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บทท่ี  2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

  
 

การวิจัยเรื่อง  การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน : การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
เขตพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่  คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าเอกสาร  แนวคิด  
ทฤษฎี  ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นกรอบในการศึกษาดังน้ี 

 
 1.  การบูรณาการ 

  1.1   ความหมายของการบูรณาการ   
  1.2  รูปแบบของการบูรณาการ  

 2.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
    2.1   ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.3  ประเภทของภูมิปัญญา   

 2.4  รูปแบบของภูมิปัญญา 
 2.5  ความสําคัญของภูมิปัญญา 
 2.6  คุณสมบัติของผู้ทรงภูมิปัญญา 
 2.7  กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย 
 2.8  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับภูมิปัญญา   

 3.  การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.1  ความหมายการจัดองค์ความรู้   
 3.2  ระดับของความรู้ 
 3.3  ประเภทขององค์ความรู้ 
 3.4   แนวทางการจัดการความรู้   
 3.5  กระบวนการถ่ายโอนความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 3.6  ลําดับของความรู้ 
 3.7  เป้าหมายของการจัดการความรู้ 
 3.8  ปัจจัยส่งเสริมการจัดการความรู้ 
 3.9  แนวคิดการจัดการความรู้ในมิติการพัฒนาองค์กร 
 3.10  องค์ประกอบในการจัดการความรู้ 
 3.11  การฝึกอบรมและการเรียนรู้ในเร่ืองการจัดการความรู้ 
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3.12  กิจกรรมในกระบวนการจัดการความรู้ 
3.13  การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติโดยใช้วงจรการจัดการความรู้ 
3.14  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ 
3.15  ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการความรู้ 

4.  ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับอําเภอดอยหล่อ 
5.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 
การบูรณาการ   
 ความหมายของการบูรณาการ 
 การบูรณาการ (Integration) เป็นการนําส่วนย่อย ๆ มารวมกันอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกัน หรือการรวมวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  เ พ่ือจัดการสอนให้สัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน  
(พจนานุกรม ฉบับมติชน, 2547, หน้า 507)  สอดคล้องกับ  ชนาธิป พรกุล (2551, หน้า 112) ที่ได้ให้
ความหมายของการบูรณาการว่า เป็นการผสมผสานของมากกว่า 1 สิ่งเข้าด้วยกันจนเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน และในการเรียนการสอนมีการบูรณาการได้หลายเรื่องเช่นการบูรณาการสาระด้านพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัยและจิตพิสัย การบูรณาการทฤษฎีกับการปฏิบัติและการบูรณาการกระบวนการคิดกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งการบูรณาการทําให้นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องน้ันอย่างลึกซึ้ง สามารถ
เช่ือมโยงกับชีวิตประจาวันได้ ส่วน  ทิศนา แขมมณี (2548, หน้า 50) กล่าวว่า การบูรณาการเป็น
รูปแบบที่พยายามพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของนักเรียนไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้การบูรณาการ     
ทั้งทางด้านเน้ือหาสาระและวิธีการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านหรือการพัฒนาเป็นองค์รวม   
 ดังน้ันจากความหมายข้างต้นสําหรับแผนงานวิจัยน้ี  การบูรณาการ (Integration)   
เป็นการนําเอาองค์ความรู้ เ ก่ียวกับภูมิปัญญามาผสมผสาน  แล้วจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ               
ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียน  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
 รูปแบบของการบูรณาการ 
 การบูรณาการน้ันมีหลากหลายรูปแบบ  ดังเช่น สุวิทย์ มูลคํา (2545, หน้า 184-191)               
ได้นําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  จําแนกตามประเภทของการบูรณาการ  
 1. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ เป็นลักษณะการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นการนําเอาสาระการเรียนรู้จากหลายกลุ่มสาระมาเช่ือมโยงร้อยรัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน
เพ่ือจัดการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อเรื่อง (Theme) เดียวกัน  
 2. การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ เป็นลักษณะการบูรณาการที่ผู้สอนนําเอาเร่ืองหรือ
สาระการเรียนรู้ที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปสอดแทรกในสาระการเรียนรู้หรือวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบสอน เช่น ผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ต้องการจะสอนเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมก็สามารถนําเรื่องน้ีเข้ามาสอดแทรกในการสอนได้ 
 สอดคล้องกับการแบ่งประเภทของ  ชนาธิป พรกุล (2551, หน้า 113) ที่กล่าวถึงวิธีที่
นิยมบูรณาการอย่างแพร่หลาย 2 วิธี ดังน้ี  
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 1.  วิธีสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เป็นวิธีที่ผสมผสานสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน จัดเป็นหน่วย (Theme) คล้ายหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.  วิธีพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เป็นวิธีนําเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไปสอดแทรก 
(Infusion) ในสาระการเรียนรู้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เช่น การบูรณาการเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นต้น  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 : 16) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการสามารถทําได้หลายลักษณะ และได้เสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   
โดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นหลัก ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ  
 1.  การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เช่ือมโยง
เน้ือหาด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกันเข้าด้วยกัน เพ่ือมุ่งศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองราว ประเด็น ปัญหา หัวเร่ืองหรือประสบการณ์เรื่องใด
เรื่องหน่ึง  
 2.  การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เ ช่ือมโยง      
สาระการเรียนรู้ ทักษะ/กระบวนการ หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้ังแต่สองกลุ่มสาระการเรียนรู้
ขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพ่ือมุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราว ประเด็น ปัญหา หัวเรื่องหรือประสบการณ์เร่ืองใด
เรื่องหน่ึงซึ่งช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องน้ัน ๆ อย่างเข้าใจลึกซึ้งและชัดเจนใกล้เคียงกับความเป็น
จริงในชีวิต 
 จากการแบ่งประเภทของการบูรณาการข้างต้นจะเห็นได้ว่านักการศึกษาแต่ละท่าน           
แบ่งประเภทของของการบูรณาการไว้สอดคล้องกัน  สําหรับแผนงานวิจัยนี้การบูรณาการ  หมายถึง 
การหลอมรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ  ซึ่งมีอยู่ในชุมชนของตนมาจัดการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้น้ันไปสู่     
การผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา  อันจะเป็นทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิ หมายถึง แผ่นดิน ที่ดิน  หรือ  พ้ืนความรู้ ปัญญา  ส่วนภูมิปัญญา หมายถึง 
ระดับช้ันแห่งความรู้ ความเฉลียวฉลาด ท้องถิ่น  หมายถึง  ย่าน  ทําเล ภูมิภาค พ้ืนบ้าน เฉพาะท่ี 
(พจนานุกรม ฉบับมติชน, 2547) ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงหมายถึง ความรู้ ความสามารถของคนเฉพาะท่ี   
ทั้งน้ีนอกจาความหมายที่ได้นําเสนอข้างต้นน้ี  ยังมีผู้กําหนดนิยามความหมายไว้หลากหลาย อาทิ     
ในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ (2551)  กล่าวว่าภูมิปัญญา เป็นความรู้ความสามารถ วิธีการ 
ผลงานที่คนไทยได้ค้นคว้า รวบรวม และจัดเป็นความรู้ ถ่ายทอด ปรับปรุง จากคนรุ่นหน่ึงมาสู่คนอีก
รุ่นหน่ึง จนเกิดผลิตผลที่ดี งดงาม มีคุณค่า มีประโยชน์ สามารถนํามาแก้ปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตได้
และลักษณะของภูมิปัญญาที่สําคัญคือ  สามารถเป็นได้ทั้งทั้งความรู้ ทักษะ ความเช่ือ และพฤติกรรม 
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
เป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของคน  เป็นเร่ืองของการแก้ปัญหา การจัดการ          
การปรับตัว และการเรียนรู้ เพ่ือความอยู่รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม เป็นพ้ืนฐานสําคัญใน     
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การมองชีวิต เป็นพ้ืนฐานความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ มีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง  และมี   
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม  ส่วนประเวศ วะสี (2544, หน้า 74)      
ได้ให้นิยามว่า ภูมิปัญญาเกิดจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเช่ือมโยง   
กันไปหมดในทุกสาขาวิชาไม่แยกเป็นวิชา ๆ แบบที่เราเรียนฉะนั้นวิชาเก่ียวกับเศรษฐกิจ อาชีพความ
เป็นอยู่ เก่ียวกับค่าใช้จ่าย เก่ียวกับการศึกษาวัฒนธรรมน้ันจะกลมกลืนเช่ือมโยงกันหมด  สําหรับหน่ึง
ฤทัย ไชยเดช (2554, หน้า 13) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเช่ือ 
ความสามารถ ความเจนจัด ที่กลุ่มชนได้จากการเรียนรู้ สังเกต ทดลอง ลองผิดลองถูกหรือการปฏิบัติ
ที่สั่งสมเป็นประสบการณ์ในการปรับตัวและดํารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาการมีการถ่ายทอดสืบสานต่อกันมา 
               ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเช่ือ ความสามารถ ความชัดเจน   
ที่กลุ่มชนได้สร้างจากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว การดํารงชีพในระบบนิเวศหรือ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาสืบสานกันมา     
ภูมิปัญญาเป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่างๆในพ้ืนที่ที่กลุ่มชนน้ันต้ังหลักแหล่ง      
ถิ่นฐานอยู่และได้แลกเปลี่ยนสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืน จากพ้ืนที่ท่ีสิ่งแวดล้อมอ่ืนได้มี    
การติดต่อสัมพันธ์กัน แล้วรับเอามาปรับเปลี่ยนนํามาสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ ในสิ่งแวดล้อม
และบริบททางสังคมของวัฒนธรรมของกลุ่มชนน้ัน ภูมิปัญญาจึงมีทั้งภูมิปัญญาอันเกิดจาก
ประสบการณ์ในพ้ืนที่ ภูมิปัญญาที่เกิดจากภายนอก และภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่หรือผลิตซ้ํา เพ่ือการ
แก้ปัญหา การปรับตัวให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความเปลี่ยนแปลง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น      
เรื่องที่ก่อเกิด สั่งสม ปรับเปลี่ยนตามเหตุปัจจัย อยู่ในจิตใจ ระบบคิด พฤติกรรมความเคยชินและ
ความสันทันชัดเจนที่เรียกเป็นองค์รวมว่า “ชาวบ้าน” โดยชาวบ้าน เพ่ือชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการทดสอบในชีวิตจริง ผ่านกาลเวลา สถานการณ์ และบริบททางเศรษฐกิจ สังคมท่ีเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลง  จึงเป็นธรรมดาท่ีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายส่ิงหลายอย่างย่อมตกสมัยไปแล้ว ทว่า       
พร้อมกันน้ันภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกหลายอย่างก็ยังคงอยู่ หากแต่มีการปรับใช้สถานการณ์แล้วงอกงาม
เจริญเติบโตต่อไป (เอกวิทย์ ณ กลาง, 2546, หน้า 7-8)  

