดเก็บไว้ในรู ปแบบต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
เช่น การเขียน การพิมพ์ การวาด
การถ่ายภาพ การบันทึกเสี ยง
ทําฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์
เป็ นต้น

บทบาทนักเรี ยน

. นักเรี ยนเลือก
วิธีการจัดเก็บ
ความรู ้ตามความ
สนใจของกลุ่ม
. นักเรี ยนจัดทํา
ข้อมูลทีได้จากการ
แลกเปลียนความรู ้
มาจัดเก็บให้เป็ น
ระบบโดยใช้
เทคโนโลยีเพือให้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
เช่น การเขียน
การพิมพ์ การวาด
การถ่ายภาพ
การบันทึกเสี ยง
การทําฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์
เป็ นต้น
. นักเรี ยนแต่กลุ่มนําความรู ้ทีได้ ครู คอยช่วยเหลือและให้
. นักเรี ยนนํา
จากการจัดเก็บความรู ้มา
คําปรึ กษาแก่นกั เรี ยนแต่ละ ความรู ้ทีได้จาก
ประยุกต์ใช้ เช่น การเขียน
กลุ่มในการประยุกต์ใช้
จัดเก็บความรู ้มา
โครงงาน
ความรู ้ เพือนํามาสร้างเป็ น ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ผลงานให้เกิดประโยชน์
กับตนเอง และ
. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มพัฒนา
ต่อตนเอง และต่อชุมชน ชุมชนเช่น
ผลงานตามโครงงานทีนําเสนอ
การจัดทําโครงงาน
อย่างสร้างสรรค์
ของกลุ่ม
. นักเรี ยนแต่ละ
. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอ
กลุ่มพัฒนาผลงาน
ผลงาน
ตามโครงงานที
นําเสนอ
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ตารางที

กระบวนการจัดการความรู้ (ต่อ)

ขันตอน

กิจกรรม

บทบาทครู

บทบาทนักเรี ยน
. เผยแพร่ ผลงาน
โดยการจัด
นิทรรศการ หรื อ
เผยแพร่ ทาง
อินเทอร์เน็ต เช่น
หนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
(E-book) หนังสื อ
การ์ตูน หนังสื อ
เล่มเล็ก เว็บบล็อก
เป็ นต้น

การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลจะช่วยให้ครู ทราบว่าการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถินของ
นักเรี ยนทีดําเนินการว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ การวัดและประเมินผลแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที 1 การประเมิ น วิเคราะห์ นัก เรี ย นก่ อนการเรี ย นการสอนด้วยการทํา แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน เรื องภูมิปัญญาท้องถิ นจังหวัดอุบลราชธานี ระยะที 2 การประเมิน
ความก้าวหน้าระหว่างเรี ยนด้วยการปฏิ บตั ิ (Performance Assessment) เป็ นการประเมินขันตอน
การปฏิบตั ิทกั ษะการจัดการความรู้โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) และ
ระยะที 3 การประเมินความสําเร็ จหลังเรี ยน ประกอบด้วย 1) การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนหลังเรี ยน เรื องภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี 2) การประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรี ยน ซึ งใช้แบบรายงานตนเองที มี ต่อรู ปแบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ดการจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา และ 3) ถอดบทเรี ยนการจัดการความรู้
หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
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เงือนไขการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้
เงือนไขการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ มีปัจจัยทีสําคัญอยู่ 2 ประการ ดังนี
1. ปัจจัยทีเอือต่อการจัดการความรู ้ และปัจจัยทีสนับสนุ นต่อการจัดการความรู ้
1.1 ปัจจัยทีเอือต่อการจัดการความรู ้ของนักเรี ยน ดังนี
1.1.1 บรรยากาศ หมายถึง สภาพแวดล้อมทางการเรี ยน ซึงประกอบไปด้วย
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ ด้านจิตวิทยา และด้านสังคม
1.1.1.1 ด้านกายภาพ เป็ นสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในห้องเรี ยนทีจะ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีความสุ ข เช่น ห้องเรี ยนมีขนาดเหมาะสม มีแสงสว่าง
เพียงพอกระดานดํามีขนาดเหมาะสม โต๊ะเก้าอีมีขนาดเหมาะสมกับวัยนักเรี ยน เป็ นต้น
1.1.1.2 ด้านจิตวิทยา เป็ นสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจทีนักเรี ยนรู้ สึก
สบายใจมี ความอบอุ่ น มี ค วามเป็ นกัน เอง มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ อ ันดี ต่อ กัน มี ค วามรั ก ความศรั ท ธาต่ อ
ครู ผสู้ อนตลอดจนมีอิสระในการแสดงออกอย่างมีกาลเทศะ
1.1.1.3 ด้า นสั ง คม เป็ นสภาพแวดล้อ มที ปลู ก ฝั ง ให้นัก เรี ย นรู้ จ ัก การ
แลกเปลียนความรู ้ซึงกันและกัน รู ้จกั การรับฟั งความคิดเห็นของคนอืน การมีมนุษย์สัมพันธ์ การ
จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่ นจัดกลุ่มในลักษณะการนังเป็ นวงกลมเพือให้เด็กมี ปฏิ สัมพันธ์
มองเห็นหน้าเพือนทุกคน การทํางานเป็ นกลุ่ม
1.1.2 บุคลากร หมายถึง ผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนมี
ดังนี
1.1.2.1 คุ ณ เอื อ หมายถึ ง ผูบ้ ริ ห ารมี ห น้า ที สนับ สนุ น นโยบายด้า น
หลักสู ตรในการจัดความรู ้ ในโรงเรี ยน จัดสรรทรัพยากรสําหรับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
อํานวยความสะดวกให้กบั นักเรี ยนในการศึกษาค้นคว้าความรู ้ทงในโรงเรี
ั
ยนและนอกโรงเรี ยนใน
การจัดหางบประมาณสนับสนุ นให้นักเรี ยนได้ปฏิ บตั ิ กิจกรรมนอกสถานที จัดหาวัสดุ -อุปกรณ์
ระบบเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการใช้งาน
1.1.2.2 คุ ณอํานวย หมายถึ ง ครู มีหน้าทีในการกําหนดกิ จกรรมให้กบั
นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู้ ต ามความสามารถ อํา นวยความสะดวกในการจัด การความรู้ ข องนัก เรี ย น
ส่ งเสริ มให้เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ เชื อมโยงระหว่างนักเรี ยนในกลุ่มทีมีมีเป้ าหมายการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน เชื อมโยงระหว่า งนักเรี ย นต่า งกลุ่ ม เชื อมโยงกับ ปราชญ์ชาวบ้า น เพื อให้ก ารจัดการ
ความรู้ของนักเรี ยนดําเนินการไปด้วยความเรี ยบร้อย
1.1.2.3 คุ ณ กิ จ หมายถึ ง นัก เรี ย นมี หน้า ที ในการดํา เนิ นกิ จกรรมการ
จัดการความรู ้ มีบทบาทในการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองในการศึกษาค้นหาความรู ้ทงในตั
ั ว
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บุคคล (Tacit Knowledge) และภายนอกบุคคล (Explicit Knowledge) แล้วนําความรู ้นนมา
ั
แลกเปลียนความรู ้ ร่วมกันจนกลายเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ และนําความรู ้ นนมาจั
ั
ดเก็บไว้ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เช่ น หนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ หนังสื อเล่มเล็ก หนังสื อการ์ ตูน เว็บบล็อก เป็ นต้น แล้วนํา
ความรู ้นนไปขยายผลโดยการเผยแพร่
ั
ความรู ้แก่ผอู ้ ืน และนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
1.2 ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้
1.2.1 หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 จุดมุ่งหมาย
ของหลักสู ตรในข้อ 5 กล่าวว่า นักเรี ยนมีจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย
การอนุ รัก ษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม มี จิตสาธารณะที มุ่งทําประโยชน์และมุ่งสร้ า งสิ งทีดี ง ามใน
สังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
1.2.2 เทคโนโลยี เป็ นเครื องมือทีนักเรี ยนใช้เพือการสื บค้นข้อมูล การค้นหา
ความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ โรงเรี ยนจะต้องจัดหาให้มีอย่างเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรี ยน เช่น
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
1.2.3 แหล่งเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้ ทีสนับสนุ นให้นกั เรี ยนได้ปฏิ บตั ิ
กิจกรรมอย่างหลากหลายทังในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน ได้แก่ แหล่งเรี ยนรู ้ทีเป็ นสถานที เช่น
วัด พิพิธภัณฑ์ ทีอยูอ่ าศัย แหล่งโบราณคดี แหล่งเรี ยนรู ้ทีเป็ นบุคคล เช่น ปราชญ์ชาวบ้านสาขา
ต่าง ๆ ครู ภูมิปัญญา เป็ นต้น
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การหาประสิ ทธิภาพความสอดคล้ องเชิงโครงสร้ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา
โดยผู้เชี ยวชาญ จํานวน 5 คน

