
บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 

การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาใน

การพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 สว่นดังนี ้

ส่วนที่ 1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการบนฐานของภูมิปัญญาและ

สถานศกึษาการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัด

เชยีงใหม่ 

ส่วนที่  2 เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาและวิธีการถ่ายทอด            

ภูมริูภู้มธิรรมใหแ้ก่เด็กนักเรียน 

ส่วนที่ 3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษาแบบผูป้กครองมีสว่นร่วม 

ส่วนที่ 4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก

นักเรียนแบบสร้างตนเพื่อชีวติและสังคม 

รายละเอียดดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการบนฐานของ        

ภูมิปัญญาและสถานศึกษาการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุม

ชมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด รูปแบบ และหลักการ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

แนวคิด และหลักการบูรณาการ การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อ

ท้องถิ่น 

บูรณาการ คือ การท าให้หน่วยย่อยๆ ทั้งหลายที่สัมพันธ์ อิงอาศัยซึ่งกันและกันเข้า

มาร่วมท าหน้าที่ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว 

การบูรณาการ หมายถึง ความสมบูรณ์ ความเต็ม ความพอดี ความสมดุล ความผสมกลมกลืน 

มีสัดส่วนพอเหมาะ สนองวัตถุประสงค์และเป็นเอกภาพ โดยมีแนวคิดที่ส าคัญ คือ ของบูรณา
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การเป็นสภาวะและเทคนิค ไม่ใช่รูปแบบ, เกิดขึ้นได้โดยการปฏิบัติ, มิใช่เป็นเพียงการเชื่อมโยง 

แตเ่ป็นการผสมกลมกลืนกันอย่างได้สัดส่วน สมดุล และน าไปใช้อย่างได้ผล บูรณาการจึงมุ่งผล

การปฏิบัติมากกว่ารูปแบบ และบูรณาการเป็นกระบวนการเต็มรูป มีหลักการ องค์ประกอบ 

ภาพรวม จุดเริ่มต้น วิธีการ และผลที่ เกิด ซึ่งเป็นองค์รวมของบูรณาการ คือ ภาพรวม (The 

whole) ส่วนประกอบ (The part) หลักการ (Principle) กระบวนการ (Process) วิธีการ 

(Methodology) และผลที่เกิด (Outcomes) (สุมน  อมรวิวัฒน,์ 2544) 

รูปแบบและลักษณะของการบูรณาการทางการศึกษา 

การบูรณาการทางการศกึษามีหลายรูปแบบ ดังนี้ (เสรมิศร ี ไชยศร และคณะ, 2526) 

บูรณาการในหลักสูตร ซึ่งเป็นลักษณะการผสมผสานประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้

เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อความเข้าใจ  และชีวิตจริงของผู้เรียนการผสมผสาน

ประสบการณ์การเรียนรู้ดังกล่าวอาจเป็นการผสมผสานเนื้อหารายวิชาต่างๆ ที่มีอยู่ใน

สาขาวิชาเดียวกันก็ได้หรือเป็นการผสมผสานเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่อยู่ต่างสาขาวิชากันก็ได้ การ

เลือกเนื้อหาวิชาและวิธีสอนเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ความมุ่งหมายของการบูรณาการ

บรรลุผลบูรณาการภายในสาขาวิชา เป็นการบูรณาการระหว่างรายวิชาย่อยๆ ในสาขาวิชา

เดียวกัน เชน่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีวชิาย่อยๆ คอื ฟิสกิส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยาและดารา

ศาสตร ์

 บูรณาการระหว่างสาขาวิชา เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาย่อยๆ ต่างๆ ที่อยู่ต่าง

สาขาวิชากัน เช่น การเรียนเรื่องหนึ่งอาจมีเนื้อหามาจากภูมิศาสตร์ (สังคมศาสตร์) ชีววิทยา 

(วิทยาศาสตร์) สุขศึกษา (พลานามัย) และการเรียนโคลงกลอน (ภาษาไทย) เป็นต้น 

ลักษณะการจัดบูรณาการมี 2 ลักษณะใหญ่ คือ บูรณาการรวมส่วนทั้งหมด (Total 

Integration) เป็นการบูรณาการแบบกว้างทั้งโปรแกรม และการบูรณาการเป็นบางส่วน (Partial 

Integration) เป็นการรวมประสบการณ์ของบางสาขาวิชาเข้าด้วยกัน อาจเป็นหมวดวิชาหรือ

กลุ่มวิชาซึ่งภายในสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี เรียกว่า เป็นบูรณาการแบบโครงการ (Project 

Integration)  

หลักการบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีปรัชญาที่เน้นความเป็นอุดมศึกษาเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น มีการประยุกต์ความรู้ที่เป็นสากลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น มีภารกิจ

หลัก คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แต่จาก

สภาวการณ์ในปัจจุบัน ได้มีการแยกสอนในการปฏิบัติภารกิจหลักทั้งหลายเหล่านี้ กล่าวคือ 
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อาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่ในการสอนนักศึกษาเป็นหลัก ทั้งภาคปกติ ภาคขยายโอกาส และภาค

การศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) รวมถึงในบางคณะที่มีการเปิดสอนโครงการพิเศษ เช่น โครงการ

ปริญญาตรีที่สอง โครงการกลุ่มสนใจเคมี โครงการกลุ่มสนใจ อบต. เป็นต้น มีการก าหนด

มาตรฐาน การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล นอกจากนั้น อาจารย์ผู้สอนยังต้อง

แบ่งเวลาในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการสอนในฝ่ายต่างๆ อีกด้วย ในส่วนของการบริการ

วิชาการ ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการวางแผนงาน จัดให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมใน

รูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในภารกิจนี้เล็กน้อยเท่านั้น ในด้านการวิจัย ยังคงมี

อาจารย์ผู้สอนส่วนน้อยที่มีการปฏิบัติภารกิจหลักนี้ ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ได้รับทุนสนับสนุนจาก

ภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการวิจัยในช้ันเรยีนและมีงานวิจัยบางสว่นที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย ในส่วนของนักศึกษาก็ได้รับการสอนตามเนื้อหา ต ารา ปฏิบัติตัวตามที่ครู

วางแผน และก าหนดกิจกรรมไว้ เมื่อผ่านการทดสอบก็จบตามหลักสูตร และชุมชนมีบทบาท

เพียงใหก้ารสนับสนุนทรัพยากร ผลจากการปฏิบัติงานแยกส่วนดังกล่าวท าให้มหาวิทยาลัยราช

ภัฏไม่สามารถปฏิบัติการให้ภารกิจหลักดังกล่าวประสบผลส าเร็จได้ตามที่คาดหวัง ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจงึควรมีการบูรณาการภารกิจทั้งหลายเข้าด้วยกัน ซึ่งจะท าให้อาจารย์ผู้สอน 

นักศึกษา และชุมชนได้รับการตอบสนองในหลายๆ ด้านพร้อมๆ กัน ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบรรลุเป้าหมายดังกล่าว (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.่ 2560 ออนไลน์) 
 

 

หลักการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

1. ผลงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนจะเป็นงานหนึ่งที่เป็นรูปธรรมที่จะชี้แจง

ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏท าหน้าที่มหาวิทยาลัยอุดมศกึษาเพื่อท้องถิ่นสมบูรณ์หรอืไม่ 

2. ก าหนดขอบเขตและแนวทางในการให้บริการชุมชน ให้เหมาะสมกับ 

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

3. ตอบสนองโครงการพระราชด าริ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการตามโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรแนวใหม่ การใช้หมู่บ้าน

หรอืต าบล เป็นตัวอย่างและสรา้งเครือขา่ยใหก้ว้างขวางตอ่ไป รวมทั้งพยายามชี้น าชาวบ้านให้มี

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. มหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐ ที่

กระจายอ านาจไปสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นทั้งที่ปรึกษา สนับสนุน ช่วยเหลือกิจกรรม

ทางวิชาการหลายๆ อย่างของมหาวิทยาลัยอาจจ าเป็นต้องลงสู่ อบต . เช่น การฝึกงาน การ
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ฝึกสอนของนักศึกษา การท าวิจัย การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการใน

องค์กรของท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัย ไม่วา่จะเป็นอาจารย์หรอืนักศกึษาจะเป็นผูชี้น้ าของท้องถิ่น 

5. ระดมทรัพยากรทุกด้านของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร นักศึกษา ที่

จะมาประสานภารกิจ เพื่อใหง้านบริการวิชาการแก่ชุมชนประสบความส าเร็จ 

6. รูปแบบการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต้องหลากหลาย เป็นไปตาม 

ความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

7. ประสาน แสวงความร่วมมือ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง

ภายในและต่างประเทศที่จะมาร่วมการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน 

8 ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาระบบ 

ฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศให้สมบูรณ์ที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชนไ์ด้ 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ ต้องให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่ทุกคนในท้องถิ่น อาจจะจัดในรูปการอบรมระยะสั้น จัดสัมมนา และเปิด

โอกาสให้บุคคลภายนอกมาใช้สถานที่และแหล่งความรู้อย่างเต็มที่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม่. 2560 ออนไลน์) 

 

ทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการ

ตรวจสอบ การด าเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 

รูปแบบการมสี่วนรว่มของประชาชนที่โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์(Cohen & Uphoff, 1977) เสนอไว้ว่า 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นการตัดสินใจมีความส าคัญมากสาเหตุว่าการตัดสินใจจะ

ส่งผลต่อการปฏิบัติการ และการปฏิบัติการจึงมีผลต่อไป ยังการรับผลประโยชน์และการ

ประเมินผลในขณะเดียวกัน เพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะมีผลโดยตรงต่อการรับผลประโยชน์

และการประเมินผลด้วย รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen and 

Uphoff มีขัน้ตอน 4 ขั้น ดังนี้ (1) ตัดสินใจ (2) ปฏิบัติการ (3) รับผลประโยชน์ (4) ประเมินผล 

หลักการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม มีดังนี ้(เติมศักดิ์. www.temsak.com, 25/10/2553) 

  1. อาศัยประสบการณเ์ดิมของผู้เรยีน 

  2. เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ท้าทายต่อเนื่อง และเป็นฝา่ยกระท า (Active Learning) 

  3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรยีนด้วยกัน และผูเ้รียนกับผูเ้รียน 

  4. ปฏิสัมพันธ์ที่ช่วยขยายเครอืข่ายความรู้ 

  5. มีการสื่อสารโดยการพูดหรอืการเรียน 
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 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่เน้นการเรียนการฝึกทักษะ และ

การสร้างเจตคติจากประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ หรือเป็น

ผู้กระท า เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

เป็นการเรียนรู้ที่จะต้องเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเอง และระหว่างผู้เรียนกับ

ครูผู้สอน และผลที่ได้ (Product) จะก่อให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ แนวทาง การ

ปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติตนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ โดยการถ่ายทอดภาษา การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ การคิด วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุปผลและการน าความรู้ทักษะต่างๆ 

รวมทั้งเจตคติและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ

ก่อใหเ้กิดเป็นทักษะชีวติติดตัวของผูเ้รียนตลอดไป  

 

แนวคดิเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน 

  ความเข้มแข็งของชุมชนเป็นสิ่งที่แสดงถึงคามสามารถของแต่ละชุมชนที่รวมตัวกันของ

คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเมอืงหรอืในชนบททั้งที่รูจ้ักกัน โดยมีพืน้ฐานของความมีจติส านึกที่

ต้องการจะมีสว่นรว่มในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะแก้ไขปัญหา วิเคราะหท์างเลือก และ

ตัดสินทางเลือกน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ พัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ พัฒนา

ไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนท าให้ชุมชนมีความสามารถที่พึ่งตนเองอย่างมี

ศักดิ์ศร ีมคีวามภูมใิจ และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 

 ประเวศ  วะสี (2540, หน้า 36-37) เสนอไว้ว่า ความเข้มแข็งของชุมชนมี

ส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ธรรมะ การเรียนรู้ และการจัดการ กล่าวโดยภาพรวม 

คือ ธรรมมะ การเรียนรู้ และการจัดการ แต่ละองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งยังไม่เพียง

พอที่จะเผชิญกับความยากของปัญหา แต่เมื่อทั้ง 3 เข้ามาผนวกกัน ศักยภาพอันสูงส่งจึง

เกิดขึ้น การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม

และสิ่งแววดล้อมอย่างบูรณาการ กล่าวคือ เรื่องความเข็มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจเป็นเรื่อง

ที่ส าคัญอย่างยิ่งยวดต่ออนาคตของประเทศ ควรที่ทุกฝ่ายในสังคมจะศึกษาให้เข้าใจและ

รณรงค์เคลื่อนไหวให้เป็นทิศทางและกระแสสังคมที่จะขับเคลื่อนนโยบายและการกระท าไปสู่

ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากรทั้งของรัฐและเอกชนมีมากเกินพอที่จะ

สนับสนุนให้ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง แตท่รัพยากรเหล่านีใ้ช้ไปอย่างกระจัดกระจายไม่

เป็นระบบและไม่มีจุดรวมที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน การใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ

จะสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนได้  
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แนวคดิเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการศึกษา 

 รุ่ง  แก้วแดง  (2541: 230-241) อธิบายว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควบคู่ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมตาม

วัตถุประสงค์ของการเรียนดังนี้ 

 1. การเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยบนฐานของชุมชน หมายถึง การเรียนที่น าเอาเนื้อหา               

ภูมิปัญญาไทย  และวิธีการสอนแบบภูมิปัญญาไทยมาสอนให้นักเรียนและใช้กิจกรรมของ

ชุมชนเป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบนีจ้ะท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนได้ ตั้งแต่

การก าหนดนโยบายการศึกษาในโรงเรียน การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดถึงการ

ติดตามและประเมินผล ทั้งนี้กิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของชุมชน ซึ่ง

หมายถึงชุมชนจะต้องมีสถาบันการเรียนรู้ของชุมชนเอง สถาบันการเรียนรู้ของชุมชนเป็น

สถาบันที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาความรู้ สร้างความรู้ใหม่ให้กับชุมชนโดยมีการ

บริหารจัดการโดยชุมชน  และสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการก าหนดกิจกรรมของชุมชน 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเรียนรู้ของชุมชนกับโรงเรียนในความหมายของการเรียนโดย

ใช้ภูมิปัญญาไทยบนฐานของชุมชนนั้น โรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การเรียนในโรงเรียน

และการเรียนในชุมชนจงึถือวา่เป็นกระบวนการเดียวกัน 

 2. การเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยบนฐานของโรงเรียน หมายถึง การเรียนที่น าเอา

เนื้อหาภูมิปัญญาไทย และวิธีการสอนแบบภูมิปัญญาไทยมาสอนให้นักเรียนโดยจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน สอดแทรกเข้าสู่เนื้อหาวิชาที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละระดับ ซึ่งทั้งเนื้อหาวิธี

สอน จ านวนคาบและเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับการก าหนดร่วมกันของโรงเรียนและชุมชน การเรียน

รูปแบบนี้โรงเรียนต้องส ารวจความต้องการและศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา ทั้งด้านเนื้อหาผู้สอนและผลกระทบต่อชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมการเมือง และสิ่งแวดล้อม น ามาจัดท าเป็นเนื้อหาวิชาภูมิปัญญาไทยผลักดันให้

กลายเป็นหลักสูตรท้องถิ่นต่อไป 

 จากแนวคิดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนดังกล่าว จะพบว่าเป็นการ

ร่วมมือระหว่างบ้าน ชุมชน โรงเรียน ที่มุ่งเน้นคุณภาพนักเรียน ได้เรียนสิ่งที่ใกล้ตัวตามสภาพ

ความเป็นจริง  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตให้รักและหวงแหนภูมิปัญญาในท้องถิ่น เห็นคุณค่าและสืบทอด

ภูมปิัญญาอย่างภูมิใจ  ควบคู่กับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเฉพาะประชาธิปไตย

ที่เป็นวิถีชีวิตด้านคารวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมนอกจากวิธีการถ่ายทอดที่ต้อง

อาศัยเครอืข่ายของการเรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2541:91-92,117-

118)ได้ท าการศกึษาเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดความรูข้องภูมิปัญญาในรูปแบบต่างๆ ไว้ดังนี้ 
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 1. การจัดประสบการณ์ตรงในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ที่มารับการถ่ายทอดให้เกิดการ

ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะวัยเด็ก  ผู้ทรงภูมิปัญญาหลายท่านเห็นตรงกันว่า วัยเด็กเป็นวัยที่ส าคัญ

ต้องถ่ายทอดและปลูกฝังให้พวกเขาได้ปฏิบัติจริงเชิญวิทยากรการถ่ายทอดความรู้ให้กับ

กลุ่มเป้าหมายที่สถาบันและองค์ตา่งๆ จัดขึน้ 

 2. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ห้กับกลุ่มเป้าหมายที่สถาบันและองค์กรตา่งๆ จัดขึน้ 

 3. ถ่ายทอดผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  ภาพยนตร์ ตาม

เงื่อนไขและโอกาสที่มเีหล่านี ้เป็นต้น 

 4. การถ่ายทอดภูมิปัญญาในรูปของสื่อการบันเทิง โดยสอดแทรกในกระบวนการและ

เนื้อหา  หรือค าร้องของบันเทิง เช่น ค าซอของภาคเหนือ ค าร้องเหล่านี้จะกล่าวถึง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น คติธรรมค าสอนของศาสนา 

การเมือง การปกครอง  การประกอบอาชีพ  การรักษาโรคพื้นบ้าน รวมทั้งการปฏิบัติตนตาม

จารีตประเพณีต่างๆ  

วิธีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน มีหลักการดังนี้  (ส านักงาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ. 2542 : 28-29)  

1.โรงเรียนเป็นผู้น ากิจกรรมหรือเนื้อหาที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือพัฒนาหลักสูตร

ในโรงเรียนให้เด็กได้เรียนรู้โดยคัดเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมให้สอดคล้องความต้องการของ

ท้องถิ่น 

 2. โรงเรียนเชิญเจ้าของภูมิปัญญาได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านหรือปัญญาชาวบ้านช่าง

เทคนิค  ชาวบ้านหรือช่างฝีมือชาวบ้านมามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและร่วมการเรียน

การสอนและการพิจารณาภูมปิัญญาท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนอยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนใน

ด้านความเหมาะสมทั้งกิจกรรมเนื้อหาสาระและวัยของเด็กนักเรียนควรเป็นคณะกรรมการ

ร่วมกันพิจารณา 

 3.  การน าสิ่งที่เป็นองค์ความรูใ้นท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนออกไป

ส ารวจแล้วน ามาจัดการเรียนการสอน ครูผู ้สอนควรน าความรู ้ที ่ม ีอยู ่ในท้องถิ ่นมา

สอดแทรก ในเนือ้หาวิชาที่สอนและจัดเป็นพิพิธภัณฑห์รอือุทยานการศึกษา 

แนวคดิเกี่ยวกับการบรหิารโดยใช้สถานศึกษาหรอืโรงเรียนเป็นฐาน 

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ศิริธร พิมพ์ฝด. 2549: ออนไลน์) เป็นกลยุทธ์การ

บริหารและการจัดการศึกษาที่กระจายอ านาจการตัดสินใจให้โรงเรียนค่อนข้างเบ็ดเสร็จจึง

นับเป็นการบริหารจัดการ ที่ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะความส าเร็จหรือความล้มเหลวใน

การจัดการศกึษาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่โรงเรียน 
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 ความส าเร็จของการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง ไปสู่โรงเรียนที่จะท าให้โรงเรียน

ปรับเปลี่ยนสภาพไปสู่การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือการบริหารจัดการด้วยตนเอง

อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีความต้องการจ าเป็นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน เป็นอย่างมากที่จะ

สร้างสรรคอ์อกแบบระบบ และกระบวนการการบริหารที่มีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จให้โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา สามารถใช้การ

บริหารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานได้อย่างมปีระสิทธิภาพนั้น  มีดังนี ้คือ 

1. การสร้างความตระหนัก / ความรูค้วามเข้าใจใน SBM 

2. การพัฒนาวิชาชีพผูบ้ริหาร 

3. การพัฒนาวิชาชีพครู 

4. การมวีิสัยทัศน์ 

5. การบริหารจัดการที่เป็นระบบ 

6. พัฒนาการมสี่วนรว่มในเรื่องการบริหารหลักสูตร 

7. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

8. การมวีิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานที่เป็นระบบ 

9. การให้รางวัล  
 

 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสถานศึกษาการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชม

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

สุกัญญา แก้วหล้า (2558: 1-18) ได้ศึกษาวิจัยแนวทางทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พบศักยภาพของ

ชุมชน และปัญหาความตอ้งการ รวมถึงแนวทางพัฒนาเพื่อจัดการศึกษาในชุมชน 7 ด้าน ได้แก่ 

ปัญหาและแนวทางที่ต้องการพัฒนาด้านงานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านงาน

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านงานวัดผลและประเมินผล ด้านงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้านงานพัฒนาส่งเสริม

การใช้แหล่งเรียนรู้ และ ด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยใช้

หลักการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของโคเฮน และ อัพโฮบ ได้แก่  (1) ร่วมตัดสินใจ (2) 

ร่วมปฏิบัติการ (3) ร่วมรับผลประโยชน์ และ (4) ร่วมประเมินผล ผลการวิจัยที่เสนอแนวทาง

พัฒนาตามปัญหาและความตอ้งการ แสดงในตารางที่ 2.1 – 2.7 ต่อไปนี ้ 
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ตารางท่ี 2.1 ด้านงานพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา  

ปัญหา 
การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ Uphoff) 
แนวทางการพัฒนา 

1 .  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถในด้านหลักสูตร

ของสถานศึกษา 

2. น าหลักสูตรของสถานศึกษา

อื่นมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 

3. ครูและบุคลากรขาดความรู้

ความเข้าใจในหลักสูตรของ

สถานศกึษา 

4. หลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้ขาด

ความ ชัด เจนทั้ ง ใ นด้ า นของ

หลักสูตรและหลักสูตรทอ้งถิ่น 

 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

 ครูและบุคลากรน าหลักสูตรของ

สถานศึกษาอื่นมาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธี

คัดลองส่งต่อกันมา และครูและ

บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน

หลักสูตรสถานศึกษา และไม่น า

หลักสูตรมาจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

1. จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพครู

แ ล ะ บุ ค คล าก รท า ง กา รศึ กษ า 

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา 

2. จัดท าโครงการ SOWT Analysis 

เพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง

และจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคใน

การใช้หลักสูตรของสถานศึกษาใน

แต่ละปี  

3. น าหลักสูตรที่ได้มาทดลองจัดการ

เรียนการสอนเพื่อหาศักยภาพ    จุด

แข็งและจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค

ในการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา 

และมีการเผยแพร่หลักสูตรของ

สถานศึกษา 

 

ก า ร จั ด อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษาให้กับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุก

ท่าน 

 

 

 

 

  

ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร  SOWT 

Analysis  กับการมีส่วนในการ

พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ข อ ง

สถานศึกษา  
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ)  

ปัญหา 

การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ Uphoff) 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

 4. จัดท าส ารวจการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา

เพื่อน าข้อมูลที่ได้กลับมาวิเคราะห์ถึง

ความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศึกษาต่อไป 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร รั บ

ผลประโยชน์  

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สามารถพัฒนาศักยภาพการในใช้

การหลักสูตรของสถานศึกษา2. 

