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Abstract 

 

Code of project : Pact no. A-67/2015  

Project name : The Development of Model Learning with e-Learning media 

of Yong People in Topic Local Wisdom by Community 

Participation Case Study Nakhonpathom Province. 

Researcher name : Mr.Surakij Prangsorn 

 

 The purposes of the research study were 1) to need assessment model      

e-Learning media of Yong People in Topic Local Wisdom by Community Participation 

Case Study Nakhonpathom. 2) develop model e-learning media follow model 

learning 3) Satisfaction of Sample among youth towards the developed instructional 

model. Analyze the data by the mean (X̅) and standard deviation (S.D.) 

Research finding were as follows: (1) The Development of Model Learning 

with e-Learning media of Yong People in Topic Local Wisdom by Community 

Participation Case Study Nakhonpathom Province. Instructional Model by using 

System Approach had four factors: (1.1) instructional context analysis (1.2) 

preparation before instruction (1.3) Activity instruction and (1.4) assessment and 

evaluation.  The result of satisfaction among youth towards the developed 

instructional model was that satisfaction level was excellent in overall.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
  
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในอดีตที่ผ่านมาภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส าคัญต่อมนุษยชาติ และมีความส าคัญต่อประเทศ
ชาติหรือชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นของมนุษย์ท าให้ประเทศชาติและชุมชนผ่านพ้น
วิกฤติและด ารงความเป็นชาติหรือชุมชนได้ ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าความดีงามที่จรรโลง
ชีวิต วิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล เป็นรากฐาน
หรือพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และเป็นรากฐานในการพัฒนาเพ่ือการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาเพ่ือ
การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนพ้ืนฐานภูมิ
ปัญญาเดิม เพ่ือเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ๆ ซึ่งเหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัฒน์  (Globalization)  มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology) หรือ IT ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และถูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะ
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศหรือโลกไร้พรมแดน ท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยังมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของชุมชนแต่ละชุมชนในชาติเพราะหากไม่มีชุมชนที่เข้มแข็งก็จะท า
ให้ภูมิปัญญานั้นสูญหายไปกับตัวบุคคลเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า และคุณประโยชน์ต่อมนุษย์อย่าง
มหาศาล ภูมิปัญญาไม่เพียงแต่มีคูณค่าต่อท้องถิ่นและผู้คนเท่านั้นแต่ยังเอ้ือประโยชน์อย่างใหญ่หลวง
ต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (นิรุตติ์ วงษาเนาว์, 2552) 
 ภูมิปัญญานั้นยังมีคุณประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวไทย ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยทรงพระปรีชาสามารถ ในการน าเอาภูมิปัญญาของ
พระองค์ทรงทดลองเป็นทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในช่วยเหลือความยากจนของประชาชนชาวไทยให้
รอดพ้นวิกฤติจากความยากจน และยังเป็นรากฐานของทฤษฎีใหม่ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบัน ได้ใช้ภูมิปัญญาของพระองค์ด าเนินการทดลองทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการให้ราษฎรด ารงชีวิตแบบพึงตนเอง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้
ราษฎรของพระองค์ได้ด าเนินวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และพึงพาตนเองให้ได้โดย ได้บริหาร
จัดการพ้ืนที่ที่มีค่าอยู่อย่างเป็นสัดส่วนดังนี้ 30:30:30:10 ส่วนที่ 1 น้ า 30% ใช้ปลูกพืชและเลี้ยงปลา 
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ส่วนที่ 2 นาข้าว 30% ปลูกข้าวนาปีและปลูกพืชหมุนเวียนในฤดูแล้ง ส่วนที่ 3 ไม้ผลและไม้ยืนต้น 
30% ปลูกพืชผักแซมสมุนไพร ส่วนที่ 4 ที่อยู่อาศัย พืชผักส่วนครัว เลี้ยงสัตว์ 10% ซึ่งผลการ
ด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียงท าให้ประชาชนไม่เพียงต้องมีรายจ่ายประจ าวัน
เพียงแต่เก็บผลผลิตของตนเองมาบริโภคประจ าวันและที่เหลือบริโภคก็ขายพอมีรายได้และมีเงินพอ
เหลือจ่ายก็จะน าไปฝากเป็นเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อจ าเป็นได้ ท าให้เกิดประโยชน์กับราษฎรอย่างแท้จริง 
และเป็นประโยชน์ต่อราษฎรทั่วประเทศ จึงมีการขยายโครงการของในหลวงสู่ชุมชนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ และต่างประเทศยังประกาศเทิดพระเกียรติของพระองค์ให้เป็นพระผู้มีภูมิปัญญาที่ล้ าเลิศ 
โดยใช้ภูมิปัญญาของพระองค์แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนของพระองค์ และพระองค์ยังใช้
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นแบบทดลองโครงการและทฤษฎีต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในพระองค์ให้พ้นจากวิกฤติการณ์ต่างๆ จากภูมิปัญญาของพระองค์ท้ังสิ้น (นิรุตติ์ วงษาเนาว์, 2552) 
 การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีในศตวรรษที่  21 นี้ท าให้สังคมเกิดการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นสิ่งส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น
เรื่อยๆ และกลายมาเป็นหนึ่งในปัจจัยในชีวิตประจ าวัน เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร การ
คมนาคม ในด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถ
สร้างรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ได้หลากหลายมากขึ้นในห้องเรียนปัจจุบันได้มี
การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มากมาย เช่น วีดิโอ 
คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Johnson และ 
Johnson (2004), ธันยาภรณ์ พาพลงาม และคณะ(2548) ที่กล่าวไว้ว่าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ๆ ได้ท าให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ง่ายดาย และมีความส าคัญต่อกระบวนการศึกษาอย่างลึก
ซึ่ง เทคโนโลยีใหม่ๆได้ถูกเตรียมไว้ส าหรับใช้ในโรงเรียนสถานศึกษาและจะสร้างการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบการเรียนการสอนทั้งหมด อีกทั้งเทคโนโลยียังเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างกระบวนการรับรู้ 
เรียนรู้  เผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศที่ถูกจัดอยู่ ในระบบดิจิตอล ซึ่ งมีลักษณะเป็นชุมชน
อิเล็กทรอนิกส์ การแสดงความคิดเห็นและการเสริมต่อยอดความรู้เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งที่ท าให้
ข้อมูล ความรู้มีลักษณะที่เคลื่อนไหว เติบโตมีชีวิตสามารถก่อตัวจากประเด็นเล็กๆหรือ ความรู้ขนาด
เล็กสู่ความรู้ที่มีขนาดใหญ่โต และเชื่อมโยงไปสู่ความรู้อื่นและการน าไปปฏิบัติจริงได้ (เศกญาณ    ผดุง
สัตยวงศ์, 2553) 
  
 เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนนั้น มีมากมายหลายรูปแบบ รูปแบบที่นัก
การศึกษานิยมมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนปัจจุบันก็คือ เทคโนโลยีที่เป็นสื่อในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) แฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) หรือแม้กระทั่งรูปแบบการเรียนการสอน เช่น 
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อิเลิร์นนิ่ง (e-Learning) สื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์กับสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังที่ ศรศักดิ์ จามรมาน (2549) กล่าวไว้ว่า การเรียนทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุประเภทซึ่งมีส่วนที่ส าคัญคือคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive books) ซ่ึงง่ายต่อการใช้เพ่ือการเรียนรู้ ดู อ่าน และฟังเรื่องราวทั้งหมดและ
สามารถเลือกเรียนรู้ได้โดยมีทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ ท าให้เกิดสถานการณ์จ าลองอันจะท า
ให้เกิดความสนใจที่ต่อเนื่อง (http://ww.ncte.ie) สอดคล้องกับ บุปผาชาติ ทัฬหิกรณ์ และคณะ 
(2545) ได้กล่าวถึงการน าเอาภาพนิ่ง (still Picture) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพวีดิโอ (Digital 
Video) และเสียง (Sound) ข้อความ (Text) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการผสมผสานเพ่ือให้มีการโต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) กับผู้ใช้
ในลักษณะต่างๆ หลายแบบส่งผลให้งานมีความน่าสนใจและน่าติดตามที่ เรียกว่าสื่อประสม 
(Multimedia) ก็เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น Kerr (2002) ได้น าเสนอสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่า สภาพแวดล้อมเหมือนจริง (Virtual Environment) ซึ่งเป็นการ
จ าลองการสอนเรื่องทักษะทางสังคมโดยใช้คอมพิวเตอร์สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้นมา
ประกอบด้วยภาพและเสียง และยังสามารถโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ด้วย 
 จากข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐมปรากฏข้อมูลครูภูมิปัญญา ดังนี้ ข้อมูล 
ณ ปี พ.ศ. 2554 ปรากฏว่ามีครูภูมิปัญญา ดังนี้คือ 1) พระครูสุธรรมนาถ ด้านการแพทย์แผนไทย 
(สมุนไพร)    2) นายจักรกริศร์ สุขสวัสดิ์ ด้านศิลปกรรม 3) นายวิชิต ชีเชิญ ด้านศิลปกรรม 4) นาย
ทิม ไทยทวี ด้านศิลปกรรม 5) นายพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม และ    
6) นางปราณี สวัสดิแดง ด้านโภชนาการ 7) พ.อ.อ.สว่าง ใหม่ละมัย ด้านเกษตรกรรมถึงแก่กรรม 
  จะเห็นว่าครูภูมิปัญญาท้องถิ่นนับวันยิ่งจะมีอายุมากขึ้น และบางท่านได้ล้มหายตายจากไป 
หากไม่มีการถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอด ได้ตระหนักเข้าใจ และรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญา คงท า
ให้อารยธรรมของท้องถิ่นนั้นหายไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมที่ต้องการให้อยู่คู่จังหวัดต่อไป โดยเล็งเห็นว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา 
จังหวัดนครปฐม คงเป็นช่องทางหนึ่งในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปได้ 
 ดังนั้นการวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยอาศัยอาศัยหลักการการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบที่ต้องการถ่ายทอด  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
นครปฐม ที่ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นทฤษฎีหลักการในการพัฒนารูปแบบ โดยให้ความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนในการร่วมการดูแลรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปได้ตาม
จุดมุ่งหมายที่รูปแบบต้องการ และรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก และเกิดความรู้ 
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คือการที่ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงกับความรู้นั้น เป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตนเอง (Active Learner) 
โดยอยู่ภายใต้การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่ผ่านการออกแบบมาเป็นอย่างดี และสื่อการเรียนรู้
รูปแบบใหม่คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ที่ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับสื่อได้ 
โดยข้อดีของสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือการได้เห็นภาพจริง ภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติ สามมิติ เสียงที่มี
ความคมชัดและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที ทุกเวลาซึ่งสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของเยาวชนในปัจจุบัน 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความต้องการรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่อง       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

1.2.2 เพ่ือสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น    
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 1.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่อง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 
1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : จังหวัดนครปฐม  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ดังนี้  
  1.3.1 การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการรูปแบบและเนื้อหาของรูปแบบการเรียนรู้
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  กรณีศึกษา: 
จังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.3.2 การวิจัย ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
เยาวชน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา: จังหวัดนครปฐม   
  1.3.3 ระยะที่ 3 การใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา: จังหวัดนครปฐม     
 
1.4  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชนเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้   
 1.4.1 การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการรูปแบบและเนื้อหาของรูปแบบการเรียนรู้ด้วย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชนเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา: จังหวัด
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นครปฐม โดยการส ารวจความต้องการรูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่อง    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา: จังหวัดนครปฐม  
 1.4.2   การวิจัยระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชนเรื่อง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา: จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนา 
ภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ และทฤษฎี เกี่ยวกับวิธีระบบ (System Approach) การเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) และเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชนเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัด
นครปฐม     
 1.4.3  การวิจัยระยะที่ 3 การใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชนเรื่อง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม  โดยในการวิจัยระยะที่ 3 
ผู้วิจัยใช้ได้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชนเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองที่สมัครใจเข้าร่วมที่สมัครใจเข้า
ร่วมโครงการทดลองการใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่อง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม  กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จ านวน 30 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 30 คน 
 1.4.4 การวิจัยระยะที่ 4 น าผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
เยาวชนเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม มาวิเคราะห์
หาข้อบกพร่องเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงโมเดล เพ่ือให้ระบบมีความสมบูรณ์มากขึ้น   
 
1.5  กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย 
         การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่อง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : จังหวัดนครปฐม   ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา ภายใต้กรอบแนวคิด เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีวิธีระบบ  (System Approach)  การเรียนรู้
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดังภาพที ่1 
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           ภำพที่ 1 หลักกา 
 

  โดยผู้วิจัยน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีข้างต้น มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดใน
งานวิจัยได้ดังภาพที่ 2 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  จากนั้นคณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับ 
หลักการ และทฤษฎีวิธีระบบ  ได้แก่  การวิเคราะห์ระบบ  สังเคราะห์ระบบ  การสร้างรูปแบบ และ

System Approach E -Learning 
 

Local Wisdom 

Development Model 
 

 

 Model 

Communication 
Participation 

 1) วิเครำะหร์ะบบ 
1.1) วิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็น  
1.2) วิเคราะห์เนื้อหา   
1.3) วิเคราะห์องค์ประกอบ
ระบบ 

2) สังเครำะห์ระบบ 
 

องค์ประกอบของระบบการ
เรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนกิส์
ของเยาวชน  เร่ืองภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม
ของเยาวชน ประกอบด้วย 
ปัจจัยน าเข้า, กระบวนการ
ด าเนินการ, ผลลัพธ ์และ 
ข้อมูลป้อนกลับ  

รูปแบบและเนื้อหา 
ของระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส ์

 

ระบบการเรียนอิเล็กทรอนกิส ์

3) สร้ำงรูปแบบกำรเรียนรู้ 
 

รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยการมี
ส่วนร่วมของเยาวชน 

4) ทดสอบรูปแบบกำรเรียนรู้ 

ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback) 

ศึกษาความพึงพอใจ          
ของเยาวชน 
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การทดสอบระบบ เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เยาวชน เรื่อง          
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม   โดยแบ่งขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยออกเป็นดังนี้   
   ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการรูปแบบและเนื้อหาของรูปแบบการเรียนรู้ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัด
นครปฐม    
   ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม    
   ระยะที่ 3 การใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่อง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม    
   ระยะที่ 4  ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่อง         ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม    
1.6  นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  1.6.1 การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การน าเอาหลักวิธีระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ระบบ 
สังเคราะห์ระบบ การสร้างโมเดล และการทดสอบระบบ มาด าเนินการเพ่ือก าหนดโครงสร้าง 
องค์ประกอบ และทิศทาง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบ 
  1.6.2 การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมที่ส าคัญ คือ 1) ด้านการแพทย์แผน
ไทย 2) ด้านอาหารและโภชนาการ 3) ด้านเทคโนโลยีชาวบ้าน 4) ด้านหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 5) ด้านการ
เกษตรกรรม ที่ผู้เรียน เยาวชน สามารถเข้าถึง ได้ทุกที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  1.6.3 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ระบบ สังเคราะห์
ระบบ การสร้างโมเดล และการทดสอบระบบ โดยการก าหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และทิศทาง 
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบการเรียนรู้การท านาข้าวของประเทศไทย ที่ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.7.1 ได้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม    
 1.7.2 มีการใช้ระบบการรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และแพร่หลาย 
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 1.7.3 เกิดการเรียนตามอัธยาศัย อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  และมีคุณภาพ ส่งผลให้การขยายโอกาสทางการศึกษาทางการเกษตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.7.4 ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในท้องที่ จังหวัดอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับชุมชนหรือสภาพ
ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของแต่ละชุมชนอย่างเหมาะสม 
 
 



 

บทที ่2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 

ภูมิปญญาทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยนําเสนอผล

การศึกษาจากบทความ  วารสาร  ตํารา  หนังสือ และงานวิจัยตาง ๆ  เพ่ือเปนแนวทางในการ

ดําเนินการวิจัย  โดยไดสรุปแนวคิด ทฤษฎี หลักการท่ีใชเปนกรอบในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย  5 

ตอน โดยแยกออกเปนดังนี้ 

 ตอนท่ี  1  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับวิธีระบบ  (System Approach)   

ตอนท่ี  2  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning)   

ตอนท่ี  3  แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 

ตอนท่ี  4  การมีสวนรวม  

 ตอนท่ี  5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ตอนท่ี 1 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับวิธีระบบ  (System Approach)     

 1.1 ระบบ (System)   

  ระบบเปนคําท่ีสามารถนําไปใชไดกับทุกสิ่งท่ีเปนพลวัตร  (Dynamic)  ไดอยางไมมี

ขอบเขตจํากัดท้ังสิ่งท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม  จึงยากท่ีจะใหคําจํากัดความท่ีตายตัวเฉพาะเจาะจง

ใหครอบคลุมท่ัวไป  จึงมีการใหความหมายกันคอนขางหลากหลายตามการนําไปใชในแตละดาน และ

แตละศาสตร  ทางดานการศึกษามีนักวิชาการไดกลาวถึงดังนี้ 

  Gagne และ Briggs (1979:  209) ใหความหมายวา ระบบโดยปกติจะหมายถึงกิจการท่ี

มนุษยสรางจากธรรมชาติท่ีซับซอนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสังคม 

  Banathy (1968:  12) ไดใหความหมายวาระบบคือ การรวบรวมสิ่งตาง ๆ ท้ังหลายท่ี

มนุษยไดออกแบบและคิดสรางสรรคข้ึนมาเพ่ือจัดดําเนินการใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไว 

  Silver และ Silver (1976:  11) ใหความหมายวา ระบบ หมายถึงหนวยท่ีรวมของสวน

หรือองคประกอบตาง ๆ ซ่ึงมีองคประกอบท่ีเปนหนวยเล็กกวาเรียกวาระบบยอยทํางานอยูภายใน 

โดยแตละระบบยอยจะทํางานเปนระบบและเก่ียวของกับวัตถุประสงคของระบบใหญท้ังหมด 

ขณะเดียวกันก็มีความเก่ียวพันตอเนื่องกับหนวยอ่ืน ๆ ดวย 
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ชัยยงค พรหมวงศ  และเชาวเลิศ เลิศชโลฬาร (2536:  7)  ใหความหมายวา  “ระบบ” เปนหนวย

บูรณภาพหรือหนวยสมบูรณท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม  ท่ีประกอบดวยหนวยยอย   

 (องคประกอบหรือระบบยอย)  ท่ีเปนอิสระแตมีความสัมพันธและมีปฏิสัมพันธตอกันและกัน  และมี

จุดมุงหมายท่ีเดนชัด  ระบบประกอบดวยปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลลัพธ  และผลยอนกลับ   

 1.2 การจัดระบบทางการศึกษา   

  1)  ความหมายของการจัดระบบทางการศึกษา 

   ชัยยงค  พรหมวงศ  และเชาวเลิศ  เลิศชโลฬาร  (2536  :  35)  ไดใหความหมาย   

การจัดระบบทางการศึกษาวาเปนการกําหนดข้ันตอนในการดําเนินการศึกษาท่ีครอบคลุมการ

วิเคราะหระบบ   การสังเคราะหระบบ  การสรางแบบจําลองระบบและการทดสอบระบบใน

สถานการณจําลอง  เพ่ือใหไดระบบทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา

ทรัพยากรคนในการพัฒนาประเทศ 

   สมบูรณ สงวนญาติ  (2534  :  8)  ใหความหมายของการจัดระบบวาเปนการ

จัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางประหยัดใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมและสถานการณเพ่ือใหการทํางาน

บรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ   

   การจัดระบบ  หรือวิธีระบบ  (System  Approach)  เปนกระบวนการศึกษา

องคประกอบ การจัดสรรทรัพยากรท่ีมี ใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมและสถานการณ  การวางแผนการ

พัฒนาระบบใหม  หรือปรับปรุงระบบ ท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึน  ดวยการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน  

จุดมุงหมาย  องคประกอบ  ภาระหนาท่ี  ความสัมพันธ  ปฏิสัมพันธ  ข้ันตอน  และปจจัยเก้ือหนุน

และการประเมินควบคุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  

  2)  ข้ันตอนการจัดระบบ   

   ขอบขายในการจัดระบบครอบคลุมสวนท่ีเปนสภาพแวดลอมหรือบริบท  สวนท่ีเปน

ปจจัยนําเขา  สวนท่ีเปนกระบวนการ  สวนท่ีเปนผลลัพธ  และสวนท่ีเปนผลยอนกลับเพ่ือการควบคุม

และปรับปรุง  สภาพแวดลอมหรือบริบท  (Context)  สวนท่ีเปนปจจัยนําเขา  (Input)  สวนท่ีเปน

กระบวนการ  (Process)  สวนท่ีเปนผลลัพธ  (Product/Output)  และสวนท่ีเปนผลยอนกลับ เพ่ือ

การควบคุมและปรับปรุง  (Feedback)  ขอบขายท่ีกลาวขางตน  จะเปนกรอบท่ีใชกําหนด ข้ันตอน

หลักในการจัดระบบแตละขอบขายจะประกอบ  ดวยองคประกอบ  ท่ีมีความสัมพันธ  ทิศทาง และ

ภาระหนาท่ีอยางเดนชัด (ชัยยงค  พรหมวงศ  และชวเลิศ  เลิศชโลฬาร, 2536:  40-41) 

   ข้ันตอนการจัดระบบ ประกอบดวย การวิเคราะหระบบ  การสังเคราะหระบบ  การ

สรางแบบจําลองระบบ และการทดลองใชระบบ  (สมประสงค วิทยเกียรติ และสุมาลี สังขศรี, 2536: 

85-94) ดังนี้ 
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   2.1) การวิเคราะหระบบ ผูจัดระบบจะหาขอมูลพ้ืนฐานกอนวาระบบการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนแตเดิมท่ีเคยจัดมานั้นกระทําในลักษณะใดบาง ไดผลอยางไร มีปญหาและอุปสรรคใน

ดานใดควรจะแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาวอยางไร 

   2.2)  การสังเคราะหระบบ หลังจากวิเคราะหระบบแลว ผูจัดระบบจะลองกําหนดดู

วา ถาจะสรางระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนข้ึนมาใหมนั้นควรจะมีองคประกอบใดบาง 

   2.3)  การสรางแบบจําลองระบบ เม่ือกําหนดองคประกอบไดแลว นําองคประกอบ

ดังกลาวมาจัดเรียงตามลําดับท่ีควรจะดําเนินการกอนหลังใหสอดคลองกับสภาพท่ีจะปฏิบัติจริง 

   2.4)  การทดลองใชระบบ เม่ือสังเคราะหระบบไดแลว นําระบบท่ีสังเคราะหได ไป

ทดลองใชโดยดําเนินการทอลองใชทุกข้ันตอนตามลําดับท่ีจัดเรียงไวในแบบจําลอง และในข้ันนี้จะเปน

การประเมินระบบไปดวย   
  

ตอนท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning)   

 2.1 ความหมายของการเรียนอิเล็กทรอนิกส 

  Alonso และคณะ (2005:  218)  ใหความหมายวาการเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนการใช

เทคโนโลยีใหมๆ  ของสื่อประสม  (New Multimedia Technologies)  และการใชอินเทอรเน็ตใน

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ในการเขาถึงแหลงเรียนรู  การใชบริการตางๆ  และการรวมมือ

กัน  

  Akkoyunlu และSoylu (2006: 44) ใหความหมายวาการเรียนอิเล็กทรอนิกสคือการ

นําเสนอเนื้อหาและเครื่องมือการเรียนการสอนผานคอมพิวเตอรมีการออกแบบเพ่ือพัฒนาความรูและ

ทักษะท้ังระดับบุคคลและระดับองคกร 

  Chen และHsiang (2007:  571)  ใหความหมายวาการเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนการใช

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีสามารถแพรกระจายและเขาถึงไดอยางกวางขวางในการสงเสริมการพัฒนา

ความรูและการปฏิบัติ  ซ่ึงจะนําไปสูการการแบงปนความรู  การผสมผสานทางวัฒนธรรมองคการเพ่ือ

การเปนองคการแหงการเรียนรู 

  Yu และ Fan (2009: 140) ใหความหมายวาการเรียนอิเล็กทรอนิกสคือการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใชการจัดการดวยคอมพิวเตอรเปนฐาน ในการจัดสภาพแวดลอมจากการใช

เครือขายสารสนเทศ กับการสื่อสารอยางมีปฏิสัมพันธซ่ึงใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อ

ประสม   

  Das และคณะ (2010: 2338) ใหความหมายวาการเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนการสง

เนื้อหาการเรียนรู  สําหรับการฝกอบรมและการเรียนเปนรายวิชาดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส  ท้ังท่ีเปนสื่อ
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ประเภทออนไลนในระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต รวมถึงสื่อประเภทออฟไลน เชน CD-ROM 

DVD และสงผานเนื้อหาการเรียนรูดวยเครือขายคอมพิวเตอรหรืออุปกรณรับสัญญาณเคลื่อนท่ี    

 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ไดใหความหมายของสื่ออิเล็กทรอนิกส ไววาสื่อ

อิเล็กทรอนิกสเปนสื่อทางคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนการเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอบทเรียนจากเอกสาร 

ตํารา ใหอยูในรูปของบทเรียนคอมพิวเตอร โดยเนนการออกแบบ ซ่ึงใชขอไดเปรียบของการนําเอา

คอมพิวเตอรในการนําเสนอมัลติมีเดีย และการใหผลปอนโดยทันทีแกผูเรียน โดยผูเรียนมีความ

ยืดหยุนในการเขาถึงเนื้อหา 

 เอกวิทย แกวประดิษฐ (2545) ไดกลาวถึงคําจํากัดความของสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Media) ไววาเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีเกิดจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารทางโทรคมนาคม จะเห็นไดวา การใชสื่อประเภท

คอมพิวเตอรในการเรียนการสอนจะออกมาในลักษณะของสื่อสะสมหรือเรียกวามัลติมีเดีย (Media) ท่ี

แสดงผลออกมาหลายรูปแบบตามท่ีไดโปรแกรมไว เชน แสดงผลออกมาเปนเสียง เปนภาพเคลื่อนไหว 

สามารถใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธไดจึงทําใหเนื้อหาในบทเรียนมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2546) ไดสรุปความหมายของสื่ออิเล็กทรอนิกสไววา สื่อ

อิเล็กทรอนิกส หมายถึง สื่อการเรียนการสอนท่ีใชใน E-Learning หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาสื่อดิจิทัล 

เนื่องจากคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูลท่ีเปนสัญญาณในระบบดิจิทัล (Digital Signal)  

 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ (2547) ไดสรุปความหมายของสื่ออิเล็กทรอนิกสไววา สื่อ

อิเล็กทรอนิกส มีความหมายครอบคลุมถึงสื่อท่ีเปนขอความเสียง ภาพ วีดีทัศน และภาพเคลื่อนไหว 

และการมีปฏิสัมพันธท่ีประสมประสานกันเปนหลายสื่อหรือมัลติมีเดีย และเนื่องจากสื่อเหลานี้เปนสื่อ

ท่ีอยูในรูปดิจิทัล ผลิตและสรางดวยคอมพิวเตอรและเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารซ่ึงเปนอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส จึงเปนท่ีมาของคําวาสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Media) 

 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล (2549) ใหความหมายไววาการใชเทคโนโลยีการสื่อสารเปน

สื่อกลางของการเรียนโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สื่ออิเล็กทรอนิกสใชนําเสนอดวยตัวอักษรภาพนิ่ง

ผสมผสานกับการใชภาพเคลื่อนไหววีดิ ทัศนและเสียงโดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web 

Technology) ซ่ึงเปนการเรียนการสอนทางไกลท่ีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผาน World Wide Web ใน

การถายทอดเนอหา รวมท้ังการใชเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร Course Management 

System ในการบริหารจัดการงานสอนดานตางๆ 

 ธนกร ชอไมทอง ไดใหความหมายของสื่ออิเล็กทรอนิกสไววา สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนสื่อ

ท่ีบันทึกสารสนเทศดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส อาจอยูในรูปของสื่อบันทึกขอมูลประเภทสาร

แมเหล็ก ไดแก แผนจานแมเหล็กชนิดออนและสื่อประเภทจานแสง 
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 NECTEC (2551) ความหมายของสื่ออิเล็กทรอนิกสไววา การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีการสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญของการเรียนรูและสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู ท่ี

กอใหเกิดปฏิสัมพันธของผูเรียน และเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปน

การเรียนในลักษณะใดก็ได ใชการถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

 Vaughan and Jim (2001) ความหมายของสื่ออิเล็กทรอนิกสไววา สื่ออิเล็กทรอนิกส

จะคลอบคลุมความหมายท่ีกวางมาก อันจะหมายถึงการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ มาใช

กระบวนการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ความรู โดยถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไมวา

จะเปน คอมพิวเตอร เครือขายอินเตอรเน็ต อินทราเน็ต อินทราเน็ต สัญญาณโทรทัศน สัญญาณ

ดาวเทียม (Satellite) โทรศัพทมือถือ ซ่ึงเนื้อหาสารสนเทศอาจอยูในรูปแบการเรียนท่ีคุนเคยกันเชน 

คอมพิวเตอร (Computer Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-based Instruction) การ

เรียนออนไลน (Video On-Demand) หองเรียนเสมือนจริง 

 California Department of Education (2009) ความหมายของสื่ออิเล็กทรอนิกสไว

วา หมายถึง รูปแบบการสื่อสารท่ีเทคโนโลยีเปนชองทางการสงผาน เชน วิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอร

อินเตอรเน็ท 

 จากความหมายของสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีสรุปไดวา สื่อท่ีใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใชเปน

เครื่องมือเปนเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน และติดตอสื่อสารขอมูลในรูปแบบตางๆท่ีเกิดจาก

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่ออิเล็กทรอนิกส หมายถึงสื่อ

ท่ีเปนขอความ เสียง ภาพ วีดีทัศน และภาพเคลื่อนไหวและการมีปฏิสัมพันธท่ีประสมประสานกัน

ออกมาในลักษณะของสื่อประสม หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) โดยมีการผลิตและสรางดวย

คอมพิวเตอรและเครื่องมือท่ีเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

 2.2 ประเภทของส่ืออิเล็กทรอนิกส  

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2546) ไดแบงสื่ออิเล็กทรอนิกสไว 9 ประเภท คือ 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรบนเว็บ เปนสื่อท่ีพัฒนาดวยโปรแกรมประเภท Authoring 

เชน Toolbook, Director และ Authorware นํามาใชบนเว็บโดยผานกระบวนการบีบอัดหรือ การ

กระจายใหเปนแฟมขนาดเล็กหลายแฟม ดวยโปรแกรมเฉพาะท่ีแตละบริษัทพัฒนาข้ึนเพ่ือใหใชงาน

บนเว็บไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมตองรอการสงแฟมเปนเวลานาน และทําใหสะดวกตอ การสงขอมูล

ออนไลนท่ีเรียกใชงานบนเว็บแลวแสดงผลไดทันทีเหมือนเรียกจากแผนซีดี 

 2. สไลดอิเล็กทรอนิกส เปนสื่อท่ีพัฒนาดวยโปรแกรมบนวินโดว และใหเรียกดูผานเว็บ

หรือแปลงเปนแฟมท่ีดูไดบนเว็บ นิยมใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการพัฒนาสื่อลักษณะ

นี้ 
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 3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนสื่อท่ีมีรูปเลมและองคประกอบของเลมหนังสือครบถวน

เปนสื่อท่ีนิยมจัดทําใหอยูในรูปของแฟมในสกุล pdf และใชโปรแกรม Acrobat Reader ของ Adobe 

ในการอาน 

 4. แผนใสอิเล็กทรอนิกสเปนการจัดทําสื่อท่ีอยูในรูปแผนใส หรือเอกสารประกอบ การ

สอนอ่ืนๆใหเปนแฟมท่ีอยูในสกุล pdf โดยการแสกนหรือการเปลี่ยนรูปแบบแฟม เอกสาร 

 5. เอกสารคําสอนอิเล็กทรอนิกส (Lecture Note) อาจจัดทําใหอยูในรูปเอกสารใน

สกุล doc หรือ pdf หรือ html และเรียกดูดวยโปรแกรมท่ีใชเรียกดูแฟมสกุลนั้นๆ 

 6. เทปเสียงคําสอนดิจิทัล จัดทําโดยเทคโนโลยี RealAudio เพ่ือเรียกฟงเสียงใน

ลักษณะรับฟงไดในทันทีไมตองเสียเวลาในการรอการถายโอนแฟมนาน 

 7. วีดีโอเทปดิจิทัล จัดทําโดยเทคโนโลยี Real Video เพ่ือใหเรียกวีดีโอในลักษณะ

รับชมไดทันทีไมตองเสียเวลาในการรอการถายโอนแฟมนาน 

 8. เอกสารไฮเปอรเท็กซและไฮเปอรมีเดียเปนสื่อท่ีจัดทําโดยใชภาษา HTML หรือ

โปรแกรมชวยสรางเว็บเพจ ท้ังท่ีจัดทําเองและผูอ่ืนทํา แลวเชื่อมโยงไปยังแหลงนั้นแหลงรวมโฮมเพจ

รายวิชาในเว็บแหงหนึ่งท่ีรวบรวมรายวิชาจากแหลงตางๆท่ัวโลก คือ World Lecture Hall มีเว็บชื่อ 

 http://www.utexas.edu/world/lecture/13  

 9. วารสารและนิตยสารอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อท่ีมีองคกรจัดทําและเผยแพรทาง

อินเตอรเน็ตมีท้ังท่ีตองสมัครเปนสมาชิกและบริการเปนสาธารณะ 

 มะลิวัลย จันทกนกากร (2550) ไดแบงประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกสไว 7 ประเภท 

ดังนี้ 

 1. แผนซีดี เปนแผนบันทึกเสียงท่ีใชเก็บขอมูลไดมาก การบันทึกขอมูลตองใชแสง

เลเซอรนิยมใชบันทึกเพลงซ่ึงมีคุณภาพท่ีชัดเจนกวาเทปบันทึกเสียง 

 2. ซีดีรอม เปนแผนพลาสติกเคลือบดวยอลูมิเนียมและแลกเกอรมีความแข็งและเบา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.75 นิ้ว หรือ 12 เซนติเมตร (ปจจุบันมีแผนขนาดเล็กลง) สามารถบันทึกได

ท้ังตัวอักษร ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว สามารถบรรจุขอมูลไดจากหนังสือประมาณ 250,000 

หนาใชอานเพียงอยางเดียวโดยใชรวมกับเครื่องอานซีดีรอม 

 3. แผนวีดิทัศน เปนแผนพลาสติกบางๆ เคลือบดวยอลูมิเนียม บันทึกขอมูลดวย

ตัวอักษรภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซ่ึงเปนสัญญาณภาพและเสียงในรูปของระบบดิจิทัล จึงมี

คุณภาพของภาพและเสียงคมชัดกวาเทปวีดิทัศน 

 4. แผนดีวีดี หรือแผนดิจิทัลอเนกประสงค เปนแผนพลาสติกมีขนาดเทาแผนซีดี 

สามารถบันทึกขอมูลไดท้ัง 2 ดาน จึงมีขนาดความจุในการจัดเก็บขอมูลสูงกวาแผนซีดีท่ัวไป ดีวีดี จะ

จัดเก็บขอมูลภาพและเสียงในรูปดิจิทัล จะตองใชรวมกับเครื่องอานแผนดีวีดี 
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 5. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน CAI เปนการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนสื่อในการ

สอนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปมีการโตตอบกันระหวางผูเรียนกับโปรแกรมในแตละบทจะมีตัวอักษร

ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และมีเสียงประกอบ 

 6. หนังสืออิเล็กทรอนิกสหรือท่ีเรียกวา e-Book เปนการบันทึกขอมูลหนังสือในรูป

อิเล็กทรอนิกส และสืบคนขอมูลจากคอมพิวเตอร 

 7. สื่อการเรียนการสอนบนเครือขาย ปจจุบันสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและ

ตางประเทศไดใชเครือขายอินเตอรเน็ตเปนชองทางการเรียนรูท่ีเรียกวา e-Learning ซ่ึงเกิดข้ึนท่ัวโลก 

ในตางประเทศกระแสการเรียนรู  บนอินเตอรเน็ตไดรับความนิยมสูงมาก โดยผูเรียนสามารถ 

ลงทะเบียน โอนหนวยกิตและไดรับปริญญาบัตรจากการเรียนบนอินเตอรเน็ตการเรียนบนอินเตอรเน็ต

เปนการาเรียนท่ีสามารถเขาไปศึกษาหาความรูไดตลอดเวลา ซ่ึงมีการพัฒนาหลายรูปแบบ ไดแก 

บทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ตเปนตน 

 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(2553) ไดกลาวถึงประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกสวามี 6 ประเภท คือ 

 1. คอมพิวเตอรชวยสอน CAI ยอมาจากคําวา Computer-Assisted หมายถึงสื่อการา

เรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อ

ประสม ไดแกขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

 2. WBI (Web-based Instruction) คือ บทเรียนท่ีสรางข้ึนสําหรับการาเรียนผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต โดยนําจุดเดนของวิธีการใหบริการขอมูลแบบ www มาประยุกตใช Web-

based Instruction จึงเปนบทเรียนประเภท CAI แบบ On-line ใน ท่ีนี้หมายความวา ผูเรียนอยู

หนาจอคอมพิวเตอรท่ีติดตอผานเครือ กับ เครื่องแมขายท่ีบรรจุบทเรียน 

 3. การเรียนอิเล็กทรอนิกสหรือ e-Learning เปนการศึกษาเรียนรูผานเครือขาย

คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต หรืออินทราเน็ตเปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผู เรียนจะไดเรียนตาม

ความสามารถและความสนใจของตนโดยเนื้อหาของบทเรียนซ่ึงประกอบดวยขอความ รูปภาพ เสียง 

วีดีโอ มัลติมีเดียอ่ืนๆ 

 4. e-book เปนคําภาษาตางประเทศยอมาจากคําวา Electronic Book หมายถึง

หนังสือท่ีสรางข้ึนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมีลักษณะเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดยปกติมักจะเปน

แฟมขอมูลท่ีสามารถอานเอกสารทางหนาจอคอมพิวเตอรท้ังในระบบ ออฟไลนและออนไลน 

 5. e-Training หมายถึง กระบวนการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนกระบวนการ

ฝกทักษะเพ่ิมพูนสาระการเรียนรูท่ีเนนใหผูเขารับการฝกอบรม นั้นเรียนรูไดดวยตนเองเขาอบรมมี

อิสระในการเขาศึกษาเรียนรูตามเวลา โอกาสท่ีผูเขารับการอบรมตองการโดยเนื้อหาขององคความรู
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จะถูกออกแบบใหศึกษาเรียนรูไดโดยงายในรูปแบบมัลติมีเดียซ่ึงประกอบดวยสื่อท่ีเปนขอความรูป 

หรืออาจมีภาพเคลื่อนไหว 

 6. Learning Object หมายถึง การจัดรูปแบบสาระการเรียนรูเปนหนวยท่ีเปนอิสระใช

เวลาสําหรับการเรียนรู เปนชวงสั้นๆๆ ประมาณ 2-15 นาที และถึงแมวาจะเปนการเรียนรูแบบหนวย

หนวยยอยก็ตาม Learning Object จะมีความสมบูรณในตัวเอง ซ่ึงในแตละเนื้อหาจะประกอบชื่อ

เรื่องคําอธิบาย คําสําคัญ วัตถุประสงค การเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และการประเมินผลประการ

หนึ่งคือ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

 จากการศึกษาประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกสสรุปไดวาสื่ออิเล็กทรอนิกสจะมีคุณสมบัติท่ี

เหมือนกันคือ เปนสื่อท่ีเปนสื่อ Multimedia ประกอบไปดวย ตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง

ภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบ มีการโตตอบปฏิสัมพันธกับผูใชไดซ่ึงอยูในรูปแบบของเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูผาน

เครือขายหรือไมผานเครือขายก็ได 

 2.3 รูปแบบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีใชกันอยูในปจจุบันวามีอยูหลายรูปแบบ 

นักวิชาการ และนักการศึกษาท้ังตางประเทศและในประเทศไดแบงประเภทตามลักษณะการใช

ออกเปนประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 

 ธเนศ หาญใจ (2549) ไดกลาวถึงรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดังตอไปนี้ 

 1. ใชเพ่ือการสอน (Teaching) เปนโปรแกรมท่ีสรางข้ึนมาในลักษณะของบทเรียน

โปรแกรมเปนการเรียนการสอนของครู กลาวคือ จะมีบทนํา (Introduction) และมีคําอธิบาย 

(Explanation) ซ่ึงประกอบดวยตัวทฤษฎี กฎเกณฑ คําอธิบาย และแนวคิดท่ีจะสอน หลังจากท่ี

นักเรียนไดศึกษาในแงตางๆแลวมีการแสดงผลยอนกลับ (Feedback) การกระทําของนักเรียนวาทําได

เพียงไร อยางไรเพ่ือใหครูสอนมีขอมูลในการเสริมความรูใหกับนักเรียนบางคนได 

 2. ใชในการฝกและปฏิบัติ (Drill and Practice) แบบการฝกและปฏิบัตินี้สวนใหญจะ

ใชเสริม เมือครูผูสอนไดสอนไดสอบบทเรียนบางอยางแลวจากนั้นใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเพ่ือวัด

ระดับเพ่ือใหนักเรียนฝกจนถึงระดับ ท่ียอมรับได บทเรียนประเภทนี้จึงประกอบดวย คําถามคําตอบท่ี

จะใหนักเรียนทําแบบฝกและปฏิบัติ การเตรียมคําถามจึงจะตองเตรียมไวมากๆซ่ึงผูเรียนจึงจะไดสุม

ข้ึนมาเอง โดยสามารจําคําตอบหรือแอบไปดูคําตอบมากอนหรือจําไดจาการทําในครั้งแรกอาจตองใช

หลักจิตวิทยาเพ่ือกระตุนใหนักเรียนอยากทําและตื่นเตนกับการทําแบบฝกหัดนั้น ซ่ึงอาจแทรกรูป

ภาพเคลื่อนไหวหรือคําพูดโตตอบ รวมท้ังอาจมีการแขงขัน เชน จับเวลา หรือสรางรูปแบบใหตื่นเตน

จากการมีเสียงเปนตน 



17 
 

 3. สถานการณจําลอง (Simulations) โปรแกรมประเภทนี้เปนโปรแกรมท่ีจําลอง

สถานการณใหใกลเคียงกับสถานการณใชชีวิตจริงของผูเรียนโดยมีเหตุการณสมมติตางๆ อยูใน

โปรแกรม และนักเรียนสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือจัดกระทํา (Manipulate) ได สามารถมีการ

โตตอบและมีตัวแปรหรือทางเลือกหลายๆทางเพ่ือใหนักเรียนสามารถเลือกไดเพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดจาก

ทางเลือกเหลานั้น นอกจากนั้นในบทเรียนการสรางภาพพจนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนการทดลองทาง

หองปฏิบัติการในการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญแตหลายวิชาไมสามารถทดลองใหเห็นจริงไดเชน 

การเคลื่อนท่ีของลูกปนใหญ การเดินทางของเสียง การหักเหของคลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือ

ปรากฏการณทางเคมี รวมท้ังชีววิทยาท่ีตองใชเวลานานหลายวันจึงปรากฏผล ปญหา เหลานี้สามารถ

ใชคอมพิวเตอรจําลองแบบใหผูเรียนไดเห็นจริงและเขาใจไดงาย 

 4. ใชในการสนทนา(Dialogue) เปนการเรียนการสอนแบบการสอนในหองเรียนคือ

พยายามใหเปนการพูดคุยระหวาผูสอนและผูเรียน เพียงแตวาแทนท่ีจะใชเสียงก็เปนอักษรบนจอภาพ

แลวมีการสอนดวยการตั้งปญหาถาม ลักษณะการใชแบบทดสอบถามก็เปนการแกปญหาอยางหนึ่ง 

เชน บทเรียนวิชาเคมี อาจถามหาสารเคมีบางชนิด ผูเรียนอาจโตตอบโดยการใสชื่อสารเคมีใหเปน

คําตอบ 

 5. ใชในการไตถาม (Inquiry) บทเรียนคอมพิวเตอรสามารถคอมพิวเตอรสามารถใชใน

การคนหาขอเท็จจริง มโนทัศน หรือขาวสารท่ีเปนประโยชน ในแบบใหขอมูลขาวสารนี้ บทเรียน

คอมพิวเตอรจะมีแหลงเก็บขอมูลท่ีมีประโยชน ซ่ึงสามารถแสดงไดทันที เม่ือผูเรียนตองการาดวย

ระบบงายๆ ท่ีผูเรียนสามารถทําไดเพียงกดหมายเลขหรือใสรหัส หรือใชตัวยอยของแหลงขอมูลนั้นๆ 

การใสรหัสหรือหมายเลขของผูเรียนนี้จะทําใหคอมพิวเตอรแสดงขอมูล ซ่ึงจะตอบคําถามของผูเรียน

ไดตามความตองการ 

 6. ใชในการสาธิต (Demonstration) การสาธิตโดยใชคอมพิวเตอรมีลักษณะคลายกับ

การสาธิตของครูแตการสาธิตโดยใชคอมพิวเตอรจะนาสนใจกวาเพราะคอมพิวเตอรใชเสนกราฟท่ี

สวยงาม ตลอดท้ังสีและเสียง ครูสามารถนําคอมพิวเตอรมาใชเพ่ือสาธิตเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร และ

วิชาวิทยาศาสตรไดหลายแขนง เชน สาธิตเก่ียวกับการโคจรของดาวเคราะหในระบบสุริยะ การ

หมุนเวียนของโลหิต การสมดุลของสมการ เปนตน 

 7. การแกปญหา (Problem Solving) บทเรียนคอมพิวเตอรประเภทนี้จะเนนใหฝกคิด

ตัดสินใจ ซ่ึงจะมีการกําหนดเกณฑแตละขอ เชน ในวิชาวิทยาศาสตร และวิชาคณิตศาสตร ผูเรียน

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเขาใจและมีความสามารถในการแกปญหาคือ ผูเรียนจะตองเลือกสูตรมาใชให

ตรงกับปญหา ผูเรียนอาจตองทดเลขในกระดาษคําตอบกอนท่ีจะเลือกขอท่ีถูกตองซ่ึงการทําเชนนี้

ผูสอนอาจไมไดตองการเพียงคําตอบท่ีถูกเพียงอยางเดียว ยังตองการข้ันตอนท่ีผูเรียนทําเชน ถาเลือก

ขอ ข. แปลวาใชสูตรผิด ถาเลือกขอ ค.แปลวาคํานวณผิด ถาเลือกขอ ง. แปลวาไมเขาใจเลยเปนตน 
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การแกปญหาบางขอแปลวาใชสูตรเปนตน การแกปญหาบางขอกวาท่ีผูเรียนจะตอบไดจะตองใช

คอมพิวเตอรนั้นชวยแกปญหาดวย เพราะเปนการคํานวณท่ีสลับซับซอนซ่ึงเทากับเปนวัด ดวยวา 

ผูเรียนมีความรูทางคอมพิวเตอรมากนอยเพียงใด 

 8. ใชเปนเกมส (Games) เกมสคอมพิวเตอรท่ีใชเพ่ือการเรียนการสอนนั้น เปนสิ่งท่ีใช

เพ่ือเลาใจผูเรียนไดเปนอยางดี โปรแกรมประเภทนี้เปนแบบพิเศษของแบบจําลองสถานการณ โดยมี

เหตุการณท่ีมีการแขงขัน ซ่ึงสามารถท่ีจะเลนได โดยนักเรียนเพียงคนเดียวหรือหลายคน มีการแขงขัน

และการรวมมือมีการใหคะแนนมีการแพชนะ อยางไรก็ตามเขียนโปราแกรมประเภทนี้ตองระวังใหมี

คุณคาทางการศึกษา โดยตองมีจุดมุงหมายเนื้อหาและขบวนการท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร 

 9. การทดสอบ (Testing Application) การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมักตองรวมการ

ทดสอบเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไปดวย โดยผูทําจะตองคํานึงถึงหลักการตางๆคือการสราง

ขอสอบ การจัดการสอน การตรวจใหคะแนน วิเคราะหขอสอบเปนรายขอ การสรางคลังขอสอบและ

การจัดใหผูสอนสุมเลือกขอสอบเองได จะเห็นไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรท่ีนําไปใชกับการเรียนการ

สอนแตละประเภทนั้น จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคในการนําไปใช 

 10. แบบรวมวิธีการตางๆ เขาดวยกัน (Combination) คอมพิวเตอรสามารถสราง

วิธีการสอนหลายแบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียน การสอน ซ่ึงมีความตองการวิธีการสอน

หลายๆ แบบความตองการนี้จะมาจากการกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนการสอน ผูเรียนหรือ

องคประกอบและภารกิจตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรโปรแกรมหนึ่งๆ อาจจะมีท้ังลักษณะท่ีใชเปน

การสอน (Teaching) เกมส (Games) การไตถาม ( Inquiry) รวมท้ังการแกปญหา (Problem 

Solving) และการฝกปฏิบัติ (Drill and practice) 

 สถาพร สาธุการ (2548) กลาวถึงรูปแบบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษาไววา 

 1. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียนําเสนอบทเรียนพรอมประกอบดวยภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือ

เสียงประกอบรวมท้ังมีการอธิบายโดยผูสอนในรายละเอียดของเนื้อหา 

 2. คอมพิวเตอรชวยสอน CAI (Computer Assisted Instruction) สวนใหญมักจะจัดทํา

เนนไปทางการเรียนรูดวยตัวเองมากโดยผูเรียนเปนคนใชโดยออกแบบวิธีการเสนอเนื้อหาบทเรียน 

(Instructional (Design) ใหสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน ใชเทคนิคของการเสริมแรง 

(Reinforcement) และหลักการปฏิสัมพันธ (Interactive) และหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู

โดยเฉพาะกระบวนการของจิตวิทยา Cognitive psychology ท่ีเนนกระบวนการคิดและใชวิธีการ

วิเคราะหการเรียนรูขาวสารของมนุษยนํามาใชประกอบกันอยางเปนระบบ (System) 

 3. หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส (Electronic Textbook) เปนการจัดทําเนื้อหาในตําราและ

หนังสือเรียนใหอยูในรูปของซอฟตแวรคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยมีรายละเอียดดานเนื้อหารูป
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ภาพเหมือนหนังสือท่ัวไป โดยอาจมีภาพเคลื่อนไปและเสียงรวมท้ังไฮเปอรเท็กซเขามาประกอบ

เพ่ิมเติมเพ่ือใหมีสีสันรูปแบบท่ีนาสนใจมากข้ึน 

 4. หนังสืออางอิงอิเล็กทรอนิกส (Electronic Reference) เปนการจัดทําหนังสืออางอิง

ประเภทตางๆ เชน เอ็นไซโคลพีเดีย ดิกชันนารี นามานุกรม วารสารท่ีออกเปนชุด ฯลฯ ใหอยูในรูป

ของซอฟตแวรมัลติมีเดีย โดยมีรายละเอียดการจัดทําเหมือนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 Rosenberg 1999 (อางใน วิชุดา รัตนเพียร 2545) ไดนําเสนอรูปแบบของคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียสําหรับระบบมัลติมีเดียท่ัวๆไป เพ่ือใชในการเรียนการสอนและใชงานท่ัวไป จํานวน 5 

รูปแบบ ดังนี้ 

1. แบบเชิงเสน (Linear Progression) 

รูปแบบนี้คลายกับการนําเสนอหนาหนังสือแตละเฟรมจะเรียงลําดับกันไปอยางตอเนื่อง

ต้ังแตตนจนถึงเฟรมสุดทายการเขาถึงระบบงานมัลติมีเดียรูปแบบนี้จึงเหมือนกับการนําเสนอ

ไฮเปอรเท็กซแบบ Guide Tour ท่ีใชขอความเปนหลักในการดําเนินเรื่อง แตก็สามารถใสเสียงภาพวีดี

ทัศนหรือภาพเคลื่อนไหวลงไปไดเรียกรูปแบบนี้อีกอยางหนึ่งวา Electronic Stories  

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 รูปแบบการนําเสนอมัลติมีเดียแบบเชิงเสน 

 

2. แบบอิสระ (perform Hyper jumping)  

 รูปแบบนี้ผูใชมีสิทธในการขามไปมาระหวางเฟรมใดเฟรมหนึ่งไดอยางอิสระ ซ่ึงชวย

กระตุนความสนใจจากผูใชใหติดตามระบบงานมัลติมีเดียกระตุน ผูออกแบบท่ียึดโครงสรางตาม

รูปแบบนี้จะตองระมัดระวังการขามไปมา ซ่ึงเปนจุดออนประการสําคัญเพราะทําใหเกิดการหลงทาง 

 รูปแบบอิสระเหมาะสมกับรูปแบบสัมพันธกัน ผูออกแบบตองวิเคราะหขอมูลท้ังหมด

กอนท่ีนําเสนอ 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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ภาพท่ี 2 รูปแบบการนําเสนมัลติมีเดียแบบอิสระ 

3. แบบวงกลม (Circular Paths)  

 การนําเสนอแบบวงกลมประกอบดวยแบบเสนตรงชุดเล็กๆ หลายๆชุดเชื่อมตอกันเปนชุด

ใหญเหมาะกับขอมูลท่ีสัมพันธกันในแตละสวนยอย 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 รูปแบบการนําเสนอมัลติมีเดียแบบวงกลม 

4. แบบฐานขอมูล (Database) 

รูปแบบการนําเสนอนี้ ใชหลักการของฐานขอมูลมาใช ตองการพัฒนาเครื่องมือคนหาขอมูลปอนดัชนี

เขาไปในฐานขอมูล 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 รูปแบบการนําเสนอมัลติมีเดียแบบฐานขอมูล 

 2  4                 

 6  7 

 1  5  3 

Keyword Data 

base 

            Text 

      Still picture 

   Sound 

      Animation 

Menu 
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 5. แบบผสม (Compound) 

  เปนรูปแบบท่ีนําเอาจุดเดนของแตละแบบมาผสมผสานกันข้ึนอยู กับผูออกแบบ

ระบบงานระบบงานมัลติมีเดียวาจะยึดรูปแบบใดเปน โครงสรางหลักและรูปแบบใดเปนโครงสรางรอง 

  ดังนั้นรูปแบบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะแบงตามลักษณะการใชงานใชเพ่ือการสอน

ใชในการฝกและปฏิบัติ สถานการณจําลอง ใชในการสนทนา ใชในการไตถาม ใชในการสาธิตการ

แกปญหาใชเปนเกมส การทดสอบ แบบรวมวิธีการตางๆ เขาดวยกัน สื่ออิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดียจะ

ถูกแบงเปนหลายรูปแบบ เชน หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย นําเสนอบทเรียน 

ซ่ึงในแตละรูปแบบจะมีการใชงานท่ีแตกตางกันออกไป คือแบบเชิงเสน แบบอิสระ แบบวงกลม แบบ

ฐานขอมูล แบบผสม  

 2.4 องคประกอบของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สามารถจําแนกองคประกอบของสื่อตางๆ มาประกอบกัน ซ่ึงมี

นักวิชาการกลาวถึงองคประกอบไวดังนี้ 

 พัลลภ พิริยสุรวงศ (2543) กลาววามัลติมีเดียท่ีสมบูรณควรจะตองประกอบดวยสื่อ

มากกวา 2 สื่อตามองคประกอบ ดังนี้ ตัวอักษร ภาพนิ่ง เสียง ภาพเครื่องไหว การเชื่อมโยงแบบ

ปฏิสัมพันธ และวีดีทัศน เปนตน โดยท่ีองคประกอบเหลานี้มีความสําคัญตอการออกแบบดังนี้ 

 ตัวอักษร (Text) ตัวอักษรถือวาเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเขียนโปรแกรม

มัลติมีเดีย โปรแกรมประยุกตโดยมากมีตัวอักษรใหผูเขียนเลือกไดหลายๆแบบ และสามารถท่ีจะเลือก

สีของตัวอักษรไดตามตองการ นอกจากนั้นยังสามารถกําหนดขนาดของตัวอักษรไดตามตองการการ

โตตอบกับผูใชก็ยังนิยมใชตัวอักษรในการเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธได เชน การคลิกไปท่ีตัวอักษรเพ่ือ

เชื่อมโยงไปนําเสนอ เสียง ภาพกราฟกหรือเลนวีดีทัศนเปนตน นอกจากนี้ตัวอักษรยังสามารถนํามา

จัดเปนลักษณะของเมนู (Manu) เพ่ือใหผูใชเลือกขอมูลท่ีจะศึกษาได โดยคลิกไปท่ีกรอบสี่เหลี่ยมของ

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ 

 ภาพนิ่ง (Still Images ) ภาพนิ่งเปนภาพกราฟกท่ีไมมีการเคลื่อนไหว เชน ภาพถาย

หรือภาพวาดเปนตน ภาพนิ่งมีบทบาทสําคัญตอมัลติมีเดียมาก ท้ังนี้เนื่องจากภาพจะใหผลในเชิงของ

การเรียนรูดวยการมองเห็น ไมวาจะดูโทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ จะมีภาพเปนองคประกอบ