ประเด็นการตรวจสอบ

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญคนที
X

. การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
. การกําหนดองค์ประกอบของ
รู ปแบบมีความเหมาะสมครอบคลุมความ
ต้องการจําเป็ นตามแนวคิดการจัดการ
ความรู้
. องค์ประกอบของรู ปแบบแต่ละ
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์สอดคล้อง
ส่ งเสริ มซึ งกันและกัน
รวมการกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน
. องค์ประกอบเชิงหลักการและ
วัตถุประสงค์
. . หลักการของรู ปแบบมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
พืนฐาน สามารถใช้เป็ นกรอบในการ
กําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน แสดง
ให้เห็นจุดเน้นในการเรี ยนการสอน
. . วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมชัดเจนสามารถแสดงถึงสิ งที
มุ่งหวังให้เกิดขึนกับผูเ้ รี ยน

ระดับ
ความ
เหมาะสม/
S.D
สอดคล้อง

รวม

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

4.70

0.45

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด
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ประเด็นการตรวจสอบ

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญคนที
X

. . หลักการและวัตถุประสงค์
มีความสอดคล้องกัน
รวมองค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
. องค์ประกอบเชิงกระบวนการ
. . กระบวนการเรี ยนการสอนมี
ขันตอนครบถ้วน เหมาะสมและ
สอดคล้องต่อเนืองกัน
. . ขันตอนการเรี ยนการสอนมี
ความเหมาะสม สามารถทําให้การเรี ยน
การสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
. . ขันตอนการเรี ยนการสอนมี
ความสอดคล้องกับหลักการและ
วัตถุประสงค์
รวมองค์ประกอบเชิงกระบวนการ
. องค์ประกอบเชิงเงือนไขการนํา
รู ปแบบไปใช้
. . ปั จจัยทีเอือต่อการเรี ยนรู ้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักการและ
วัตถุประสงค์
. . ปั จจัยสนับสนุนมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรี ยน
การสอน
รวมองค์ประกอบเชิงเงือนไขการนํารู ปแบบไปใช้
รวม

ระดับ
ความ
เหมาะสม/
S.D
สอดคล้อง

รวม

.

.

มากทีสุ ด

4.58

0.55

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มาก

.

.

มากทีสุ ด

4.53

0.64

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

.
.

4.55

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

.
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิทางการเรียน
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบทีถูกทีสุ ดเพียงข้อเดียว
เรืองที 1: ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนา
1. ข้อใดให้ความหมายของคําต่อไปนีไม่ถูกต้อง
ก. ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นวัฒนธรรมทีคนในท้องถินปฏิบตั ิสืบต่อกันมาเป็ นประจํา
(ข.) ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นระเบียบทีสังคมกําหนดแบบแผนไว้อย่างชัดเจนว่า
ควรจะประพฤติปฏิบตั ิตามขันตอน
ค. ศาสนาเป็ นความเชื อในสิ งศักดิสิ ทธิ สิ งเหนือธรรมชาติ ในหลักอภิปรัชญาว่าทุกสรรพสิ ง
เกิดขึนมาดํารงอยูแ่ ละจะเป็ นเช่นไรต่อไป
ง. คติ ความเชื อ เป็ นสิ งทีควรประพฤติปฏิบตั ิ หรื อเป็ นสิ งต้องห้าม ห้ามไม่ให้กระทํา
เพราะไม่เหมาะสม ไม่ควรกระทําถ้าทําไปจะเป็ นบาป เป็ นคนชัว ซึงถือเป็ นการคะลํา
2. การทําบุญข้าวประดับดิน ของคนอีสานให้คติสอนใจเกียวกับเรื องใด
ก. ความอดทน
ข. ความเมตตา
ค. ความสามัคคี
(ง.) ความกตัญ ูกตเวที
3. ในวันสงกรานต์จะมีการสรงนําอัฐิบรรพบุรุษ และรดนําดําหัว “การรดนําดําหัว”
เป็ นประเพณี ทีแสดงถึงอะไร
ก. เป็ นการแสดงความรัก ความเทิดทูนต่อผูม้ ีพระคุณ
ข. เป็ นแนวปฏิบตั ิทีลูกหลานจะต้องปฏิบตั ิต่อบรรพบุรุษเป็ นประจํา
(ค.) เป็ นการแสดงความกตัญ ูกตเวที ขอโทษขอขมาทีอาจเคยล่วงเกินผูใ้ หญ่
ง. เป็ นการให้เกียรติต่อญาติผใู ้ หญ่ในการขับไล่สิงอัปมงคลออกจากร่ างกาย
4. มะนาวเป็ นเด็กทีไม่เคยนังหรื อยืนกีดขวางทางเดินเลย เนื องจากมะนาวจําคําสอนของพ่อทีว่า
“อย่านังขวางประตู มันคะลํา” แสดงว่ามะนาวมีการจัดการความรู ้ตามข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
ข. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
ค. การจัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ
(ง.) การประยุกต์ใช้ความรู้
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5. ประเพณี ในข้อใดของชาวจังหวัดอุบลราชธานีทีไม่เกียวข้องกับพระพุทธศาสนา
(ก.) การสู ตขวัญ
ข. การทอดกฐิน
ค. การทอดผ้าป่ า
ง. การกวนข้าวทิพย์
6. ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถินให้ประโยชน์แก่นกั เรี ยนและชุมชนอย่างไรมากทีสุ ด
(ก.) มีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ข. มีการพบปะสังสรรค์ร่วมกัน
ค. มีการสร้างสรรค์ผลงานชินใหม่ ๆ
ง. มีการสร้างสรรค์กิจกรรมในชุมชน
7. บุญเดือนหกของอําเภอโพธิไทร นักเรี ยนและเพือนช่วยกันถ่ายวีดิโอ ขบวนเซิ งบังไฟ
นักเรี ยนและเพือนมีการจัดการความรู้ตามข้อใด
ก. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
(ข.) การจัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ
ค. การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
ง. การประยุกต์ใช้ความรู้
8. ถ้านักเรี ยนจะไหว้พระแต่ไม่มีดอกบัวไหว้พระ นักเรี ยนจะใช้ดอกไม้ตามข้อใด
ก. ดอกรัก
(ข.) ดอกพุด
ค. ดอกหน้าวัว
ง. ดอกซ่อนกลิน
9. เทศกาลเข้าพรรษาการแห่ เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี นักเรี ยนและเพือนไปศึกษา
การแกะสลักจากชุมชน และนําความรู้ทีได้จากชุมชนมาจัดนิทรรศการ นักเรี ยนและเพือน
มีการจัดการความรู้ตามข้อใด
ก. การออกแบบการจัดการความรู้
ข. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
ค. การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
(ง.) การประยุกต์ใช้ความรู้
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10. การแกะสลักเทียนพรรษา จะบรรลุเป้ าหมายได้ นักเรี ยนจะต้องทําอย่างไรเป็ นลําดับแรก
ก. เขียนแผนงานไว้ล่วงหน้า
(ข.) การปฏิบตั ิตามแผนทีวางไว้
ค. ความสามัคคีของคนในชุมชน
ง. มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เรืองที 2: ภาษาและวรรณกรรม
11. “คันได้กินปลาแล้ว อย่าลืมเอาแหตาก ห่าว่าแหขาดแล้ว ปลาสิ ได้ฮ่อมได๋ ” จากผญาทีกล่าวมา
ข้างต้น หมายถึงข้อใด
(ก.) การทดแทนบุญคุณ
ข. การทําอาชีพประมง
ค. การทอดแหหาปลา
ง. การประกอบอาชีพ