 ภูมิปัญญาจึงเป็นรากฐานในการดําเนินชีวิตของชาวบ้านซึ่งเกิดจากความเช่ือของคน       
มี 3 แบบอย่าง (มณี พยอมยงค์, 2537, หน้า 2-14) ได้แก่ 

1. ความเช่ือทางพระพุทธศาสนาการนับถือพระพุทธศาสนามีพ้ืนฐานมาจากไสยศาสตร์ 
เกิดพิธีกรรมที่ปะปนระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ นอกจากนี้ยังมีความเช่ือย่อย ๆ     
ความเช่ือเรื่องกฎแห่งกรรม การพลัดพราก บุพเพสันนิวาส และอานิสงส์ผลบุญ  

2. ความเช่ือทางไสยศาสตร์ เป็นวิชาลึกลับ เก่ียวกับอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ เวทมนตร์คาถา 
จากความต้องการ 2 ประการ ได้แก่ ปิยะ ทําให้เกิดความรัก ความโชคดี ความสุข และความสําเร็จ 
กายะ เป็นเคร่ืองทําลาย เครื่องป้องกัน และเคร่ืองกําจัดอัปมงคลทําให้เกิดมีความเช่ือเร่ืองสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
 นรก สววรค์ ยักษ์ อสูรกาย ของวิเศษ และอาถรรพณ์ 
 

3. ความเช่ือทางโหราศาสตร์ การทายทักเก่ียวกับอนาคต  ความเช่ือเรื่องฤกษ์ยาม
โชคชะตา และความฝัน 
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 ทั้งน้ีจากความหมายข้างต้น  แผนงานวิจัยน้ีจะให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ว่า  
เป็นความรู้  ความสามารถของคนเฉพาะที่เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ       
ทางสังคม  วัฒนธรรม  ตลอดจนลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องที่  ซึ่งถูกสืบสาน  สืบทอด      
ต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
 
 ประเภทของภูมิปัญญา   
 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ (2551)  ได้กําหนดประเภทของภูมิปัญญา            โดย
แบ่งเป็นสาขา 10 สาขาดังน้ี  
 1.  สาขาเกษตรกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และ
เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าด้ังเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพา
ตนเองในภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การทํา การเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ                
ไร่นาสวนผสม และสวนผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิต 
การแก้ไขปัญหาโรคและแมลง และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น  
 2.  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม   หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการแปรรูปผลิตผล เพ่ือชะลอการนําเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย 
ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการที่ทําให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ
ได้ ตลอดทั้งการผลิต และการจําหน่าย ผลิตผลทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงาน
ยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น  
 3.  สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกัน และรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง ทางด้านสุขภาพ และอนามัยได้ เช่น 
การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน การดูแลและรักษาสุขภาพแผนโบราณ
ไทย เป็นต้น 
 4.  สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถ
เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้
ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล และยั่งยืน เช่น การทําแนว
ปะการังเทียม การอนุรักษ์ป่าชายเลน การจัดการป่าต้นนํ้า และป่าชุมชน เป็นต้น 
 5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้าน     
การสะสม และบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตรา และโภคทรัพย์ เพ่ือส่งเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน เช่น การจัดการเร่ืองกองทุนของชุมชน ในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และธนาคารหมู่บ้าน เป็นต้น  
 6. สาขาสวัสดิการ  หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพ
ชีวิตของคน ให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของชุมชน การจัดระบบสวัสดิการบริการในชุมชน การจัดระบบสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
 7.  สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ 
เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นต้น  
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 8.  สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดําเนินงานของ
องค์กรชุมชนต่างๆ ให้สามารถพัฒนา และบริหารองค์กรของตนเองได้ ตามบทบาท และหน้าที่ของ
องค์การ เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น  
 9.  สาขาภาษาและวรรณกรรม  หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเก่ียวกับด้านภาษา 
ทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น                
การจัดทําสารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรต หนังสือโบราณ การฟ้ืนฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของ
ท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น 
 10.สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์ และปรับใช้หลักธรรมคํา
สอนทางศาสนา ความเช่ือ และประเพณีด้ังเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติ         ให้
บังเกิดผลดีต่อบุคคล และสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชป่า        การ
ประยุกต์ประเพณีบุญประทายข้าว เป็นต้น 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2557) ได้จัดประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกรอบการ
คุ้มครองไว้ 3 หมวด ได้แก่ 

1. องค์ความรู้ของชุมชนท้องถ่ิน (Traditional Knowledge)  หมายถึง องค์ความรู้ 
วิธีการ ทักษะ นวัตกรรม แนวปฏิบัติ หรือการเรียนรู้ที่เป็นผลมาจากกิจกรรมทางปัญญาในรูปแบบ
ด้ังเดิมของชุมชนท้องถิ่น มีการสืบทอดและพัฒนาจากรุ่นอดีตสู่รุ่นปัจจุบัน ผ่านกาลเวลา เช่น       
องค์ความรู้เก่ียวกับการทําไวน์กระชายดํา การทํามีดอรัญญิก การทอผ้าไหม เป็นต้น 

2. การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน (Expression of  Folklore) หมายถึงการ
แสดงออกซึ่งองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน 
ซึ่งปรากฏหรือแสดงให้เห็นในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงออกทางวาจา (เช่น ตํานาน กวีนิพนธ์ 
ปริศนา เรื่องเล่า) การแสดงออกทางดนตรี (เช่น เพลง ดนตรี) การแสดงออกทางกาย (เช่น การเต้น 
การแสดงละคร พิธีกรรม) การแสดงออกในสิ่งที่จับต้องได้ (เช่น งานศิลปะ รวมถึง ภาพวาด งาน
จิตรกรรม) เป็นต้น 

3. ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resource) หมายความรวมถึงทรัพยากรพันธุกรรม  
สิ่งมีชีวิตหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งมีชีวิต หรือองค์ประกอบที่เก่ียวกับสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศ ซึ่งมี
ประโยชน์หรือคุณค่าตามความเป็นจริงและตามศักยภาพ เช่น พืชสมุนไพรประจําท้องถิ่นที่สามารถ
นํามาผลิตยารักษาโรคต่าง ๆ ได้ เป็นต้น  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 11-12)  ได้กําหนดขอบข่ายของภูมิปัญญาไว้ 9 ด้าน 
โดยแบ่งตามนโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา  โดยได้รับความเห็นขอบจาก
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน  2542    มีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะและ
เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานของคุณค่าด้ังเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพา
ตนเองในสภาวการณ์ต่างๆได้ เช่น การทําเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาด้านการตลาดด้านการ
ผลิต เป็นต้น 
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 2.  ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่     
ในการแปรรูป ผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการ        
ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ทั้งด้านการผลิตและจําหน่าย 
 3.  ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ทางด้านสุขภาพอนามัย เช่น ยาจาก
สมุนไพร การนวดแผนโบราณ เป็นต้น 
 4.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและย่ังยืน เช่น การบวชป่า การสืบชะตาแม่นํ้า 
 5.  ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ได้แก่ ความสามารถในการสะสมและการบริหาร
กองทุนและสวัสดิการชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตรา โภคทรัพย์ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต              
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม เช่น กองทุนชุมชน เป็นต้น 
 6.  ด้านศิลปกรรม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะสาขาต่าง ๆ 
เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี การละเล่นพ้ืนบ้าน ทัศนศิลป์ คีตศิลป์และนันทนาการ 
เป็นต้น 
 7.  ด้านภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ ความสามารถในการอนุรักษ์ และสร้างสรรค์
ผลงานด้านภาษา คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทยในภูมิภาคต่างๆเป็นต้น 
 8.  ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี ได้แก่ ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม
คําสอนทางศาสนา ปรัชญา ความเช่ือและประเพณีที่มีคุณค่า เช่น คําสอน การบวชป่า เป็นต้น 
 9.  ด้านโภชนาการ ได้แก่ ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์และปรุงแต่งอาหาร
และยาได้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายได้ในสภาวะการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินค้า
และบริการส่งออกที่ได้รับความแพร่หลายมาก 
 ทั้งน้ีผู้ วิจัยจะดําเนินการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอําเภอดอยหล่อ      
โดยแบ่งเป็น  9 ด้าน  ตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการข้างต้นเพ่ือให้ง่ายต่อการนําไปบูรณาการ    
ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป  คือ 
 1. ด้านเกษตรกรรม      
 2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม      
 3. ด้านการแพทย์แผนไทย      
 4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 5.  ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน      
 6. ด้านศิลปกรรม      
 7. ด้านภาษาและวรรณกรรม      
 8. ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี      
 9. ด้านโภชนาการ   
  
 



 

12 
 

 รูปแบบของภูมิปัญญา 
1. ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  เป็นองค์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสม  และ 

สืบทอดกันมาอันเป็นความสามารถและศักยภาพในเชิงแก้ปัญหา การปรับตัวเรียนรู้และสืบทอดไป          
สู่คนรุ่นใหม่ เพ่ือการดํารงอยู่รอดของเผ่าพันธ์ุ จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เผ่าพันธ์ุหรือเป็น
วิถีของชาวบ้าน 

2. ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง แกนหลักของการมองชีวิต การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  
ซึ่งมีความหมายในแง่ของปัจเจกบุคคล และในแง่ของสังคมหมู่บ้าน ภูมิปัญญาน้ีเกิดจากการสะสม
เรียนรู้มาเป็นระยะเวลานาน เป็นมวลความรู้และประสบการณ์ของชาวบ้านที่ใช้ในการดําเนินชีวิตให้
เป็นสุขโดยได้รับการถ่ายทอดสั่งสมกันมา ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกาลสมัย  

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ความรู้ที่ เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่าน
กระบวนการศึกษา สังเกต คิด วิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกัน
ขึ้นมากับความรู้เฉพาะหลายๆเร่ือง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชา
ต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชน และในตัวของผู้รู้เอง 
หากมีการสืบค้นเพ่ือศึกษา และนํามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักกัน เกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาสู่คน
รุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้ 