เสมอ ดังกลาวท่ีวา “ภาพหนึ่งภาพมีคุณคาเทากับคําถึงพันคํา” ดังนั้นภาพนิ่งจึงมีบทบาทมากในการ

ออกแบบมัลติมีเดียท่ีมีอักษรและภาพนิ่งเปน GUI (Graphical User Interface) ภาพนิ่งสามารถผลิต

ไดหลายวิธี อยางเชน การวาด (Drawing) การสแกนภาพ (Scanning) เปนตน 

 เสียง (Sound) เสียงในมัลติมีเดียจะจัดเก็บอยูในรูปของขอมูลดิจิตอล และสามารถเลน

ซํ้า (Replay) ไดจากเครื่องคอมพิวเตอรพีซี การใชเสียงในมัลติมีเดียก็เพ่ือนําเสนอขอมูลหรือสราง

สภาพแวดลอมใหนาสนใจยิ่งข้ึน เชน เสียงน้ําไหล เสียงหัวใจเตน เปนตน เสียงสามารถใชเสริม
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ตัวอักษรหรือนําเสนอวัสดุท่ีปรากฏบนจอภาพไดเปน อยางดีเสียงท่ีใชรวมกับโปรแกรมประยุกต

สามารถบันทึกเปนขอมูลแบบดิจิตอลจากไมโครโฟน แผนซีดี เสียง (CD-ROM) เทปเสียงและวิทยุ 

เปนตน 

 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพเคลื่อนไหวจะหมายถึงการเคลื่อนไหวของ

ภาพกราฟก อาทิการเคลื่อนไหวของลูกสูบและวาลวในระบบการทํางานของเครื่องยนต 4 จังหวะ 

เปนตน ซ่ึงจะทําใหสามารถเขาใจระบบการทํางานของเครื่องยนตไดเปนอยางดี ดังภาพเคลื่อนไหวจึง

มีขอบขายตั้งแตการสรางภาพดวยกราฟกอยางงาย พรอมท้ังการเคลื่อนไหวกราฟกนั้น จนถึงกราฟกท่ี

มีรายละเอียดแสดงการเคลื่อนไหวโปรแกรมท่ีใชในการสรางภาพเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจก็มี 

Autodesk Animator ซ่ึงมีคุณสมบัติท้ังในดานของการออกแบบกราฟกละเอียดสําหรับใชใน

มัลติมีเดียตามตองการ  

 การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Links) การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธจะ

หมายถึงการท่ีผูใชมัลติมีเดียสามารถเลือกขอมูลไดตามตองการ โดยใชตัวอักษรหรือปุมสําหรับ

ตัวอักษรท่ีจะสามารถเชื่อมโยงไดจะเปนตัวอักษรท่ีมีสีแตกตางจากอักษรตัวอ่ืนๆ สวนปุมก็จะมี

ลักษณะคลายกับปุมเพ่ือชมภาพยนตร หรือคลิก ลงบนปุมเพ่ือเขาหาขอมูลท่ีตองการ หรือเปลี่ยน

หนาตางของขอมูลตอไป 

 วีดิทัศน (Video) การใชมัลติมีเดียในอนาคตจะเก่ียวของกับการนําเอาสภาพยนตวีดี

ทัศน ซ่ึงอยูในรูปของวีดิทัศนรวมเขาไปกับโปรแกรมประยุกตท่ีเขียนข้ึน โดยท่ัวไปของวีดิทัศนจะ

นําเสนอดวยเวลาจริงท่ีจํานวน 30 ภาพตอวินาที ในลักษณะนี้จะเรียกวา วีดิทัศนดิจิตอล ( Digital 

Video) คุณภาพของวีดีทัศนดิจิทัลจะทัดเทียมกับคุณภาพท่ีเห็นจากจอโทรทัศน ดังนั้นท้ังวีดีทัศน   

วีดิทัศนและเสียงจึงเปนสวนท่ีผนวกเขาไปสูการนําเสนอไดทันทีดวยจอคอมพิวเตอรในขณะท่ีเสียง

สามารถเลนออกไปยังลําโพงภายนอกไดโดยผานการดเสียง (Sound Card)  

 ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2546) สามารถจําแนกองคประกอบของสื่อตางๆ ไดเปน 5 

ชนิด ประกอบดวย ขอความหรือตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว 

(Animation) เสียง (Sound) และวีดีโอ (Video)  

 นําเอาองคประกอบท้ัง 5 มาผสมผสานเขาดวยกัน เพ่ือใชสําหรับการปฏิสัมพันธ หรือ 

โตตอบ (Interaction) ระหวาคอมพิวเตอรกับผูใช ซ่ึงถือไดวา เปนกิจกรรมท่ีผูใชสามารเลือกกระทํา

ตอมัลติมีเดียไดตามตองการ ตัวอยางเชน ผูใชไดทําการเลือกรายการและตอบคําถามผานทางจอภาพ

ของเครื่องคอมพิวเตอรจากนั้นระบบคอมพิวเตอรก็จะทําการประมวลผล แลวแสดงผลลัพธยอนกลับ

ผานทางจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร จากนั้นทางคอมพิวเตอรก็จะทําการประมวลผล แลวแสดง

ผลลัพธยอนกลับผานทางจอภาพใหผูใชไดเห็นอีกครั้ง 
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 -ขอความตัวอักษร (Text)  

 ขอความหรือตัวอักษรถือวาเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมัลติมีเดีย ระบบ

มัลติมีเดียท่ีนําเสนอผานจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร นอกจากนี้จะมีรูแบบและสีของตัวอักษรให

เลือกมากมายตามตองการแลวยัง สามารถกําหนดคุณลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ (โตตอบ) ใน

ระหวางการนําเสนอไดอีกดวย 

 -ภาพนิ่ง (Still Image)  

 ภาพนิ่งเปนภาพท่ีไมมีการเคลื่อนไหว เชน ภาพถาย ภาพวาด ภาพลานเสสน เปนตน 

ภาพนิ่งนับวามีบทบาทตอระบบงานมัลติมีเดียมากกวาขอความหรือตัวอักษรท้ังนี้เนื่องจากภาพใหผล

ในเชิงการเรียนรูหรือรับรูดวยการมองเห็นไดดีกวา นอกจากนี้ ยังสามารถถายทอดความหมายไดลึกซ้ึง

มากกวาขอความหรือตัวอักษรนั่นเอง ซ่ึงขอความหรือตัวอักษรจะมีขอจํากัดทางดานความแตกตาง

ของแตละภาษา แตภาพนั้นสามารถสื่อความหมายไดทุกชนชาติ ภาพนิ่งมักจะแสดงอยูบนสื่อชนิด

ตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพหรือวารสารวิชาการเปนตน 

 -ภาพเคล่ือนไหว (Animation) 

 ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพกราฟกท่ีมีการเคลื่อนไวเพ่ือแสดงข้ันตอนหรือ

ปรากฏการณตางๆท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เชนการเคลื่อนท่ีของอะตอมภายในโมเลกุลหรือการ

เคลื่อนท่ีของลูกสูบของเคลื่อนยนต เปนตน ท้ังนี้เพ่ือสรางสรรคจิตนาการใหเกิดแรงจูงใจจากผูชมการ

ผลิตภาพเคลื่อนไหวจะตองใชโปรแกรมท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะทางซ่ึงอาจมีปญหา เกิดข้ึนอยูบางเก่ียวกับ

ขนาดของไฟล ท่ีตองการใชพ้ืนท่ีในการจัดเก็บมากกวาภาพนิ่งหลายทานั่นเอง 

 เสียง (Sound) 

 เสียงเปนองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญของมัลติมีเดีย โดยถูกจัดเก็บอยูในรูปของสัญญาณ

ดิจิตอล ซ่ึงสามารถเลนซํ้ากลับไปกลับมาได โดยใชโปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับทํางาน

ดานเสียง หากในงานมัลติมีเดียมีการใชเสียงท่ีเลาใจและสอดคลองกับเนื้อหาในการนําเสนอจะชวยให

ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังชวยสรางความนาสนใจและนา

ติดตามในเรื่องราวตางๆไดเปนอยางดี ท้ังนี้ เนื่องจากเสียงจะมีอิทธิพลตอผูใชมากกวาขอความหรือ

ภาพนิ่งนั่นเอง ดังนั้น เสียงจึงเปนองคประกอบท่ีจําเปนสําหรับมัลติมีเดียซ่ึงสามารถนําเสียงผานทาง

ไมโครโฟน แผนซีดี เทปเสียง ละวิทยุ เปนตน 

 วีดีโอ (Video)  

 วีดีโอเปนองคประกอบของมัลติมีเดียท่ีสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากวีดีโอในระบบ

ดิจิตอลสามารถนําเสนอขอความ หรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได

สมบูรณมากกวาองคประกอบชนิดอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ปญหาหลักของการใชวีดีโอดวยเวลาท่ีเกิดข้ึน

จริง (Frame / Second) ถาหากการประมวลผลภาพดังกลาวไมไดผานกระบวนการบีบอัดขนาด
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สัญญาณมากอน การนําเสนอภาพเพียง 1 นาที อาจตองใชหนวยความจํามากกวา 100MB สงผลให

ไฟลมีขนาดใหญเกิดไป ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานดอยไปดวย จนกระท้ังเทคโนโลยีบีบอัดขนาด

ของภาพไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องทําใหภาพวีดีโอสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

และกลายเปนสื่อท่ีมีบทบาทสําคัญตอระบบมัลติมีเดีย (Multimedia System)  

 ดังนั้น องคประกอบของมัลติมีเดียจึงประกอบไปดวยขอความหรือตัวอักษร (Text) 

ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดีโอ (Video) แลวนํามา

ผสมผสานเขาดวยกันเพ่ือใชสําหรับการปฏิสัมพันธหรือโตตอบ (Interaction) ระหวางคอมพิวเตอร

กับผูใชซ้ึงถือไดวาเปนกิจกรรมท่ีผูใชสามารถเลือกกระทําตอมัลติมีเดียไดตามตองการตัวอยางเชนผูใช

ไดทําการเลือกรายการและตอบคําถามผานทางจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอรจากนั้นระบบ

คอมพิวเตอรทําการประมวลผลและแสดงผลลัพธยอนกลับผานทางจอภาพใหผูใชเปนอีกครั้ง เปนตน 

 

ตอนท่ี 3 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 

 3.1 ความเปนมาของภูมิปญญาทองถิ่น 

 ปจจุบันมีการพูดถึงและใหความสําคัญตอภูมิปญญามากข้ึน เพราะความรูยอมทันสมัย 

ลาสมัย หมดสมัย แตภูมิปญญาเปน “Wisdom” ท่ีมนุษยพัฒนาข้ึน เปนเรื่องท้ังเฉพาะตัว เฉพาะถ่ิน 

เฉพาะสังคม หรือเปนสัจธรรมของมนุษยโดยรวมก็ไดและสังคมแตละแหงก็มีภูมิปญญาของตัวเอง 

(เอกวิทย ณ ถลาง, 2542:2) 

  ประเทศไทยเริ่มใหความสําคัญและสนใจเรื่องภูมิปญญาชาวบาน ประมาณ 20 ป มาแลว 

เปนความสนใจท่ีมีตอการพัฒนาชนบทเริ่มทํางานกับชาวไทยภูเขา โดยเฉพาะเผากะเหรี่ยงหรือปะกา

กะญอท่ีภาคเหนือโดยการฟนประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตรของชาวไทยภูเขาใหพวกเขาสืบทอด

ประวัติความเปนมาสืบคน และฟนระบบคุณคาตางๆ ปรับประยุกตคุณคาเหลานั้นกับการพัฒนา สิ่งท่ี

เกิดข้ึนคือการคนพบ “ตัวตน” ของชาวเขาเหลานั้นท่ีกอใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง ไมหลบหนีผูคน

ไมอายท่ีจะแสดงตัวเอง กลาท่ีจะดําเนินงานเพ่ือใหชีวิตและชุมชนของตนเองดีข้ึน (สุนทร ดอนอิน

ทรัพย, 2546:25) 

   ภูมิปญญาชาวบานเขาสูวงการศึกษาโดยการนําเสนอขอความรูจาก ดร.เอกวิทย ณ ถลาง 

ในป 2532 ขณะท่ีทานเดินสายไปพรอมกับเจาหนาท่ีมูลนิธิหมูบานไปเรียนรูเรื่องภูมิปญญาชาวบาน 

ไปสัมผัสกับชาวบานท่ีภาคอีสานและภาคใต ทําใหคนพบสัจธรรมเรื่องภูมิปญญา และการคนพบพลัง

ทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญท่ีสุดทําใหชุมชนชนบทอยูมาหลายชั่วอายุคน และอยูไดทามกลางภาวะท่ี

ยากลําบากในปจจุบันทําใหเกิดกระแสแหงความตื่นตัวในเรื่องภูมิปญญามาจนถึงปจจุบัน (เสรี พงศ

พิศ, 2543:38) 
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   ดังนั้นภูมิปญญาชาวบานจึงเกิดจากการสั่งสมความรู และประสบการณของบุคคลท่ีเปน

ความรู และประสบการณท่ีไดรับการถายทอดจากบุคคล และสถาบันตางๆ โดยมีอิทธิพลของ

สภาพแวดลอมและศาสนาอยูดวยและมีวัฒนธรรมเปนพ้ืนฐาน ภูมิปญญาเปนสิ่งท่ีมีมานานมีการ

ปฏิบัติโดยผูคนในชุมชนนั้น การศึกษาในระยะแรกๆ เปนเรื่องของวัฒนธรรมในชุมชน เรื่องของการ

พ่ึงพาตนเองของชาวบาน ตอมาไดศึกษากวางข้ึนในลักษณะของปราชญชาวบาน ดังนั้นภูมิปญญา

ชาวบานจึงเปนสิ่งท่ีนาสนใจไดรับการรื้อฟน และเผยแพรมากข้ึน  (มล.สันติสุข กฤดากร,2541:14) 

  3.2 ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น 

   “ภูมิปญญา” คือ เรื่องการใชสติปญญาของชาวบานในการประดิษฐคิดคนหากรรมวิธี

หรือสรางเครื่องใชเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการดํารงชีวิต ซ่ึงมีศัพทท่ีใกลเคียงกันอยู 3 คํา คือ 

  คําวา “ชาวบาน” “ทองถ่ิน” และ “ไทย” เปนสวนท่ีเพ่ิมเติมเขามา เพ่ือขยายใหทราบ

ขอบเขตวาจะกลาวถึงภูมิปญญาในระดับปจเจกบุคคล ระดับชุมชนยอย หรือระดับชุมชนยอย หรือ

ระดับชุมชนใหญ คือประเทศ หรือชาติ บางครั้งมีการใชคําวา “ภูมิปญญาไท” เพ่ือบงชี้วาเปนเรื่อง

ของสติปญญาของคนเผาพันธุ “ไท” ซ่ึงไมจําเปนตองสัมพันธกันกับประเทศ “ไทย” ตามการแบงแยก

ทางการปกครอง (วรรณา นาวิกมูล, 2545:177) 

  ภูมิปญญาตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษวา “Wisdom” ซ่ึงมีความหมายวา ความรู

ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม สามารถใชในการแกปญหาของมนุษย ซ่ึงมี

ความหมายดังนี้ 

  The New Lexicon Webster’s Dictionary of the English Language Encyclopedia 

Education Vol.2 (1996:1128) ไดนิยามคําวา “Wisdom” ไววา หมายถึงคุณลักษณะของความ

รอบรู ความฉลาดท่ีตองอาศัยประสบการณและความสุขุม รอบคอบ เปนแหลงสะสมความรู เปน

ความรูท่ีนําไปสูการสั่งสอน ภูมิปญญาตะวันออก 

   เอกวิทย ณ ถลาง (2537:) กลาววา ภูมิปญญาไทย หมายถึง ผลของประสบการณท่ีสั่งสม

ของคนท่ีเรียนรูจากการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ปฏิสัมพันธในกลุมชนเดียวกัน และระหวางกลุมชน

หลายชาติรวมไปถึงโลกทัศนท่ีมีตอสิ่งเหนือธรรมชาติ ภูมิปญญาเหลานี้เคยเอ้ืออํานวยใหคนไทย

แกปญหาไดดํารงอยู และสรางสรรคอารยธรรมของเราเองไดอยางมีดุลยภาพกับสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะในระดับพ้ืนฐานหรือระดับชาวบาน ภูมิปญญาในแผนดินนี้มิไดเกิดเปนเอกเทศแตมีสวน

แลกเปลี่ยนเลือกเฟน และรับใชภูมิปญญาอ่ืนตลอดมา 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541:15) กลาววา ภูมิปญญาไทยหมายถึง

ความรู ความสามารถ ทักษะ เทคนิคและวิธีคิดอยางเปนระบบ อันเกิดจากการสะสมองคความรู มวล

รวมทุกดานท่ีผานกระบวนการสืบทอด ปรับปรุง พัฒนา และเลือกสรรมาแลวเปนอยางดี ในการสราง

ผลงาน แกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 
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  นันทสาร สีสลับและคณะ (2541:18) กลาววา ภูมิปญญาไทย หมายถึง ความสามารถ 

ทักษะ และเทคนิค อันเกิดจากการสะสมองคความรู มวลรวมทุกดานท่ีผานกระบวนการสืบทอด 

ปรับปรุง พัฒนา และเลือกสรรมาแลวอยางดี ในการสรางผลงาน แกปญหาและพัฒนาชีวิตของคน

ไทยไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

  เสรี พงศพิศ (2529:145) กลาววา ภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง รากฐานความรูของชาวบาน

ซ่ึงเชื่อมโยงเขาดวยกันอยางมีเอกภาพ ภูมิปญญามีสองลักษณะ คือ สวนท่ีเปนนามธรรมเปนโลกทัศน 

ชีวทัศน ปรัชญาการดําเนินชีวิต คุณคา และความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวันกับสวนท่ีเปน

รูปธรรม เชน การทํามาหากิน หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ 

  ธวัช ปุณโณธก (2531:40) กลาววา “ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรอบรูของชาวบาน

ท่ีเรียนรูจากประสบการณท่ีสืบตอมาท้ังทางตรงและทางออม หรือประสบดวยตนเองหรือ เรียนรูจาก

ผูใหญหรือความรูท่ีสะสมตอกันมา” 

  รัตนะ บัวสนธิ์ (2533) ภูมิปญญาชาวบานหมายถึง ความรอบรูท่ีชาวบานเรียนรูและมี

ประสบการณสืบตอกับมาท้ังทางตรง คือประสบการณดวยตนเอง หรือทางออม ซ่ึงเรียนรูจากผูใหญ

หรือความรอบรูสะสมเหลานี้รวมเรียกวา ภูมิปญญา 

  สามารถ จันทรสูรย (2535:146) ไดกลาววา ภูมิปญญาชาวบานหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางท่ี

ชาวบานคิดไดเองท่ีนํามาใชในการแกปญหา เปนสติปญญา เปนองคความรูท้ังหมดของชาวบาน ท้ัง

กวางท้ังลึก ท่ีชาวบานสามารถคิดเองทําเอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยูแกปญหาการดําเนินไดใน

ทองถ่ินอยางสมสมัย และไดใหแนวคิดในเรื่องภูมิปญญาชาวบานวา ภูมิปญญาเปนเรื่องของการสืบ

ทอดประสบการณจากอดีตถึงปจจุบันไปอยางตอเนื่อง อยางไมขาดสายเปนธรรมชาติของชาวบานท่ี

เชื่อมโยงประวัติศาสตรตอกันมามิไดขาด เปนลักษณะของความสัมพันธภายในโดยชาวบานเอง การ

ถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เปนเรื่องของชาวบานรุนหนึ่งถายทอดสูชาวบานอีกรุนหนึ่ง ดวยวิธีการ

หลายลักษณะ นับวาเปนกระบวนการท่ีคอยเปนคอยไป ตามธรรมชาติของแตละชุมชน 

  ประเวศ วะสี (2536:146) กลาววา “ภูมิปญญาทองถ่ินสะสมข้ึนมาจากประสบการณหรือ

ความชัดเจน จากวิถีชีวิตและสังคมในทองถ่ินหนึ่ง ๆ เปนภูมิปญญาท่ีมาจากประสบการณจริง จึงมี

ความเปนบูรณาการสูง ท้ังในเรื่องของกาย ใจ สังคมและ สิ่งแวดลอม มีวัฒนธรมเปนฐาน มีความ

เชื่อมโยงไปสูนามธรรมท่ีลึกซ่ึงสูงสง และเนนความสําคัญของจริยธรรมมากกวาวัตถุ” 

  บอรดา ฟาลส ออลันโด (Orando Fals Borda, 1988:23 อางถึงในสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2541:13) ไดทําการวิจัยแบบมีสวนรวมในอเมริกาเหนือและไดเขียน

อธิบายไววา “ศาสตรของประชาชนเรื่องพ้ืนบานความรูประชาชน ภูมิปญญาชาวบานนั้นเปนความรู

ของชาวบานท่ีผานการปฏิบัติมาแลวอยางโซกโซน เปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของเขา 

ความรูดังกลาวไมไดจัดสรรเขารหัสเก็บไวแตเปนความรูท่ีปฏิบัติได มีพลังและสําคัญยิ่งชวยให
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ชาวบานมีชีวิตอยูรอดสรางสรรคการผลิต และชวยในดานการทํางานเปนสิ่งท่ีสะสมมากวาศตวรรษ

แลว เปนโครงสรางความรูท่ีมีหลักการมีเหตุและมีผลในตัวเอง” 

  รุง แกวแดง (2542:204) กลาววา ภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบาน ซ่ึงใชคํากลางๆ 

วา ภูมิปญญาไทย หมายถึง องคความรู ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสม

ประสบการณท่ีผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรร ปรุงแตง พัฒนา และถายทอดสืบตอกันมา เพ่ือใช

แกปญหาและพัฒนาชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปญญา

ไทยนี้มีลักษณะเปนองครวม มีคุณคาทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนในวิถีชีวิตไทย ซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ินอาจ

เปนท่ีมาขององคความรูท่ีงอกงามข้ึนใหมท่ีจะชวยในการเรียนรู การแกปญหาการจัดการและการ

ปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนไทย ลักษณะองครวมของภูมิปญญามีความเดนชัดในหลายดาน เชน 

ดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม และหัตกรรม ดานการแพทย แผนไทย ดานการจัดการทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน ดานศิลปกรรม ดานภาษาและวรรณกรรม ดานปรัชญา 

ศาสนา และประเพณี และดานโภชนาการ 

  สรุปไดวา ภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง ความรู ความคิด และผลผลิตของความรูท่ีเกิดจาก

การเรียนรูท้ังดวยตนเองหรือจากผูอ่ืน ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนในการดําเนินชีวิตอยางสอดคลอง

และความเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน อันมีการสั่งสมถายทอดสืบ

ตอกันมาจนเปนวิถีชีวิตและเอกลักษณเฉพาะของทองถ่ิน 

  3.3 มูลเหตุในการเกิดของภูมิปญญาทองถิ่น 

 คําหมาน คนไค (อางถึงใน นฤมล บุลนิม 2544:48) ไดเสนอแนวคิดเรื่องภูมิปญญาไว

วา   ภูมิปญญาของมนุษยเกิดข้ึนไดจากการสังเกต สังเคราะห และศึกษาจาก 

  1.  ธรรมชาติ เชน ดินฟาอากาศ 

  2.  สังคม เชน การรวมกลุมชนเปนหมูคณะ ครอบครัว บานเมือง โดยมีกฎเกณฑ 

ตางๆ กํากับ 

  3.  สื่อและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางข้ึน 

  คุณหญิงแมนมาศ ชวลิต (2543:14-15) กลาวถึงท่ีมาของภูมิปญญาไทยวามีจุดเริ่มตนคือ 

สมองอันทรงคุณภาพของคนไทยท่ีมีปจจัย 4 ประการ คือ 

  1.   สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณของไทย ทําใหคนไทยรูจักใชประโยชน

จากธรรมชาติ เพ่ือการดํารงชีวิตจึงเกิดความเคารพนับถือธรรมชาติตาง ๆ เชน เจาปาเจาเขาท่ีดูแล

รักษาธรรมชาตินั้น ๆ จึงเกิดประเพณีตาง ๆ เชน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีไหลเรือไฟ 

  2.  ความผูกพันทางจิตใจในการอยูรวมกันเปนชุมชน และสังคมเดียวกันตั้งแตโบราณ

กาลทําใหมีการสืบทอดพฤติกรรมบางอยางเชน การรวมกันลงแขกดํานาหรือเก่ียวขาว การเคารพ

ผูใหญ การรูจักใหอภัยและไมจองเวร การตอนรับคนตางถ่ิน ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เปนตน 
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  3.  ระบบคุณคาและคานิยม คือ การเคารพในกฎเกณฑ ระเบียบ ประเพณี และ

คุณธรรมท่ีสืบสานกันมาหลายชั่วคน เชน ความกตัญูตอบรรพบุรุษ ความเคารพตอสิ่งท่ีนับถือวา

ศักดิ์สิทธิ์และใหคุณเชน ปา แหลงน้ํา ขาว 

  4.  การเลือกรับวัฒนธรรมของคนเผาอ่ืน และวัฒนธรรมอ่ืน คนไทยมีความสามารถ

ในการเลือกรับและดัดแปลงใหประสานประโยชนสอดคลองกับวัฒนธรรมดั้งเดิม 

  ภูมิปญญามีกระบวนการท่ีเกิดจากการสืบทอด ถายองคความรูท่ีมีอยูเดิมในชุมชนทองถ่ิน

ตางๆ แลวพัฒนาเลือกสรรปรับปรุงองคความรูเหลานั้นจนเกิดทักษะ และความชํานาญท่ีสามารถ

แกไขปญหาและพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย แลวเกิดภูมิปญญา (องคความรูใหม) ท่ี

เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาไปอยางไมมีสิ้นสุด (กฤษณา วงษาสันตและคณะ,2542:261) 

  3.4 ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ภูมิปญญาชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถ่ินสะสมข้ึนมาจากประสบการณของชีวิตสังคมใน

สภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน และถายทอดสืบมาเปนวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินมีลักษณะท่ีสําคัญ 

ซ่ึงไดมีนักวิชาการกลาวถึงไวดังนี้ คือ 

  เสรี พงศพิศ (2529:145) กลาวถึงภูมิปญญาวามี 2 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 

  1.  ลักษณะท่ีเปนนามธรรม เปนโลกทัศน ชีวทัศน เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิตเปนเรื่อง

เก่ียวกับการเกิด แก เจ็บ ตาย คุณคา และความหมายทุกสิ่งในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

  2.  ลักษณะท่ีเปนรูปธรรม เชน การทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี เปน

ตน 

  ประเวศ วะสี (2535:21) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญบางประการของภูมิปญญาไวดังนี้ 

  1.  มีความจําเพาะกับทองถ่ิน 

  2.  มีการบูรณาการสูง 

  3.  มีความเคารพผูอาวุโส 

  4.  มีวัฒนธรรมเปนฐานไมใชวิทยาศาสตร 

  5.  มีความเชื่อมโยงสูนามธรรมท่ีลึกซ้ึงสูงสง 

  6.  เนนความสําคัญของจริยธรรมมากกวาวัตถุธรรม 

  สัญญา สัญญาวิวัฒน (2535:130) สรุปลักษณะสําคัญของภูมิปญญาไวดังนี้ 

  1.  ภูมิปญญา เปน “ความรู” เก่ียวกับเรื่องใด ๆ หรือหนวยสังคมใดๆ เม่ือเปนความรูภูมิ

ปญญาก็มีลักษณะเปนขอมูลเปนเนื้อหาสาระเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ เชน ความรูเก่ียวกับครอบครัวความรู

เก่ียวกับมนุษย ฯลฯ 

  2.  ภูมิปญญา เปน “ความเชื่อ” เก่ียวกับเรื่องใด ๆ หรือหนวยสังคมใดๆ ความเชื่อดังกลาว

อาจไมมีขอพิสูจนยืนยันวาถูกตอง หากพิสูจนแลวความเชื่อก็จะกลายเปนความรู 
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  3.  ภูมิปญญาเปน “ความสามารถ” หรือแนวทางในการแกปญหา ปองกันปญหาเก่ียวกับ

หนวยสังคมใดๆ  

  4.  ภูมิปญญาทางวัตถุ ในหนวยสังคมใดๆ ไดแก เครื่องใชไมสอยตาง ๆ 

  5.  ภูมิปญญาทางพฤติกรรมในหนวยสังคมใดๆ เชน การกระทํา ความประพฤติการปฏิบัติ

ตัวของคนตางๆ  

  เอกวิทย ณ ถลาง และคณะ (2540:54) ทําการวิจัยเรื่อง “ภูมิปญญาทองถ่ินสี่ภูมิภาค:

กระบวนการเรียนรูของชาวบานไทย” ไดกําหนดหัวขอในการวิจัยภูมิปญญา 4 ลักษณะคือ 

  1.  ความเชื่อ โลกทัศนท่ีบงบอกความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในธรรมชาติ 

