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แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้ด้วยไอซีที: จากห้องเรียนสู่ชุมชน 
Local Wisdom Resource Learning and Local Wisdom Knowledge  
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ฐิติยา  เนตรวงษ์ * 
 

1.  บทน า 
 การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 คือ การสร้างระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็น
ก ล ไ ก ห ลั ก ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ขี ด
ความสามารถของทุนมนุษย์ และสามารถรองรับ
การศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษที่ 21 กอปรกับการพัฒนาผู้เรียน
ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ 
ความรู้ในเนื้อหา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะชีวิตและการท างาน และทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี ที่จะส่งผลต่อคุณลักษณะด้านการ
ท างานในการปรับตัว ความเป็นผู้น า การเรียนรู้ที่ชี้น า
ตนเองได้ และคุณลักษณะด้านศีลธรรม [1 และ 2] 

นอกจากนี้การก าหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 
น าไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ความมั่งคั่ง 
และความยั่ งยืน จะต้องมีการพัฒนา 4 มิติ 
ประกอบด้วย 1) มิติความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
(Economic Wealth) 2) มิติการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(Environment Wellness) 3) มิติการมีสังคมที่อยู่ดีมี
สุข (Social Well-Beings) และ 4) มิติการเสริมสร้าง
ภูมิปัญญามนุษย์ (Human Wisdom) แล้วน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระบวนทัศน์การพัฒนา [3] จะ
เห็นว่านโยบายได้ให้ความส าคัญของภูมิปัญญามนุษย์
ซึ่งเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนจึงต้องมีลักษณะ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ ความสามารถของ
ชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อการด าเนินชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้น      

ซึ่งได้มาจากการใช้สติปัญญา ประสบการณ์ความรู้สั่ง
สมมา ผสมผสานกลมกลืนระหว่างศาสนา ความเชื่อ 
สภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ จนเป็นวิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนในชุมชนนั้น ระหว่างการสืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่นอาจมีการปรับประยุกต์ และเปลี่ยนแปลง
จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการตั้งถิ่นฐาน การ
ประกอบอาชีพ การปรับตัว และแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต กล่าวได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็นองค์
ความรู้ที่ มีค่ ายิ่ งส าหรับคนในชุมชนหรือแม้แต่
สังคมไทยที่จะท าให้เกิดความรัก ความหวงแหนที่จะ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ที่จะต้องตระหนักรู้ถึง
คุณค่า ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
เรียนรู้และการอนุรักษ์ [4 และ 5] มีการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนและเป็น
ระบบ โดยการรวบรวม สร้างความรู้ จัดระเบียบ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน ตลอดรวมถึงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง 

การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่มาจัดการ
เรียนการสอน เป็นการน าคตินิยม ความเชื่อหรือ
หลักการพื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา 
หรือขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม ที่
แสดงออกถึงความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบ
แบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระมาให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
การเรียนรู้  โดยการน าผู้เรียนไปยังแหล่งเรียนรู้หรือ
สถานประกอบการของภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะเป็น

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยสวนดสุิต 
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ประโยชน์แก่ผู้ เรียนที่จะได้รับรู้และเรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์ของปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการไปยังแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยตรง [4 และ 6] อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนที่จะตระหนักถึงคุณค่า ความส าคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ก่อเกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนในชุมชน สร้างความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถน ามาปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตและการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  
 
2. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากห้องเรียนสู่
ชุมชน  
 การน าแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีองค์ประกอบที่ต้อง
พิจารณาคือ ต้องพิจารณาหลักสูตร และสาระการ
เรียนรู้ ที่จะเชื่อมโยงเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ข้อมูล
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม
กับหลักสูตร มีแผนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสาระการ
เรียนรู้  ความร่วมมือกับชุมชนและตัววิทยากรท้องถิ่น  
ผู้เรียนไปยังแหล่งเรียนรู้เพื่อประสบการณ์เรียนรู้จาก
การปฏิบัติในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรท้องถิ่น
หรือปราชญ์ชาวบ้าน มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง และรายงานสรุปผลการเรียนรู้
จากการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ปัญหาคือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีวิธีการอย่างไรให้เป็นภูมิปัญญา
อย่างยั่งยืนของคนในชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน
อย่างเป็นระบบ โดยการรวบรวม สร้างความรู้ จัด
ระเบียบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ตลอดรวมถึงการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง 
 การน าไอซีทีเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสามารถสร้างความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกัน เผยแพร่และแบ่งปันความรู้
กันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ระหว่างคนในชุมชน 

