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บทคัดย
อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา การใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานท่ีส\งผลต\อการจัดการความรู[
ภูมิป_ญญาท[องถ่ินด[วยไอซีทีของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ\มตัวอย\างคือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบูรณาการสารสนเทศ ปfการศึกษา 2560 จํานวน 52 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบ
สัมภาษณการจัดการความรู[ และแบบสอบถามการจัดการความรู[ด[วยไอซีที การวิเคราะหข[อมูลใช[ค\าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส\วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การวิเคราะหเชิงเน้ือหา การใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานประกอบด[วย 8 ข้ันตอน
คือ 1) ข้ันสร[างความพร[อม ละลายพฤติกรรม สร[างเจตคติทางบวกจากห[องเรียนสู\ชุมชน 2) ข้ันวางแผนการดําเนินงาน 3) ข้ัน
สํารวจแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน 4) ข้ันเรียนรู[จากการปฏิบัติในชุมชน 5) ข้ันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู[ข[อค[นพบ และ
สะท[อนความรู[ 6) ข้ันผลิตผลงานการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินด[วยไอซีที 7) ข้ันนําเสนองานสรุปผล 8) ข้ันการสะท[อน
กลับ สามารถพัฒนาการจัดการความรู[ด[วยไอซีทีของนักศึกษาได[ ผลการวิจัยพบว\า 1. การจัดการความรู[ด[วยไอซีทีของ
นักศึกษาหลังการทดลองมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด ( X  = 4.20, S.D. = 0.48) เมื่อแยกเปaนรายด[านมีการปฏิบัติอยู\ในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด เรียงลําดับได[ดังน้ี การสร[างสรรคนวัตกรรม ( X  = 4.27, S.D. = 0.47) การแบ\งป_นความรู[ ( X  = 4.25, S.D. 
= 0.54) ความเปaนชุมชนนักปฏิบัติ ( X  = 4.23, S.D. = 0.57) การทํางานเปaนทีม ( X  = 4.19, S.D. = 0.55) ความใฝrรู[และ
เปaนมิตรกับความรู[ ( X  = 4.16, S.D. = 0.52) และการเปaนแรงงานความรู[ ( X  = 4.15, S.D. = 0.56) 2. กระบวนการจัดการ
ความรู[ด[วยไอซีทีท่ีนํามาใช[ประโยชนในชุมชนคือ คลิปวิดีโอสั้น เฟสบุtค ไลน เว็บบล็อก อินโฟกราฟvค ฐานข[อมูล และ
แอพพลิเคช่ัน ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ : การใช[แหล\งเรียนรู[  แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน  การจัดการความรู[ด[วยไอซีที 
 

Abstract 
 The objective of this research was using resource based learning of local wisdom to 
effectiveness local wisdom knowledge management by ICT of students in Information Technology 
Program. The sample used for experimental group consisted of 52 undergraduate students in the 
Integration Information course in the 2017 academic year of Information Technology Program. The research 
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instruments were the knowledge management of students’ interview form and the knowledge 
management by ICT of students’ questionnaire. The data obtained were analyzed by using mean, 
standard deviation and content analysis. The using a resource based learning of local wisdom to 
effectiveness local wisdom knowledge management by ICT of students in Information Technology 
Program consisted of 8 processes as followed: 1) preparation, breaking the ice, and positive attitude from 
the classroom to the community, 2) planning to the local wisdom community, 3) explore local wisdom 
resources, 4) learning by doing in the community, 5) discuss the discovery, 6) create local wisdom 
knowledge management process with ICT, 7) presentation of the results, and 8) reflection. These 
instruction developed the students. The results of the study were as follows: 1. the finding of local 
wisdom knowledge management by ICT after under taking were highest level ( X  = 4.20, S.D. = 0.48). 
When separated into categories were practical in high to the highest level, and can be sorted as follows: 
create innovation ( X  = 4.27, S.D. = 0.47), knowledge sharing ( X  = 4.25, S.D. = 0.54), communities of 
practice ( X  = 4.23, S.D. = 0.57), team working ( X  = 4.19, S.D. = 0.55), introspection and knowledge 
friendly ( X  = 4.16, S.D. = 0.52), and knowledge worker ( X  = 4.15, S.D. = 0.56). 2. Wisdom knowledge 
management by ICT were using ICT to processes knowledge management were VDO, online social 
network Face book, Line Application, review weblog, infographic, data based, and Application. 