เหนือธรรมชาติ และระหวางมนุษยดวยกัน 

  2.  วิถีการดําเนินชีวิต การแกปญหา และปรับตัวกับสิ่งแวดลอมและกระแสการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

  3.  ศิลปหัตถกรรม ประดิษฐกรรม ในรูปเครื่องมือ ของใช ศิลปวัตถุ ท่ีมีแรงบันดาลใจจาก

สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมตามพ้ืนภูมิท่ีหลากหลายระหวางภูมิภาค 

  4.  กระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู การถายทอดภูมิปญญา ประสบการณการให

การศึกษาอบรมและการแกปญหาตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมและปรีชาญาณของชาวบาน 

  กองวิจัยทางการศึกษา (2540:3-4) กลาวถึงลักษณะของภูมิปญญาทองถ่ินวาแบงไดเปน 4 

ลักษณะ 

  1.  ประสบการณของชาวบานท่ีนํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิต หมายถึง ประสนการณ

ท่ีชาวบานคนพบและนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ไดแก คติความคิด ความเชื่อ และคานิยม

ตาง ๆ เชน คําสอนทางศาสนา ยาสมุนไพร การไหวครู การบวงสรวง เปนตน 

  2.  ความรู ความคิด ในการสรางสรรคแบบแผนการดํารงชีวิตท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา 

หมายถึง สิ่งท่ีชาวบานถายทอดความรูหรือความคิดลงไปในวรรณกรรมตาง ๆเชน นิทานพ้ืนบาน

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี โบราณอุบาย ฯลฯ 

  3.  การประกอบอาชีพท่ียึดหลักการพ่ึงตนเอง หมายถึง ความรูและประสบการณท่ีชาวบาน

ใชในการประกอบอาชีพท่ีอาศัยแบบธรรามชาติไมพ่ึงพาปจจัยภายนอก แตมีการพัฒนาใหเหมาะสม

กับกาลสมัย เชน การปลูกพืชแบบเกษตรธรรมชาติ การทอผา การทําเครื่องปนดินเผา เปนตน 

  4.  การประกอบอาชีพท่ีเกิดจากการผสมผสานความรูเดิมกับแนวคิดหลักปฏิบัติและ

เทคโนโลยีสมัยใหม หมายถึงนําความรูเดิมของชาวบานมาผสมผสานกับความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสมัยใหมในการแกปญหาในหมูบานหรือชุมชน เชน เทคโนโลยีการหลอโลหะทองเหลือง 

การนวดขาว การกอสราง ฯลฯ 

  ไพพรรณ เกียรติโชคชัย (2541:139-140) กลาวถึงลักษณะของภูมิปญญาชาวบานดังนี้ 
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  1.  เปนเรื่องของการสืบทอดประสบการณจากอดีตถึงปจจุบันท่ีเปนไปอยางตอเนื่องไมขาด

สาย 

  2.  เปนลักษณะของความสัมพันธภายในชุมชนกันเอง ชุมชนจึงมีความสามัคคีเอ้ืออาทร 

และเปนปกแผนสืบตอกันเรื่อยมา 

  3.  เปนการนําจุดดีหรือแงดีของอดีตมาเชื่อมโยงสัมพันธปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการ

ดําเนินชีวิตในปจจุบันและในอนาคตใหดียิ่งข้ึนเปนสําคัญ 

  4.  มีท้ังลักษณะท่ีเปนรูปธรรมเชน เกษตรกรรม หัตถกรรม และศิลปะ กับลักษณะท่ีเปน

นามธรรม เชน วิถีชีวิต คานิยม และความเชื่อเรื่องเกิด แก เจ็บ ตาย เปนตน 

  5.  เปนปรัชญาในการศึกษาในรูปการแสวงหาความรูจากประสบการณชีวิตของมนุษย

โดยท่ัวไป 

  6.  เปนองคความรูท่ีผานการทดลองเชิงประจักษในสภาวะปญหาท่ีเปนจริงอยูเสมอๆ ใน

ชีวิตประจําวันจนบังเกิดเปนความรูหรือการอธิบายอันสั่งสมสืบทอดกันมาตามลําดับ 

  7.  เปนภาพสะทอนของความพลวัตในวิถีชีวิตของสังคม เพราะภูมิปญญาชาวบานเกิดจาก

การปฏิสัมพันธของความคิดกับโลกแวดลอมอันหลากหลาย 

  8.  เปนองคความรูท่ีผสมผสานสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร และธรรมชาติแวดลอมศาสตร

และกระบวนการทางสังคมเขาดวยกัน และถายทอดกันเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรูทางสังคม 

  9.  มีจุดหมายในการพยามยามคิดคนแสวงหาภูมิปญญาชาวบานคือ การพัฒนาไปสูการ

พ่ึงตนเอง 

  10. มีการบูรณาการสูงโดยการเชื่อมโยง กายใจ สังคม และสิ่งแวดลอมจากประสบการณ

จริงอีกท้ังมีการเชื่อมโยงไปสูนามธรรมท่ีลึกซ้ึงสูงสง 

  11. ภูมิปญญาชาวบานของแตละทองถ่ินเปนเรื่องจําเพาะกับทองถ่ิน ซ่ึงมีความสอดคลอง

เฉพาะของทองถ่ินนั้นๆ ซ่ึงเอาไปใชในทองถ่ินท่ีแตกตางกันไมไดหรือไดก็ไมดี 

  12.  เนนเรื่องจริยธรรมมากกวาวัตถุธรรมซ่ึงบรรพชนใหสามารถอยูไดนานตราบเทาทุก

วันนี้ 

  13.  ภูมิปญญาชาวบานนับเปนวัฒนธรรมพ้ืนบานซ่ึงเปนกาวแรกของการพัฒนาทองถ่ิน

และประเทศในทุกๆ ดาน 

  กฤษณา วงษาสันต และคณะ (2542:264) ไดกลาวถึงลักษณะของภูมิปญญาไทยดังนี้ 

  1.  ภูมิปญญาไทยเปนเรื่องของการใชความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความเชื่อ 

(Belief) และพฤติกรรม (Behavior) 

  2.  ภูมิปญญาไทย แสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดลอมและ

คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
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  3.  ภูมิปญญาไทยเปนองครวมหรือภูมิปญญาอันเกิดจากกิจกรรมทุกอยางในชีวิต 

  4.  ภูมิปญญาไทย เปนเรื่องของการแกปญหาการจัดการ การปรับตัว การเรียนรูเพ่ือความ

อยูรวดของบุคคล ชุมชน และสังคม 

  5.  ภูมิปญญาไทย เปนแกนหลักหรือกระบวนการทัศนในการมองชีวิตเปนพ้ืนความรูใน

เรื่องตางๆ  

  6.  ภูมิปญญาไทย มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณในตนเอง 

  7.  ภูมิปญญาไทย มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับสมดุลในการพัฒนาการทางสังคม 

  สรุปไดวา ภูมิปญญาทองถ่ินมีสองลักษณะคือ  

  1.  ลักษณะท่ีเปนรูปธรรม ไดแก ภูมิปญญาท่ีเปนวัตถุ หรือการกระทําในดานตางๆ เชน 

เครื่องมือทําการเกษตร การทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี เปนตน 

  2.  ลักษณะท่ีเปนนามธรรม เปนโลกทัศน ชีวทัศน เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต หรือคติ

ความเชื่อ ซ่ึงเปนสิ่งยึดโยงชีวิตของคนในชุมชนใหอยูรวมกันอยางสงบสุข 

  3.5 สาขาหรือประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น 

  ขอบขายหรือสาขาของภูมิปญญาจากการศึกษาการกําหนดสาขาหรือประเภทภูมิปญญา 

พบวา มีการกําหนดสาขาภูมิปญญาไทยอยางหลากหลาย ข้ึนอยูกับเกณฑของหนวยงานองคกร และ

นักวิชาการแตละทานนํามากําหนดตางๆ กัน ดังนี้ 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541:25) ไดกลาวถึงการศึกษาสาขาหรือ

ประเภทภูมิปญญาไทย สามารถกําหนดสาขาภูมิปญญาไทยไวจํานวน 11 สาขา ดังนี้  

  1.  สาขาเกษตรกรรม 

  2.  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

 3.  สาขาการแพทยแผนไทย 

 4.  สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.  สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 

 6.  สาขาสวัสดิการ 

 7.  สาขาศิลปกรรม 

 8.  สาขาการจัดการ 

 9.  สาขาภาษาและวรรณกรรม 

 10. สาขาศาสนาและประเพณี 

 11. สาขาการศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2535) แบงประเภทของภูมิปญญาไวดังนี้ 

 1.  ภูมิปญญาดานการเกษตร 
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 2.  ภูมิปญญาดานเศรษฐกิจ 

 3.  ภูมิปญญาดานศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความเชื่อ 

 4.  ภูมิปญญาดานศิลปะ 

 5.  ภูมิปญญาดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

 6.  ภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรและการพัฒนาหมูบาน 

 7.  ภูมิปญญาดานภาษาและวรรณกรรม 

 อังกูล สมคะเนย (2535:6) ไดจัดกลุมภูมิปญหาทองถ่ินเปน 4 กลุม ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับคติ ความเชื่อ และหลักการท่ีเปนพ้ืนฐานแหงองคความรูท่ีเกิด

จากการสั่งสมถายทอดกันมา 

 กลุมท่ี 2 เปนเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณี 

 กลุมท่ี 3 เปนเรื่องการประกอบอาชีพในแตละทองถ่ินท่ีไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับสมัย 

 กลุมท่ี 4 เปนเรื่องของแนวคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีชาวบานนํามาใชใน

ชุมชน ซ่ึงเปนอิทธิพลของความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

 จารีรัตน ปรกแกวและคณะ (2541:26-27) ทําการวิจัยเรื่อง “ภูมิปญญาในวิถีชีวิตทองถ่ิน

บุรีรัมย” ไดแบงภูมิปญญาทองถ่ินออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ โดยมีแนวเหตุผลวาวิถีชีวิตโดยท่ัวไป

ของมนุษยประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก องคประกอบแรกเปนโครงสรางสวนลางท่ีเก่ียวของกับ

พลังการผลิตและความสัมพันธทางการผลิตอันประกอบดวยปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนตางๆ เพ่ือการ

ดํารงชีวิตอยูได องคประกอบหลังเปนโครงสรางสวนบนท่ีเก่ียวของกับความรูสึกนึกคิดทางสังคมอัน

ประกอบดวยปจจัยตางๆ เพ่ือการดํารงชีวิตอยูรวมกันเปนกลุมสังคม ซ่ึงอาศัยรากฐานจาก 2 

องคประกอบนี้มาพิจารณาจัดจําแนกและจัดประเภทตางๆ ของภูมิปญญาในวิถีชีวิตดังนี้ 

 1. ประเภทของภูมิปญญาในวิถีชีวิตจากโครงสรางสวนบนท่ีเก่ียวกับพลังการผลิตและ

ความสัมพันธทางการผลิตหรือปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือการดํารงชีวิตอยูได ประกอบดวย 

 1.1 วิถีการผลิตท่ีเปนอาชีพของตนในทองถ่ิน-การเกษตรแบบยั่งยืน 

 1.2 หัตถกรรมเพ่ือการดํารงชีวิต ไดแก เครื่องทอนุงหม-ผาไหม เครื่องปนดินเผาการทอเสื่อ 

เครื่องดักสัตว เครื่องจักสาน การแกะสลักหิน 

 2.  ประเภทของภูมิปญญาในวิถีชีวิตจากโครงสรางสวนบนท่ีเก่ียวของกับความรูสึกนึกคิด

ทางสังคม เพ่ือการอยูรวมกันเปนกลุมสังคม ประกอบดวย สถาปตยกรรมทางศาสนาสถาปตยกรรม

ทางการปกครอง ประเพณีทางสังคม การละเลนพ้ืนบาน ดนตรีพ้ืนบาน ประเพณีข้ีนเขาพนมรุง ฯลฯ 

 โดยสรุป ถึงแมขอบขายของภูมิปญญาทองถ่ินนั้นกวางขวางและครอบคลุมวิถีชีวิตของ

ประชาชนในทองถ่ิน ก็ตาม แตเราสามารถจําแนกสาขาภูมิปญญาทองถ่ินไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆคือ 
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 1.  ภูมิปญญาดานการทํามาหากินในชุมชน ไดแก ภูมิปญญาดานการเกษตรภูมิปญญาดาน

กองทุน และธุรกิจชุมชน 

 2.  ภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ไดแก ภูมิปญญาดานศาสนา คุณธรรม 

จริยธรรม คานิยม ความเชื่อ ภูมิปญญาดานภาษาและวรรณกรรม ภูมิปญญาดานศิลปหัตถกรรม

ดนตรี กีฬา 

 3.  ภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรและการพัฒนาหมูบาน ไดแก ภูมิปญญาดานการ

จัดการสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

  3.6 ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น 

 ภูมิปญญาทองถ่ินมีความสําคัญและมีความหมายอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตและความอยู

รอดของผูคนในทองถ่ินนั้นๆ เปนภูมิปญญาท่ีมีการสั่งสมและยังมีคุณคาท่ีสามารถใชเปนฐานเปนการ

พัฒนาหรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ ดังท่ีมีบุคคลดังตอไปนี้ไดกลาวไวดังนี้ 

 อเนก นาคะบุตร (2536:) มีความคิดเห็นวาภูมิปญญาทองถ่ินมีความสําคัญตอการพัฒนา

ทองถ่ิน การพัฒนาทองถ่ินท่ีอยูอาศัย ภูมิปญญาทองถ่ินเปนองคประกอบดังนี้ 

 1.  มีความรูและภูมิปญญาของชาวบานท่ีเอ้ืออํานวย ชี้นําและเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมตอ

สภาวะทองถ่ิน และเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงของภายนอกท่ีมากระทบ 

 2.  ประเด็นสําคัญ ความรูภูมิปญญาตลอดจนระบบคุณคาเหลานี้ไดรับการประยุกต 

(Reproduction) และการสืบสารตอเนื่องโดยคนในชุมชนดวยกระบวนการเรียนรูหลายรูปลักษณะ

ผานประเพณี พิธีกรรม ตัวบุคคล และการปฏิบัติซํ้า ตลอดจนการเลือกผสมผสานกับความรูท่ีเขามา

กระทบจากภายนอก 

 3.  ผูนํา ปญญาชนชาวบาน นักเทคนิคพ้ืนบาน และเครือขายของกลุมบุคคลตลอดจน

องคกรชุมชนในรูปตางๆ คือ สถาบันสําคัญของกระบวนการปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ยิ่งกวานั้น เครือขาย

ขององคกรชุมชน ในหลายกรณีไดมีสวนรวมตอบทบาทใน 3 ดานคือ 

 3.1 ดานพัฒนา 

 3.2 ดานพิทักษปกปอง 

 3.3 ดานการขยายแนวรวมสูญาติมิตร ลูกหลาน เพ่ือนบาน 

 องคประกอบท้ัง 3 ดานเปรียบเสมือน  “ระบบภูมิคุมกันท่ียั่งยืนของชุมชน” ภูมิคุมกัน 

ดังกลาว จะเปนขีดความสามารถ และหลักประกันในการจัดการแกปญหา พัฒนาตนเองของชาวบาน 

และชุมชนในระดับทองถ่ินทามกลางการเปลี่ยนแปลงอัดรวดเร็วและซับซอนของสังคมใหญ 

ประกอบ ใจม่ัน (2539) ไดกลาวถึงความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินไวดังนี้ คือ  

1.  ชวยใหสมาชิกในชุมชน หมูบานดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 

2.  ชวยสรางความสมดุลระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอม 
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3.  ชวยใหผูคนดํารงตน และปรับเปลี่ยนทันตอการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอันเกิดจาก

สังคมภายนอก 

4.  เปนประโยชนตอการทํางานพัฒนาชนบทของเจาหนาท่ีจากหนวยงานตาง ๆ เพ่ือ ท่ีจะได

กําหนดทาทีการทํางานใหกลมกลืนกับชาวบานมากข้ึน 

คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2541)  ไดกลาวถึงความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินไวดังนี้ 

คนไทยไดสรางชาติ สรางความเปนปกแผนม่ันคงคงบานเมือง มีการดํารงวิถีชีวิตดวยความสุขรมเย็น

อยูไดจนถึงทุกวันนี้ เพราะไดใชภูมิปญญาของตนมาตลอด ภูมิปญญาไทยจึงมีความสําคัญดังนี้ 

1.  ชวยสรางชาติใหเปนปกแผนม่ันคง 

2.  สรางความภาคภูมิใจและศักดิ์เกียรติภูมิแกคนไทย  

3.  สามารถปรับประยุกตหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาใชกับวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม 

4.  สรางความสมดุลระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติไดอยางยั่งยืน 

5.  ชวยเปลี่ยนแปลงปรับปรนวิถีชีวิตของคนไทยใหเหมาะสมไดตามยุคสมัย 

ชลทิตย เอ่ียมสําอางและวิศนี ศิลตระกูล (2533:211-213) ไดอธิบายความสําคัญของภูมิ

ปญญาทองถ่ินโดยสรุปดังนี้ การพัฒนาท่ีมองเพียงดานเศรษฐกิจอยางเดียวหรือมองโครงสรางอํานาจ

ในชุมชนอยางเดียวยังไมเพียงพอ เราตองศึกษาถึงประเด็น ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ระบบ

ความคิดของชาวบาน ความเฉลียวฉลาดหรืออัจฉริยะของประชาชน สิ่งเหลานี้ตองคํานึงถึงและ

นํามาใชใหเกิดประโยชนภูมิปญญาทองถ่ินทําใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอชุมชนหรือทองถ่ินหลาย

ประการคือ 

1.  ชวยใหสมาชิกในชุมชนหมูบานดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสงบสุข 

2.  ชวยสรางความสมดุลระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอม 

3.  ชวยใหคนดํารงตนและปรับเปลี่ยนใหทันตอความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอันเกิดจาก

สังคมภายนอก 

4.  เปนประโยชนตอการทํางานพัฒนาชนบทของเจาหนาท่ีจากหนวยงานตางๆ สามารถ

กําหนดทาทีการทํางานใหกลมกลืนกับชาวบานยิ่งข้ึน 

ไพพรรณ เกียรติโชคชัย (2541:141-142) กลาววา ภูมิปญญาชาวบานมีคุณคาและมี

ความสําคัญนานัปการตอการพัฒนาทองถ่ินไทย ดังนี้ 

1.  ภูมิปญญาชาวบาน นับเปนรากเหงาของวัฒนธรรมไทยท่ีถายทอดกันมา เปนเวลา

ยาวนานและมรดกไทยท่ีคนไทยทุกวันนี้ภูมิใจ 

2.  ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

และเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเสื่อมโทรม “ภูมิปญญาชาวบาน” ของชาวไทยไดชวยใหคนไทยใชสติปญญา 

ความสามารถและภาวะสรางสรรคมาใชในการแกไขปญหาตางๆ ใหลุลวงมาโดยตลอด 
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3.  ภูมิปญญาชาวบานเปนองคความรูท่ีมีขอบเขตกวางขวาง และลึกซ้ึงมาก ซ้ึงครอบคลุมคติ

นิยม ความรู ความสันทัด การรูเทาเทียมธรรมชาติของสรรพสิ่งรอบตัว และการเลือกเฟนความคิด

วิธีการใชในชีวิตประจําวัน 

4.  การเชื่อมโยงความรูประสนการณจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่งและจากชุมชนหนึ่งสูอีก

ชุมชนหนึ่งอยางไมขาดสาย 

5.  ภูมิปญญาชาวบานลวนแตเปนการศึกษาคนควา และเรียนรูแบบเชิงประจักษจากปญหา

ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเสมอๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน มีการทดสอบ จากประสบการณจริงจนกวาจะหา

ขอสรุปท่ีชัดเจนและสืบทอดตอๆ กันไป 

6.  การถายทอดความรูความสามารถประสบการณ และการปฏิสัมพันธรูปแบบตางๆ ใน

หลายสาขามาผสมผสานกัน “ภูมิปญญาชาวบาน” ซ่ึงนับเปนการเรียนรูแบบองครวมท่ีปจจุบันนี้

เรียกวาการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrated) 

7.  วิธีการถายทอดประสบการณตรงจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง โดยการทําใหดูใหลง

มือทําและเลียนแบบอยางท่ีดีของภูมิปญญาชาวบานท่ียึดถือปฏิบัติมา 

สรุปไดวา ภูมิปญญาทองถ่ินมีความสําคัญตอการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน ตอ

การทํางานพัฒนาท่ียั่งยืน และสรางความสมดุลระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอม 

  3.7 ฐานการคิดในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น 

 การศึกษาเรื่องภูมิปญญาตองนํามิติทางวัฒนธรรมเขามาเก่ียวของดวยเพราะการศึกษาดาน

วัฒนธรรมมีลักษณะบูรณาการผสมผสานท้ังดานปรัชญา ความคิด ความเชื่อ ศีลธรรม สุนทรียภาพ 

ศิลปะ พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย การศึกษาดานวัฒนธรรมมีลักษณะท่ียืดหยุนหลากหลาย

แตตองมีรากฐานทางวัฒนธรรมท่ีม่ันคง (สุมน อมรวิวัฒน,2537:22) การศึกษาเรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน

จึงนํามิติทางวัฒนธรรมมาเปนฐานการคิดโดยแยกเปนประเด็นดังตอไปนี้ 

 1. วิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย 

 วิถีการดํารงชีวิตของคนในทองถ่ินตางๆ เปนสิ่งท่ีมีการสืบทอดกันมายาวนานทามกลาง

สภาพภูมิศาสตรและโครงสรางทางสังคมวัฒนธรรมท่ีมีพัฒนาการเรื่อยมาอยางสอดคลองกับสภาวะ

แวดลอมทางธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติของไทยลวนมีองคประกอบท่ีเอ้ือตอวิถีชีวิตของ

คนในชุมชน เชน มีหวยหนองคลองบึงอันเปนแหลงน้ําธรรมชาติอยูมาก ลําหวย แกง ลําธารท่ีมีปลา

ซุกซม ตลอดจนมีพืชพรรณธัญญาหารท่ีอุดมสมบูรณ จึงมีคํากลาวท่ีวา “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” 

 เม่ือสิ่งแวดลอมมีคนในชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานตามสวนตางๆ จึงเรียนรู ท่ีจะปรับตัวกับ

สิ่งแวดลอมโดยการนําทรัพยากรท่ีมีอยูตามธรรมชาติอยางเหลือเฟอมากินมาใชตามความสามารถ 

และมีฝมืออยางรูเทาทันธรรมชาติ สิ่งท่ีเปนรูปธรรมทางปญญาท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุดคือ งานประดิษฐ

กรรม และหัตถกรรมท่ีบงบอกหรือสะทอนถึงคุณคาแหงชีวิตท่ีเรียบงาย 
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 การรูจักเอาทรัพยากรตามสภาพแวดลอมมาใชประโยชนนํามาประดิษฐเปนอาหารสิ่งของ 

รวมไปถึงสิ่งประเทืองความงามและความพึงพอใจตางๆ เชนการปลูกบานสรางเรือน การตอเรือนแพ 

การทําเครื่องเกษตรกรรม การจับสัตวน้ํา สัตวบก การทําเครื่องปนดินเผา การทําและถนอมอาหาร 

การใชสมุนไพรเปนตัวยา การประดิษฐของเลน เครื่องดนตรี ศิลปวัตถุ การทํากระบุงตะกรา ภาชนะ

ใชสอยตางๆ รวมไปถึงการทําอาวุธ เครื่องรางของขลัง เครื่องประดับ รวมความวามนุษยใชสติปญญา

คิดประดิษฐสิ่งของ ข้ึนใชในการดํารงชีวิตอยางหลากหลาย ซ่ึงสะทอนถึงระดับเชาวนปญญาและ

ความสามารถ และจินตนาการของมนุษยท่ีเปนสวนสําคัญอยางเปนรูปธรรมของอารยธรรม ตลอดจน

เปนสิ่งท่ีบงชี้ถึงความรุมรวยทางความคิดและอุบายในการใชทรัพยากรแวดลอมในทองถ่ินมา

สรางสรรคอยางรูคา (เอกวิทย ณ ถลาง, 2544:129-130) 

 แสดงใหเห็นไดวาวิถีชีวิตคนไทยมีความเปนอยูอยางเรียบงายอาศัยและพ่ึงพิงธรรมชาติ 

ทําใหเปนอยูอยางสุขสบาย ไมตองดิ้นรนยื้อแยงแขงขัน กัน จึงกลาวไดวา วิถีชีวิตภายใตสังคมไทยให

ความสําคัญดานชีวิตจิตใจ และวัฒนธรรมจริยธรรมคุณงามความดีโดยยึดถือสิ่งท่ียอมรับนับถือเปน

แกนหลักและยึดการทําอยูทํากินเปนหลักมากกวาเรื่องทางวัตถุ จึงกอใหเกิดความประสานกลมกลืน

และความเปนเอกภาพแหงชุมชนซ่ึงมีรากฐานมาจากสายรากทางวัฒนธรรมท่ียาวนานและสมดุลในวิถี

ชีวิต (สุนทร ดอนอินทรัพย,2546:37) 

2. ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี คือ แนวปฏิบัติท่ียึดถือกันมาในสังคมโดยคนรุนหลังเรียนรูจาก

คนรุนกอนแลวยึดถือปฏิบัติตอๆ กันมาอาจมมีการปรับปรุงแกไขบางแตการเปลี่ยนแปลงก็เปนไป

อยางชาๆ ใชเวลาเปนปๆ การประพฤติปฏิบัติตามธรรมเนียมนี้มีท้ังการประพฤติปฏิบัติในระดับบุคคล

และการประพฤติปฏิบัติในระดับสังคม คือการรวมกิจกรรมพรอมๆ กันในลักษณะพิธีกรรมเปนการจัด

งานประเพณี เชน ประเพณีทอดกฐิน ทอดผาปา ประเพณีแหนางแมว ประเพณีบุญพระเวทเปนตน 

(อมรา พงพาพิชญ,2541:7) 

 ขนมธรรมเนียมประเพณีจะเปนตัวชี้ท่ีสําคัญตอการแสดงออกถึงภูมิปญญาชาวบาน ซ่ึงก็

คือผลงานหรือกิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดของชาวบานท่ีแสดงใหเห็นคุณคาแหงการดําเนินชีวิตความ

เปนอยูท่ีไดรับการถายทอดสืบตอกันมาเฉพาะกลุมชนหรือทองถ่ินนั้นๆ ซ่ึงเปนการแสดงถึงความเจริญ

งอกงามและความเปนระเบียบเรียบรอยของกลุมชนหรือทองถ่ินนั้นๆ (อังกูล สมคะเนย, 2534:56) 

 3.  เรื่องท่ีเก่ียวกับคติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการท่ีเปนพ้ืนฐานขององคความรูคติ

ความคิดความเชื่อท่ีเปนพ้ืนฐานขององคความรู ท่ีปรากฏใหเห็นไดในปจจุบันไดแกการประกอบ

พิธีกรรมของแตละทองถ่ินประกอบกับลัทธิทางศาสนาคือศาสนาพุทธ พราหมณเขาไปมีสวนเก่ียวของ

ดวยยิ่งกอใหเกิดความเชื่อแบบผีพราหมณ พุทธข้ึนมาซ่ึงสวนผสมของความเชื่อเหลานี้จะมีสวนไหน
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มากกวากันนั้นข้ึนอยูกับพ้ืนฐานการพัฒนาของชุมชนแตละแหงแตละบุคคล (สุนทร ดอน อินทรัพย, 

2546:38) 

 ความเชื่อดั้งเดิมนั้นเกิดข้ึนสืบทอดและมีการพัฒนาการมานานอันเปนผลมาจากการพ่ึงพา

ธรรมชาติและการอยูรวมกันเปนชุมชนเปนความเชื่อท่ีใหคุณคากับธรรมชาติ และการใหความเคารพ

แกบรรพบุรุษสั่งสม และถายทอดไวใหดังจะพบไดในชุมชนชนบทไทยในทุกภาคของประเทศเชน

ชุมชนภูเขาจะมีความเชื่อในเรื่องผีปา เจาเขา เทพารักษ ผูท่ีอยูในท่ีราบก็จะมีความเชื่อในเรื่องของภูมิ

เจาท่ี พระภูมินา การสูขวัญ การใหความเคารพแมโพสพ ผูท่ีอยูตามริมน้ําริมทะเล 

 4.  ศาสนา 

 คนไทยนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญนอกจากนี้ยังมีศาสนาอิสลาม ศาสนาศริสตและ

ศาสนาอ่ืนๆ โดยไดนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาปรับใชในวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสมทําใหคนไทย

เปนผูออนนอมถอมตน เอ้ือเฟอเผื่อแผ ประนีประนอม รักสงบใจเย็น มีความอดทน ใหอภัยแกผูสํานึก

ผิดดํารงชีวิตอยางเรียบงายปกติสุขทําใหคนในชุมชนพ่ึงพากันไดถึงแมจะอดอยากเพราะแหงแลงแตไม

มีใครอดตายเพราะเปนท่ีพ่ึงกันแบงปนแบบ “พริกบานเหนือเกลือบานใต” เปนตน ท้ังหมดนี้สืบ

เนื่องมาจากหลักธรรมคําสอนของศาสนาท่ีคนไทยเคารพนับถือเปนการใชภูมิปญญาในการประยุกต

หลักธรรมคําสอนทางศาสนามาใชกับชีวิตประจําวัน (นันทสาร สีสลับ และคณะ,2542:10) 

 5.  การถายทอดและการรับวัฒนธรรม 

 เ ม่ือวัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณ ท่ีมนุษยสราง ข้ึนและมิใชระบบท่ีเ กิด ข้ึนโดย

สัญชาตญาณก็ยอมหมายความวาวัฒนธรรมคือสิ่งท่ีมนุษยจะตองเรียนรูและจะตองมีการถายทอด

วัฒนธรรมการถายทอดวัฒนธรรมท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุดคือ การท่ีพอแมสอนลูกวาอะไรควรทําอะไรไม

ควรทําการถายทอดวัฒนธรรมก็คือการสอนใหคนรุนหลังรูถึงระบบสัญลักษณของสังคมซ่ึงไดเคยมีการ

ตกลงกันไววาประกอบดวยอะไรบาง หลักท่ีสมาชิกของสังคมใชยึดถือเปนแนวประกอบการประพฤติ

ปฏิบัติก็คือคานิยม คานิยมคือขอกําหนดท่ีสมาชิกของสังคมสวนใหญใหการยอมรับของสังคม เม่ือมี

คานิยมของสังคมเปนแกนกลางใหสมาชิกยึดเปนหลัก พฤติกรรมแนวความคิด วิธีการทํางาน คลอด

จนการประดิษฐเครื่องใชยอมจําเปนท่ีจะตองสอดคลองกับคานิยมของสังคมนั้นโดยอัตโนมัติและเม่ือ

ทุกอยางสอดคลองกันการถายทอดทางวัฒนธรรมก็ดําเนินไปอยางไมมีปญหา (สุนทร ดอนอินทรัพย

,2546:39) 

 นอกจากมนุษยเราจะถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งแลวมนุษยเรา

จะรับวัฒนธรรมบางสวนมาจากสังคมขางเคียงได แตท้ังนี้ยอมหมายความวาสวนของวัฒนธรรมท่ี

รับมาจากสังคมขางเคียงได แตท้ังนี้ยอมหมายความวาสวนของวัฒนธรรมท่ีรับมาจากสังคมขางเคียง

นั้นไมขัดกับคานิยมหลักของสังคมสวนของวัฒนธรรมท่ีรับมาจะตองสอดคลองกับของเดิมท่ีมีอยู และ
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เม่ือสอดคลองกันไดก็จะคอยๆ รับกันไปและในท่ีสุดก็จะแยกไมออกวาวาวัฒนธรรมสวนใดเปน

ของเดิมและวัฒนธรรมใดรับมาจากสังคมอ่ืน (อมรา พงพาพิชญ, 2541:20-25) 

 จากท่ีกลาวมาแลวจะเห็นไดวาการถายทอดวัฒนธรรมภายในสังคมเดียวกันคือการสืบ

ทอดวัฒนธรรมในแนวตั้งจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ในกระบวนการเรียนรูท่ีพอแมอบรมสั่งสอน

ลูก (Enculturation) สวนการถายทอดวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสูอีกสังคมหนึ่งเปนการท่ีสังคมหนึ่ง

ยอมรับวัฒนธรรมของสังคมอ่ืนและเกิดการปรับตัววัฒนธรรมใหเขากัน (Acculturation) โดยท่ีมีการ

ละท้ิงวัฒนธรรมของตัวบางสวนและทําใหเกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม  

 สรุปไดวาภูมิปญญาทองถ่ินจะตองเชื่อมโยงกับฐานการคิดในเรื่องดังตอไปนี้ 

 1.  วิถีการดําเนินชีวิตของคนไทย 

 2.  ขนบธรรมเนียมประเพณีและคานิยมในทองถ่ิน 

 3.  คติความเชื่อท่ียึดถือกันในทองถ่ิน 

 4.  ศาสนาท่ีเปนหลักยึดในทองถ่ิน 

 5.  การถายทอดความรูท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน  

 3.8 การดํารงอยูของภูมิปญญาทองถิ่น 

  สวนหนึ่งท่ีทําใหภูมิปญญาดํารงอยูไดคือ การมองทุกสิ่งทุกอยางอยางสัมพันธกันอยาง

สัมพันธกับสิ่งแวดลอมไมใชมองสิ่งใดโดดๆ แตมองสังคมชุมชนท่ีอยูแวดลอมภูมิปญญานั้นและใหภูมิ

ปญญานั้นดํารงอยูไดอยางมีความหมาย ซ่ึงเปนการมองแบบองครวมโดยตองศึกษาปจจัยเบื้องหลังภูมิ

ปญญาพ้ืนท่ีเปนตัวหลอเลี้ยงภูมิปญญา (พระไพศาล วิสาโล, 2530:25) 

  ประเวศ วะสี (2534:34-36) กลาววา “การศึกษาคนควา ฟนฟู หรือประยุกต ภูมิ

ปญญาชาวบานมาใชประโยชนเพ่ือพัฒนาตนเอง ควรมีข้ันตอนดังนี้” 

 1.  ตองมีความเขาใจ เห็นคุณคา และความสําคัญของภูมิปญญาชาวบาน 

  2.  ศึกษาจากชาวบานใหมากท่ีสุด 

  3.  เคารพและเขาถึงวิธีการถายทอดความรูของชาวบาน 

  โดยสรุป และเผยแพรเพ่ือนํามาใชประโยชนในวิถีชีวิตและสังคม แตไมไดหมายถึงการ

กลับไปสูอดีตแตเปนการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมโดยเปนการประยุกตปรับเปลี่ยนใหเขากับสังคม

ปจจุบัน 

 3.9 แนวทางการศึกษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

  ภูมิปญญาทองถ่ินแมวาจะเปนองคความรูอันมหาศาลท่ีมีอยูท่ัวไปทุกหมูบานหรือทุก

ทองถ่ินก็ตาม เม่ือถูกละเลยก็จะขาดสายใยแหงการตอโยงระหวางเกากับใหม ระหวางอดีตกับปจจุบัน 

อยางนาเสียดาย ดังนั้นจึงมีแนวทางในการศึกษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเปนการยกยองภูมิ

ปญญาเหลานั้นใหสืบทอดตอไป โดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้ 
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  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2536:156-159) กระทรวงศึกษาธิการไดให

แนวทางไวดังนี้ 

  1.  ทําความเขาใจเรื่องภูมิปญญา เชน ศึกษาดูงาน พบปะสนทนา กับปราชญชาวบาน 

  2.  การเก็บรวบรวมขอมูล เชน การเดินทางไปสืบคน สอบถาม สัมภาษณ 

  3.  การศึกษา คนควา วิจัย 

  4.  การสงเสริมเผยแพร 

  5.  การสนับสนุนคืนภูมิปญญาใหแกชาวบาน โดยการยอมรับความมีภูมิปญญาของ

ชาวบาน 

  6.  การประสานแผนเพ่ือสรางเครือขายการดําเนินงาน โดยมีหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ

เขามาสนับสนุน 

  เสรี พงศพิศ (2530) ไดใหแนวทางการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินไวดังนี้ 

  1.  คนหาภูมิปญญาชาวบาน โดยคนหาคุณคาและตีความ 

  2.  การแสวงหารูปแบบใหม ความรูของชาวบานเปนความรูทางสังคม เปนความรูท่ีไดมา

จากการสืบทอดระหวางชีวิต การปฏิบัติคือ การสัมพันธกันในทุกๆ มิติ ไมเพียงแตดวยการพูดการเลา 

การอาน การทองจํา แตเปนการใชชีวิตท้ังชีวิตสัมผัสและถายทอดชีวิตนั้นไปยังผูอ่ืน 

  สรุปไดวา การศึกษาภูมิปญญาตองทําความเขาใจรวบรวมขอมูล คนควา วิจัยและเผยแพร 

เพ่ือใหภูมิปญญาสามารถดํารงอยูไดทามกลางโลกยุคปจจุบัน 

3.10 แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 

 แนวคิดเก่ียวกับการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ขณะนี้บุคคลในชาติหลายฝายไดเห็น

ความสําคัญในการศึกษาคนควา สงเสริมและเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมีนักวิชาการหลายทานได

แสดงทรรศนะเก่ียวกับการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ไวดังนี้ 

 ประเวศ  วะสี (2536: 85-86 อางถึงใน ดวงใจ  จวนมิน, 2548) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับ

การสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินโดยการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขาสูระบบการศึกษาของชาติซ่ึงมีแนวทาง 

ดังตอไปนี้ 

 1. รัฐบาลควรประกาศเปนนโยบายใหระบบการศึกษาท้ังหมดศึกษาคนควา เรียนรูและ 

ทํานุบํารุงรักษาภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพิมพหนังสือและสื่อตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาทองถ่ิน

อยางหลากหลายและมีคุณภาพ เพ่ือนํามาใชในการศึกษาทุกระดับ  

 3. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกระดับ ทําการศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ินอยางหลากหลายและจะทําใหการรับรู

ของระบบการศึกษาสมบูรณข้ึน 
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 4. จัดใหมีการสรางตําราทองถ่ิน โดยเปดโอกาสใหครูท่ีอยูในทองถ่ินสรางตําราจากความรู

ในทองถ่ินนํามาใชในทองถ่ินของตนเอง  ซ่ึงจะเปนการพัฒนาศักยภาพของครูในทองถ่ิน ทําใหการจัด

การศึกษาสอดคลองกับทองถ่ินมากข้ึน และทําใหชาติมีพลังความรูจากของจริงเกิดข้ึนท่ัวประเทศ 

 5. ปรับโรงเรียนประถมศึกาท่ีอยูในชุมชนใหเปนโรงเรียนชุมชนโดยทําหนาท่ี 3 อยางคือ 

 -ศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับชุมชน 

 -เปนศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือพัฒนาชุมชน 

 -ใหการศึกษาทุกรูปแบบเพ่ือชุมชน และนําทรัพยากรจากชุมชน หนวยราชการภาค

ธุรกิจ และองคกรพัฒนาเอกชน เขามารวมพัฒนาเครื่อขายการเรียนรูข้ึนท่ัวประเทศ โดยวิธีนี้จะ

แกปญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเร็ว โดยการผสมผสานภูมิ

ปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาอ่ืนๆ 

 6. ปรับระบบการศึกษาท่ัวไป ใหเปนการศึกษาท่ีสรางรากฐานของความเปนมนุษยอยาง

แทจริง โดยศึกษาหาความสัมพันธระหวางมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอมอยางมีบูรณาการซ่ึงจะเปน

การเรียนรูจากประสบการณความเปนจริงในสังคมไทย 

 7. รัฐบาลควรจัดงบประมาณอุดหนุนท่ัวไปใหหนวยงานตางๆ ตัดสินใจใชเอง สวนรัฐจะ

เปนผูประเมินผลงานและตรวจสอบความถูกตอง 

 8. สงเสริมกลไกการทํางานอางไมเปนทางการ และสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนโดยให

ผูปฏิบัติงานตางสังกัดรวมตัวกันในรูปกลุมหรือชมรม ซ่ึงจะทําใหมีอิสระคลองตัว มีความตอเนื่องและ

มีการพัฒนามากกวา นอกจากนี้รัฐบาลควรจัดงบประมาณอุดหนุนองคกรพัฒนาเอกชน เพ่ือสงเสิร

มการศึกษากับภูมิปญญาทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชนจะชวยเชื่อมตอระหวางชุมชนกับหนวยงานของ

รัฐไดเปนอยางดี 

 9. ภาคธุรกิจควรใหทุนทรัพยสนับสนุนองคการพัฒนาเอกชน จัดตั้งมูลนิธิสถาบันในรูป

เอกชนเพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาใหมีการนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินเขาสูระบบการศึกษา 

แนวคิดเก่ียวกับแนวทางการศึกษาและเผยแพรภูมิปญญาชาวบาน สรุปไดดังนี้ 

 1. การนําความเขาใจเรื่องภูมิปญญาชาวบาน โดยการเยี่ยมเยียนศึกษาดูงานพบปะสนทนา

กับปราชญชาวบานท่ีมีผลงานนาชื่นชม นอกจากนี้ควรไปรวมกิจกรรมชุมชนท่ีปราชญชาวบานไดจัด

ข้ึน ซ่ึงถือวาเปนการศึกษาอยางมีสวนรวม ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึง สําหรับเปน

พ้ืนฐานอันม่ันคงท่ีจะรวมวางแผนดําเนินการสงเสริม พัฒนาฟนฟูสืบทอดเก่ียกับภูมิปญญาชาวบาน

ตอไป 

 2. การเก็บรวมรวมขอมูลภูมิปญญาชาวบาน โดยประสานงานกับศูนยวัฒนธรรมจังหวัด

ศูนยวัฒนธรรมดําเภอทุกแหง ขอความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูล ภูมิปญญาชาวบานท่ีมีอยู

หลากหลายตามหมูบานท่ัวประเทศอยางจริงจัง มีการสืบคนสอบถามขอความรวมมือจากชาวบาน 
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เพ่ือใหไดขอมูลมาวิเคราะหจัดระบบและจัดทําในรูปของสื่อ เอกสาร หรือสื่อเผยแพรอ่ืนๆ สําหรับ

การศึกษาสงเสริม เผยแพร คนควา วิจัยในระดับลึกตอไป 

 3. การศึกษา คนควา วิจัย โดยสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเรื่องภูมิปญญาชาวบาน

เพ่ือใหเกิดองคความรูในรากเหงาพ้ืนเพของภูมิปญญาในแตละดาน ในแตละทองถ่ินอยางแทจริง ท้ังนี้ 

โดยเนนใหมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เปนพิเศษ 

 4. การสงเสริม เผยแพร โดยรวบรวมองคความรูท่ีเหมาะสมแลวนํามาจัดทําสื่อเพ่ือทําการ

เผยแพรทางสื่อมวลชนทุกสาขาตามโอกาสอันเหมาะสม โดยมีเปาหมายเผยแพรในประเทศเพ่ือ

สงเสริมใหชาวบานนําความรู ภูมิปญญาชาวบานเหลานั้นไปสืบทอด ปรับปรุงใหเหมาะสมสวนการ

เผยแพรไปสูตางประเทศ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงศักดิ์ศรีอันดีงามของปราชญชาวบานไทยและเกียรติภูมิ

ของชาติไทยเปนสําคัญ 

 5. การสนับสนุนคืนภูมิปญญาใหแกชาวบาน โดยการยอมรับในความมีภูมิปญญาของ

ชาวบาน ไมดูถูกดูแคลนวาโงเขลา ยอมรับในศักยภาพของชาวบานใหเปนตัวของตัวเอง ใหมีอิสระ

สามารถตัดสินใจเองอยางมีศักดิ์ เลิกบงการ เลิกครอบงําชาวบานโดยการยกยอง ใหกําลังใจในผลงาน 

เปนการเสริมแรงใหชาวบานมีความเชื่อม่ันวมีความสามารถในการชวยตนเองได 

6. การประสานงานเพ่ือสรางเครือขายการดําเนินงาน โดยการประสานงานกับหนวยงานท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชน โดยมีการรวมมือกันศึกษาหาขอมูลและความรูดานภูมิปญญาของชาวบานสราง

เครือขายใหมีการเชื่อมโยงสืบทอดปรับปรุงพัฒนา รวมผนึกกําลังแบงงานกันทําตามศักยภาพของ

ปราชญแตละทองถ่ินแตละดาน โดยหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนอยางจริงจัง 

3.11 การนําภูมิปญญาทองถิ่นสูการเรียนการสอน 

 นิคม  ชมพูหลง  (2545 : 150-151, อางถึงใน ดวงใจ  จวนมิน, 2548) ไดกลาววา การนํา       

ภูมิปญญาทองถ่ินสูการเรียนการสอน หมายถึง การนําคตินิยม ความเชื่อหรือหลักการพ้ืนฐานท่ีเกิด

จากการสั่งสมและสืบทอดกันมาแตบรรพกาล หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรมท่ี

แสดงใหเห็นถึงความเจริญความงดงามและความเปนระเบียบแบบแผนท่ีเคยยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา 

หรือวิธีการท่ีใชในการประกอบอาชีพในทองถ่ินท่ีบรรพบุรุษเคยทํากันมากอนอยางตอเนื่อง หรือเปน

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยท่ีชาวบานคิดข้ึนเอง และสอดคลองกับเนื้อหาสาระมาใหนักเรียนได

เรียนรูตามข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนท่ีเสนอแนะไวในหลักสูตร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการ

เรียนรูท่ีกําหนดไว 

 รัตนะ บัวสนธ  (2535 : 112, อางถึงใน ดวงใจ  จวนมิน, 2548) ไดกลาวถึงการถายทอด         

ภูมิปญญาในรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไวดังนี้ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือถายทอดภูมิปญญา อาจแบงไดเปน 2 วิธีการ ดังนี้ 
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 1. ครูเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ในกรณีนี้บทบาทการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนอยูภายใตการกระทําของครู ซ่ึงเปนไปตามลักษณะกิจกรรมท่ีไดจากการพัฒนาหลักสูตร

ทองถ่ิน นั่นคือครูเปนตัวแทนของปราชญทองถ่ินท่ีทําหนาท่ีถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงภูมิปญญา

ดังกลาวไดรับการกําหนดเปนหลักสูตรแลว 

 2. ปราชญทองถ่ินเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน แทนท่ีโรงเรียนจะใหครูดําเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือถายทอดภูมิปญญาก็เปลี่ยนเปนปราชญทองถ่ินทําหนาท่ีเปนผูสอนหรือ

เปนครูแทน รวมท้ังใหปราชญทองถ่ินทําหนาท่ีประเมินผลการเรียนของนักเรียนดวย 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542 : 93) ไดจัดทําโครงการวิจัยและ

พัฒนาเครือขายการเรียนรู ผลการศึกษาสรุปกระบวนการถายทอดภูมิปญญา ดังนี้ 

 1. การทําใหดูเปนตัวอยาง คือวาเปนวิธีการถายทอดของผูอาวุโส หรือผูเฒาผูแก โดยเปน

ตัวอยางของคนในครอบครัว ญาติพ่ีนอง ชุมชนเดียวกัน 

 2. การคิดรวมกัน เปนการกระตุนใหสมาชิกในชุมชนไดแสดงความรูสึกและความคิดเห็นตอ

ประเด็นตางๆ อยางเปนธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นอยางมีเหตุผล เปดโอกาส

ถายทอดภูมิปญญาซ่ึงกันและกัน 

 3. การสรางสรรคกิจกรรม หรือการทํางานรวมกัน โดยการขยายเครือขายระดับบุคคล

ระดับกลุมใหมาก เพราะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาหลากหลาย และนํามาพัฒนากิจกรรมท่ี

กระทําอยู 

 4. การบรรยาย หรือ เวทีชาวบาน เปนกิจกรรมสําคัญอีกอยางหนึ่งสําหรับการแลกเปลี่ยน

เรียนรู การวิเคราะหและสังเคราะหประสบการณของชาวบานรวมกัน อันจะสงผลใหสมาชิกของ

ชุมชนมีความรูความสามารถสูงข้ึน 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน เปนเรื่องสําคัญท่ีสถานศึกษาจําเปนตองหาวิธีการใน

การประสานงาน เพ่ือใหไดรับความรวมมือจากชุมชน จัดกิจกรรมใหชุมชนมีสวนรวมในการถายทอด

ความรู ครูผูสอนตองมีบทบาทในการเชื่อมโยงความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินสูหองเรียน ในรูปแบบการ

เรียนรูแบบบูรณาการความรูในทุกดานเขาดวยกัน โดยมีจุดมุงหมายตามท่ีกําหนดไวเปนแนวทาง 

 

ตอนท่ี 4 แนวคิด ทฤษฎีการมีสวนรวม (Participation) 

4.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

ประสาท เท่ียงอยู (2548 : 15 - 18) ไดกลาวถึงลักษณะการมีสวนรวม 5 ทฤษฎี สรุปได

ดังตอไปนี้ คือ 

1. ทฤษฎีการเกลี้ยกลอมมวลชน (Mass Persuasion) 
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การเกลี้ยกลอม หมายถึง การใชการพูดหรือการเขียน เพ่ือมุงใหเกิดความเชื่อถือและการ

กระทํา ซ่ึงการเกลี้ยกลอมมีประโยชนในการแกไขปญหาการขัดแยงในการปฏิบัติงานและถาจะเกิด

ผลดี ผูเกลี้ยกลอมจะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจในเรื่องท่ีจะเกลี้ยกลอม โดยเฉพาะในเรื่อง

ความตองการของตนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกวาลําดับข้ันของความตองการ (hierarchy 

of need) คือ ความตองการของตนเปนตามลําดับข้ันจากนอยไปมาก มีท้ังหมด 5 ระดับ ดังนี้ คือ 

1.1 ความตองการทางดานสรีระวิทยา (Physiological Needs) เปนความตองการข้ัน

พ้ืนฐานของมนุษย (Survival Needs) ไดแก ความตองการในเรื่องอาหาร น้ํา เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย 

ยารักษาโรคและความตองการทางเพศ เปนตน 

1.2 ความตองการความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต (Safety and Security Needs) ไดแก ความ

ตองการท่ีจะอยูอยางมีความปลอดภัยจากการถูกทํารายรางกายหรือถูกขโมยทรัพยสินหรือความ

ม่ันคงในการทํางานและการมีชีวิตอยูอยางม่ันคงในสังคม 

1.3 ความตองการทางดานสังคม (Social Needs) ไดแก ความตองการความรัก ความ

ตองการท่ีจะใหสังคมยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 

1.4 ความตองการจะมีเกียรติชื่อเสียง (Self Esteem Needs) ไดแก ความภาคภูมิใจความ

ตองการดีเดนในเรื่องหนึ่งท่ีจะทําใหไดรับการยกยองจากบุคคลอ่ืน ความตองการดานนี้เปนความ

ตองการระดับสูงท่ีเก่ียวกับความม่ันใจตนเองในเรื่องของความรูความสามารถและความสําคัญของ

บุคคล 

1.5 ความตองการความสําเร็จแหงตน (Self-Actualization Needs) เปนความตองการ

ระดับสูงสุด ซ่ึงเปนความตองการท่ีอยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความนึกคิดของ

ตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ความตองการนี้จึงเปนความตองการพิเศษของบุคคล

ท่ีจะพยายามผลักดันชีวิตใหเปนไปในแนวทางท่ีดี 

2. ทฤษฎีการระดมสรางขวัญคนในชาติ (National Morale) 

คนเรามีความตองการท้ังกายและใจ ถามีขวัญดีผลงานก็จะสูงตามไปดวยแตถาขวัญไมดี

ผลงานก็ต่ําไปดวย ท้ังนี้เนื่องจากวาขวัญเปนสถานการณทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูปพฤติกรรมตางๆ 

นั่นเอง การจะสรางขวัญใหดีตองพยายามสรางเจตคติท่ีดีตอผูรวมงาน เชน การไมเอารัดเอาเปรียบให

ขอเท็จจริงเก่ียวกับงาน เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เปนตนและเม่ือใดก็ตาม ถาคนทํางานมีขวัญ

ดีจะเกิดมีความสํานึกในการรับผิดชอบอันจะเกิดผลดีตอหนวยงานท้ังในสวนท่ีเปนขวัญสวนบุคคลและ

ขวัญของกลุม 

 

3. ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม (Nationalism) 
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ปจจัยประการหนึ่งท่ีนําไปสูการมีสวนรวม คือ การสรางความรูสึกชาตินิยมใหเกิดข้ึน ซ่ึง

หมายถึงความรูสึกท่ีเปนตัวของตัวเองท่ีจะอุทิศหรือเนนคานิยมเรื่องผลประโยชนรวมของชาติมีความ

พอใจในชาติของตน พอใจในเกียรติภูมิ จงรักภักดีตอทองถ่ิน 

4. ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership) 

การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนทํางานดวยความเต็มใจ เพ่ือบรรลุเปาหมาย หรือ

วัตถุประสงครวมกัน ท้ังนี้เพราะผูนําเปนปจจัยสําคัญของการรวมกลุมคนจูงใจไปยังเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคโดยท่ัวไปแลวผูนําอาจจะมีท้ังผูนําท่ีดีเรียกวา ผูนําปณิธาน (Positive Leader) ผูนําพล

วัตร (Dynamic Leader) คือ เปนผูนําท่ีเคลื่อนไหวทํางานเพ่ือพัฒนาอยูเสมอ ผูนําทาง ไมดีคือ ไมมี

ผลงานสรางสรรคท่ีเรียกวา ผูนํานิเสธ (Negative Leader) ผลการใชทฤษฏีการสราง ผูนําจึงทําให

เกิดการระดมความรวมมือปฏิบัติอยางมีขวัญ งานมีคุณภาพมีความริเริ่มสรางสรรค ดังนั้น การสราง

ผูนําท่ีดียอมจะนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ดวยดีนั่นเอง  

5. ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (Administrative and Method) 

การใชระบบบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งท่ีงาย เพราะใชกฎหมายระเบียบ

แบบแผน เปนเครื่องมือในการดําเนินการ แตอยางไรก็ตามผลของความรวมมือยังไมมีระบบใดท่ีดีท่ีสุด

ในเรื่องของการบริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถาทํางานตามความสมัครใจอยางตั้งใจไมมีใครบังคับก็

จะทํางานดวยความรักแตถาไมควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบาย เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีกําหนด

ไว 

4.2 ความสําคัญของการมีสวนรวม 

วันชัย  วัฒนศัพท (2543 : 24) ได กลาวถึง ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนไว

ดังนี้ 

 1. การมีสวนรวมของประชาชนเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานอันชอบธรรมของทุกคนท่ีเราเคารพ ให

การยอมรับและยกยอง โดยการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกเก่ียวกับการปรับปรุง

ชีวิตของเขา 

 2. การพัฒนาเปนงานท่ีตองเก่ียวของกับประชาชนเปนจํานวนมากเราจําเปนตองใหคนใน

หมูมากเหลานี้ไดมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออก 

 3. กลยุทธ ท้ังหลายในการพัฒนาท่ีผานมา ยังไมสามารถสงผลถึงกลุมประชาชน

ผูดอยโอกาสและยากจน และในทางตรงกันขามกลับสงผลใหกลุมคนท่ีไดเปรียบมีโอกาสมากข้ึน จึง

จําเปนตองปรับปรุงในการพัฒนาใหม โดยประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนมากข้ึน 

 4. ประสบการณท่ีผานมาไดพบวา มีโครงการจํานวนไมนอยท่ีประสบความสําเร็จโดยอาศัย

วิธีการมีสวนรวมในรูปแบบการรวมกลุมและจัดตั้งองคกรประชาชน ในขณะเดียวกันมีตัวอยางของ

โครงการท่ีลมเหลวเปนจํานวนมาก เนื่องมาจากไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 
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 5. การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องของการปฏิบัติการเปนกลุม หรือของกลุมอันเปน

ผลมาจากความรูสึกผูกพันของสมาชิกแตละคนท่ีเขามารวม เพ่ือพิทักษประโยชนของเขาและใน

ขณะเดียวกันก็ใหประโยชนตอสวนรวมดวยการมีสวนรวมจึงเปนสิ่งจําเปน 

 6. การมีสวนรวมของประชาชนเปนตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชน ยิ่งประชาชนเขามามีสวน

รวมมากเทาใด ยิ่งแสดงวาประชาชนจะไดรับประโยชนจากการพัฒนามากยิ่งข้ึน 

 7. ประชาชนยอมรูดีวาตนเองกําลังตองการอะไร และอยากจะแกปญหาอยางไรถาให

โอกาสแกประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนายอมชวยใหโครงการตางๆ ตอบสนองความ

ตองการท่ีแทจริงของประชาชนไดดีกวา 

 จึงสรุปความสําคัญของการมีสวนรวมไดวา หมายถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานอันชอบธรรมของทุกคน

เขามามีสวนรวมในการแสดงออกเก่ียวกับการปรับปรุงชีวิตใหดีข้ึน สงผลประโยชนตอสวนรวม 

4.3 ลักษณะการมีสวนรวม 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543 : 58) ระบุวา การมีสวนรวมของ

