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1. บทนํา
การพั ฒนาการศึ กษาของประเทศไทยในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 คือ การสร้างระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไก
หลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
ทุนมนุษย์ และสามารถรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และ
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 กอปรกับ
การพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 คือ ความรู้ในเนื้อหา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทักษะชีวิตและการทํางาน และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี ที่จะส่งผลต่อคุณลักษณะด้านการทํางาน
ในการปรับตัว ความเป็นผู้นํา การเรียนรู้ที่ชี้นําตนเองได้
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม [1], [2] นอกจากนี้การกําหนด
นโยบายประเทศไทย 4.0 นําไปสู่การพัฒนาประเทศให้มี
ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน จะต้องมีการ
พัฒนา 4 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
(Economic Wealth) 2) มิติการรักษ์สิ่งแวดล้อม
(Environment Wellness) 3) มิติการมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข
(Social Well-Beings) และ 4) มิติการเสริมสร้างภูมิ
ปัญญามนุษย์ (Human Wisdom) แล้วนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระบวนทัศน์การพัฒนา [3] จะ
เห็นว่านโยบายได้ให้ความสําคัญของภูมิปัญญามนุษย์ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน การ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนจึงต้องมีลักษณะขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น ความรู้ ความสามารถของ
ชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อการดําเนินชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้น ซึ่ง
ได้มาจากการใช้สติปัญญา ประสบการณ์ความรู้สั่งสมมา

