
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
221

 

แหล่งเรียนรูภู้มิปัญญาท้องถ่ินกับการจัดการความรู้ด้วยไอซีที: จากห้องเรียนสู่ชุมชน 
Local Wisdom Resource Learning and Local Wisdom Knowledge  

Management by ICT: Class Room to Communities 
 

ฐิติยา  เนตรวงษ์* 

Titiya  Netwong* 
 

1.  บทนํา 
 การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 คือ การสร้างระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไก
หลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
ทุนมนุษย์ และสามารถรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และ
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 กอปรกับ
การพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 คือ ความรู้ในเน้ือหา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะชีวิตและการทํางาน และทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ
และเทคโนโลยี ที่จะส่งผลต่อคุณลักษณะด้านการทํางาน
ในการปรับตัว ความเป็นผู้นํา การเรียนรู้ที่ชี้นําตนเองได้ 
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม [1], [2] นอกจากน้ีการกําหนด
นโยบายประเทศไทย 4.0 นําไปสู่การพัฒนาประเทศให้มี
ความม่ันคง ความมั่งค่ัง และความยั่งยืน จะต้องมีการ
พัฒนา 4 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
(Economic Wealth) 2) มิติการรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
(Environment Wellness) 3) มิติการมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข 
(Social Well-Beings) และ 4) มิติการเสริมสร้างภูมิ
ปัญญามนุษย์ (Human Wisdom) แล้วนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระบวนทัศน์การพัฒนา [3] จะ
เห็นว่านโยบายได้ให้ความสําคัญของภูมิปัญญามนุษย์ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน การ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนจึงต้องมีลักษณะขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ ความสามารถของ
ชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อการดําเนินชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้น  ซึ่ง
ได้มาจากการใช้สติปัญญา ประสบการณ์ความรู้ส่ังสมมา 

ผสมผสานกลมกลืนระหว่างศาสนา ความเชื่อ สภาพแวดล้อม 
การประกอบอาชีพ จนเป็นวิถีการดําเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนนั้น ระหว่างการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอาจมีการปรับ
ประยุกต์ และเปล่ียนแปลงจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ตาม
สภาพการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม เพื่อ
การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ การปรับตัว และแก้ 
ปัญหาในการดําเนินชีวิต กล่าวได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
นับเป็นองค์ความรู้ที่มีค่ายิ่งสําหรับคนในชุมชนหรือแม้แต่
สังคมไทยที่จะทําให้เกิดความรัก ความหวงแหนท่ีจะสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ที่จะต้องตระหนักรู้ถึงคุณค่า 
ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้และ 
การอนุรักษ์  [4], [5] มีการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ โดย
การรวบรวม สร้างความรู้ จัดระเบียบ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ตลอด
รวมถึงการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่มาจัดการ
เรียนการสอน เป็นการนําคตินิยม ความเชื่อหรือหลักการ
พื้นฐานที่เกิดจากการส่ังสมหรือสืบทอดกันมา หรือขนม
ธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม ที่แสดงออกถึง
ความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบแบบแผนที่เคย
ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ
มาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้  โดยการนํา
ผู้เรียนไปยังแหล่งเรียนรู้หรือสถานประกอบการของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนที่จะได้รับรู้
และเรียนรู้จากประสบการณ์ของปราชญ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และไดร้ับประสบการณ์ตรงจากการไปยังแหล่ง 
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เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรง [4], [6] อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนที่จะตระหนักถึงคุณค่า ความสําคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อเกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิถี
การดําเนินชีวิตของคนในชุมชน สร้างความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถนํามาปรับใช้ใน
การดําเนินชีวิตและการเรียนรู้ ให้ เหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงของยุคสมัย  
 
2. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากห้องเรียนสู่ชุมชน
 การนําแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา
คือ ต้องพิจารณาหลักสูตร โดยหลักการสําคัญของหลักสูตร
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และสาระการเรียนรู้ที่จะเช่ือมโยงเข้ากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เหมาะสมกับหลักสูตร มีแผนการเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของ
สาระการเรียนรู้  ความร่วมมือกับชุมชนและตัววิทยากร
ท้องถิ่น  ผู้เรียนไปยังแหล่งเรียนรู้เพื่อประสบการณ์เรียนรู้
จากการปฏิบัติในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรท้องถิ่น
หรือปราชญ์ชาวบ้าน มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง และรายงานสรุปผลการเรียนรู้จากการใช้
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ปัญหาคือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจะมีวิธีการอย่างไรให้เป็นภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน
ของคนในชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ดังน้ันจึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบ 
โดยการรวบรวม สร้างความรู้ จัดระเบียบ แลกเปล่ียน
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
ตลอดรวมถึงการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 การนําไอซีทีเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อสามารถสร้างความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกัน เผยแพร่และแบ่งปันความรู้กันได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ระหว่างคนในชุมชน หรือระหว่างชุมชน โดย
อาศัยเทคโนโลยีด้านการกําหนดความรู้ การแสวงหา
ความรู้ สร้างความรู้ร่วมกัน ประมวลความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดเก็บความรู้อย่างยั่งยืน การถ่ายทอดความรู้ 

และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ [6] เหล่านี้ จะเป็นการ 
ขับเคล่ือนภูมิปญัญาทอ้งถิ่นด้วยนวตักรรมได ้
 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้
ด้วยไอซีทีของผู้เรียนและชุมชนจึงสามารถตอบสนองการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถสร้างเจตคติที่ดี
ต่อชุมชน และกระบวนการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจะช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมการใช้ไอซีที
ของผู้เรียนสู่การพัฒนาชุมชน รองรับประเทศไทย 4.0  
ที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมทั้งระบบสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และการพัฒนาผู้เรียน
ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้ใน
บทความน้ี เป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งที่เป็นส่ิงพิมพ์และไม่ใช่ส่ิงพิมพ์เป็นฐานการเรียนรู้ได้ 
เพื่อนํามาใช้ศึกษาการจัดการความรู้ชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ต้องการศึกษาเช่น หนังสือ สารานุกรม หนังสือ
อ้างอิง วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง
แหล่งข้อมูลที่เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งข้อมูลบุคคล 
และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานท่ีหรือสถานประกอบการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในที่นี้จะขอนําเสนอขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน [6], [7] คือ 1) ขั้นสร้าง
ความพร้อม ละลายพฤติกรรม สร้างเจตคติในทางบวก
จากห้องเรียนสู่ชุมชน 2) ขั้นวางแผนการดําเนินงาน
ห้องเรียนสู่ชุมชน โดยวางแผนเรื่องคน ทรัพยากร แหล่ง 
ข้อมูลชุมชน 3) ขั้นสํารวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค้นคว้าเพิ่มความรู้ ความต้องการของชุมชน  การนําไปใช้
ประโยชน์ของชุมชน 4) ขั้นเรียนรู้จากการปฏิบัติในชุมชน 
การสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน ชาวบ้านในชุมชน ศึกษาองค์
ความรู้ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  5) ขั้นอภิปราย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อค้นพบ และสะท้อนความรู้ ส่ิงที่
ได้รับจากชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  6) ขั้นผลิตผลงาน
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยไอซีที คือ การ
กําหนดความรู้ การแสวงหา การสร้างความรู้ การประมวล 
ความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ การจัดเก็บความรู้ การ
ถ่ายทอดความรู้และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น 7
การสะท้อ
ผลการเรยี
ใช้เวลา 11

สัปดา
สร้างเจตค
ผู้สอนชี้แจ
การสอนทั้
พื้นที่ในชุม
ปัญญาท้อ
กลุ่มผู้เรีย
ผู้เรียน ให้
ภายในกล
ติดต่อส่ือส
นําเสนอชุ
แจ้งส่ิงที่ค
แหล่งเรีย
ต่อการจัด
กิจกรรม (

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 ผู้

 ใน

7) ขั้นนําเสนอง
อนกลับ โดยจัด
ยนรู้ต่าง ๆ ด้วย
1 สัปดาห์ ตาม
ห์ที่ 1-2 ขั้นสร้
คติในทางบวก
จงเกี่ยวกับราย
ทั้งในช้ันเรียนแ
มชน กําหนดงา
องถิ่นเป็นฐานก
น 6-10 คน ต่อ
ห้แต่ละกลุ่มกํา
ลุ่ม กําหนดข้อ
สารในการติดต
ชุมชนที่สนใจเพื
ควรปฏิบัติเกี่ย
นรู้ภูมิปัญญาท
ดการความรู้ 
(Rubric) กิจกร