ทีมา: กระต่ายกับเต่า จาก http://www.google.co.th/search?q
12. จากภาพข้างบน จากนิทานเรื องกระต่ายกับเต่า นักเรี ยนคิดว่ากระต่ายขาดคุณสมบัติ ตามข้อใด
(ก.) การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
ข. การออกแบบการจัดการความรู้
ค. การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
ง. การประยุกต์ใช้ความรู้
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13. เซียงฆ่องหรื อเสี ยงข้องเป็ นพิธีกรรมทีเกิดจากความเชือในเรื องใด
(ก.) ผี
ข. เทวดา
ค. นางไม้
ง. รุ กขเทวดา
14. “คนผูม้ ีความฮู ้ ซูซีเฮ็ดบ่แหม่น ความฮูม้ ีท่อแผ่นฟ้ าเป็ นบ้าท่อแผ่นดิน” ผญาทีกล่าวมาข้างต้น
มีความหมายตรงกับข้อใด
(ก.) มีความรู ้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด
ข. มีความรู้มากทํางานมากจนกลายเป็ นบ้า
ค. มีความรู ้จะต้องนําไปใช้แทนคุณแผ่นดิน
ง. มีความรู ้ถา้ ไม่รู้จกั นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ไม่มีความหมาย
15. “คันบ่ออกจากบ้านกะบ่เห็นด่านแดนไกลคันบ่ไปหาเฮียนกะบ่มีความฮู”้ จากผญาทีกล่าวมา
ข้างต้นตรงกับข้อใด
(ก.) การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
ข. การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
ค. การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
ง. การประยุกต์ใช้ความรู้
16. เซียงเมียง เป็ นคนมีปฏิภาณไหวพริ บดี ถ้าจะให้ดี เซียงเมียงต้องมีคุณธรรมในเรื องใด
ก. ขยัน
(ข.) เสี ยสละ
ค. ซื อสัตย์
ง. ประหยัด
17. ผญาในข้อใดมีความหมายในการเตรี ยมความพร้อมในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
(ก.) มีเงินหว่าได้ มีไม้เฮ็ดเฮือนงาม
ข. อยากจนให้ขีถี อยากมีให้เฮ็ดทาน
ค. ทุกข์ให้เลียง ปากเกลียงให้ไหล่หนี
ง. ทุกข์บ่มีเสื อผ้าฝาเฮือนดีพอหลีอยู่ ทุกข์บ่มีขา้ วอยูท่ อ้ งสิ นอนหลีอยูจ่ งได๋
ั
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18. การปฏิบตั ิในข้อใดแสดงถึงการอนุรักษ์หมอลําอีสานได้เหมาะสมทีสุ ด
ก. ควรทําการจัดตังเป็ นพิพิธภัณฑ์หมอลํา
(ข.) ควรนําดนตรี สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กบั หมอลํา
ค. รัฐบาลควรเข้าไปส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการแข่งขันหมอลําประจําหมู่บา้ น
ง. หน่วยงานของรัฐควรส่ งเสริ มสนับสนุนงบประมาณในการเรี ยนการสอนหมอลํา
19. ข้อใดทีเกียวข้องกับการจัดเก็บความรู ้
ก. ลุงเพาพาลูกชายไปทอดแห
ข. ป้ าสําลีแต่งกลอนลําให้ลูกสาวลํา
ค. ยายมาสอนรําเซิ งให้กบั หลานสาว
(ง.) ตาวีเขียนบทสู ตขวัญลงในหนังสื อก้อม
20. “คันอยากได้คู่ซอ้ น ให้มีผปู ้ รึ กษา ให้ค่อยปรึ กษาขุนหมู่พงษ์พนั เชือ ให้เจ้าปรึ กษาเฒ่าขุนกวน
พ่อแม่ คันเฒ่าแก่บ่พอ้ ม เซาถ่อนอย่าเอา” จากผญาทีกล่าวมาเป็ นการจัดการความรู ้ตามข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
ข. การออกแบบการจัดการความรู้
ค. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
(ง.) การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
เรือง 3: ศิลปกรรม และโบราณคดี
21. “ห้องส่ วม” เป็ นส่ วนหนึงของเรื อนนอนใหญ่ของเรื อนอีสาน หมายถึงอะไร
ก. ห้องนอนลูกชาย
(ข.) ห้องนอนลูกสาว
ค. ห้องนอนพ่อแม่
ง. ห้องนอนตายาย
22. ถ้านักเรี ยนจะไปทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม นักเรี ยนจะมีวธิ ี การเตรี ยมความพร้อม
อย่างไร
ก. ศึกษาภาพวาดอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ข. เตรี ยมร่ างกายให้พร้อมก่อนการเดินทาง
(ค.) ศึกษาเส้นทางไปอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ง. เตรี ยมสําภาระในการเดินทางให้พร้อม
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23. แหล่งโบราณคดีบา้ นก้านเหลือง จังหวัดอุบลราชธานี พบภาชนะบรรจุกระดูก เป็ นความเชือ
เกียวกับความตายของคนแถบนีอย่างไร
ก. เป็ นการฝังศพในดิน
(ข.) เป็ นการฝังศพครังที 2
ค. เป็ นการฝังศพของชาวบ้าน
ง. เป็ นการให้เกียรติผตู ้ ายอย่างสู งสุ ด
24. นักเรี ยนและเพือนช่วยกันเขียนแผนภูมิปราชญ์ชาวบ้านแต่ละสาขาและมอบหมายให้แต่ละคน
ไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน จากทีกล่าวมาแสดงว่านักเรี ยน และเพือนกําลังจัดการความรู ้
ตามข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
(ข.) การออกแบบการจัดการความรู้
ค. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
ง. การประยุกต์ใช้ความรู้
25. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีของชาวจังหวัดอุบลราชธานี
ก. แสดงความเป็ นมาของชุมชน
(ข.) แสดงถึงความมังคังของชุมชน
ค. เป็ นความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
ง. เป็ นการเชือมโยงเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบนั ของชุมชน
26. ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ของโบราณคดีได้ถูกต้อง
ก. ปราสาทบ้านเบ็ญ: ประติมากรรม
ข. ภาพเขียนผาแต้ม: ประติมากรรม
(ค.) หอไตรวัดทุ่งศรี เมือง: สถาปัตยกรรม
ง. บานประตูพระอุโบสถวัดแจ้ง : สถาปัตยกรรม
27. ถ้านักเรี ยนเห็นนักท่องเทียวสลักชือลงบนผนังถําทีผาแต้มนักเรี ยนจะทําอย่างไร
ก. บอกให้หยุดเขียน และไปบอกเจ้าหน้าทีตํารวจ
(ข.) บอกให้หยุดเขียน และให้ความรู ้เกียวกับความสําคัญของแหล่งประวัติศาสตร์
ค. ไม่บอก เพราะไม่ใช่เจ้าทีอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ง. ไม่บอก เพราะแก้ไขอะไรไม่ได้เนืองจากสลักชือไปแล้ว
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28. ทองพูนกับเพือนในกลุ่มนําเนือหาทีได้จากการไปศึกษาค้นคว้ามาสรุ ปร่ วมกัน แสดงว่า
ทองพูนกับเพือนกําลังจัดการความรู ้ตามข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
ข. การออกแบบการจัดการความรู้
ค. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
(ง.) การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
29. ข้อใดเป็ นการอนุรักษ์ศิลปกรรมทีนักเรี ยนสามารถทําได้ง่ายทีสุ ด
ก. ทําวีดิทศั น์ศิลปกรรมจังหวัดอุบลราชธานีออกจําหน่าย
ข. เป็ นมัคคุเทศก์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ค. เป็ นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ศิลปกรรมให้กบั จังหวัดอุบลราชธานี
(ง.) เขียนคําขวัญการอนุรักษ์ศิลปกรรมจังหวัดอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์ให้เพือน ๆ
ฟังหน้าเสาธง
30. วนาและเพือนไปศึกษาแหล่งโบราณคดีบา้ นก้านเหลือง เพือนํามาจัดทําเป็ นแผ่นพับแนะนํา
แหล่งท่องเทียวของจังหวัดอุบลราชธานี วนาและเพือนกําลังจัดการความรู ้ตามข้อใด
ก. การออกแบบการจัดการความรู้
ข. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
(ค.) การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
ง. การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
เรืองที 4: การละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
31. “เป็ นการฝึ กทักษะการใช้มือใช้นิว การสังเกต การใช้สายตา ไหวพริ บ และการคํานวณ” จาก
ประโยคทีกล่าวมาข้างต้น เป็ นการละเล่นชนิดใด
ก. การเล่นงูกินหาง
(ข.) การเล่นหมากเก็บ
ค. การเล่นขีม้าส่ งเมือง
ง. การเล่นมอญซ่อนผ้า
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32. เครื องดนตรี ทีเกิดจากสภาพของดินฟ้ าอากาศ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล สภาพดินแตกระแหง
แห้งแล้ง อากาศร้อนยากแก่การเพาะปลูก เป็ นเหตุทีทําให้เกิดเครื องดนตรี ชนิดนีขึนมาใน
ภาคอีสาน เพราะเสี ยงของดนตรี ชนิดนี เมือได้ฟังแล้วจะรู ้สึกถึงความรันทด หดหู่ใจซึงสะท้อน
ออกมาเป็ นเสี ยงของเครื องดนตรี ทีชือว่าอะไร
(ก.) โหวต
ข. แคน
ค. โปงลาง
ง. พิณหรื อซุง
33. การละเล่นในข้อใดทีสามารถออกแบบการเล่นได้มากทีสุ ด
ก. การเล่นบักปิ น
ข. การเล่นขาโถกเถก
(ค.) การเล่นเฮือนน้อย
ง. การเล่นเสื อข้ามห้วย

ทีมา: การฟ้ อนรําอีสาน จาก http://www.baanmaha.com/community/thread
34. จากรู ปภาพข้างบนต้องการสื อให้เห็นถึงวิถีชีวติ ของคนอีสานอย่างไร
(ก.) การทํามาหากิน
ข. ศิลปะการแสดง
ค. ความสนุกร่ าเริ ง
ง. วัฒนธรรมประเพณี