ชุมชนทางการศึกษาทําใหทุกฝายเกิดความเขาใจในคุณคาของคน และนําคุณคานั้นมาสนับสนุน

สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ การรวมมือกันของทุกฝาย คือ การสรางพลังอัน

แข็งแกรงคํ้าจุนกัน ซ่ึงจะเกิดผลแกเด็กและเยาวชนอันเปนความหวังของเราทุกคน 

 อังคณา กังสดาพร (2547 : 87) ไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวม 4 ลักษณะ คือ 

รวมแสดงความคิดเห็น รวมสละทรัพยากรวัตถุ รวมสละแรงกายและรวมสละเวลา 

 จึงสรุปความหมายของลักษณะการมีสวนรวมไดวา การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตอง

คํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน และประชาชนท่ีเก่ียวของตามความ

เหมาะสมและตามความตอการของทองถ่ิน 

4.4 ประโยชนของการมีสวนรวม 

วันชัย วัฒนศัพท (2543 : 25 - 28) ไดกลาวถึงประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน 

ดังตอไปนี้ 

1. เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ 

 กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนชวยใหเกิดความกระจางในวัตถุประสงค และ

ความตองการของโครงการหรือนโยบายนั้นๆ ไดอยูเสมอ สาธารณชนสามารถท่ีจะผลักดันใหเกิดกร

ทบทวนขอสันนิษฐานท่ีปดบังอยู ซ่ึงอาจจะปดบังไมใหมองเห็นทางออกท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

บอยครั้งกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิดการพิจารณาถึงทางเลือกใหมแทน วิธีการท่ี

เคยใชกันมาในอดีต สาธารณชนมักจะมีขอมูลท่ีสําคัญซ่ึงทําใหเกิดความแตกตางในการท่ีจะนําไปสู

การตัดสินใจ กอใหเกิดความแตกตางระหวางโครงการท่ีประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ 

2. การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา 
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 กระบวนการหรือโครงการมีสวนรวมของประชาชนอยางเต็มรูปแบบมักจะสิ้นเปลืองและ

เสียเวลาแตในทางปฏิบัติแลวการมีสวนรวมของประชาชนมาตั้งแตตนสามารถท่ีจะลดความลาชาและ

ลดคาใชจายท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงของประชาชนการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งอาจจะดูวา

สิ้นเปลืองและเสียเวลากวาท่ีจะตัดสินใจได แตวาเม่ือตัดสินใจไดแลวและเม่ือนํามาสูการปฏิบัติอาจจะ

เปนวิธีการประหยัดกวาดวยซํ้าไป การตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งท่ีทําไปอยางรวดเร็วและดูเหมือนจะ

ไมสิ้นเปลืองอาจจะเสียคาใชจายมากกวา ถาการตัดสินใจนั้นไมไดทําใหเกิดขอตกลงระหวางกลุมแต

กลับนําไปสูความขัดแยงของประชาชนตอเนื่องมากข้ึน การมีสวนรวมของประชาชนสามารถเกิดผลใน

การยอมรับอยางสูงตอการตัดสินใจโดยกลุมซ่ึงมีสวนในการตัดสินใจนั้นๆ ในกรณีนี้ก็จะชวยลดความ

ขัดแยงระหวางการนําไปปฏิบัติทําใหเกิดการประหยัดคาใชจาย ซ่ึงโดยท่ัวไปอาจจะแพงกวาคาใชจาย

ในการทําโครงการการมีสวนรวมของประชาชน 

3. การสรางฉันทามติ 

โครงการมีสวนรวมของประชาชนสามารถท่ีจะสรางขอตกลงท่ีม่ันคงและยืนยาวและการ

ยอมรับระหวางกลุมซ่ึงกอนหนานี้อาจจะมีความเห็นขัดแยงกันคนละทาง การมีสวนรวมนี้ยังกอใหเกิด

ความเขาใจระหวางคูกรณีลดความขัดแยงทางการเมืองและสรางใหเกิดความชอบธรรมในการ

ตัดสินใจของรัฐ 

4. การเพ่ิมความงายตอการนําไปปฏิบัติ 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจทําใหคนเรามีความรูสึกถึงความเปนเจาของการตัดสินใจนั้น

และครั้งหนึ่งเม่ือไดรวมตัดสินใจแลวเขายอมตองการี่จะเห็นสิ่งนั้นนําไปปฏิบัติไดไมเพียงแตจะมีความ

สนับสนุนทางการเมืองตอการนําไปปฏิบัติแตกลุมและปจเจกชนอาจจะรูสึกกระตือรือรนในการท่ีจะ

ชวยใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาใน “กรณีท่ีรายแรงท่ีสุด” 

กระบวนการทีมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิดโอกาสท่ีคูกรณีจะแสดงความตองการของ

กลุมเขาและความหวงกังวลท่ีปราศจากความรูสึกท่ีเปนปฏิปกษ การมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตตน

สามารถลดการเผชิญหนากันอยางรุนแรงท่ีอาจจะเปนไปได อยางไรก็ดีการมีสวนรวมของประชาชน

ไมใชยาวิเศษมันไมอาจท่ีจะลดหรือกําจัดความขัดแยงในทุกๆ กรณีได 

6. การดํารงไวซ่ึงความนาเชื่อถือและความชอบธรรม 

วิถีทางท่ีจะนําไปสูความชอบธรรมและการดํารงอยูของความชอบธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เม่ือการตัดสินใจกอใหเกิดความขัดแยง ก็คือจะตองใชกระบวนการตัดสินใจซ่ึงโปรงใสและนาเชื่อถือ

ตอสาธารณชน โครงการมีสวนรวมของประชาชนยังกอใหเกิดความเขาใจถึงเหตุผลท่ีนําไปสูการ

ตัดสินใจนั้นๆ  

7. การคาดคะเนความหวงกังวลของประชาชนและคานิยมของสาธารณชน 
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เจาหนาท่ีทองถ่ินท่ีทํางานกับสาธารณชนในโครงการการมีสวนรวมของประชาชนเขาจะ

คอยๆ เพ่ิมความรูสึกท่ีไวตอความหวงกังวลของสาธารณชนและตอท่ีวาสาธารณชนมองการปฏิบัติงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร บอยครั้งทัศนคติเหลานี้ไดนํามาพูดกันภายในเพ่ือท่ีวา 

เจาหนาท่ีจะเกิดความตระหนักถึงการตอบสนองของสาธารณชนท่ีเปนไปไดตอกระบวนการและการ

ตัดสินใจตางๆ ถึงแมวาประเด็นนั้นอาจจะไมใหญโตมากนักท่ีจะตองทําโครงการการมีสวนรวมของ

ประชาชนอยางเปนทางการ 

8. การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธารชน 

ประโยชนอันสําคัญอยางยิ่งของการมีสวนรวมของประชาชน คือการใหการศึกษาตอ

สาธารณชนท่ีดีกวาเดิม ผูมีสวนรวมไมเพียงแตจะเรียนรูเก่ียวกับเนื้อหา แตเขายังไดเรียนรู 

ดวยวากระบวนการตัดสินใจโดยองคกรสวนทองถ่ินของเขาควรจะเปนอยางไรและทําไมจึง

ตองตัดสินใจดังกลาว การมีสวนรวมของประชาชนยังเปนเวทีการฝกท่ีมีประสิทธิภาพของผูนําทองถ่ิน

ในอนาคตอีกดวย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2546 : 366) ระบุวา การบริหารโดยการมี

สวนรวมมีประโยชนตอองคการดังนี้ 

1. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมากข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากบุคคลมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง 

เขาจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน 

2. ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูบริหารมีความราบรื่นมากข้ึน 

3. ความผูกพันของพนักงานตอองคการเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากพนักงานมีสวนรวมใน

กระบวนการขององคการท่ีสําคัญ เชน การตัดสินใจ 

4. ความไววางใจฝายบริหารมีมากข้ึน พนักงานมีสวนรวมจะมีความรูสึกไววางใจฝายบริหาร

มากข้ึน 

5. การบริหารผูใตบังคับบัญชามีความงายมากข้ึน 

6. การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากการตัดสินใจทางการบริหารมา

จากบุคคลหลายฝายดวยกันในการคิดแกปญหา 

7. การติดตอจากเบื้องลางสูเบื้องบนจะดีข้ึน 

8. การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารแบบมีสวนรวม ชวยปรับปรุงทีมงานใหดีข้ึน 

อีกท้ังคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543 

: 58) สรุปวา การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ชวยใหทุกฝายเกิดความเขาใจในคุณคาของตนและ

นําคุณคานั้นมาสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมิใช “เขตหามเขา” 

อีกตอไป หากแตโรงเรียนชุมชน สถาบันชุมชน ครอบครัว ยอมมีสวนใหการศึกษาการรวมมือกันของ

ทุกฝาย คือ การสรางพลังอันแข็งแกรง คํ้าจุนกันเกิดผลแกเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนความคาดหวังของ
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เราทุกคน ผลประโยชนท่ีไดรับจากการมีสวนรวมก็จะทําให พอแม ผูปกครอง เขามามีบทบาทมากข้ึน 

โดยรวมกับครูและผูบริหารในการจัดและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของลูกท้ังท่ีบานและท่ีโรงเรียน 

รวมท้ังในแหลงเรียนรูตางๆ ชุมชนก็จะเขามารวมกําหนดนโยบายการจัดกระบวนการเรียนรูและเปน

แหลงภูมิปญญาท่ีสําคัญของชุมชนตอไป 

4.5 รูปแบบการมีสวนรวม 

ศิริกาญจน โกสุมภ (2542 : 189) ไดแบงแบบของการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน

ออกเปน 3 แบบ คือ 

1. การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนแบบขายของ (Marginal Participation) เปน

ลักษณะการรวมมือหรือการทํากิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชนท่ีมีขอจํากัดอันทําใหมีการมี

สวนรวมไมเต็มท่ีคือมีนอยนั่นเอง ขอจํากัดนี้อาจเกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกัน

ระหวาง 2 ฝาย ฝายหนึ่งรูสึกวาตนเองดอยอํานาจกวาหรือมีทรัพยากรเชิงอํานาจ เชน เปนผูมีความรู

นอยกวาจึงทําใหไมปรารถนาเขามามีสวนรวมอยางเต็มท่ีนั่นคือ ความเขมขนของการเขามามีสวนรวม

นอย 

2. การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนแบบบางสวน (Partial Participation) การมีสวน

รวมแบบบางสวนเปนการเขามาเก่ียวของของประชาชนในชุมชนหรือกิจกรรมการศึกษาในระดับความ

เขมขนมากกวาแบบชายขอบ กิจกรรมโดยคณะกรรมการโรงเรียนจึงมีความสําคัญท่ีรัฐถือวาเปน

นโยบายสําคัญซ่ึงสามารถสรางความชอบธรรมในการจัดการศึกษาของไทย 

3. การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนแบบสมบูรณ (Full Participation) เปนการมีสวน

รวมระหวางโรงเรียนและชุมชน โดยท้ังสองฝายรวมกันอยางเขมขนและเทาเทียมกัน ตางฝายตางมี

อิทธิพลตอกิจกรรมรวมกัน ทุกฝายมีสวนรวมไดเต็มท่ี 

ประภาพร สถิตธรรม (2543 : 24 - 25) ไดสรางกรอบพ้ืนฐานเพ่ือการอธิบายและวิเคราะห

การมีสวนรวมในแงของรูปแบบของการมีสวนรวม โดยแบงออกเปน 4 ข้ันตอน คือ  

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบไปดวย 3 ข้ันตอน คือ การ

ริเริ่มตัดสินใจ การดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนทางดาน

ทรัพยากร การบริหาร และการประสานความรวมมือ 

3. การมีสวนรวมในการรวมรับผลประโยชน (Benefits) ไมวาจะเปนผลประโยชนทางวัตถุ 

ผลประโยชนทางสังคม และผลประโยชนสวนบุคคล 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 

ข้ันท่ี 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ประการแรกท่ีตองกระทําก็คือ การกําหนดความ

ตองการและการจัดลําดับความสําคัญ ตอจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรท่ีเก่ียวของการ
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ตัดสินใจในชวงเริ่มตน การตัดสินใจชวงดําเนินการวางแผน และการตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตาม

แผนท่ีวางไว 

ข้ันท่ี 2 การมีสวนรวมในการปฏิบัติการในสวนท่ีเปนองคประกอบของการมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติการซ่ึงในการดําเนินงานโครงการนั้นจะไดมาจากคําถามท่ีวา ใครจะทําประโยชนใหแกโครงการ

ไดบาง และจะทําประโยชนไดโดยวิธีใด เชน ชวยเหลือดานทรัพยากรการบริหารงานประสานงาน 

และขอความชวยเหลือ เปนตน 

ข้ันท่ี 3 การมีสวนรวมรับในผลประโยชน ในสวนท่ีเก่ียวกับผลประโยชนนอกจากความสําคัญ

ของผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังตองพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน

ภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้จะรวมท้ังผลประโยชนทางบวก และผลท่ีเกิดข้ึนในทาง

ลบท่ีเปนผลเสียของโครงการซ่ึงอาจจะเปนประโยชนและเปนโทษไดท้ังตอบุคคลและสังคม 

ข้ันท่ี 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้นสิ่งสําคัญท่ี

จะตองสังเกตคือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Reference) และความหวัง (Expectation) ซ่ึงจะมี

อิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ ได 

ไผท สิทธิสุนทร (2543 : 23) ไดกลาวถึงประเด็นของการนําผูปกครองเขามามีสวนรวมใน

การศึกษาในโรงเรียน ตามผลการศึกษาของนักวิชาการดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจอหนฮอพ

กินส สหรัฐอเมริกา จากการไดรวมทํางานกับผูปกครอง ผูบริหารและครูในโรงเรียนมาเปนเวลากวา 

20 ป พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการศึกษาของเด็กในโรงเรียนนั้น สามารถทําได 2 

รูปแบบ คือ 

1. การเขามามีสวนรวมกิจกรรมในหองเรียนและโรงเรียน 

2. การเขามีสวนในการบริหารและกําหนดแนวทางของโรงเรียน 

อํานาจ บุญทวี (2546 : 22 - 23) สรุปรูปแบบการมีสวนรวมไว 5 ข้ันตอน คือ 

1. มีสวนรวมในการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรวมตลอดจน

ความตองการของชุมชน 

2. รวมคิดคนและหาวิธีการเพ่ือแกปญหาของชุมชนหรือสรางสรรคสิ่งใหมเปนประโยชนตอ

ชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน 

3. รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 

4. รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

5. รวมควบคุมติดตามประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการกิจกรรมท่ีไดทําไปท้ังโดย

เอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป 
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สรุปรูปแบบของการมีสวนรวม คือ การเขามาเปนท่ีปรึกษาใหขอมูลและขอคิดเห็นเปนผูแทน

ในการตัดสินใจหรือเขารวมโดยตรงในการประชุมเปนกรรมการซ่ึงอาจเปนผูกระทําหรือผูไดรับผล

กระทําก็ได 

4.6 ความหมายของการเรียนแบบมีสวนรวม 

 การเรียนแบบมีสวนรวมนับไดวาเปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีความสําคัญในการท่ีจะ

พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เปนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ ซ่ึงการเรียนแบบมีสวนรวมนั้น ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้  

 สมใจ ปราบพล (2544, หนา 13-14) กลาววา การเรียนรูแบบมีสวนรวม หมายถึงการท่ี

นักเรียนแตละคนมีสวนรวมโดยการเอาจิตใจเขารวมทําใหเกิดการเรียนรูท้ังทางตรงและทางออม 

อาศัยหลักการเรียนรูเชิงประสบการณ และการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ไดรับประสบการณท่ีสัมพันธ

กับชีวิตจริง ไดรับการฝกฝนทักษะการแสวงหาความรู ทักษะการบันทึกความรู ทักษะการคิด ทักษะ

การจัดการความรู ทักษะการแสดงออก ทักษะการสรางความรูใหม และทักษะการทํางานกลุม 

 อรจรีย ณ ตะก่ัวทุง (2545, หนา 41) กลาววา การเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนการเปดโอกาส

ใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเลือกบทเรียนท่ีตองการเรียนรูในลักษณะกลุม

หรือศึกษาดวยตนเอง 

 สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา (2549, หนา 34-35) กลาววา การเรียนรูแบบมี

สวนรวมเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองไดลงมือปฏิบัติ ทํา

กิจกรรมกลุม ฝกฝนทักษะการเรียนรูทักษะการบริหารการจัดการการเปนผูนําผูตาม 

 ซารา โทมัส (Sarah Thomas, 2015) กลาววา การเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนวิธีการเรียน

โดยการมีสวนรวมของผูเรียนรวมกับชุมชน ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนท่ีกอใหเกิดการวิเคราะหและการ

เรียนรู ประกอบดวยการวิเคราะหความตองการ การวางแผน การตรวจสอบและการประเมินผล 

 เจีย เชน และคณะ (Jia Shen, et. al., 2004) กลาววา การเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนการ

สงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนตั้งคาถามในการทํางาน ฝก

การแกไขปญหาและเรียนรูจากผูอ่ืน 

 กลาวโดยสรุปการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนการใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็น ตัดสินใจเลือกบทเรียนท่ีตองการเรียนรู การทํากิจกรรมกลุม การฝกฝนทักษะการแสวงหา

ความรูในรูปแบบตาง ๆ ฝกการแกไขปญหาและเรียนรูจากผูอ่ืน 

4.7 หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 หลักการของการเรียนรูแบบมีสวนรวม คือ กระบวนการสรางความรู เปนการเรียนรูท่ี

อาศัยประสบการณเดิมของนักเรียน กอใหเกิดความรูใหม ๆ อยางตอเนื่อง ผูเรียนสามารถกําหนด

หลักการท่ีไดจากการปฏิบัติและสามารถประยุกตใชทฤษฎีหรือหลักการไดอยางถูกตอง เปนการ
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เรียนรูท่ีสงเสริมการทํางานเปนกลุม มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับนักเรียน และมีปฏิสัมพันธระหวาง

นักเรียนดวยกันเอง มีการแสดงออกท้ังการเขียนและการพูด (สุเทพ อวมเจริญ, 2549 อางถึงใน 

พิสุทธา อารีราษฎร, 2553, หนา 8-9) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ข้ันประสบการณ (Experience) เปนข้ันตอนท่ีผูสอนจะพยายามกระตุนใหผูเรียนดึง

ประสบการณของตัวเองออกมาใชในการเรียนรู ข้ึนอยูกับการใชกระบวนการกลุมของผูสอน ซ่ึงในการ

จัดการเรียนเนื้อหาท่ีใชในการใหความรูหรือนําไปสูการสอนทักษะตาง ๆ สวนใหญจะเปนเรื่องท่ี

ผูเรียนมีประสบการณอยูกอนแลว 

 2. ข้ันการสะทอนและอภิปราย (Reflection and Discussion) เปนข้ันท่ีผูเรียนสามารถ

แสดงความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุม โดยผูสอนจะเปนผูกําหนด

ประเด็นการวิเคราะห ผูเรียนจะไดเรียนรูถึงความคิด ความรูสึกของคนอ่ืนท่ีตางไปจากตนเอง ซ่ึงจะ

ชวยใหเกิดการเรียนรูไดกวางขวางข้ึน การสะทอนความคิดเห็นโดยการอภิปรายจะทําใหไดขอสรุปท่ี

หลากหลาย นอกจากนี้ ผูเรียนจะไดเรียนรูถึงการทํางานเปนทีม บทบาทของสมาชิกท่ีดีท่ีจะทําใหงาน

สําเร็จ การควบคุมตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 3. ข้ันความคิดรวบยอด (Concept) เปนข้ันท่ีผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับเนื้อหาวิชาหรือ

พัฒนาดานพุทธิพิสัย (Cognitive) เกิดไดหลายทาง เชน จากการบรรยายของผูสอน การมอบหมายให

อานจากเอกสาร ตารา หรือไดจากการสะทอนความคิดเห็นหรืออภิปรายโดยผูสอนอาจจะสรุป

ความคิดรวบยอดใหจากการอภิปรายและการนําเสนอของผูเรียนแตละกลุม ผูเรียนจะเขาใจและเกิด

ความคิดรวบยอด ซ่ึงความคิดรวบยอดนี้จะสงผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติ หรือความเขาใจใน

เนื้อหาข้ันตอนของการฝกทักษะตางๆ ท่ีจะชวยทําใหผูเรียนปฏิบัติไดงายข้ึน 

 4. ข้ันการทดลอง/การประยุกตแนวคิด (Experimentation/Application) ผูเรียนจะได

ทดลองใชความคิดรวบยอดหรือผลิตข้ันความคิดรวบยอดในรูปแบบตาง ๆ เชน การสนทนา เลน

บทบาทสมมุติ ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมจําเปนตองจัดกิจกรรมใหครบท้ัง 4 

ข้ัน เพราะท้ัง 4 ข้ันมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหผูเรียนดึงประสบการณความรูเดิมมา

ใชในการเรียน ไดมีโอกาสฝกปฏิบัติและไดมีโอกาสทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักการคิดวิเคราะหและนํา

ความรูท่ีไดไปประยุกตใช 

4.8 การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในช้ันเรียน 

 การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมนี้สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนในชั้น

เรียนในลักษณะของการบูรณาการ ซ่ึงมี 3 วิธี (สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา, 2549, หนา 

45) อาจสรุปไดดังนี้ 

 วิธีท่ี 1 กระบวนการกลุม (Group Process) เปนการจัดสถานการณการเรียนการสอนท่ี

เปดโอกาสใหผูเรียนตั้งแต 2 คนข้ึนไป ไดมีปฏิสัมพันธกันโดยมีการแบงหนาท่ีชวยเหลือกันและกัน ซ่ึง
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การเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม สามารถประยุกตใชในการเรียนการสอนได โดยการจัดกิจกรรมใน

ลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้ (ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2540, หนา 40) 

 1.1 เกม เปนการจัดกิจกรรม 

 การเรียนปนเลน มีกฎกติกาไมสลับซับซอนซ่ึงชวยใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการ

เรียนและฝกความมีนาใจเปนนักกีฬา 

 1.2 บทบาทสมมุติเปนกิจกรรมกลุมท่ีผูเรียนจะตองแบงบทบาทและหนาท่ีใหสมาชิกใน

กลุมไดแสดงบทบาทตามสถานการณท่ีสมมุติข้ึน 

 1.3 กรณีตัวอยางเปนการเรียนจากเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนจริงโดยผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดศึกษาวิเคราะห อภิปรายเพ่ือฝกฝนการแกปญหา 

 1.4 การอภิปรายกลุมเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นท่ีผูสอนกําหนดหรือท่ี

กลุมสนใจรวมกัน 

 วิธีท่ี 2 การเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ (Cooperative Learning) เปนวิธีการเรียนท่ีเนน

การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ สมาชิกแตละคนจะตองมี

สวนรวมในการเรียนรูของกลุมโดยมีตัวอยางของกิจกรรมดังตอไปนี้ 

 2.1 การเลาเรื่องรอบวง (Round Robin) เปนเทคนิคการเรียนท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกใน

กลุมไดเลาถึงประสบการณท่ีผานมา ความรู สิ่งท่ีตนกําลังศึกษาหรือสิ่งท่ีตนเองประทับใจใหกลุมฟง 

 2.2 มุมสนทนา เปนกิจกรรมท่ีใหผูเรียนกลุมยอยแตละกลุมเขาไปนั่งตามมุมหรือจุดตาง 

ๆ ของหองเรียน และชวยกันหาคําตอบสาหรับปญหาตาง ๆ ท่ีผูสอนยกข้ึนมาและเปดโอกาสให

นักเรียนอธิบายเรื่องราวท่ีตนศึกษาใหเพ่ือนกลุมอ่ืนฟง 

 2.3 ผูตรวจสอบ (Pairs Check) เปนกิจกรรมท่ีแบงผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 4 หรือ 

6 คน ใหผูเรียนจับคูกันทํางาน คนหนึ่งทําหนาท่ีเสนอแนะวิธีแกปญหา อีกคนทําหนาท่ีแกโจทย 

 2.4 ผูคิด เปนกิจกรรมท่ีผูสอนตั้งคําถามใหผูเรียน ผูเรียนแตละคนจะตองคิดคําตอบของ

ตนเองแลวนําคําตอบมาอภิปรายกับเพ่ือนท่ีนั่งติดกับตน นําคําตอบมาเลาใหเพ่ือนท้ังชั้นฟง 

 2.5 ปริศนาความคิด (Jigsaw) เปนกิจกรรมท่ีใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาท่ีผูสอนกําหนดให

สมาชิกแตละคนในกลุมประจําจะไดรับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาท่ีแตกตางกันตามความเหมาะสม 

ผูเรียนท่ีศึกษาเนื้อหาเดียวกันจากทุกกลุมมารวมกันเปนกลุมผูเชี่ยวชาญเพ่ือรวมกันศึกษาเนื้อหาจน

เขาใจแลวหาวิธีอธิบายใหเพ่ือนในกลุมประจําของตนฟงแลวกลับเขากลุมประจาเพ่ือเลาเรื่องท่ีตน

ศึกษาใหเพ่ือนฟง 

 2.6 กลุมรวมมือ เปนกิจกรรมท่ีสมาชิกแตละคนในกลุมยอยจะไดรับมอบหมายใหศึกษา

เนื้อหาหรือทํากิจกรรมท่ีตางกันทําเม่ือทําเสร็จแลวจึงนําผลงานมารวมกันเปนงานกลุม เพ่ือใหได
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ผลงานท่ีมีคุณภาพ สมาชิกในกลุมควรอานทบทวนและตรวจแกไขภาษานํากอนการนาเสนอผลงาน

กลุมหนาชั้นเรียน 

 2.7 การรวมมือกันแขงขัน เปนกิจกรรมท่ีผูสอนแบงผูเรียนเปน 3 กลุม กลุมท่ี 1 และ

กลุมท่ี 2 เปนกลุมแขงขันสมาชิกในกลุมท้ังสองตองมีจานวนเทากัน กลุมท่ี 3 เปนกลุมผูเชี่ยวชาญหรือ

กลุมผูตัดสิน ทุกกลุมตองศึกษาเนื้อหาใหเขาใจสมาชิกกลุมแขงขันแตละคนตองเขียนคําถามมอบให

กลุมผูตัดสินโดยไมตองใหคาตอบ กลุมแขงขันแตละกลุมจะเตรียมขอสอบใหเพ่ือนของตน เม่ือถึงเวลา

แขงขันผูตัดสินอธิบายกติกาและเรียกตัวแทนของกลุมแขงขันออกมาทีละคนหรือมากกวานั้นตาม

ความเหมาะสมเม่ือสิ้นสุดการแขงขัน กลุมท่ีไดคะแนนสูงกวาเปนผูชนะ 

 2.8 รวมกันคิด กิจกรรมนี้เริ่มจากผูสอนถามคําถามและเปดโอกาสใหผูเรียนแตละกลุม

ชวยกันคิดหาคําตอบ จากนั้นผูสอนจึงเรียกใหผูเรียนคนใดคนหนึ่งจากกลุมใดกลุมหนึ่งหรือทุก ๆ กลุม

ตอบคําถามเปนวิธีการท่ีนิยมใชในการทบทวนหรือตรวจสอบความเขาใจ 

 วิธีท่ี 3 การเรียนรูแบบสรรสรางความรู (Constructivism) เปนวิธีการเรียนรูท่ีผูเรียนตอง

แสวงหาความรูและสรางความรูความเขาใจข้ึนดวยตนเอง ความแข็งแกรง และความเจริญงอกงามใน

ความรูจะเกิดข้ึนเม่ือผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอ่ืน ๆ หรือไดพบสิ่ง

ใหม ๆ แลวนําความรูท่ีมีอยูมาเชื่อมโยง ตรวจสอบกับสิ่งใหม ๆ แนวคิดของการเรียนรูแบบสรรสราง

ความรู คือ การเรียนรูเปนกระบวนการสรรสรางความรู ความรูเดิมเปนพ้ืนฐานสําคัญของการ

สรางสรรคความรูใหม และคุณภาพของการเรียนรูมีความสัมพันธกับบริบทท่ีเกิดข้ึน และคุณภาพของ

การเรียนรูมีความสัมพันธกับบริบทท่ีเกิดข้ึน 

 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูแบบสรรสรางความรู ประกอบดวยสาระสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 2540, หนา 48-49) 

 3.1 การสอนของผูสอนคือการอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน สรางความรูความเขาใจให

เกิดข้ึนโดยตัวผูเรียนเอง 

 3.2 การเรียนรูเปนกระบวนการสรางความคิดรวบยอด ทฤษฎี และแบบจําลองข้ึนใหมของ

แตละบุคคล 

 3.3 ผูสอนชวยผูเรียนสรรสรางความรูความเขาใจใหม ชวยผูเรียนสรรสรางวามรูความเขาใจ

ใหม ชวยผูเรียนสรรสรางความรู ความคิดรวบยอดท่ียังไมสมบูรณใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