สถานศึกษาได้หลักสูตรสถานที่ตรง

กับบริบทสถานศึกษาและเหมาะสม

กับผูเ้รียน 

3. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา

และมีความเหมาะสมตามวัย 

4. ผู้ปกครองมีความพึ่งพอใจในการ

ใช้หลักสูตรของสถานศึกษา 

 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ ป ก ค ร อ ง มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

ประเมินผลการใช้หลักสูตรของ

สถานศึกษา ด้วยการใช้แบบประเมิน

จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและ

อุปสรรค  

 

 

 

 

 

 

 

กา รพัฒนาศั กยภ าพกา ร ใ ช้

หลักสูตรของสถานศึกษาระหว่าง

ผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนได้รับ

ประโยชน์สูงสุด 

   

   

   

   

   

   

   

    

   

สถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการมี

ส่วนร่วมในการประเมินทั้งภายใน

ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ภ า ย น อ ก

สถานศึกษา   
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ตารางท่ี 2.2 ด้านงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ปัญหา 

การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ 

Uphoff) 

แนวทางการพัฒนา 

1. ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการ

คดิวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา 

2.ความไม่ต่อเนื่องของการเรียน

การสอน เนื่องจากกิจกรรมที่ไม่

จ าเป็นเยอะจนเกินไป 

 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

ผู้ เ รี ย น ข าดทั ก ษ ะ กา รฝึ ก คิ ด

วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา  และ

ขาดความต่อ เนื่องของการจัด

กิจกรรม  เนื่องจากมีกิจกรรมที่ไม่

จ าเป็นมากกว่าการจัดกิจกรรมที่

จ าเป็นต่อผู้เรียน  

 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

1. ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ร่วมการวางแผนการจัดการเรียนรู้

โ ด ย ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ก า ร  Project 

Approach เข้ามาบูรณาการกับการ

เรียนการสอน เพื่อให้เด็กได้ฝึก

ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไข

ปัญหาต่างๆ จากการท าโครงการ

ต่างๆและลดกจิกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับการศึกษา เพื่อให้ครูได้มีโอกาส

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

อย่างเต็มศักยภาพ  

2.ครู  บุคลากร และหน่วยงาน

ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการท า

โครงการ Project Approach 

ตลอดจนให้ กา รส่ ง เส ริม และ

สนับสนุนการท าโครงการของ

ผู้เรยีน 

 

จั ดกระบวนการ เ รี ย นรู้ แบบ

โครงการ Project Approach 

   

   

   

    

   

   

   

เปิ ดบ้ า นวิ ช าการ  โครงการ 

Project Approach ในสถานศึกษา
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)  

 

ปัญหา 

ขั้นตอนการสนทนาแบบมีสว่น

ร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ 

Uphoff) 

แนวทางการพัฒนา 

 

3. น าโครงการต่างๆ ที่เด็กท ามา

จัดแสดงในกิจกรรมต่างๆ ที่

สถานศึกษาจัดขึน้ โดยส่งเสริมให้

ผู้ เรียนได้น าเสนอผลงานของ

ตนเอง    

 

 

 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร รั บ

ผลประโยชน์  

 ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้

อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ

สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 

การแก้ไขปัญหา  ได้จากการ

เรียนการสอนแบบโครงการ 

Project Approach 

 

 

การพัฒนาศักยภาพเด็ก ทัง้ 4  

ดา้น (PDCA )จากการปฏิบัติและ

เรียนรูด้้วยตนเอง ครูเป็นเพียงให้

ค าแนะน า 

 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

ประเมินผล  

ครูและผู้ปกครองเข้ามามีส่วน

ร่วมในการประเมินโครงการ

ต่างๆของเด็ก  โดยการสนทนา

ตอบค าถามของเด็กๆ 

 

 

มีส่วนร่วมพัฒนาเครื่องมอืการ

ประเมินโครงการ ให้มีความ

เหมาะสมกับวัตถุประสงค ์ด้วย

เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เข้า

มามสี่วนร่วมในการประเมิน 
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ตารางท่ี 2.3 ด้านงานวัดผลและประเมินผล 

 

ปัญหา 

การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ 

Uphoff) 

แนวทางการพัฒนา 

1.หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดผลประเมินผล

ขาดความ ชัดเจนทั้ ง ในแง่ของ

รูปแบบ วิธีการวัดผลและประเมิน

ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของ

ผู้เรยีน 

 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

การใช้เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล 

ไม่มีความชัดเจนในกระบวนการ

ประ เมิ นการพัฒนาการของ

ผู้เรยีน 

 

 

การจัดอบรมครูและบุคลากรทาง

ศึกษาในเรื่อง การพัฒนา

เครื่องมือการวัดผล และ

ประเมินผล 
   

    

 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

ด าเนินงาน  

1. จัดอบรมครูและบุคลากรทาง

ศึกษาเรื่องความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับการวัดผล ประเมินผล  

2. สรรหาผู้ เ ช่ียวชาญเข้ามามี

ส่วนร่วม และให้ค าปรึกษาแก่ครู

และบุคคลากรทางการศึกษา 

3.  ครูและบุคคลากรทางการ

ศึ ก ษ า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า รคิ ด

วิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือ

วัดผล และประเมินให้สอดคล้อง

กับพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ของผู้เรียน 

ตลอดจนบรบิทของสถานศึกษา 

4. น าเครื่องมือวัดผล ประเมินผล 

มาใ ช้กับผู้ เ รียนเพื่อหาความ

เที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นใน

การวัดผล ประเมินผล 

 

 

 

สถานศึกษาจัดการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาเครื่องมือวัดผล และ

การประเมินผล โดยใช้วงจร

คุณภาพ (PDCA) เข้ามามีส่วน

รว่มในการพัฒนาเครื่องมือวัดผล 

และประเมินผลของสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ)  

ปัญหา 

การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ 

Uphoff) 

แนวทางการพัฒนา 

 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร รั บ

ผลประโยชน์  

ผู้ที่ ได้ผลประโยชน์ คือครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 

และสถานศึกษา ได้ เครื่องมือ

วัดผล และประเมินที่มีความ

เที่ยงตรง มีความเชื่อมั่น ตาม

บรบิทของสถานศึกษา 

 

 

ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด สั ม ม น า

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและ

ประเมินให้เหมาะสมกับวัยของ

เด็ก   

    

   

   

    

 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

ประเมินผล  

1 .  ผู้ บ ริ ห า รและนั กวิ ช าการ

ทางการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วม

ในการใช้เครื่องมือในการวัดผล 

แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น  ร่ ว ม ค รู แ ล ะ

บุคคลากรทางการศึกษาในการ

ประเมินพัฒนาการของผู้เรยีน 

2. ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน

การใช้เครื่องมือการวัดผล และ

ประเมินผลพัฒนาการของผู้เรยีน 

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ

ติดตามการใช้เครื่องมือวัดผล 

ประเมินผล เพื่อให้ได้ความเที่ยง

และมีความเช่ือมั่น 

 

สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพครู 

บุคลากร ใหม้ีความรูม้ีทักษะ

เก่ียวกับวัดผล ประเมินผล โดย

อาศัยความร่วมมอืจากหน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเกณฑก์าร

ประเมินที่ตรงตามบรบิทของ

สถานศึกษาและชุมชน 
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ตารางท่ี 2.4 ด้านงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

ปัญหา 
การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ Uphoff) 
แนวทางการพัฒนา 

1. ครูและผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วม

ในการติดตามผล ปรับปรุงระบบ

ป ร ะ กั น คุณ ภ า พภ า ย ใ น แ ล ะ

มาตรฐานการศึกษาเลย 

2. บุคลากรไม่เห็นความส าคัญของ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

เนื่องจากทัศนคติของบุคลากร 

อาจคิด ว่ า เป็ นภาระมากกว่ า

ประโยชน์ 

 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

ครู  บุ คลากรทางการศึ กษา 

ผู้ปกครอง ไม่มีส่วนร่วมในการ

ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

เนื่องจากครู บุคลากรทางการ

ศึกษาไม่มีความรู้ความเข้าใจ 

และไม่ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ

ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ท า ง

กา รศึ กษ า  ร วมทั้ ง ไ ม่ มี ก า ร

ประชาสัมพันธ์หรือให้ผู้ปกครอง

เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน

คุณภาพของสถานศึกษา 

 

สถานศึกษาจัดการมีส่วนร่วมใน

ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง

สถานศึกษาร่วมผู้ปกครอง โดย

กา ร จั ด สั ม มน า เ กี่ ย ว กั บทิ ศ

ทางการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา 

   

   

   

    

 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

ด าเนินงาน  

1.  สถานศึกษาจัดสัมมนา

เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาระบบ

ประกั นคุณภาพภาย ในแล ะ

มาตรฐานการศึกษา ร่วมกับครู 

บุคลากรทางการศึกษา และ

ผู้ ป กครอ ง เพื่ อ ก า ห นด แน ว

ทา งการด า เ นิ น ง านประกั น

คุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผู้ปกครอง ก าหนดกรอบ

แนวคิดเชิงระบบ เพื่อก าหนด

หลัก เกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่

เกี่ ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายในและ 

 

สถานศึกษาใช้กระบวนการมี

ส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐาน

และตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมส าหรับ

ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ข อ ง

สถานศกึษา 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ)  
 

ปัญหา 

การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ 

Uphoff) 

แนวทางการพัฒนา 

1. ครูและผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วม

ในการติดตามผล ปรับปรุงระบบ

ป ร ะ กั น คุณ ภ า พภ า ย ใ น แ ล ะ

มาตรฐานการศึกษาเลย 

2. บุคลากรไม่เห็นความส าคัญของ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

เนื่องจากทัศนคติของบุคลากร 

อาจคิด ว่ า เป็ นภาระมากกว่ า

ประโยชน์ 

 

มาตรฐานการศึกษา 

3.  . ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผู้ ปกครอง  ร่ วมก าหนด

ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม

มาตรฐานการศึกษาของชาติและ

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ริ บ ท ข อ ง

สถานศึกษา 

4.  ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผู้ปกครอง ร่วมกันก าหนด

เจตนารมณ์ของสถานศึกษา โดย

ตั้ ง เป้าหมายสุดท้ายของการ

ประกันคุณภาพการศึกษา คือ 

คุณภาพของผู้เรยีน 
 

 

   

   

   

    

   

   

 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร รั บ

ผลประโยชน์  

1. .  ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีความรัก ความสามัคค ี

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพปละมีคุณภาพ  

2 .  ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า รพัฒน า

ศักยภาพ มีความมั่นใจ กล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสม  

3. ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นใน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4. สถานศึกษาผ่านการประเมิน

คุณภาพภายนอกตาม 

 

 

สถานศึกษาจัดให้มีการสนทนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระบบ

ประกั นคุณภาพภาย ในแล ะ

มาตรฐานการศึกษา ทั้งภายใน

และภายนอก เพื่อหาจุดอ่อน 

และจุดแข็งของสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ)  
 

ปัญหา 

การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ 

Uphoff) 

แนวทางการพัฒนา 

 มาตรฐานการศึกษา 
 

   

  

 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

ประเมินผล  

1. การน ามาตรฐานสู้การปฏิบัติ 

เพื่ อ ให้ เกิดประสิทธิผล  การ

พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ เ ป็ น

เครื่องมือในการตรวจสอบ และ

ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด

การศึกษาของสถานศึกษา เช่น 

การสอบถาม การสังเกต การ

ตรวจสอบเอกสาร ตลอดการ

ปฏิบัติงานต่างๆ 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผู้ปกครองติดตามผลการ

ประเมินประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา เพื่อน า

ผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาระบบ

ประกั นคุณภาพภาย ในแล ะ

มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

 

 

 

สถานศึ กษ า  เ ปิ ด โ อกาส ให้

บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

ในกา รประ เ มิ น ต ร วจ ร ะบบ

ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด

การศึกษาและการปฏิบัติงาน

ต่างๆ ของสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 2.5 ด้านงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
 

ปัญหา 

การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ 

Uphoff) 

แนวทางการพัฒนา 

1. สื่อที่ใชค้วรเป็นสือ่ที่กระตุ้นการ

เรียนการสอนน้อยเกินไป 

2. สื่อทีใ่ช้ควรเป็นสื่อที่มีความ

เหมาะสมตามวยัของเด็ก 

3. สื่อที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่มีความ

หลากหลายต่อการจัดการ 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

 ครู และบุคคลากรทางการศึกษา

ขาดเทคนิคการใช้สื่อที่ถูกต้อง 

 

สถานศึกษาจัดโครงการการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องทักษะการใช้สื่อและการ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

    

เรียนการสอนของครู ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

ด าเนินงาน  

1.  สถานศึกษาเชิญวิทยากรมา

ถ่ายทอดความรู้เรื่อง ทักษะการ

ใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียน

การสอน ให้ความรู้แก่ครูและ

บุคคลากรทางการศึกษา 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สื่อที่ใช้

ถงึความยากง่าย ความเหมาะสม

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และ

ค ว รค า นึ ง ถึ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

ประสิทธิผล และความประหยัด

ในการเลือกใช้สื่อแต่ละคร้ัง 

3.  ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ร่วมกันประเมินการใช้สื่อ

ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รี ย น รู้ ว่ า  มี

ข้อบกพร่อง หรือส่วนใดที่ควร

ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข  เ พื่ อ ใ จ ไ ด้

ด าเนินการวางแผนการพัฒนาสื่อ

การเรียนรูใ้ห้สมบูรณย์ิ่งขึ้นต่อไป 

 

สถานศึกษามีการประยุกต์

เทคนิคความเป็นจริงเสริมเพื่อ

ผลติสื่อการสอนในสถานศกึษา 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)  
 

ปัญหา 

การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ 

Uphoff) 

แนวทางการพัฒนา 

 4. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียน

การสอนต่างๆให้กับสถานศึกษา 

 

 

 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร รั บ

ผลประโยชน์  

1. สถานศึกษาได้พัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนที่ เหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้ เรียนและ

เหมาะตามวัย 

2. ครูได้พัฒนาศักยภาพในการใช้

สื่ อ ก า ร เ รี ย นกา รสอน  แล ะ

ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต สื่ อ ที่ มี ค ว า ม

เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กตาม

วัย 

3. นักเรียนได้รับการเรียนการ

สอนผ่านสื่อการเรียนอย่างเต็ม

ศักยภาพและมีความหลากหลาย 

4. ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนสื่อ

ที่จ าเป็นให้กับสถานศึกษา 

 

 

 

สถานศึกษาจัดการมีส่วนร่วมใน

การแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ

ในการพัฒนาสื่อจากหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ)  
 

ปัญหา 

การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ 

Uphoff) 

แนวทางการพัฒนา 

 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

ประเมินผล  

1 .  กา รประ เมิ นสื่ อ เ ป็ น กา ร

พิ จ า รณาประสิ ทธิ ภ าพและ

คุณภาพของสื่อการเรียนการ

สอนซึ่งถ้าจะให้ได้ผลดีนั้นควรจะ

มีการประเมินสื่อนั้นเมื่อมีการใช้

สื่อเป็นครั้งแรกเพื่อการปรับปรุง

การใช้สื่อในคร้ังต่อไป 

2 .  ค รู ผู้ ส อ น ค ว ร เ ป็ น ผู้ ที่ มี

ประสบการณ์ในการสอน เคย

ได้รับการฝึกอบรมจนมีความรู้

ความช านาญเกี่ยวกับการผลิต

และการใช้สื่อและมีประสบการณ์

ในการใช้สื่อการเรียนการสอนมา

เป็นอย่างดี 

3. การประเมินผลโดยผู้เรียนและ

ตรวจสอบผลที่เกดิขึน้กับผู้เรียน 

 

 

 

 

ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้

ผู้เช่ียวชาญด้านการใช้สื่อ ได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการประเมิน เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการ

ใช้ค าชี้แนะในการใช้และการผลิต

สื่อในการเรียนการสอน 
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ตารางท่ี 2.6 ดา้นงานพัฒนาส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 

ปัญหา 

การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ 

Uphoff) 

แนวทางการพัฒนา 

1. ขาดแคลนห้องสมุดและหนังสือ

นิทาน 

2. ข า ด แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ร อ บ ๆ

สถานศึกษา 

 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

สถานศึกษามี แหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่

หลากหลายในเขตเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา แต่สถานศึกษา

มิได้น าแหล่งเรียนมาใช้ประโยชน์

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

 

สถานศึกษาน าข้อมูลแหล่งเรียนรู้

ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา มาจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น

   

   

   

   

  

 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

ด าเนินงาน  

1. สถานศึกษาควรจัดส ารวจ

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในเทศบาล

เมืองเมืองแกนพัฒนา 

2 .  ค รู  บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร 

ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ

วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่

สามารถให้ความรู้ที่หลากหลาย 

ด้ วยการใ ช้วิ ธี การการสร้ า ง

เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนมีอยู่ทั้งในโรงเรียนและ

นอกโรงเรยีน 

3. สถานศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรส่งเสริม สนับสนุน

ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ   

สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ

อ านวยความสะดวก  

 

การมีส่วนร่วมการพัฒนาแหล่ง

การเรียนรู้และเครือข่ายแหล่ง

การเรียนรู ้ 
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ตารางท่ี 2.6 (ต่อ)  
 

ปัญหา 

การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ 

Uphoff) 

แนวทางการพัฒนา 

  

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ 

มีความรอบรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและ

ผู้เรียนอาจ เรียนรู้ไปพร้อมกัน

จากสื่อการเรียนการสอนและ

แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ   

 

 

 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร รั บ

ผลประโยชน์  

1. สถานศึกษาได้พัฒนาแหล่ง

เรียนรูท้ั้งภายในและภายนอก 

2. ครูสามารถจัดกิจกรรมการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น ไ ด้ อ ย่ า ง

หลากหลาย 

3. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จาก

แ ห ล่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม

วัตถุประสงคอ์ย่างคุม้ค่า 

4. ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนทางด้านภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาเปิดศูนย์การเรียนรู ้

ด้วยการให้ชุมชน หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การเปิดศูนย์การ เรียนรู้ ขอ ง

สถานศึกษา 
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ตารางท่ี 2.6 (ต่อ)  
 

ปัญหา 

การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ 

Uphoff) 

แนวทางการพัฒนา 

 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

ประเมินผล  

สรุปรายงานการพัฒนาและใช้

แหล่งการเรียนรู้  ควรรวบรวม

ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ด า เ นิ น กา ร 

ระหว่างด าเนินการ  และเสร็จสิ้น

การด าเนินการ  เพื่อสรุปเป็น

รายงานน าเสนอให้หน่วยงานต้น

สังกัดทุกระดับและผู้ เกี่ยวข้อง

ท ร า บ  ต ล อ ด จ น ก า ร

ประชาสัมพันธ์  ให้ เกิดการใ ช้

แหล่งการเรียนรู้ให้กว้างขวาง

ยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมการพัฒนา

ต่อยอดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความ

คดิเห็น และติดตามตรวจสอบผล

การใช้แหล่งเรียนต่างๆ จากการ

ประเมินการเรียนของนักเรยีน  
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ตารางท่ี 2.7 ด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา  
 

ปัญหา 
การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ Uphoff) 
แนวทางการพัฒนา 

1. วิจัยในช้ันเรยีนไม่เต็มรูปแบบ 

ท าให้การแก้ไขปัญหาและการ

พัฒนาเด็กได้ไม่เต็มศักยภาพ  

2 .  ขาดการมีส่ วนร่ วมของ

ผู้ปกครอง 

 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู  และ

บุคลากรทางการศึกษาได้ท างานวิจยั

ในช้ันเรยีน ในรูปแบบเดียวกันและให้

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการท า

วิจัย 

 

ส ถ า น ศึ ก ษ า  ค รู  บุ ค ล า ก ร

ทางการศึกษา และผู้ปกครอง

ร่วมกันสร้างแนวทางการเขียน

รายงานวิจัยให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และควรเป็นงานวิจัยเชิง

คุณภาพ  

    

 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

1. รู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ขอ ง ทุ ก ฝ่ า ย อ ย่ า ง ก ร ะ จ่ า ง ชั ด 

โดยเฉพาะในส่วนของโรง เรียน 

ผู้บริหารจะต้องประชุม ชี้แจงให้

บุคลากรของโรงเรียนและชุมชนที่

เกี่ยวข้องให้ เข้าใจเป้าหมายและ

วัตถุประสงคข์องการวิจัยและพัฒนา

ทั้งโรงเรียน และเปิดโอกาสให้

สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็น  

2. ร่วมวางแผนการด าเนินงาน

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของ

โรงเรียนให้เหมาะสมกับปัญหาและ

ความต้องการโดยค านึงถึงความ

สอดคล้องกับบริบทของตน อาทิ 

ร่วมส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหา จุด

แข็ง และจุดอ่อน พร้อมทั้งวาง

แผนการพัฒนาบุคลากรทั้งโรงเรยีน  

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย

เชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของ

สถานศกึษา 
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ตารางท่ี 2.7 (ต่อ)  
 

ปัญหา 

การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ 

Uphoff) 

แนวทางการพัฒนา 

 3.4 เข้ารับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะ เพื่ อ ใ ช้ ในการวิจั ยและ

พัฒนาการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนใน

รูปแบบต่างๆ เช่น อบรมเชิง

ปฏิบัติการที่จัดโดยหน่วยงาน

ภายนอก ประชุมเชิงปฏิบัติการ

โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 

ศึกษาดู งานโรง เรียนที่มี แนว

ปฏิบัติที่ดี รว่มประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันภายใน

โรงเรียน รวมทั้งแสวงหาความรู้

จากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง 

 

 

 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร รั บ

ผลประโยชน์  

1 .นัก เรียนจะมีการเรียนรู้ที่ มี

คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2.สถานศึกษามีข้อความรู้และ 

นวัตกรรมทางการจัดการเรียน

การสอนที่ เป็นจริงเกิดมากขึ้น  

อันจะเป็นประโยชน์ต่อครูและ

เพื่อนครู  ในการการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนเป็นอย่าง

มาก  

  

 

สถานศึ กษาจั ด สั ม มน า ง าน

วิชาการ และแสดงผลงานวิจัย

ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ กั บ

บุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษา

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เก่ียวกับงานวิจัยของสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 2.7 (ต่อ)  
 

ปัญหา 

การสนทนาแบบมีส่วนร่วม 

(แนวคิดของ Cohen และ 

Uphoff) 

แนวทางการพัฒนา 

 3.4 เข้ารับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะ เพื่ อ ใ ช้ ในการวิจั ยและ

พัฒนาการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนใน

รูปแบบต่างๆ เช่น อบรมเชิง

ปฏิบัติการที่จัดโดยหน่วยงาน

ภายนอก ประชุมเชิงปฏิบัติการ

โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 

ศึกษาดู งานโรง เรียนที่ มี แนว

ปฏิบัติที่ดี รว่มประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันภายใน

โรงเรียน รวมทั้งแสวงหาความรู้

จากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง 

 

 

 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

ประเมินผล  

 ครู และสถานศึกษามีส่วนรว่มใน

การติดตามประเมินผลวิจัยและ

ประชาสัมพันธ์งานวิจัยต่างๆให้

หน่วยงาน ชุมชนได้รั บทราบ

ผลการวิจัยต่างๆของสถานศึกษา 

 

 

 

สถานศึกษาจัดสัมมนาการมีส่วน

ร่วมในการติดตามประเมินผล

วิจัยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก

สถานศึกษา 

 

จากข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ปกครอง

ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตอ้งการหารูปแบบในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาแบ่งได้ 7

ด้าน ที่สะท้อนความต้องการพัฒนาสถานศึกษาด้วยขอเสนอให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับครูในการ

พัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้เรียน จัดการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดสัมมนาและฝึกอบรม
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ให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครอง และติดตามการประเมินผลการวิจัย รวมทั้งต้องการให้

ประชาสัมพันธ์การวิจัยที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์และภารกิจหลักของ

สถาบันที่ส าคัญคือการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน

ท้องถิ่น ซึ่งภารกิจทั้งสามประการน้ันจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประยุกต์ใชส้หวิทยาการ เช่น 

วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ บูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาท้องถิ่นใน

ปัจจุบัน  

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงควรศึกษาวิจัยการบูรณาการการจัดการศึกษา

เพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาใน

ชุมชน: เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษา ประเมิน พัฒนาและแก้ไข

ปัญหาการศึกษาจากกิจกรรมของชุมชน ตลอดจนเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อเกิด

ประโยชน์ตอ่ นักศกึษา อาจารย์ และชาวบ้านในท้องถิ่น ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว อีกทั้งยัง

เป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นต่อไป 

 

ส่วนที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาและวิธีการถ่ายทอด            

ภูมิรู้ภูมิธรรมใหแ้ก่เด็กนักเรียน 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) ที่เกี่ยวข้องกับ        

องค์ความรู้ควบคู่จริยธรรม หรือรียกว่า “ภูมิรู้ภูมิธรรม” ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ของ

บรรพบุรุษ และเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเลือกแล้วว่าสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี

ความสุข เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคม อันเป็นรากฐานการด าเนินชีวิตของคนไทย ดังนั้นการ

จัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับ

บทเรียนให้แก่ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เรียนรู้ผ่านการใช้ 

“อายตนะ” หรือ ประสาทสัมผัสทั้งหก ด้วยวิธีการเล่นปนเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นโดยก าหนดพื้นที่เป้าหมายที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่งดงามและน่าสนใจ 

โดยใชเ้ป็นฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและ

สถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชน: เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

จังหวัดเชยีงใหม่ ทั้งนีไ้ด้ศกึษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การเก็บรวบรวม

ข้อมูลในการศกึษาภาคสนาม ผลการศกึษาค้นคว้ามีดังนี้  

1. ความหมายของภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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2. ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. การสบืสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ความหมายของผูท้รงภูมิปัญญา 

5. วิธีการถ่ายทอดภูมปิัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กปฐมวัย 

6. หลักการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน 

7. ประเภทของภูมปิัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชยีงใหม่ 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมปิัญญา ประกอบด้วยงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ  

 รายละเอียดดังนี้ 

 

 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น(Local Wisdom) เป็นค าที่มีผู้อธิบายไว้สอดคล้องกับค าอื่น ๆ เช่น                

ภูมปิัญญาชาวบ้านและภูมปิัญญาไทย ไว้ดังนีค้ือ  

เอกวิทย์ ณ ถลาง (2536:6)อธิบายเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเป็นสิ่งที่มีขอบเขต

กว้างขวางลึกซึ้ง  หมายถึง  คตินิยม  ความรู้  ความสันทัด  การรู้เท่าทันธรรมชาติของสรรสิ่ ง

รอบตัวและการเลือกเฟ้นความคิด วิธีการใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างได้ผล  เป็นเรื่องการสั่งสม

ประสบการณม์าหลายชั่วคน  

สอดคล้องกับแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ (2536: จ) ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวัฒนธรรม

พื้นบ้านดั้งเดิมอันมีเอกลักษณ์ องค์รวมนั้นแสดงออกถึงการเกื้อกูลระหว่างคนกับคน คนกับ

ธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนอืธรรมชาติ  

ทั้งนี้ ประคอง นิมมานเหมินทร์ (2538: 47) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง 

ความรู้หรือระบบความรู้ที่มนุษย์ค้นพบหรือคิดค้นขึ้น เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง

ปลอดภัยมีระบบความรู้ที่มนุษย์ค้นพบ หรือคิดค้นขึ้น เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง

มั่นคงปลอดภัย มีความสะดวกสบาย สุขสงบ และบันเทิงใจ อาจเป็นระบบความรู้ที่คิดขึ้นเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาก่อน หรือเป็นระบบความรู้ที่คิดขึ้นเพื่อประโยชน์

ของกลุ่มชนก็ได้  

นอกจากนี้ นิพนธ์  กินาวงค์ (2537: 45) ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง พื้น

ความรูค้วามสามารถของบุคคลในอาชีพตา่งๆ ที่มอียู่ในท้องถิ่นตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น 

ซึ่งมีส่วนเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนในชุมชน สอดคล้องกับกองวิจัยทางการศึกษา กรม

วิชาการ (2539: 3) ได้ให้ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าหมายถึง ความรู้และประสบการณ์
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ทั้งหลายของชาวบ้านในท้องถิ่นที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือการด าเนินชีวิตโดยได้รั บการ

ถ่ายทอด และกลั่นกรองเป็นระยะเวลายาวนาน 

 สรุปได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงองค์ความรู้ควบคู่จริยธรรมที่เกิดจากการการ