.html
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35. การทีคนอีสานไปทํางานทีภาคใต้แล้วนําหนังตะลุงมาแสดงทีภาคอีสานโดยมีการปรับเปลียน
ให้เข้ากับวัฒนธรรมและความเชือซึงเป็ นกระบวนการทีเรี ยกว่าอะไร
ก. การแพร่ หลายทางวัฒนธรรม
(ข.) การปรับเปลียนทางวัฒนธรรม
ค. การแลกเปลียนทางวัฒนธรรม
ง. การปรับโครงสร้างทางวัฒนธรรม
36. ถ้านักเรี ยนจะไปทัศนศึกษาห้องพิพิธภัณฑ์ดนตรี หรื อพิพิธภัณฑ์อืน ๆ นักเรี ยนจะต้อง
เตรี ยมตัวอย่างไรเป็ นลําดับแรก
(ก.) วางแผนการศึกษาข้อมูล
ข. ค้นข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต
ค. ติดต่อเจ้าหน้าทีพิพิธภัณฑ์
ง. ไปสอบถามผูท้ ีเคยไปพิพิธภัณฑ์มาก่อน
37. “โอเฮาโอศรัทธาเฮาโอ ขอเหล้าเด็ดนําเจ้าจักโอขอเหล้าโทนําเจ้าจักถ้วยหวานจ้วย ๆ ด้วยปาก
หลานชาย เอามายายหลานชายให้คู่ ขันบ่คู่ตูข่อยบ่หนีตายเป็ นผีกะสิ นาํ มาหลอก ออกจาก
บ้านกะสิ หว่านดินนําหว่านดินนํากะให้แม่สาวย้าน...” จากกาพย์เซิ งบังไฟทีกล่าวมาข้างต้น
ได้กล่าวถึงการขอดืมเหล้าถ้ายึดถือตามประเพณี ของคนอีสานเป็ นการละเมิดคําสอนตามหลัก
พระพุทธศาสนาหรื อไม่
(ก.) ละเมิด เพราะ ผิดศีล 5
ข. ละเมิด เพราะเป็ นสิ งผิดกฎหมาย
ค. ไม่ละเมิด เพราะทําตามประเพณี
ง. ไม่ละเมิด เพราะงานบุญสนุกสนานทุกคนดืมได้
38. ถ้านักเรี ยนจะอนุรักษ์การละเล่นพืนบ้านนักเรี ยนจะมีวธิ ี การอย่างไรทีทําได้ง่ายทีสุ ด
ก. ตังชมรมการละเล่นพืนบ้าน
(ข.) ชวนเพือนเล่นการละเล่นพืนบ้าน
ค. จัดตังพิพิธภัณฑ์การละเล่นพืนบ้าน
ง. ออกเสี ยงตามสายในโรงเรี ยนเพือปลูกจิตสํานึก
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39. “หมอลําซิ ง” เป็ นการลําทีเกิดจากภูมิปัญญาตามข้อใด
ก. การสร้างความรู้ เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
ข. การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
(ค.) การประยุกต์ใช้ความรู้
ง. การแลกเปลียนความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
40. นุดีไปเทียววัดทุ่งศรี เมือง และพบภาพวาดทีผนังโบสถ์จึงได้ถ่ายภาพและนําภาพนันมาให้
นุชดู และนุชก็ไปถ่ายภาพทีสิ มวัดบ้านนาควาย นุ ดีกบั นุ ชได้พดู คุยกันว่าจะนําท่ารําทีพบ
จากวัดทังสองมาเป็ นท่ารําในงานแห่เทียนพรรษา นุดีกบั เพือนมีการจัดการความรู ้ตามข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
ข. การออกแบบการจัดการความรู้
(ค.) การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
ง. การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
เรืองที 5: ชี วติ ความเป็ นอยู่ และวิทยาการ
41. ข้อใดให้ความหมาย “หัตถกรรม” ได้ถูกต้องทีสุ ด
ก. งานฝี มือทีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม
ข. งานทีผลิตจากเครื องจักรกลทังหมด
(ค.) งานฝี มือทีทําจากวัสดุทีมีในท้องถิน
ง. งานฝี มือทีผลิตโดยใช้มือทําเท่านัน
42. กระบวนการถนอมอาหารจาก “ปลาร้า” ถ้าขาดสิ งใดต่อไปนีจะทําให้การหมักปลาร้า
ไม่ได้ผล
ก. รํา
(ข.) เกลือ
ค. ข้าวคัว
ง. ผงชูรส
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43. นักเรี ยนและเพือนจะไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเกียวกับการถนอมอาหารของคนอีสาน
นักเรี ยนและเพือนช่วยกันกําหนดว่าจะไปสัมภาษณ์ใครบ้าง บ้านอยูท่ ีไหน และจะสัมภาษณ์
ด้วยวิธีการอย่างไร แสดงว่านักเรี ยนและเพือนมีการจัดการความรู ้ตามข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
(ข.) การออกแบบการจัดการความรู้
ค. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
ง. การแลกเปลียนความรู้ เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
44. ปลีกล้วยนอกจากทําอาหาร เช่น ใช้ทาํ แกง ยําหัวปลี และปลีกล้วยยังมีสรรพคุณตามข้อใด
(ก.) ขับนํานม
ข. แก้ทอ้ งร่ วง
ค. เป็ นยาระบาย
ง. รักษาแผลในกระเพาะ

ทีมา: การทําเครื องจักสาน จาก http://www.google.co.th/search?q=%
45. จากภาพข้างบน คุณตากําลังสอนลูกและหลานสานสุ่ ม นักเรี ยนคิดว่าเป็ นการจัดการความรู้
ตามข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
ข. การออกแบบการจัดการความรู้
(ค.) การสร้างความรู้ จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
ง. การแลกเปลียนความรู้ เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่