4. ภูมิปัญญาไทย  เป็นผลของประสบการณ์สั่งสมของคนที่เรียนรู้  จากปฏิสัมพันธ์กับ 
สิ่งแวดล้อม  ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกัน และระหว่างกลุ่มชนหลายๆชาติพันธ์ุ รวมไปถึงโลกทัศน์ที่
มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่าน้ีเคยเอ้ืออํานวยให้คนไทยแก้ปัญหาได้ดํารงอยู่และสร้างสรรค์
อารยธรรมของเราเองได้อย่างมีดุลยภาพกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในระดับพ้ืนฐานหรือระดับชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาในแผ่นดินน้ีมิได้เกิดขึ้นเป็นเอกเทศแต่มีส่วนแลกเปลี่ยนเลือกเฟ้น  และปรับให้ภูมิปัญญา
จากอารยธรรมอ่ืนตลอดมา 
              รูปแบบของภูมิปัญญาจึงเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม  โดยการตีความหมายอย่างลึกซึ้ง         
ให้เข้าใจถึงมูลเหตุแห่งการสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด  แสดงถึงความมีภูมิปัญญาของคนไทยใน       
ยุคสมัยหน่ึง  ที่สามารถคิดค้นสิ่งที่เป็นระเบียบแบบแผนและมีรูปแบบที่ยอมรับกันภายในสังคม      
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมน้ัน ๆ  ทั้งยังมีคุณค่าความงดงามในรูปแบบ        
ของงานศิลปะ  ผลงานจากภูมิปัญญาของคนไทยโบราณจะปรากฏคุณค่าเด่นชัดและน่าอนุรักษ์         
เมื่อเรา ได้ประจักษ์ชัดถึงความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีกับสภาพ        
ความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมแต่ละยุคสมัย 
 
 ความสําคัญของภูมิปัญญา  
 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ (2551) กล่าวว่า คุณค่าของภูมิปัญญา  ได้แก่ 
ประโยชน์ และความสําคัญของภูมิปัญญา ที่บรรพบุรุษไทย ได้สร้างสรรค์ และสืบทอดมาอย่าง
ต่อเน่ือง  จากอดีตสู่ปัจจุบัน ทําให้คนในชาติเกิดความรัก และความภาคภูมิใจ ที่จะร่วมแรงร่วมใจ            
สืบสานต่อไปในอนาคต เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม ประเพณีไทย การมีน้ําใจ 
ศักยภาพในการประสานผลประโยชน์ เป็นต้น ภูมิปัญญาไทยจึงมีคุณค่าและความสําคัญคือ          
ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น  สร้างความภาคภูมิใจ และศักด์ิศรีเกียรติภูมิแก่คนไทยสามารถปรับ
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ประยุกต์หลักธรรมคําสอนทางศาสนาใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม  สร้างความสมดุลระหว่างคนใน
สังคม และธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน  และเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัย 
               ภูมิปัญญามีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอด ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชน
ท้องถิ่นต่าง ๆ แล้วพัฒนาเลือกสารปรับปรุงองค์ความรู้เหล่าน้ันจนเกิดทักษะและความชํานาญที่
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย แล้วเกิดภูมิปัญญา (องค์ความรู้ใหม่) 
ที่เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด 

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการของภูมิปัญญาไทย ดังน้ี  
1. ความรู้เดิมในเรื่องน้ันๆผสมผสานกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ  
2. การสั่งสมและการสืบทอดของความรู้ในเรื่องน้ัน  
3. ประสบการณ์เดิมที่สามารถเทียบเคียงกับเหตุการณ์ประสบการณ์ใหม่ได้  
4. สถานการณ์ที่ไม่มั่นคง หรือมปัีญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้  
5. รากฐานทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และความเช่ือ   

 ภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น           
อันจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติโดยส่วนรวม ความสําคัญของภูมิปัญญาเป็นสัจธรรมที่เด่นชัด   
ไม่ว่าสังคมใดหรือชุมชนใดก็ตาม เป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชน และเป็นรากฐานของวัฒนธรรม
โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบของขนบประเพณี ศาสนา ความเช่ือ ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม 
ดนตรี การละเล่นพ้ืนบ้าน และวิทยาการต่างๆ เมื่อมีชุมชนเกิดขึ้นหรือดํารงอยู่มานาน ล้วนต้องมี     
ภูมิปัญญาของตนเอง การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาในมุมมองทั้งในด้านความคิดและความรู้ รัฐบาล
และภาคเอกชนไม่ค่อยให้ความสําคัญในภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือความรู้ด้ังเดิมของสังคมไทย        
ด้วยมุมมองที่เห็นว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสิ่งที่โบราณ ต้องพัฒนาให้ทันสมัยตามแบบทวีปยุโรป     
เมื่อผ่านการต่อเน่ืองเป็นเวลานานผลที่ตามมาอาจกล่าวได้ว่า ชนบทไทยถูกทําให้ล่มสลาย เกิดสภาพ
ล้มละลายทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ก่อผลกระทบถึงครอบครัวเน่ืองจากความสมดุล
ของชีวิตเท่าที่เคยเป็นมาก่อนถูกทําลายลง ดังน้ัน การพัฒนาจึงต้องคํานึงถึงภูมิปัญญาแห่งชาติ และ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน   
 
 คุณสมบัติของผู้ทรงภูมิปัญญา  
 ผู้ทรงภูมิปัญญา คือผู้มีความรู้ความสามารถในภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีคําที่นํามาใช้
เทียบเคียงกับผู้ทรงภูมิปัญญา อาทิ ครูภูมิปัญญา  ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551)  ปราชญ์ชาวบ้าน หรืออ่ืน ๆ อีกมาก ถึงแม้ว่าความหมายโดยนัยอาจ
แตกต่างกันบ้างแต่โดยนัยสําคัญนั้นไม่ต่างกัน  คุณสมบัติของผู้ทรงภูมิปัญญาน้ันสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ (2551)  ได้ระบุว่าอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้  
 1. เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพต่าง ๆ มีผลงานด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นของตน และได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง ท้ังยังเป็นผู้ที่ใช้หลักธรรม      
คําสอนทางศาสนาของตนเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวในการดํารงวิถีชีวิตโดยตลอด  
 2. เป็นผู้คงแก่เรียนและหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ผู้ทรงภูมิปัญญาจะเป็นผู้ที่     
หมั่นศึกษา แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอไม่หยุดน่ิง เรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ เป็นผู้         
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ลงมือทํา โดยทดลองทําตามที่เรียนมา อีกทั้งลองผิด ลองถูก หรือสอบถามจากผู้รู้อ่ืนๆ จนประสบ
ความสําเร็จ เป็นผู้เช่ียวชาญ ซึ่งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับ      
การเปลี่ยนแปลงความรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสม นํามาปรับปรุงรับใช้ชุมชน และสังคมอยู่เสมอ 
 3. เป็นผู้นําของท้องถ่ิน ผู้ทรงภูมิปัญญาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีสังคมในแต่ละท้องถิ่น
ยอมรับให้เป็นผู้นํา ทั้งผู้นําที่ได้รับการแต่งต้ังจากทางราชการและผู้นําตามธรรมชาติ  ซึ่งสามารถเป็น
ผู้นําของท้องถิ่นและช่วยเหลือผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 4. เป็นผู้ที่สนใจปัญหาของท้องถิ่น ผู้ทรงภูมิปัญญาล้วนเป็นผู้ที่สนใจปัญหาของท้องถิ่น 
เอาใจใส่ ศึกษาปัญหา หาทางแก้ไข และช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนของตนและชุมชนใกล้เคียงอย่าง     
ไม่ย่อท้อ จนประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและบุคคลทั่วไป  
 5. เป็นผู้ขยันหมั่นเพียร ผู้ทรงภูมิปัญญาเป็นผู้ขยันหมั่นเพียร ลงมือทํางานและผลิตผล
งานอยู่เสมอ  ปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพมากขึ้นอีกทั้งมุ่งทํางานของตนอย่างต่อเน่ือง
 6. เป็นนักปกครองและประสานประโยชน์ของท้องถิ่น ผู้ทรงภูมิปัญญา นอกจากเป็น    
ผู้ที่ประพฤติตนเป็นคนดี จนเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไปแล้ว ผลงานที่ท่านทํายังถือว่ามีคุณค่า  
จึงเป็นผู้ที่มีทั้ง "ครองตน ครองคน และครองงาน"  เป็นผู้ประสานประโยชน์ให้บุคคลเกิดความรัก 
ความเข้าใจ ความเห็นใจ และมีความสามัคคีกัน ซึ่งจะทําให้ท้องถิ่น หรือสังคม มีความเจริญ มี
คุณภาพชีวิตสูงข้ึนกว่าเดิม 
 7. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นเลิศ เมื่อผู้ทรงภูมิปัญญามีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เป็นเลิศ มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและบุคคลทั่วไปทั้งชาวบ้าน 
นักวิชาการ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา โดยอาจเข้าไปศึกษาหาความรู้ หรือเชิญท่านเหล่าน้ันไป เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ได้ 
 8. เป็นผู้มีคู่ครองหรือบริวารดี ผู้ทรงภูมิปัญญา ถ้าเป็นคฤหัสถ์ จะพบว่า ล้วนมีคู่ครอง  
ที่ดีที่คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กําลังใจ ให้ความร่วมมือในงานที่ท่านทํา ช่วยให้ผลิตผลงาน           
ที่มีคุณค่า ถ้าเป็นนักบวช ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด ต้องมีบริวารท่ีดี จึงจะสามารถผลิตผลงานที่มีคุณค่า
ทางศาสนาได้  
 9. เป็นผู้มีปัญญารอบรู้และเช่ียวชาญจนได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ ผู้ทรงภูมิปัญญา 
ต้องเป็นผู้มีปัญญารอบรู้และเช่ียวชาญ รวมท้ังสร้างสรรค์ผลงานพิเศษใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และมนุษยชาติอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ 
 ทั้ง น้ีจากความหมายข้างต้น  ผู้ทรงภูมิปัญญา คือ ผู้ที่แสวงหาความรู้อ ยู่เสมอ            
ทั้งในระบบและนอกระบบ  โดยมีลองผิดลองถูกหรือสอบถามจากผู้รู้ อ่ืน ๆ เป็นผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถ ความเช่ียวชาญในภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังสร้างสรรค์ผลงานพิเศษใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอจนประสบความสําเร็จเป็นผู้เช่ียวชาญ       
เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป 
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 กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย 
 การสร้างสรรค์และสั่งสมภูมิปัญญาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีมีการพัฒนามายาวนาน ซึ่ง เอกวิทย์ 
ณ กลาง (2544) ได้วิเคราะห์และประมวลเอาลักษณะการเรียนรู้ของชาวบ้านหรือคนสามัญธรรมดา
จนก่อให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาไว้อย่างมากมายว่ากระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์ ดังน้ี 
 1. การลองผิดลองถูก  ในบรรพกาลมนุษย์เรียนรู้ที่จะดํารงชีวิตเผ่าพันธ์ุของตนให้      
อยู่รอดด้วยการ “ลองผิดลองถูก” ในการหาอาหาร การต่อสู้กับภัยธรรมชาติ การรักษาพยาบาล           
เมื่อเจ็บป่วย ต่อสู้แย่งชิงสิ่งของระหว่างมนุษย์ที่อยู่ด้วยกัน และเผชิญโรคร้ายด้วยการเสี่ยงต่าง ๆ   
เมื่อประสบความล้มเหลวก็ถึงกับตายหรือบาดเจ็บ  แต่ถ้าสําเร็จก็ได้อาหารได้สิ่งของพ้นอันตราย            
เป็นต้น จากประสบการณ์การลองผิดลองถูกมนุษย์ก็สะสมความรู้ความเข้าใจของตนไว้แล้วถ่ายทอด
ส่งต่อให้แก่ลูกหลานเผ่าพันธ์ุของตนนาน ๆ เข้าสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติก็กลายเป็นจารีตธรรมเนียม หรือ
ข้อห้ามใน “วัฒนธรรม” ของกลุ่มคนน้ัน ๆ ไปกาลเวลาที่ล่วงเลยไปมนุษย์อาจลืมเหตุผลที่มาของ    
ข้อธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้ว  รู้แต่ว่าในสังคมของตนต้องประพฤติปฏิบัติเช่นน้ันจึงอยู่รอดปลอดภัย 
แก้ไขหรือป้องกันปัญหาได้ ความรู้และประสบการณ์เหล่าน้ีได้รับการทดสอบอยู่ตลอดเวลาในการ
ดําเนินชีวิตจริง  บ่อยคร้ังภูมิปัญญาเหล่าน้ันใช้การต่อไปไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยเปลี่ยนไป สถานการณ์
เปลี่ยนไป มนุษย์ก็ต้องใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาเอาใหม่ ต้องเสี่ยงชีวิตกันใหม่ ต่อเมื่อได้เรียนรู้ว่าคิด
อย่างไรทําอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาได้ ก็จะจดจําความคิดและวิธีปฏิบัตินั้นไว้ต่อไป ถ้าล้มเหลวก็      
จดจําเป็นข้อห้าม  ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ดังกล่าว มนุษย์ก็สั่งสมปัญญาในการดํารงชีพไว้มากข้ึน 
และมีความเสี่ยงน้อยลง  
 2. ลงมือกระทําจริง มนุษย์เรียนรู้ด้วยการ “ลงมือกระทําจริง” ในสถานการณ์แวดล้อม
ที่มีอยู่จริง เช่น การเดินทาง การปลูกพืช การสร้างบ้าน การต่อสู้กับภยันตราย ในกรณีชาวบ้านใน
ประเทศไทยจะเห็นได้ว่า ภาคเหนือ : มีการเรียนรู้จากการร่วมกันจัดระบบเหมืองฝาย หรือ           
การกสิกรรมในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าระหว่างเขาแล้วค่อย ๆ พัฒนาขึ้นเป็นระบบความสัมพันธ์ในการแบ่งปันนํ้า
ระหว่างคนที่ต้ังถิ่นฐานอยู่ในลุ่มแม่นํ้าเดียวกัน ภาคอีสาน : เรียนรู้ที่จะแสวงหาแหล่งดินชุ่มน้ําเป็น    
ที่ทํากินหรือ ขุดสระไว้เป็นบริเวณรอบเทวสถานเพ่ือเลี้ยงชุมชน ภาคกลาง : เรียนรู้ท่ีจะอยู่กับภาวะ    
นํ้าหลาก นํ้าท่วม นํ้าลด ด้วยการปลูกเรือนใต้ถุนสูง เดินทางด้วยเรือ ทํานาทําไร่ให้สอดคล้องกับ
ฤดูกาล ส่วนภาคใต้ : เรียนรู้ที่จะพ่ึงพากันระหว่างคนอยู่ต่างถิ่นกันในเชิงเขา  ลุ่มนํ้า  และชายทะเล 
ด้วยการผูกไมตรีและแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างพ้ืนที่ การเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ   ไว้ใน
สถานการณ์จริง  ปฏิบัติจริงแล้วส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลานแบบค่อยเป็นค่อยไปกลายเป็นธรรมเนียมหรือ
วิถีปฏิบัติ 
 3. การถ่ายทอดความรู้  การเรียนรู้จากการทําจริงได้พัฒนาต่อมาจนเป็นการส่งต่อ 
(Transmission) แก่คนรุ่นหลังด้วยการ “สาธิตวิธีการด้วยการสั่งสอน ด้วยการบอกเล่า” (Oral 
Tradition) ในรูปแบบเพลงกล่อมเด็ก คําพังเพย สุภาษิต และการสร้างองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ 
(Literary  Tradition) ซึ่งโดยทั่วไปการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านไทยทุกภูมิภาคจะนิยมแบบสาธิต
วิธีการ และสอนเป็นวาจา ในกรณีที่เป็นศิลปะวิทยาที่มีความซับซ้อนลึกซึ้ง จะใช้วิธีลายลักษณ์ในรูป
ของตํารา เช่น ตํารายา ตําราปลูกบ้าน ตําราโหราศาสตร์ หรือผูกเป็นวรรณกรรม คําสอน คําตักเตือน 
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ภาษิต คู่มือ ตํานาน และนิทาน สุดแต่จะเห็นว่าสะดวก และสอดคล้องกับพ้ืนฐานของชาวบ้าน            
การถ่ายทอดทั้งโดยวาจา  และลายลักษณ์หรือการสาธิตก็ไม่มีอะไรที่ตายตัว แต่จะปรับเปลี่ยนไปตาม
เหตุปัจจัยที่อยู่ในการรับรู้ของคนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม บางกรณีความรู้ที่สั่งสมก็อาจถดถอยหรือ
สูญหายได้ 