 
Keywords: Using resource based learning, Local wisdom resource based, Knowledge management by ICT 
 
บทนํา 

ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนความรู[ ความสามารถของชาวบ[านในท[องถ่ินเพ่ือการดําเนินชีวิตอยู\ในพ้ืนท่ีน้ัน ซ่ึงได[มาจาก
การใช[สติป_ญญา ประสบการณความรู[สั่งสมมา ผสมผสานกลมกลืนระหว\างศาสนา ความเช่ือ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล[อม 
การประกอบอาชีพ ตั้งแต\บรรพบุรุษสืบทอดจากคนรุ\นหน่ึงไปสู\อีกรุ\นหน่ึง จนเปaนวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนน้ัน 
ระหว\างการสืบทอดจากรุ\นสู\รุ\นอาจมีการปรับ ประยุกต และเปลี่ยนแปลงจนเกิดเปaนความรู[ใหม\ตามสภาพการณทางสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล[อม เพ่ือการตั้ งถ่ินฐาน การประกอบอาชีพ การปรับตัว และแก[ป_ญหาในการดําเนินชีวิต 
(Encyclopedia of Thai Youth, 2017; Local Wisdom Thai Wisdom, 2017) ดังน้ันภูมิป_ญญาท[องถ่ินจึงนับเปaนองค
ความรู[ท่ีมีค\ายิ่งสําหรับคนในชุมชนหรือแม[แต\สังคมไทยท่ีจะทําให[เกิดความรัก ความหวงแหนท่ีจะสืบสานภูมิป_ญญาท[องถ่ินน้ัน 
โดยเฉพาะอย\างยิ่งเยาวชนไทยท่ีจะต[องตระหนักรู[ถึงคุณค\า ความสําคัญของภูมิป_ญญาท[องถ่ินเพ่ือการเรียนรู[และการอนุรักษ 

การใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินมาสู\มาจัดการเรียนการสอน เปaนการนําคตินิยม ความเช่ือหลักการพ้ืนฐานท่ีเกิด
จากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา หรือขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม ท่ีแสดงออกถึงความเจริญงอกงามและ
ความเปaนระเบียบแบบแผนท่ีเคยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ท่ีสอดคล[องกับเน้ือหาสาระมาให[ผู[เรียนได[เรียนรู[ตามข้ันตอน
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให[บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู[ท่ีกําหนดไว[ การนําภูมิป_ญญาท[องถ่ินมาใช[ในการจัดการเรียน
การสอน สามารถดําเนินการได[ 2 วิธี คือ 1) การเชิญภูมิป_ญญาท[องถ่ินมาร\วมการจัดการเรียนรู[ในสถานศึกษา และ 2) การนํา
ผู[เรียนไปยังแหล\งเรียนรู[หรอืสถานประกอบการของภูมปิ_ญญาท[องถ่ิน อันจะเปaนประโยชนแก\ผู[เรียนท่ีจะได[รับรู[และเรียนรู[จาก
ประสบการณของปราชญภูมิป_ญญาท[องถ่ิน และได[รับประสบการณตรงจากการไปยังแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินโดยตรง 

การนําภูมิป_ญญาท[องถ่ินมาใช[ในการเรียนการสอนในสถานศึกษา องคประกอบสําคัญคือ สถานศึกษา ครูผู[สอนหรือ
ผู[ท่ีรับผิดชอบ รวมถึงชุมชนหรือองคกรท่ีเก่ียวข[องจะต[องศึกษาและจัดทํารายละเอียด ข[อมูลในการจัดทํา โดยมีข้ันตอนท่ี
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สําคัญ 1) ศึกษาหลักสูตรแม\บทหรือหลักสูตรแกนกลาง และ 2) จัดทําข[อมูลสารสนเทศภูมิป_ญญาท[องถ่ิน นอกจากน้ีการนํา
แหล\งเรียนรู[และภูมิป_ญญาท[องถ่ินมาใช[ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีองคประกอบท่ีต[องพิจารณาคือ ต[องพิจารณา
หลักสูตร และสาระการเรียนรู[ ท่ีจะเช่ือมโยงเข[ากับภูมิป_ญญาท[องถ่ิน  ข[อมูลสารสนเทศแหล\งเรียนรู[ ภูมิป_ญญาท[องถ่ินท่ี
เหมาะสมกับหลักสูตร มีแผนการเรียนรู[ กระบวนการเรียนรู[ให[สอดคล[องกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของสาระการเรียนรู[  
ความร\วมมือกับชุมชนและตัววิทยากรท[องถ่ิน การนําวิทยากรท[องถ่ินหรือปราชญชาวบ[านมาถ\ายทอดความรู[ หรือผู[เรียนไปยัง
แหล\งเรียนรู[เพ่ือประสบการณเรียนรู[จากการปฏิบัติ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู[ตามสภาพจริง และรายงานสรุปผลการ