ผสมผสานกลมกลืนระหว่างศาสนา ความเชื่อ สภาพแวดล้อม
การประกอบอาชีพ จนเป็นวิถีการดําเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนนั้น ระหว่างการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอาจมีการปรับ
ประยุกต์ และเปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ตาม
สภาพการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ การปรับตัว และแก้
ปัญหาในการดําเนินชีวิต กล่าวได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
นับเป็นองค์ความรู้ที่มีค่ายิ่งสําหรับคนในชุมชนหรือแม้แต่
สังคมไทยที่จะทําให้เกิดความรัก ความหวงแหนที่จะสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ที่จะต้องตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ความสําคัญของภู มิปัญญาท้องถิ่นเพื่ อการเรียนรู้และ
การอนุรักษ์ [4], [5] มีการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ โดย
การรวบรวม สร้างความรู้ จัดระเบียบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ตลอด
รวมถึงการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่มาจัดการ
เรียนการสอน เป็นการนําคตินิยม ความเชื่อหรือหลักการ
พื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา หรือขนม
ธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม ที่แสดงออกถึง
ความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบแบบแผนที่เคย
ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
มาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยการนํา
ผู้เรียนไปยังแหล่งเรียนรู้หรือสถานประกอบการของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนที่จะได้รับรู้
และเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ข องปราชญ์ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น และได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปยังแหล่ง
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เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรง [4], [6] อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนที่จะตระหนักถึงคุณค่า ความสําคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อเกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิถี
การดําเนินชีวิตของคนในชุมชน สร้างความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถนํามาปรับใช้ใน
การดํ า เนิ น ชี วิ ต และการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
2. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากห้องเรียนสู่ชุมชน
การนําแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา
คือ ต้องพิจารณาหลักสูตร โดยหลักการสําคัญของหลักสูตร
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และสาระการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงเข้ากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เหมาะสมกับหลักสูตร มีแผนการเรียนรู้ กระบวนการ
เรี ยนรู้ ให้ สอดคล้ องกั บจุ ดประสงค์ เชิ งพฤติ กรรมของ
สาระการเรียนรู้ ความร่วมมือกับชุมชนและตัววิทยากร
ท้องถิ่น ผู้เรียนไปยังแหล่งเรียนรู้เพื่อประสบการณ์เรียนรู้
จากการปฏิบัติในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรท้องถิ่น
หรือปราชญ์ชาวบ้าน มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง และรายงานสรุปผลการเรียนรู้จากการใช้
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ปัญหาคือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจะมีวิธีการอย่างไรให้เป็นภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน
ของคนในชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นจึงมี
ความจํ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ จะต้ องมี การจั ดการความรู้ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบ
โดยการรวบรวม สร้างความรู้ จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ตลอดรวมถึงการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
การนําไอซีทีเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อสามารถสร้างความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกัน เผยแพร่และแบ่งปันความรู้กันได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ระหว่างคนในชุมชน หรือระหว่างชุมชน โดย
อาศั ยเทคโนโลยี ด้ านการกําหนดความรู้ การแสวงหา
ความรู้ สร้างความรู้ร่วมกัน ประมวลความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดเก็บความรู้อย่างยั่งยืน การถ่ายทอดความรู้
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และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ [6] เหล่านี้ จะเป็นการ
ขับเคลื่อนภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมได้
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้
ด้วยไอซีทีของผู้เรียนและชุมชนจึงสามารถตอบสนองการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถสร้างเจตคติที่ดี
ต่อชุมชน และกระบวนการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจะช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมการใช้ไอซีที
ของผู้เรียนสู่การพัฒนาชุมชน รองรับประเทศไทย 4.0
ที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมทั้งระบบสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และการพัฒนาผู้เรียน
ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้ใน
บทความนี้ เป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์เป็นฐานการเรียนรู้ได้
เพื่อนํามาใช้ศึกษาการจัดการความรู้ชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ต้องการศึกษาเช่น หนังสือ สารานุกรม หนังสือ
อ้างอิง วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง
แหล่งข้อมูลที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งข้อมูลบุคคล
และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่หรือสถานประกอบการภูมิ
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
การสั มภาษณ์ ผู้ นํ าชุ มชน ชาวบ้ านในชุ มชน ศึ กษาองค์
ความรู้ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) ขั้นอภิปราย
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ข้อค้นพบ และสะท้อนความรู้ สิ่งที่
ได้รับจากชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6) ขั้นผลิตผลงาน
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยไอซีที คือ การ
กําหนดความรู้ การแสวงหา การสร้างความรู้ การประมวล
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดเก็บความรู้ การ
ถ่ายทอดความรู้และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น 77) ขั้นนําเสนองานสรุปผลการดําเนินงาน 8) ขั้น
ด มีเวทีแสดงงความเห็นสะท้ท้อน
การสะท้ออนกลับ โดยจัดให้
ผลการเรียยนรู้ต่าง ๆ ด้วยการเสวนากลุ
ย
ม่ ขั้นตอนดังกลล่าว
ใช้เวลา 111 สัปดาห์ ตามมกําหนดการเรียนดั
ย งนี้
สัปดาห์ที่ 1-2 ขั้นสร้ร้างความพร้อม ละลายพฤติกรรม
สร้างเจตคคติในทางบวกจากห้องเรียนสสู่ชุมชน ขั้นตออนนี้
ผู้สอนชี้แจจงเกี่ยวกับรายยวิชา รูปแบบกิกิจกรรมการเรีรียน
การสอนทัทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนที
ย ่ผู้เรียนต้องลง
พื้นที่ในชุมมชน กําหนดงาานกิจกรรมโดยยใช้แหล่งเรียนรูรู้ ภูมิ
ปัญญาท้อองถิ่นเป็นฐานกการเรียนรู้ให้แก่กผู้เรียน ผู้สอนนจัด
กลุ่มผู้เรียน 6-10 คน ต่อ 1 กลุ่ม ตามความต้องการขของ
า
หน้าที่ของสมาาชิก
ผู้เรียน ให้ห้แต่ละกลุ่มกําหนดบทบาทห
ภายในกลลุ่ม กํ าหนดข้ อบั
อ งคั บ กติ กา การใช้เครื่องงมื อ
ติดต่อสื่อสสารในการติดต่ตอสื่อสารภายในกลุ่ม ให้ผู้เรี ยน
นําเสนอชุชุมชนที่สนใจเพืพื่อนําไอซีทีจัดการความรู
ด
้ชุมมชน
แจ้ งสิ่ งที่ คควรปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั
ย บแนวทางงการเรี ยนโดยยใช้
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทท้องถิ่นเป็นฐานนการเรียนรู้ส่งงผล
ต่ อ การจั ดดการความรู้ เกณฑ์ ก ารให้ห้ ค ะแนนในแตต่ ล ะ
กิจกรรม ((Rubric) กิจกรรรมดังรูปที่ 1-22