 3.4 ผูสอนชวยผูเรียนตรวจสอบความเขาใจโดยพิจารณาวาความคิดรวบยอดท่ีเกิดข้ึนได

ประสานกันเปนระเบียบเปนโครงสรางความรูท่ีสามารถนาไปใชในบริบททางสังคมไดเพียงใด 

 3.5 ผูสอนชวยผูเรียนสรางแผนผังความคิดโดยใหผูเรียนนาความรู ความคิดรวบยอดท่ี

สรางข้ึนมาอภิปรายรวมกันเปนกลุมแลวจึงทําเปนแผนผังความคิด 
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ตอนท่ี 5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 Koun-Tem Sun และคณะ (2010 : 689-710)  ไดศึกษาและพัฒนาระบบการเรียน

อิเล็กทรอนิกส ท่ีใชสื่อ 3 มิติความจริงเสมือน เรื่องความสัมพันธของดวงอาทิตยและดวงจันทร 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีการสุมเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นปท่ี 4 จํานวน 128 คน 

ในไตหวัน โดยแบงนักเรียนจํานวน 63 คน เปนกลุมทดลองเรียนดวยระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส ท่ี

ใชสื่อ 3 มิติความจริงเสมือน เรื่องความสัมพันธของดวงอาทิตยและดวงจันทร  และนักเรียนจํานวน 

65 คน ใชการเรียนการสอนแบบปกติท่ีใชรูปถายในหองเรียนวิทยาศาสตร  ผลการศึกษาพบวา 1) ผล

การเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง เกิดการเรียนรูท่ีดีกวากลุมการเรียนแบบปกติ 2) ระบบการเรียน

อิเล็กทรอนิกส ท่ีใชสื่อ 3 มิติความจริงเสมือน เรื่องความสัมพันธของดวงอาทิตยและดวงจันทร  มี

ความเหมาะสมในการเรียนรูการเคลื่อนไหวของดวงจันทร และดวงอาทิตย  3) ระบบการเรียน

อิเล็กทรอนิกสท่ีพัฒนาข้ึน มีความเหมาะสมสําหรับการเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลา  

 Cem Işık และ Sümeyra Yılmaz (2011 : 71-88)  ไดศึกษาและพัฒนาการเรียน

อิเล็กทรอนิกสในการศึกษาตลอดชีวิต  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวย

การเรียน ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง การสงเสริมทักษะการฟงภาษา ใชผูเรียนท่ีมีอายุ

ระหวาง 17 ถึง  24 ป แบงผูเรียนออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมทดลอง ใชการเรียนโดยใชคอมพิวเตอร

ชวยการเรียนรูภาษา จํานวน 21 คน และกลุมการเรียนปกติ เปนการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ

ทางภาษา จํานวน 21 คน ทําการฝกอบรมเปนเวลา 4 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา 1) ผลการทดสอบ

กอนเรียนไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางทดลองและกลุมการเรียนปกติ 2) ผล

การทดสอบหลังเรียนมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ระหวางกลุมทดลอง และกลุมการเรียนปกติ 

โดยกลุมทดลองแสดงใหเห็นความกาวหนาทางการเรียนสูงกวากลุมการเรียนปกติ 3) กลุมทดลองมี

ทัศนคติท่ีดีตอการศึกษาตลอดชีวิตโดยโดยใชคอมพิวเตอรชวยการเรียนรูภาษา ผูเรียนใหความเห็นวา 

เปนประสบการณท่ีดีท่ีจะเรียนรูจากคอมพิวเตอรชวยการเรียน  เพราะสามารถศึกษาไดตลอดเวลา

โดยไดรับการตอบรับทันที  และมีภาพประกอบการเรียนรู  

  Brian Thoms (2011 : 340-352) ไดศึกษาระบบตอบรับสังคมออนไลน แบบ 

ไดนามิกเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและการปฏิสัมพันธทางสื่อสังคมออนไลนในระดับอุดมศึกษา มีกลุม

ตัวอยางจํานวน 192 คน โดยผูเรียนทุกคนไดรับการตั้งคาบัญชีการเขาใชกอนวันแรกของการเรียน 

ในชวงหนึ่งภาคการศึกษา ผูเรียนจะตองใชระยะเวลาในการสรางบล็อก การโพสต การอาน และการ

เขียนหัวขอท่ีนํามาจากตําราเรียน หลักสูตรและในการมอบหมายงาน ผูเรียนตองกลับไปดูตําราท่ีจะ

สนับสนุนขอโตแยงของพวกเขาในบล็อก และยังจะตองอานและใหคะแนนบล็อกของเพ่ือนแตละ

สัปดาห ในขณะท่ีการจัดอันดับเพ่ือนถูกใชในการกําหนดคะแนน และผูเรียนสามารถใชกลไกความ

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Koun-Tem+Sun%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Cem+I%C5%9F%C4%B1k%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22S%C3%BCmeyra+Y%C4%B1lmaz%22
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คิดเห็นท่ีแตกตางกัน และมีสวนรวมในศูนยการเรียนรูออนไลน การวิเคราะห การสํารวจ และการ

วิเคราะหเนื้อหาของศูนยการเรียนรูออนไลน พบวา อัตราการตอบสนองจากผูเรียนตอการใชศูนยการ

เรียนรูออนไลน คิดเปนรอยละ 86   

  Selami Aydin (2012 : 1093-1106) ไดศึกษางานวิจัยเก่ียวกับเฟสบุคเปน 

สภาพแวดลอมทางการศึกษา จากการศึกษาพบวา ผูใชเฟสบุคสวนใหญเปนนักเรียน และมีผูใชอายุ

มากกวา 25 ป ใชเฟสบุคจํานวนมากข้ึน โดยเฟสบุค เปนการสื่อสารออนไลนท่ีสรางปฏิสัมพันธ

ระหวางนักเรียน สมาชิกในครอบครัว ครู ผูบริหาร และศิษยเกา  โดยการใชเฟสบุค ในการสงเสริม

การเรียนการสอนและบริบทการเรียนรู รวมถึงการเรียนรูทางสังคมของระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส  

เฟสบุค สามารถเปนสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีมีคุณคา ท่ีเหมาะสําหรับการสื่อสารและการมี

ปฏิสัมพันธในหมูนักเรียน เฟสบุคจึงเปนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือการเรียนรู

เก่ียวกับวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน นอกจากนี้ เฟสบุค ยังเพ่ิมแรงจูงใจในตนเองของผูเรียนบวกการ

เปลี่ยนแปลงการรับรู และทัศนคติท่ีชวยลดความวิตกกังวลและชวยเพ่ิมทักษะการเรียนรูภาษา 

  Carlos Flavián และคณะ. (2013 : 69-83) ไดศึกษาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส และ

ทิศทางตลาด ในดานการศึกษาท่ีสูงข้ึน  โดยการสัมภาษณนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนดวยระบบการ

เรียนอิเล็กทรอนิกส แบบเต็มเวลา ของมหาวิทยาลัยซาราโกซา ประเทศสเปน จํานวน 180 คน ผล

การศึกษาพบวา ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส เปนการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ท่ีดี ตองการออกแบบโปรแกรมการศึกษาเสมือนท่ีมีประสิทธิผล ควรมีการศึกษาความตองการท่ี

แทจริงของผูเรียน กอนท่ีจะพัฒนาหลักสูตร หรือการฝกอบรม  และในการพัฒนาระบบการเรียน

อิเล็กทรอนิกส ท่ีมีประสิทธิภาพควรเนนการพัฒนาระบบระบุตัวตนของผูเรียน และการสื่อสารทาง

อิเล็กทรอนิกส  

  Luqi Wu และ Michael McMahon. (2014 : 231-240) ไดศึกษาระบบการเรียน

อิเล็กทรอนิกส โดยนําดนตรีมาใชเพ่ือปรับปรุงการออกเสียงและสําเนียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชาว

จีน โดยใชแบบสอบถามออนไลน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนและครูในประเทศจีน จํานวน 51 คน 

และกลุมนักเรียนท่ีรวมดําเนินการทดลอง โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมท่ีใชการเรียน

ภาษาอังกฤษแบบปกติ จํานวน 5 คน และกลุมทดลองใชระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส ท่ีนําดนตรีมา

ใชเพ่ือปรับปรุงการออกเสียงและสําเนียงภาษาอังกฤษ จํานวน 6 คน โดยทําการเรียน การออกเสียง 

และบันทึกเสียงไวในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส ผลการการสํารวจพบวา นักเรียนชาวจีนมีปญหา

และความยากลําบากในการออกเสียงภาษาอังกฤษ และผลการทดลองพบวา กลุมทดลองเกิดการรับรู

ท่ีดีในการออกเสียงและสําเนียงภาษาอังกฤษ หลังจากเรียนดวยระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกสท่ี

พัฒนาข้ึน โดยผูวิจัยไดใหคําแนะนําถึงการประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการเรียนรูภาษาในระบบ

การเรียนอิเล็กทรอนิกส อีกดวย 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Selami+Aydin%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Carlos+Flavi%C3%A1n%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Luqi+Wu%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Michael+McMahon%22
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 Karina L. Cela และคณะ. (2014) ไดศึกษาการวิเคราะหเครือขายทางสังคมออนไลนใน

สภาพแวดลอมของการเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 37 คน พบวา การเรียน

อิเล็กทรอนิกสมีความโดดเดนมากข้ึนในการศึกษา จะมีเครือขายเสมือนท่ีใหผู เรียนสามารถ

แลกเปลี่ยนความคิดและขอมูล และสรางการทํางานรวมกันผานการสื่อสารกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ บน

เครือขาย  การวิเคราะหเนื้อหา สามารถใหความเขาใจรายละเอียดของธรรมชาติและประเภทของการ

สื่อสาร ระหวางสมาชิกของเครือขาย เพ่ือใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการออกแบบหลักสูตร 

องคประกอบของกลุมผูเรียน และการยืนยันตัวตนของผูเรียนได  
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดย

การมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development: R&D)  มีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษาความตองการรูปแบบการเรียนรู

ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน 2) เพ่ือสรางและพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส

ของเยาวชน และ 3) เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน โดยมี

ข้ันตอนในการดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. วิธีดําเนินการวิจัย 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.1 การดําเนินการวิจัยระยะท่ี 1  

 ข้ันท่ี 1 ศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎีจากเอกสาร บทความวิชาการ บทความวิจัย งานวิจัย

ท่ีเก่ียวของของไทยและตางประเทศดังนี้ รูปแบบการเรียนรู การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส การ

เรียนรูแบบมีสวนรวม   ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ข้ันท่ี 2 ศึกษาความตองการรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิ

ปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยกลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาความตองการรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน คือ 1) นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 60 คน 2) นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 60 คน โดยการเลือก

กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดวยเครื่องมือแบบสอบถาม ประกอบดวยคําชี้แจง

เก่ียวกับแบบสอบถาม ขอเสนอแนะในการตอบแบบสอบถาม และขอคําถามจํานวน 4 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอความตองการรูปแบบ

การเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน ตอนท่ี 3 รายการคําถามเก่ียวกับการมีสวนรวมและการ

อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ตอนท่ี 4 คําถามปลายเปดและขอเสนอแนะ 
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ข้ันท่ี 3 นํารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ินโดยการมีสวน

รวมของเยาวชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลในข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 และ

ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมในการนํารูปแบบไปใช ความสมบูรณ ความสัมพันธเชิงระบบ 

และทิศทางขององคประกอบของรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใชแบบประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 15 ขอเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

(Rating Scale) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน  ในการตรวจสอบความถูกตองและความครบถวน 

ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แลว จึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญอีกกลุมหนึ่งพิจารณาความ

เหมาะสมในการนํารูปแบบไปใช จํานวน 5 คน เปนผูเชี่ยวชาญ ดานภูมิปญญา ปราชญชาวบาน และ

บุคลากรดานการศึกษา  

 ข้ันท่ี 4 ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส  และนําผลมาปรับปรุงแกไข

 ข้ันท่ี 5 ไดรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน และนําไปพัฒนาและสราง

สื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ินโดยการมีสวนรวมชองชุมชน 

  

การดําเนินการวิจัยในระยะท่ี 1 สามารถเขียนเปนภาพไดดังนี้ 

  

            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

ภาพท่ี 3-1 ข้ันตอนการวิจัยในระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส       

ของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน 

  

1. ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวของ 

2.ศึกษาความตองการรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน จํานวน 120 คน 

3.นํารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เร่ืองภูมิปญญาทองถ่ิน  

ใหผูเชี่ยวชาญจาํนวน 5 คน พิจารณาตามความเหมาะสมของรูปแบบ 

4.ปรับปรุงรูปแบบตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

5. รูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน 

เร่ือง ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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 1.2 การดําเนินการวิจัยระยะท่ี 2 

 นํารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ินโดยการมีสวน

รวมของชุมชน  

 ข้ันท่ี 1 ออกแบบเนื้อหา (Content) เรื่อง ภูมิปญญาทองถ่ิน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 ข้ันท่ี 2 พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส (เว็บไซด) ตามรูปแบบท่ีผานการประเมินความเหมาะสม

ของผูเชี่ยวชาญ โดยในแตละหนวยหามีกิจกรรมของการมีสวนรวมของเยาวชนท่ีพัฒนาจากรูปแบบ

การเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน 

 ข้ันท่ี 3 นําสื่ออิเล็กทรอนิกส (เว็บไซด) ท่ีพัฒนาข้ึนใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ โดยมีการ

ประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

 1. ประเมินคุณภาพสื่อดานเนื้อหา (Content) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คนท่ีมีความรู 

ประสบการณดานภูมิปญญา ปราชญชาวบาน ผูนํากลุม โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) การประเมินคุณภาพดานเนื้อหา ดวยการใชแบบประเมินคุณภาพสื่อดานเนื้อหาสําหรับ

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 รายการคําถาม 

 2. ประเมินคุณภาพดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instruction Design) บนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส โดยผูเชี่ยวชาญดานการผลิตสื่อการเรียน สื่อเว็บไซด สื่อการศึกษา จํานวน 5 คน 

ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชแบบประเมินคุณภาพดานการออกแบบ

สื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 รายการคําถาม 

 3. ประเมินคุณภาพระบบการบริหารจัดการการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญประเมินระบบการจัดการ

เรียนรู (Learning Management System : LMS) จํานวน 5 คน เปนผูท่ีมีประสบการณและความ

เชี่ยวชาญระบบการจัดการเรียนการสอน ไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

การประเมินคุณภาพดานการจัด การเรียนการสอน ใชแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดาน

การจัดการเรียนการสอน จํานวน 10 รายการคําถาม 

 การประเมินของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ดาน โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 

Scale) ดังนี้ 

 5  หมายถึง มีความเห็นวาขอนั้นมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง มีความเห็นวาขอนั้นมีความเหมาะสมมาก 

 3 หมายถึง มีความเห็นวาขอนั้นมีความเหมาะสมปานกลาง 

 2 หมายถึง มีความเห็นวาขอนั้นมีความเหมาะสมนอย 

 1 หมายถึง มีความเห็นวาขอนั้นมีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
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และไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายดังนี้ (บุญชม, 2545) 

 4.50-5.00 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมมากท่ีสุด 

 3.50-4.49 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมมาก 

 2.50-3.49 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมปานกลาง 

 1.50-2.49 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมนอย 

 1.00-1.49 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมนอยท่ีสุด 

  ข้ันท่ี 4 นําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ดานมาปรับปรุงแกไข 

  

 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยในข้ันท่ี 2 สามารถเขียนเปนภาพไดดังนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-2 ข้ันตอนการวิจัยในระยะท่ี 2 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน  

  เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

  

ผูเชี่ยวชาญดาน 

เนื้อหา (content)  

จํานวน 5 คน 

1.รูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชนทีผ่านการประเมิน

ความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญ 

2. ออกแบบเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

เร่ืองภูมิปญญาทองถ่ินของเยาวชน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

3. พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ผานการประเมินความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญ 

3.1 ประเมินคุณภาพบทเรียนสือ่อิเล็กทรอนิกสของเยาวชน 

ตามรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน 

ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการ

ระบบการเรียนการสอน 

(Learning Management 

System จํานวน 5 คน 

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ

การเรียนรู (Instructional 

System Design)  

จํานวน 5 คน 
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 1.3 การดําเนินการวิจัยระยะท่ี 3 

 การศึกษาผลของการใชรูปแบบการรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม มีรายละเอียดการศึกษาดังนี้ 

- ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาผลของสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน คือเยาวชน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี ท่ีมีอายุระหวาง 16-23 ป 

   กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของ

เยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน คือ 1) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

จํานวน 30 คน 2) นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 30 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย           

(Simple Random Sampling) 

 

2. วิธีการเก็บขอมูลวิจัย 

การศึกษาผลการศึกษาผลการใชรูปแบบการรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่อง         

ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม มีข้ันตอนการดําเนินการ

ดังนี้ 

2.1 วางแผนการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน โดยการสงหนังสือไปยังสถานศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา ในจังหวัดนครปฐม คือ อาชีวศึกษานครปฐมเพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล และ

เก็บขอมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลปชั้นปท่ี 3 ท่ีผูวิจัยเปนกําหนด

กลุมตัวอยางกลุมนี้ เพ่ือความสะดวกและ เปนไปตามวัตถุประสงคของการเก็บขอมูล 

2.2 วัดความพึงพอใจของเยาวชนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน 

เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ท่ีพัฒนาข้ึน 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน 

กอนนําไปพัฒนาเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จาก

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 

3.2 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา

จังหวัดนครปฐม ท่ีพัฒนาข้ึน สามารถเขาถึงไดท่ี http://localwisdom.rmutr.ac.th/ 

3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของเยาวชนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส

ของเรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยใชมาตรสวน



62 
 

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดานความครบถวน 

และดานความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คนแลว 

 

4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลของการพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส

ของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม มีดังนี้ 

  4.1 การสํารวจความตองการรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน ไดแก 

สถิติการหาคารอยละและความถ่ี คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  4.2 การประเมินความเหมาะสมของรางรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของ

เยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ไดแก 

คาเฉลี่ย ( X ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  4.3 การประเมินคุณภาพของเนื้อหา (Content) สําหรับรูปแบบการเรียนรูดวยสื่อ

อิเล็กทรอนิกสของเยาวชน โดยการมีสวนรวมของชุมชนกรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ไดแก คาเฉลี่ย    

( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  4.4 การประเมินคุณภาพดานการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) 

สําหรับรูปแบบการเรียนเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน โดยการมีสวนรวมของชุมชน

กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  4.5 การประเมินคุณภาพดานการจัดการระบบการเรียนการสอน (Learning Management 

System) สําหรับรูปแบบการเรียนเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน โดยการมีสวนรวมของชุมชน

กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ไดแก คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  4.6 การประเมินความพึงพอใจของเยาวชนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของ

เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม คาเฉลี่ย ( X ) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

  

การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดย

การมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน  

3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 รูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดย

การมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม 

ตอนท่ี 2 ผลการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวม

ของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรูดวยสื่อ

อิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

 

4.1 การศึกษาการไดมาของรูปแบบการเรียนรูดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญา

ทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม 

การนําเสนอผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิ

ปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม แบงการนําเสนอออกเปน   

2 ข้ันตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1.1 การศึกษาความตองการรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน 

เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม ของเยาวชนในพ้ืนท่ี

จังหวัดนครปฐม  

ตอนท่ี 1.2 เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันของเยาวชน ดานความรู ดานการอนุรักษ และดานการ

สืบตอภูมิปญญาทองถ่ิน 

ผูวิจัยขอเสนอผลการศึกษาดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-1  แสดงขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N=120) รอยละ 

เพศ ชาย 70 58.33 

 หญิง 49 40.83 

 รวม 119 99.17 

ชวงอายุ 14 1 .85 

 15 30 25.42 

 16 34 28.81 

 17 24 20.34 

 18 27 22.88 

 19 1 .85 

 20 1 .85 

 รวม 118 100 

 หมายเหตุ :ผูตอบแบบสอบถามไมระบุ เพศ จํานวน 1 คน และไมระบุอายุ จํานวน 2 คน 

ผลการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศชาย คิดเปนรอยละ 58.33 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 40.83 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

มีอายุ 16 ป คิดเปนรอยละ 28.81 

ตารางท่ี 4-2  แสดงความตองการรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปรผล 

1 บทเรียนควรใชสีพ้ืนหลังท่ีอานงายเย็นตา และเปนโทนสีเย็น 4.52 .63 มากท่ีสุด 

2 บทเรียนใชตัวอักษรชนิดหัวกลมแบบธรรมดา ขนาด 10-20 

Point ชนิดของตัวอักษร อาทิ San-Serif, Serif, Tahoma 

4.43 .67 มาก 

3 บทเรียนมีภาพประกอบการนําเสนอ 4.41 .62 มาก 

4 บทเรียนมีเสียงบรรยายประกอบเนื้อหา เสียงชัดเจน 4.45 .68 มาก 

5 บทเรียนมีวีดิทัศนประกอบเนื้อหา 4.53 .58 มากท่ีสุด 

6 เนื้อหาแบงเปนหัวขอยอยๆ มีความชัดเจน และจบในเนื้อหา    

ในตนเอง 

4.52 .61 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4-2 (ตอ) 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D แปรผล 

7 เนื้อหามีการนําเสนอครบถวน ตรงตามวัตถุประสงค และ

ทันสมัย 

4.33 .68 มาก 

8 บทเรียนมีสวนของวัตถุประสงคของรายวิชา 4.44 .67 มาก 

9 บทเรียนมีสวนของการประเมินคุณภาพของบทเรียน 4.52 .69 มากท่ีสุด 

10 บทเรียนมีสวนของการทดสอบความรู 4.52 .62 มากท่ีสุด 

11 บทเรียนมีเสนทางการเชื่อมโยง (Navigator) สามารถเขาถึง

สารสนเทศไดงาย 

4.48 .66 มาก 

12 บทเรียนมีปฏิสัมพันธ (การโตตอบ) กับผูเรียนในบทเรียนได 4.42 .73 มาก 

13 บทเรียนมีสวนของการใหขอมูลปอนกลับ 4.50 .67 มากท่ีสุด 

14 บทเรียนมีรูปแบบและตําแหนงท่ีชี้การนําทางมีความสมํ่าเสมอ 4.54 .63 มากท่ีสุด 

15 บทเรียนมีมาตรฐานของบทเรียนท่ีสามารถทํางานรวมกับระบบ

อ่ืนได 

4.47 .66 มาก 

16 บทเรียนสามารถสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 4.54 .68 มากท่ีสุด 

17 บทเรียนมีกระดานสนทนา (Web-broad) 4.53 .65 มากท่ีสุด 

18 บทเรียนมีสวนของการแชท (messenger) 4.45 .65 มาก 

19 บทเรียนมีสวนของสื่อสังคมออนไลน (Facebook) 4.46 .69 มาก 

20 บทเรียนใชภาษาราชการ 4.39 .71 มาก 

21 บทเรียนใชภาษาทองถ่ิน 4.42 .69 มาก 

22 บทเรียนใชภาษาผสมผสานระหวางภาษาราชการและภาษา

ทองถ่ิน 

4.46 .73 มาก 

 รวม 4.47 0.66 มาก 

 จากตารางท่ี 4-2 พบวาความตองการรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน 

โดยภาพรวมทุกรายการอยูในระดับมากเทากับ 4.47 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 

แสดงวาเยาวชนมีความตองการรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส และตองการสวนประกอบ

ตางๆ ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก 

 



66 
 

ตารางท่ี 4-3  ความตองการการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินของเยาวชน 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปรผล 

1 ทานมีความรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ินระดับใด 3.43 .68 ปานกลาง 

2 ทานเห็นวาภูมิปญญาทองถ่ินมีความสําคัญตอสังคม 4.41 .64 มาก 

3 ภูมิปญญาทองถ่ินมีความสําคัญตอประเทศชาติ 4.40 .64 มาก 

4 ภูมิปญญาทองถ่ินเปนเรื่องของผูใหญ 4.30 .79 มาก 

5 ภูมิปญญาทองถ่ินเปนเรื่องของทุกคน 4.49 .66 มาก 

6 ภูมิปญญาทองถ่ินเปนความรู ท่ีถูกถายทอดตอๆกันมาและเปน

ความดีงาม 

4.50 .61 มากท่ีสุด 

7 ทานตองการใหมีการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 4.37 .69 มาก 

8 ทานคิดวาเยาวชนมีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 4.50 .69 มากท่ีสุด 

9 ทานตองการมีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 4.52 .63 มากท่ีสุด 

10 การมีสวนรวมของชุมชน เปนปจจัยสําคัญในการสืบทอด      

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.54 .58 มากท่ีสุด 

 รวม 4.35 0.66 มาก 

จากตารางท่ี 4-3 พบวาเยาวชนมีความตองการความรู การอนุรักษ และการสืบตอภูมิปญญา

ทองถ่ิน ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.66 คือเยาวชนตองการใหมีบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีสงเสริมใหความรูดานภูมิปญญา

ทองถ่ิน และคงไวรักษาไวซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ินตอไป 

 

4.2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถิ่น 

โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม 
ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่อง

ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐมจํานวน 10 คน ผลการ

วิเคราะหแสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4-4  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมเก่ียวกับองคประกอบ 

                  ของรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน     

โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ความเหมาะสม 

1 ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก 4.69 0.48 มากที่สุด 

2 ความเหมาะสมของปจจัยนําเขา  4.69 0.50 มากที่สุด 

3 ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน  4.63 0.50 มากที่สุด 

4 ความเหมาะสมของผลิตผลของการพัฒนารูปแบบ   4.63 0.50 มากที่สุด 

5 ความเหมาะสมของข้ันเตรียมการกอนการเรียนฯ 4.38 0.50 มาก 

6 ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส 4.75 0.45 มากที่สุด 

7 ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ 1 รวมหาสาเหตุและ

แกปญหา 

4.50 0.52 มากที่สุด 

8 ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ 2 รวมลงมือกระทํา 4.25 0.45 มาก 

9 ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ 3 รวมการจัดการ

ผลประโยชน 

4.44 0.51 มาก 

10 ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ 4 รวมการประเมินผล 4.38 0.50 มาก 

11 ความเหมาะสมของปจจัยนําออก 4.56 0.63 มากที่สุด 

12 ความเหมาะสมของระบบยอนกลับ (Feed Back)  4.50 0.63 มากที่สุด 

 รวม 4.53 0.51 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี 4-3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูดวยดวยสื่อ

อิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัด

นครปฐม โดยผูเชี่ยวชาญพบวาภาพรวมของรูปแบบฯ มีคุณภาพมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมทุก

รายการเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 แสดงวารูปแบบการเรียนรูดวยสื่อ

อิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัด

นครปฐม ท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพสามารถนําไปทดลองใชตอไปได 
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4.3 รูปแบบการเรียนรูดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถิ่น โดยการมีสวน

รวมของชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม 

 รูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวม

ของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ประกอบดวยรายละเอียด 2 ดาน ไดแก องคประกอบของ

รูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส และข้ันตอนของกระบวนการเรียนการสอน ดวยกิจกรรมการ

มีสวนรวม (Participation) โดยมีรายละเอียดของรูปแบบดังนี้ 

4.3.1 องคประกอบของรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 
รูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวม

ของชุ มชน  กรณี ศึกษาจั งหวัดนครปฐม ท่ี พัฒนา ข้ึน  ประกอบด วยองคประกอบหลั ก                           

4 องคประกอบดังนี้ 

1. วิเคราะหบริบทการเรียนการสอน 

2. เตรียมการกอนการเรียน 

3. ข้ันตอนกิจกรรมการเรียน 

4. ประเมินผล 

 4.3.2 ข้ันตอนของกระบวนการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน 

โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 
 กระบวนการเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวม

ของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ประกอบดวยข้ันตอนการเรียนการสอน 2 ข้ันตอนดังนี้ 

1. ข้ันเตรียมการกอนการเรียนการ ประกอบดวย 5 ข้ันตอนยอย ดังนี้ 

1.1 ปฐมนิเทศผูเรียน 

1.2  แนะนําการทํากิจกรรม 
1.3  แนะนําการลงทะเบียน 
1.4 ทดสอบความรูเบื้องตนเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.5 วัดความรูกอนการเรียน 

2. ข้ันตอนกิจกรรมการเรียน 
2.1 รวมหาสาเหตุและแกปญหา (Problem Solving Participation) 

2.2 รวมลงมือกระทํา (Action Participation) 

2.3 รวมการจัดการผลประโยชน (Benefit Participation) 

2.4 รวมการประเมินผล (Evaluation Participation) 
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4.3.3 รูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมี

สวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       

 

 

 

   