เรียนรู[จากการใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน ซ่ึงจากงานวิจัยด[านภูมิป_ญญาท[องถ่ินในวัฒนธรรมชายแดนไทย-มาเลเซีย 
(Tepsing & Bunprakarn, 2016) ได[ระบุว\าภูมิป_ญญาแต\ละด[านคือ ด[านศิลปะมีการผลิตหัตถกรรม เครื่องดนตรีจากวัสดุ
ธรรมชาติในท[องถ่ิน การผลิตกรงนก ล[วนสะท[อนคุณค\าทางสุนทรียะ มีการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป_ญญาท[องถ่ินสะ
ท[องวัฒนธรรมชายแดนไทย-มาเลเซีย จัดเปaนแหล\งเรียนรู[ทางภูมิป_ญญาท[องถ่ินอันทรงคุณค\ายิ่งทางกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมใหม\  

กล\าวได[ว\าการใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[น้ัน มีประโยชนต\อผู[เรียนท่ีจะตระหนักถึงคุณค\า 
ความสําคัญของภูมิป_ญญาท[องถ่ิน ก\อเกิดความรู[ความเข[าใจถึงวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน สร[างความภาคภูมิใจใน
ความเปaนไทย เปaนแหล\งเรียนรู[ท่ีสามารถนํามาปรับใช[ในการดําเนินชีวิตและการเรียนรู[ให[เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง                
ของยุคสมัย แต\ป_ญหาคือภูมิป_ญญาท[องถ่ินจะมีวิธีการอย\างไรให[เปaนภูมิป_ญญาอย\างยั่งยืนของคนในชุมชนเปaนชุมชนแห\งการ
เรียนรู[ จากงานวิจัยกลยุทธการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเพ่ือการเรียนรู[ตลอดชีวิตของชุมชน (Phumduang, 2013) 
ระบุว\า องคประกอบของการจัดการความรู[ชุมชนคือ ผู[นํา ทุนทางสังคม และเครือข\าย การจัดการความรู[มีการแสวงหาความรู[ 
สร[างความรู[ การถ\ายทอดความรู[ และการใช[ความรู[ แต\ยังขาดการจัดเก็บและการสืบค[นความรู[ ควรมีการสร[างชุมชนแห\งการ
เรียนรู[ เพ่ือพัฒนาและส\งเสริมศักยภาพของชุมชนเพ่ือสร[างสร[างสรรคความเข[มแข็งของชุมชน ดังน้ันจึงมีความจําเปaนอย\างยิ่ง
ท่ีจะต[องมีการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินให[สืบทอดต\อไปอย\างยั่งยืนอย\างเปaนระบบ โดยการรวบรวม สร[างความรู[                 
จัดระเบียบ แลกเปลี่ยนเรียนรู[ และประยุกตใช[ความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินในชุมชน ตลอดรวมถึงการเผยแพร\อย\างกว[างขวาง 
ประกอบกับศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเรียกสั้น ๆ ว\า ไอซีที ส\งผลต\อการถึงข[อมูลชุมชนได[ง\าย
และหลากหลาย หากนํามาใช[ในการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน จึงเปaนการส\งเสริมการใช[นวัตกรรมขับเคลื่อนชุมชนได[ 
(Maesincee, 2017) 

ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนโดยใช[แหล\งเรียนรู[ภูมปิ_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรยีนรู[เพ่ือการจัดการความรู[ด[วยไอซี
ทีของนักศึกษาจึงสามารถตอบสนองการอนุรักษภูมิป_ญญาท[องถ่ินและส\งเสริมการใช[เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ีผู[เรียน
ยังสามารถสร[างเจตคติท่ีดีต\อชุมชน และกระบวนการเรียนรู[ เห็นคุณค\าของแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน รวมถึงการใช[แหล\ง
เรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินจะช\วยแก[ป_ญหาและส\งเสริมการใช[ไอซีทีของนักศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน รองรับประเทศไทย 4.0 ท่ี
ขับเคลื่อนประเทศด[วยนวัตกรรมท้ังระบบสร[างความเข[มแข็งให[กับชุมชนอย\างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงคTของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ท่ีส\งผลต\อการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินด[วย
ไอซีทีของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุ\มตัวอย\างเปaนนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปf ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                        
ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การบูรณาการสารสนเทศ ตอนเรียน A1 ภาคเรียนท่ี 1 ปfการศึกษา 2560 จํานวน 52 คน 
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  2. เครื่องมือท่ีใช[ในการวิจัยประกอบด[วย 
 2.1 แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ ประกอบด[วย
กิจกรรม 8 ข้ันตอน โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอน 11 สัปดาห ดังน้ี  
  1) ข้ันสร[างความพร[อม ละลายพฤติกรรม สร[างเจตคติในทางบวกจากห[องเรียนสู\ชุมชน 
  2) ข้ันวางแผนการดําเนินงานห[องเรียนสู\ชุมชน โดยวางแผนเรื่องคน ทรัพยากร แหล\งข[อมูล 
 3) ข้ันสํารวจแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน ค[นคว[าเพ่ิมความรู[  
 4) ข้ันเรียนรู[จากการปฏิบัติในชุมชน การสัมภาษณผู[นําชุมชน เจ[าของผลิตภัณฑในชุมชน ศึกษาองค
ความรู[ การจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน 
 5) ข้ันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู[ข[อค[นพบ และสะท[อนความรู[ สิ่งท่ีได[รับจากชุมชน ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน 
  6) ข้ันผลิตผลงานการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินด[วยไอซีที ตั้งแต\การกําหนดความรู[ การแสวงหา 
การสร[างความรู[ การประมวลความรู[เปaน การแลกเปลี่ยนความรู[ การจัดเก็บความรู[ การถ\ายทอดความรู[ และการนําความรู[ไป
ประยุกตใช[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน 
  7) ข้ันนําเสนอผลงานและสรุปผลการเรียนรู[ 
   8) ข้ันการสะท[อนกลับ (Reflection) โดยจัดให[มีการแสดงความเห็นสะท[อนผลการเรียนรู[ต\าง ๆ 
 2.2 แบบสัมภาษณการจัดการความรู[ด[วยไอซีทีของนักศึกษา (Chimplee, 2012; Keong & Al-Hawamdeh, 
2002) ประกอบด[วยข[อคําถามจํานวน 8 ข[อ ตามกระบวนการจัดการความรู[คือ การกําหนดความรู[แก\ชุมชนภูมิป_ญญาท[องถ่ิน
ด[วยไอซีที การใช[ไอซีทีแสวงหาความรู[จากแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน การปฏิบัติเพ่ือสร[างความรู[ด[วยไอซีที การใช[สื่อไอซีที
รวบรวมความรู[ท่ีเหมาะสมจากแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน การใช[ไอซีทีเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู[ การใช[ไอซีทีเพ่ือการ
จัดเก็บความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน  การถ\ายทอดความรู[ด[วยไอซีที  การใช[ความรู[จากแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินไปใช[
ประโยชนด[วยไอซีที 
 2.3 แบบสอบถามการจัดการความรู[ด[ วยไอซีทีของนักศึกษา (Panich, 2016; Punnitamai,  2016) 
ประกอบด[วยข[อความถาม 6 ด[าน คือ  ด[านความใฝrรู[และเปaนมิตรกับความรู[ จํานวน 8 ข[อ ด[านการทํางานเปaนทีม จํานวน                 
8 ข[อ ด[านการแบ\งป_นความรู[ จํานวน 7 ข[อ ด[านการเปaนแรงงานความรู[ จํานวน 6 ข[อ ด[านการสร[างสรรคนวัตกรรม จํานวน         
6 ข[อ และด[านความเปaนชุมชนนักปฏิบัติ จํานวน 5 ข[อ รวมข[อคําถามท้ังสิ้น 40 ข[อ ลักษณะแบบสอบถามเปaนแบบอัตราส\วน
ประมาณค\า 6 ระดับคือ ปฏิบัติมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น[อย น[อยท่ีสุด และไม\มีการปฏิบัติ ค\าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
โดยหาค\าสัมประสิทธ์ิอัลฟrาของครอนบาคเท\ากับ 0.985 
  3. การเก็บรวบรวมข[อมูล 
 3.1 ผู[วิจัยดําเนินการกํากับการจัดการเรียนการสอนโดยใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ และ
ใช[แบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest Posttest Design โดยผู[วิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา
การบูรณาการสารสนเทศ เปaนระยะเวลา 11 สัปดาห ตามกําหนดการเรียนดังน้ี 
 สัปดาหTท่ี 1-2 ขั้นสร�างความพร�อม ละลายพฤติกรรม สร�างเจตคติในทางบวกจากห�องเรียนสู
ชุมชน ข้ันตอน
น้ีผู[สอนช้ีแจงเก่ียวกับรายวิชา รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในช้ันเรียนและนอกห[องเรียนท่ีผู[เรียนต[องลงพ้ืนท่ีในชุมชน 
กําหนดงานกิจกรรมโดยใช[แหล\งเรียนรู[ ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ให[แก\ผู[เรียน ผู[สอนจัดกลุ\มผู[เรียน 6-10 คน ต\อ      
1 กลุ\ม ตามความต[องการของผู[เรียน ให[แต\ละกลุ\มกําหนดบทบาทหน[าท่ีของสมาชิกภายในกลุ\ม กําหนดข[อบังคับ กติกา การ
ใช[เครื่องมือติดต\อสื่อสารในการติดต\อสื่อสารภายในกลุ\ม ให[ผู[เรียนนําเสนอชุมชนท่ีสนใจเพ่ือนําไอซีทีจัดการความรู[ชุมชน แจ[ง
สิ่งท่ีควรปฏิบัติเก่ียวกับแนวทางการเรียนโดยใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ส\งผลต\อการจัดการความรู[ 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเกณฑการให[คะแนนในแต\ละกิจกรรม (Rubric) 
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  สัปดาหTท่ี 3 ขั้นวางแผนการดําเนินงานห�องเรียนสู
ชุมชน การดําเนินกิจกรรมโดยวางแผนเรื่องคน ทรัพยากร 
แหล\งข[อมูล เมื่อกลุ\มผู[เรียนตัดสินใจเลือกชุมชน ท่ีต[องการนําไอซีทีไปใช[ในการจัดการความรู[แล[ว ทําการวางแผนกิจกรรมของ
ผู[เรียนเข[าสู\พ้ืนท่ีท่ีต[องการการใช[ไอซีทีเพ่ือการจัดการความรู[แก\ชุมชน ผู[สอนให[องคความรู[ท่ีเก่ียวข[องกับกระบวนการจัดการ
ความรู[ ผู[สอนยกตัวอย\างกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับกลุ\มเป�าหมาย กรณีศึกษา ให[ผู[เรียนอภิปรายระบุงานให[ชัดเจนข้ึนเก่ียวกับ
กิจกรรมท่ีจะดําเนินแก\ชุมชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหารายวิชาเช่ือมโยงกับการใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญา
ท[องถ่ินเปaนฐาน การจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน ผู[เรียนร\วมอภิปรายนําเสนอพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินกิจกรรม  
  สัปดาหTท่ี 4 ขั้นสํารวจแหล
งเรียนรู�ภูมิป�ญญาท�องถิ่น ข้ันตอนน้ีผู[เรียนแต\ละกลุ\มลงพ้ืนจริงเพ่ือสํารวจชุมชน 
ค[นคว[าเพ่ิมความรู[ วิเคราะหภูมิป_ญญาของชุมชนท่ีตนสนใจ เก่ียวกับแหล\งเรียนรู[ชุมชน ผลิตภัณฑของชุมชน ท่ีผู[เรียนสนใจ
ดังน้ี 1) ไอติมโบราณ ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 2) นํ้าตาล อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา 3) ชุมชนทําว\าว สํานักงาน
เขตมีนบุรี 4) บ[านธูปสมุนไพร เครือข\ายศูนยการเรียนรู[ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ 5) นํ้าพริกแม\บุญมา ตลาดนํ้าดอนหวาย  
6) ตลาดพลอย จังหวัดจันทบุรี 
 สัปดาหTท่ี 5 ขั้นเรียนรู�จากการปฏิบัติในชุมชน ข้ันเรียนรู[ชุมชนน้ี ดําเนินการสัมภาษณผู[นําชุมชน เจ[าของ
ผลิตภัณฑในชุมชน ศึกษาองคความรู[ ภูมิป_ญญาของชุมชน การจัดการความรู[ ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน ลงมือปฏิบัติร\วมกัน เรียนรู[
ภูมิป_ญญาท[องถ่ินชุมชน เพ่ือเปaนแนวทางนําความรู[ไปใช[ และจัดการด[วยการใช[ไอซีทีเผยแพร\ความรู[ของชุมชน 
 สัปดาหTท่ี 6 ขั้นอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู�ข�อค�นพบ ในข้ันตอนน้ีทําการแลกเปลี่ยนข[อค[นพบร\วมกัน และ
สะท[อนความรู[ สิ่งท่ีได[รับจากชุมชน ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน โดยการนําเสนอแนวทางการนําไอซีทีมาใช[ในการจัดการความรู[กับ
ชุมชน นําเสนอการใช[ไอซีทีเพ่ือการจัดการความรู[ชุมชนในช้ันเรียนเพ่ือร\วมกันอภิปรายแนวทาง ความเปaนไปได[ในการใช[ไอซีที
มาจัดการความรู[แต\ละข้ันตอน 