364
46. วสาไปเยียมน้าสาวทีอยูพ่ งั งา วสาสอนลูกน้าให้ทาํ แกงอ่อม และลูกน้าสอนวสาทําแกงเหลือง
แสดงว่าวสาและลูกน้ากําลังจัดการความรู ้ตามข้อใด
ก. การสร้างความรู้ จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
ข. การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
(ค.) การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู ้
ง. การประยุกต์ใช้ความรู้
47. ถ้านักเรี ยนมี ปลา สับปะรด เกลือ นักเรี ยนจะแปรรู ปอาหาร ตามข้อใด
ก. แหนม
ข. ปลาจ่อม
(ค.) เค็มบักนัด
ง. ดองสับปะรด
48. ถ้านักเรี ยนจะสานปลาตะเพียน หรื อสานนก หรื อสานตะกร้อ นักเรี ยนจะใช้วสั ดุตามข้อใด
ถึงจะเพิมมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ และมีความคงทน
ก. ไม้ไผ่สีสุก เพราะมีความเหนียว และมีสีสวยงาม
ข. กระดาษ เพราะนิม และเลือกสี ได้อย่างหลากหลาย
ค. ใบลาน เพราะมีความคงทน ไม่เหียว และหายาก
(ง.) เส้นพลาสติก เพราะมีความเหนียว และไม่แตกหรื อหักง่าย
49. อําเภอโพธิไทร มีการทอผ้าลายผักแว่น ตามพืนถินของตัวเองทีมีผกั แว่นขึนตามท้องนา
แสดงว่าชาวอําเภอโพธิ ไทรมีการจัดการความรู ้ตามข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
ข. การออกแบบการจัดการความรู้
ค. การแลกเปลียนความรู้ เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
(ง.) การประยุกต์ใช้ความรู้
50. นักเรี ยนได้ยนิ ยายมีและยายสาคุยกันในเรื อง การย้อมผ้าด้วยคราม และนักเรี ยนบอกคุณยาย
ทังสองว่าจะเขียนเป็ นหนังสื อเล่มเล็กให้คุณยายเก็บไว้เพือเป็ นสมบัติของลูกหลานต่อไป
แสดงว่านักเรี ยนมีการจัดการความรู ้ให้กบั คุณยายตามข้อใด
ก. การออกแบบการจัดการความรู้
ข. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
(ค.) การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
ง. การแลกเปลียนความรู้ เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิทางการเรียนหลังเรียน
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบทีถูกทีสุ ดเพียงข้อเดียว
เรืองที 1: ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ ศาสนา
1. การแกะสลักเทียนพรรษา จะบรรลุเป้ าหมายได้ นักเรี ยนจะต้องทําอย่างไรเป็ นลําดับแรก
ก. เขียนแผนงานไว้ล่วงหน้า
(ข.) การปฏิบตั ิตามแผนทีวางไว้
ค. ความสามัคคีของคนในชุมชน
ง. มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถินให้ประโยชน์แก่นกั เรี ยนและชุมชนอย่างไรมากทีสุ ด
(ก.) มีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ข. มีการพบปะสังสรรค์ร่วมกัน
ค. มีการสร้างสรรค์ผลงานชินใหม่ ๆ
ง. มีการสร้างสรรค์กิจกรรมในชุมชน
3. ถ้านักเรี ยนจะไหว้พระแต่ไม่มีดอกบัวไหว้พระ นักเรี ยนจะใช้ดอกไม้ตามข้อใด
ก. ดอกรัก
(ข.) ดอกพุด
ค. ดอกหน้าวัว
ง. ดอกซ่อนกลิน
4. เทศกาลเข้าพรรษาการแห่ เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี นักเรี ยนและเพือนไปศึกษา
การแกะสลักจากชุมชน และนําความรู้ทีได้จากชุมชนมาจัดนิทรรศการ นักเรี ยนและเพือน
มีการจัดการความรู้ตามข้อใด
ก. การออกแบบการจัดการความรู้
ข. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
ค. การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
(ง.) การประยุกต์ใช้ความรู้
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5. บุญเดือนหกของอําเภอโพธิ ไทร นักเรี ยนและเพือนช่วยกันถ่ายวีดิโอ ขบวนเซิ งบังไฟ
นักเรี ยนและเพือนมีการจัดการความรู้ตามข้อใด
ก. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
(ข.) การจัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ
ค. การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
ง. การประยุกต์ใช้ความรู้
6. ในวันสงกรานต์จะมีการสรงนําอัฐิบรรพบุรุษ และรดนําดําหัว “การรดนําดําหัว” เป็ น
ประเพณี ทีแสดงถึงอะไร
ก. เป็ นการแสดงความรัก ความเทิดทูนต่อผูม้ ีพระคุณ
ข. เป็ นแนวปฏิบตั ิทีลูกหลานจะต้องปฏิบตั ิต่อบรรพบุรุษเป็ นประจํา
(ค.) เป็ นการแสดงความกตัญ ูกตเวที ขอโทษขอขมาทีอาจเคยล่วงเกินผูใ้ หญ่
ง. เป็ นการให้เกียรติต่อญาติผใู ้ หญ่ในการขับไล่สิงอัปมงคลออกจากร่ างกาย
7. ประเพณี ในข้อใดของชาวจังหวัดอุบลราชธานีทีไม่เกียวข้องกับพระพุทธศาสนา
(ก.) การสู ตขวัญ
ข. การทอดกฐิน
ค. การทอดผ้าป่ า
ง. การกวนข้าวทิพย์
8. การทําบุญข้าวประดับดิน ของคนอีสานให้คติสอนใจเกียวกับเรื องใด
ก. ความอดทน
ข. ความเมตตา
ค. ความสามัคคี
(ง.) ความกตัญ ูกตเวที
9. ข้อใดให้ความหมายของคําต่อไปนีไม่ถูกต้อง
ก. ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นวัฒนธรรมทีคนในท้องถินปฏิบตั ิสืบต่อกันมาเป็ นประจํา
(ข.) ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นระเบียบทีสังคมกําหนดแบบแผนไว้อย่างชัดเจนว่า
ควรจะประพฤติปฏิบตั ิตามขันตอน
ค. ศาสนาเป็ นความเชื อในสิ งศักดิสิ ทธิ สิ งเหนือธรรมชาติ ในหลักอภิปรัชญาว่าทุกสรรพสิ ง
เกิดขึนมาดํารงอยูแ่ ละจะเป็ นเช่นไรต่อไป
ง. คติ ความเชื อ เป็ นสิ งทีควรประพฤติปฏิบตั ิ หรื อเป็ นสิ งต้องห้าม ห้ามไม่ให้กระทํา
เพราะไม่เหมาะสม ไม่ควรกระทําถ้าทําไปจะเป็ นบาป เป็ นคนชัว ซึ งถือเป็ นการคะลํา
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10. มะนาวเป็ นเด็กทีไม่เคยนังหรื อยืนกีดขวางทางเดินเลย เนื องจากมะนาวจําคําสอนของพ่อทีว่า
“อย่านังขวางประตู มันคะลํา” แสดงว่ามะนาวมีการจัดการความรู ้ตามข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
ข. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
ค. การจัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ
(ง.) การประยุกต์ใช้ความรู้
เรืองที 2: ภาษาและวรรณกรรม
11. “คันได้กินปลาแล้ว อย่าลืมเอาแหตาก ห่าว่าแหขาดแล้ว ปลาสิ ได้ฮ่อมได๋ ” จากผญาทีกล่าวมา
ข้างต้น หมายถึงข้อใด
(ก.) การทดแทนบุญคุณ
ข. การทําอาชีพประมง
ค. การทอดแหหาปลา
ง. การประกอบอาชีพ
12. ข้อใดทีเกียวข้องกับการจัดเก็บความรู ้
ก. ลุงเพาพาลูกชายไปทอดแห
ข. ป้ าสําลีแต่งกลอนลําให้ลูกสาวลํา
ค. ยายมาสอนรําเซิ งให้กบั หลานสาว
(ง.) ตาวีเขียนบทสู ตขวัญลงในหนังสื อก้อม
13. ผญาในข้อใดมีความหมายในการเตรี ยมความพร้อมในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
(ก.) มีเงินหว่าได้ มีไม้เฮ็ดเฮือนงาม
ข. อยากจนให้ขีถี อยากมีให้เฮ็ดทาน
ค. ทุกข์ให้เลียง ปากเกลียงให้ไหล่หนี
ง. ทุกข์บ่มีเสื อผ้าฝาเฮือนดีพอหลีอยู่ ทุกข์บ่มีขา้ วอยูท่ อ้ งสิ นอนหลีอยูจ่ งได๋
ั
14. การปฏิบตั ิในข้อใดแสดงถึงการอนุรักษ์หมอลําอีสานได้เหมาะสมทีสุ ด
ก. ควรทําการจัดตังเป็ นพิพิธภัณฑ์หมอลํา
(ข.) ควรนําดนตรี สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กบั หมอลํา
ค. รัฐบาลควรเข้าไปส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการแข่งขันหมอลําประจําหมู่บา้ น
ง. หน่วยงานของรัฐควรส่ งเสริ มสนับสนุนงบประมาณในการเรี ยนการสอนหมอลํา
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15. “คันบ่ออกจากบ้านกะบ่เห็นด่านแดนไกลคันบ่ไปหาเฮียนกะบ่มีความฮู”้ จากผญาทีกล่าวมา
ข้างต้นตรงกับข้อใด
(ก.) การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
ข. การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
ค. การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
ง. การประยุกต์ใช้ความรู้
16. เซียงเมียง เป็ นคนมีปฏิภาณไหวพริ บดี ถ้าจะให้ดี เซียงเมียงต้องมีคุณธรรมในเรื องใด
ก. ขยัน
(ข.) เสี ยสละ
ค. ซื อสัตย์
ง. ประหยัด
17. “คนผูม้ ีความฮูซ้ ูซีเฮ็ดบ่แหม่น ความฮูม้ ีท่อแผ่นฟ้ าเป็ นบ้าท่อแผ่นดิน” ผญาทีกล่าวมาข้างต้น
มีความหมายตรงกับข้อใด
(ก.) มีความรู ้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด
ข. มีความรู้มากทํางานมากจนกลายเป็ นบ้า
ค. มีความรู ้จะต้องนําไปใช้แทนคุณแผ่นดิน
ง. มีความรู ้ถา้ ไม่รู้จกั นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ไม่มีความหมาย
18. “คันอยากได้คู่ซอ้ น ให้มีผปู ้ รึ กษา ให้ค่อยปรึ กษาขุนหมู่พงษ์พนั เชือ ให้เจ้าปรึ กษาเฒ่าขุนกวน
พ่อแม่ คันเฒ่าแก่บ่พอ้ ม เซาถ่อนอย่าเอา”จากผญาทีกล่าวมาเป็ นการจัดการความรู ้ตามข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
ข. การออกแบบการจัดการความรู้
ค. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
(ง.) การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
19. เซี ยงฆ่องหรื อเสี ยงข้องเป็ นพิธีกรรมทีเกิดจากความเชือในเรื องใด
(ก.) ผี
ข. เทวดา
ค. นางไม้
ง. รุ กขเทวดา
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ทีมา: กระต่ายกับเต่า จาก http://www.google.co.th/search?q
20. จากภาพข้างบน จากนิทานเรื องกระต่ายกับเต่า นักเรี ยนคิดว่ากระต่ายขาดคุณสมบัติ ตามข้อใด
(ก.) การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
ข. การออกแบบการจัดการความรู้
ค. การแลกเปลียนความรู้ เพือให้เกิดองค์ความรู ้
ง. การประยุกต์ใช้ความรู้
เรือง 3: ศิลปกรรม และโบราณคดี
21. ถ้านักเรี ยนเห็นนักท่องเทียวสลักชือลงบนผนังถําทีผาแต้มนักเรี ยนจะทําอย่างไร
ก. บอกให้หยุดเขียน และไปบอกเจ้าหน้าทีตํารวจ
(ข.) บอกให้หยุดเขียน และให้ความรู ้เกียวกับความสําคัญของแหล่งประวัติศาสตร์
ค. ไม่บอก เพราะไม่ใช่เจ้าทีอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ง. ไม่บอก เพราะแก้ไขอะไรไม่ได้เนืองจากสลักชือไปแล้ว
22. ข้อใดเป็ นการอนุรักษ์ศิลปกรรมทีนักเรี ยนสามารถทําได้ง่ายทีสุ ด
ก. ทําวีดิทศั น์ศิลปกรรมจังหวัดอุบลราชธานีออกจําหน่าย
ข. เป็ นมัคคุเทศก์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ค. เป็ นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ศิลปกรรมให้กบั จังหวัดอุบลราชธานี
(ง.) เขียนคําขวัญการอนุรักษ์ศิลปกรรมจังหวัดอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์ให้เพือน ๆ ฟัง
หน้าเสาธง
23. ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ของโบราณคดีได้ถูกต้อง
ก. ปราสาทบ้านเบ็ญ: ประติมากรรม
ข. ภาพเขียนผาแต้ม: ประติมากรรม
(ค.) หอไตรวัดทุ่งศรี เมือง: สถาปัตยกรรม
ง. บานประตูพระอุโบสถวัดแจ้ง: สถาปัตยกรรม