สัปดาห์ที่ 3 ขั้นวางแผนกาารดําเนินงานหห้องเรียนสู่
ม
การดําเนิ นกิจกรรรมโดยวางแผผนเรื่องคน
ชุมชน
ทรัรัพยากร แหล่งข้
ง อมูล เมื่อกลลุ่มผู้เรียนตัดสินใจเลือก
ชุมชน
ม ที่ต้องการนําไอซีทีไปใช้ใในการจัดการคความรู้แล้ว
ทําการวางแผนกิจกรรมของผู
จ
้เรียยนเข้าสู่พื้นทีที่ทต่ี ้องการใช้
ไอซี ที เ พื่ อ การจัดการความรู้ แแก่ ชุ ม ชน ผู้ สอนให้
อ อ งค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกการจัดการควาามรู้ ผู้สอน
ยกกตั ว อย่ า งกิ จกรรมที
ก
่ เ หมาะะสมกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย
กรณี ศึ ก ษา ให้ผูผ้ ูเรี ยนอภิ ปรา ยระบุ ง านให้ชัชด เจนขึ้ น
เกี่ยวกั
ย บกิจกรรมมที่จะดําเนินแกก่ชุมชน และแแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาราายวิชาเชื่อมโยงงกับการใช้
ั
แหหล่งเรียนรูภ้ ูมิปญญาท้
องถิ่นเป็ป็นฐาน การจัดการความรู้
ภูมิมปิ ัญญาท้องถิน่ ผู้เรียนร่วมอภิภิปรายนําเสนออกิจกรรมที่
จะดําเนินการในพืพื้นที่ชุมชน
สัปดาห์ที่ 4 ขั้นสํารวจแหล่งงเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขั้นตอนนี
น
้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงพืพื้นจริงเพื่อสํารวจชุมชน
ค้นคว้
น าเพิ่มความรู้เกี่ยวกับแหลล่งเรียนรู้ชุมชนน วิเคราะห์
ภูมิมิปัญญาของชุมชนที
ม ่ตนสนใจจ ผลิตภัณฑ์ของชุ
อ มชนที่
ผู้เรียนสนใจดังนี้ 1) ไอติมโบราณ
ณ ตลาดน้ําคลอองลัดมะยม
2) น้ําตาลอัมพววาชัยพัฒนานุรรัั กษ์ มูลนิธิชัยพัฒนา 3)
ชุมชนทํ
ม าว่าว สํานันกงานเขตมีนบบุรี 4) บ้านธูธูปสมุนไพร
เครืรือข่ายศูนย์การรเรียนรู้ชุมชน จจังหวัดสมุทรปปราการ 5)
น้ําพริกแม่บุญมา ตลาดน้ําดอนหหวาย และ 6) ตลาดพลอย
ต
ห ดจันทบุรี ดัังรูปที่ 3
จังหวั

รูปที่ 1 การรประชุมเพื่อเลือกชุมชน

รูปที่ 3 กลุ่มผูเรี้เ ยนลงพื้นที่สสํํ ารวจความต้องการนํา
ไอซีทจัีจดั การความรู้ใในชุมชน
รูปที่ 2 ผู้เรียนนําเสนอชชุมชนเพื่อนําไออซีทจี ัดกาความมรู้
ในนชุมชน
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ชุ ม ชน ก ารจั ด การคว ามรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้
ญ อ งถิ่ น ลงงมื อ
ปฏิบัติร่วมมกัน เรียนรู้ภูมิมปัญญาท้องถิถิ่นชุมชน เพื่อเเป็น
แนวทางนนําความรู้ไปใชช้ และจัดการรด้วยการใช้ไออซีที
เผยแพร่คความรู้ของชุมชน
ช ดังรูปที่ 4

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้อองถิ่นด้วยไอซีทีท ตัวอย่าง
ผลงานดังรูปที่ 5--6