   สัปดาหTท่ี 7-9 ขั้นผลิตผลงานการจัดการความรู�ภูมิป�ญญาท�องถิ่นด�วยไอซีที ตั้งแต\การกําหนดความรู[ การ
แสวงหา การสร[างความรู[ การประมวลความรู[เปaน การแลกเปลี่ยนความรู[ การจัดเก็บความรู[ การถ\ายทอดความรู[ และการนํา
ความรู[ไปประยุกตใช[หรือการใช[ประโยชนจากภูมิป_ญญาท[องถ่ิน เมื่อดําเนินการผลิตสื่อ เครื่องมือเพ่ือการจัดการความรู[ แล[ว
นําไปให[ขุมชนได[ใช[ประโยชนจากผลงานการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินด[วยไอซีที  
 สัปดาหTท่ี 10 ขั้นนําเสนอผลงานและสรุปผลการเรียนรู� โดยจัดให[มีการแสดงผลงานท่ีได[สร[างสรรคร\วมกัน
ระหว\างผู[เรียนกับชุมชน ร\วมแสดงความเห็น การปรับปรุงผลงาน ให[สามารถใช[ประโยชนในชุมชนได[สูงสุด 
 สัปดาหTท่ี 11 ขั้นการสะท�อนกลับ จัดให[มีการประชุมกลุ\มต\อกระบวนการจัดการเรียนรู[ ผู[สอนสัมภาษณ
กระบวนการจัดการความรู[ของผู[เรียน ผู[เรียนร\วมแสดงความเห็นสะท[อนผลการเรียนรู[ท่ีได[รับจากการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ และผู[เรียนทําแบบสอบถามการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินด[วยไอซีที 
 4. การวิเคราะหข[อมูล 
 4.1 วิเคราะหข[อมูลจากการสัมภาษณ และการประชุมกลุ\มด[วยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ตาม
กรอบกระบวนการจัดการความรู[ประกอบด[วย การกําหนดความรู[ การแสวงหาความรู[ การสร[างความรู[ การประมวลความรู[ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู[ การจัดเก็บความรู[ การถ\ายทอดความรู[ และการนําความรู[ไปประยุกตใช[ 
 4.2 วิเคราะหการจัดการความรู[จากแบบสอบถามโดยวิเคราะหค\าเฉลี่ย ส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ก\อนเรียนและหลัง
เรียน และค\าร[อยละพัฒนาการการจัดการความรู[ด[วยไอซีทีของกลุ\มเป�าหมาย 
  แบบสอบถามการจัดการความรู[ด[วยไอซีที  มีเกณฑการให[คะแนน 6 ระดับดังน้ี (Netwong, 2010) 5 การ
ปฏิบัติอยู\ในระดับมากท่ีสุด 4 ระดับมาก 3 ระดับปานกลาง 2 ระดับน[อย 1 ระดับน[อยท่ีสุด และ 0 ไม\มีการปฏิบัติ 
 สําหรับเกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหข[อมูล มีรายละเอียดดังน้ี 
  ค\าเฉลี่ย 4.20-5.00 หมายความว\า ระดับการปฏิบัติอยู\ในระดับมากท่ีสุด 
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  ค\าเฉลี่ย 3.36-4.19 หมายความว\า ระดับการปฏิบัติอยู\ในระดับมาก 
  ค\าเฉลี่ย 2.52-3.35 หมายความว\า ระดับการปฏิบัติอยู\ในระดับปานกลาง 
  ค\าเฉลี่ย 1.68-2.51 หมายความว\า ระดับการปฏิบัติอยู\ในระดับน[อย 
  ค\าเฉลี่ย 0.84-1.67  หมายความว\า ระดับการปฏิบัติอยู\ในระดับน[อยท่ีสุด  
  ค\าเฉลี่ย 0.00-0.83  หมายความว\า ระดับการปฏิบัติอยู\ในระดับไม\มีการปฏิบัติ  
ผล 
 1. การจัดการความรู[ด[วยไอซีที โดยภาพรวมก\อนทดลอง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง ( X  = 2.95, S.D. = 0.75) 
เมื่อทําการประเมินหลังการทดลองการจัดการความรู[ด[วยไอซีที มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด ( X  = 4.20, S.D. = 0.48) เมื่อ
แยกเปaนรายด[านเรียงลําดับระดับการปฏิบัติจากมากไปน[อยคือ การสร[างสรรคนวัตกรรม ( X  = 4.27, S.D. = 0.47) การ
แบ\งป_นความรู[ ( X  = 4.25, S.D. = 0.54) ความเปaนชุมชนนักปฏิบัติ ( X  = 4.23, S.D. = 0.57) การทํางานเปaนทีม ( X  = 
4.19, S.D. = 0.55) ความใฝrรู[และเปaนมิตรกับความรู[ ( X  = 4.16, S.D. = 0.52) และการเปaนแรงงานความรู[ ( X  = 4.15, 
S.D. = 0.56) 
 การจัดการความรู[ด[วยไอซีทีรายบุคคลของกลุ\มตัวอย\าง ก\อนเรียนและหลังเรียน สามารถแสดง ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การจัดการความรู[ด[วยไอซีทีรายบุคคลของกลุ\มตัวอย\าง 
 