รูปที่ 1 การ

เรียนนําเสนอช
นชุมชน 

านสรุปผลการ
ดให้มีเวทีแสดง
ยการเสวนากลุ่ม
มกําหนดการเรีย
ร้างความพร้อม
จากห้องเรียนส
ยวิชา รูปแบบกิ
ละนอกห้องเรีย
านกิจกรรมโดย
การเรียนรู้ให้แก
อ 1 กลุ่ม ตาม
าหนดบทบาทห
อบังคับ กติกา
ต่อส่ือสารภาย
พื่อนําไอซีทีจัด
ยวกับแนวทาง
ท้องถิ่นเป็นฐาน
เกณฑ์การให้

รรมดังรูปที่ 1-2

รประชุมเพื่อเลื

ชุมชนเพื่อนําไอ

ดําเนินงาน 8) 
งความเห็นสะท้
ม ขั้นตอนดังกล
ยนดังนี้ 
ม ละลายพฤติก
สู่ชุมชน ขั้นตอ
กิจกรรมการเรี
ยนที่ผู้เรียนต้อ
ยใช้แหล่งเรียนรู้
ก่ผู้เรียน ผู้สอน
ความต้องการข
หน้าที่ของสมา
 การใช้เครื่อง
ในกลุ่ม ให้ผู้เรี

ดการความรู้ชุม
งการเรียนโดย
นการเรียนรู้ส่ง

ห้คะแนนในแต
2 

อกชุมชน 

อซีทจีัดกาความ

ขั้น
ท้อน
ล่าว

รรม 
อนนี้
รียน
งลง
รู้ภูมิ
นจัด
ของ
าชิก
งมือ
รียน
มชน 
ยใช้
งผล
ต่ละ

มรู้   

ชุม
ทรั
ชุม
ทํา
ไอ
คว
ยก
กร
เกี่ย
คว
แห
ภูมิ
จะ

ขั้น
ค้น
ภูมิ
ผู้เรี
2)
ชุม
เครื
น้ํา
จังห
 

รู

เรีย
ผลิ

สัปดาห์ที่ 3 
มชน กา
รัพยากร แหล่ง
มชน ที่ต้องการ
การวางแผนกิจ
ซีทีเพื่อการจั
ามรู้ที่เกี่ยวข้อ

กตัวอย่างกิจก
ณีศึกษา ให้ผู้
ยวกับกิจกรรม
ามคิดเห็นเกี่ย

หล่งเรียนรูภู้มิปั
มิปัญญาท้องถิน่
ดําเนินการในพื
สัปดาห์ที่ 4 ขั้

นตอนน้ีผู้เรียน
นคว้าเพ่ิมความ
มิปัญญาของชุม
รียนสนใจดังน้ี

น้ําตาลอัมพว
มชนทําว่าว สําน
รือข่ายศูนย์การ
พริกแม่บุญมา 
หวัดจันทบุรี ดั

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 กลุ่มผู้เ
ไอซีทีจั

สัปดาห์ที่ 5 ข
ยนรู้ชุมชนนี้ ดํ
ลิตภัณฑ์ในชุมช

ขั้นวางแผนกา
รดําเนินกิจกร
งข้อมูล เมื่อกล
นําไอซีทีไปใช้ใ
จกรรมของผู้เรีย
ดการความรู้แ
งกับกระบวนก
กรรมที่ เหมาะ
ผู้เรียนอภิปรา
มที่จะดําเนินแก
วกับเน้ือหารา
ญญาทอ้งถิ่นเป็
น ผู้เรียนร่วมอภิ
พื้นที่ชุมชน 
ขั้นสํารวจแหล่ง
แต่ละกลุ่มลงพื
รู้เกี่ยวกับแหล
มชนที่ตนสนใจ
1) ไอติมโบราณ
วาชัยพัฒนานุรั
นักงานเขตมีนบ
รเรียนรู้ชุมชน จ
ตลาดน้ําดอนห
ังรูปที่ 3 