370
24. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีของชาวจังหวัดอุบลราชธานี
ก. แสดงความเป็ นมาของชุมชน
(ข.) แสดงถึงความมังคังของชุมชน
ค. เป็ นเกียรติและความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
ง. เป็ นการเชือมโยงเหตุการณ์ในอดีต และปัจจุบนั ของชุมชน
25. ทองพูนกับเพือนในกลุ่มนําเนือหาทีได้จากการไปศึกษาค้นคว้ามาสรุ ปร่ วมกัน แสดงว่า
ทองพูนกับเพือนกําลังจัดการความรู ้ตามข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
ข. การออกแบบการจัดการความรู้
ค. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
(ง.) การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
26. แหล่งโบราณคดีบา้ นก้านเหลือง จังหวัดอุบลราชธานี พบภาชนะบรรจุกระดูก เป็ นความเชือ
เกียวกับความตายของคนแถบนีอย่างไร
ก. เป็ นการฝังศพในดิน
(ข.) เป็ นการฝังศพครังที 2
ค. เป็ นการฝังศพของชาวบ้าน
ง. เป็ นการให้เกียรติผตู ้ ายอย่างสู งสุ ด
27. ถ้านักเรี ยนจะไปทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม นักเรี ยนจะมีวธิ ี การเตรี ยมความพร้อม
อย่างไร
ก. ศึกษาภาพวาดอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ข. เตรี ยมร่ างกายให้พร้อมก่อนการเดินทาง
(ค.) ศึกษาเส้นทางไปอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ง. เตรี ยมสําภาระในการเดินทางให้พร้อม
28. วนาและเพือนไปศึกษาแหล่งโบราณคดีบา้ นก้านเหลือง เพือนํามาเป็ นจัดทําเป็ นแผ่นพับ
แนะนําแหล่งท่องเทียวของจังหวัดอุบลราชธานี วนาและเพือนกําลังจัดการความรู ้ตามข้อใด
ก. การออกแบบการจัดการความรู้
ข. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
(ค.) การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
ง. การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
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29. นักเรี ยนและเพือนช่วยกันเขียนแผนภูมิปราชญ์ชาวบ้านแต่ละสาขาและมอบหมายให้แต่ละคน
ไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน จากทีกล่าวมาแสดงว่านักเรี ยนและเพือนกําลังจัดการความรู้ตาม
ข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
(ข.) การออกแบบการจัดการความรู้
ค. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
ง. การประยุกต์ใช้ความรู้
30. “ห้องส่ วม” เป็ นส่ วนหนึงของเรื อนนอนใหญ่ของเรื อนอีสาน หมายถึงอะไร
ก. ห้องนอนลูกชาย
(ข.) ห้องนอนลูกสาว
ค. ห้องนอนพ่อแม่
ง. ห้องนอนตายาย
เรืองที 4: การละเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ
31. นุดีไปเทียววัดทุ่งศรี เมือง และพบภาพวาดทีผนังโบสถ์จึงได้ถ่ายภาพและนําภาพนันมาให้
นุชดู และนุชก็ไปถ่ายภาพทีสิ มวัดบ้านนาควาย นุ ดีกบั นุ ชได้พดู คุยกันว่าจะนําท่ารําทีพบ
จากวัดทังสองมาเป็ นท่ารําในงานแห่เทียนพรรษา นุดีกบั เพือนมีการจัดการความรู ้ตามข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
ข. การออกแบบการจัดการความรู้
(ค.) การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
ง. การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
32. “โอเฮาโอศรัทธาเฮาโอ ขอเหล้าเด็ดนําเจ้าจักโอขอเหล้าโทนําเจ้าจักถ้วยหวานจ้วย ๆ ด้วยปาก
หลานชาย เอามายายหลานชายให้คู่ ขันบ่คู่ตูข่อยบ่หนีตายเป็ นผีกะสิ นาํ มาหลอก ออกจาก
บ้าน กะสิ หว่านดินนําหว่านดินนํากะให้แม่สาวย้าน...” จากกาพย์เซิ งบังไฟทีกล่าวมาข้างต้น
ได้กล่าวถึงการขอดืมเหล้าถ้ายึดถือตามประเพณี ของคนอีสานเป็ นการละเมิดคําสอนตามหลัก
พระพุทธศาสนาหรื อไม่
(ก.) ละเมิด เพราะ ผิดศีล 5
ข. ละเมิด เพราะเป็ นสิ งผิดกฎหมาย
ค. ไม่ละเมิด เพราะ ทําตามประเพณี
ง. ไม่ละเมิด เพราะงานบุญสนุกสนานทุกคนดืมได้
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33. ถ้านักเรี ยนจะอนุรักษ์การละเล่นพืนบ้านนักเรี ยนจะมีวธิ ี การอย่างไรทีทําได้ง่ายทีสุ ด
ก. ตังชมรมการละเล่นพืนบ้าน
(ข.) ชวนเพือนเล่นการละเล่นพืนบ้าน
ค. จัดตังพิพิธภัณฑ์การละเล่นพืนบ้าน
ง. ออกเสี ยงตามสายในโรงเรี ยนเพือปลูกจิตสํานึก
34. การละเล่นในข้อใดทีสามารถการออกแบบการเล่นได้มากทีสุ ด
ก. การเล่นบักปิ น
ข. การเล่นขาโถกเถก
(ค.) การเล่นเฮือนน้อย
ง. การเล่นเสื อข้ามห้วย
35. ถ้านักเรี ยนจะไปทัศนศึกษาห้องพิพิธภัณฑ์ดนตรี หรื อพิพิธภัณฑ์อืน ๆ นักเรี ยนจะต้อง
เตรี ยมตัวอย่างไรเป็ นลําดับแรก
(ก.) วางแผนการศึกษาข้อมูล
ข. ค้นข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต
ค. ติดต่อเจ้าหน้าทีพิพิธภัณฑ์
ง. ไปสอบถามผูท้ ีเคยไปพิพิธภัณฑ์มาก่อน
36. “หมอลําซิง” เป็ นการลําทีเกิดจากภูมิปัญญาตามข้อใด
ก. การสร้างความรู้ จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
ข. การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
(ค.) การประยุกต์ใช้ความรู้
ง. การแลกเปลียนความรู้ เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
37. “เป็ นการฝึ กทักษะการใช้มือใช้นิว การสังเกต การใช้สายตา ไหวพริ บ และการคํานวณ” จาก
ประโยคทีกล่าวมาข้างต้น เป็ นการละเล่นชนิดใด
ก. การเล่นงูกินหาง
(ข.) การเล่นหมากเก็บ
ค. การเล่นขีม้าส่ งเมือง
ง. การเล่นมอญซ่อนผ้า
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38. เครื องดนตรี ทีเกิดจากสภาพของดินฟ้ าอากาศ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล สภาพดินแตกระแหง
แห้งแล้ง อากาศร้อนยากแก่การเพาะปลูก เป็ นเหตุทีทําให้เกิดเครื องดนตรี ชนิดนีขึนมาใน
ภาคอีสานเพราะเสี ยงของดนตรี ชนิดนีเมือได้ฟังแล้วจะรู ้สึกถึงความรันทด หดหู่ใจซึ งสะท้อน
ออกมาเป็ นเสี ยงของเครื องดนตรี ทีชือว่าอะไร
(ก.) โหวต
ข. แคน
ค. โปงลาง
ง. พิณหรื อซุง
39. การทีคนอีสานไปทํางานทีภาคใต้แล้วนําหนังตะลุงมาแสดงทีภาคอีสานโดยมีการปรับเปลียน
ให้เข้ากับวัฒนธรรมและความเชือซึงเป็ นกระบวนการทีเรี ยกว่าอะไร
ก. การแพร่ หลายทางวัฒนธรรม
(ข.) การปรับเปลียนทางวัฒนธรรม
ค. การแลกเปลียนทางวัฒนธรรม
ง. การปรับโครงสร้างทางวัฒนธรรม

ทีมา: การฟ้ อนรําอีสาน จาก http://www.baanmaha.com/community/thread
40. จากรู ปภาพข้างบนต้องการสื อให้เห็นถึงวิถีชีวติ ของคนอีสานอย่างไร
(ก.) การทํามาหากิน
ข. ศิลปะการแสดง
ค. ความสนุกร่ าเริ ง
ง. วัฒนธรรมประเพณี