3. ไอซีทกี ับการรจัดการความรูรู้ : นวัตกรรมขัขับเคลื่อน

รูปที่ 4 กลุ่มผู้เรียนเรีรียนรูจ้ ากการปปฏิบัตใิ นชุมชนน

รูปที่ 5 การนําอิ
า นโฟกราฟิค มาใช้เพื่อการเเผยแพร่
ความรูรู้

สัปดาาห์ที่ 6 ขั้นอภิปรายแลกเปลี
ป
ยนเรี
่ย ยนรู้ข้อค้นนพบ
ในขั้นตอนนนี้ทําการแลกกเปลี่ยนข้อค้นพบร่
น วมกัน แและ
สะท้อนคววามรู้ สิ่งที่ได้รัรับจากชุมชน ภูภมิปัญญาท้องงถิ่น
โดยการนนํ า เสนอแนวททางการนํ า ไออซี ที ม าใช้ ใ นกการ
จัดการคววามรู้กับชุมชนน นําเสนอการรใช้ไอซีทีเพื่อกการ
จัด การคววามรู้ ชุ ม ชนในนชั้ น เรีย นเพื่อร่
อ ว มกั น อภิป รราย
แนวทาง ความเป็ น ไป ได้ ใ นการใช้ ไอซี ที ม าจั ด กการ
ความรู้แต่ละขั้นตอน
สัปดาาห์ที่ 7-9 ขั้นผลิ
ผ ตผลงานการรจัดการความมรู้
ภู มิ ปั ญ ญ
ญาท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยไอซี ที กระ บวนการจั ด กการ
ความรู้คือ การกําหนดคความรู้ การแสสวงหา การสสร้าง
ความรู้ กาารประมวลความรู้เป็น การแแลกเปลี่ยนควาามรู้
การจัดเก็บความรู้ การถ่ายทอดควาามรู้ และการรนํา
ความรู้ไปปประยุกต์ใช้หรือการใช้ประโยยชน์จากภูมิปัญญญา
ท้องถิ่น ดดําเนินการผลิตสื่อ เครื่องมือเพื่อการจัดกการ
ความรู้ แแล้วนําไปให้ขุมชนได้
ม
ใช้ประโยชน์จากผลงงาน

(ก)
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(ข)
รูปที่ 6 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นและคิวอาร์โค้ด เพื่อ
เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้ด้วยไอซีที
สัปดาห์ที่ 10 ขั้นนําเสนอผลงานและสรุปผลการ
เรี ย นรู้ โดยจั ด ให้ มี ก ารแสดงผลงานที่ ไ ด้ ส ร้ า งสรรค์
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับชุมชน ร่วมแสดงความเห็น การ
ปรับปรุงผลงาน ให้สามารถใช้ประโยชน์ในชุมชนได้สูงสุด
สัปดาห์ที่ 11 ขั้นการสะท้อนกลับ จัดให้มีการประชุม
กลุ่ ม ต่ อ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ผู้ ส อนสั ม ภาษณ์
กระบวนการจัดการความรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนร่วมแสดง
ความเห็นสะท้อนผลการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการนําเสนอผลงานและการ
ส่งมอบผลงานดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 การนําเสนอและส่งมอบผลงานเพื่อการใช้
ประโยชน์ในชุมชน
กระบวนการจั ด การความรู้ ด้ ว ยไอซี ที ข องผู้ เรี ย น
ประกอบด้วย การกําหนดความรู้ การแสวงหาความรู้
การสร้างความรู้ การประมวลความรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ การจัดเก็บความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งไอซีทีที่นํามาใช้ในกระบวนการ
จัดการความรู้คือ วีดิทัศน์หรือคลิปวิดีโอสั้น เครือข่าย
สั งคมออนไลน์ เฟสบุ๊ ค ไลน์ เว็ บบล็ อก อิ นโฟกราฟิ ค
ฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์แอพพลิเคชั่น ตามลําดับ
ดังจะได้กล่าวถึงการนําไอซีทีไปใช้ประโยชน์ในชุมชนใน
หัวข้อต่อไป
3. ไอซีทกี ับการจัดการความรู้: นวัตกรรมขับเคลื่อน
ชุมชน
การใช้ไอซีทีในกระบวนการจัดการความรู้ซึ่งนํามาใช้
ในการจัดการความรู้ด้วยไอซีทีแก่ชุมชนสรุปได้ดังตาราง
ที่ 1
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ตารางที่ 1 การใช้ไอซีทีเพื่อการจัดการความรู้ในชุมชน
กระบวนการจัดการความรู้
1. การกําหนดความรู้

ไอซีที
1. สื่อวีดิทัศน์
2. SDLC(System Develop
Life Cycle)
3. เว็บบล็อก
4. โปรแกรมประยุกต์
แอพพลิเคชั่น
5. เครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟสบุ๊ค

2. การแสวงหาความรู้

1. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
2. You Tube

3. การสร้างความรู้

1. ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปในการ
สร้างความรู้ร่วมกัน เช่น
google DOC Slide share
เป็นต้น
2. ไอซีทีในการติดต่อสื่อสารใน
การสร้างความรูร้ ่วมกัน
3. สื่ออินโฟกราฟิค