4.  พิธีกรรม  การเรียนรู้โดย “พิธีกรรม” กล่าวในเชิงจิตวิทยาพิธีกรรมมีความศักด์ิสิทธ์ิ  
มีอํานาจโน้มน้าวให้คนมีส่วนร่วมรับเอาคุณค่า และแบบอย่างประพฤติที่ต้องการเน้นเข้าไว้ในตัวเป็น
การตอกยํ้าความเช่ือ กรอบศีลธรรม จรรยาของกลุ่มชน แนวปฏิบัติ และความคาดหวังโดยไม่ต้องใช้
การจําแนกแจกแจงเหตุผล แต่ใช้ศรัทธา ความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิของพิธีกรรมเป็นการสร้างกระแส
ความเช่ือ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ถึงแม้จะมีภูมิปัญญาความรอบรู้อยู่เบ้ืองหลัง พิธีกรรมก็ไม่มี
การเน้นยํ้าภูมิปัญญาเหล่าน้ัน แต่จะเน้นผลที่เกิดต่อสํานึกของผู้มีส่วนร่วมเป็นสําคัญ ด้วยเหตุดังน้ี    
พิธีสืบชะตาของแม่นํ้า สืบชะตาเมือง บวชต้นไม้ บวชป่า พิธีอุปสมบท วิธีบังกุศล และพิธีสู่ขวัญ      
ในโอกาสต่าง ๆ จึงเกิดผลทางใจแก่ผู้ร่วมพิธี และมีผลในการวางบรรทัดฐานความประพฤติ ตลอดจน
ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเป็นอันมาก รวมท้ังตอกยํ้าความสําคัญของคุณค่าทางสังคมอย่างมี
พลังด้วยพิธีกรรม จึงไม่ใช่เร่ืองเหลวไหลหรืองมงายแต่เป็นกรรมวิธีในทางวัฒนธรรมที่มีผลในการ
ปลูกฝังบ่มเพาะความเช่ือ คุณค่า และแนวทางความประพฤติท่ีพึงประสงค์ตลอดมา โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในสังคมประเพณี แม้แต่ในสังคมสมัยใหม่ที่นับถือความเป็นเหตุเป็นผลต่อกันของสรรพสิ่ง และ    
ให้ความสําคัญต่อข้อมูลเชิงประจักษ์ พิธีกรรมก็ยังมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ทางจิตวิทยาอยู่นั่นเอง เพราะ
มนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์ที่มิได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ฝ่ายเดียว 
 5.  ศาสนา ทั้งในด้านหลักคําสอน วัตรปฏิบัติ พิธีกรรมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีวัดเป็น
ศูนย์กลางล้วนมีส่วนตอกยํ้าภูมิปัญญาที่เป็นอุดมการณ์แห่งชีวิต  ให้กรอบ บรรทัดฐานความประพฤติ 
และความมั่นคงอบอุ่นทางจิตใจเป็นที่ยึดเหน่ียวแก่คนในการเผชิญชีวิตบนความไม่แน่นอน มันเป็นสัจ
ธรรมอย่างหน่ึงของสถาบันศาสนา  จึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่า สําหรับ
พุทธศาสนาในขั้นปรมัตถ์ มีผลต่อการพัฒนาจิตวิญญาณให้เป็นอิสระจากความทุกข์ยากท้ังปวง 
สําหรับบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติ ศาสนาจึงเป็นหลักในการหล่อหลอม บ่มเพาะทั้งความประพฤติ 
สติปัญญา และอุดมการณ์แห่งชีวิตไปพร้อมๆกัน ถือได้ว่าเป็นการศึกษาที่มีลักษณะเป็นองค์รวม และ
มีอิทธิพลต่อชีวิตของคนที่นับถือศาสนาน้ันๆทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อีกทั้งเป็นการในกรอบใน
กระบวนการขัดเกลาสังคม (Socialization) อย่างไรก็ตาม สถาบันศาสนาทั้งภายในและภายนอก
แตกต่างกันหลายประการ วิถีชีวิตที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางจิตวิญญาณ กับวิถีชีวิตที่ให้
ความสําคัญกับวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เดินทางสวนกันและขัดแย้งกันอย่างอันตราย เมื่อเป็นเช่นน้ี
จุดมุ่งหมายของกระบวนการเรียนรู้ก็เดินสวนทางกันไปด้วย 
 6. การแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคนที่แตกต่างกันทั้งในชาติพันธ์ุ      
ถิ่นฐานทํากินรวมไปถึงการแลกเปล่ียนกับคนทางวัฒนธรรม ทําให้กระบวนการเรียนรู้ขยายตัว         
มีความคิดใหม่  วิธีการใหม่เข้ามาผสมผสานกลมกลืนบ้างขัดแย้งบ้าง แต่ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายกว้างขวางทั้งในด้านสาระ รูปแบบ และวิธีการ กระบวนการเรียนรู้ของคนในสังคมจึงมี
พลวัตมากกว่าเดิม ส่วนหน่ึงไปกับกระแสเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารอันทันสมัย ส่วนหน่ึงไปกับ        
โลกกายภาพหรือธรรมชาติแวดล้อม  และอีกส่วนหนึ่งมุ่งมั่นไปทางจิตวิญญาณ  ขณะเดียวกันก็มี    
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การกระจายเครือข่ายและการขยายตัวของการเรียนรู้กว้างขวางหลากหลายมากอย่างไม่เคยปรากฏ          
มาก่อนสังคมไทยจึงกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีทางเลือกได้แสวงหามากมายไม่รู้จบ และ        
มีเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่มีภูมิปัญญาทั้งเก่าใหม่ให้พิจารณาอย่างอเนกอนันต์ 
 7. การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม  (Cultural  Reproduce)  ในการแก้ปัญหาทั้งทางด้าน 
สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้มีคนพยายามเลือกเฟสเอาความเช่ือ และธรรมเนียมปฏิบัติท่ี
สืบทอดกันมาในสังคมประเพณี มาผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมให้ตรงกับฐานความเช่ือเดิม ขณะเดียวกันก็
แก้ปัญหาในบริบทใหม่ได้ระดับหน่ึง การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกลักษณะ
หน่ึงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมไทย ดังจะเห็นได้จากการแสวงหาความม่ันคงทางจิตใจในคนหมู่ที่มี
อาชีพที่ต้องเสี่ยง โดยการบูชาเจ้าแม่กวนอิม เสด็จพ่อ ร.5 พระพรหม และการทรงเจ้าเข้าผีมีอยู่
มากมาย เพ่ือขอลาภผล แก้วิกฤติการณ์ในชีวิต หรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยการผสมผสานการแพทย์
สมัยใหม่กับสมุนไพร การรักษาทางใจจากหมอเมืองและพระสงฆ์ และการไปหาหมอดูทํานายทายทัก
โชคชะตาในยามมีทุกข์ขาดความม่ันใจในตัวเอง ตัวอย่างดังกล่าวน้ีไม่เกี่ยวกับการประเมินค่าว่าผิดถูก
หรือช่ัวแต่อย่างใด แต่หากเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้โดยท่ัวไปเก่ียวกับการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมใน
สังคมไทยที่มีปัญหา มีวิกฤติการณ์สลับซับซ้อนทางสังคมย่ิงกว่าในอดีตที่ผ่านมา และการผลิตซ้ํา         
ทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหน่ึงที่ย่อมมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผล สร้างสรรค์และ         
ไม่สร้างสรรค์ 
 8. ครูพักลักจํา เป็นกระบวนการเรียนรู้อีกวิธีหน่ึงที่มีมาอยู่เดิมและมีอยู่ต่อไป วิธี              
“ครูพักลักจํา” เป็นการเรียนรู้ทํานองแอบเรียน แอบเอาอย่าง แอบลองทําตามแบบอย่างที่เฝ้าสังเกต
อยู่เงียบ ๆ แล้วรับเอามาเป็นของตนเมื่อสามารถทําได้จริง วิธีนี้ดูเผินๆเป็นเสมือนการลักขโมยสิ่งที่
เป็นภูมิปัญญาของคนอื่น แต่ในความหมายที่เข้าใจกันหาสื่อความหมายในทางช่ัวร้ายไม่ หากเป็น
วิธีการธรรมดาของคนในการเรียนรู้จากผู้อ่ืน ในชีวิตของทุกคนจะมีพฤติกรรมครูพักลักจําอยู่ไม่มากก็
น้อย และถ้ายอมรับนับถือว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดูประหน่ึงว่าไม่สําคัญน้ีมีมูลค่าสูงมีความจําเป็นใน
ธรรมชาติในนิสัยมนุษย์ และเป็นทางหาความรู้ทางหน่ึงที่มีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ ที่มีผลดีอีกทางหน่ึงได้ โดยนัยกล่าวได้ดังน้ี “ครูพักลักจําเป็นคนละเร่ืองกับการ
ขโมยลิขสิทธ์ิทางปัญญา” 
 สรุปได้ว่า  ระบบและกระบวนการเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายดังกล่าวมาน้ี เป็นการเรียนรู้
ที่ต่างจากการเรียนรู้ในรูปของสถาบันการศึกษาที่แพร่หลายในปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียนรู้
ของชุมชนในภูมิภาคของสังคมไทยท่ีเป็นแหล่งบ่มเพาะภูมิปัญญามาช้านาน แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับ
การเรียนรู้ในรูปสถาบัน   
 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับภูมิปัญญา   
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2557)  ได้กล่าวถึง  ปัญหาที่เกิดข้ึนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น    
ในปัจจุบัน  ในงานของการคุ้มครองการใช้ประโยชน์ไว้ดังน้ี 
            1.  ภูมิปัญญาของไทยถูกต่างชาตินําไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น  มีการ
ลักลอบ  นําเอาสารพันธุกรรมพืชของไทยออกไปนอกประเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ หรือนําไปจดเป็น
สิทธิบัตรในประเทศของตน  
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            2.  ยังไม่มีความตกลงระหว่างประเทศที่วางมาตรฐานการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ กฎหมายไทยสองฉบับ (พ.ร.บ.คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2542) มีผลบังคับใช้ในราชอาณาจักร
เท่าน้ัน ไม่สามารถตามไปดําเนินคดีกับต่างชาติท่ีนําของไทยไปได้ 
 3.  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทย กระจัดกระจายอยู่ที่หน่วยงานต่าง ๆ มีความ
ซ้ําซ้อน คาบเก่ียว และอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเอกสาร และเป็นเพียงคําบอกเล่าที่ไม่มี          
การบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
  4. ยังไม่มีหน่วยงานท่ีกํากับดูแลเร่ืองการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ินในภาพรวม แต่ละ
หน่วยงานดูแลเฉพาะเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ ทั้งน้ี เน่ืองจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีขอบเขตกว้าง และ
ข้อมูลแต่ละเรื่องเป็นเร่ืองเทคนิคเฉพาะด้าน ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงในการทําความ
เข้าใจและรวบรวมฐานข้อมูล เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมักประสบปัญหาในการพิสูจน์ว่าภูมิปัญญาน้ัน ๆ 
เป็นของไทย มีหลักฐานความเป็นมาอย่างไร เป็นต้น 
 