เรียนรู้และสะสมประสบการณม์ายาวนาน ท าให้บุคคลสามารถพึ่งตนเองได้ และท าให้สามารถ

ด ารงชีวติอยู่ได้อย่างมั่นคง ท าให้สังคมมีความสุข 

 

ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2541: 19) สรุปลักษณะของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น มีสามลักษณะหรือสามมิติของเรื่องเดียวกันได้แก่ ชีวิตของชาวบ้านที่สะท้อนออก

มาถึงภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพเหมือนสามมุมของรูปสามเหลี่ยม ภูมิ

ปัญญาจงึเป็นรากฐานในการด าเนินชีวติของคนไทย ดังแสดงใหเ้ห็นในภาพที่ 2.1 ต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาการด ารงชีวติของคนไทย 

 ที่มา :  ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ. 2541 : 19 
 

จากภาพที่ 2.1 เห็นได้ว่าลักษณะภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จะแสดงออกมาในรูปแบบของวิถีการด าเนินชีวิตที่ยึดปัจจัยสี่เป็นหลัก

และความจ าเป็นขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวติของคนในชุมชน 

เสรี  พงศ์พิศ (2529: 147) กล่าวว่า ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นมี 2 ลักษณะคือ 

ลักษณะที่เป็นนามธรรมเป็นการศึกษาจากโลกทัศน์ ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิตเป็น

เรื่องเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจ าวัน และลักษณะ

- ศิลปะและนนัทนาการ 
- จารีต  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี 

- ภาษาวรรณกรรม 

- อาชีพ 

- ปัจจยัส่ี 

- การจดัการ 

ธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอ้ม 
ส่ิงเหนือ 

ธรรมชาติ 

- ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

- ศาสนา 
- ความเช่ือ 

คน 

สงัคม 

คน 



 38 

ที่เป็นรูปธรรมเป็นเรื่องเฉพาะด้าน เช่น การท ามาหากิน การเกษตร หัตถกรรมและศิลปกรรม

ด้านการละเล่นพืน้บ้าน ศลิปะ ดนตรี และอื่นๆ  

สรุปได้ว่า ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ได้แก่องค์ความรู้ที่เป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิตและเป็นกิจกรรมในวิถี

ชีวิตประจ าวันตามความจ าเป็นขั้นพื้นฐานและปัจจัยสี่ เช่น การท ามาหากิน ศิลปหัตถกรรม

และศลิปกรรมด้านการละเล่นพืน้บ้าน ดนตรี และอื่น ๆ  

 

การสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ ปยุตโต.2539:30-35) กล่าวถึงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ไทยว่า สืบสานมีทั้งสืบและสาน สืบหมายถึง สืบสานในด้านเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมไทย  

คืออะไรมาจากไหน สืบอีกความหมายหนึ่งคือสืบทอด สืบทอดต่อไปข้างหน้าจากปัจจุบันสู่

อนาคต สานคือ การจัดสรรปรุงแต่งวัฒนธรรมที่รับมาจากเดิมให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับยุค

สมัยในสภาพปัจจุบันให้เป็นประโยชน์แก่คนที่ด าเนินชีวิตอยู่และถ้าวัฒนธรรมของเราเป็นของดี

ก็ควรที่จะแผ่ขยายไปในสังคมโลกด้วยโดยมีกระบวนการถ่ายทอดความรู ้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2546ก:102-115) อธิบายว่าการสืบสาน                

ภูมปิัญญาท้องถิ่นคือวิธีการถ่ายทอดความรูท้ี่มขีั้นตอน ดังนี้ 

 1. การถ่ายทอดความรู้โดยจัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้รับถ่ายทอด กล่าวคือ ในการ

ถ่ายทอดความรู้และทักษะแก่ผู้รับ  การถ่ายทอดบางเรื่องนั้น เพียงแต่พูดคุย อธิบาย บอกเล่าหรือ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันระหว่างผู้ถ่ายทอดความรู้และผู้รับความรู้เท่านั้นคงไม่เพียงพอ             

ที่จะช่วยใหผู้ร้ับการถ่ายทอด เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง จนถึงขั้นน าไปปฏิบัติได้ ดังนั้นการ

ถ่ายทอดวิชาความรู้บางเรื่องจึงต้องใช้วิธีฝึกทักษะโดยตรงให้แก่ผู้รับรู้และประสบการณ์ซึ่งกัน

และกัน แล้วให้ร่วมกันจัดท าต าราที่เป็นหลักส าหรับใช้ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้อื่นไว้ใช้

ต่อไปด้วย 

 2.  การถ่ายทอดความรู้โดยการสร้างเครือข่าย  ด้วยการจัดให้เครือข่ายที่มีอยู่กระจัด

กระจายได้มโีอกาสศกึษาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และประสบการณ์ในงานที่ท าและ

ร่วมกันก าหนดทิศทางการท างานของเครือข่ายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ร่วมกันก าหนดไว้ใน

ทิศทางเดียวกัน 

 3.  การถ่ายทอดความรู้ผ่านองค์กร/สถาบัน กลุ่ม ชุมชน ฯลฯ โดยการสร้างองค์กร 

สถาบัน  ชมรม  กลุ่ม ฯลฯ ขึ้นมา  เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้แต่ละสาขาที่แต่ละองค์กร สถาบัน 
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กลุ่ม ชุมชน มีความถนัดชัดเจนในเรื่องนั้นๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่องการถ่ายทอดความรู้

ผา่นองค์กรสถาบัน  ชมรม ฯลฯ 

 4.  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์  เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดพบองค์

ความรู้ใหม่ๆ  ที่ค้นพบ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากการลงมือ

ปฏิบัติจริงตามโอกาสอันควร 

 5. การถ่ายทอดความรู้ผ่านผลงานวิจัย งานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับภูมิปัญญาเพื่อ

แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนและเป็นสิ่งที่คุณค่าในตัวของมันเอง องค์ความรู้ที่รวบรวม

วิเคราะห์ สังเคราะห์  สรุป ล้วนเป็นความรู้ในการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังให้ผู้อื่นเข้าใจเกิด

การเรียนรู้ต่อไปอีก อย่างมีน้ าหนักน่าศรัทธาเชื่อถือเพราะมีข้อมูลวิจัยเป็นหลักฐานสนับสนุน

อีกด้วย 

 6.  การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อผลงานเขียนผ่านสื่อหรือเอกสารต่างๆ เหล่านี้ท าให้

ความรูเ้กีย่วกับภูมิปัญญาแพร่กระจายออกไป ความรู้ แนวคิดต่างๆ ที่สอดแทรกไว้ในข้อเขียน

และบทความต่างๆ เหล่านั้นก็ถูกถ่ายทอดออกไปอย่างแพร่หลาย สร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้แก่คนในวงกว้าง นับเป็นวิธีการเผยแพร่ถ่ายทอดความรูไ้ด้ดยีิ่งขึ้นอกีวิธีหนึ่ง  

 7.  การถ่ายทอดความรู้โดยการผลักดันเข้าสู่ระบบการศึกษาการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในชุมชน องค์กรในชุมชนจะต้องร่วมมือกันก าหนดแนวทางพัฒนา

ศักยภาพของครอบครัวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะชีวิตให้กับนักเรียน

เพื่อให้นักเรียนสามารถด ารงชีวติอยู่ในชุมชนนั้นได้อย่างมคีวามสุข 

 สรุปได้ว่า การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ผู้อื่น อาจ

ถ่ายทอดได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับเวลาโอกาสและสถานการณ์ที่เอื้ออ านวยให้เกิดการ

ถ่ายทอดความรู้ทั้งนี้สามารถถ่ายทอดได้อย่างเป็นทางการในระบบ หรือถ่ายทอดอย่างไม่เป็น

ทางการนอกระบบและตามอัธยาศัย ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบอื่นๆ ด้วย เช่น 

การสนทนา พูดคุย  การแลกเปลี่ยน ทัศนะ ขอ้คิดเห็นตา่งๆ การพาไปดู ไปศึกษาเรียนรู้เอาเอง 

ฯลฯ เป็นต้น 

 

ความหมายของผู้ทรงภูมิปัญญา 

  ผู้ทรงปัญญา  หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ผลิตครูภูมิปัญญาหรือผู้น าภูมิ

ปัญญาต่างๆ มาใช้ประโยชน์จนประสบความส าเร็จมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและยกย่อง

สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของภูมิปัญญานั้นให้แพร่หลายทั่วไปอย่างกว้างขวางในแต่ละ

สาขา (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 2541: 173) 
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 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545: 70) ได้ให้ความหมายของ ผู้ทรงภูมิปัญญาว่าหมายถึง 

บุคคล การบูรณาการทางการศึกษาเป็นเจ้าของภูมิปัญญาหรือผู้ผลิตภูมิปัญญา หรือผู้น าภูมิ

ปัญญาต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์จนประสบความส าเร็จ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับยกย่อง สา

มารถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของภูมิปัญญาให้แพร่หลายทั่วไป คุณสมบัติภูมิปัญญาเป็นการ

ส่งเสริมผู้ทรงภูมิปัญญาในการจัดการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทยเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถผูกโยง

ไปสู่เรื่องอื่นๆ ได้ เชน่ 

 1. เป็นคนดีมคีุณธรรม มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพต่างๆ มีผลงานด้านการพัฒนา

ท้องถิ่นของตน และได้รับการยกย่องยอมรับจากบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง เป็นผู้ที่ใช้

หลักธรรมค าสอนทางศาสนาประจ าของตนเป็นเครื่องหมายยึดเหนี่ยว ในการด ารงชีวิตโดย

ตลอด 

 2. เป็นผู้คงแก่เรียนและหมั่นศึกษาหาความรู้เสมอ ผู้ทรงภูมิปัญญาเป็นผู้ที่หมั่นศึกษา

แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง เป็นผู้คงแก่เรียน เรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ          

เป็นผู้ลงมือท าโดยทดลองท าตามที่เรียนมาอีกทั้งลองผิดลองถูกหรือสอบถามจากผู้รู้อื่นๆจน

ประสบความส าเร็จเป็นผู้เช่ียวชาญโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน เป็นที่

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ใหม ่ๆ ที่เหมาะสม น ามาปรับปรุงใหชุ้มชนและสังคมอยู่เสมอ 

 3. เป็นผู้น าของท้องถิ่น ผู้ทรงภูมิปัญญาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สังคมในแต่ละท้องถิ่น

ยอมรับให้เป็นผู้น าทั้งผู้น าการปกครองที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการและผู้น าตามธรรมชาติ ซึ่ง

เป็นผูส้ามารถน าของท้องถิ่นและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างดี 

 4. เป็นผูท้ี่สนใจปัญหาของท้องถิ่น ผูท้รงปัญญาล้วนเป็นผูท้ี่สนใจปัญหาของท้องถิ่นเอาใจใส่

ศกึษาปัญหา หาทางแก้ไขและช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนของตน และชุมชนใกล้เคียงอย่างไม่ย่อ

ท้อจนประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและบุคคลทั่วไป 

 5. เป็นผู้ขยันหมั่นเพียร ผู้ทรงภูมิปัญญาเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรลงมือท างาน ผลิตผลงานอยู่

เสมอโดยตลอดปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพมากขึ้นอีกทั้งมุ่งท างานของตนอย่าง

ต่อเนื่อง 

 6. เป็นนักปกครอง และประสานประโยชน์ท้องถิ่น ผู้ทรงภูมิปัญญานอกจากเป็น                         

ผู้ที่ครองตนเป็นคนดี จนเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไปแล้ว ผลงานที่ท่านท ายังถือว่ามี

คุณค่าจึงเป็นผู้ที่มีทั้ง ครองตน ครองคน และครองงาน เป็นผู้ประสานผลประโยชน์ให้บุคคล

เกิดความรัก  ความเข้าใจ  ความเห็นอกเห็นใจและมีความสามัคคีกัน ซึ่งท าให้ท้องถิ่นหรือ

สังคม มีความเจริญมีคุณภาพชวีิตที่สูงขึ้นกว่าเดิม 
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 7.  มีความสามารถ่ายทอดความรู้ เมื่อผู้ทรงภูมิปัญญามีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

คนทั่วไป ทั้งชาวบ้าน นักวิชาการ นักเรียน นิสิตนักศึกษาจะเข้าไปศึกษาหาความรู้หรือเชิญท่าน

นั้นไปเป็นวิทยากร ผู้ทรงภูมิปัญญาจะมีความสามารถมีพรสวรรค์ในการถ่ายทอดความรู้

เหล่านั้น เป็นอย่างดี  ท าให้ผู้รับการถ่ายทอดเข้าใจได้โดยงา่ย 

 8. เป็นผู้มีคู่ครองหรือบริวารดี ผู้ทรงภูมิปัญญา  หากเป็นคฤหัสถ์จะพบว่าล้วนมี

คู่ครองดี ที่สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ ให้ความร่วมมือในงานที่ท่านท าช่วยให้ผลงาน

ออกมาอย่างมีคุณค่าถ้าเป็นนักบวช ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามล้วนมีบริวารทั้งนั้น ท่านจึง

สามารถผลิตผลงาน    ที่มคีุณค่าทางศาสนา 

รุ่ง  แก้วแดง (2546: 4) กล่าวว่า ผู้ทรงผู้ปัญญาไทยแต่ละด้านล้วนแต่มีองค์ความรู้ได้

ซมึซับหล่อหลอม บ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่

เพื่อทดสอบความถูกผดิแล้วคัดสรรกลั่นกรองสิ่งที่เป็นคุณแก่ชีวิต แก่แผ่นดิน ถ่ายทอดให้ผู้อื่น

ได้ สืบสานทั้งที่เป็นมรดก และทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญาของชาติมาจนถึงปัจจุบัน 

 จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า ผู้ทรงภูมิปัญญา คือ บุคคลในท้องถิ่นที่มีวิธีการคิดการ

กระท า และมีผลงานจากการคิดการกระท าที่ก่อเกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและชุมชน  

 

วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้แก่เด็กปฐมวัย 

 สามารถ  จันทร์สูรย์ (2536 : 150-152)  กล่าวว่าเด็กโดยทั่วไปมีความสนใจใน

ช่วงเวลาสั้นๆ ในสิ่งที่ใกล้ตัวซึ่งแตกต่างจากผู้ใหญ่  วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็กต้องง่าย

ไม่ซับซ้อนสนุกสนานดึงดูดใจ เช่นการถ่ายทอดผ่านการละเล่น การเล่านิทาน การเล่นปริศนา

ค าทายและเกิดจากนิสัยการชอบซักถามของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเด็กเป็นช่วงแห่งการ

เรียนรู้โลกรอบตัว เช่น การเรียนรู้ร่างกาย เรียนรู้ถ้อยค า ดังนั้นการผูกปริศนาจึงเลือกใช้ค าที่

ให้ภาพพจน์ค าเปรียบเทียบให้ข าขันค าคล้องจองให้เสียงและจังหวะเพื่อสร้างแรงดึงดูดใจเพื่อ

เด็กจดจ าได้ง่ายส่วนการเล่านิทานเป็นการถ่ายโยงความรู้โดยอาศัยความรู้ความสนุกสนาน

จากตัวละครในเรื่อง และวิธีการเล่าที่น่าสนใจส่วนใหญ่มุ่งเน้นด้านจริยธรรม คือสิ่งที่ควรท า 

และไม่ควรท า วิธีการเหล่านี้เป็นการสร้างเสริมนิสัยและบุคลิกภาพที่สังคมปรารถนา  ซึ่ งส่วน

ใหญ่มุ่งเน้นจริยธรรมที่เป็นสิ่งที่ควรท าและไม่ควรท า 

 การสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนนั้น มีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวคิดใน

การด าเนินงานต่างๆไว้ได้แก่ รุ่ง  แก้วแดง  (2541: 230-241) อธิบายว่าการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งความรู้ ทัศนคติ 

และพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการเรียนดังนี้ 
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 1. การเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยบนฐานของชุมชน หมายถึง การเรียนที่น าเอาเนื้อหา               

ภูมิปัญญาไทย  และวิธีการสอนแบบภูมิปัญญาไทยมาสอนให้นักเรียนและใช้กิจกรรมของ

ชุมชนเป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบนีจ้ะท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนได้ ตั้งแต่

การก าหนดนโยบายการศึกษาในโรงเรียน การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดถึงการ

ติดตามและประเมินผล ทั้งนี้กิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของชุมชน ซึ่ง

หมายถึงชุมชนจะต้องมีสถาบันการเรียนรู้ของชุมชนเอง สถาบันการเรียนรู้ของชุมชนเป็น

สถาบันที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาความรู้ สร้างความรู้ใหม่ให้กับชุมชนโดยมีการ

บริหารจัดการโดยชุมชน  และสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการก าหนดกิจกรรมของชุมชน 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน การเรียนรู้ของชุมชนกับโรงเรียนในความหมายของการเรียนโดย

ใช้ภูมิปัญญาไทยบนฐาน ของชุมชนนั้น โรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การเรียนในโรงเรียน

และการเรียนในชุมชนจงึถือวา่เป็นกระบวนการเดียวกัน 

 2. การเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยบนฐานของโรงเรียน หมายถึง การเรียนที่น าเอา

เนื้อหา ภูมิปัญญาไทย และวิธีการสอนแบบภูมิปัญญาไทยมาสอนให้นักเรียนโดยจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน สอดแทรกเข้าสู่เนื้อหาวิชาที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละระดับ ซึ่งทั้งเนื้อหาวิธี

สอน จ านวนคาบและเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับการก าหนดร่วมกันของโรงเรียนและชุมชน การเรียน

รูปแบบนี้โรงเรียนต้องส ารวจความต้องการและศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา ทั้งด้านเนื้อหาผู้สอนและผลกระทบต่อชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมการเมือง และสิ่งแวดล้อม น ามาจัดท าเป็นเนื้อหาวิชาภูมิปัญญาไทยผลักดันให้

กลายเป็นหลักสูตรท้องถิ่นต่อไป 

 จากแนวคิดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนดังกล่าว จะพบว่าเป็นการ

ร่วมมือระหว่างบ้าน ชุมชน โรงเรียน ที่มุ่งเน้นคุณภาพนักเรียน ได้เรียนสิ่งที่ใกล้ตัวตามสภาพ

ความเป็นจริง  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตให้รักและหวงแหนภูมิปัญญาในท้องถิ่น เห็นคุณค่าและสืบทอด

ภูมปิัญญาอย่างภูมิใจ  ควบคู่กับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเฉพาะประชาธิปไตย

ที่เป็นวิถีชีวิตด้านคารวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมนอกจากวิธีการถ่ายทอดที่ต้อง

อาศัยเครอืข่ายของการเรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2541:91-92,117-

118)ได้ท าการศกึษาเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดความรูข้องภูมิปัญญาในรูปแบบต่างๆ ไว้ดังนี ้

 1. การจัดประสบการณ์ตรงในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ที่มารับการถ่ายทอดให้เกิดการ

ปฏิบัติจริงโดยเฉพาะวัยเด็ก  ผู้ทรงภูมิปัญญาหลายท่านเห็นตรงกันว่า วัยเด็กเป็นวัยที่ส าคัญ

ต้องถ่ายทอดและปลูกฝังให้พวกเขาได้ปฏิบัติจริงเชิญวิทยากรการถ่ายทอดความรู้ให้กับ

กลุ่มเป้าหมายที่สถาบันและองค์ตา่งๆ จัดขึน้ 
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 2. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ห้กับกลุ่มเป้าหมายที่สถาบันและองค์กรตา่งๆ จัดขึน้ 

 3. ถ่ายทอดผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  ภาพยนตร์ ตาม

เงื่อนไขและโอกาสที่มเีหล่านี ้เป็นต้น 

 4. การถ่ายทอดภูมิปัญญาในรูปของสื่อการบันเทิง โดยสอดแทรกในกระบวนการและ

เนื้อหา  หรือค าร้องของบันเทิง เช่น ค าซอของภาคเหนือ ค าร้องเหล่านี้จะกล่าวถึง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น คติธรรมค าสอนของศาสนา 

การเมือง การปกครอง  การประกอบอาชีพ  การรักษาโรคพื้นบ้าน รวมทั้งการปฏิบัติตนตาม

จารีตประเพณีต่างๆ  

วิธีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน มีหลักการดังนี้  (ส านักงาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ. 2542 : 28-29)  

1.โรงเรียนเป็นผู้น ากิจกรรมหรือเนื้อหาที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือพัฒนาหลักสูตร      

ในโรงเรียนให้เด็กได้เรียนรู้โดยคัดเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมให้สอดคล้องความต้องการของ

ท้องถิ่น 

 2. โรงเรียนเชิญเจ้าของภูมิปัญญาได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านหรือปัญญาชาวบ้านช่าง

เทคนิค  ชาวบ้านหรือช่างฝีมือชาวบ้านมามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและร่วมการเรียน

การสอนและการพิจารณาภูมปิัญญาท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนอยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนใน

ด้าน ความเหมาะสมทั้งกิจกรรมเนื้อหาสาระและวัยของเด็กนักเรียนควรเป็นคณะกรรมการ

ร่วมกันพิจารณา 

 3.  การน าสิ่งที่เป็นองค์ความรูใ้นท้องถิ่นมาจัดการเรยีนการสอนโดยให้นักเรียนออกไป

ส ารวจแล้วน ามาจัดการเรียนการสอน ครูผู ้สอนควรน าความรู ้ที ่ม ีอยู ่ในท้องถิ ่นมา

สอดแทรก ในเนือ้หาวิชาที่สอนและจัดเป็นพิพิธภัณฑ ์ หรอือุทยานการศึกษา 

 สรุปได้ว่าวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กปฐมวัย จะต้องใช้วิธีการง่ายๆ 

เชน่การฟังเรื่องเล่า การเล่น และการเรียนอย่างสนุกสนานกับผูใ้หญ่ กิจกรรมมีความเหมาะสม

กับพัฒนาทางร่างกาย  อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของสังคม

ต่อไปในอนาคต 

 

หลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546ข : 125 – 130) อธิบายว่าหลักการ

จัดการเรียนรู ้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ ่น คือ การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและให้เกิด
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กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งขันยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้นั้น จะต้องมีความเชื่อ

พืน้ฐาน ดังนี้  

 1.  มนุษย์เราแต่ละคนมีศักยภาพในความรู้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถ้าเขา

สามารถเรียนรู้  วิธีการเรียนรู้  และเมื่อศึกษาเรียนรู้ไปถึงจุดหนึ่งแล้ว  เขาจะสามารถน าองค์

ความรู้ใหมท่ี่เกิดขึน้นั้นไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชวีิตของตนเองและชุมชนไปอย่างตอ่เนื่อง 

 2.  มนุษย์แต่ละคนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าให้

โอกาสแตล่ะคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่แต่ละคนมีอยู่ จะเกิดการถ่ายโยงความรู้ซึ่งกันและกัน

ขยายวงความรู้ให้กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้นได้และจะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองว่าความรู้

ส่วนใดขาดตกบกพร่องอยู่ก็จะแสวงหาและเรียนรู้เพิ่มเตมิได้โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ 

 3.  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม  การรวมกลุ่มความคิดและการกระท า การให้โอกาส การให้

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการรับฟังด้วยเหตุผล จะน าไปสู ่การคิด การ

ตัดสินใจ  การกระท า การแก้ปัญหาที่ถูกต้องมากกว่าการแยกคิด แยกท า หรือตัดสินใจแก้ปัญหา

อย่างโดดเดี่ยวเพียงคนเดียว 

 4. ในการแสดงความคิดเห็นและลงมติเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจขยายกลุ่มจะต้องเป็น

อิสระ 1 คน 1 เสียง ความคิด ชาติก าเนิด คุณวุฒิ ความอาวุโส  ความมียศถาบรรดาศักดิ์ มีต าแหน่ง 

หน้าที่การงาน  ความมั่นคงหรอืยากจน ฯลฯ จะไม่ท าให้อิทธิพลต่อการคิดและการตัดสินใจของ

ผูอ้ืน่ในกลุ่ม 

 5. รูปแบบ วิธีการเรียนรู้ การคิด การตัดสินใจของแต่ละชุมชนจะแตกต่างหลากหลายกัน

ไปเพราะความแตกต่างหลากหลายทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  รูปแบบวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนจึงแตกต่างกันออกไปเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

ชน จงึไม่มสีูตรส าเร็จตายตัวว่าถ้ารูปแบบวิธีการเรียนรู้ที่ใช้ได้ดีกับกลุ่มหนึ่งแล้วจะต้องน าไปใช้

และเหมาะสมกับอีกกลุ่มหนึ่งด้วยเสมอไป แต่จะต้องมีการปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแต่

ละกลุ่มดว้ย 

 6. องค์ความรู้ใหม่ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้ลงมือปฏิบัติประเมินผล  

วิเคราะห์ สรุป เป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้นั้น จะเหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละคนแต่ละ

ท้องถิ่นนั้นๆ มากที่สุด และถ้าได้รับการพัฒนาให้ตรงทิศทางอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นแหล่ง

ผลติและสร้างสรรคอ์งค์ความรูใ้หม่ที่เหมาะสมกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างไม่จบสิน้ 

สรุปได้ว่า หลักการจัดการเร ียนรู ้โดยใช้ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ ่น เป ็นฐานคือการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับองค์ความรู้และทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเชื่อว่า
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ทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ด้วยวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมและให้คิด

ตัดสินใจรว่มกันเป็นกลุ่มเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม 

 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากความคิดริเริ่ม หรือสติปัญญาสั่งสมประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่

อย่างชาญฉลาดโดยปฏิบัติเป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภูมิ

ปัญญามีคุณค่าทางวัฒนธรรมเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตช่วยในการแก้ไขปัญหาการ

จัดการ การด าเนินชีวิต ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (2548: (1), 2-3; 2549: 4-5, 