หรือระหว่างชุมชน โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านการ
ก าหนดความรู้  การแสวงหาความรู้  สร้างความรู้
ร่วมกัน ประมวลความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
จัดเก็บความรู้อย่างยั่งยืน การถ่ายทอดความรู้ และ
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ [6] เหล่านี้จะเป็นการ
ขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมได้ 
 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อการจัดการ
ความรู้ด้วยไอซีทีของผู้เรียนและชุมชนจึงสามารถ
ตอบสนองการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ผู้ เรียนยัง
สามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อชุมชน และกระบวนการ
เรียนรู้ เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะช่วย
แก้ปัญหาและส่งเสริมการใช้ไอซีทีของผู้เรียนสู่การ
พัฒนาชุมชน รองรับประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อน
ประเทศด้วยนวัตกรรมทั้งระบบสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และการพัฒนาผู้เรียนตาม
เป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้
ในบทความนี้ เป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์เป็นฐานการ
เรียนรู้ได้ เพื่อน ามาใช้ศึกษาการจัดการความรู้ชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่ ต้องการศึกษาเช่น  หนังสื อ 
สารานุกรม หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับภูมิ
ปั ญญ าท้ อ ง ถิ่ น  ร ว มถึ ง แห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ แหล่งข้อมูลบุคคล และแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นสถานที่หรือสถานประกอบการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในที่นี้จะขอน าเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานการ
เรียนรู ้ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน [6 และ 7] คือ 1) ขั้น
สร้างความพร้อม ละลายพฤติกรรม สร้างเจตคติใน
ทางบวกจากห้องเรียนสู่ชุมชน   2) ขั้นวางแผนการ
ด าเนินงานห้องเรียนสู่ชุมชน โดยวางแผนเรื่องคน 
ทรัพยากร แหล่งข้อมูลชุมชน 3) ขั้นส ารวจแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค้นคว้าเพิ่มความรู้ ความ
ต้องการของชุมชน  การน าไปใช้ประโยชน์ของชุมชน 
4) ขั้นเรียนรู้จากการปฏิบัติในชุมชน การสัมภาษณ์
ผู้น าชุมชน ชาวบ้านในชุมชน ศึกษาองค์ความรู้ การ
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จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  5) ขั้นอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อค้นพบ และสะท้อนความรู้ สิ่งที่
ได้รับจากชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  6) ขั้นผลิตผลงาน
การจัดการความรูภู้มปิัญญาท้องถิ่นด้วยไอซีที คือ การ
ก าหนดความรู้ การแสวงหา การสร้างความรู้ การ
ประมวลความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดเก็บ
ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ขั้นน าเสนองาน
สรุปผลการด าเนินงาน 8) ขั้นการสะท้อนกลับ โดยจัด
ให้มีเวทีแสดงความเห็นสะท้อนผลการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ด้วยการเสวนากลุ่ม ขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลา 11 
สัปดาห ์ตามก าหนดการเรียนดังนี้ 

สัปดาห์ที่ 1-2 ขั้นสร้างความพร้อม ละลาย
พฤติกรรม สร้างเจตคติในทางบวกจากห้องเรียนสู่
ชุมชน ขั้นตอนนี้ผู้สอนชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชา รูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอก
ห้องเรียนที่ผู้เรียนต้องลงพื้นที่ในชุมชน ก าหนดงาน
กิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียน 6-10 คน 
ต่อ 1 กลุ่ม ตามความต้องการของผู้เรียน ให้แต่ละกลุ่ม
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม ก าหนด
ข้อบังคับ กติกา การใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารในการ
ติดต่อสื่อสารภายในกลุ่ม ให้ผู้เรียนน าเสนอชุมชนที่
สนใจเพื่อน าไอซีทีจัดการความรู้ชุมชน แจ้งสิ่งที่ควร
ปฏิบัติเก่ียวกับแนวทางการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้ส่งผลต่อการจัดการ
ความรู้  เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละกิจกรรม 
(Rubric) กิจกรรมดังรูปที่ 1-2 

