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53262902: สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คําสําคัญ: รู ปแบบการเรี ยนการสอน / การจัดการความรู ้ / ภูมิปัญญาท้องถิน
ทัศนี ย ์ ทองไชย: การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู ้กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิ น สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษา. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์: ผศ.ดร.อรพิณ ศิ ริสัมพันธ์ , ศ.ดร.
สิ ริวรรณ ศรี พหล และ รศ.ดร.นริ นทร์ สังข์รักษา. 392 หน้า
การวิจยั ในครังนี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับ
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา 2) เพือประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดการจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา 2.1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
ก่อนและ หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรั บนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา 2.2) ศึกษาทักษะการจัดการความรู้หลังเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา 2.3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดการจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา และ 3) เพือถอดบทเรี ยนการจัดการ
ความรู้ หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู้ กับ ภูมิปัญญาท้องถิ น สําหรั บ นักเรี ยนชัน
มัธยมศึ กษา การดําเนิ นการวิจัยมี 4 ขันตอน คือ ขันตอนที 1 การวิจัย (Research: R1) การวิเคราะห์ข้อมูล พืนฐาน
(Analysis: A) ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development: D&D)
ขันตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) การนําไปใช้ (Implementation: I) และขันตอนที 4 การพัฒนา (Development: D )
การประเมินผล (Evaluation: E)
ผลการวิจยั พบว่า
1. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา โดยยึดหลักการเรี ยนรู้ ทีเน้นให้นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิ ทงในระดั
ั
บบุคคลและระดับกลุ่ม มุ่งเน้นให้นักเรี ยน
สร้ างความรู้ จากการปฏิบตั ิร่วมกันและมีการจัดเก็บความรู้ ทีมีอยู่ในตัวตนของนักเรี ยนเปลียนเป็ นความรู้ ทีชัดแจ้งด้วย
การแลกเปลียนความรู้ ส่ วนรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษา เรี ยกว่า PHOSAI Model มีองค์ประกอบสําคัญ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการ
ความรู้ 4) การวัดและประเมินผล และ 5) ปัจจัยทีเอือต่อการจัดการความรู้
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการจัดการความรู้ กบั ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรั บ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
. ส่ วนทักษะการจัดการความรู้ กับภูมิปัญญาท้องถิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กบั ภูมิปัญญาท้องถิน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
3. ผลการถอดบทเรี ยน จากการบันทึกความรู้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ส่ วนการสัมภาษณ์นักเรี ยน
และการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนการสอนจะให้ประสบผลสําเร็ จนันต้องเริ มต้นทีตัวครู ก่อน โดยครู ผสู้ อน
จะต้องเป็ นผูเ้ ตรี ยมการเรี ยนการสอน นําเสนอตัวอย่าง และแนะนําแหล่งเรี ยนรู้ เพือเป็ นแนวทางให้นักเรี ยนได้ดาํ เนิ น
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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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วิทยานิ พนธ์ เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้
กับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น สํ า หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา ฉบับ นี ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี ด้ว ยความกรุ ณ า
ให้ค าํ แนะนํา แก้ไ ขข้อบกพร่ อง และเอาใจใส่ จ าก ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิ ณ ศิ ริสัม พัน ธ์
ศาสตราจารย์ ดร.สิ ริ ว รรณ ศรี พ หล และรองศาสตราจารย์ ดร.นริ น ทร์ สั ง ข์รั ก ษา อาจารย์
ทีปรึ กษา และควบคุมวิทยานิพนธ์ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมาน อัศวภูมิ ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา แก้ไขข้อบกพร่ อง เพือความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผูท้ รงคุ ณวุฒิทุก ท่ า น ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา คุ ณ ารั ก ษ์
รองศาสตราจารย์ สมประสงค์ น่ ว มบุ ญ ลื อ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปรณั ฐ กิ จ รุ่ งเรื อง
อาจารย์ ดร.บํารุ ง ชํานาญเรื อ อาจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ อาจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ ชูสกุล
อาจารย์ ดร.สุ วิมล โพธิ กลิ น ดร.เบญจวัลย์ บุปผาพันธ์ และ ดร.ดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์ ทีกรุ ณา
ตรวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอน และขอกราบขอบพระคุ ณผู ้ เ ชี ยวชาญทุ ก ท่ า น
ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วัช รา เล่ า เรี ย นดี ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพรวิท ยศิ ริธ รรม
ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จิ ณ ณวัต ร ปะโคทัง ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศิ ว นิ ต อรรถวุ ฒิ กุ ล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิ ทธิ กุลบุญญา อาจารย์ ดร.กนิษฐา เชาว์วฒั นกุล และอาจารย์ ดร.อนัน
ปั นอิ นทร์ ที กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญในการตรวจแก้ไขเครื องมื อการวิจยั และขอขอบคุ ณนักเรี ย น
โรงเรี ยนโพธิ ไทรพิทยาคาร อําเภอโพธิ ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ที ให้ความร่ วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ในการวิ จ ั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 สาขาวิช 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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