160-225) ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชยีงใหม่ ไวด้ังนี้ 

1. ภูมปิัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร หมายถึง การผสมผสานการเกษตรเทคโนโลยีโดย

พัฒนาบนพื้นฐานดั้งเดิมซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในภาวะกรณีต่างๆได้ในเบื้องต้น เช่น 

การเกษตรกรรมแบบผสมผสานการแก้ไขปัญหาการเกษตร ด้านการตลาด การแก้ไขปัญหา

ด้าน การผลิตการรูจ้ักปรับใช้เทคโนโลยี  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 การดูแลล าน้ าและเทคนิคการปล่อยน้ าเข้านาตามลักษณะภูมปิระเทศพืน้ที่ลาด

เอียงเชงิเขา 

ที่มา: ชไมมน ศรีสุรักษ์. 2550: อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม 
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2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง 

การอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ าล าธารการรักษา 

และถ่ายทอดความรูด้ั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ไม้งา่ม หรอืไม้ค้ าขัว อุปกรณ์ที่ใชป้ระกอบพิธีกรรมการสบืชะตาน้ าเพื่อ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่มา: ชไมมน ศรีสุรักษ์. 2550: อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดสวัสดิการและวิสาหกิจชุมชน หมายถึง การบริหาร

กองทุนต่างๆในชุมชนและจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต ความเป็นอยู่

ของสมาชิกในกลุ่ม 

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการรักษาโรคและป้องกัน หมายถึง การสืบทอดความรู้

ดั้งเดิมและรู้จักประยุกต์ความเชื่อท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านสุขภาพ

อนามัย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 ยาตม้สมุนไพร “มะโฮกเลือด” แก้ปวดตัว 

 ที่มา: ชไมมน ศรสีุรักษ์. 2551: งานข่วงสุขภาวะฯ   ณ วัดสวนดอก อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ 
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ภาพที่ 2.5 ไข่ป่ามอาหารที่มีผักสมุนไพร 

 

 

5. ภูมปิัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตและบริโภค หมายถึง การรูจ้ักประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี 

สมยัใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม 

อันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเอง แก้ไขเศรษฐกิจและชะลอการน าเข้า

ตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 ภูมปิัญญาการผลติแปรรูปหัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อชุมชนพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 

ที่มา: ชไมมน ศรีสุรักษ์. 2550: อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6. ภูมปิัญญาท้องถิ่นด้านศลิปวัฒนธรรมและประเพณีพิธีกรรม  

6.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับการศึกษา

มีคัมภีร์ที่เผยแพร่ในวงการศึกษาปัจจุบันเป็นต าราเรียนในช้ันประโยค 4-5-6ในหลักสูตร              

พระมหาเปรียญ เช่น คัมภีร์จักรวาลประทีป เป็นการวิเคราะห์ความเป็นมาของโลก และ

จักรวาล ปรากฏในพระไตรปิฎก ท าให้นักศึกษาได้รู้ทิศทางของความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นมา

ของโลกได้ คัมภีร์สังขยาปภาสักกะ เป็นงานที่วิเคราะห์เกี่ยวกับการนับ เลขโบราณของชาว

(ที่มา: ชไมมน ศรสีุรักษ์. 2550: งานปิดถนนคนเดินอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) 
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อินเดีย ท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงการคิดทางคณิตศาสตร์ของชาวอินเดียโบราณ สามารถ

เชื่อมโยงกับการศึกษาในระบบปัจจุบันได้ เป็นต้น การศึกษาดังกล่าวนี้โยงมาจนถึงปัจจุบัน 

นครเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาใหญ่ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเอกชน เช่น  มหาวิทยาลัยพายัพ  

ซึ่งอาศัยความรู้ของนักปราชญ์เหล่านี้  เป็นฐานในการศึกษาในปัจจุบัน การตั้งอยู่ได้นานของ

อาณาจักรล้านนาท าให้มีการสั่งสมศิลปวัฒนธรรมหลายประการ ได้แก่  ด้านศิลปะทาง

วรรณกรรม ปรากฏว่าพระสงฆ์ในล้านนาได้แต่งนิทานชาดกไว้  สั่งสอนประชาชน ที่เด่นชัดคือ 

ปัญญาสชาดก เป็นพื้นฐานของการเกิดวรรณคดีหลายฉบับ เช่น สังข์ทอง สรรพสิทธิ์ค าฉันท์ 

กากีชาดก สุทนูชาดก เป็นต้น ในวรรณกรรมทางโลก เช่น โคลงนิราศหรภิุญไชย ซึ่งเป็นแม่แบบ

ของฉันทลักษณ์ของไทยในปัจจุบัน ไตรภูมิพระร่วงฉบับต่างๆ ที่เป็นแนวทางในการเกิดไตรภูมิ

พระร่วงฉบับสุโขทัย  

6.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับศิลปะ       

การขับร้องในการขับร้องแบบล้านนา มี จ๊อย กะโลงหรอืขับโคลง มีหลายประเภทดังนี้ 

6.2.1 จอ๊ยค่าว คือ การขับร้องเสียงยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 การแสดงดนตรีของกลุ่มศลิปินล้านนา 

ที่มา: ชไมมน ศรีสุรักษ์. 2550: งานปิดถนนคนเดิน (Sunday market) อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

6.2.2 ซอ คือ การร้องประสานเสียงระหว่างชายหญิงใช้ดนตรีปี่เป็นเครื่อง

ประสานในการขับร้อง 

6.2.3. ค าฮ่ า คือ การแต่งค าด้วยฉันทลักษณ์ร่าย ใช้เป็นการพรรณนาเหตุการณ์ 

เช่น        การพรรณนาสรรเสริญ การจุดบอกไฟ 

6.2.4 คา่วฮ่ า คือ การเล่าเรื่องราวต่างๆ 
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6.2.5 คา่วธรรม คือ การน าข้อความในชาดกมาเขียนเป็นฉันทลักษณ์ต่อให้พระ

อ่านสอนประชาชน 

6.2.6 ค่าวซอ คือ การน าเอาข้อธรรม หรือภาษิตต่างๆ มาเขียนประสานกับ

ความรู้ทางโลกโดยมากจะสอดแทรกกับความรู้ที่เกี่ยวกับการสวาสให้หนุ่มสาวได้อ่านเป็นที่

สนุกสนาน 

6.2.7 คา่วใช้ คือ เพลงยาวที่หนุม่สาว ใช้โต้ตอบกันในเรื่องความรักความเสน่หา 

ของคนในสมัยนั้น 

6.3 ภูมปิัญญาท้องถิ่นด้านศลิปวัฒนธรรมและประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับศิลปะการ

ฟ้อนร าในล้านนามีการฟ้อนร าหลายอย่าง เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ม่านมุ้ยเชียงตา กิงกะหล่า 

ฟ้อนเจงิ ตบมะผาบ เป็นศิลปะของคนโบราณสืบสานมาให้ลูกหลานฝึกหัด และร่ายร ากันอยู่ใน

งานเทศกาลตา่งๆ ถึงปัจจุบันนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 กลุ่มศลิปินล้านนาเตรียมตัวแสดงดนตรแีละการฟ้อนร าโดยมีอุปกรณ์ประกอบ

พิธีกรรมบูชาครูแบบล้านนาคือพานใส่กรวยดอกไม้ และ เครื่องดนตรลี้านนา 

ที่มา: ชไมมน ศรีสุรักษ์. 2550: พระต าหนักดาราภริมย์ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับประเพณี

พิธีกรรมในล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ มีประเพณีและพิธีกรรมหลากหลายที่บรรพบุรุษได้

ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณีดังกล่าวได้ถูกจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ 
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6.4.1 ประเพณีมงคล เกี่ยวกับความเป็นอยู่และความต้องการให้ประชาชนอยู่

เย็นเป็นสุข  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 ประเพณียี่เป็ง การตกแตง่กระทงดว้ยตุงและโคมแบบล้านนา 

 ที่มา: ชไมมน ศรีสุรักษ์. 2550: ข่วงประตูท่าแพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประเพณีมงคลของล้านนาในจังหวัดเชยีงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ประเพณีประจ าเดือน และประเพณีวิถีชวีิต ดังนี้ เดือนเจ็ดเหนือ (เดือน

เมษายน) เดือนแปดเหนือ (เดือนพฤษภาคม) เดือนเก้าเหนือ (เดือนมิถุนายน) เดือนสิบเหนือ 

(เดือนกรกฎาคม) เดือนสิบสอง (เดือนกันยายน) เดือนเกี๋ยง (เดือนตุลาคม) เดือนยี่ (เดือน

พฤศจิกายน) เดือนสาม (เดือนธันวาคม) เดือนสี่ (เดือนมกราคม) เดือนห้า (เดือนกุมภาพันธ์) 

และ เดือนหก (เดือนมนีาคม) 

2) ประเพณีการบวช 

3) ประเพณีกินแขกแต่งงาน 

4) ประเพณีทอดผา้ป่า 

5) ประเพณีจิบอกไฟขึน้ 

6) ประเพณีส่งสการตานคาบ 

7) ประเพณีการท านาแบบล้านนา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10 การท านาแบบล้านนา  

ที่มา: ชไมมน ศรีสุรักษ์. 2551: อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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6.5 ประเพณีอวมงคล หมายถึง ประเพณีที่เกี่ยวกับงานไม่เป็นมงคล เช่นประเพณี

งานศพ การกระท าพิธีกรรมส าหรับผู้เป็นที่รักจากไป นอกจากจัดประเพณีพิธีกรรมดังกล่าว

แล้วยังแยกเป็นประเพณีพิธีกรรมเมืองเชยีงใหม่ และประเพณีชวีิต  

6.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีด้านสถาปัตยกรรมใน

เชียงใหม่มีโบราณสถานวัดวาอารามเป็นที่สวยงามตื่นตาตื่นใจแก่อาคันตุกะที่มาเยือนเช่น             

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) ได้เห็นความ

งามของศิลปะและประวัติความเป็นมาของสิ่งก่อสร้าง                   

6.7ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีด้านพุทธศิลป์จังหวัด

เชยีงใหม่    มพีระพุทธรูปที่สวยที่สุดในล้านนา คือ “พระเจ้าเก้าตื้อ” ประดิษฐานที่วัดสวนดอก 

และ “พระเจา้แตง่คม” เป็นศลิปะอู่ทอง ประดิษฐานที่วัดศรีเกิด  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.11 “พระเจา้เก้าตื้อ” พระพทุธรูปที่สวยที่สุดในล้านนา 

ที่มา: ชไมมน ศรีสุรักษ์. 2550: อุโบสถวัดสวนดอก อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6.8 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับเครื่องสักการะ เช่น สัตตภัณฑ ์

หมายถึง การบูชาพระรัตนตรัย ท าโดยนักปราชญ์ช่างของล้านนา (สล่าล้านนา)  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.12 เครื่องสักการะ“ขันแก้วทั้งสาม” หมายถึง การบูชาพระรัตนไตร โดยวางกรวย

ดอกไม้จ านวนสามช่อลงในแตล่ะมุม ทั้งสามมุม 

ที่มา: ชไมมน ศรีสุรักษ์. 2550: วิหารวัดสวนดอก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) 
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 นอกจากนีส้ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541: 24-26) ได้แบ่งประเภท

ของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีขอบข่ายที่กว้างขวางครอบคลุมชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นว่าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเป็นองค์รวมและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ไข

ปัญหาการจัดการและการปรับตัวในการด าเนินวิถีชีวิตของคนไทยลักษณะองค์รวมของภูมิ

ปัญญาไทยมีความเด่นชัดในหลายด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านเกษตรกรรมได้แก่ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะและเทคนิค

ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพา

ตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตร

ด้านการตลาด  การแก้ไขปัญหาด้านการผลิต และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

การเกษตรเป็นต้น 

 2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน

การแปรรูปผลผลิตเพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นขบวนการให้

ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิต

ทางหัตถกรรม  เช่น  การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา  กลุ่มโรงสี  กลุ่มหัตถกรรม  เป็น

ต้น 

 3. ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ความสามารถในการจัดการป้องกันรักษา สุขภาพ

ของคนในชุมชนโดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ เช่น ยา

จากสมุนไพรอันมีอยู่หลากหลาย  การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นฐาน

บ้าน  เป็นต้น 

 4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความสามารถเกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การบวชป่า การ

สืบชะตาแมน่้ า การท าแนวปะการังเทียม  การอนุรักษ์ป่าชายเลน  การจัดการป่าต้นน้ าและป่า

ชุมชน  เป็นต้น 

 5.  ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ได้แก่  ความสามารถในการสะสมและบริหารกองทุน

และสวัสดิการชุมชนทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตความ

เป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม เช่น การจัดการกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์  

รวมถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคง



 53 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน

และการจัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน 

 6. ด้านสวัสดิการ ได้แก่ ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิต

ของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 7. ด้านศิลปกรรม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะสาขา

ต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน 

และนันทนาการ 

8. ด้านการจัดการ ได้แก่ ความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินงานด้านต่างๆ ทั้ง

ขององค์กรชุมชน องค์กรศาสนา องค์กรทางการศึกษาตลอดทั้งองค์กรทางสังคมอื่นๆ ใน

สังคมไทย เช่นการจัดการองค์กรต่างๆ ของกลุ่มแม่บ้าน ระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน การจัดการ 

ศาสนสถาน การจัดการศึกษาตลอดทั้งการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น กรณีของการจัด

การศึกษาเรียนรู้นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจักการที่มีความส าคัญ  เพราะการจัด

การศึกษาเรียนรู้ที่ดีหมายถึง กระบวนการเรียนรู้ พัฒนา และการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา

ไทยที่มปีระสิทธิผล 

 9. ด้านภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ ความสามารถในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์

ผลงานด้านภาษาคือ ภาษาถิ่น ภาษาไทยในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงด้านวรรณกรรมท้องถิ่นและ

การจัดการท าสารานุกรม ภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟื้นฟูการเรียนการสอน

ภาษาถิ่นของท้องถิ่นตา่งๆ 

 10. ด้านศาสนาและประเพณี ได้แก่ ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค า

สอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อ และประเพณีที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อบริบททางเศรษฐกิจ 

สังคม เช่น การถ่ายทอดวรรณกรรม ค าสอน การบวชป่า การประยุกต์ประเพณีบุญประกาย

ข้าว 

จากการศึกษาประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นตามที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม่(2548: (1), 2-3; 2549: 4-5, 160-225) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ (2541: 24-26) ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ

พัฒนารูปแบบการเรียนรู้จริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ได้ 6 

ด้าน รายละเอียดดังนี ้

 1. ภูมิปัญญาด้านการเกษตรได้แก่ความรู้ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้

ทักษะและเทคนิคด้านเกษตรบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเอ งใน

สภาวการณ์ตา่งๆ ได้ เชน่ การปลูกข้าวท านาตามฤดูกาล การท าขวัญควาย  
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2. ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมและศิลปกรรมด้านการละเล่นพื้นบ้านได้แก่ความรู้

ความสามารถการประยุกต์ใช้ธรรมชาติสร้างสรรค์ผลผลิตด้านฝีมือ  เพื่อให้เกิดคุณค่าของ

ผลงานแห่งภูมปิัญญาถึงปัจจุบัน เชน่ การท าตุง   การท ากระดาษสา การท าของเล่น เป็นต้น 

3.  ภูมปิัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ความรูค้วามสามารถในการจัดการป้องกัน

และรักษาสุขภาพของบุคคล  ครอบครัวและชุมชนด้านยาการรักษาและการดูแลสุขภาพปกติ

และเมื่อเจ็บป่วย เชน่การนวดแผนโบราณ การท าลูกประคบ การท าพิมเสนน้ า เป็นต้น 

4. ภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความรู้

ความสามารถที่ เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เชน่ การท าเหมอืงฝาย การบวชป่า การสบืชะตาน้ า เป็นต้น 

5. ภูมิปัญญาด้านศาสนาประเพณีและวรรณกรรมได้แก่ความรู้ความสามารถที่

ประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อที่เป็นพื้นฐานของการ

จรรโลงประเพณี และ ภาษาที่สืบสานจนถึงปัจจุบัน เช่น การถ่ายทอดค าสอนการปั๋นปร(การ

ให้พรแบบล้านนา) ภาษาเมืองวรรณกรรมพื้นบ้าน การท าหน้าที่ปู่จ๋านประจ าวัด (อาจารย์

ผูสู้งอายุ) การแห่ครัวตาน การตักบาตรแบบล้านนา และ การละเล่นพืน้บ้านเป็นต้น   

6. ภูมิปัญญาด้านโภชนาการได้แก่ความรู้ความสามารถในการเลือกสรรประดิษฐ์ปรุง

แต่งอาหารและยาพื้นบ้านได้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายที่มีผลต่อสุขภาพ

ตลอดจนผลิตเป็นสินค้าและบริการส่งออกที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากรวมถึงการขยาย

คุณค่าของทรัพยากร เชน่ ไข่ป่าม ไส้อั่ว แคบหมู เป็นต้น 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา 

งานวิจัยในประเทศ 

กนกวรรณ รุกขชาติ (2541 :75-89) ได้ท าการวิจัยเรื่องแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร

ท้องถิ่นการศกึษาโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้านในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า

การสรา้งความตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ท าให้องคก์รชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 

ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ไปจนถึงการประเมินผล เนื้อหาความรู้เป็นเนื้อหาที่มีการ

เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้เรียนสอดคล้องกับชุมชนอย่างแท้จริง ลักษณะการเรียนการสอนเป็น

การจัดกิจกรรมการเรียน  การสอนที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงบทบาท

ของผู้สอนจะเป็นผู้น า  ด้านวิธีคิด วิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน การเรียนการสอน

มีการใชส้ื่อที่เป็นของจริง   สื่อที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง การวัดและประเมินผลเป็นการประเมิน

จากการปฏิบัติได้จริง หลังจากเรียนรูไ้ปแล้วสามารถน าสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 
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   วีระพงษ์ แสง-ชูโต (2544 : 88-90)ได้ท าการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและเทคโนโลยีพื้นบ้านในทางวิทยาศาสตร์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

ผลการวิจัยพบว่าสามารถจัดกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน

ได้เป็นกลุ่มโดยรวบรวมได้เป็นจ านวน 4 กลุ่ม ตามปัจจัยสี่ (อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม

และยารักษาโรค) และกลุ่มสนับสนุนปัจจัยสี่อีก3 กลุ่ม (คมนาคม อาชีพและนันทนาการ) ที่มี

หลักการวิทยาศาสตร์  ทุกสาขาแทรกอยู่มีมากที่สุดคือกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือกลุ่มอาหาร 

และน้อยที่สุดคือกลุ่มยารักษาโรค และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีหลักการเพื่อใช้อธิบายได้มาก

ที่สุด คือ ฟิสิกส์ รองลงมาคือ เคมี  และน้อยที่สุดคือ ชีววิทยา และสามารถจัดท าฐานข้อมูล

แสดงแนวทางในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีพื้นบ้านแต่ละกลุ่มไปสอดแทรกลงใน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลงใน

ซีดรีอมได้ทุกกลุ่ม 

สุนิเทศก์ ไชยกุล (2546:175-180) ได้ท าการวิจัยเรื่องศักยภาพของชุมชนกับการดูแล    

สุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่าชุมชนสันป่าเปา เป็นชุมชนที่มีศักยภาพหลายด้าน ประกอบด้วย

ศักยภาพ  ดา้นบุคคล ด้านกายภาพ ด้านวัฒนธรรมประเพณีและด้านเครือข่ายชุมชน ศักยภาพ

ทั้ง 4 ด้าน ตา่งมคีวามสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดี 

กระบวนการดูแลสุขภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นกระบวนการดูแลแบบองค์รวมที่ค านึงถึง

ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณในรูปแบบที่หลากหลาย เชน่ การนวด การใช้ยาสมุนไพร

การเป่าพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นต้น แต่ด้วยสภาพปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจึงท าให้องค์

ความรูน้ีก้ าลังสูญหายไปจากชุมชนอย่างนา่เสียดาย เพราะขาดการสบืทอดจากคนรุ่นหลัง การ

ดูแลสุขภาพ ดังนัน้การสรา้งจิตส านึกให้ชุมชนเห็นความส าคัญของการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี 

เกิดความตระหนักว่าสุขภาพที่ดตี้องเริ่มที่ตนเองก่อนจึงเกิดรูปแบบการดูแลสุขภาพของชุมชนที่

หลากหลายบนเงื่อนไขปัจจัยที่เหมาะสมกับบริบทแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อและ

ประเพณีในท้องถิ่นเพื่อการสรา้งเสริมสุขภาพที่ดใีห้กับชุมชน 

อาภัสสรี ไชยคุณาและคณะ (2546: 467-470) ได้เสนอรายงานการวิจัย เรื่อง

การละเล่นพื้นบ้านล้านนา พบว่าการละเล่นพื้นบ้านล้านนาส าหรับเด็ก มีลักษณะการละเล่น

พืน้ฐานและการละเล่นที่เป็นเกมส์เป็นส่วนใหญ่ แบ่งออกได้ 5 ลักษณะดังนี้ การละเล่นที่อาศัย

สมรรถภาพทางกายส าหรับวัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่มีพลังส่วนเกินมาก ดังนั้นการละเล่นในวัยนี้จึง

เป็นการออกก าลังกายใช้อวัยวะในการเคลื่อนไหว คือการวิ่ง กระโดด ชัก ดึง ลาก เช่น การเล่น

ลักมอบ ไล่แปด ลู่บ่าเต้า มนหม้อขาง กระโดดหนังยาง เป็นต้น การละเล่นที่เป็นการศึกษา
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เรียนรู้หรือสัมผัสกับธรรมชาติรอบ ๆ ตัว เช่น การเล่นลูกก๋ง  การเล่นอีโจ้งหิน การเล่นอีเก็บ 

การเล่นบะขี้เบ้า การเล่นปืนผะลาบ การเป่าแน การเล่นบอกถบ การกัดจิ้งกุ่ง (จิ้งหรีด) การ

เก็บแมลงมัน การเลี้ยงปลากัด เป็นต้นการละเล่นที่เป็นการต่อสู้หรือแข่งขัน เพื่อให้เกิดความ

ตื่นเต้นและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของตน เช่น การเล่นไม้หึ่ม ไม้โก๋งเก๋ง ขี่ม้าส่ง

เมือง ป๊อกมะม่วง เป็นต้น การละเล่นเลียนพฤติกรรมของผู้ใหญ่ เช่น  การร้องเพลงกล่อมเด็ก 

การเล่นไก่ลว้งข้อง การเล่นคนเดียว เช่น  การเป่ายางละหุง่  การเป่าปี่ตอซัง การเล่นสิกจุ้งจา การ

เป่าเลียนเสียงสัตว์ การขี่ม้าก้านกล้วย กังหัน ใบลาน 

รุ่งนภา รทสา (2547 : 70-87) ได้ท าการวิจัยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับการเรียนรู้

ระดับปฐมวัยในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตทุ่งครุ 

มี 8 ด้าน คือ 1) การเกษตร 2) หัตถกรรม 3) การแพทย์แผนไทย 4) การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) ศิลปกรรม 6) ภาษาและวรรณกรรม 7) ศาสนา 8) 

โภชนาการ โดยสาระส าคัญของภูมิปัญญาเน้นถึงการน าสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั้งทางด้านการ

ด ารงชีวติและศาสนามาสืบสานตอ่ด้วยการสังเกต และการปฏิบัติกับครอบครัว ส่วนวิธีสืบสาน

ภูมปิัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กปฐมวัย ผู้ทรงภูมิปัญญาเห็นว่าควรเป็นการสังเกตและการสาธิตให้

เด็กปฏิบัติตาม ส าหรับผู้ทรงภูมิปัญญาที่พรอ้มถ่ายทอดความรู้แก่เด็กปฐมวัย มีจ านวน 11 คน 

จรรยา ตาระกา (2547: 303-305) ได้ท าการวิจัย เรื่องการละเล่นพื้นเมืองเด็ก

เชยีงใหม่ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการละเล่นพื้นเมืองของเด็กในเชียงใหม่มี 5 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 

การละเล่นที่มีลักษณะการเล่นคนเดียวตามล าพังเพื่อความเพลิดเพลินด้วยตนเอง เช่น การเล่น

สิกจุ่งจา การเป่าเลียนเสียงสัตว์การขี่ม้าก้านกล้วย การเป่าปี่ตอซัง กังหันใบลาน และ

การละเล่นที่มีลักษณะการเล่นร่วมกับเพื่อน ๆ แบ่งได้เป็น2 ลักษณะ คือการละเล่นร่วมกับ

เพื่อนโดยไม่มีกฎกติกาและมีกฎกติกา การละเล่นที่มีลักษณะการเล่นเลียนแบบการกระท าของ

ผูใ้หญ่ แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ การละเล่นเลียนแบบการท างาน  ของผู้ใหญ่ เลียนแบบ

การประกอบอาชีพของผู้ใหญ่ และเลียนแบบวิธีการหาอาหารของผู้ใหญ่ การละเล่นที่อาศัย

สมรรถภาพทางร่างกายเป็นการเล่นออกก าลังกาย เช่น การวิ่ง การกระโดด การลากดึง เป็น

ต้น และการละเล่นที่เป็นการศึกษาเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมหรือสัมผัสธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ตัว

เด็กเชน่การเล่นหนิ ดิน ทราย เป็นต้น 
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งานวิจัยต่างประเทศ  

ทาแวง (Tawang. 1995: 2118-A) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและ

รูปแบบการคิดเรื่องการใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพบว่า สามารถช่วยให้การเรียนรู้

ในการดูแลสุขภาพของแตล่ะท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเมื่อน าไปใช้สอนกับท้องถิ่นที่มีลักษณะเดียวกัน

ยังให้ผลสัมฤทธิ์เหมือนเดิม สรุปได้ว่ามีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้มีความสอดคล้อง