 
รูปที่ 1 การประชุมเพื่อเลือกชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2 ผู้เรียนน าเสนอชุมชนเพือ่น าไอซีทีจัดการ
ความรูใ้นชุมชน 

สัปดาห์ที่ 3 ขั้นวางแผนการด าเนินงานห้องเรียน
สู่ชุมชน การด าเนินกิจกรรมโดยวางแผนเรื่องคน 
ทรัพยากร แหล่งข้อมูล เมื่อกลุ่มผู้เรียนตัดสินใจเลือก
ชุมชน ที่ต้องการน าไอซีทีไปใช้ในการจัดการความรู้
แล้ว ท าการวางแผนกิจกรรมของผู้เรียนเข้าสู่พื้นที่ที่
ต้องการใช้ไอซีทีเพื่อการจัดการความรู้แก่ชุมชน ผู้สอน
ให้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดการความรู้ 
ผู้ ส อ น ย ก ตั ว อ ย่ า ง กิ จ ก ร ร ม ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
กลุ่มเป้าหมาย กรณีศึกษา ให้ผู้เรียนอภิปรายระบุงาน
ให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะด าเนินแก่ชุมชน 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา
เชื่อมโยงกับการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐาน การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนร่วม
อภิปรายน าเสนอกิจกรรมที่จะด าเนินการในพื้นที่
ชุมชน 

สัปดาห์ที่ 4 ขั้นส ารวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ขั้นตอนนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นจริงเพื่อ
ส ารวจชุมชน ค้นคว้าเพิ่มความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
ชุมชน วิ เคราะห์ภูมิปัญญาของชุมชนที่ตนสนใจ 
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ผู้เรียนสนใจดังนี้ 1) ไอติม
โบราณ ตลาดน้ าคลองลัดมะยม  2) น้ าตาลอัมพวา
ชัยพัฒนานุรักษ์ มูลนิธิชัยพัฒนา  3) ชุมชนท าว่าว 
ส านักงานเขตมีนบุรี  4) บ้านธูปสมุนไพร เครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ  5) 
น้ าพริกแม่บุญมา ตลาดน้ าดอนหวาย  และ 6) ตลาด
พลอย จังหวัดจันทบุรี ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 กลุ่มผู้เรียนลงพืน้ที่ส ารวจความต้องการน า 
ไอซีทีจัดการความรู้ในชุมชน 

 
สัปดาห์ที่ 5 ขั้นเรียนรู้จากการปฏิบัติในชุมชน 

ขั้นเรียนรู้ชุมชนนี้ ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ในชุมชน ศึกษาองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญาของชุมชน การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ลงมือปฏิบัติร่วมกัน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน 
เพื่อเป็นแนวทางน าความรู้ไปใช้ และจัดการด้วยการใช้
ไอซีทีเผยแพร่ความรู้ของชุมชน ดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4 กลุ่มผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติในชุมชน 
 

สัปดาห์ที่ 6 ขั้นอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อ
ค้นพบ ในขั้นตอนนี้ท าการแลกเปลี่ยนข้อค้นพบ
ร่วมกัน และสะท้อนความรู้ สิ่งที่ ได้รับจากชุมชน    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยการน าเสนอแนวทางการน าไอซี
ทีมาใช้ในการจัดการความรู้กับชุมชน น าเสนอการใช้
ไอซีทีเพื่อการจัดการความรู้ชุมชนในชั้นเรียนเพื่อ
ร่วมกันอภิปรายแนวทาง ความเป็นไปได้ในการใช้  
ไอซีทีมาจัดการความรู้แต่ละขั้นตอน 