.html

374
เรืองที 5: ชี วติ ความเป็ นอยู่ และวิทยาการ

ทีมา: การทําเครื องจักสาน จาก http://www.google.co.th/search?q=%
41. จากภาพข้างบน คุณตากําลังสอนลูกและหลานสานสุ่ ม นักเรี ยนคิดว่าเป็ นการจัดการความรู ้
ตามข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
ข. การออกแบบการจัดการความรู้
(ค.) การสร้างความรู้ จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
ง. การแลกเปลียนความรู้ เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
42. ปลีกล้วยนอกจากทําอาหาร เช่น ใช้ทาํ แกง ยําหัวปลี และปลีกล้วยยังมีสรรพคุณตามข้อใด
(ก.) ขับนํานม
ข. แก้ทอ้ งร่ วง
ค. เป็ นยาระบาย
ง. รักษาแผลในกระเพาะ
43. ข้อใดให้ความหมาย “หัตถกรรม” ได้ถูกต้องทีสุ ด
ก. งานฝี มือทีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม
ข. งานทีผลิตจากเครื องจักรกลทังหมด
(ค.) งานฝี มือทีทําจากวัสดุทีมีในท้องถิน
ง. งานฝี มือทีผลิตโดยใช้มือทําเท่านัน
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44. ถ้านักเรี ยนจะสานปลาตะเพียน หรื อสานนก หรื อสานตะกร้อ นักเรี ยนจะใช้วสั ดุตามข้อใด
ถึงจะเพิมมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ และมีความคงทน
ก. ไม้ไผ่สีสุก เพราะมีความเหนียว และมีสีสวยงาม
ข. กระดาษ เพราะนิม และเลือกสี ได้อย่างหลากหลาย
ค. ใบลาน เพราะมีความคงทน ไม่เหี ยว และหายาก
(ง.) เส้นพลาสติก เพราะมีความเหนียว และไม่แตกหรื อหักง่าย
45. นักเรี ยนและเพือนจะไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเกียวกับการถนอมอาหารของคนอีสาน
นักเรี ยนและเพือนช่วยกันกําหนดว่าจะไปสัมภาษณ์ใครบ้าง บ้านอยูท่ ีไหน และจะสัมภาษณ์
ด้วยวิธีการอย่างไร แสดงว่านักเรี ยนและเพือนมีการจัดการความรู้ตามข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
(ข.) การออกแบบการจัดการความรู้
ค. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
ง. การแลกเปลียนความรู้ เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
46. กระบวนการถนอมอาหารจาก “ปลาร้า” ถ้าขาดสิ งใดต่อไปนีจะทําให้การหมักปลาร้า
ไม่ได้ผล
ก. รํา
(ข.) เกลือ
ค. ข้าวคัว
ง. ผงชูรส
47. วสาไปเยียมน้าสาวทีอยูพ่ งั งา วสาสอนลูกน้าให้ทาํ แกงอ่อม และลูกน้าสอนวสาทําแกงเหลือง
แสดงว่าวสาและลูกน้ากําลังจัดการความรู้ตามข้อใด
ก. การสร้างความรู้ จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
ข. การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
(ค.) การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
ง. การประยุกต์ใช้ความรู้
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48. อําเภอโพธิไทร มีการทอผ้าลายผักแว่น ตามพืนถินของตัวเองทีมีผกั แว่นขึนตามท้องนา
แสดงว่าชาวอําเภอโพธิ ไทรมีการจัดการความรู ้ตามข้อใด
ก. การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
ข. การออกแบบการจัดการความรู้
ค. การแลกเปลียนความรู้เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
(ง.) การประยุกต์ใช้ความรู้
49. ถ้านักเรี ยนมี ปลา สับปะรด เกลือ นักเรี ยนจะแปรรู ปอาหาร ตามข้อใด
ก. แหนม
ข. ปลาจ่อม
(ค.) เค็มบักนัด
ง. ดองสับปะรด
50. นักเรี ยนได้ยนิ ยายมีและยายสาคุยกันในเรื อง การย้อมผ้าด้วยคราม และนักเรี ยนบอกคุณยาย
ทังสองว่าจะเขียนเป็ นหนังสื อเล่มเล็กให้คุณยายเก็บไว้เพือเป็ นสมบัติของลูกหลานต่อไป
แสดงว่านักเรี ยนมีการจัดการความรู ้ให้กบั คุณยายตามข้อใด
ก. การออกแบบการจัดการความรู้
ข. การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ นความรู้ทีชัดแจ้ง
(ค.) การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
ง. การแลกเปลียนความรู้ เพือให้เกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่
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ภาคผนวก จ
การหาประสิ ทธิภาพความสอดคล้องเชิงโครงสร้ างของทักษะการจัดการความรู้
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การหาประสิ ทธิภาพความสอดคล้ องเชิ งโครงสร้ างของทักษะการจัดการความรู้
โดยผู้เชียวชาญ จํานวน 5 คน
รายละเอียดการประเมิน
. ขันการเตรี ยมความพร้อมการจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถินสอดคล้อง
กับเกณฑ์การให้คะแนน
. ขันการออกแบบการจัดการความรู ้
สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน
. ขันการสร้างความรู ้จากความรู ้ทีฝัง
ลึกเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้งสอดคล้องกับ
5
เกณฑ์การให้คะแนน
. ขันการแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิด
องค์ความรู ้ใหม่สอดคล้องกับเกณฑ์
การให้คะแนน
. ขันการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน
. ขันการประยุกต์ใช้ความรู้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การให้คะแนน
รวม

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ คนที

5

4

5

X

S.D

ระดับความ
เหมาะสม/
สอดคล้อง

.

.

มาก

.

.

มากทีสุ ด

4.60

0.54

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

รวม

4
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ภาคผนวก ฉ
การหาประสิ ทธิภาพความสอดคล้องของแบบวัดความพึงพอใจทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดการจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้ องถิน สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา
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การหาประสิ ทธิภาพความสอดคล้ องของแบบวัดความพึงพอใจต่ อการจัดการความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิน โดยผู้เชี ยวชาญ จํานวน 5 คน

ประเด็นการประเมิน
1. ประเด็นข้อมูลทัวไปเกียวกับตนเอง
2. ประเด็นการวัดความพึงพอใจในขัน
การเตรี ยมความพร้อมการจัดการความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิน
3. ประเด็นการวัดความพึงพอใจในขัน
การออกแบบการจัดการความรู้
4. ประเด็นการวัดความพึงพอใจในขัน
การสร้างความรู้จากความรู้ทีฝังลึกเป็ น
ความรู้ทีชัดแจ้ง
5. ประเด็นการวัดความพึงพอใจในขัน
การแลกเปลียนความรู ้เพือให้เกิดองค์
ความรู ้ใหม่
6. ประเด็นการวัดความพึงพอใจในขัน
การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ
7. ประเด็นการวัดความพึงพอใจในขัน
การประยุกต์ใช้ความรู้
รวม

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ คนที
X

S.D

.

.

ระดับ
ความ
สอดคล้อง/
เหมาะสม
มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

รวม

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด
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ภาคผนวก ช
การหาประสิ ทธิภาพความสอดคล้ องเชิงโครงสร้ างของแบบบันทึกความรู้
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การหาประสิ ทธิภาพความสอดคล้ องเชิงโครงสร้ างของแบบบันทึกความรู้
โดยผู้เชียวชาญ จํานวน 5 คน

รายละเอียดการประเมิน
. การดําเนินกิจกรรมสอดคล้องกับ
เกณฑ์การให้คะแนน
. เทคนิคหรื อวิธีดาํ เนิ นกิจกรรม
สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน
. ผลทีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม
สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน
. ปั จจัยในการดําเนินกิจกรรม
สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน
. สรุ ปการดําเนินกิจกรรมสอดคล้องกับ
เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ คนที

รวม

ระดับ
ความ
สอดคล้อง
/เหมาะสม

X

S.D

.

.

มาก

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด

.

.

มากทีสุ ด
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ภาคผนวก ซ
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชือหน่วยงาน: โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร อําเภอโพธิ ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าหมายการจัดการความรู้ (Desired State): นักเรี ยนสามารถจัดการความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาท้องถินจังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานทีวัดผลได้เป็ นรู ปธรรม : ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้นาํ ความรู ้ไปใช้ได้จริ ง ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลจากหนังสื ออิเลคทรอนิกส์/หนังสื อการ์ ตูน / เว็บบล็อก
ลําดับที

วิธีการสู่
ความสําเร็ จ
การเตรี ยมความพร้อมการ ทําการตรวจสอบ
จัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญา ความรู ้นกั เรี ยน
ท้องถิน
เพือหา Gap
- ขนบธรรมเนียม
ความรู ้ทีมีกบั
ประเพณี ความเชือ ศาสนา ความรู ้ที
- ด้านภาษาและวรรณกรรม ต้องใช้
- ด้านศิลปกรรมและ
โบราณคดี
- ด้านการละเล่น ดนตรี
การพักผ่อนหย่อนใจ
- ด้านชีวติ ความเป็ นอยู่
และวิทยาการ
กิจกรรม

ระยะเวลา
ครังที
ชัวโมง

ตัวชีวัด
รายการความรู ้ และ
รายชือปราชญ์ชาวบ้าน
ด้าน
. ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชือ
ศาสนา จํานวน คน
2. ด้านภาษาและ
วรรณกรรม จํานวน
คน
. ด้านศิลปกรรมและ
โบราณคดี จํานวน
คน

เป้ าหมาย
- นักเรี ยนทํา
แบบทดสอบ
- นักเรี ยนตอบ
คําถาม

เครื องมือ/
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
อุปกรณ์
- แบบทดสอบ
KM Team
- คําถาม
- คุณเอือ:
นายพนมเทพ
สังขะวรรณ
- คุณอํานวย:
นางสาวทัศนีย ์
ทองไชย
- คุณกิจ:
นักเรี ยน
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ลําดับที