ภาพท่ี 4-1 รูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมี

สวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 วิเคราะหบริบท  
การเรียน 

1. วิเคราะหปญหา 

2. กําหนดจดุมุงหมาย 

3. วิเคราะหผูเรียน 

4. วิเคราะหกิจกรรม 

5. วิเคราะหเนื้อหา 

6. เตรียมผูเรียน 

7. วิเคราะหส่ือการเรียน 

8. ปจจัยที่สนับสนุนการ

เรียน 

4.0 ประเมินผล 

ความพึงพอใจของเยาวชนที่มีตอ

รูปแบบการเรียนรูดวยส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

2.0 เตรียมกอนการเรียน 

1. การปฐมนิเทศผูเรยีน 

2. .แนะนําการลงทะเบียน 

3. แนะนําการทํากิจกรรม 

4. ทดสอบความรูกอนการเรียน 
 

3.0 ขั้นตอนกจิกรรมการเรียน 

1. รวมหาสาเหตุและแกปญหา 

(Problem Solving Participation) 

2. รวมลงมือกระทํา  

(Action Participation) 

3. รวมการจัดการผลประโยชน 

(Benefit Participation) 

4. รวมการประเมินผล  

(Evaluation Participation) 

 

5.0 ยอนกลับ (Feed Back) 
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ตารางท่ี 4-4  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมดานเนื้อหาสําหรับ 

รูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการ  

มีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ความเหมาะสม 

1. เนื้อหาท่ีนําเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค 4.67 0.52 มากท่ีสุด 

2. การเรียงลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 4.33 0.52 มาก 

3. โครงสรางของเนื้อหาชัดเจน มีความสัมพันธตอเนื่อง 4.67 0.52 มากท่ีสุด 

4. เนื้อหามีความทันสมัย 4.50 0.55 มากท่ีสุด 

5. ความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสม 4.33 0.52 มาก 

6. ใชภาษาถูกตอง เหมาะสมกับระดับผูเรียน (ขอความ

และเสียงบรรยาย) 

4.50 0.84 มากท่ีสุด 

7. รูปแบบบทเรียนบนเว็บดึงดูดความสนใจของผูเรียน 4.50 0.55 มากท่ีสุด 

8. กิจกรรมการเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.67 0.52 มากท่ีสุด 

9. ความถูกตองของขอมูลประกอบเนื้อหา 4.00 0.63 มาก 

10. ความเหมาะสมของแผนการสอน 4.67 0.52 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมดานเนื้อหาในภาพรวม 4.48 0.57 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4-4 แสดงผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา (Content) สําหรับ 

รูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการ  มีสวนรวมของ

ชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม จํานวน 5 คน พบวาเนื้อหาสําหรับรูปแบบการเรียนรูดวย         

สื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ินฯ มีคุณภาพระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมทุก

รายการประเมิน เทากับ 4.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 

ตารางท่ี 4-5  ผลการประเมินคุณภาพสื่อดานการออกแบบการเรียน (Instructional  

                  Design) สําหรับรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ความเหมาะสม 

1. มีการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีชัดเจน 4.67 0.47 มากท่ีสุด 

 



71 
 

ตารางท่ี 4-5 (ตอ)  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ความเหมาะสม 

2. ความคิดสรางสรรคในการออกแบบระบบบริหาร

จัดการเรียนการสอน 

4.83 0.37 มากท่ีสุด 

3. การออกแบบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของ

ผูเรียน 
4.50 0.50 

มากท่ีสุด 

4. กลยุทธการนําเสนอดึงดูดความสนใจ 4.17 0.69 มาก 

5. เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับการเรียนรูอยาง

เหมาะสม 
4.67 0.47 

มากท่ีสุด 

6. มีแบบฝกหัดและการประเมินผลท่ีครอบคลุมตาม

วัตถุประสงค 

4.50 0.50 มากท่ีสุด 

7. การออกแบบผังโครงสรางเว็บไซด (Flow Chart) มี

ความเหมาะสม 

4.67 0.47 มากท่ีสุด 

8. การออกแบบสตอรี่บอรด (Story Board) มีความ

เหมาะสม 
4.17 0.37 

มาก 

9. การออกแบบระบบบริหารจัดการเรียนการสอน

สงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวม 

4.50 0.50 มากท่ีสุด 

10. ความเหมาะสมของแผนการสอน 4.50 0.50 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมดานการออกแบบระบบการเรียน 4.52 0.48 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4-5 แสดงผลการประเมินคุณภาพดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 

(Instructional Design) สําหรับรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบวา

คุณภาพการออกแบบการเรียนการสอนสําหรับรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน 

เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม มีคุณภาพระดับมาก

ท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมทุกรายการเทากับ 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48  
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ตารางท่ี 4-6  ผลการประเมินคุณภาพสื่อดานการจัดการระบบการเรียนการสอน (Learning 

Management System) สําหรับรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของ

เยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ความเหมาะสม 

1. ความสะดวก รวดเร็วและงายในการสมัครสมาชิก 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2. ความเสถียรของระบบ (Stable) 4.40 0.55 มาก 

3. ความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลในแตละหนาจอ 4.40 0.55 มาก 

4. ความสะดวกในการใชงานหนาจอ (User Friendly) 4.20 0.45 มาก 

5. การออกแบบหนาจอมีความคิดสรางสรรค 4.00 0.71 มาก 

6. ขนาดตัวอักษร ภาพกราฟก และวีดิทัศนมีความ

เหมาะสม 

4.40 

 

0.55 

 

มาก 

7. การออกแบบหนาจอมีสัดสวนท่ีเหมาะสมและสวยงาม 4.40 0.55 มาก 

8. ปุม (Button) สัญรูป (Icon) การเชื่อมโยง 

(Hyperlink, Hypertext) มีความชัดเจน ถูกตองและ

สื่อสารกับผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

4.60 

 

0.55 

 

มากท่ีสุด 

9. ความสะดวก รวดเร็วและงายในการใชเครื่องมือ

สื่อสาร ไดแก หองสนทนา (Chat room) กระดานเสวนา 

(Web Board) ขอความสั้น (SMS) และเว็บบล็อก 

(Webblog) 

4.40 

 

0.55 

 

มาก 

10. ความสะดวก รวดเร็วและงายในการปรับปรุงขอมูล

สวนบุคคลของผูเรียน 

4.60 

 

0.55 

 

มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมดานการจัดการระบบเรียนการสอน 4.42 0.55 มาก 

 

ตารางท่ี 4-6 แสดงผลการประเมินคุณภาพดานการจัดการเรียนการสอนสําหรับรูปแบบการ

เรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบวาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

สําหรับรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวม

ของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐมมีคุณภาพระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมทุกรายการเทากับ 4.43 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 
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4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรูดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสของ

เยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 

ตารางท่ี 4-7 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความหมายของคะแนนความพึงพอใจ

ของเยาวชนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรู ข้ันเตรียมการสอน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ความหมาย 

1. การปฐมนิเทศ 3.94 0.50 มาก 

2. ความสะดวกในการลงทะเบียน 4.09 0.64 มาก 

3. ความสะดวกในการทํากิจกรรม 4.16 0.63 มาก 

4. ทดสอบความรูกอนเรียน 4.22 0.49 มาก 

กิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวม 4.10 0.57 มาก 

จากตารางท่ี 4-7 พบวาเยาวชนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ข้ันเตรียมการกอน การ

เรียนรูภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. =0.57) และพิจารณารายขอพบวาเยาวชนมีความ

ความพึงพอใจดานการทดสอบความรูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.22, S.D. =0.49)  ความสะดวกใน

การทํากิจกรรมอยูในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. =0.63) ความสะดวกในการลงทะเบียน อยูในระดับ

มาก ( X = 4.16, S.D. =0.63) และการปฐมนิเทศ อยูในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. =0.50) 

ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4-8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความหมายของคะแนนความพึงพอใจ

ของเยาวชนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรู ข้ันตอนกิจกรรมการเรียน 

กิจกรรมการเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ความหมาย 

ข้ันท่ี 1 รวมหาสาเหตุและแกปญหา (Problem Solving 

Participation) 

4.16 0.63 มาก 

ข้ันท่ี 2 รวมลงมือกระทํา (Action Participation) 4.25 0.72 มาก 

ข้ันท่ี 3 รวมการจัดการผลประโยชน                 

(Benefit Participation) 

4.06 0.62 มาก 
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ตารางท่ี 4-8 (ตอ) 

กิจกรรมการเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ความหมาย 

ข้ันท่ี 4 รวมการประเมินผล (Evaluation 

Participation) 

4.22 0.49 มาก 

กิจกรรมการเรียนในภาพรวม 4.17 0.62 มาก 

จากตารางท่ี 4-8 พบวา เยาวชนมีความพึงพอใจตอข้ันตอนกิจกรรมการเรียนภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.17, S.D. =0.62) และเม่ือพิจารณารายดานพบวาเยาวชนมีความพึงพอใจตอ

กิจกรรมการเรียน ข้ันท่ี 2 รวมลงมือกระทํา (Action Participation) มากท่ีสุด ( X = 4.25,           

S.D. =0.72)  รองลงมาไดแก ข้ันท่ี 4 รวมการประเมินผล (Evaluation Participation) ( X = 4.22, 

S.D. =0.49) ข้ันท่ี 1 รวมหาสาเหตุและแกปญหา (Problem Solving Participation) ( X = 4.16, 

S.D. =0.63) และข้ันท่ี3 รวมการจัดการผลประโยชน (Benefit Participation) ( X = 4.06,          

S.D. =0.62) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-9  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความหมายของคะแนนความพึงพอใจ 

                 ของเยาวชนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ความหมาย 

1. ผูเรียนสามารถติดตอผูสอนไดมากข้ึน 4.63 0.55 มากท่ีสุด 

2. ผูเรียนเขาใจเนื้อหามากข้ึน 4.16 0.51 มาก 

3. ผูเรียนผอนคลายในการเรียนการสอน 4.25 0.44 มาก 

4. ผูเรียนสามารถติดตอกับเพ่ือนในหองเรียนไดมากข้ึน 4.13 0.61 มาก 

5. มีกิจกรรมการเรียนหลากหลายไมนาเบื่อ 4.16 0.63 มาก 

6. ผูเรียนไดทราบผลการเรียนไดตลอดเวลา 4.16 0.57 มาก 

7. ผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากข้ึน 4.66 0.48 มากท่ีสุด 

8. ทําใหผูเรียนมีความสนุกกับการเรียนการสอนมากข้ึน 4.13 0.66 มาก 

9. ทําใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนการสอนมากข้ึน 4.16 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 4-9 (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ความหมาย 

10. ทําใหผูเรียนมีความตองการเรียนในการอนุรักษ       

ภูมิปญญาทองถ่ินมากยิ่งข้ึน 

4.16 0.51 มาก 

11. ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการดูแลภูมิปญญา

ทองถ่ินมากข้ึน 

4.19 0.54 มาก 

12. การเรียนการสอนในลักษณะนี้นักศึกษาไดการมีสวน

รวมมากยิ่งข้ึน 

4.19 0.47 มาก 

13. ผูเรียนมีความรูสึกหวงแหน และเปนสวนหนึ่งของการ

อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.19 0.54 มาก 

14. ผูเรียนตองการใหมีบทเรียนอิเล็กทรอนิกสในลักษณะนี้ 

ในเนื้อหาดานอ่ืนๆ 

4.59 0.50 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.24 0.55 มาก 

 

จากตารางท่ี 4-9 พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก ( X = 4.24, S.D. =0.55) โดยผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมใน

การทํากิจกรรมมากข้ึน ( X = 4.66, S.D. =0.48) รองลงมาไดแก 1) ความพึงพอใจของผูเรียน

สามารถติดตอผูสอนไดมากข้ึน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.63, S.D. =0.55) 2) ตองการใหมี

บทเรียนอิเล็กทรอนิกสในลักษณะนี้กับเนื้อหาดานอ่ืนๆ อยูในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.59, S.D. 

=0.50) 3) ผูเรียนผอนคลายในการเรียนการสอน ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. =0.44) ตามลําดับ  
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development: R&D)  มีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษาความตองการรูปแบบการ

เรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน 2) เพ่ือสรางและพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่อ

อิเล็กทรอนิกสของเยาวชน และ 3) เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของ

เยาวชน โดยมีผลของการวิจัยและการวิเคราะหขอมูลในการนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

5.1 สรุปผล 

5.2 อภิปรายผล 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผล 

 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยโดยเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

5.1.1 ผลของการพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม มีดังนี้ 

 5.1.1.1 รูปแบบการเรียนเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก 

คือ (1) การวิเคราะหบริบทการเรียน (2) เตรียมการกอนเรียน (3) ข้ันตอนกิจกรรมการเรียน (4) การ

ประเมินผล ซ่ึงแยกยอยเปน 17 ข้ันตอน คือ (1) วิเคราะหปญหา (2) กําหนดจุดมุงหมาย (3) 

วิเคราะหผูเรียน  (4) วิเคราะหกิจกรรม (5) วิเคราะหเนื้อหา (6) เตรียมผูเรียน (7) วิเคราะหสื่อการ

เรียน  (8) ปจจัยท่ีสนับสนุนการเรียน (9) ปฐมนิเทศผูเรียน (10) แนะนําการลงทะเบียน (11) แนะนํา

การทํากิจกรรม (12) ทดสอบความรูกอนการเรียน (13) รวมหาสาเหตุและแกปญหา (14) รวมลงมือ

กระทํา (15) รวมการจัดการผลประโยชน (16) รวมการประเมินผล (17) วัดความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรู แตละองคประกอบมีข้ันตอนตางๆ ประกอบดวย 

 5.1.1.1.1 การวิเคราะหบริบทการเรียน แบงเปน 8 ข้ัน คือ (1) วิเคราะหปญหา 

(2) กําหนดจุดมุงหมาย (3) วิเคราะหผูเรียน (4) วิเคราะหกิจกรรม (5) วิเคราะหเนื้อหา (6) เตรียม

ผูเรียน (7) วิเคราะหสื่อการเรียน (8) ปจจัยท่ีสนับสนุนการเรียน 
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 5.1.1.1.2 การเตรียมกอนการเรียน แบงออกเปน 4 ข้ันตอน คือ (1) การ

ปฐมนิเทศผูเรียน (2) แนะนําการลงทะเบียน (3) แนะนําการทํากิจกรรม (4) ทดสอบความรูกอนการ

เรียน 

 5.1.1.1.3 ข้ันตอนกิจกรรมการเรียน แบงออกเปน 4 ข้ันตอน คือ (1) รวมหา

สาเหตุและแกปญหา (Problem Solving participation) (2) รวมลงมือกระทํา (Action 

participation) (3) รวมการจัดการผลประโยชน (Benefit Participation) (4) รวมการประเมินผล 

(Evaluation Participation)  

 5.1.1.1.4 การประเมินผล มีข้ันตอน 1 ข้ันตอน คือ วัดความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรู  

 ผลการสรุปจากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการประเมินรูปแบบการพัฒนา

รูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม จํานวน 10 คน ผลท่ีไดคือ ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของการ

พัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวม

ของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมเห็นวาเหมาะสมอยู ในระดับมากท่ีสุด              

แตผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหปรับการเขียนรายละเอียดในแตละข้ันตอนของรูปแบบใหอยูในรูปของ 

Generic Model และองคประกอบในรูปแบบของการพัฒนาในครั้งแรกมีองคประกอบคอนขางมาก 

อาจรวบใหมีองคประกอบท่ีจัดรวมกันเปนองคประกอบรวมใหนอยลง แสดงใหเห็นวารูปแบบการ

พัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวม

ของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในการนําไปใชงานได   

ในการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินได 

 5.1.1.2 ผลการประเมินเนื้อหาสําหรับรูปแบบการพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่อ

อิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัด

นครปฐม จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบวา เนื้อหาภูมิปญญาทองถ่ิน มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับ

รูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน ในภาพรวมมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.57)  

 5.1.1.3 ผลการประเมินคุณภาพสื่อดานการออกแบบการเรียนการสอนสําหรับรูปแบบ

การเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบวา คุณภาพสื่อดานการออกแบบการ

เรียนในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.52, S.D. = 0.48)  

  5.1.1.4 ผลการประเมินคุณภาพสื่อดานระบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับรูปแบบ

การเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบวาคุณภาพสื่อดานระบบการจัดการ
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เรียนการสอนสําหรับรูปแบบการเรียน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 4.42   

S.D. = 0.55)   

 5.1.1.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรูดวยสื่อ

อิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัด

นครปฐม พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่อง

ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก ( X = 

4.24, S.D. = 0.55) 

 

5.2 อภิปรายผล 

 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้ไดรูปแบบการเรียนรูดวย

สื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ินฯ  เพ่ือเปนแหลงการศึกษา แหลงการเรียนรู 

แหลงการศึกษาคนควาความรูดานภูมิปญญาทองถ่ินในมิติตางๆของจังหวัดนครปฐม ท่ีสามารถนําไป

เปนแนวทางในการการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  โดยผลจากการวิจัยไดคนพบประเด็นสําคัญ

ท่ีสมควรนํามาพิจารณาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  5.2.1 รูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมี

สวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม มีกระบวนการพัฒนาท่ีประกอบดวยการสํารวจความ

ตองการ สภาพปญหา และความตองการในอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน จากกลุมตัวอยาง จํานวน 120 

คน และการวิเคราะหสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนจํานวน 4 รูปแบบ (Joyce and Weil, 

1996; Arends, 1998; Anderson, 1997; ทิศนา, 2554) และนํามาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ดวยเว็บเควสทโดยใชปญหาเปนหลัก จํานวน 4 องคประกอบ ประกอบดวย (1) บริบทการเรียนการ

สอน (2) การเตรียมการกอนการเรียนการสอน (3) กิจกรรมการเรียนการสอน (4) การวัดและ

ประเมินผล นํารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนไปนําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน เพ่ือ

ประเมินโครงรางรูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการ

มีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม  ผลจากการประเมินผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหรวม

องคประกอบท่ีสามารถจัดอยูในองคประกอบดวยกันใหเปนองคประกอบรวมกัน นํารูปแบบการ

เรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ใหผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบการเรียนการสอน จํานวน 5 คน ได

องคประกอบหลัก 4 องคประกอบ สอดคลองกับ สุจิตรา (2550) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนแบบสืบสอบบนเว็บวิชาวิทยาศาสตรโดยใชการชวยเสริมศักยภาพเพ่ือพัฒนาทักษะการ

แกปญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผลการศึกษาพบวาไดรูปแบบการเรียนการสอน             

4 องคประกอบไดแก (1) หลักการหรือแนวคิดเก่ียวกับการสอน (2) วัตถุประสงค (3) กระบวนการ
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เรียนการสอน (4) การวัดและประเมินผล และผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคลองกันและเห็นดวยใน

ระดับมากวาโดยภาพรวมรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนมีความเปนไปไดใน        

การนําไปใชจริง สอดคลองกับ ปณิตา (2551) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ

แบบผสมผสานโดยใชปญหาเปนหลักเพ่ือพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบัณฑิต 

ผลการศึกษาพบวาไดรูปแบบการเรียนการสอนประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ ไดแก 

(1) หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน (2) วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน             

(3) กระบวนการเรียนการสอน (4) การวัดและประเมินผล ผลการประเมินผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นตอ

รูปแบบการเรียนการสอนสอดคลองกันโดยในภาพรวมท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมในระดับมากและมี

ความเปนไปไดในการนําไปใชจริงในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับ โสภาพันธ (2553) ท่ีไดศึกษาการ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลักผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความสามารถในการแกปญหา ทางการพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัด

สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบวาไดรูปแบบการเรียนการสอน

ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก (1) ปจจัยนําเขา (2) กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช

ปญหาเปนหลัก (3) ปจจัยนําออก (4) ขอมูลปอนกลับ ผลการรับรองรูปแบบการเรียนการสอน        

จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน สรุปไดวารูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและมีความเปนไป

ไดในการนําไปใช สอดคลองกับ ณัฐกร (2553 ก) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนท่ีใชปญหา

เปนหลักดวยเครื่องมือทางปญญาแบบไฮเพอรมีเดียเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาของ

นิสิตนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตรระดับปริญญาบัณฑิต ผลการศึกษาพบวา ไดรูปแบบการเรียน 4 

องคประกอบ ไดแก (1) วัตถุประสงคของรูปแบบ (2) หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบ (3) 

องคประกอบของรูปแบบ (4) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ (5) การประเมินผลของรูปแบบ 

ผลการประเมินรับรองความเหมาะสมของรูปแบบ ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคลองทุกหัวขอซ่ึงอยูใน

ระดับท่ียอมรับไดและสามารถนําไปใชไดจริง 

  5.2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนดวยเว็บเควสทโดยใช

ปญหาเปนหลัก พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดกระบวนการเรียนการสอนในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับสิรัชชา (2555) ไดศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อสังคม

ออนไลนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา 

1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมในระดับมากทุกดาน 2) นักเรียนทุกคนผานเกณฑการ

ประเมินการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน นักเรียนท่ีอยูในเกณฑระดับคุณภาพดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 

69.74 ระดับดีคิดเปนรอยละ 30.26 และไมมีนักเรียนคนใดอยูในระดับไมผาน 3) นักเรียนมีความพึง

พอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมาก  พิไลวรรณ (2551) ไดศึกษา การสรางบทเรียนแสวงรูบน

เว็บเชิงคิดวิเคราะห โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง พบวานักเรียนมี

ความพึงพอใจตอบทเรียนแสวงรูบนเว็บเชิงคิดวิเคราะห เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง อยูในเกณฑความพึง
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พอใจระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ แจมจันทร (2546) ท่ีเห็นวาผูเรียนสามารถเรียนรูได

โดยอิสระ ไมมีใครบังคับ เรียนไดตามความสามารถของแตละคน และมีกระบวนการกลุมเขามา

ชวยเหลือสําหรับสมาชิกในกลุมท่ีมีผลการเรียนต่ํา อีกท้ังบทเรียนมีการนําเสนอเนื้อหาท่ีนักเรียน

สามารถควบคุมการเรียนรูไดดวยตนเอง สามารถศึกษา ทบทวน ทําแบบฝกหัดท่ีมีการใหผลปอนกลับ

ไดทันที การตรวจสอบความกาวหนาและความเขาใจในเรื่องท่ีศึกษา ทําไดอยางไมจํากัดเวลาและ

สถานท่ี และสอดคลองกับการวิจัยของ Lind (2001) ท่ีระบุวาการสอนโดยใชรูปแบบบทเรียน

ออนไลนแบบเว็บเควสทสงผลใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมาก และใหความรวมมือใน

ทุก ๆ ดานซ่ึงแสดงออกถึงเจตคติท่ีดีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสนี้ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิด

ของ Driscoll (2002) ท่ีกลาววา กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเว็บสามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูท่ีทาทาย ตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรูของผูเรียน ทํา

ใหสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของตนเองไดดีกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บทําให

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางอิสระ สงผลใหเกิดการเรียนท่ีกระฉับกระเฉง (Active Learning) ทําให

ผูเรียนเปนผูท่ีมีความกระฉับกระเฉงในการเรียนรู (Active Learner) และสามารถลดเวลาการเขาชั้น

เรียนได 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

  1. การศึกษาการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชนไดมีจิตสํานึกการดูแล นั้น

ตองมีกิจกรรมแบบบุคคลดวย เพ่ือเปนการตรวจสอบพฤติกรรมของผูเรียน 

  2. ควรมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เพราะเยาวชน

ระดับอุดมศึกษาจะเปนกําลังสําคัญในการดูแลภูมิปญญาทองถ่ินตอไป 

  3. การวัดพฤติกรรมการการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ควรมีแบบวัดเรื่องการเจตคติ ทัศนคติ 

จิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 

   

 5.3.2   ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

  1. บทเรียนควรจัดใหมี weblog เพ่ือใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น แสดงความเห็นกับ

เพ่ือนๆ ดวยกันและกับผูสอน 

  2. การนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไปใชงาน  หนวยงาน สถานศึกษาควรมีการจัดเตรียม

อุปกรณคอมพิวเตอร และระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีความพรอมในการใชงาน 

  3. รูปแบบการเรียนรูของสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนรูปแบบการเรียนรูเฉพาะทองถ่ินจังหวัด

นครปฐม ฉะนั้นควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนรูในทองถ่ินอ่ืนๆประกอบดวย 
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  4. ควรศึกษากิจกรรมรูปแบบอ่ืนท่ีใชในสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือชวยใหผูเรียนมีประสบการณ

ตรงในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 

  5. การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสควรนําสื่อสังคมออนไลนมาประยุกตใชในบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส 
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แบบประเมินความตองการแบบประเมินความตองการรูปแบบการเรียนรู 

ส่ืออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน 
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แบบประเมินความตองการรูปแบบการเรียนรูส่ืออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน  

เรื่องภูมิปญญาทองถิ่น 

 โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 

หัวขอ :  การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถ่ินโดย

การมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

ผูวิจัย อาจารย ดร.สุรกิจ ปรางสร 

สาขา เทคโนโลยีนิเทศศิลป 

คณะ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

 

คําช้ีแจง แบบประเมินเปนมาตรวัดแบบประเมินคา โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับ

ระดับความคิดเห็นของทาน 

  5  หมายถึง  มีความเห็นวา คุณภาพสื่ออยูในระดับมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง  มีความเห็นวา คุณภาพสื่ออยูในระดับมาก 

  3 หมายถึง  มีความเห็นวา คุณภาพสื่ออยูในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง  มีความเห็นวา คุณภาพสื่ออยูในระดับนอย 

  1  หมายถึง  มีความเห็นวา คุณภาพสื่ออยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

บทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชนเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ขอใหทานเขาไปศึกษาไดท่ี http://localwisdom.rmutr.ac.th/ เพ่ือ

ประกอบการประเมิน 

 

ลําดั

บ 
รายการคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความคิดเห็นดานเน้ือหา ดานความถูกตอง ความเหมาะสม และความครบถวนสมบูรณ จากหัวขอตอไปน้ี 

1 หัวขอเนื้อหาครอบคลุมตามรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส      

2 ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค      

3 ความชัดเจนของการอธิบายเนื้อหา      

4 ความถูกตองของเนื้อหา      

5 ความสมบูรณของเนื้อหา      

6 ความถูกตองของภาษาที่ใช      

7 ความเหมาะสมของการเรียงลําดับเนื้อหา      

8 ความนาสนใจของการดําเนินเร่ือง      

http://localwisdom.rmutr.ac.th/
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ตอ 

ลําดับ รายการคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความคิดเห็นดานการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานการจัดองคประกอบ การใชสี การสื่อความหมาย การ

เชื่อมโยง (Link) และการมีปฏิสัมพันธของสื่ออิเล็กทรอนิกส 

9 ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบเนื้อหา      

10 รูปแบบของเว็บไซด มีความเหมาะสมกับเนื้อหาภูมิปญญาทองถ่ิน      

11 การออกแบบเว็บไซดสื่ออิเล็กทรอนิกสเหมาะสมกับเนื้อหาภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

     

12 การจัดรูปแบบและองคประกอบของเว็บไซดสื่ออิเล็กทรอนิกสงายตอ

การอานและการใชงาน 

     

13 รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรเหมาะสมและสบายตา      

14 ตําแหนงของเมนู หมวดหมู ปุมและทิศทางเหมาะสมตอการใชงาน สื่อ

ความหมายเขาใจงาย 

     

15 รูปภาพประกอบ ภาพนิ่ง ภาพวดิีโอ สอดคลองกับเนื้อภูมิปญญา

ภายในเว็บ และสื่อความหมายไดถูกตอง 

     

16 การจัดหมวดหมูของขอมูลเปนระบบ ชัดเจน      

17 การเชื่อมโยง ลิงค (Link) ไปยงัเมนูตางๆ มีรูปแบบที่เขาใจงาย อานได

สะดวกชัดเจน 

     

18 การเชื่อมโยงหนาเว็บเพจทัง้ภายในและภายนอกเว็บไซดมีความถูกตอง      

19 ความรวดเร็วในการดาวนโหลดขอมูล      

20 ระบบติดตอสื่อสาร การโตตอบระหวางผูใชกับเวบ็ไซดสื่อ

อิเล็กทรอนิกสเหมาะสม 

     

ขอเสนอแนะ 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ.................................................................. 

(..................................................................) 

      ผูประเมิน 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงยิ่งที่กรุณาประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส อันเปนประโยชนตอ

งานวิจยัคร้ังนี้เปนอยางมาก อาจารย ดร.สุรกิจ ปรางสร โทร 081-814-6406 

Surakij.p@Rmutr.ac.th 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ตัวอยางหนาจอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถิ่นโดยการมีสวนรวม 

ของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 
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ภาพท่ี ข-1 หนาจอแสดงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
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