กับความต้องการของท้องถิ่น แนวการจัดกิจกรรม และจัดการเรียนการสอนโดยเชิญผู้ทรงภูมิ

ปัญญามาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การศกึษาภูมิปัญญาต่างประเทศนั้นส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านัก

นายกรัฐมนตรี (2541:142-144) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าและจะได้สรุปความจ าเพาะท้องถิ่นใน

งานการศึกษาของแต่ละประเทศ ในด้านการประสานความรูส้ากลเข้ากับความรู้ท้องถิ่นหรือภูมิ

ปัญญาเดิมผ่านทางหลักสูตร ดังนี้   

ประเทศฝรั่งเศสมีการจัดตั้ง “สภาหัตกรรม” (Craft Council) เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีฝีมือ มี

ความเป็นเลิศด้านศิลปะให้ได้รับการยกย่องและถ่ายทอดความรู้แก่อนุชนรุ่นหลัง เรียกว่า “ผู้

ทรงความเป็นเลิศด้านศลิปะ” (Master of Art)  

สาธารณรัฐเกาหลี มีระบบการอนุรักษ์และการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยได้ออก

กฎหมายคุ้มครองสมบัติทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณมาตั้งแต่ ค.ศ. 1962 และมีการแต่งตั้งผู้

ทรงภูมิปัญญาและองค์กรให้ท าหน้าที่สนับสนุนงานด้านวัฒนธรรม การด าเนินการคัดเลือกมี

กระบวนการเริ่มต้นจากการค้นหา การคัดสรร การสืบค้นผู้ทรงภูมิปัญญา การประกาศ การ

เก็บข้อมูล การถ่ายทอดสมบัติทางวัฒนธรรม โดยผ่านการฝึกอบรม การแสดงผลงานสู่

สาธารณชน การเผยแพรผ่ลงาน 

สรุปได้ว่าจากรูปแบบการด าเนินงานด้านการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในต่างประเทศ 

แสดงให้เหน็ถึงช่องทางในการน าภูมิปัญญาเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ถึง 2 ทางหลักโดยผ่านทาง

หลักสูตรและผ่านทางตัวบุคคล (ผู้ทรงภูมิปัญญา) และการเสริมศักยภาพผู้ทรงภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้ท าการถ่ายทอดทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เมื่อผู้ทรงภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเข้าร่วมในการให้การศึกษาในระบบ กับครูในโรงเรียนแล้วจะก่อให้เกิด การปรับปรุง

หลักสูตรร่วมกันอันน าไปสู่การบูรณาการความรู้สากลเข้ากับภูมิปัญญาได้ 
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ส่วนที่ 3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษาแบบผู้ปกครองมี

ส่วนร่วม 

การจัดการศกึษาแบบผูป้กครองมีส่วนร่วม เป็นความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน

มีความส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมเอ

การและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ความหมายของการจัดการศึกษาแบบผูป้กครองมีสว่นร่วม 

2. ความส าคัญของการมีสว่นร่วมของผูป้กครอง  

3. บทบาทผูป้กครองในการมสี่วนรว่มกับสถานศกึษา  

4. รูปแบบของการใหผู้ป้กครองมีสว่นร่วมกับสถานศกึษา  

5. วิธีการท างานแบบมีสว่นร่วมกับผูป้กครองในชุมชน  

6. หลักการจัดการเรยีนรู้แบบมีสว่นร่วม  

7. หลักการออกแบบการบ้านแบบให้ผู้ปกครองมสี่วนรว่มท าการบ้านกับบุตรหลาน 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม ประกอบด้วยงานวิจัยใน

ประเทศและต่างประเทศ  

รายละเอียดดังนี้  

 

ความหมายของการจัดการศึกษาแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

 การจัดการศึกษาแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ จงึมนีักการศกึษาหลายท่านให้ความหมายไว้ดังนี ้ 

หรรษา  นิลวิเชียร (2535: 25) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึงการที่

พ่อแม่ ครูและบุคคลในชุมชน ท างานร่วมกันตั้งแต่การวางแผนการท างาน การเรียนรู้ และการ

ตัดสินใจ ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ทางการศกึษาของเด็ก สอดคล้องกับ  

อรุณี หรดาล (2536: 6) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง การที่

ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการและการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก

ด้วยการใช้เทคนิคและวีธีการต่างๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ผู้ปกครองอาจจะกระท าด้วย

ตนเองหรอืให้ความร่วมมอืที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก  

ฉันทนา ภาคบงกช (2537: 25) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง การ

ที่ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ

โรงเรียน  
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 นอกจากนี้ นิตยา ประพฤติกิจ (2539: 264) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

หมายถึง การร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามี

บทบาทมากขึ้นในการช่วยพัฒนาและจัดการศกึษาแก่บุตรธิดาของตนรวมทั้งให้แก่ตนด้วย  

ตลอดจน นภเนตร ธรรมบวร (2541: 31) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

หมายถึง ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชนร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของเด็กและพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

 สรุปได้ว่า  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คือ การที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับครู

หรือร่วมกับสถานศึกษาในการวางแผนหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก

ให้เต็มศักยภาพ  

 

ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ทรงพร สุทธิธรรม(2534: 36) กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนในการ

อบรมเลี้ยงดูส่งเสริมและพัฒนาการแก่เด็กทุกด้านจะมีส่วนช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่าง

เหมาะสม และเป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้พ่อแม่และครูต่างเป็นผู้ใกล้ชิดเด็กและเป็นผู้มีบทบาท

ส าคัญที่รายล้อมให้เด็กได้เติบโตขึ้นตามทิศทางที่ตอ้งการของสังคมและประเทศชาติ 

 อรุณี  หรดาล  (2536: 9-12) กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่

มีต่อเด็กและโรงเรียน ดังนี้ 

 1.  ท าให้เด็กมีความรู้สึกปลอดภัยขณะอยู่ที่โรงเรียนเพราะผู้ปกครองมีความคุ้นเคย

สนิทสนมกับบุคคลในโรงเรียน เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และมีความสนใจในการท ากิจกรรม

ต่างๆ  และเด็กมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง การที่ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับเด็กได้ร่วม

กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเด็กท าให้เด็กมีสตปิัญญาสูงขึ้น 

 2.  ผูป้กครองสามารถแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาอันเป็นประโยชน์

ต่อบุตรหลานของตน ผู้ปกครองมีความกระตือรือร้นในการร่วมมือช่วยกิจกรรมต่างๆมากขึ้น 

ท าให้ผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษาเพราะได้เห็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  และ

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาเด็ก หลักการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งสามารถ

น ามาประยุกต์ใชใ้นการส่งเสริมความรู้และประสบการณใ์ห้เด็กที่บ้านมากขึ้น 

 3.  สถานศกึษารู้ถึงความต้องการความสนใจของผู้ปกครอง สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ 

ได้ตรงตามความต้องการ ท าให้อัตราส่วนจ านวนผู้ใหญ่ต่อเด็กถูกต้องตามหลักวิชาการให้

ผู้ปกครองที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางเป็นแหล่งความรู้ ให้แก่เด็กและครูได้ข้อมูล

ย้อนกลับของผู้ปกครองช่วยใหค้รูปรับปรุงการท างาน และภาคภูมใิจในการท างานมากขึ้น 
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 ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์ (2542: 28-29) กล่าวว่า พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ดูแลลูก

ให้ความรักความอบอุ่น ผึกความพร้อมให้ลูก ช่วยสอนการบ้าน เล่านิทาน เวลาดูโทรทัศน์พ่อ

แม่ต้องนั่งดูด้วย ต้องอธิบายชี้แนะ ตั้งค าถามให้ลูกตอบ การสอนอ่านของพ่อแม่จะไม่เป็น

การบังคับลูก แต่จะใช้กิจกรรมเป็นตัวกระตุ้นใหลู้กอยากอ่าน ไม่ควรดุหรอืส่งเสียงดังเพราะจะ

ท าให้เด็กกลัวและไม่อยากอ่าน เด็กต้องอาศัยพ่อแมแ่ละครูชว่ยฝึกฝนให้ถูกวิธี 

 กุลยา ตันติผลาชีวะ  (2542: 23-24) กล่าวถึง คุณภาพของโรงเรียนที่ดีได้ต้องมี

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับเด็กโรงเรียนไม่สามารถสอนโดยแยกเด็กออกจาก

ครอบครัว เด็กควรได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งทางโรงเรียนและผู้ปกครอง การที่โรงเรียนท าให้

ผูป้กครองเข้ามามีสว่นร่วมได้จะมีประโยชน์มาก สิ่งที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ

ผู้ปกครอง คือ คุณค่าของความสัมพันธ์ของผู้ปกครองพบโรงเรียนที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ผูป้กครอง นักเรียนและโรงเรียน  

 นีร์ จาร์นิฟ (Nir–Jarniv อ้างใน เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 14) กล่าวว่า องค์ประกอบที่

ส าคัญต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยใน 3 ด้านดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ตัวเด็ก ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรมีความเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการตามธรรมชาติของ

เด็กและเข้าใจถึงพัฒนาการในการคิดความต้องการของเด็ก คือเด็กทุกคนมีความเหมือนกัน 

คือมีการพัฒนาการไปตามขั้นตอน มีความต้องการ (Needs) และมีความกระตือรือร้น (Curiosity) 

เหมือนๆ กัน นอกจากนี ้เด็กทุกคนมีความแตกต่างกัน กล่าวคือทุกคนจะมีภูมิหลังและ

พื้นฐาน (Background) ไม่เหมือนกัน ตลอดจนเด็กทุกคนต้องการมีเพื่อน ในการจัดหลักสูตร

ส าหรับเด็กปฐมวัย จึงควรจัดใหส้อดคล้องกับตัวเด็ก โดยค านงึถึงพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน 

คือด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และค านึงถึงว่าเด็กจะมีความแตกต่างระหว่าง

บุคคล  

2. ตัวผู้ปกครอง (Viewing Parents) ในการจัดการศึกษาควรค านึงถึงว่าพ่อแม่เป็นครูคน

แรกและเป็นแบบอย่างให้แก่ลูก พ่อแม่เป็นบุคคลคนแรกที่ลูกรู้จัก เป็นผู้ปลูกฝังความคิดและ

พัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนค่านิยมต่างๆ ของสังคม จากการวิจัยพบว่าการน าพ่อแม่เข้ามามี

ส่วนในการให้การศึกษากับลูก ท าให้การศึกษาส าหรับเด็กดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังได้มีการให้

การศกึษาแก่พ่อแม่ในการอบรมเลี้ยงดูแก่ลูกใหม้ากขึ้น จงึเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าท าอย่างไรเราจึงจะ

สามารถ ช่วยให้พ่อแม่ได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการให้การอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่ลูก

เป็นแบบอย่างที่ดแีก่ลูกอย่างแท้จริง ดังนั้นในการจัดการศึกษาจึงควรมีการรวมเอาพ่อแม่เข้า

ไว้ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้วย 
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3. ตัวครู (Felling Teacher) ความหมายของครูในที่นี้หมายรวมไปถึงผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยง 

ศึกษานิเทศก์และบุคลากรอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษากับเด็ก 

(Paraprofessional) ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ครูและบุคคลต่างๆ ที่กล่าวมาเป็น

บุคคลที่มคีวามส าคัญต่อการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษากับเด็ก ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงควรมี

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศกึษาส าหรับเด็กในวัยนี้ดว้ย   

สรุปได้ว่าการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่เด็กในโรงเรียน

ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูป้กครอง นักเรียน และโรงเรียน  

 

บทบาทผู้ปกครองในการมสี่วนร่วมกับสถานศึกษา  

 บทบาทของผู้ปกครองในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อรุณี  หรดาล  (2536: 

55-68) ได้อธิบายไว้ดังนี้ 

 1.  ผู้ปกครองมีบทบาทในฐานะผู้ร่วมกิจกรรมในสถานศึกษา กิจกรรมที่ส าคัญที่

ผู้ปกครองควรหาโอกาสเข้าร่วมกับสถานศึกษาได้แก่  กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองมีบทบาทของผู้ริเริ่ม แสดงความคิดเห็น และบทบาทสมาชิกกลุ่มที่ดี   เป็นผู้ฟังและ

เป็นผู้ตามที่ดี 

 2.  ผู้ปกครองมีบทบาทในฐานะเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กทั้งที่บ้านและ

โรงเรียน ได้แก่ การส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน สนทนากับเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้

จากโรงเรียน กระตุ้นหรือเตือนให้เด็กท ากิจกรรมตามที่ครูได้มอบหมาย รวมทั้งคอยแนะน า

ช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการเปิดโอกาสให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเอง หรืออาจมอบหมายหน้าที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบ้านที่เด็กสามารถท าได้ การส่งเสริมประสบการณ์ให้เด็กที่โรงเรียน

ได้แก่ การเป็นผู้ช่วยครูดูแลเด็กขณะท ากิจกรรม การช่วยวางแผนการสอนช่วยจัดเตรียมสื่อ

และอุปกรณ์ และการเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับอาชีพที่ตนถนัด เพื่อสนอง

ความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก 

 3.  ผู้ปกครองมีบทบาทในฐานะผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนได้แก่ การช่วยเหลือในเรื่อง

ของวัสดุสิ่งของ ทรัพย์สิน แรงงาน รวมทั้งการให้ค าแนะน า และการเป็นที่ปรึกษาให้กับ

ผู้บริหารโรงเรียนในเรื่องต่างๆ ตามความสามารถ ความเหมาะสม และความถนัด เพื่อให้การ

ด าเนนิงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว วราภรณ์ รักวิจัย (2533: 18) กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่

ของ พ่อแม่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กไว้ดังนี ้
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 1.  ให้การอบรมเลี้ยงดูและปัจจัยสี่ 

 2.  ให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3.  ฝึกอบรมให้เด็กสามารถชว่ยเหลอืตัวเองได้ 

 4.  ถ่ายทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี  ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ใน

ครอบครัวใหแ้ก่เด็ก 

 5.  ช่วยแก้ไขปัญหาและอบรมสร้างวินัยอันดีให้แก่เด็ก 

 6.  จัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม  เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทุกๆ 

ด้าน 

 7.  เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก 

 8.  เสริมสร้างบุคลิกภาพและการสร้างสรรค์ 

 9.  ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็ก 

 นอกจากนี ้พัชร ี สวนแก้ว  (2536: 56) ได้กล่าวถึงบทบาทหนา้ที่ของผู้ปกครอง ดังนี้ 

 1. ในฐานะเป็นครูของลูกหลานโดยปกติพ่อแม่ ผู้ปกครองคือครูคนแรกของลูก ด้วย

การเริ่มจากการอบรมเลี้ยงดูและการเป็นตัวแทน การปลูกฝังค่านิยมและเจตคติต่าง ๆ การ

อบรมสั่งสอนนี้เริ่มตั้งแต่เด็กยังไม่เข้าโรงเรียนจนกระทั่งเข้าไปในโรงเรียนมีความก้าวหน้าทาง

การศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมากมายผู้ปกครองสามารถที่จะเลือกใช้ความรู้ต่าง ๆ มาจัดสอนให้กับ

เด็ก เพื่อที่จะให้เด็กมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเรยีนอย่างมรีะบบต่อไป 

 2. ในฐานะผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ผู้ปกครองบางคนมีความรู้ความสามารถพิเศษ

เฉพาะด้าน  เชน่ สถาปนิก นักธุรกิจ วิศวกร ฯลฯ ซึ่งทางโรงเรียนอาจจะเชิญมาเป็นวิทยากรให้

ความรู้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองคนอื่น นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้แก่เด็กโดยตรงแล้วยังเป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ผูป้กครองและครู และระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน 

 3. ในฐานะอาสาสมัครของโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นผู้ปกครองที่ไม่ได้ท างาน ทางโรงเรียน       

ขอความรว่มมอืให้มาช่วยกิจกรรมพิเศษต่างๆ  ของโรงเรียน 

 4. ในฐานะผู้ก าหนดวัตถุประสงค์ ในบางครั้งผู้ปกครองจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ก าหนดวัตถุประสงค์ตา่งๆ ของโรงเรียน การด าเนินงานโดยเฉพาะโรงเรียนในชุมชนนั้นจะมีการ

บริหารงานโดยเฉพาะโรงเรียนมีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรในโรงเรียนผู้น า

ในท้องถิ่น และตัวแทนของผู้ปกครอง ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้จะเป็นผู้ร่วมก าหนด

วัตถุประสงค์ทางการศกึษาอันจะส่งผลตอ่เด็กโดยตรง 
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 สรุปได้ว่า ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อชีวิตของเด็กและมีอิทธิพลในการ

ส่งเสริมสนับสนุนจริยธรรมของเด็กจะส่งผลระยะยาวตลอดชีวิตให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มี

คุณภาพของสังคม ผู้ปกครองจึงมีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก ตอบสนองต่อความต้องการทาง

กาย  อารมณ์  และสังคมของเด็ก และมีหน้าที่ร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาในการส่งเสริม

ประสบการณแ์ก่บุตรหลาน 

 

รูปแบบของการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา 

 อรุณี  หรดาล  (2536: 6) ได้อธิบายรูปแบบการมสี่วนรว่มของผู้ปกครองหลายรูปแบบ

ดังนี้ 

 1.  การมีส่วนร่วมที่บ้าน หมายถึง การที่ผู้ปกครองใหค้วามร่วมมือกับสถานศึกษา

ปฐมวัยในการใหข้้อคิดเหน็เสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ สร้างลักษณะนิสัยที่ดี  รวมทั้งการ

เตรียมความพร้อม 

ให้กับเด็กขณะอยู่บ้าน ซึ่งผู้ปกครองสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การอ่านหนังสือให้เด็กฟังให้

เด็กหัดช่วยเหลือตัวเอง ช่วยให้ค าแนะน าเด็กเกี่ยวกับการท างานที่ครูมอบหมาย การพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น 

 2.  การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา หมายถึง การที่ผู้ปกครองเข้าไปร่วมกิจกรรม หรือ

ช่วยเหลืองานของสถานศึกษาปฐมวัยที่จัดขึ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง การไปทัศน

ศกึษาร่วมกับสถานศกึษา การรว่มกิจกรรมในวันหยุด เป็นต้น 

 พัชร ี  สวนแก้ว (2536: 47-75) ได้กล่าวถึงรูปแบบการติดต่อระหว่างผู้ปกครองกับครู

ว่า การติดต่อระหว่างครูกับผู้ปกครองควรท าสองทาง คือ จากบ้านถึงโรงเรียน และจาก

โรงเรียนถึงบ้าน ซึ่งวิธีการที่ครูและผูป้กครองจะติดตอ่กันอาจท าได้โดย 

 1.  การเยี่ยมเยียนโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งตอนเช้าเวลาที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กและพบครูโดย

บังเอิญ  อาจท าให้ครูทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กด้วย 

 2.  การที่ครูไปเยี่ยมบ้านเด็กและผูป้กครองเพื่อเปิดโอกาสให้ครูทราบสภาพครอบครัว  

สร้างความคุ้นเคยกับผูป้กครองและเด็ก 

 3.  การที่ผูป้กครองมาเยี่ยมโรงเรียนซึ่งควรท าตอนที่น าเด็กมาฝากใหม่ๆ เพราะเด็กยัง

ไม่คุ้นเคยกับโรงเรียน 

 4.  การจัดให้มกีารอภิปรายกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 5.  การเชญิผูป้กครองเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
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 6.  การสนทนาทางโทรศัพท์ เพราะการปรึกษาทางโทรศัพท์สามารถชดเชยการเยี่ยม

เยียนได้ 

 มอริสัน  (Morrison.  2003: 364-365) กล่าวถึงวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครองวา่ ครูสามารถจัดกิจกรรมที่จะให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมได้อย่างนอ้ย 4 วิธี คอื 

 1.  วิธีให้มีส่วนร่วมในการท างาน เป็นวิธีที่มุ่งให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ท างาน  ตามความสามารถของผู้ปกครองเอง  เช่น การเป็นผู้ช่วยครู การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก การ

หาทุน การรว่มท างานธุรการ 

 2.  วิธีการให้มีส่วนร่วมโดยเน้นกระบวนการเป็นการมีส่วนร่วมที่ เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการจัดการศึกษาเป็นผู้ให้แนวคิด เสนอแนะการจัดการศึกษา เช่น การวางแผน

หลักสูตร การคัดเลือกต ารา การวางมาตรฐานการท างาน วิธีการนี้ก าลังแพร่หลาย เพราะ

ผูป้กครองและชุมชนมสี่วนรว่มอย่างแท้จริง ในการตัดสินใจทางการศกึษา 

 3.  วิธีการมีส่วนร่วมโดยเน้นการพัฒนา  เป็นการมีส่วนร่วมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ

ครอบครัวเป็นหลัก  ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองโดยตรง เพราะผู้ปกครองที่เข้าร่วมจะได้

เรียนรูแ้ละวิธีการการปฏิบัติที่เป็นการสรา้งเสริมครอบครัว 

 4.  วิธีการมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ คือ การประมวลวิธีการดังกล่าวข้างต้นมา

ประสานกัน  โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน

กิจกรรมของโรงเรียน 

 แฮมมอนด์และคนอื่นๆ (Hammond and others อ้างใน พัชรี สวนแก้ว. 2536: 65-68) 

ได้เสนอวิธีการสรา้งความสัมพันธ์กับผูป้กครองซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนควรจัดขึ้นได้แก่ 

 1.  การจัดประชุมหรือการจัดพบผู้ปกครองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

ตัวเด็ก ผูป้กครองได้แลกเปลี่ยนประสบการณซ์ึ่งกันและกัน 

 2.  จัดให้มีการสนทนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้ผู้ปกครองเกี่ยวกับอบรมเลี้ยงดู

พัฒนาการของเด็กและปัญหาตา่ง ๆ ของเด็กปฐมวัย 

 3.  จัดให้มกีารอภิปรายกลุ่ม โดยผู้ปกครองและครูอาจจะให้มีการพบปะเป็นครั้งคราว

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 4.  จัดให้มีการพบผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองเตรียมของเล่นให้กับเด็กให้ผู้ปกครอง       

มีความรู้และมีความสามารถในการท าเครื่องเล่นง่าย ๆ ไปเล่นกับเด็กที่บ้านโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

 5.  จัดให้มีการติดต่อกับผูป้กครองเป็นการส่วนตัว เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ ครูไป

เยี่ยมบ้านเด็ก การตดิต่อกันทางจดหมาย  ฯลฯ 
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 6.  การจดบันทึกภายหลังการพูดคุยหรอืการพบปะ ครูควรมีการจดบันทึกเพื่อเป็นข้อมูล 

 7.  การให้ค าแนะน าในการสังเกตเด็ก 

 8.  การเชญิผูป้กครองเข้าร่วมกิจกรรมหรอืเป็นอาสาสมัครในโรงเรียน 

ซัมซั่นและยอนเน่ (Sumption and Yvonne อ้างใน ชมแข พงษ์เจริญ. 2542:43) กล่าว

ว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการศึกษาคือการที่ผู้ปกครองหรือ

ประชาชนมีส่วนร่วมในโรงเรียนโดยการสนับสนุนด้านความคิดเห็นการตัดสินใจ การสละ

แรงงานและสละเวลาให้โรงเรยีนในการวางแผนก าหนดนโยบาย การติดต่อสื่อสารระหว่างบ้าน

กับโรงเรียน การแก้ปัญหาการพัฒนาและสนับสนุนด้านการเงิน การประเมินผลการท างานซึ่ง

แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ   

 1. การมีสว่นร่วมอย่างไม่เป็นทางการ คือ การมีส่วนร่วมอย่างอิสระมีส่วนร่วมอย่างไม่

มีกฎระเบียบ ประเพณี และข้อตกลงรองรับ การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการโดยปัจเจก

บุคคลคือ  การเกี่ยวข้องเฉพาะคราว เชน่ ในฐานะผูช้ านาญพิเศษในสาขาอาชีพ 

 2. การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ คือ การมีส่วนร่วมโดยมีกฎระเบียบ ระเบียบ

ประเพณี  และข้อตกลงร่วมกัน  การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ คือ ปัจเจกบุคคล เช่น การ

ได้รับเลือกเป็นตัวแทน และเกี่ยวข้องโดยตรง การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการโดยกลุ่มบุคคล 

เชน่ สมาคมผูป้กครองและครู สมาคมวิชาชีพ 

 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2542: 34-36) ได้กล่าวถึง แนวทางจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมี

ส่วนรว่มมดีังนี้ 

 1. กิจกรรมโรงเรียนได้แก่กิจกรรมที่เน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยทางโรงเรียนเป็นฐานใน

การจัดกิจกรรม เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะน าโรงเรียนกิจกรรมการฝึกอบรม  

กิจกรรมการแสดงของนักเรียนกิจกรรมอื่น ๆ  ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในโอกาสพิเศษต่างๆ 

 2. กิจกรรมสานสัมพันธ์  เป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ และความคุ้นเคย

กันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสนทนาการเยี่ยมเยียน  เช่น การประชุมปรึกษาเป็นวิธีการ

ที่ ช่วยให้ผู ้ปกครองมามีส ่วนร่วมในการ ับรู ้ข ้อมูลเกี ่ยวกับโรงเร ียนพร ้อม ๆ ก ับการ

แลกเปลี่ยนความรู้กัน  การแก้ปัญหาร่วมกัน การเยี่ยมบ้านเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างสาน

ความสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนการเยี่ยมบ้านจะไม่ท าบ่อยนักอาจเป็นภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรือ

ปีละ 1 ครั้งตามความเหมาะสม 

 3.  กิจกรรมการสื่อสารสนเทศ  กิจกรรมนีจ้ะเน้นให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับข้อมูลเป็นหลักส่วน

ใหญ่  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่นโทรศัพท์สายด่วน จดหมายข่าว 

โฮมเพจ แผ่นพับข้อมูลโรงเรียน 
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 4. กิจกรรมการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ

สอน  เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองเข้าถึงช้ันเรียน ทั้งเป็นผู้สอนเป็นผู้ช่วยครูตลอดถึงเป็นที่ปรึกษา

ส าหรับผู้ปกครองด้วยกัน 

 5. กิจกรรมบริการ เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็นบริการแก่สังคม และ

ครอบครัว  ได้แก่ หอ้งสมุด ของเล่น ศูนย์ดูแลเด็ก ศูนย์แลกเปลี่ยนสิ่งของที่ผู้ปกครองเหลอืใช้ 

 6.  กิจกรรมการตัดสินใจ เป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองระดับสูงที่

ผูป้กครองมีสว่นร่วมกับทางโรงเรียนในการตัดสินใจ และวินิจฉัยสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

คือการวางนโยบายโรงเรียน การสรรหาบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอน

และการพัฒนาหลักสูตรเป็นต้น 

 สรุปได้ว่า  การจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนมีหลายรูปแบบ

ขึน้อยู่กับความเหมาะสมกับสภาพของชุมชนและครอบครัว เช่น การเยี่ยมบ้าน การมอบหมาย

การบ้านให้ผู้ปกครองท าร่วมกันกับบุตรหลาน การให้ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทเข้ามาร่วมเป็น

ผูช่้วยครูอาสาสมัคร ให้เป็นวิทยากรร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน เป็นต้น 

 

วิธีการท างานแบบมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในชุมชน 

เกตุมณี มากมี (2549: 22-23) ได้อธิบายว่าการจัดการศึกษาที่มีเป้าหมายเพื่อให้

ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ควรให้

สมาชิกเห็นคุณค่าและเกิดความต้องการที่จะสืบทอดเอกลักษณ์ของชุมชนให้ต่อเนื่องกับ

สถานศึกษาเป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหา

ของสมาชิกในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาของตนเอง  

ส านักงานมาตรฐานการศกึษาส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และ

ส านักงานมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย (2545: 118-120) อธิบายถึงกระบวนการ

กระตุน้ให้เกิดการรวมตัวกันของผู้แทนประชาชนจากกลุ่มตา่ง ๆ ด้วยเพื่อให้การด าเนินงานแบบ

มีสว่นร่วม เกิดความเป็นไปได้อย่างราบรื่น และมีบรรยากาศการด าเนินงานที่ดี ดังตอ่ไปนี้ 

1. ให้ร่วมคิดร่วมท าเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาใกล้ตัวและแนวทางการพัฒนาที่ไม่ยาก

นักในพืน้ที่นั้นก่อน 

2. หากิจกรรมที่ใหร้่วมคดิ ร่วมท าในการแก้ไขปัญหาไปอย่างตอ่เนื่อง 

3. การสร้างบรรยากาศให้เปิดรับฟังปัญหาชาวบ้านและในบางกรณีที่ก าลังของ

ชาวบ้านทีไ่ม่สามารถแก้ไขให้เป็นรูปธรรมได้ โดยชี้แนะเท่าที่จ าเป็น แตไ่ม่ชักน าโดยเด็ดขาด 
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4. จากการรว่มคิดร่วมท าในกิจกรรมจากง่ายไปยาก ที่ค่อย ๆ ประสบความส าเร็จจะ

น าไปสู่การเรยีนรู้  

ชุติมา ปานด า (2545: 24-27) ได้กล่าวถึงการท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับคนใน

ชุมชนเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของครู

อนุบาลด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมกับชุมชนโดยใช้วธิีการดังนี้ 

1. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ถามและผู้ตอบม ี                    

ลักษณะยืดหยุ่นที่ผู้สัมภาษณ์มีโอกาสอธิบายขยายความหรือซักถามค าถามเพิ่มเติมติดต่อกัน

เพื่อให้ผู้ตอบเข้าใจจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ และสามารถสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของ

ผูต้อบได้  

2. การท าตารางบันทึกเหตุการณ์ส าคัญ (Time Line) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ได้

ข้อมูลในอดีตของชุมชนและเป็นการค้นหาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นและวิธีการต่าง ๆ ที่เป็น

ผลกระทบของพวกเขา  

3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการพูดคุยที่ได้มีการวางแผนไว้อย่างดี เพื่อให้

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ทัศนคติของกลุ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในบรรยากาศที่เป็นกันเองเปิด

โอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นได้เต็มที่ 

4. การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา (Matrix Ranking) เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เข้าใจ

เหตุผลและเห็นถึงสาเหตุที่ชุมชนให้ความส าคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากตัวเลือกที่หลากหลาย 

สามารถใช้เพื่อค้นหาการให้ความส าคัญของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ เช่นเหตุผลของการก าหนด    

ฐานะของคนในชุมชน ฯลฯ   

5. การสังเกตเป็นวิธีการหาข้อเท็จจริง ท าให้รู้พฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นธรรมชาติ         

เป็นข้อมูลโดยตรงตามสภาพความเป็นจริง  และเป็นวิธีการที่สามารถวางแผนเตรียมการ

สังเกตการณ์ได้อย่างเป็นระบบ จัดเป็นข้อมูลแบบปฐมภูมิ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือการสังเกตที่ใช้

ในการวิจัยคุณภาพ แบ่งประเภทได้ 2 แบบ คือการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 

Observation) คือการสังเกตชนิดที่ผู้สังเกตเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มคนที่ถูกศึกษา มีการร่วม

กิจกรรมกันพยายามให้คนในชุมชนยอมรับและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non–Participant 

Observation) คือการสังเกตชนิดที่ผู้วจิัยเฝ้าสังเกตอยู่วงนอก   กระท าเป็นบุคคลภายนอกโดย

ไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมที่ท าอยู่ มีขั้นตอนที่ผู้สังเกตตั้งจุดมุ่งหมายว่าจะศึกษาอะไร ศึกษาคน

กลุ่มใดและเลือกใช้วิธีการสังเกตที่เหมาะสม จากนั้นจดบันทึกภาคสนาม เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้

เป็นระบบต่อไป 
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นอกจากนี้ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546:14) ได้น าเสนอพันธกิจของชุมชนในการมีส่วน

ร่วมกับการจัดการศกึษา ด้วยงานหลัก 3 ประการดังนี้ 

  1. ชุมชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการน าหลักสูตรการศึกษา

ระดับชาติมาใช้ในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการวางนโยบายการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

โดยใช้สภาวะของท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างสอดคล้อง

ตามจุดประสงค์การศึกษาที่ประเทศต้องการ 

  2. สิ่งแวดล้อมและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชุมชน คือแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญส าหรับเด็ก 

การที่เด็กได้เห็น ได้สัมผัสกับของจริงในท้องถิ่น เห็นความเป็นอยู่  วัฒนธรรมและประเพณี

นอกจากจะเป็นการสร้างอัตมโนทัศน์ การรับรู้ผู้อื่นและการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมแล้ว การได้เห็น

สภาพจริงจะช่วยให้เด็กแก้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานที่และชุมชนเกิดประสบการณ์ที่เป็น

รูปธรรม อีกทั้งการได้สัมผัสบุคคลที่สามารถได้รับสารสนเทศและได้สังเกตอย่างหลากหลาย 

เป็นการขยายมโนทัศน์ในสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว พร้อมกันนี้ ยังเป็นการพัฒนามโนทัศน์ใหม่ขึ้นมา

ด้วย 

  3. การเป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษาชุมชนเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ทั้งด้านการเงนิ ทรัพยากรและบุคคล ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดความส าเร็จของการศึกษาปฐมวัย ทั้งด้าน

การพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

สรุปได้ว่า วิธีการท างานแบบมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในชุมชน คือการด าเนินงานการ

เรียนรู้รว่มกันกับทุกฝ่าย เป็นกิจกรรมที่ให้ร่วมคิด ร่วมท า การเปิดรับฟังปัญหาของผู้ปกครอง

ในการแก้ไขปัญหาไปอย่างตอ่เนื่องแบบมีสว่นร่วมของชุมชนและโรงเรยีน  

 

หลักการจัดการเรยีนรู้แบบมีส่วนร่วม 

สุมณฑา พรหมบุญ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ อรพรรณ พรสีมาและ ประพันธ์ศิริ สุ

เสารัจ (2541: 35-43) ได้อธิบายหลักการจัดการเรยีนรู้แบบมีสว่นร่วมไว้หลายรูปแบบดังนี้ 

1. กระบวนการกลุ่ม (Group Dynamics, Group Process) เป็นกระบวนการเรียนรู้ของ

กลุ่มผู้เรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีแรงจูงใจร่วมกันในการท าสิ่งหนึ่งสิ่ง

ใดโดยที่แต่ละคนในกลุ่มมีอิทธิพลต่อกันและกัน การน ากระบวนการกลุ่มมาใช้ในระยะแรก

เป็นไปเพื่อการฝึกทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพการให้ค าปรึกษาและแนะ

แนวหลักการส าคัญของกระบวนการกลุ่มประกอบด้วย ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรูจ้ากกลุ่มใหม้ากที่สุดโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ความรู้

โดยกลุ่มมีวธิีการตา่งๆดังนี ้
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 1.1 เกม เป็นกิจกรรมการเรยีนปนเล่น มีกฎกติกาไม่สลับซับซ้อนจงึช่วยใหผู้เ้รียนเกิด

ความสนุกสนานในการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจฝึกความมี

น้ าใจเป็นนักกีฬา 

1.2 บทบาทสมมติ กลุ่มผู้เรียนจะต้องแบ่งบทบาทและหน้าที่ให้สมาชิกในกลุ่มได้

แสดงบทบาทตามสถานการณ์ที่สมมติขึ้น เป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการและความคิด

สร้างสรรคท์ี่ด ีเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ศึกษาอย่างลกึซึง้ 

1.3 กรณีตัวอย่าง เป็นการเรียนจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นสถานการณ์ที่

เหมอืนจริง โดยการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้ศกึษาวิเคราะห ์อภปิราย เพื่อฝึกฝนการแก้ปัญหา 

 1.4 การอภิปรายกลุ่ม เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่กลุ่มสนใจ

ร่วมกันการอภิปรายกลุ่ม โดยมีผู้ด าเนินการอภิปราย สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปราย การ

อภปิราย ท าได้หลายลักษณะ ผูส้อนจะต้องเลือกตามความเหมาะสม 

2. การเรียนรูแ้บบร่วมแรงรว่มใจ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการเรียนที่เน้นการจัด

สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกแต่ละคนจะต้อง        

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน สมาชิกแต่ละคนจะต้อง

รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง พร้อม ๆ กับการดูแลเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

ความส าเร็จของแต่ละบุคคล คือความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม คือความส าเร็จ

ของทุกคนการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ มีหลักการบางประการที่คล้ายคลึงกับการเรียนแบบ

กระบวนการกลุ่ม  แต่แตกต่างกันในรายละเอียด เชน่ โดยหลักการนักเรียนท างานเป็นกลุ่มเล็ก 

ๆ เหมอืนกัน แตส่มาชิกกลุ่มย่อยของการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจจะต้องประกอบด้วยผู้เรียน

ทีม่คีุณลักษณะแตกต่างกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนได้น าศักยภาพ

ของตนมาเสริมสร้างความส าเร็จของกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสช่วยเหลือกัน สมาชิกของ

กลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงบวก จะต้องไว้วางใจกันยอมรับในบทบาทและผลงานของเพื่อน 

กิจกรรมในขั้นเตรียม ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนทักษะทางสังคมเพื่อการท างานกลุ่ม  จากแนวคิด

ข้างตน้ นักการศกึษาได้พัฒนาเทคนิควิธีเรียนแบบร่วมแรงรว่มใจดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.1 การเล่าเรื่องรอบวง (Round robin) เป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มได้

เล่าประสบการณ ์ความรู ้สิ่งที่ตนก าลังศกึษา สิ่งที่ตนประทับใจใหเ้พื่อน ๆ ในกลุ่มฟัง 

2.2 มุมสนทนา (Corners) เริ่มตน้จากการให้ผู้เรียนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มเข้าไปนั่งตาม

มุมหรอืจุดตา่ง ๆ ของหอ้งเรียน และช่วยกันหาค าตอบส าหรับโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ที่ครูยกขึ้นมา 

และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนอธิบายเรื่องราวที่ตนศึกษาให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟัง 
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2.3 คู่ตรวจสอบ (Pairs Check) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 4 - 6 คน ให้นักเรียนจับคู่

กันท างาน คนหนึ่งท าหน้าที่เสนอแนะวิธีแก้ปัญหา อีกคนท าหน้าที่แก้โจทย์ เสร็จข้อที่ 1 แล้วให้

สลับหนา้ที่กัน เมื่อเสร็จครบ 2 ข้อ ให้น าค าตอบมาตรวจสอบกับค าตอบของคู่อื่นในกลุ่ม 

2.4 คู่คิด (Think–Pair Share) ครูตั้งค าถามให้นักเรียนตอบนักเรียนแต่ละคนจะต้อง

คิดค าตอบของตนเองน าค าตอบมาอภปิรายกับเพื่อนที่นั่งติดกับคนน าค าตอบมาเล่าให้เพื่อนทั้ง

ช้ันฟัง 

2.5 ปริศนาความคิด (Jigsaw) ผูเ้รียนศึกษาเนือ้หาที่ครูก าหนดให้สมาชิกแต่ละคนใน

กลุ่มประจ าจะได้รับมอบหมายให้ศกึษาเนือ้หาที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม ผู้เรียนที่ศึกษา

เนื้อหาเดียวกันจากทุกกลุ่มมารวมกันเป็นกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เพื่อร่วมกันศึกษาเนื้อหาจนเข้าใจ         

แล้วหาวิธีอธิบายใหเ้พื่อนในกลุ่มประจ าของตนฟัง กลับเข้ากลุ่มประจ าเพื่อเล่าเรื่องที่ตนศึกษา       

ให้เพื่อนฟัง เมื่อทุกคนเล่าเรื่องที่ตนศึกษาจบแล้ว จึงให้สมาชิกคนหนึ่งสรุปเนื้อหาของสมาชิก       

ทุกคนเข้าด้วยกัน ครูทดสอบความเข้าใจและใหร้างวัล 

2.6 กลุ่มร่วมมือ (Co–op Co–op) สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มย่อยจะได้รับมอบหมายให้

ศกึษาเนือ้หา หรอืท ากิจกรรมที่ต่างกัน ท าเสร็จแล้วจงึน าผลงานมารวมกันเป็นงานกลุ่ม เพื่อให้

ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ควรอ่านทบทวนและตรวจแก้ไขปัญหา น าผลงานกลุ่มเสนอต่อช้ันเรยีน 

2.7 การร่วมมือกันแข่งขัน (The Games Tournament) ครูแบ่งผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มแข่งขัน สมาชิกในกลุ่มทั้ง 2 ต้องมีจ านวนเท่ากัน กลุ่มที่ 3 เป็น

กลุ่มผู้เช่ียวชาญหรือกลุ่มผู้ตัดสิน ทุกกลุ่มต้องศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจ สมาชิกกลุ่มแข่งขันแต่ละ

คนต้องเขียนค าถามมอบให้กลุ่มผู้ตัดสิน โดยไม่ต้องให้ค าตอบ กลุ่มแข่งขันแต่ละกลุ่มจะติว

ข้อสอบให้กับเพื่อนของตน เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ผู้ตัดสินอธิบายกติกาและเรียกตัวแทนของกลุ่ม

แข่งขันออกมาทีละคนหรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสม เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน กลุ่มที่ได้

คะแนนสูงกว่าเป็นผู้ชนะ 

2.8 ร่วมกันคิด (Numbered Heads Together) ครูถามค าถาม เปิดโอกาสให้นักเรียน

แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาค าตอบ จากนั้นครูจึงเรียกให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งจากกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่งหรอืทุก ๆ กลุ่มตอบค าถาม เป็นวิธีการที่นยิมใช้ในการทบทวนหรอืตรวจสอบความเข้าใจ 

สรุปได้ว่า หลักการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นวิธีการเรียนที่

เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแบ่งปัน

ทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน สมาชิกแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบ

ต่อการเรียนรู้ของตนเอง พร้อมๆกับการดูแลเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ท าให้เรียนรู้ว่า

ความส าเร็จของกลุ่ม คือความส าเร็จของทุกคน  
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หลักการออกแบบการบ้านแบบให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมท าการบ้านกับบุตรหลาน 

กุลยา  ตันติผลาชีวะ(2546 : 67-144) อธิบายจุดประสงค์ของการบ้านและหลักการ

ออกแบบการบ้านแบบมีสว่นร่วม ดังนี้ 1) ผูป้กครองได้ตดิตามการเรียนรู้ของเด็ก 2) ผู้ปกครอง

มีสว่นร่วมในการสอนเด็กด้วย 3) ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาปฐมวัย 4) ผู้ปกครองเรียนรู้หน้าที่

ของผู้ปกครอง ดังนัน้หลักการออกแบบการบ้านแบบมีสว่นร่วม มีหลักปฏิบัติดังนี้  

 1. ครูต้องมีการบ้านตามสาระการเรียนทุกวัน การบ้านแบบมีส่วนร่วมเป็นสื่อเชื่อมสาน

ความร่วมมือในการสร้างการเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน เป็นงานที่ครูมอบหมายให้

เด็กท าทุกวันวันละ 1 เรื่อง เป็นประจ า 

 2. ครูต้องวางกรอบการบ้านทั้งปีการศึกษาว่าต้องการให้เด็กท าการบ้านอะไรในแต่ละ

สาระวิชา  วิธีการคอื 

 2.1 ศึกษาหัวเรื่องจากแผนการสอนประจ าภาคเรียน 

 2.2 วิเคราะหเ์ป้าหมายการศกึษาของแต่ละชั้นปีว่ามีอะไรบ้าง 

 2.3 ประเมนิศักยภาพของผู้เรยีนตามวัยหรอืช้ันปี 

 2.4 ก าหนดกลุ่มเนื้อหาการบ้านแต่ละวิชา โดยเนื้อหาการบ้านต้องสอดคล้องกับหัว

เรื่องเป้าหมายการศกึษาและศักยภาพของผูเ้รียน จัดเป็นกรอบการบ้านประจ าสาระวิชา 

 2.5 เขียนกรอบการบ้านตัวอย่างกรอบการบ้านแต่ละวิชา ดังปรากฏในตัวอย่าง

การบ้านซึ่งแสดงไว้ในหน้าต่อไปแตล่ะรายวิชา 

 2.6 เขียนการบ้านประจ าวันโดยใหส้อดคล้องกับกรอบที่ก าหนด 

3. ครูต้องจัดรูปแบบการบ้านที่ทั้งผู้ปกครองและเด็กใช้ร่วมกันได้ เมื่อได้เนื้อหา

การบ้านประจ าวันว่าจะให้เด็กท าอะไรอย่างไรแล้วให้จัดรูปแบบการบ้านส่วนประกอบส าคัญ

ดังนี้ 

3.1 ค าแนะน าส าหรับผู้ปกครอง  ต้องบอกจุดประสงค์วิธีปฏิบัติของผู้ปกครอง     

ในกรณีมีสว่นร่วมกับเด็กในการท าการบ้านฉบับนั้นๆ 

3.2 ปริมาณของการบ้านไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ นับเป็นข้อไม่เกิน 6 ข้อ 

3.3 เนื้อหาการบ้านต้องสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กที่บ้านที่เด็กอนุบาล

สามารถสังเกตและถ่ายโยงความคิดได้ 

3.4 จ านวนข้อค าถามในการบ้าน จ าแนกเป็นดังนี้ 

 3.4.1 ถ้าเป็นค าถามเดียวมีตัวเลือกเป็นชุด เช่น ผลไม้อะไรมีรสเปรี้ยวให้ขีด

กากบาท(X) ทับผลไม้นั้นภาพผลไม้ที่น ามาแสดงให้เด็กเลือกนั้นไม่ควรเกินชุดละ12 ภาพ ทั้งนี้

ให้พิจารณาจากอายุเด็กเป็นเกณฑ์ 
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3.4.2 ถ้าเป็นค าถามชนิดเลือกค าตอบ ให้มีจ านวนข้อไม่เกิน 6 ข้อ และ

ตัวเลือกแต่ละข้อข้อละ 3 ภาพ โดยการออกแบบตัวเลือกนั้นต้องมีความยากง่ายใกล้เคียงกัน 

สามารถจ าแนกเด็กเก่ง-อ่อนได้ 

3.4.3 ภาพในการบ้านต้องเป็นภาพเหมือนจริงลายเส้นหรอืภาพสีทั้งนี้เพื่อไม่ให้

เด็กแปลภาพผิด 

3.4.4 เนื้อหาการบ้านต้องเป็นภาพตัวเลข หรือค าที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เด็ก

เรียนแต่ละวัน 

3.4.5 ค าตอบการบ้านของเด็กใหม้าจากสิ่งพบเห็นรอบตัวที่บ้านเด็กเป็นส าคัญ 

หลกัการส าคัญของการบ้านแบบมีส่วนร่วม คือ การเรียนรู้ของเด็กจะดีผู้ปกครองต้อง

มีสว่นร่วม ซึ่งการมสี่วนรว่มของผู้ปกครองกับโรงเรียนจะเป็นการสร้างเสริมให้ผู้ปกครองเข้าใจ 

โรงเรียน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสื่อการเรียนรู้ที่โรงเรียน  (Click and Click. 

1990: 323-324 อ้างถึงใน กุลยา ตันตผิลาชีวะ2546: 67-144)   

สรุปได้ว่าหลักการออกแบบการบ้านแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม ต้องค านึ งถึง

จุดประสงคข์องการบ้านและกรอบของการบ้านที่จะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมท าการบ้านกับบุตร

หลานที่บ้านหรือชุมชน ต้องมีข้อค าถามและเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก 

โดยเฉพาะรูปแบบของการบ้านต้องจูงใจ สนุกสนาน น่าสนใจ เชน่มีรูปภาพเหมือนจริง มีตัวเลข

หรอืค าทีส่อดคล้องกับเนือ้หาที่เรยีนรู้จากโรงเรยีนในแตล่ะวัน เป็นต้น 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 

 งานวจิัยในประเทศ 

กฤษณี ภู่พัฒน์ (2538: 8)ได้ศึกษาเปรียบเทียบวินัยในตนเองระหว่างเด็กปฐมวัยที่

ผู้ปกครองใช้ชุดให้ความรู้ผู้ปกครองส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน

กับเด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ชุดกิจกรรมตามปกติในชีวิตประจ าวันกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กและ

ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุระหว่าง 5–6 ปี จ านวน 60 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาลช้ันปีที่ 

2 โรงเรียนอนุบาลสามเสนเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน พบว่าเด็กปฐมวัยทั้ง

สองกลุ่มมวีินัยสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ปัทมศริิ  ธีมานุรักษ์ (2539: 78-89) ได้ท าการวจิัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการมี

ส่วนรว่มของผูป้กครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขัน้ต้นของเด็กวัยอนุบาล ผลการวิจัยพบว่า 

หลังการทดลองใชโ้ปรแกรมผูป้กครองกลุ่มทดลองมีคะแนนความรูค้วามเข้าใจในการส่งเสริม

การรูห้นังสอืขั้นต้นสูงกว่าผู้ปกครองควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ



 73 

ผูป้กครองกลุ่มทดลองมีคะแนนความรูค้วามใจในการส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นตน้หลังการ

ทดลองใช้โปรแกรมสูงกว่าการทดลองใชโ้ปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ชุติมา ปานด า (2542:150-168)ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของครูอนุบาลดว้ยวิธีการเรยีนรู้เชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการ

แก้ปัญหาการเรียนการสอนของครูอนุบาลด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผล

การทดลองใช้โปรแกรมฯ พบว่าหลังการทดลองใช้โปรแกรมฯ ครูอนุบาลมีความสามารถใน

การแก้ปัญหาการเรียนการสอนสูงขึ้น เห็นได้จากเรื่องที่ครูเลือกมาแก้ปัญหา คือ “ตนก าลัง

สอนแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลางหรือไม่ ถ้าไม่จะสอนอย่างไร” ซึ่งพบว่าครูมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปในทางบวกเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอน ครูแต่ละคนมีความสามารถในการ

แก้ปัญหาการเรียนการสอนสูงขึ้น และครูส่วนใหญ่ประเมินว่าปัญหาการเรียนการสอนของตน

ได้รับการแก้ไขแล้ว นอกจากนี้ครูมีพฤติกรรมการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อแก้ปัญหา

การเรียนการสอนรว่มกันที่สูงขึน้  จากที่พบว่าก่อนทดลองใช้โปรแกรมฯ มีครูเพียงคนเดียวที่ได้

ด าเนินการแก้ปัญหาและท าตามล าพังมาเป็นครูทุกคนท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะในการ

แก้ปัญหาการเรียนการสอนที่พวกตนระบุ 

งานวจิัยต่างประเทศ 

 แซนดรา(Sandra. 1995: 51-53) ได้ศึกษาพบว่าพ่อแม่เป็นที่ปรึกษาที่มีคุณค่าที่จะช่วย

ให้เด็กมีประสบการณ์การเล่นอย่างมีคุณภาพ พ่อแม่จะเป็นผู้ที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้

ทั้งด้านคณิตศาสตร์ ภาษา และการเล่น จะช่วยเสริมประสบการณใ์ห้แก่เด็กและช่วยเด็กในการ

พัฒนาการ ท าให้เด็กมีพัฒนาการทางภาพจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การโต้ตอบและ

การแก้ปัญหาได้ดี  

เกล (Gail. 1981: 101) ได้ท าการวิจัยโดยใช้ชื่อโครงการว่า Mother Start ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ที่จะให้พ่อแม่มีความสุข โดยให้คณะกรรมการออกไปเยี่ยมแม่ที่บ้านพูดคุยกับแม่

เกี่ยวกับการเลี้ยงดู และแนะน าให้แม่ใช้ภาษาที่ถูกต้องกับลูกให้แม่มีส่วนร่วมด้วยและให้