เรียนลงพื้นที่สํ
จัดการความรู้ใ
ขั้นเรียนรู้จาก
าเนินการสัมภ
ชน ศึกษาองค

ารดําเนินงานห
รรมโดยวางแผ
ลุ่มผู้เรียนตัดสิ
ในการจัดการค
ยนเข้าสู่พื้นที่ที
แก่ชุมชน ผู้สอ
การจัดการควา
ะสมกับกลุ่ม
ยระบุงานให้ช
ก่ชุมชน และแ
ายวิชาเช่ือมโยง
ป็นฐาน การจัด
ภิปรายนําเสนอ

งเรียนรู้ภูมิปัญ
พื้นจริงเพ่ือสํา
ล่งเรียนรู้ชุมชน
จ ผลิตภัณฑ์ขอ
ณ ตลาดนํ้าคลอ
รักษ์ มูลนิธิชัย
บุรี  4) บ้านธู
จังหวัดสมุทรป
หวาย  และ 6) ต

สํารวจความตอ้
ในชุมชน 
กการปฏิบัติใน
ภาษณ์ผู้นําชุมช
ค์ความรู้ ภูมิปั

ห้องเรียนสู่
ผนเรื่องคน 
สินใจเลือก
ความรู้แล้ว 
ทีต่้องการใช้
อนให้องค์
ามรู้ ผู้สอน
เป้าหมาย 
ชัดเจนขึ้น
แลกเปล่ียน
งกับการใช้
การความรู้
อกิจกรรมที่

ญาท้องถิ่น 
รวจชุมชน 

น วิเคราะห์
องชุมชนที่
องลัดมะยม  
พัฒนา  3) 
ธูปสมุนไพร 
ปราการ  5) 
ตลาดพลอย 

งการนํา 

ชุมชน ขั้น
ชน เจ้าของ
ปัญญาของ
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ชุมชน ก
ปฏิบัติร่วม
แนวทางน
เผยแพร่ค
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4

สัปดา
ในขั้นตอน
สะท้อนคว
โดยการน
จัดการคว
จัดการคว
แนวทาง 
ความรู้แต่

สัปดา
ภูมิปัญญ
ความรู้คือ
ความรู้ กา
การจัดเก็
ความรู้ไปป
ท้องถิ่น ด
ความรู้ แ

ารจัดการคว
มกัน เรียนรู้ภูม
นําความรู้ไปใช
ความรู้ของชุมช

4 กลุ่มผู้เรียนเรี

าห์ที่ 6 ขั้นอภิป
นนี้ทําการแลก
วามรู้ ส่ิงที่ได้รั
นําเสนอแนวท
วามรู้กับชุมชน
วามรู้ชุมชนใน
ความเป็นไป

ต่ละขั้นตอน 
าห์ที่ 7-9 ขั้นผ
ญาท้องถิ่นด้ว
อ การกําหนดค
ารประมวลคว
บความรู้ กา
ประยุกต์ใช้หรื
ดําเนินการผลิ
แล้วนําไปให้ขุม

ามรู้ ภูมิปัญญ
มิปัญญาท้องถิ
ช้ และจัดการ
ชน ดังรูปที่ 4 

รียนรูจ้ากการป

ปรายแลกเปลี่ย
กเปล่ียนข้อค้น
รับจากชุมชน ภ
ทางการนําไอ
น นําเสนอการ
นชั้นเรียนเพื่อ
ได้ในการใช้ 

ผลิตผลงานการ
ยไอซีที กระ

ความรู้ การแส
ามรู้เป็น การแ
รถ่ายทอดควา
อการใช้ประโย
ตส่ือ เครื่องมื
มชนได้ใช้ประ

ญาท้องถิ่น ลง
ถิ่นชุมชน เพื่อเ
รด้วยการใช้ไอ

ปฏิบัตใินชมุชน

ยนเรียนรู้ข้อค้น
นพบร่วมกัน แ
ภูมิปัญญาท้อง
อซีทีมาใช้ในก
รใช้ไอซีทีเพื่อก
อร่วมกันอภิปร
 ไอซีทีมาจัดก

รจัดการความ
บวนการจัดก
สวงหา การส
แลกเปล่ียนควา
ามรู้ และการ
ยชน์จากภูมิปัญ
อเพื่อการจัดก
โยชน์จากผลง

งมือ
เป็น
อซีที

 
น 

นพบ 
และ
งถิ่น 
การ
การ
ราย
การ

มรู้ 
การ
สร้าง
ามรู้ 
รนํา
ญญา
การ
งาน

กา
ผล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รจัดการความ
งานดังรูปที่ 5-
 