การจัดองคค์วามรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ความหมายการจัดองค์ความรู้   

 การจัดองค์ความรู้ (knowledge management) หมายถึง กระบวนการอย่างเป็น
ระบบในการแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้หรือนวัตกรรม และการจัดเก็บความรู้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานขององค์การ (เจษฎา นกน้อย และคณะ, 2553) 

 ฮิเดโอะ ยามาซากิ (Hideo Yamazaki) นักวิชาการชาวญี่ปุ่นให้คําจํากัดความของ
ความรู้ในรูปแบบของปิรามิด  อาจมีช่ือเรียกที่แตกต่างกันออกไป อาทิ  ปิรามิดความรู้ ระดับช้ันของ
ความรู้ หรือโครงสร้างของความรู้ เป็นต้น โดยให้ความหมายของข้อมูล (data) ว่าเป็นข้อเท็จจริง 
ข้อมูลดิบ หรือตัวเลขต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการแปลความ ส่วนสารสนเทศ (information) เป็นข้อมูลที่
ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์  เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ                
มีบริบทซึ่งเกิดจากความเช่ือสามัญสํานึกหรือประสบการณ์ของผู้ใช้สารสนเทศน้ัน  มักอยู่ในรูปข้อมูล
ที่วัดได้หรือจับต้องได้ อย่างไรก็ตามสารสนเทศอาจมีข้อจํากัดในเรื่องช่วงเวลาที่ใช้และขอบเขตของ
งานที่จะนํามาใช้ ขณะที่ความรู้ (knowledge) คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ
เช่ือมโยงกับความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความเข้าใจ  และนําไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่จํากัดช่วงเวลา หรือกล่าวได้ว่าเป็นสารสนเทศท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
นําไปใช้งานและปัญญา (wisdom) คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการนําไปใช้ 
(บุญดี บุญญากิจ, นงลักษณ์ ประสพสุขโชคชัย, ดิสพงศ์ พรชนกนาถ และปรียาวรรณ กรรณด้วน, 
2549) 
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ภาพที่ 2.1 ปิรามิดแสดงลําดับขั้นขององค์ความรู้ 

 
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  ได้นิยามความหมายของความรู้ว่าคือ ความเข้าใจในเรื่อง         

บางเร่ืองหรือสิ่งบางสิ่ง ซึ่งอาจจะรวมไปถึงความสามารถในการนําสิ่งน้ันไปใช้เพ่ือเป้าหมายบาง
ประการ ความสามารถในการรู้บางอย่างน้ีเป็นสิ่งสนใจหลักของวิชาปรัชญาที่หลายครั้งก็เป็นเรื่องที่มี
การโต้เถียงเป็นอย่างมาก และมีสาขาที่ศึกษาด้านน้ีโดยเฉพาะเรียกว่า  ญาณวิทยา (Epistemology) 
ความรู้ในทางปฏิบัติมักเป็นสิ่งท่ีทราบกันในกลุ่มคน และในความหมายน้ีเองที่ความรู้น้ันถูก
ปรับเปลี่ยนและจัดการในหลาย ๆ แบบ 

 พจนานุกรม Oxford Dictionaries The world’s most Trusted Dictionaries 
(2012)  ได้ให้ความหมายคําว่า  ความรู้ (Knowledge) ว่าหมายถึง ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และทักษะ
ที่ได้จากประสบการณ์หรือการศึกษา 

 สแตนลีย์ (Stanley, 2002) ได้ให้ความหมายคําว่า ความรู้ (Knowledge) ว่าหมายถึง         
การได้มาซึ่งความรู้ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการทางความคิดที่ซับซ้อน เกิดการรับรู้ การติดต่อสื่อสาร 
และการใช้เหตุผล ขึ้นอยู่กับความสามารถของการรับรู้ในตัวมนุษย์ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความคุ้นเคยกับบุคคลหรือบางสิ่ง
บางอย่าง ซึ่งอาจจะรวมถึงข้อเท็จจริงจากข้อมูล ผ่านทักษะและประสบการณ์ที่สามารถอธิบายได้       
ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ (ธีรศักด์ิ อุปไมยอธิชัย, 2560, หน้า 289-290)  

 
 ระดับของความรู้ 

 หากจําแนกระดับของความรู้ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ 
 1.  ความรู้เชิงทฤษฎี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไรเป็นอะไร จะพบ
ในผู้ที่สําเร็จการศึกษามาใหม่ ๆ ที่มีความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่จํามา  ได้จากความรู้ชัดแจ้งซึ่งได้จาก
การได้เรียนมากแต่เวลาทํางานก็จะไม่มั่นใจมักจะปรึกษารุ่นพ่ีก่อน 

 