หนังสือและวัสดุต่างๆ เชน่ ดินน้ ามันกระดาษสีไว้ให้แม่เล่นกับลูกที่บ้านนอกจากนี้เมื่อมีโอกาส

จะเชิญแม่มาเยี่ยมที่โรงเรียน เพื่อให้แม่มีโอกาสร่วมท างานกับลูกในห้องเรียน และให้แม่มี

ส่วนร่วมรับผิดชอบกิจกรรมที่จัด ในโรงเรียน เช่น ช่วยหาเงิน สนับสนุนกิจกรรมพิเศษของ

โรงเรียน  เป็นต้น ผลการศึกษาของเกลสรุปได้ว่าการจัดโปรแกรมให้ความรู้ด้วยวิธีการเยี่ยม

บ้านมีผลเป็นอย่างมากในการช่วยให้พ่อแม่และลูกมีสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และจะช่วย

ส่งเสริมการเรยีนรู้ของบุตรหลานได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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 สมิท (Smith.  2000: 91) ได้ศึกษาการให้ก าลังใจและการมสี่วนรว่มของผู้ปกครองที่ส่ง

ให้เด็กที่มีปัญหามีผลการเรียนดีขึ้น จากการศึกษาตรวจสอบสภาพการเรียนของเด็กที่มี

ป ัญหาทางการเรียนอย่างกว้าง ๆ ทั่วไปและสิ่งแวดล้อมทางโรงเรียน และทางบ้านมี

ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนประสบความส าเร็จทางการ

เรียนมากขึ้นซึ่งพ่อแม่เด็ก ที่มีปัญหาทางการเรียนจะมีการตอบสนองกับทางโรงเรียนใน

ระดับสูง ส่วนเด็กปกติจะมีการตอบสนองในระดับปานกลางปกติ  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบข้อสรุปว่าการมีส่วนร่วมของครู 

ผู้ปกครอง และชุมชน น าไปสู่การได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายได้ 

ซึ่งเป็นพืน้ฐานการจัดการศึกษาเพื่อด ารงชีวติของคนให้สร้างตนเพื่อชีวิตและสังคมได้โดยอาศัย       

ภูมปิัญญาท้องถิ่นเป็นฐานและผูป้กครองมีสว่นร่วม  

 

ส่วนที่  4 เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับเด็กนักเรียนแบบสร้างตนเพื่อชีวิตและสังคม 

การออกแบบการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับเด็กนักเรียน ผู้วิจัยได้รวบรวมและวิเคราะห์องค์

ความรูท้ี่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.   แนวคิดทางพุทธศาสตร ์

2. ทฤษฎีเรยีนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3. รูปแบบการสอนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  

3.1 การสอนแบบจิตปัญญา  

3.2 รูปแบบการสอนกลุ่มสังคมศาสตร์ (Models of teaching: The social 

family)  

3.3 รูปแบบการอบรมกล่อมเกลาพื้นบ้านที่ใช้ระบบการเรียนรู้แบบอาศัยภูมิ

ปัญญา (Indigenous Learning System)  

3.4 การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward design)  

รายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

แนวคดิทางพุทธศาสตร์ 
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แนวคิดทางพุทธศาสตร์สอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จริยธรรมส าหรับ

เด็กปฐมวัย “แบบสร้างตนเพื่อชีวติและสังคม” โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานและผู้ปกครอง                  

มีส่วนร่วม จากการสืบค้นพบว่ามีพระสงฆ์ที่เป็นผู้น าทางศาสนศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้

แนวคิดที่เป็นแนวทางน าไปสู่การสร้างและพัฒนารูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

สอดคล้องกับมีนักการศึกษาที่วิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทางพุทธศาสตร์ไว้อย่าง

เป็นรูปธรรม รายละเอียดดังนี้  

พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย สิรินทโร) (2552: 4-5) อธิบายว่า พระพุทธศาสนา

มองเห็นชีวิตประจ าวันมีความติดต่อเกี่ยวข้องกับโลก และความติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกนี่เอง

เป็นสิ่งที่ให้ความหมายแก่ชีวติ ซึ่งปกติชีวิตโดยความสัมพันธ์กับโลก แบ่งออกเป็น 2 ภาคได้แก่ 

ภาครับรู้กับภาคแสดงออก โดยแต่ละภาคมีระบบการท างานซึ่งอาศัยช่องทาง หรือ ประตูชีวิต

จะติดตอ่เกี่ยวข้องกับโลกเรียกว่า “ทวาร” ดังนี้ 

1. ภาครับรู้และเสพเสวยโลก อาศัย 6 ช่องทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในการรับรู้

และเสพเสวยโลก ซึ่งปรากฏแก่มนุษย์โดยลักษณะและอาการต่าง ๆ ที่เรียกว่า อารมณ์ 6 

อย่าง คือ รูป รส กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งต้องกาย) และธรรมารมณ์ (สิ่งที่ใจนกึ) 

2. ภาคแสดงออกหรือกระท าต่อโลก อาศัย 3 ช่องทางคือ กาย วาจา ใจ การกระท า

ต่อโลกนั้นมนุษย์แสดงออกเป็นการท า (ทางกาย) การพูด (ทางวาจา) และการคิด (ทางใจ) ที่

เรียกว่า กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 

เมื่อกล่าวในระบบการท างานของกระบวนการธรรมแห่งชีวิต ภาคการรับรู้และเสพ

เสวยโลกนี้ว่า “อายตนะ” แปลว่า แดนเชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือทางรับรู้ และเพื่อป้องกัน

ความสับสนจึงเรียกกลุ่มแรกว่า “อายตนะภายใน” (แดนต่อความรู้ฝ่ายภายใน) และเรียกกลุ่ม

หลังว่า “อายตนะภายนอก” (แดนต่อความรู้ฝ่ายภายนอก) และอายตนะภายนอก 6 ประการ

นั้น โดยทั่วไปนิยมเรียกว่า “อารมณ”์ แปลว่า สิ่งส าหรับยึดหน่วงของจิต หรือสิ่งที่ถูกรับรู้ หรือ

สิ่งที่ถูกรู้ เมื่ออายตนะ เป็นแดนรับรู้ (อายตนะภายใน) กระทบกับอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้

(อายตนะภายนอก) ก็จะเกิดความรู้ เฉพาะด้านของอายตนะแต่ละอย่างขึ้น เช่น เมื่อตากระทบ

รูป เกิดความรู้เรียกว่า “เห็น” หูกระทบเสียง เกิดความรู้เรียกว่า “ได้ยิน” เป็นต้น ความรู้

จ าเพาะแต่ละด้านนี้ เรียกว่า “วิญญาณ” ซึ่งแปลว่า ความรู้แจ้ง คือ รู้อารมณ์ ฉะนั้นวิญญาณ 

จึงมี 6 อย่าง เท่ากับอายตนะ และอารมณ์ 6 คู่ คือ วิญญาณทางตา (เห็น) วิญญาณทางหู (ได้

ยิน) วิญญาณทางจมูก (ได้กลิ่น) วิญญาณทางลิ้น (รู้รส) วิญญาณทางใจ (รู้อารมณ์ทางใจ หร ื

รู้เรื่องในใจ) “อายตนะ” ท าหน้าที่รับใช้มนุษย์ 2 อย่าง คือ (1) เป็นทางรับรู้โลก หรือเป็นแหล่ง

น าโลกมาเสนอต่อมนุษย์ เป็นเครื่องมือสื่อสาร ท าให้มนุษย์ได้รับรู้ข้อมูลแห่งความรู้ซึ่งเป็น
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สิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถเกี่ยวข้องกับโลกได้ถูกต้อง ท าให้ชีวิตอยู่รอดและด าเนินไป

ด้วยดี และ (2) เป็นช่องทางเสพโลก หรือเป็นประตูที่มนุษย์จะเปิดออกไปรับอารมณ์ที่เป็นรส

อร่อยของโลก มาเสพเสวยด้วยการดู ฟัง ดม ลิ้มชิมรส แตะต้องสัมผัส ตลอดจนจินตนาการสิ่ง

ที่หวานช่ืนระรื่นใจเป้าหมายของการด าเนินชีวติในพระพุทธศาสนา คอื การเข้าถึงภาวะแห่งการ

สิน้ไปของทุกข์ ซึ่งก็คือเขา้ถึงภาวะแหง่สุข ปัจจุบันอาจให้ความหมายใหม่ตามการเปลี่ยนแปลง

ของกาลเวลา เช่น “มาตรฐานการครองชีพ” (Standard of Living) “คุณภาพชีวิตที่ดี” (Quality 

of Life)  

สุมน อมรวิวัฒน์ (2542: 1-5) อธิบายว่า การเรียนรู้ตามแนวคิดทางพุทธศาสตร์ คือ

กระบวนการที่ผัสสะทั้ง 6 ของมนุษย์ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้สัมผัสและสัมพันธ์กับสิ่ง

เร้าเกิดธาตุรู ้(รู้สึก หมายรู้ รู้คิด รู้แจง้) และมีการกระท าโต้ตอบฝึกฝนอบรมตนเองหรือโดยกัล

ยานมิตร จนประจักษ์ผลเกิดคุณภาวะ (ความรู้และความดี) สมรรถภาวะ (ความสามารถ) สุข

ภาวะ (ความผาสุขพอเหมาะพอควร) และอิสระภาวะ (พ้นจากทุกข์และความเป็นทาส) ในการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพควร

ค านงึถึงหลักการส าคัญ ดังนี้    

 1. ต้องสร้างฉันทะแก่ผู้เรียนแต่ละคนในขณะเดียวกันก็เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม                               

ในการเรียนได้ท างานกลุ่มและฝกึทักษะการเป็นสมาชิกที่ดขีองกลุ่ม 

 2. จัดกระบวนการเรียนรู้เริ่มต้นที่บุคคล มีขั้นตอนด าเนินการตามหลักการพัฒนาคน 

ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา จุดหมายปลายทางของการเรียนรู้ คือ อิสรภาพทั้งทางกาย และจิต

ของบุคคล 

 3. จัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความพร้อม ความสามารถ ความถนัด ความ

สนใจของผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความวิริยะ คือ ความเพียรในการฝึกฝนตนเอง เพื่อให้

บรรลุตามหลักอิทธิบาท 4 

 4. วิธีการเรียนการสอนจะต้องเป็นกระบวนการซึมซับ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนารูปกับ

นาม รวมกันเข้าเป็นชีวิตหรือขันธ์ 5 ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นการเรียนการ

สอนที่พัฒนามนุษย์ด้านพฤติกรรม ความรู้สึก การรับรู้ การคิดพิจารณา และความรู้แจ้ง ทั้งนี้

ผูส้อนและผูเ้รียนต้องใช้สติปัญญาก ากับการฝึกฝนอบรมโดยตรง 

 5. ครูผู้สอนต้องรู้จักผู้เรียนแต่ละคนและถือว่าผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับการพัฒนา            

ทั้งกาย วาจา จิต และปัญญา การเรียนการสอนไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้ด้านปริยัติเท่านั้น 

หากแต่เน้นการฝึกหัดอบรม (ปฏิบัติ) และการวิเคราะห์ประเมินผลของการปฏิบัตินั้นด้วย 

(ปฏิเวธ) 
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 6. การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดปัญญามีหลายวิธีอาจเป็นการเรียนรู้โดยเริ่มจากการ

แสวงหาความรูด้้วยการฟังผู้อื่น แล้วน ามาคิดปฏิบัติเกิดปัญญาหรือเกิดจากจินตปัญญาก่อน คือ 

ค้นคิดเองแล้วจึงแสวงหาความรู้เพิ่มเติม น ามาคิดปฏิบัติจนเกิดปัญญา หรืออาจเริ่มต้นด้วย

การทดลองปฏิบัติ คือ ภาวนาปัญญาแล้วคิดค้นหาเหตุผลด้วยตนเองแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

จนเกิดปัญญารู้แจง้ 

 จากที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่าหลักการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ คือ การเรียนรู้ผ่าน 

“อายตนะ” หรือ ประสาทสัมผัสทั้ง 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นช่องทางที่ท าให้เกิด

ความรูค้วามเข้าใจและเห็นคุณค่าความรูแ้ละจรยิธรรมความดงีามโดยการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

จนเกิดการค้นพบความรู้ด้วยตนเองและประเมินตนเองได้จากความพึงพอใจในตนเองและ

ต้องการปรับปรุงแก้ไขผลแห่งการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูเป็นกัลยานมิตรคอยชี้แนะ

แนวทางช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่อบอุ่นเป็นสุข เป็นมิตรที่ดีต่อกันและจัด

สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ในชวีิตและสังคมที่ดงีาม 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  

จากการสืบค้นพบว่าทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของบรูเนอร์ เป็นทฤษฎีที่สอดคล้อง

กับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสติปัญญาและจริยธรรมตามแนวคิดของเพียเจท์  ตามที่กล่าวมา

ข้างต้น บรูเนอร์ (Parsonspetal. 2001: 209 อ้างถึงใน พรรณี ช. เจนจิต. 2545: 106)เป็น

นักจิตวิทยาชาวอเมริกา มีผลงานดีเด่นที่นักการศึกษาทั่วโลกให้ความสนใจคือเขาเสนอว่า

พัฒนาการทางสติปัญญาเกิดขึ้นจากการเรียนรู้และขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมมากกว่า

เกิดจากการพัฒนาภายในของอินทรีย์ และทุกๆ วัยเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อมีแรงจูงใจต่อการรับรู้

และเป็นการรับรู้จากประสบการณ์จะท าให้เกิดความเข้าใจ และการเรียนรู้ที่เด็กสามารถ

จัดระบบการเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความหมาย คือ กระบวนการความรู้ความเข้าใจ

(Conceptualization) กระบวนการนี้ในวัยเด็กเริ่มต้นที่เข้าใจว่า อาหารคืออะไร เสื้อผ้าคืออะไร 

อันตรายคืออะไร สัตว์คืออะไร และยังมีสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน กระบวนความรู้

ความเข้าใจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง แม้ว่าบุคคลนั้นจะมีอายุมากขึ้นเช่นเมื่อเราอยู่

ในสิ่งแวดล้อมใหม่เราก็จะรู้สึกและสะดุดตากับสิ่งที่มองเห็น ดังนั้นเพื่อที่จะแสดงค าอธิบาย

สิ่งแวดล้อมนั้น กระบวนความรู้ความเข้าใจจะด าเนินการจัดประเภทและใส่รหัสเพื่อเชื่อมโยง

ความคิดเข้าด้วยกันซึ่งท าให้สมองพัฒนาได้จากการสร้างประสบการณ์จุดมุ่งหมายของการจัด

การศกึษา คือการท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้อย่างมอีิสระ  
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บรูเนอร์ (พรรณี ช. เจนจิต. 2545: 106) เน้นความส าคัญของการมีปฏิสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อม โดยเชื่อว่าคนทุกวัยมีรูปแบบการพัฒนาทางสติปัญญาที่แสดงออก 3 ลักษณะโดย

เริ่มจากขั้น  การกระท าซ้ าๆ จนท าได้เมื่อเกิดความเข้าใจจะเลื่อนขึ้นไปสู่ขั้นการจินตนาการและ

เมื่อเกิดความเข้าใจ จะแสดงให้เห็นในขั้นรูปแบบสัญลักษณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตาม

แนวคิดของบรูเนอร์ เชื่อว่าพัฒนาการทางสติปัญญาเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ด้วย

ลักษณะต่างๆ 3 ลักษณะดังนี้ 

 ลักษณะที่   1  แสดงการคิดด้วยการกระท า  ( Enactive Representation) 

(Driscoll.1994:209)  เป็นขั้นที่การเรียนรู้เกิดจากประสาทสัมผัส การแสดงให้เห็นถึงการลงมือ

กระท าด้วยการคิดเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิด และด าเนินต่อไปเรื่อยๆ เป็นลักษณะของการถ่ายทอด

ประสบการณ์ด้วยการกระท าซึ่งด าเนินต่อไปตลอดชีวิต มิได้หยุดอยู่เพียงในช่วงอายุใดอายุ

หนึ่ง เด็กเล็กๆ ไม่สามารถบอกคุณได้โดยตรงว่าจะเดินทางจากบ้านไปร้านค้าได้อย่างไร แต่

เด็กสามารถปฏิบัติได้โดยวิธีการกระท าจากจุดเริ่มต้นเส้นทาง การเดินทางไปจนถึงร้านค้า 

คล้ายผู้ใหญ่บางคนไม่สามารถอธิบายได้แต่ปฏิบัติได้โดยวิธีการกระท าจากจุดเริ่มต้นเส้นทาง

การเดินทางไปจนถึงร้านค้า เกี่ยวกับเรื่องนี้บรูเนอร์(พรรณี ช.  เจนจิต. 2545: 106-107) ให้

ความเห็นว่า ในชีวิตประจ าวันของเรานั้นบางครั้งจะพบว่าผู้ใหญ่บางคนยังใช้วิธีการแก้ปัญหา

ด้วยการกระท า ซึ่งให้ผลดีกว่าการอธิบายด้วยค าพูด (Acting)  

 ลักษณะที่ 2 แสดงการคิดโดยจินตนาการ(Iconic Representation) บรูเนอร์เรียกว่า “การ

สรุปเหตุการณ์โดยจัดระบบการรับรู้และจตินาการ” (Bruner.1960 :2) จากตัวอย่างของเพียเจท์ 

จะปรากฏให้เห็นว่า  เมื่อเด็กอายุมากขึ้นประมาณ  2-3 เดือน ท าของเล่นตกขอบเปล เด็กจะ

มองหาของเล่นนัน้ ถ้าผูใ้หญ่แกล้งหยิบเอาไปเด็กจะหงุดหงิดหรือร้องไห้เมื่อมองไม่เห็นของเล่น 

บรูเนอร์ตคีวามว่าการที่เด็กมองหาของเล่นและร้องไห้หรือแสดงอาการหงุดหงิดเมื่อไม่พบของ

แสดงให้เห็นว่าในวันนีเ้ด็กมีภาพแทนใจ (Iconic  Representation) ซึ่งต่างจากวัย Enctive เด็กคิด

ว่าการสั่นมอืกับสั่นกระดิ่งเป็นของสิ่งเดียวกัน  เมื่อกระดิ่งตกหายไปก็ไม่สนใจ  แต่ยังคงสั่นมือ

ต่อไป (พรรณี ช.เจนจิต. 2545 : 107) เด็กสามารถปฏิบัติการทางความคิดเป็นรูปภาพทดแทน

สถานการณ์จริงได้ เช่น เด็กคนหนึ่งสามารถวาดภาพและบรรยายภาพนั้นได้ แสดงให้เห็นว่า

จากประสบการณเ์ด็กเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่พบเห็นในการแสดงออกขั้น

การใชจ้นิตนาการ (Driscoll. 1994: 209) 

 ลักษณะที่ 3 แสดงการคิดด้วยการใช้สัญลักษณ์(Symbolic Representation) (พรรณี             

ช.เจนจิต. 2545: 108) ขั้นนี้เป็นความก้าวหน้าสูงสุดของการแสดงออกทางการคิดถือเป็นขั้น

สูงสุดของการพัฒนาความรูค้วามเข้าใจโดยการใชส้ัญลักษณ์หรือภาษาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
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ความคิด     เด็กสามารถคิดหาเหตุผล และในที่สุดจะเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้และสามารถ

แก้ปัญหาได้ บรูเนอร์ กล่าวว่า ความรูค้วามเข้าใจและภาษามีพัฒนาการขึ้นมาพร้อมกัน  

พรรณี  ช. เจนจิต ได้วิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตามทฤษฎี           

ของ บรูเนอร์ สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ของบุคคล จงึควรค านงึถึงสิ่งตอ่ไปนี ้  

 1.สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กอ านวยความ

สะดวกต่อการพัฒนาการคิดที่ เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้เด็กคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง 

(Mclnerney; & Mclenerney. 1998: 93) 

 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการสอนให้กับเด็กเล็กๆโดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์

ประเภทที่กระตุ้นการกระท า (Enactive) และประเภทที่รับรู้ง่ายๆ เพื่อช่วยสร้างภาพในใจ 

(Image หรอื Iconic) 

 3.  เน้นบทบาทของผู้เรยีนใหไ้ด้ค้นคว้า กระท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง (Active) 

 4.  จัดเนือ้หาวิชาให้เหมาะสมกับผูเ้รียน 

 5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก การช่วยเหลือให้

ค าแนะน า  ท าให้เด็กพัฒนาความรูค้วามเข้าใจได้เร็วขึน้ 

 สรุปทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ ได้ว่า เด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากสิ่งแวดล้อม

ทางวัฒนธรรมด้วยวิธีการใชป้ระสาทสัมผัสที่แสดงให้เห็นถึงการลงมือกระท าด้วยตนเอง ให้จัด

กิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ท าให้เด็ก

สามารถจัดระบบการเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความหมาย เป็นรูปธรรม เกิดความรู้

ความเข้าใจ (Conceptualization) ส่งผลให้เด็กเรียนรู้และแสดงความคิดได้ด้วยการกระท า ด้วย

จนิตนาการ และด้วยสัญลักษณ์ ดังกล่าวมาข้างตน้ ผู้วจิัยจึงใช้ทฤษฎีดังกล่าวมาฐานแนวคิดใน

การพัฒนาออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เนื่องจากเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรูจ้รยิธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย “แบบสร้างตนเพื่อชีวิต

และสังคม” โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานและผู้ปกครองมีสว่นร่วม 

 

 

 

รูปแบบการสอนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก

ปฐมวัย 
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ในการวิจัยครั้งนี้บูรณาการรูปแบบการสอน 4 รูปแบบ ได้แก่ การสอนแบบจิตปัญญา  

รูปแบบการสอนกลุ่มสังคมศาสตร์ และ รูปแบบการอบรมกล่อมเกลาพื้นบ้านที่ใช้ระบบการ

เรียนรู้แบบอาศัยภูมปิัญญา การออกแบบการเรียนรูแ้บบย้อนกลับ รายละเอียดดังนี้ 

 

การสอนแบบจติปัญญา  

แนวคิดการสอนแบบจติปัญญาพัฒนาโดย กุลยา ตันตผิลาชีวะ (2543: 39-45; 2546: 

4)     ได้ให้ความหมายของ “จิตและปัญญา” ว่า จิตคือการเรียนอย่างมีความสุขจากกิจกรรม

การสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัยและสภาพผู้เรียน ปัญญา คือ การ

พัฒนาความรูใ้ห้งอกงาม ทั้งโดยสาระใหม่และขยายประสบการณ์เดิมให้กระจ่างชัด เกิดความ

เข้าใจ เกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีทฤษฎีสนับสนุนแนวคิดคือทฤษฎีของเพียเจท์ 

(Piaget) และบรูเนอร์ (Bruner) โดยใช้ทฤษฎีของเพียเจท์ในการพัฒนากิจกรรมการสอนร่วม

กลวิธีการสอนให้เป็นไปตามหลักทฤษฎีของบรูเนอร์ การสอนแบบจิตปัญญาเชื่อว่าการจัด

กิจกรรมการสอนด้วยการประสานความรู้ใหม่ประสบการณ์ใหม่ให้ต่อเนื่องกับประสบการณ์

เดิมผู้เรียนจะเรียนรู้ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันการให้ค าอธิบายและส่งเสริมความรู้จากครู

โดยวิเคราะหจ์ากกิจกรรมที่ผู้เรยีนปฏิบัติเป็นการขยายแนวคิดตามหลักการของบรูเนอร์ ซึ่งเชื่อ

ว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้สูงสุดด้วยการค้นพบจากกิจกรรม จากแนวคิดและหลักการทางทฤษฎี 

พบว่าการเรียนการสอนที่พัฒนาปัญญาผู้เรียนต้องเข้าถึงความเป็นองค์รวมของผู้เรียน ได้แก่ 

สภาพร่างกาย จิตใจ ปัญญา และบริบทของตัวผู้เรียนที่เป็นเงื่อนไขบ่งชี้ถึงความต้องการและ

ความสนใจในการเรียนการสอนแบบจิตปัญญาเป็นการสอนที่มุ่งสร้างความสุขและปัญญาไป

พร้อมกัน เน้นความส าคัญที่ผู้เรียนอย่างมีความสุข เกิดความรู้มี องค์ประกอบส าคัญ  4  

ประการ ดังนี้ 

1. มโนทัศนท์ี่ตอ้งเรียน 

2. กิจกรรมการสอนที่มีคุณสมบัติ A B C D P: A = Active learning ปฏิบัติความคิด 

B= Behaving well การแสดงออกที่ดี C= Cooperative learning การเรียนแบบร่วมมือ D= 

Discovery learning การเรียนรูจ้ากการค้นพบ P= Progress ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 

3. การประเมินภาพการสอนต้องประกอบด้วยการประเมิน 2 ด้านคือ การประเมิน

กิจกรรมการสอน หมายถึง การตรวจสอบลักษณะกิจกรรมการสอนว่าสามารถสร้างให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการสอนแบบจิตปัญญาหรือไม่ และประเมินผลการเรียนรู้ขอ ง

ผูเ้รียน หมายถึง การประเมนิการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้กับผูเ้รียนเมื่อสิ้นสุดการสอน 
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4. หนว่ยเวลากับการสอนทุกเรื่องต้องจบลงตามเวลาที่ก าหนดแบบสมบูรณ์ในการวาง

แผนการสอนแบบจิตปัญญานั้นกุลยา ตันติผลชีวะ (2546 : 29-35) อธิบายว่าแผนการสอน

บูรณาการแทรกไปในกิจกรรมอื่นๆ ที่ เน้นการเรียนรู้เข้ากับกิจกรรมการเล่นการเรียนแบบ

ร่วมมือ สนุกสนานและสร้างสรรคค์วามรู ้ดว้ยลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้A เด็กต้องได้คิด

และได้ลงมือปฏิบัติ B เด็กต้องได้แสดงออกด้วยการน าเสนอ พูด หรือมีผลงานแสดง C เด็ก

ต้องได้เรียนรู้แบบร่วมมือ D เด็กต้องเรียนรู้ด้วยการค้นพบจากกิจกรรมการสอน และ P  เด็ก