 
 
ไอซีทกีับการ

รูปที่ 5 การนํา
 ความรู้

รู้ภูมิปัญญาท้อ
-6 

รจดัการความรู้

าอินโฟกราฟิค
รู้ 

(ก) 

องถิ่นด้วยไอซีท

รู้: นวัตกรรมขั

มาใช้เพื่อการเ

ที ตัวอย่าง

ขับเคลื่อน 

เผยแพร ่
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(ข) 
รูปที่ 6 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นและคิวอาร์โค้ด เพื่อ 

   เป็นเครื่องมือการจดัการความรู้ด้วยไอซีท ี
  
 สัปดาห์ที่ 10 ขั้นนําเสนอผลงานและสรุปผลการ 
เรียนรู้ โดยจัดให้มีการแสดงผลงานท่ีได้สร้างสรรค์
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับชุมชน ร่วมแสดงความเห็น การ
ปรับปรุงผลงาน ให้สามารถใช้ประโยชน์ในชุมชนได้สูงสุด 

สัปดาห์ที่ 11 ขั้นการสะท้อนกลับ จัดให้มีการประชุม
กลุ่มต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสัมภาษณ์
กระบวนการจัดการความรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนร่วมแสดง
ความเห็นสะท้อนผลการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการนําเสนอผลงานและการ
ส่งมอบผลงานดังรูปที่ 7 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7 การนําเสนอและส่งมอบผลงานเพื่อการใช้ 

  ประโยชน์ในชุมชน 

 กระบวนการจัดการความรู้ด้วยไอซีทีของผู้เรียน
ประกอบด้วย การกําหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ 
การสร้างความรู้ การประมวลความรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ การจัดเก็บความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งไอซีทีที่นํามาใช้ในกระบวนการ
จัดการความรู้คือ วีดิทัศน์หรือคลิปวิดีโอส้ัน เครือข่าย
สังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบล็อก อินโฟกราฟิค 
ฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์แอพพลิเคชั่น ตามลําดับ 
ดังจะได้กล่าวถึงการนําไอซีทีไปใช้ประโยชน์ในชุมชนใน
หัวข้อต่อไป 
 
3. ไอซีทกีับการจดัการความรู้: นวัตกรรมขับเคลื่อน
ชุมชน 
 การใช้ไอซีทีในกระบวนการจัดการความรู้ซึ่งนํามาใช้
ในการจัดการความรู้ด้วยไอซีทีแก่ชุมชนสรุปได้ดังตาราง
ที่ 1 
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ตารางที่ 1 การใช้ไอซีทีเพื่อการจัดการความรู้ในชุมชน 
กระบวนการจัดการความรู ้ ไอซีที การนําไปใชป้ระโยชนใ์นชุมชน 

1. การกาํหนดความรู้ 1. สื่อวีดิทัศน์ 
2. SDLC(System Develop 

Life Cycle) 
3. เว็บบล็อก 
4. โปรแกรมประยุกต์

แอพพลิเคชั่น 
5. เครือข่ายสงัคมออนไลน์

เฟสบุ๊ค 

1. การขบัเคลื่อนชุมชนด้วยนวัตกรรมโดยนําเอาสิ่งท่ีมี
อยู่มาเพ่ิมมูลค่าเพ่ือระบุความรู้ท่ีจําเป็นของชุมชน
และเผยแพร่ของชุมชนด้วยสื่อวีดทัิศน์ 

2. SDLC (System Develop Life Cycle) กระบวนการ
ในการพัฒนาระบบงานของชุมชน 

3. เว็บบล็อกเพ่ือระบุความรู้ของชุมชน ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคคลท่ีสนใจในเร่ืองราวของชุมชน 

4. โปรแกรมประยุกต์แอพพลิเคชัน่ เป็นแอพพลิเคชั่นท่ี
พัฒนาข้ึนเพ่ือระบุผลิตภัณฑ์ของชุมชน  

5. เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ถูกนํามาใช้เพ่ือ
นําเสนอเรื่องราวของชุมชน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของหน่วยงานในชุมชน 

2. การแสวงหาความรู ้ 1. เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน 
2. You Tube 

1. การแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชน หรือแสวงหา
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนจะใช้การสบืคน้
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพ่ือเข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ 