4. การประมวลความรู้

1. สื่อวีดิทัศน์
2. โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อจัดการ
ฐานข้อมูล หรือจัดการข้อมูล
เป็นหมวดหมู่ เช่น
MS-Access, DBMS
1. คิวอาร์โค้ด
2. เครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น
เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบล็อก

5. การแลกเปลี่ยนความรู้
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การนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
1. การขับเคลื่อนชุมชนด้วยนวัตกรรมโดยนําเอาสิ่งที่มี
อยู่มาเพิ่มมูลค่าเพื่อระบุความรู้ที่จําเป็นของชุมชน
และเผยแพร่ของชุมชนด้วยสื่อวีดทิ ัศน์
2. SDLC (System Develop Life Cycle) กระบวนการ
ในการพัฒนาระบบงานของชุมชน
3. เว็บบล็อกเพื่อระบุความรู้ของชุมชน ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคคลทีส่ นใจในเรื่องราวของชุมชน
4. โปรแกรมประยุกต์แอพพลิเคชัน่ เป็นแอพพลิเคชั่นที่
พัฒนาขึ้นเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของชุมชน
5. เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ถูกนํามาใช้เพื่อ
นําเสนอเรื่องราวของชุมชน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของหน่วยงานในชุมชน
1. การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน หรือแสวงหา
ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนจะใช้การสืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์
2. แสวงหาความรู้และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจาก
You Tube
1. เรียนรู้ในการทํางานเป็นทีม และการทํางานร่วมกัน
กับคนในชุมชน และใช้ไอซีทีช่วยในการทํางาน
ร่วมกันและสร้างความรู้ด้วยกัน
2. การติดต่อสื่อสารโดยใช้ไอซีทีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประสานการทํางาน
และสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์
3. สื่ออินโฟกราฟิค เป็นการนําข้อมูล ข้อเท็จจริง จาก
สื่อต่าง ๆ มาผ่านกระบวนการประมวลผล นําเสนอ
ข้อมูลความรู้ในลักษณะแผนภาพ เพื่อให้ผู้รับสาร
อ่านและเข้าใจได้ง่าย
1. สื่อวีดิทัศน์ใช้ในการสรุปงานความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ
จากชุมชน แล้วจัดการประมวลผลโดยจัดเก็บเป็น
หมวดหมู่แล้วใช้สื่อเผยแพร่
2. โปรแกรมเพื่อการจัดการฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ความรู้ของชุมชนให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา
1. ใช้คิวอาร์โค้ดจัดเก็บเรื่องราวชุมชน เข้าถึงชุมชนได้
ใช้เป็นช่องทางเข้าถึงความรู้ของชุมชน สามารถรับ
ความรูจ้ ากชุมชนผ่านช่องทางนี้
2. เครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบล็อก
เป็นช่องทางการเข้าถึงความรู้และสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ความรู้ที่สะดวกและรวดเร็ว

9/11/2563 BE 17:33

227

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2563

ตารางที่ 1 การใช้ไอซีทีเพื่อการจัดการความรู้ในชุมชน (ต่อ)
กระบวนการจัดการความรู้
6. การจัดเก็บความรู้