สัปดาห์ที่ 7-9 ขั้นผลิตผลงานการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยไอซีที กระบวนการจัดการ
ความรู้คือ การก าหนดความรู้ การแสวงหา การสร้าง
ความรู้ การประมวลความรู้เป็น การแลกเปลี่ยน
ความรู้ การจัดเก็บความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และ
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือการใช้ประโยชน์จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด าเนินการผลิตสื่อ เครื่องมือเพื่อ
การจัดการความรู้ แล้วน าไปให้ขุมชนได้ใช้ประโยชน์
จากผลงานการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
ไอซีที ตัวอย่างผลงานดังรูปที่ 5-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ไอซีทีกับการจดัการความรู้: นวัตกรรมขับเคลื่อน
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 
 

รูปที่ 5 การน าอินโฟกราฟิคมาใช้เพื่อการเผยแพร่
ความรู ้
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รูปที่ 6 การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ และคิวอาร์โค้ด เพื่อ
เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้ด้วยไอซีท ี

 
 สัปดาห์ที่ 10 ขั้นน าเสนอผลงานและสรุปผลการ
เรียนรู้ โดยจัดให้มีการแสดงผลงานที่ได้สร้างสรรค์
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับชุมชน ร่วมแสดงความเห็น 
การปรับปรุงผลงาน ให้สามารถใช้ประโยชน์ในชุมชน
ได้สูงสุด 

สัปดาห์ที่ 11 ขั้นการสะท้อนกลับ จัดให้มีการประชุม
กลุ่มต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสัมภาษณ์
กระบวนการจัดการความรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนร่วม
แสดงความเห็นสะท้อนผลการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ
จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้  กิจกรรมการ
น าเสนอผลงานและการส่งมอบผลงานดังรูปที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
รูปที่ 7 การน าเสนอและส่งมอบผลงานเพื่อการใช้

ประโยชน์ในชุมชน 
  
 กระบวนการจัดการความรู้ด้วยไอซีทีของผู้เรียน
ประกอบด้วย การก าหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ 
การสร้างความรู้ การประมวลความรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ การจัดเก็บความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และ
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  ซึ่งไอซีทีที่น ามาใช้ใน
กระบวนการจัดการความรู้คือ วีดิทัศน์หรือคลิปวิดีโอ
สั้น เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบล็อก 



 6 

อินโฟกราฟิค ฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์
แอพพลิเคชั่น ตามล าดับ ดังจะได้กล่าวถึงการน าไอซีที
ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนในหัวข้อต่อไป 
 

3. ไอซีทีกับการจัดการความรู้: นวัตกรรมขับเคลื่อน
ชุมชน 
 การใช้ไอซีทีในกระบวนการจัดการความรู้ซึ่ ง
น ามาใช้ในการจัดการความรู้ด้วยไอซีทีแก่ชุมชนสรุป
ได้ดังตารางที่ 1 
 

 
ตารางที่ 1 การใช้ไอซีทีเพื่อการจัดการความรู้ในชุมชน 
 

กระบวนการจัดการความรู้ ไอซีท ี การน าไปใชป้ระโยชนใ์นชุมชน 
1. การก าหนดความรู ้ 1. สื่อวีดิทัศน์ 

2. SDLC(System 
Develop Life Cycle) 

3. เว็บบล็อก 
4. โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์

แอพพลิเคชั่น 
5. เครือข่ายสังคมออนไลน์

เฟสบุ๊ค 

1. การขับเคลื่อนชุมชนด้วยนวัตกรรมโดยน าเอา
สิ่ งที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่าเพื่อระบุความรู้ที่
จ าเป็นของชุมชนและเผยแพร่ของชุมชนด้วย
สื่อวีดิทัศน์ 

2. SDLC (System Develop Life Cycle) 
กระบวนการในการพัฒนาระบบงานของ
ชุมชน 

3. เว็บบล็อกเพื่อระบุความรู้ของชุมชน ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่บุคคลที่สนใจในเรื่องราวของ
ชุมชน 

4. โปรแกรมประยุกต์แอพพลิเคชั่น  เป็น
แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อระบุผลิตภัณฑ์
ของชุมชน  

5. เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ถูกน ามาใช้
เพื่อน าเสนอเรื่องราวของชุมชน วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของหน่วยงานในชุมชน 

 
2. การแสวงหาความรู ้ 1. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ

ชุมชน 
2. You Tube 

1. การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน หรือ
แสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนจะ
ใช้การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อ
เข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ 