2. แสวงหาความรู้และค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจาก 
You Tube 

3. การสร้างความรู้ 1. ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปในการ
สร้างความรู้ร่วมกัน เช่น 
google DOC Slide share 
เป็นต้น 

2. ไอซีทีในการติดต่อสื่อสารใน
การสร้างความรู้ร่วมกัน 

3. สื่ออินโฟกราฟิค 

1. เรียนรู้ในการทํางานเปน็ทีม และการทํางานร่วมกัน
กับคนในชุมชน และใช้ไอซีทีช่วยในการทํางาน
ร่วมกันและสร้างความรู้ด้วยกัน 

2. การติดต่อสื่อสารโดยใช้ไอซีทีโดยเฉพาะอย่างย่ิง
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประสานการทํางาน 
และสร้างความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 

3. สื่ออินโฟกราฟิค เป็นการนําข้อมูล ข้อเท็จจริง จาก
สื่อต่าง ๆ มาผา่นกระบวนการประมวลผล นาํเสนอ 
ข้อมูลความรู้ในลักษณะแผนภาพ เพ่ือให้ผู้รับสาร
อ่านและเข้าใจได้ง่าย 

4. การประมวลความรู้ 1. สื่อวีดิทัศน์ 
2. โปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อจัดการ

ฐานข้อมูล หรือจดัการข้อมูล
เป็นหมวดหมู่ เช่น  
MS-Access, DBMS 

1. สื่อวีดิทัศน์ใช้ในการสรุปงานความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้รับ
จากชุมชน แล้วจดัการประมวลผลโดยจัดเก็บเป็น
หมวดหมู่แล้วใช้สื่อเผยแพร่ 

2. โปรแกรมเพื่อการจดัการฐานข้อมูล เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
ความรู้ของชุมชนให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา 

5. การแลกเปลี่ยนความรู้ 1. คิวอาร์โค้ด 
2. เครือข่ายสงัคมออนไลน์เช่น 

เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบล็อก 

1. ใช้คิวอาร์โค้ดจดัเก็บเรื่องราวชุมชน เข้าถึงชุมชนได้ 
ใช้เป็นช่องทางเขา้ถึงความรู้ของชมุชน สามารถรับ
ความรู้จากชุมชนผ่านช่องทางนี ้

2. เครือข่ายสงัคมออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบลอ็ก 
เป็นช่องทางการเข้าถึงความรู้และสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ความรู้ท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
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ตารางที่ 1 การใช้ไอซีทีเพื่อการจัดการความรู้ในชุมชน (ต่อ) 
กระบวนการจัดการความรู ้ ไอซีที การนําไปใชป้ระโยชนใ์นชุมชน 

6. การจัดเก็บความรู้ 1. โปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อจัดการ
ฐานข้อมูล หรือจดัการข้อมูล
เป็นหมวดหมู่เช่น MS-
Access, DBMS 

2. เว็บบล็อก 
3. คิวอาร์โค้ดและอินโฟร์กราฟิค

1. โปรแกรมทางด้าน DBMS นํามาใช้จัดเกบ็ความรู้
ชุมชนในรูปแบบดิจิทัล เนื่องจากไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก 
เก็บความรู้ในรูปแบบไฟล์ภาพ ภาพเคล่ือนไหว  
คลิปวิดีโอสั้น ๆ  

2. เว็บบล็อกสามารถจัดเก็บเรื่องราวของชุมชน กิจกรรม
ของชุมชน สร้างเครือข่ายของคนในชุมชนและ
ระหว่างชุมชน 

3. คิวอาร์โค้ดและอินโฟร์กราฟิคสามารถจัดเก็บความรู้
และเผยแพร่ความรู้ผ่านการประมวลความรู้แลว้
นําเสนอเป็นภาพ 

7. การถ่ายทอดความรู้ 1. เครือข่ายสงัคมออนไลน ์
เช่น เฟสบุค๊ ไลน ์เว็บบล็อก 

2. สื่อวีดิทัศน์ 
3. โปรแกรมประยุกต์

แอพพลิเคชั่น 

1. เครือข่ายสงัคมออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบลอ็ก 
ใช้นําเสนอความรู้ของชุมชน เปน็การถ่ายทอด
ความรู้ชุมชนแก่ผูส้นใจเรื่องราวของชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