 2. การสัมภาษณและการประชุมกลุ\มเก่ียวกับกระบวนการการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินด[วยไอซีทีของ
นักศึกษา วิเคราะหได[ว\า ไอซีทีสามารถนํามาใช[ในกระบวนการจัดการความรู[ได[ทุกกระบวนการคือ การกําหนดความรู[ การ
แสวงหาความรู[ การสร[างความรู[ การประมวลความรู[ การแลกเปลี่ยนความรู[ การจัดเก็บความรู[ การถ\ายทอดความรู[ และการ
นําความรู[ไปประยุกตใช[ โดยไอซีทีแต\ละรูปแบบท่ีนํามาใช[สามารถนําประยุกตใช[ในการจัดการความรู[ได[มากกว\าหน่ึง
กระบวนการได[ เช\น เครือข\ายสังคมออนไลน เฟสบุtค ไลน เว็บบล็อก เปaนต[น สามารถนํามาประยุกตใช[ในกระบวนการ 
กําหนดความรู[ แสวงหาความรู[ แลกเปลี่ยนเรียนรู[ ถ\ายทอดความรู[ และการนําความรู[ไปประยุกตใช[ เปaนต[น และไอซีทีท่ีนิยม
ใช[ในการนํามาใช[ในกระบวนการจัดการความรู[คือ วีดิทัศนหรือคลิปวิดีโอสั้น เครือข\ายสังคมออนไลน อินโฟกราฟvค ฐานข[อมูล 
และโปรแกรมประยุกตแอพพลิเคช่ัน ตามลําดับ  
 
 

การจัดการความรู[ด[วยไอซีที (ค\าเฉลี่ย) 

ก\อนเรียน หลังเรียน 
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อภิปรายผล 
การจัดการความรู[ด[วยไอซีที โดยภาพรวมก\อนทดลอง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง เมื่อทําการประเมินหลังการ

ทดลองการจัดการความรู[ด[วยไอซีที มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด การจัดการความรู[ด[วยไอซีที ก\อนและหลังการทดลองมีความ
แตกต\างกัน และเมื่อแยกเปaนรายด[านเรียงลําดับระดับการปฏิบัติจากมากไปน[อยคือ การสร[างสรรคนวัตกรรม การแบ\งป_น
ความรู[ ความเปaนชุมชนนักปฏิบัติ การทํางานเปaนทีม ความใฝrรู[และเปaนมิตรกับความรู[ และการเปaนแรงงานความรู[ ไอซีที
สามารถนํามาใช[ในกระบวนการจัดการความรู[ได[ทุกกระบวนการคือ การกําหนดความรู[ การแสวงหาความรู[ การสร[างความรู[ 
การประมวลความรู[ การแลกเปลี่ยนความรู[ การจัดเก็บความรู[ การถ\ายทอดความรู[ และการนําความรู[ไปประยุกตใช[ โดยไอซีที
แต\ละรูปแบบท่ีนํามาใช[สามารถนําประยุกตใช[ในการจัดการความรู[ได[มากกว\าหน่ึงกระบวนการได[ เช\น เครือข\ายสังคม
ออนไลน เช\น เฟสบุtค ไลน เว็บบล็อก เปaนต[น สามารถนํามาประยุกตใช[ในกระบวนการ กําหนดความรู[ แสวงหาความรู[ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู[ ถ\ายทอดความรู[ และการนําความรู[ไปประยุกตใช[ เปaนต[น และไอซีทีท่ีนิยมใช[ในการนํามาใช[ในกระบวนการ
จัดการความรู[คือ วีดิทัศนหรือคลิปวิดีโอสั้น เครือข\ายสังคมออนไลน อินโฟกราฟvค ฐานข[อมูล และโปรแกรมประยุกต
แอพพลิเคช่ัน ตามลําดับ กล\าวได[ว\าเครือข\ายสังคมออนไลน ต\าง ๆ สามารถนํามาใช[ในการจัดการความรู[ด[วยไอซีที เน่ืองจาก
เปaนรูปแบบสื่อท่ีน\าสนใจ ภาพอินโฟกราฟฟvก ท่ีน\าสนใจ เพราะสิ่งเหล\าน้ีเปvดโลกให[คนเข[าถึงและเข[าใจง\าย (National 
Statistical Office, 2015) นอกจากน้ีการอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลักดันให[เกิดการใช[ไอซีทีเพ่ือการจัดการความรู[ 
โดยการใช[บล็อก เฟสบุtค เปaนช\องทางในการนําเสนอเน้ือหาดิจิทัล และแลกเปลี่ยนเรียนรู[ผ\านบล็อก นอกจากน้ียังสามารถใช[
เทคโนโลยีเครือข\ายแอพพลิเคช่ันไลน การใช[เว็บไซตเปaนช\องทางสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู[ของชุมชนจะพบว\าเทคโนโลยี
ต\าง ๆ ในยุคดิจิทัล สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมชุมชนได[อย\างกว[างขวาง ให[มีการเข[าถึงแหล\งเรียนรู[ การใช[งานง\าย เข[าถึงได[
หลายช\องทาง และรองรับเน้ือหาดิจิทัลได[ทุกอุปกรณ เพียงแต\การนามาใช[ต[องนํามาใช[ให[เหมาะสมกับชุมชนและเปaน
ประโยชนต\อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียน และการทางานแก\ผู[ใช[งาน ซ่ึงการเข[าถึงแหล\งเรียนรู[ดิจิทัล เพ่ือให[บุคคล