7. การถ่ายทอดความรู้

8. การนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้

ไอซีที
การนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
1. โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อจัดการ 1. โปรแกรมทางด้าน DBMS นํามาใช้จัดเก็บความรู้
ฐานข้อมูล หรือจัดการข้อมูล ชุมชนในรูปแบบดิจิทัล เนื่องจากไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก
เป็นหมวดหมู่เช่น MSเก็บความรู้ในรูปแบบไฟล์ภาพ ภาพเคลื่อนไหว
Access, DBMS
คลิปวิดีโอสั้น ๆ
2. เว็บบล็อก
2. เว็บบล็อกสามารถจัดเก็บเรื่องราวของชุมชน กิจกรรม
3. คิวอาร์โค้ดและอินโฟร์กราฟิค ของชุมชน สร้างเครือข่ายของคนในชุมชนและ
ระหว่างชุมชน
3. คิวอาร์โค้ดและอินโฟร์กราฟิคสามารถจัดเก็บความรู้
และเผยแพร่ความรู้ผ่านการประมวลความรู้แล้ว
นําเสนอเป็นภาพ
1. เครือข่ายสังคมออนไลน์
1. เครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบล็อก
เช่น เฟสบุค๊ ไลน์ เว็บบล็อก
ใช้นําเสนอความรูข้ องชุมชน เป็นการถ่ายทอด
2. สื่อวีดิทัศน์
ความรูช้ ุมชนแก่ผสู้ นใจเรื่องราวของชุมชนและ
3. โปรแกรมประยุกต์
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
แอพพลิเคชั่น
2. สื่อวีดิทัศน์ คลิปวิดีโอ สามารถนําเสนอผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวชุมชน การสาธิต
อบรม การทํากิจกรรมในชุมชน
3. โปรแกรมประยุกต์แอพพลิเคชัน่ สามารถนําเรื่องราว
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิธีการ ขั้นตอน กระบวน
การผลิตลงในแอพพลิเคชั่น ทีส่ ามารถรับชมได้ผา่ น
สมาร์ทโฟน
1. เครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น 1. เครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบล็อก
เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบล็อก
นํามาส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเข้าถึง
2. ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
เรื่องราว ผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. โปรแกรมประยุกต์
2. ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนนําไปใช้ในการส่งเสริม
แอพพลิเคชั่น
การท่องเที่ยวของชุมชน
4. อินโฟร์กราฟิคและคิวอาร์โค้ด 3. โปรแกรมประยุกต์แอพพลิเคชัน่ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ด้านการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
เพราะสามารถใช้แอพพลิคชั่นชําระสินค้าผ่าน
สมาร์ทโฟนได้
4. อินโฟร์กราฟิคใช้เผยแพร่ความรูท้ ี่เป็นประโยชน์ของ
ชุมชน บุคคลที่สนใจสามารถทําความเข้าใจเรื่องราว
ของชุมชนผ่านกราฟิค

จากตารางที่ 1 กล่าวได้ว่า ไอซีทีสามารถนํามาใช้ใน
กระบวนการจัดการความรู้ได้ทุกกระบวนการคือ การ
กําหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การ
ประมวลความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดเก็บ
ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการนําความรู้ไป
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ประยุกต์ใช้ โดยไอซีทีแต่ละรูปแบบที่นํามาใช้สามารถนํา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด การความรู้ ไ ด้ ม ากกว่ า หนึ่ ง
กระบวนการได้ เช่ น เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เช่ น
เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบล็อก เป็นต้น สามารถนํามาประยุกต์
ใช้ ใ นกระบวนการ กํ า หนดความรู้ แสวงหาความรู้
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และการนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ เป็นต้น และไอซีทีที่นิยมใช้ในการนํามาใช้ใน
กระบวนการจัดการความรู้คือ วีดิทัศน์หรือคลิปวิดีโอสั้น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ อินโฟกราฟิค ฐานข้อมูล และ
โปรแกรมประยุกต์แอพพลิเคชั่น ตามลําดับ
4. บทสรุป
การสอนโดยใช้แหล่ งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นเป็ น
ฐานการเรียนรู้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้สําหรับเนื้อหา
อื่น ๆ ในการวางแผน กําหนดกิจกรรม เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและส่งผลถึงความตระหนัก
หรือทักษะต่าง ๆ อาทิ ทักษะการทํางานเป็นทีม ทักษะ
การคิด ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่
21 ซึ่งการปฏิบัติการในชุมชนตอบโจทย์การทํางานหรือ
การดําเนินโครงการร่วมกันเป็นทีม จะเป็นการพัฒนาการ
ผู้เรียนรอบด้าน หรืออย่างบูรณาการ [8], [9] นอกจากนี้
การนําเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะพัฒนากลุ่มสังคมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนลงมือกระทําในการสร้างความรู้หรือการ
เรียนรู้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดช่องทางหรือพื้นที่ให้
นั ก ศึ ก ษามี ส่ วนร่ วมในการสะท้ อนความคิ ดเห็ น [10]
กล่าวได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
ที่จัดให้แก่ผู้เรียน ในการประยุกต์ไอซีทีมาใช้ในการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมความ
ยั่งยืนขององค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม และส่งเสริมคนในชุมชนได้เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ที่อาศัยเทคโนโลยีในการกําหนดความรู้ที่เหมาะสม
กับชุมชน การสร้าง การประมวล และการจัดเก็บความรู้
เพื่อให้องค์ความรู้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยน
และการถ่ายทอดความเพื่อส่งผ่านองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
และการประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีสังคมและวิถีโลก การใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนชุมชน
จากห้ อ งเรี ย นสู่ ชุ ม ชนและการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21
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