2. แสวงหาความรู้และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจาก
You Tube 

3. การสร้างความรู้ 1. ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปใน
การสร้างความรู้ร่วมกัน 
เช่น google DOC 
Slide share เป็นต้น 

 

1. เรียนรู้ในการท างานเป็นทีม และการท างาน
ร่วมกันกับคนในชุมชน และใช้ไอซีทีช่วยใน
การท างานร่วมกันและสร้างความรู้ด้วยกัน 
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ตารางที่ 1 การใช้ไอซีทีเพื่อการจัดการความรู้ในชุมชน (ต่อ) 
 

กระบวนการจัดการความรู้ ไอซีท ี การน าไปใชป้ระโยชนใ์นชุมชน 
3. การสร้างความรู ้ 2. ไ อ ซี ที ใ น ก า ร

ติดต่อสื่อสารในการ
สร้างความรู้ร่วมกัน 

3. สื่ออินโฟกราฟิค 

2. การติดต่อสื่อสารโดยใช้ไอซีทีโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประสาน
การท างาน และสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ 

3. สื่ อ อิ น โ ฟ ก ร า ฟิ ค  เ ป็ น ก า ร น า ข้ อ มู ล 
ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  จ า ก สื่ อ ต่ า ง ๆ  ม า ผ่ า น
กระบวนการประมวลผล น าเสนอข้อมูล 
ความรู้ในลักษณะแผนภาพ เพื่อให้ผู้รับสาร
อ่านและเข้าใจได้ง่าย 

4. การประมวลความรู้ 1. สื่อวีดิทัศน์ 
2. โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ

จัดการฐานข้อมูล หรือ
จั ด ก า ร ข้ อ มู ล เ ป็ น
หมวดหมู่ เ ช่ น  MS-
Access, DBMS 

 

1. สื่อวีดิทัศน์ใช้ในการสรุปงานความรู้ต่างๆ ที่
ได้รับจากชุมชน แล้วจัดการประมวลผลโดย
จัดเก็บเป็นหมวดหมู่แล้วใช้สื่อเผยแพร่ 

2. โปรแกรมเพื่อการจัดการฐานข้อมูล เพื่อ
จัด เก็บข้อมูล  ความรู้ของชุมชนให้ เป็น
หมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา 

5. การแลกเปลี่ยนความรู้ 1. คิวอาร์โค้ด 
2. เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม

ออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค 
ไลน์ เว็บบล็อก 

1. ใช้คิวอาร์โค้ดจัดเก็บเรื่องราวชุมชน เข้าถึง
ชุมชนได้ ใช้เป็นช่องทางเข้าถึงความรู้ของ
ชุมชน สามารถรับความรู้จากชุมชนผ่าน
ช่องทางนี้ 

2. เครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บ
บล็อก เป็นช่องทางการเข้าถึงความรู้และ
สื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

6. การจัดเก็บความรู ้ 1. โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
จัดการฐานข้อมูล หรือ
จั ด ก า ร ข้ อ มู ล เ ป็ น
หมวดหมู่ เ ช่ น  MS-
Access, DBMS 

2. เว็บบล็อก 
3. คิวอาร์โค้ดและอินโฟร์

กราฟิค 

1. โปรแกรมทางด้าน DBMS น ามาใช้จัดเก็บ
ความรู้ชุมชนในรูปแบบดิจิทัล เนื่องจากไม่
เสียค่าใช้จ่ายมาก เก็บความรู้ในรูปแบบไฟล์
ภาพ ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอสั้นๆ  

2. เว็บบล็อกสามารถจัดเก็บเรื่องราวของชุมชน 
กิจกรรมของชุมชน สร้างเครือข่ายของคนใน
ชุมชนและระหว่างชุมชน 

3. คิวอาร์โค้ดและอินโฟร์กราฟิคสามารถจัดเก็บ
ความรู้และเผยแพร่ความรู้ผ่านการประมวล
ความรู้แล้วน าเสนอเป็นภาพ 
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ตารางที่ 1 การใช้ไอซีทีเพื่อการจัดการความรู้ในชุมชน (ต่อ) 
 