ต้องมีความรู้เพิ่มพูนหลังการเรียน  การวางแผนการสอนแบบจติปัญญา เป็นการวางแผนการสอนที่

ครูต้องพิจารณาตลอดเวลา ผลของการสอนตอ้งท าให้ผู้เรียนต้องการเรียนจากกิจกรรมซึ่งเป็น

สิ่งจูงใจภายในมากกว่าการจูงใจภายนอกด้วยสิ่งและของรางวัล 

 สรุปได้ว่า การสอนแบบจิตปัญญาคือการประสานความรู้ใหม่ประสบการณ์ใหม่                

ให้ต่อเนื่องกับประสบการณ์เดิมผู้เรียนและต้องเข้าถึงสภาพร่างกาย จิตใจ ปัญญา บริบทของ      

ตัวผู้เรียนเน้นการเรียนรู้เข้ากับกิจกรรมการเล่น การเรียนแบบร่วมมือ สนุกสนานและ

สร้างสรรค์ความรู้ ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ต้องให้เด็กได้คิดและได้ลงมือปฏิบัติ เด็กต้องได้

แสดงออกด้วยการน าเสนอ พูด หรือมีผลงานแสดง เด็กต้องได้เรียนรู้แบบร่วมมือ เด็กต้อง

เรียนรู้ด้วยการค้นพบจากกิจกรรมการสอน และ เด็กต้องมีความรู้เพิ่มพูนหลังการเรียน และมี

การประเมินภาพการสอนคือการตรวจสอบลักษณะกิจกรรมการสอนว่าสามารถสร้างให้ผู้เรียน

เกิดการเรยีนรู้ตามกระบวนการสอนแบบจิตปัญญาหรือไม่ และประเมินการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับ

ผูเ้รียนเมื่อสิ้นสุดการสอน  

 

รูปแบบการสอนกลุ่มสังคมศาสตร์ (Model of teaching: The social family)  

บรูสจอยส์ (Joyce, Bruce and Weil, Marsha. 2004: 23-38) มีแนวคิดการจัดกลุ่ม            

ของรูปแบบการสอน (Models of Teaching) โดยกล่าวถึงที่มาและการจัดกลุ่มของรูปแบบการ

สอนต้องค านึงถึงปัจจัยด้านบรรยากาศของการจัดการเรียนรู้รวมทั้งพฤติกรรมของผู้สอน ซึ่ง

รูปแบบการสอนประเภทต่างๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนหลักสูตร การ

จัดการเรียนรู ้ และการออกแบบสื ่อการสอน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มของรูปแบบการสอน

ออกเป็น4 กลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่มข้อมูล-กระบวนการ (The information-processing family) (2) 

กลุ่มสังคมศาสตร์ (The social family) (3) กลุ่มที่ยึดเอกัตบุคคล (The personal family) (4) 

กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ (The behavioral systems family) จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการสอน

กลุ่มสังคมศาสตร์ (The social family) เป็นรูปแบบของการสอนที่สอดคล้องกับแนวทางการ

พัฒนารูปแบบการเรียนรู้จริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย “แบบสร้างตนเพื่อชีวิตและสังคม” ทั้งนี้
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เพราะรูปแบบการสอนกลุ่มสังคมศาสตร์ เชื่อว่าสิ่งส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนคือ

การพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมในด้านการร่วมมือกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้ง

ความรว่มมือระหว่างผู้เรียนและผู้เรียน(Cooperative relationship) ซึ่งเป้าหมายของรูปแบบการ

สอนกลุ่มสังคมศาสตร์ คือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันมีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่

สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ในทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้ได้ นอกจากนี้การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือยังสามารถช่วยให้ผู ้เรียนมีความมั่นใจ มีทักษะทางสังคมที่ดีและก่อให้เกิดความ

สามัคคี รวมทั้งผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต อัน

สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา ดังที่ค ากล่าวของบรูสจอยส์ (2004: 203-261)

ที่วา่  

“…สิ่งที่มหัศจรรย์มากที่สุดคือการสอนคนให้เป็นครูผู้สอนที่ดี จนท าให้เด็กบรรลุผล

ส าเร็จของการเรียนรู้ โดยอาศัยการเรียนรู้แบบร่วมมือ บุคคลเหล่านั้นต้องเรียนรู้

เกี่ยวกับระบบของการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนและผลที่เกิดจากการใช้ชีวิตในสังคม

โดยพิจารณาจากพืน้ฐานของการรูจ้ักตนเอง ชาติพันธุ์และสัญชาติญาณทางสังคม…”  

สรุปได้ว่า รูปแบบการสอนกลุ่มสังคมศาสตร์ เชื่อว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือท าให้เด็ก

บรรลุผลส าเร็จของการเรียนรู้ได้ ระบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนและการใช้ชีวิตในสังคม

โดยพิจารณาจากพื้นฐานของการรู้จักตนเอง ชาติพันธุ์และสัญชาติญาณทางสังคม  สามารถ

ช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ มีทักษะทางสังคมที่ดี และก่อให้เกิดความสามัคคี รวมทั้งผู้เรียน

สามารถน าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใชไ้ด้ในอนาคต  

 

รูปแบบการอบรมกล่อมเกลาพื้นบ้านที่ใช้ระบบการเรียนรู้แบบอาศัยภูมิปัญญา 

(Indigenous Learning System)  

ฟรานซิสโก (Francisco Juan R. 1985: 1-10) ได้ศึกษาค่านิยมของการเรียนรู้ซึ่งอาศัย

ระบบการเรียนรูแ้บบอาศัยภูมิปัญญา (Indigenous Learning System) ของชนกลุ่มน้อย/ชาวเขา 

ผูซ้ึ่งสามารถใช้ระบบการเรียนรู้แบบอาศัยภูมิปัญญาท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น จากผลการศึกษา

พบว่าระบบการเรียนรู้แบบอาศัยภูมิปัญญาไม่ได้ละทิ้ งความเป็นท้องถิ่น วัฒนธรรม และ

ค่านิยม ซึ่งผ่านกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การศึกษาระบบการเรียนรู้แบบอาศัยภูมิ

ปัญญาจ าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ซึ่งครอบคลุมอาศัยปัจจัยที่มีความหลากหลาย 

รวมทั้งมีข้อจ ากัดด้านเวลา นอกจากนี้ การศึกษาของ Francisco Juan R. (1985: 1-10) ยังได้

ยกตัวอย่างระบบการเรียนรู้แบบอาศัยภูมิปัญญาของประเทศต่าง ๆ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ ลาตินอเมริกา และกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิค เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวอย่างของระบบ
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การเรียนรู้แบบอาศัยภูมิปัญญา อาทิเช่น โครงการ In SPIRE ซึ่งเป็นนวัตกรรมของประเทศ

มาเลเซีย ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นระบบของการสอนที่มีองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้จากทุก

ฝ่าย ทั้งครู (Teacher-Mediated Instruction) เพื่อนร่วมเรียนร่วมสอน(Peer-Mediate Instruction) 

และชุดการเรียนรู้ (Module-Mediated Instruction) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนี้จะถูกน ามา

บูรณาการและก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ผู้เรยีน 

สรุปได้ว่าระบบการเรียนรู้แบบอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถน ามาพัฒนาเป็นชุด        

การเรียนรู้ที่มีความเป็นท้องถิ่น ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้ปกครอง

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อระบบการเรียนรูข้องผู้เรยีนเป็นอย่างมาก 

 

การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward design)  

วิธีการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward design) (เฉลิม ฟักอ่อน. 2550: 

1, 5-6)  เป็นกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของ

ผูเ้รียน กิจกรรมการประเมนิผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ หรือตามผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังก่อน แล้วจึงออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ ผู้เรียนมีความรู้ 

ความสามารถ แสดงความรู้ ความสามารถตามพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนและ

กิจกรรมการประเมนิผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนที่ก าหนดไว้ วิธีนี้เผยแพร่โดย Grant Wiggins และ 

Jay McTighe เมื่อ ค.ศ. 1998 ได้ให้แนวการออกแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับ 1 หน่วยการ

เรียนรู้ไว้ 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 การก าหนดความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้น (Identify 

desired results) ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามหลักสูตร 

ขั้นที่ 2 ก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้น หลังจากการ

เรียนรู้แล้ว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้ว่า ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ 

(Determine acceptable evidence of learning) 

ขั้นที่ 3 ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Plan Experiences and instruction) 

ให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรมตามที่ระบุในขั้นที่ 2 ซึ่งถ้าผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ก าหนดไว้

ได้ในระดับที่นา่พอใจ แสดงวา่ผูเ้รียนมีความรูค้วามสามารถตามที่ก าหนดในขั้นที่ 1  

จากหลักการแนวคิดของ Wiggins และ McTighe ดังกล่าว พอจะน ามาประยุกต์ใช้

ส าหรับครูผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีขั้นตอนการ

ออกแบบการเรียนรูแ้บบ Backward design ดังนี้ 
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1. ก าหนดหน่วยการจัดการเรียนรู้ ที่มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของผู้เรียนและเป็น

หนว่ยการเรียนรู้ที่สามารถเรียกความสนใจของผู้เรยีนได้ 

2. ก าหนดความคิดรวบยอด (Concepts) ที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะตามหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนด ซึ่ง Concepts ที่ก าหนด จะเป็นองค์ความรู้ที่เป็น

เรื่องเดียวกันสอดคล้องกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้มีความรู้

ความสามารถตามหน่วยการจัดการเรยีนรู้ที่ก าหนด 

3. ก าหนดความเข้าใจที่คงทน (Enduring understanding) ของหน่วยการเรียนรู้ที่

ต้องการให้เป็นความรู้ความเข้าใจที่ฝังตดิตัวผูเ้รียนเป็นเวลานานสามารถน าออกมาใช้ได้ทุกเมื่อ 

4. วิเคราะห์และก าหนดความรู้ (K) และทักษะ (P) เฉพาะวิชาที่อยู่ในแต่ละ Concept ที่

จะให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้ 

5. ระบุมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้ โดย

ตรวจสอบความสอดคล้องของก าหนดความรู้ (K) ทักษะ (P) เฉพาะวิชา กับมาตรฐานการ

จัดการเรยีนรู้ของหลักสูตรฯ  

6. ระบุทักษะคร่อมวิชา (Trans-disciplinary skills standards) ที่ผู้เรียนต้องใช้ในการ

เรียนรู้ตลอดหน่วยการเรียนรู้ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเขียน กระบวนการกลุ่ม 

เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะที่ผู้เรยีนต้องใชก้ับทุกวิชาในหน่วยการเรียนรู้  

7. ก าหนดค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม (A) ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิด

ขึน้กับผูเ้รียน 

8. ก าหนดการแสดงออกที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากได้เรียนรู้แล้ว โดยใช้วิธีวัด และ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลายใน 1 หน่วยการเรียนรู้ส าหรับความรู้ที่คงทน

ระบุในขั้นที่3 และวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะเฉพาะวิชาและ

ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในขั้นที่ 4 และ 7 ซึ่งวิธีวัดและประเมินผลที่ใชม้ากได้แก่ 

8.1 ปรนัยเลือกตอบค าตอบที่ถูกต้อง (Selected response) 

8.2 เติมค า หรอืข้อความสั้น ๆ (Constructed response) 

8.3 เขียนข้อความ หรอื อัตนัย (Essay)  

8.4 การประเมนิผลงานที่เกิดขึ้นในโรงเรียน (School product/performance) 

8.5 การประเมินตามสภาพจริงที่ให้ผู้เรียนใช้ประสบการณ์ในชีวิตจริง (Contextual 

product/ performance) 

8.6 การประเมิน/ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนตลอดการเรียนรู้ (On-going 

tools/ Observation) ใน 1 หนว่ยการเรียนรู้ 
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9. น าพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนส าหรับความรู้ และทักษะแต่ละเรื่องมา

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถแสดงพฤติกรรมตามที่จะประเมินผล

การเรียนรูท้ี่ก าหนดไว้ได้ 

เกตุมณี มากมี (2550: 3-16) ได้อธิบายว่าการออกแบบการสอนของ Grant Wiggins 

และ Jay McTighe เริ่มจากหลังมาหน้าโดยก าหนดเป้าหมายหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก่อน 

ทั้งนี้ผู้สอนต้องชัดเจนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานที่

ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับผูเ้รียน Wiggins และ McTighe เรียกวิธีการออกแบบหนว่ยการเรียนรู้ใน

ลักษณะเช่นนี้ว่า Backward Design การสร้างหลักสูตรแบบ Backward เริ่มด้วยการก าหนด

หนว่ยการเรียนรู้ (Units of Instruction) แล้วจึงน าหน่วยการเรียนรู้มาประกอบกันขึ้นเป็นแผนผัง

หลักสูตร (Curriculum Map) หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยบทเรียนหลาย ๆ บทที่ใช้สอนหนึ่ง

หรือหลาย concepts หรือ theme หน่วยการเรียนรู้มีไว้หลีกเลี่ยงการสอนแยกแต่ละบทเป็น

เอกเทศโดยไม่ค านึงถึงภาพรวมในการสร้างหน่วยการเรียนรู้จะเริ่มจากแนวคิดหลัก (Core 

concepts) แก่นเรื่อง (Themes) ประเด็นปัญหา (Issues) ทฤษฎี (Organizing theory) หลักการ 

(Overeaching Principles) ที่เป็นเพลาขับเคลื่อนองค์ความรู้ และเราสามารถน าเรื่องที่เด็กสนใจ

มาสร้างเป็นหน่วยการเรียนรู้แต่ต้องค านึงว่ามีคุณค่าต่อผู้เรียนและสังคม ประกอบด้วย 

Concepts หลัก ๆ ของสาขาวิชานั้น ๆ สามารถน า Concepts มาท าให้เป็นรูปธรรม และสามารถ

ที่จะให้เด็กสนใจได้เป็นอาทิตย์ ๆ โดยไม่เบื่อ 

การออกแบบการจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบ Backward Design มีภารกิจการออกแบบ    

การเรียนรู ้ดังนี้ (เกตุมณ ีมากมี. 2550: 1-2)  

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเป้าหมาย 

1. ก าหนดช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

2. ก าหนดค าถามสรุปความเข้าใจความคิดรวบยอด (essential questions) ที่น าไปสู่

การก าหนดความเข้าใจที่คงทน (enduring understanding) 

3. ก าหนดความคิดหลัก (Core concepts) 

4. น าความคิดหลักทุกประเด็น มาก าหนด ความคิดรวบยอดและความคิดย่อย 

(concepts)  

5. น าความคิดย่อย มาก าหนดทักษะความรู้จิตพิสัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง หรอืเป้าหมายการเรียนรู้) 

6. น าทักษะ ความรู้ จิตพิสัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาวิเคราะห์เทียบเคียง

มาตรฐานกลุ่มสาระที่สอน และกลุ่มสาระอื่นที่เกี่ยวข้อง (คลี่มาตรฐาน) 
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7. น ามาตรฐานในกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง (ตามข้อ 6) มาเขียนในลักษณะ “ทักษะเฉพาะ

วิชา” (Subject-specific standard) 

8. (กรณีบูรณาการ) ให้น ามาตรฐานในกลุ่มสาระอื่น (ตามข้อ 6) มาเขียนในลักษณะ 

“ทักษะคร่อมวชิา” 

ผลงานในขั้นตอนที่ 1  

1. ชื่อหน่วย 

2. ระดับช้ัน  

3.ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding) และ/หรือ ค าถามสรุปความเข้าใจ        

รวบยอด (essential question) 

4. ความคิดหลัก (Core concepts) 

5. จติพิสัย (disposition standards) 

6. ความรู้และทักษะเฉพาะวิชา (subject-specific standards) ในมาตรฐานสาระที่

เกี่ยวข้อง 

7. ความรูแ้ละทักษะคร่อมวชิา (trans-disciplinary skill standard) 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดเป้าหมายการประเมิน 

1. น าเป้าหมายการเรียนรู้ในข้อตอ่ไปนี ้มาออกแบบการประเมนิ 

1.1 ความเข้าใจที่คงทน 

1.2 จติพิสัย 

1.3 ทักษะคร่อมวชิา 

1.4 ความรูแ้ละทักษะเฉพาะวิชา 

การออกแบบการประเมินใช้ตามผังการประเมิน 6 ประเภท ได้แก่ เลือกค าตอบที่

ถูกต้อง (Selected response) ตอบค าถามสั้น ๆ (Constructed response) อัตนัย (Essay) 

ประเมินจัดขึ้นภายในโรงเรียน (School product/ performance) ประเมินตามสภาพจริง 

(contextual) การสังเกตการณ์ (On-going tools) 

2. น าประเด็นการประเมินหรือชิ้นงานการประเมินมาออกแบบเกณฑ์การวัดผล

ประเมินผล (rubric score) 

ผลงานในขั้นตอนที่ 2 มีดังนี ้

1. ผังการประเมนิ 

2. เกณฑก์ารวัดประเมินผล คะแนน ลักษณะ rubric (analytic/ holistic) 

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบกิจกรรม 
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1. น าวิธีการประเมิน (ตามผังการประเมิน 6 ประเภท) มาออกแบบกิจกรรมโดย

ก าหนดทรัพยากร สื่อ ที่ใชใ้นแต่ละกิจกรรมและจ านวนเวลา 

2. เรียงล าดับกิจกรรมทั้งหมดตามพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการล าดับก่อนหลัง 

3. น ากิจกรรมช่วงใดช่วงหนึ่งมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 ชุดกิจกรรม 

สรุปได้ว่า การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับคือการออกแบบการเรียนรู้ตามผล        

การเรียนรู้ที่คาดหวังเกี่ยวกับความรู้ทักษะจิตพิสัยค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการให้เกิด

ขึ้นกับผู้เรียนก่อนจึงออกแบบการเรียนรู้ในเรื่องที่เด็กสนใจและมีคุณค่าต่อผู้เรียนและสังคม                  

เป็นการออกแบบการเรียนรูแ้บบเริ่มจากหลังมาหนา้  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนรู้ 

งานวิจัยในประเทศ 

กรรณิการ์ กลิ่นหวาน (2547: 150-155) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมเน้น

ผู้เรียน 4 แบบที่มีต่อการคิดอเนกนัยของเด็กปฐมวัย พบว่าภายหลังจากได้รับการจัดกิจกรรม

เน้นผู้เรียน 4 แบบ เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดอเนกนัยอยู่ในระดับดีทั้งในภาพรวม

และจ าแนกรายด้านคือความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความคิดริ เริ่มและ

ความสามารถในการคิด แบบอเนกนัยของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01ทั้งในภาพรวมและจ าแนกรายด้าน คือ ความคิด

คล่องแคล่ว ความคิดยดืหยุ่น และความคิดริเริ่ม 

อัญชลี ไสยวรรณ (2548: 181-199) ได้ท าการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนทักษะการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้วยการวิจัย

และพัฒนา (Research and Development) ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิด

แสวงหาความรู ้ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทักษะการ

เรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยการสนทนากับเด็ก

จ านวน 92 คน พบว่า หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ในระดับมาก มี

จ านวนร้อยละ 78.2-85.1 ตลอดจน  ครูปฐมวัยที่ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเห็นว่า

รูปแบบการเรียนการสอนมคีวามเหมาะสมในระดับมาก 

ชไมมน ศรีสุรักษ์ (2550: 207-221) ได้ท าการวิจัยการบูรณาการความรู้แบบมีส่วน

ร่วมเพื่อแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในชุมชน : กรณีศึกษา

โรงเรียนวัดป่าตาล อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราช
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ภัฏเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ปกครองมีความมุ่งหวังให้โรงเรียนจัดการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านจริยธรรมและสติปัญญาเป็นอันดับแรก โดยอาศัยการมีส่วนร่วม

ของครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยกระบวนการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัยร่วมกัน ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยเฉพาะด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณี

ที่ดงีามและภูมปิัญญาท้องถิ่น โดยวิธีการให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าในลักษณะการให้

ความร่วมมอืกับเพื่อนๆ โดยใหฝ้กึการแสดงออกที่ดีต่อผู้อื่น และการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ง

กันและกัน จัดเป็นพืน้ฐานของ  การด ารงชีวติรว่มกันของคนในสังคม 

 

งานวิจัยต่างประเทศ 

แมคแมนิส (McManis. 1974: 87) ศึกษารูปแบบอิทธิพลของแม่แบบและรางวัลที่มีต่อ      

การตัดสินจริยธรรมของเด็ก โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กอนุบาลและเด็กในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 18 คน โดยให้เด็กตัดสินจริยธรรมจากการฟังเรื่องราวที่เล่าเป็นคู่ๆ 

ซึ่งเด็กเหล่านี้จะตัดสินความผิดของผู้อื่นโดยดูที่ปริมาณความเสียหายเพียงอย่างเดียว โดยไม่

ค านงึถึงเหตุผลจูงใจให้กระท า ในการทดลองครั้งนี ้แมคแมนสิจึงได้แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 3 

กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีแม่แบบเป็นเด็กวัยเดียวกัน กลุ่มที่มีแม่แบบเป็นผู้ใหญ่กว่า และกลุ่มที่ไม่มี

แม่แบบ ส าหรับกลุ่มทดลองจะได้เห็นแม่แบบซึ่งตัดสินทางจริยธรรมโดยพิจารณาเหตุจูงใจให้

กระท าและเห็นได้ว่าแม่แบบได้รับรางวัลเมื่อมีการตัดสินใจเช่นนั้น จากนั้นจะให้กลุ่มทดลอง

ตัดสินเรื่องดังกล่าว ถ้ากลุ่มทดลองตัดสินเรื่องจริยธรรมโดยพิจารณาเหตุจูงใจให้กระท า ซึ่ง

เป็นการเลียนแบบจากแม่แบบนั้นก็จะได้รับรางวัล แต่ถ้ากลุ่มทดลองตัดสินเรื่องจริยธรรมโดย

ไม่ค านงึถึงเหตุจูงใจใหก้ระท าซึ่งไม่ได้เหมือนกับแม่แบบก็จะไม่ได้รางวัล หลังจากนั้นเมื่อศึกษา

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทดลองสรุปได้ว่าแม่แบบทั้งสองประเภทและรางวัลมีผลต่อ

การฝึกใหเ้ด็กมีการตัดสินจริยธรรมแบบค านงึถึงเหตุจูงใจใหก้ระท าเพิ่มมากขึ้น 

ดิกสัน จอห์น และชอลซ์ (Dixon, Johnson and Salts. 1977: 267-277) ได้ศึกษาวิจัย

รูปแบบการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กอนุบาลอายุ 3-4 ปีในโรงเรียนเมืองดีทรอยด์ กลุ่มตัวอย่างมี 

146 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเล่านิทานให้ฟังแล้วให้เด็กแสดงบทบาทสมมติ

ประกอบตามเรื่อง กลุ่มที่สองเล่านิทานให้ฟังพร้อมพาไปดูนอกสถานที่ เช่นไปซื้อของ ไปสวน

สัตว์ กลุ่มที่สามสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเรื่องที่เล่าให้ฟัง และกลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มควบคุม ผลการ

ทดลองพบว่าถ้าเด็กได้แสดงบทบาทเลียนแบบตัวละครในเรื่องไปด้วยจะพัฒนาจิตลักษณะ

ต่างๆได้ดีที่สุดแสดงว่าเมื่อเด็กได้ฟังนิทานแล้วย่อมมีความต้องการที่จะเลียนแบบตัวละครที่

เด็กชอบ หรอืตัวละครที่ได้รับความส าเร็จจากพฤติกรรมนั้นๆ  
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เคอร์ทอย (Kertoy. 1994: 58-67) ได้ศึกษารูปแบบของกลวิธีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

พ่อแม่และครูที่มีต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นธรรมชาติของเด็กก่อนวัยเรียน โดยอาศัย

การเล่านิทานจากหนังสือนิทานจ านวน 5เรื่องให้เด็กฟังในระยะเวลา 3สัปดาห์ โดยใช้กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นเด็กอายุ 3.10 ปี – 6.5 ปี จ านวน 24 คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม แบ่งเป็น

กลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม โดยกลุ่มที่1พ่อแม่และครูเล่านิทานประกอบการ

ให้เด็กแสดง ความคิดเห็น กลุ่มที่ 2 พ่อแม่และครเูล่านิทานประกอบการใช้ค าถามกับเด็ก กลุ่ม

ที่ 3 พ่อแม่และครูเล่านิทานแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า เด็กกลุ่มที่1ใช้ค าพูดเพื่อแสดงความ

คิดเห็นอย่างเป็นธรรมชาติโดยเสนอความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ที่มีลักษณะซับซ้อนสูงกว่าทุก

กลุ่ม ในขณะที่กลุ่มที่2 แสดงความคิดเห็นเป็นโครงสร้างและเป็นภาพของเรื่องมากกว่าทุกกลุ่ม 

จากผลการวิจัยจงึแนะน าให้พ่อแม่และครูเล่านิทานใหเ้ด็กฟังโดยใช้ทั้ง 2 วิธีคือการให้เด็กแสดง

ความคิดเห็นและการใช้ค าถามเพราะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาและประสบการณ์ที่

หลากหลาย 

ด้วยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ท าให้เป็นหลักการและเหตุผลที่ควร

ศกึษาวิจัยการบูรณาการการจัดการศกึษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาใน

การพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชน: เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อศกึษา ประเมนิ พัฒนาและแก้ไขปัญหาการศกึษาจากกิจกรรมของชุมชน ตลอดจนเน้นการ

มีสว่นร่วมของประชาชน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อ นักศึกษา อาจารย์ และชาวบ้านในท้องถิ่น ทั้งใน

ระยะสั้น กลาง และยาว อกีทั้งยังเป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเข้มแข็ง

ของชุมชนท้องถิ่นตอ่ไป 

 