ปัญญา 
Wisdom 

 
ความรู้ 

Knowledge 
 

สารสนเทศ 
Information 

 
ข้อมูล 
Data 
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 2.  ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้ท่ีเช่ืองโยงกับโลกของ
ความเป็นจริง ภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนสามารถนําเอาความรู้ชัดแจ้งท่ีได้มาประยุกต์ใช้
ตามบริบทของตนเองได้มักพบในคนท่ีทํางานไปหลายๆปี จนเกิดความรู้ฝังลึกที่เป็นทักษะหรือ
ประสบการณ์มากข้ึน 
 3.  ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่าง
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และนําประสบการณ์มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนเป็นผู้ทํางานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้ฝังลึก สามารถถอดความรู้ฝังลึก
ของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืนหรือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนพร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผู้อ่ืนไปปรับใช้       
ในบริบทของตนเองได้ 
 4.  ความรู้ในระดับคุณค่า ความเช่ือ (Care-Why) เป็นความรู้ในลักษณะของความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ที่ขับดันมาจากภายในตนเอง จะเป็นผู้ท่ีสามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์ความรู้ที่
ตนเองมีอยู่กับความรู้ที่ตนเองได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ข้ึนมาได้ เช่น สร้างตัวแบบหรือ          
ทฤษฎีใหม่ หรือนวัตกรรมขึ้นมาใช้ในการทํางานได้  (ธีรศักด์ิ อุปไมยอธิชัย, 2560, หน้า 290) 
 
 ประเภทขององค์ความรู้ 

 ทาเคอูชิ และโนนากะ (Takeuchi & Nonaka, 1995) กล่าวว่า ความรู้ใหม่ๆ จะเริ่มจาก
บุคคลเสมอ ความรู้เฉพาะบุคคลน้ันจะส่งมอบเป็นคุณค่าความรู้ขององค์กร ดังน้ัน การทําให้ความรู้
เฉพาะบุคคลส่งมอบไปสู่บุคคลอ่ืนได้คือกิจกรรมหลักขององค์กร โดยความรู้จําแนกได้           2 
ประเภท คือ 
 1.  ความรู้ที่มีรูปแบบชัดเจน (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ภายนอกตัวบุคคล         
ที่เป็นทางการ  และเป็นระบบถูกบันทึกไว้ในสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบของเอกสาร เช่น วารสาร คู่มือ 
รายงาน วิจัย สิทธิบัตร ความรู้เหล่าน้ีง่ายท่ีจะสื่อสารและแลกเปลี่ยนกัน  ซึ่งถ่ายทอดโดยผ่านทาง
ภาษาอย่างเป็นทางการและมีรูปแบบ (สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550, หน้า 9) 
 2.  ความรู้ที่เป็นนัยหรือความรู้แบบซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ที่อยู่
ภายในตัวบุคคล ยากท่ีจะเป็นทางการและสื่อสารให้ผู้อ่ืนรู้ได้เป็นนิติแห่งการรับรู้เฉพาะบุคคลที่สําคัญ 
เช่น ประสบการณ์ ความชํานาญ มุมมอง ความเช่ือ  

 Michael Polanyi  และ Ikujiro Nonaka (อ้างถึงใน บุญดี บุญญากิจ , นงลักษณ์  
ประสพสุขโชคชัย, ดิสพงศ์  พรชนกนาถ และปรียาวรรณ  กรรณด้วน, 2549) ได้จําแนกความรู้เป็น    
2 ประเภท ดังน้ี 
 1.  ความรู้แบบฝังลึก (tacit knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล       
เกิดจากประสบการณ์  การสังเกต  การเรียนรู้  หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ซึ่งสื่อสารหรือถ่ายทอด          
ในรูปของตัวเลข  สูตร  หรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก  ความรู้ชนิดน้ีพัฒนาและแบ่งปันกันได้โดยการ
สังเกตและเลียนแบบเป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 2.  ความรู้แบบชัดแจ้ง (explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลสามารถ
รวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสารและรายงานต่าง ๆ ทําให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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 แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based- Society and 
Economy) โดยมองว่า ความรู้ คือทรัพย์สินขององค์กรที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จ 
สามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันไว้ได้ รวมถึงการนํามาซึ่งการเพ่ิมผลผลิตและกําไร เทคนิควิธีการ
ในการบริหารจัดการความรู้จึงถูกพัฒนามาจากการจัดการสารสนเทศ (Information Management) 
และปรับบทบาทในการจัดการความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ จึงเกิดรูปแบบการบริหารท่ีเรียกว่า       การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) 

 ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker, 1998) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้ว่า ต้นกําเนิด
ของความม่ังคั่ง  (Wealth) คือความรู้ การนําความรู้ไปประยุกต์กับงานเฉพาะด้านที่มีความชํานาญอยู่
แล้วจะเป็นการเพ่ิมผลผลิต แต่ถ้านําความรู้นั้นไปประยุกต์กับงานด้านใหม่ๆที่เราไม่มีประสบการณ์มา
ก่อน ก็เรียกความรู้นั้นว่า นวัตกรรม (Innovation )  
 1. การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวม การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือการ
สร้างเป็นความรู้ เทคโนโลยีด้านข้อมูล  และด้านคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วยเพ่ิมพลังในการจัดการ
ความรู้ แต่เทคโนโลยีด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์โดยตัวของมันเองไม่ใช่การจัดการความรู้ 

 2. การจัดการความรู้เก่ียวข้องกับการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ถ้าไม่มี
การแบ่งปันความรู้ความพยายามในการจัดการความรู้จะไม่ประสบความสําเร็จ พฤติกรรมภายใน
องค์กรเกี่ยวกับวัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติ มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ ประเด็นด้านวัฒนธรรม
และสังคมมีความสําคัญย่ิงต่อการจัดการความรู้ 
  3. การจัดการความรู้ต้องการผู้ทรงความรู้ความสามารถในการตีความและประยุกต์ใช้
ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม และเป็นผู้นําทางองค์กร รวมท้ังต้องการผู้เช่ียวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง 
สําหรับช่วย และแนะนําวิธีประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ ดังน้ัน กิจกรรมเกี่ยวกับคน ได้แก่ การดึงดูด
คนเก่ง และดี การพัฒนาคน การติดตามความก้าวหน้าของคน และการดึงคนมีความรู้ความสามารถ
ไว้ในองค์กรถือเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการความรู้ 
 4. การจัดการความรู้เป็นเรื่องของการเพ่ิมประสิทธิผลขององค์กร การจัดการความรู้
เกิดขึ้นเพราะมีความเช่ือถือว่าจะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวา  และความสําเร็จให้แก่องค์กร การประเมิน
“ต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)” และผลสําเร็จของการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ 
เป็นดัชนีบอกว่าองค์กรมีการจัดการความรู้อย่างได้ผลหรือไม่ และในที่สุดความรู้ที่มีอยู่จะกระจาย    
ทั่วทั้งองค์กรอย่างสมดุลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาองค์กร (ญาฐิณี บูรณเกษมชัย, 2553, 
หน้า 23)  

 จิราพร ชายสวัสด์ิ (2550, หน้า 23) ได้ศึกษาและจําแนกพฤติกรรมด้านความรู้เป็น        
6 ระดับ ได้แก่  
 1.  ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจําหรือรู้สึกได้ แต่ไม่ใช่การใช้ความเข้าใจ      
ไปตีความหมายในเร่ืองน้ัน แบ่งออกเป็นความรู้กับเน้ือเร่ือง ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง วิธีดําเนินงาน แนวคิด 
ทฤษฎี  โครงสร้าง และหลักการ 
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 2.  ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถจับใจความสําคัญของเร่ืองราวต่าง ๆ ได้ทั้งใน
ด้านภาษา รหัส สัญลักษณ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็นการแปลความ การตีความ              
การขยายความ 
 3. การนําไปใช้ หมายถึง ความสามารถนําเอาสิ่งที่ได้ประสบมา เช่น แนวคิด ทฤษฎี   
ต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือนําไปใช้แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

 4.  การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวออกเป็นส่วนประกอบ 
ย่อยเพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบส่วนย่อยและหลักการหรือทฤษฎีเพ่ือให้เข้าใจ
เรื่องราวต่างๆ 

 5.  การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการนําเอาเรื่องราวหรือส่วนประกอบย่อย 
มาเป็นเรื่องราวเดียวกันโดยมีการดัดแปลง ริเร่ิมสร้างสรรค์ ปรับปรุงของเก่าให้มีคุณค่าขึ้น 

 6.  การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของความคิด
อย่างมีหลักเกณฑ์ เป็นการตัดสินว่าอะไรดีไม่ดีอย่างไร ใช้หลักเกณฑ์เช่ือถือได้โดยอาศัยข้อเท็จจริง
ภายในและภายนอก  
 
 กระบวนการถ่ายโอนความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 วิเคราะห์โดยแนวคิดของ Michael Polanyi และ Ikujiro Nonaka แล้วภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเปรียบเหมือน Tacit Knowledge ท่ีควรจะถอดองค์ความรู้ออกมาเป็น Explicit Knowledge               
เพ่ือรวบรวมไว้ศึกษา  พัฒนาต่อยอดต่อไป  ซึ่งการถ่ายโอน Tacit Knowledge ของแต่ละท้องถิ่น           
ให้ออกมาเป็น Explicit Knowledge ประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 

 1.  ต้ังทีมงานที่มีความต้องการที่จะถอดองค์ความรู้ของท้องถิ่นน้ัน ๆ โดยสมาชิกควร 
ประกอบด้วยผู้รู้ (key man) ของแต่ละท้องถิ่น 

 2. ทีมงานช่วยกันวิเคราะห์ว่าในท้องถิ่นของตนต้องการถ่ายโอนองค์ความรู้เร่ืองใดบ้าง  
เรียงลําดับความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ินและจําแนกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือให้ง่ายในการสืบค้น ข้อมูล  จากน้ันจึงช่วยกันตามหาผู้รู้หรือหลักฐานที่แสดงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเรื่องน้ัน เช่น ภูมิปัญญาเรื่องจักสานของอําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี ก็ไปยังแหล่ง            
จักสานเพ่ือสอบถามว่าในปัจจุบันมีใครหรือกลุ่มใดที่มีฝีมือด้านจักสาน  เป็นต้น ซึ่งน่ันเป็นเพียงวิธีการ
ที่จะเข้าถึงกลุ่มที่สามารถถ่ายโอนภูมิปัญญาได้ บางภูมิปัญญาอาจมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มที่มีวิธีการ 
เฉพาะของตนเอง เช่น สูตรอาหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทํานํ้าพริกแกงอาจมีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็
มีสูตรที่แตกต่างกัน  ทีมงานก็ต้องตรวจสอบว่าสูตรนํ้าพริกแกงของกลุ่มใดที่มีคุณค่าควรที่จะถอด  
องค์ความรู้  ซึ่งอาจไม่สามารถถอดองค์ความรู้ของทุกกลุ่มที่ทํานํ้าพริกแกงได้ เป็นต้น 
 3.  จากน้ันพิจารณาวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้  ซึ่งแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมาย 
จําแนกได้ดังน้ี 