กระบวนการจัดการความรู้ ไอซีท ี การน าไปใชป้ระโยชนใ์นชุมชน 
7. การถ่ายทอดความรู ้ 1. เครือข่ายสังคมออนไลน์

เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บ
บล็อก 

2. สื่อวีดิทัศน์ 
3. โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์

แอพพลิเคชั่น 

1. เครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บ
บล็อก ใช้น าเสนอความรู้ของชุมชน เป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ชุมชนแก่ผู้สนใจเรื่องราวของ
ชุมชนและผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

2. สื่อวีดิทัศน์ คลิปวิดีโอ สามารถน าเสนอผ่าน
เครือข่ายสั งคมออนไลน์  เพื่อถ่ายทอด
เรื่องราวชุมชน การสาธิต อบรม การท า
กิจกรรมในชุมชน 

3. โปรแกรมประยุกต์แอพพลิเคชั่น สามารถน า
เรื่องราวชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิธีการ 
ขั้ น ต อ น  ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต  ล ง ใ น
แอพพลิเคชั่น ที่สามารถรับชมได้ผ่านสมาร์ท
โฟน 

8. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 1. เครือข่ายสังคมออนไลน์
เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บ
บล็อก 

2. ฐ านข้ อมู ล ผลิ ตภัณฑ์
ชุมชน 

3. โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์
แอพพลิเคชั่น 

4. อินโฟร์กราฟิคและคิวอาร์
โค้ด 

1. เครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บ
บล็อก น ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 
เพื่อเข้าถึงเรื่องราว ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2. ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนน าไปใช้ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน 

3. โปรแกรมประยุกต์แอพพลิเคชั่น สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ด้านการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้ เพราะสามารถใช้แอพพลิคชั่นช าระ
สินค้าผ่านสมาร์ทโฟนได้ 

4. อิน โฟร์กราฟิคใช้ เผยแพร่ความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ของชุมชน บุคคลที่สนใจสามารถ
ท าความเข้าใจเรื่องราวของชุมชนผ่านก
ราฟิค 

   
 

จากตารางที่ 1 กล่าวได้ว่า ไอซีทีสามารถน ามาใช้
ในกระบวนการจัดการความรู้ได้ทุกกระบวนการคือ 
การก าหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู้ การประมวลความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ 
การจัดเก็บความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการน า
ความรู้ ไปประยุกต์ ใช้  โดยไอซีทีแต่ละรูปแบบที่
น ามาใช้สามารถน าประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ได้
มากกว่าหนึ่งกระบวนการได้ เช่น เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บบล็อก เป็นต้น สามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ ก าหนดความรู้ 
แสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ 
และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นต้น และไอซีทีที่
นิยมใช้ในการน ามาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้คือ 
วีดิทัศน์หรือคลิปวิดีโอสั้น เครือข่ายสังคมออนไลน์ อิน
โฟกราฟิค  ฐานข้อมูล  และโปรแกรมประยุกต์
แอพพลิเคชั่น ตามล าดับ 
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4.  บทสรุป 
 การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐานการเรียนรู้  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับ
เนื้อหาอื่นๆ ในการวางแผน ก าหนดกิจกรรม เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและส่งผลถึง
ความตระหนักหรือทักษะต่างๆ อาทิ ทักษะการท างาน
เป็นทีม ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 และการน าเสนอผลงาน
ด้ วย เทคโน โลยีส ารสน เทศ  เป็นต้น  ขึ้ นอยู่ กั บ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่จัด
ให้แก่ผู้เรียน ในการประยุกต์ไอซีทีมาใช้ในการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริม
ความยั่ งยืนขององค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และส่งเสริมคนในชุมชนได้
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่อาศัยเทคโนโลยีในการ
ก าหนดความรู้ที่เหมาะสมกับชุมชน  การสร้าง การ
ประมวล และการจัดเก็บความรู้เพื่อให้องค์ความรู้อยู่คู่
ชุมชนอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอด
ความเพื่อส่งผ่านองค์ความรู้จากรุ่นสู่ รุ่น และการ
ประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
วิถีสังคมและวิถีโลก การใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนชุมชน
จากห้องเรียนสู่ชุมชนและการส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
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