ผู[สนใจ ผู[ใช[สามารถเข[าถึงและเช่ือมต\อความรู[ได[อย\างสะดวกง\ายดาย จะต[องมีการปรับปรุงการให[บริการดิจิทัลอย\างต\อเน่ือง
ก[าวทันเทคโนโลยีใหม\ ๆ ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนการใช[แหล\งเรียนรู[ ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ นับเปaนการ
สร[างเจตคติในทางบวกจากห[องเรียนสู\ชุมชน เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนเปaนการนําผู[เรียนไปยังแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญา
ท[องถ่ินอันจะเปaนประโยชนแก\ผู[เรียนท่ีจะได[รับรู[และเรียนรู[จากประสบการณของปราชญภูมิป_ญญาท[องถ่ิน และได[รับ
ประสบการณตรงจากการไปยังแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินโดยตรง (Encyclopedia of Thai Youth, 2017; Local 
Wisdom Thai Wisdom, 2017) รวมถึงการสร[างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู[ร\วมกันระหว\างผู[สอน ผู[เรียน และชุมชน 
สอดคล[องกับการจัดรูปแบบการสอนของ Pengjan (2017) ท่ีได[นําเสนอแนวคิดการเรียนรู[รูปแบบโครงงานสู\การเรียนแบบมี
ส\วนร\วมท่ีได[ระบุว\า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีการแลกเปลี่ยนและร\วมเรียนรู[เปaนรูปแบบการเรียนรู[ท่ีสร[างประชาธิปไตยให[
เกิดข้ึนในห[องเรียน หลังจากได[แลกเปลี่ยนระหว\างผู[สอนและเพ่ือนในช้ันเรียนจะนําไปสู\การเคารพ การฟ_ง ส\งผลต\อพฤติกรรม
การมีส\วนร\วมมากยิ่งข้ึน 

 
สรุป 
 การสอนโดยใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ สามารถนําไปประยุกตใช[สําหรับเน้ือหาอ่ืน ๆ ใน
การวางแผน กําหนดกิจกรรม เพ่ือให[การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและส\งผลถึงความตระหนักหรือทักษะต\าง ๆ 
อาทิ ทักษะการทํางานเปaนทีม ทักษะการคิด ทักษะการแก[ป_ญหาอย\างสร[างสรรคในศตวรรษท่ี 21 และการนําเสนอผลงาน
ด[วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปaนต[น ข้ึนอยู\กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมท่ีจัดให[แก\ผู[เรียน ซ่ึงการจัดการ
เรียนการสอนอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดต\อสื่อสารและกระบวนการกลุ\ม ชุมชน ทรัพยากรต\าง ๆ เพ่ือดําเนิน
กิจกรรมในชุมชน ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ\มในการดําเนินกิจกรรมร\วมกับคนในชุมชน ดังน้ัน จึงต[องเตรียมความ
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พร[อมของผู[เรียนด[านความสามารถการใช[เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช[ทรัพยากรอย\างคุ[มค\า เปvดโอกาสให[ผู[เรียนได[เลือก
ทํางานในชุมชนท่ีตนสนใจและยอมรับการเลือกประเด็นท่ีกลุ\มสนใจมากท่ีสุด อันจะส\งผลให[ผู[เรียนสามารถเรียนอย\างมี
ความสุข และนําความรู[ท่ีได[รับไปใช[ประโยชนแก\ชุมชนอย\างเหมาะสม ไอซีทีสามารถนํามาใช[ในกระบวนการจัดการความรู[ได[
ทุกกระบวนการคือ การกําหนดความรู[ การแสวงหาความรู[ การสร[างความรู[ การประมวลความรู[ การแลกเปลี่ยนความรู[ การ
จัดเก็บความรู[ การถ\ายทอดความรู[ และการนําความรู[ไปประยุกตใช[ โดยไอซีทีแต\ละรูปแบบท่ีนํามาใช[สามารถนําประยุกตใช[
ในการจัดการความรู[ได[มากกว\าหน่ึงกระบวนการได[ เช\น เครือข\ายสังคมออนไลนเช\น เฟสบุtค ไลน เว็บบล็อก เปaนต[น สามารถ
นํามาประยุกตใช[ในกระบวนการ กําหนดความรู[ แสวงหาความรู[ แลกเปลี่ยนเรียนรู[ ถ\ายทอดความรู[ และการนําความรู[ไป
ประยุกตใช[ เปaนต[น และไอซีทีท่ีนิยมใช[ในการนํามาใช[ในกระบวนการจัดการความรู[คือ วีดิทัศนหรือคลิปวิดีโอสั้น เครือข\าย
สังคมออนไลน อินโฟกราฟvค ฐานข[อมูล และโปรแกรมประยุกตแอพพลิเคช่ัน ตามลําดับ 
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