  3.1 ใช้วิธีสอบถาม ควรเป็นการสอบถามด้วยบุคคลมากกว่าการใช้แบบสอบถาม     
ใช้ในกรณีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นบุคคลและเต็มใจท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้  วิธีการน้ีใช้เวลาน้อย 
สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีที่สงสัยได้ 
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3.2 ใช้วิธีการสังเกต บางครั้งผู้ถ่ายทอดก็อธิบายหรือสอนใครไม่เป็น ก็อาจใช้วิธีการ 
สังเกต กระบวนการการผลิตองค์ความรู้นั้นตามขั้นตอน แล้วจดบันทึกหรือบันทึกโดยการถ่ายวิดีโอ 
ทั้งน้ีผู้ถ่ายทอดต้องอนุญาต  เช่น  กลุ่มที่ทํากล้วยฉาบอร่อยและขายดี  แต่อธิบายไม่ได้ว่าเพราะอะไร 
อาจให้เขาสาธิตแล้วสังเกตวิธีการทําแต่ละขั้นตอนต้ังแต่การเลือกกล้วย  พันธ์ุของกล้วยที่ใช้         
ส่วนประกอบที่ใช้  ขั้นตอนการปรุงรส  การทอด  การฉาบ  ระยะเวลา  อุณหภูมิที่ใช้  จนกระทั่งได้
กล้วยฉาบ เป็นต้น 

  3.3 ใช้การฝึกปฏิบัติ  ผู้สอบถามทําหน้าที่ เ ป็นผู้ เรียนเข้าไปเรียนรู้ ต้ังแต่ต้น
กระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการจนมีความชํานาญ  แล้วนํามาสรุปเป็นข้อมูลวิธีน้ีเหมาะกับ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องอาศัยการปฏิบัติ  และผู้สอบถามควรมีทักษะในภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านน้ันบ้าง
พอสมควรจึงจะเข้าใจและวิเคราะห์ได้  

3.4 การถอดช้ินงาน  ในกรณีที่ไม่มีผู้รู้ที่เป็นตัวบุคคลทําหน้าที่ถ่ายทอด เหลือเพียง 
ช้ินงานที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ก็จําเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ในภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้นมาถอดช้ินงาน
เพ่ือศึกษากระบวนการผลิต  วิธีการน้ีอาจไม่ตรงกับกระบวนการจริง 100% แต่ก็ใกล้เคียงกับความ
เป็นจริง 

 4.  เมื่อได้องค์ความรู้แล้วก็นํามารวบรวมในรูปแบบด้ังเดิมเหมือนเป็นภาพ
ประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ ขณะเดียวกันก็ควรร่วมกันวิเคราะห์ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นใดที่ควร
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับ และพัฒนาจนเป็นอาชีพและเกิดการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถ่ินน้ัน 
เช่น หมู่บ้านแกะสลักไม้ในภาคเหนือ  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยที่ไม่แพ้ชาติอ่ืนประกอบกับภาคเหนือ
มีต้นไม้มาก ในอดีตต้องโค่นต้นไม้เพ่ือมาแกะสลัก  แต่ปัจจุบันได้ใช้ไม้จากโรงเลื่อยที่ไม่ได้ขนาดแล้ว
นํามาแกะสลัก  สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้และยังกระตุ้นนักท่องเที่ยวจนสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้าน เป็น
จํานวนมาก เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพที่ 2.2 กระบวนการถ่ายโอนความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ต้ังทีมงาน 

วิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีจ่ะถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เลือกวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้และดําเนินการ 

- การสอบถาม   -   การสังเกต 

- การฝึกปฏิบัติ  -   การถอดช้ินงาน 

สรุปบันทึก  วิเคราะห์เพ่ือพัฒนาประชาสัมพันธ์ 
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 โดยสรุปขั้นตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  คือ การค้นหาแหล่งข้อมูล
แบบฝังลึกของภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วผ่านกระบวนการจนกลายเป็นความรู้แบบชัดแจ้ง  จากน้ัน
เผยแพร่เพ่ือให้บุคคลที่สนใจได้ทดลองใช้หลายคนอาจกังวลว่า ภูมิปัญญาของครอบครัวเมื่อมี       
การเผยแพร่แล้วจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะที่ใครก็รู้และทําได้  อันท่ีจริงแล้วในทางปฏิบัติมันไม่เป็น
เช่นน้ัน เพราะกว่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ต้องอาศัยการฝึกฝนมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ดังน้ัน ผู้ที่ได้ข้อมูลเชิงองค์ความรู้ไปน้ันยังคงต้องไปต่อยอด ดัดแปลง ปรับปรุงให้เหมาะสม
กับบริบทของตน  จึงเป็นการยากที่จะเลียนแบบจนเหมือนกันได้  เมื่อเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ให้ผู้ใช้
ข้อมูลสะท้อนข้อมูลกลับมาด้วยว่านําไปใช้แล้วได้ผลอย่างไร  พัฒนาอย่างไรต้องเพิ่มหรือลดสิ่งใด    
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งข้ึน  ถ้าคนไทยร่วมมือกันโดยเริ่มจากถอด     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน เลือกสิ่งท่ีเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าคู่ควรกับการอนุรักษ์มาพัฒนาและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัจจุบันและอนาคต  เช่ือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจะไม่สูญหายและจะถูก
ประชาสัมพันธ์ออกไปไม่เพียงในประเทศไทยแต่เป็นทั่วโลก   

 
 ลําดับของความรู้ 

 ฮิเดโอะ ยามาซากิ (Hideo Yamazaki, 2004) อ้างถึงใน ศิโรจน์ ผลพันธิน (2550)            
ได้จัดลําดับของคําว่าความรู้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความรู้ 
(Knowledge) และปัญญา (Wisdom) 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.3 ลําดับของความรู้ 

ที่มา : ศิโรจน์ ผลพันธิน (2550, หน้า 96) 
 

 อธิบายได้ว่า ข้อมูล (Data) คือ ข้อมูลดิบต่างๆ ที่ยังไม่ได้แปลความหมาย สารสนเทศ 
(Information) คือ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเรียบเรียง ตีความ วิเคราะห์ และให้ความหมาย        
ส่วนความรู้ (Knowledge) เกิดจากกระบวนการที่บุคคลรับข้อมูลข่าวสารผ่านกระบวนการคิด
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความเข้าใจและมีการนําไปใช้ ปัญญา (Wisdom)          
คือความรู้ที่ฝังในตัวบุคคลจนเกิดเป็นปัญญา มีความชํานาญ มีความสามารถในการเรียนรู้ มีการคิด 
และนําไปใช้ประโยชน์ การเกิดปัญญาจึงเป็นกระบวนการสูงสุดของความรู้ และเป็นเป้าหมายสําคัญ
ของการจัดการความรู้ โดยที่เป้าหมายของการจัดการความรู้ในระดับประเทศคือ การนําไปสู่การ

Data  Information  Knowledge  Wisdom 

ข้อมูล   สารสนเทศ     ความรู้   ปัญญา 
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พ่ึงพาตนเองทางปัญญา ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันกับนานาประเทศ ตลอดจนการร่วมมือ
กับประเทศอ่ืนอย่างสมดุล เท่าทันและเท่าเทียม ส่วนเป้าหมายของการจัดการความรู้ในระดับองค์กร     
คือการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาสมอง (ซึ่งเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความรู้) ของสมาชิก
ขององค์กรให้งอกงาม และคิดสร้างสรรค์ความรู้/นวัตกรรมและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตหรือประสิทธิภาพขององค์กร (ธีรศักด์ิ อุปไมยอธิชัย, 2560, หน้า 293) 
 
 เป้าหมายของการจัดการความรู้ 

 การจัดการความรู้มีเป้าหมาย 3 ประการใหญ่ๆ ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพ
และสัมฤทธ์ิผลยิ่งขึ้น 2) เพ่ือการพัฒนาคน คือพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในที่น้ีคือ พนักงานทุกระดับ     
แต่ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดคือพนักงานระดับล่างและระดับกลาง 3) เ พ่ือการพัฒนา 
“ฐานความรู้” ขององค์กรหรือหน่วยงาน เป็นการเพ่ิมพูนทุนความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กร ซึ่งจะ
ช่วยทําให้องค์กรมีศักยภาพในการฟันฝ่าความยากลําบากหรือความไม่แน่นอนในอนาคตได้ดีขึ้น  
 
 ปัจจัยส่งเสริมการจัดการความรู้ 

 ปัจจัยหลักที่ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของการจัดการความรู้มี 6 ประการ ได้แก่ 
 1.  ภาวะผู้นํา (Leadership) ภาวะผู้นําที่แสดงความเช่ือในคุณค่าของภารกิจของ
องค์กร และจัดกระบวนการให้เกิด “ความมุ่งมั่นรวม (Shared Purpose)” ภายในองค์กรเป็นสิ่ง      
มีคุณค่าสูงสุดที่ผู้นําจะพึงให้องค์กร 
 2.  โครงสร้าง (Structure) หมายถึง การจัดโครงสร้าง (Organize) ภายในองค์กร     
เป็นกลุ่มงาน ทีมงาน สายงานภายในองค์กรและเช่ือมโยงออกไปภายนอกองค์กร โครงสร้างที่มีความ
ยืดหยุ่นเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะกิจได้ง่าย มีการสื่อสาร-ร่วมมือข้ามสายงานในแนวราบอย่าง
คล่องตัว เป็นเง่ือนไขสําคัญของการจัดการความรู้ 
 3. วัฒนธรรม พฤติกรรม รายการสื่อสาร วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมการเรียนรู้     
การมองการเปลี่ยนแปลงพลวัตเป็นสภาพความเป็นจริง และเป็นโอกาสเปิดเผยแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภายในองค์กร เป็นปัจจัยส่งเสริมการจัดการความรู้ 
 4.  เทคโนโลยีและกระบวนการท่ีองค์กรใช้ในการดําเนินการภารกิจหลักขององค์กร     
ถ้ามีความเหมาะสมจะช่วยในการจัดการความรู้ 

 5.  การให้รางวัลและการยอมรับ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีพฤติกรรมที่      
พึงประสงค์ เช่น พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ไม่ปกปิดความรู้ 
 6.  การวัดและประเมินผล เป็นเคร่ืองมือในการบันทึก ติดตาม และตรวจสอบ         การ
ปฏิบัติงานและผลงานของบุคคล ส่วนงาน และองค์กรในภาพรวม  
          