2. สื่อวีดิทัศน์ คลปิวิดีโอ สามารถนําเสนอผา่นเครือขา่ย
สังคมออนไลน์ เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวชุมชน การสาธิต
อบรม การทํากจิกรรมในชุมชน 

3. โปรแกรมประยุกต์แอพพลิเคชัน่ สามารถนําเรื่องราว
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิธีการ ขั้นตอน กระบวน 
การผลิตลงในแอพพลิเคชั่น ท่ีสามารถรับชมได้ผา่น
สมาร์ทโฟน 

8. การนําความรูไ้ปประยุกต์ใช้ 1. เครือข่ายสงัคมออนไลน์เช่น 
เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบล็อก 

2. ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3. โปรแกรมประยุกต์

แอพพลิเคชั่น 
4. อินโฟร์กราฟิคและคิวอาร์โค้ด

1. เครือข่ายสงัคมออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบลอ็ก 
นํามาสง่เสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เพ่ือเข้าถึง
เร่ืองราว ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2. ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนนาํไปใช้ในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวของชุมชน 

3. โปรแกรมประยุกต์แอพพลิเคชัน่ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ด้านการตลาดแกผ่ลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 
เพราะสามารถใช้แอพพลิคชั่นชาํระสินค้าผา่น
สมาร์ทโฟนได ้

4. อินโฟร์กราฟิคใช้เผยแพร่ความรู้ท่ีเป็นประโยชนข์อง
ชุมชน บคุคลท่ีสนใจสามารถทําความเข้าใจเร่ืองราว
ของชุมชนผา่นกราฟิค 

 
จากตารางที่ 1 กล่าวได้ว่า ไอซีทีสามารถนํามาใช้ใน

กระบวนการจัดการความรู้ได้ทุกกระบวนการคือ การ
กําหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การ
ประมวลความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดเก็บ
ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการนําความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ โดยไอซีทีแต่ละรูปแบบที่นํามาใช้สามารถนํา
ประยุกต์ ใช้ ในการจัดการความรู้ ได้มากกว่าหนึ่ ง
กระบวนการได้ เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบล็อก เป็นต้น สามารถนํามาประยุกต์ 
ใช้ในกระบวนการ กําหนดความรู้ แสวงหาความรู้ 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และการนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ เป็นต้น และไอซีทีที่นิยมใช้ในการนํามาใช้ใน
กระบวนการจัดการความรู้คือ วีดิทัศน์หรือคลิปวิดีโอส้ัน 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ อินโฟกราฟิค ฐานข้อมูล และ
โปรแกรมประยุกต์แอพพลิเคชั่น ตามลําดับ 
 
4.  บทสรุป 

การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐานการเรียนรู้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้สําหรับเนื้อหา
อื่น ๆ ในการวางแผน กําหนดกิจกรรม เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและส่งผลถึงความตระหนัก
หรือทักษะต่าง ๆ อาทิ ทักษะการทํางานเป็นทีม ทักษะ
การคิด ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษท่ี 
21 ซึ่งการปฏิบัติการในชุมชนตอบโจทย์การทํางานหรือ
การดําเนินโครงการร่วมกันเป็นทีม จะเป็นการพัฒนาการ
ผู้เรียนรอบด้าน หรืออย่างบูรณาการ [8], [9] นอกจากนี้
การนําเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะพัฒนากลุ่มสังคมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนลงมือกระทําในการสร้างความรู้หรือการ
เรียนรู้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดช่องทางหรือพื้นที่ให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็น [10] 
กล่าวได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
ที่จัดให้แก่ผู้เรียน ในการประยุกต์ไอซีทีมาใช้ในการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมความ
ยั่งยืนขององค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม และส่งเสริมคนในชุมชนได้เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ที่อาศัยเทคโนโลยีในการกําหนดความรู้ที่เหมาะสม
กับชุมชน  การสร้าง การประมวล และการจัดเก็บความรู้
เพื่อให้องค์ความรู้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยน
และการถ่ายทอดความเพ่ือส่งผ่านองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
และการประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ของวิถีสังคมและวิถีโลก การใช้นวัตกรรมขับเคล่ือนชุมชน
จากห้องเรียนสู่ชุมชนและการส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
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