กิจกรรม

การออกแบบการจัดการ
ความรู ้

วิธีการสู่
ความสําเร็ จ

ทําการตรวจสอบ
ความรู ้ในพืนที
อําเภอโพธิไทร
และอําเภออืน ๆ
ในจังหวัด
อุบลราชธานี

ระยะเวลา

ครังที
ชัวโมง
และนอก
เวลาเรี ยน

ตัวชีวัด

เป้ าหมาย

. การละเล่น ดนตรี
การพักผ่อนหย่อนใจ
จํานวน คน
5. ชีวติ ความเป็ นอยู่
และวิทยาการ จํานวน
คน
ทะเบียนรายการความรู ้ จํานวนรายการ
ทีต้องใช้
ความรู ้ดา้ น
ภูมิปัญญาท้องถิน
จังหวัด
อุบลราชธานี
อย่างน้อย
รายการ

เครื องมือ/
อุปกรณ์

จัดเวที
แลกเปลียน
เรี ยนรู ้

งบประมาณ

-

ผูร้ ับผิดชอบ

KM Team
คุณเอือ
คุณอํานวย
คุณกิจ

385

ลําดับที

กิจกรรม
การสร้างความรู ้จากความรู ้
ทีฝังลึกเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้ง

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ตัวชีวัด
ความสําเร็ จ
รวบรวมความรู ้จาก ครังที
มีฐานความรู ้เรื อง
ภายในพืนที และ
ชัวโมง
ภูมิปัญญาท้องถิน
นอกพืนที จาก
และนอกเวลา จังหวัดอุบลราชธานี
ปราชญ์ชาวบ้าน
เรี ยน

เป้ าหมาย
มีปราชญ์ชาวบ้าน
ด้าน
. ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชือ
และศาสนา จํานวน
คน
2. ภาษาและ
วรรณกรรม
จํานวน คน
. ศิลปกรรมและ
โบราณคดี จํานวน
คน
. การละเล่น
ดนตรี และการ
พักผ่อนหย่อนใจ
จํานวน คน
. ชีวติ ความเป็ นอยู่
และวิทยาการ
จํานวน คน

เครื องมือ/
อุปกรณ์
จัดเวที
แลกเปลียน
เรี ยนรู ้

งบประมาณ
-

ผูร้ ับผิดชอบ
KM Team
คุณเอือ
คุณอํานวย
คุณกิจ
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ลําดับที

กิจกรรม
การแลกเปลียนความรู ้
เพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่

วิธีการสู่
ความสําเร็ จ
นําความรู ้ทีได้มา
สรุ ป เป็ นข้อมูล
ของกลุ่ม

ระยะเวลา
ครังที
ชัวโมง

การจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ น
ระบบ

รวบรวมความรู ้ให้ ครังที
เป็ นหมวดหมู่ และ ชัวโมง
จัดทําฐานข้อมูล
และนอกเวลา
เรี ยน

การประยุกต์ใช้ความรู ้

จัดทําโครงงาน

ครังที
ชัวโมง
และนอกเวลา
เรี ยน

ตัวชีวัด
มีความรู ้ทีผ่าน
การคัดกรอง

-มีฐานข้อมูลด้านภูมิ
ปั ญญาท้องถินจังหวัด
อุบลราชธานี
ทีสามารถนําไปใช้ได้
(มีองค์ความรู ้ทีเป็ น
ระบบ)
มีโครงงาน

เป้ าหมาย
จํานวนความรู ้ที
ผ่านการกลันกรอง
เรื อง ภูมิปัญญา
ท้องถินจังหวัด
อุบลราชธานี
มีความรู ้ทีนําไปใช้
ได้จริ ง (ชินงาน)
อย่างน้อย
รายการ

มีโครงงาน
กลุ่มละ เรื อง

เครื องมือ/
อุปกรณ์
จัดเวที
แลกเปลียน
เรี ยนรู ้

งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ

-

KM Team
คุณเอือ
คุณอํานวย
คุณกิจ

จัดเวที
แลกเปลียน
เรี ยนรู ้

-

KM Team
คุณเอือ
คุณอํานวย
คุณกิจ

จัดเวที
แลกเปลียน
เรี ยนรู ้

-

KM Team
คุณเอือ
คุณอํานวย
คุณกิจ
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388

ภาคผนวก ฌ
กําหนดการประชุ มเวทีแลกเปลียนเรียนรู้
และรายชื อผู้เข้ าร่ วมการประชุ มเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้

389
กําหนดการประชุ มเวทีแลกเปลียนเรียนรู้
“การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน
สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา”
ณ ห้ องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร
18 กุมภาพันธ์ 2557
...................................................................................
18 กุมภาพันธ์ 2557
12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 - 13.20 น. กล่าวต้อนรับ และประชุมชี แจงการจัดเวที
แลกเปลียนเรี ยนรู้
13.20 – 14.00 น. เสนอรู ปแบบ “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญา ท้องถิน
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา”
14.00 – 16.00 น. ขับเคลือนกิจกรรมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้
“การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการ
ความรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา”
16.00 น.
ปิ ดการประชุม
หมายเหตุ: เวลาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

390
รายชือผู้เข้ าร่ วมการประชุ มเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้
“การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้ องถิน
สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา”
ณ ห้ องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร วันที 18 กุมภาพันธ์ 2557
ลําดับที

ชือ-สกุล
นางสาวสุ ทศั นีย ์ ชิณโคตร
นายกําชัย โตสงค์
นางวาสนา โตสงค์
นายธวัช เพชรพันธ์
นางปราณี เพชรพันธ์
นายคูณ ศรี เมือง
นางณฐพร กลินหอม
นายเดชา เจริ ญสุ ข
นายสันติ มุสิกา
นายธวัชชัย สายใจ
นางสาวคณิ นณัช กลินหอม
นางพิมพ์ภทั ร ภาโยธี
นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณธนสุ ทธิ
นางนฤมล สุ วรรณกูฏ
นางแว่นแก้ว ผิวขํา
นางดวงนพร ทองเถาว์
นางนริ นทร์ รัตน์ อู่แก้ว
นางทิพาพร ทองแสน
นางสุ ภทั รา ไชยสัตย์
นางทิพวรรณ สมตัว
นางจารุ ณี แก้วสี ทอง
นายโอภาษ ถามะพันธ์

ตําแหน่ง/สถานทีทํางาน
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร

391
รายชือผู้เข้ าร่ วมการประชุ มเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้
”การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้ องถิน
สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา”
ณ ห้ องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร วันที 18 กุมภาพันธ์ 2557
ลําดับที

ชือ-สกุล
นายไชยา นาคสุ ด
นางเพชรอุบล ผลพันธิน
นางสาวมณี รัตน์ สมรักษ์
นายสนทยา บ้งพรม
นายศุภวิชญ์ จันสุ ตะ
นางสาวมณี นุช มันยืน
นางณัฐชยา เจริ ญสุ ข
นางเพ็ญพร โคพะทา
นางสาวสุ พตั รา สามิลา
นางสาวพัชรา กุดเป่ ง
นางภานิภคั บ่อแก้ว
นางสาวธัญญาภรณ์ คงเจริ ญ
นางสาวกวินตรา กาลปลูก
นางสาวศิริรัตน์ ทองแสน
นายสมยศ เชือจําพร
นางสาวจิราภรณ์ อ่อนเนตร
นายชัยณรงณ์ อกอุ่น
นายเกริ กชัย ทองมนต์
นางสาวอมรรัตน์ กําลังทรัพย์
นางสาวปนิดา สุ ดไชย

ตําแหน่ง/สถานทีทํางาน
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนโพธิไทรพิทยาคาร
ครู ค.ศ. โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
พนักงานราชการโรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
พนักงานราชการโรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
พนักงานราชการโรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
พนักงานราชการโรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
เจ้าหน้าทีธุ รการ โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู อตั ราจ้าง โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู อตั ราจ้าง โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู อตั ราจ้าง โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
ครู อตั ราจ้าง โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
นางสาวทัศนีย ์ ทองไชย
18 ซอยแจ้งสนิท 4/7 ถนนแจ้งสนิท
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สถานทีทํางานปัจจุบัน โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
5 หมู่ 15 ถนนห้วยยาง-สองคอน ตําบลโพธิ ไทร
อําเภอโพธิ ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2532
ครุ ศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครู อุบลราชธานี
(ปัจจุบนั คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี )
พ.ศ. 2542
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2553
ศึกษาต่อปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาหลักสู ตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2545
อาจารย์ 3 ระดับ 6 (5) โรงเรี ยนโพธิไทรพิทยาคาร
สํานักงานเขตพืนการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
พ.ศ. 2547
ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
สํานักงานเขตพืนการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
พ.ศ. 2553
ครู เชียวชาญ โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
พ.ศ. 2557
ครู เชียวชาญ โรงเรี ยนโพธิไทรพิทยาคาร
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ชือ-สกุล
สถานทีอยู่ปัจจุบัน