 แนวคิดการจัดการความรู้ในมิติการพัฒนาองค์กร 
 องค์กรแห่งอนาคตจะต้องเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงที่สามารถประสบความสําเร็จใน
การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการได้ด้วยฐานของการรู้จักใช้ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร        
ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ 
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 1.   ความรู้ที่ชัดเเจ้ง (Explicit Knowledge) ขององค์กรเป็นความรู้เชิงทฤษฎีหรือ
ข้อเท็จจริง (Know What) ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจัดให้อยู่ในรูปสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ 
สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปอย่างเปิดเผยในองค์กร เช่น หนังสือ รายงานประจําปี จดหมาย ข่าว 
นิตยสาร ความรู้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน วีดีทัศน์ ความรู้ที่ชัดเจนน้ีรวมถึงความรู้ที่ฝังอยู่ในองค์กร 
(Embedded Knowledge) แต่แสดงให้เห็นรูปแบบของความรู้อย่างชัดเจน ได้แก่ ความรู้ที่ฝังอยู่ใน
กระบวนการ (Process) เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อตกลง ความลับทางการค้า บันทึก
การประชุม และผลิตภาพ (Producetivity) จากการดําเนินงานขององค์กร เช่น นวัตกรรมและบริการ
ที่เป็นเลิศขององค์กร ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆขององค์กร 
 2.   ความรู้แบบไม่ชัดเจน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ไม่ได้อธิบายถ่ายทอดหรือ
ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนหรือเปิดเผย ความรู้ประเภทนี้มี 2 ระดับ ได้แก่ 
   2.1 ความรู้ที่ฝังลึกในคน เป็นความรู้เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลท่ีมาจาก
ประสบการณ์ ทักษะความเช่ือ หรือความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นความรู้เชิงประสบการณ์
ผสานกับทฤษฎี (Know How) ที่ก่อให้เกิดมูลค่าและคุณค่าท่ีสร้างสรรค์และสะสมในตนเอง เช่น 
ภาวะผู้นํา ระบบการคิด (Thinking) ความสามารถ (Competency ) ค่านิยมและพฤติกรรมที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติภารกิจ การถ่ายทอดความรู้และความคิด ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ที่ทําให้องค์กร
ประสบความสําเร็จ 
   2.2  ความรู้ฝังลึกในองค์กร เป็นความรู้ขององค์กรที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ศรัทธา ความเช่ือ และการสร้างสรรค์ขององค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร การเรียนรู้ขององค์กร         
การทํางานเป็นทีม การดําเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร กระบวนการภายในองค์กรที่
ส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

ระดับบุคคล 
(individual Level)

ระดับองค์กร 
(Organization Level) 

- บันทึกการทํางาน 
- ไออารีออนไลน์ (Blog) 

- รายงานประจําปี/จดหมายข่าว 
- คู่มือปฏิบัติงาน/บันทึกการประชุม 
- ความรู้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- นวัตกรรมและการบริการท่ีเป็นเลิศ 
- ทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร

- ประสบการณ์  ทักษะความสามารถ 
- ภาวะผู้นํา 
- ค่านิยม พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค ์
- ระบบการคิด

- วัฒนธรรมองค์กร/การเรียนรู้ขององค์กร 
- ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการของ

ผู้บริหารและพนักงาน 
- กระบวนการดําเนินงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

 
ภาพที่ 2.4 ระดับของความรู้ 

ที่มา : ศิโรจน์ ผลพันธิน (2549) 
 
 

ความรู้แบบชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) 

ความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง 
(Tacit Knowledge) 
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 ทาเคอูชิ และโนนากะ (Takechi & Nonaka, 1995) เสนอกรอบแนวคิดเป็นวงจรการ
จัดการความรู้ (Spiral model) ซึ่งต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการจําแนกความรู้เป็น 2 มิติ คือ 1.ความรู้
แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) กับความรู้แบบไม่ชัดเจน (Tacit Knowledge) และ 2. ความรู้
ในตัวบุคคล (Individual Knowledge) กับความรู้ขององค์กร (Organization knowledge) ความรู้        
มีลักษณะเป็นพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งจะทําให้เกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นเร่ือยๆอย่างไม่มี     
ที่สิ้นสุด การสร้างความรู้ตามกรอบแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ 
 1. การสร้างกระบวนการทางสังคม (Socialization) เป็นการแบ่งปันความรู้แบบ        
ไม่ชัดแจ้งไปสู่ความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ ความสามารถทางเทคนิค        
การแลกเปลี่ยนกระบวนการคิดของบุคคล  
 2.  การปรับเปลี่ยนความรู้สู่ภายนอก (Externalization) เป็นการสร้างความรู้แบบ     
ไม่ชัดแจ้งไปสู่ความรู้แบบชัดแจ้ง เช่น การถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร สารสนเทศ    
ในรูปแบบต่าง ๆ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย  
 3. การปรับเปลี่ยนความรู้สู่ภายใน (Internalization) เป็นการสร้างความรู้แบบชัดแจ้ง
เป็นความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง เช่น ความเข้าใจจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติ ความรู้   
ที่ได้จากการอ่าน 
 4. การผสมผสาน (Combination) เป็นการสร้างความรู้แบบชัดแจ้งเป็นความรู้แบบ 
ชัดแจ้ง ด้วยการสังเคราะห์ความรู้แบบชัดแจ้งแล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่ขึ้นมา เช่น การต่อยอดความรู้
จากผลการวิจัย  
 
 

การสร้างกระบวนการทางสังคม 

(Socialization) 

การปรับเปลี่ยนความรู้สู่ภายนอก 

(Externalization) 

การปรับเปลี่ยนความรู้สู่ภายใน 

(Internalization) 

การผสมผสาน 

(Combination) 

  
 

ภาพที่ 2.5 วงจรการสร้างความรู้ในองค์กร 
ที่มา : Wu, J., & l, J. (2016) 

 
 
 
 
 

ความรู้แบบไมชั่ดแจ้ง 
ความรู้แบบชัดแจ้ง 
ความรู้เดิม 
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 วิก (Wiig, 1995) สร้างกรอบแนวคิดการจัดการความรู้ที่เรียกว่า หน้าที่หลักหรือ        
เสาหลักของการจัดการความรู้ (Pillar Knowledge Management) ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญของการ
จัดการความรู้อย่างเข้าใจ โดยแต่ละเสาจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพ่ือทําให้วงจรความรู้ครบถ้วน        
ซึ่งประกอบด้วยการสร้างความรู้ การนําเสนอความรู้ การใช้ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 เสาหลักของการจัดการความรู้ 
ที่มา : Wiig, K. (1993).   

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดความรู ้

เสาหลักที่ 1 
1. สํารวจและแบ่งประเภท 

ของความรู้ 
2. วิเคราะห์ความรู้และ

กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
3. ประมวลความรู้และ         

จัดระเบียบความรู้ 

เสาหลักที่ 2 
1. ประเมินคุณค่าและ

ประเมินผลจากความรู้ 
2. ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติ 
 

เสาหลักที่ 3 
1. สังเคราะห์กิจกรรมที่

เก่ียวข้องกับความรู้ 
2. จัดการใช้ควบคุมความรู้ 
3. เผยแพร่และนําความรู้    

ไปใช้ประโยชน์ 

ความรู้พ้ืนฐาน 
 

ความเข้าใจในวงกว้างของความรู้ 
 

การสร้างความรู้ การนําเสนอความรู้ การใช้ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ 
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 อาร์เทอร์แอนเดอร์เซน (Arthur Andersen, 1996) เสนอกรอบความคิดการจัดการ
ความรู้ที่เน้นกระบวนการจัดการใน 7 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้าง การกําหนด การรวบรวม การปรับปรุง       
การจัดระบบ การประยุกต์ใช้ และการแบ่งปันความรู้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะสําเร็จได้ด้วย         4 
ปัจจัย คือภาวะผู้นํา วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี และการวัดผลการจัดการความรู้ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 กระบวนการและปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ 
ที่มา :  Andersen (1996)  

 
 
 

 คาร์ลา โอ เดล อ้างถึงใน บุญดี บุญญากิจ (2547) เสนอกรอบความคิดที่ใช้ใน           
การจัดการความรู้ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 3 อย่างคือ การกําหนดสิ่งสําคัญที่องค์กรต้องทําให้สําเร็จ 
ปัจจัยที่ทําให้องค์กรสามารถจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล และกระบวนการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 
 1.  การกําหนดสิ่งสําคัญที่องค์กรต้องทําให้สําเร็จ ข้ันตอนนี้สําคัญที่สุด เน่ืองจากเป็น
การกําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการทําให้ลูกค้าประทับใจ
การลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ และความเป็นเลิศในการปฏิบัติการ  
 2. ปัจจัยที่ทําให้องค์กรสามารถจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล องค์กรต้องสร้าง
ปัจจัยหลัก 4 ด้านที่จะช่วยให้การจัดการความรู้ดําเนินไปได้อย่างราบรื่น ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร 
เทคโนโลยี โครงสร้างขององค์กรที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ และการวัดผลการจัดการความรู้ 
 
 
 

ความรู้องค์กร 

แบ่งปัน สร้าง 

ประยุกต์ใช้

จัดระบบ
ปรับปรุง รวบรวม

วินิจฉัย

ภาวะผู้นํา 

เทคโนโลยี 

วัฒนธรรม การวัดผล 

ปัจจัยสนับสนุน กระบวนการจัดการความรู้ 
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 3. กระบวนการเปลี่ยนแปลง เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการใน  4 ขั้นตอน
หลัก คือ 1) การวางแผน ทําการประเมินตนเองว่าอยู่ที่ไหนเมื่อเทียบกับสิ่งที่อยากเป็น 2) การ
ออกแบบ กําหนดหน้าที่ บทบาทของผู้มีส่วนร่วม เทคโนโลยีที่จะใช้กําหนดการวัดผลลัพธ์ที่ต้องการ 
จัดทําแผนงาน 3) การปฏิบัติ จัดทําโครงการนําร่อง และดําเนินการตามแผน และ  4) การขยายผล
นําความสําเร็จจากโครงการนําร่องไปใช้เพ่ือขยายผลให้ทั่วทั้งองค์กร 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพ่ือการจัดการความรู้ 
ที่มา : คารล์า โอ เดล อ้างถึงใน บุญดี บุญญากิจ (2547, หน้า 299) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางแผน

2. ออกแบบ

3.ปฏิบัติ

4. ขยายผล
การกําหนด 

สิ่งสําคัญที่องค์กร 

ต้องทําให้สําเร็จ 

วัฒนธรรมองค์กร 

การวัดผล 

โครงสร้าง 

เทคโนโลยี 
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แนวคิดการจัดการความรู้ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.9 แนวคิดการจัดการความรู้ในองค์กร 
ที่มา : ศิโรจน์ ผลพันธิน (2549) (หน้า 300) 

 

การจัดการความรู้ในอดีต 

- ขาดระบบการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความรู้ 

- ใช้ความรู้ไม่เหมาะสมกับเวลาและคน/เกิดการสูญเสียของความรู้ 
- ความรู้มีหลากหลายแต่อยู่อย่างกระจัดกระจาย 

- ไม่สามารถแปลงความรู้ในคนมาเป็นความรู้ขององค์กรได้ 

- องค์กรไม่สามารถรักษาจุดแข็งหรือความได้เปรียบในการแข่งขันได้ 

มิติการพัฒนาองค์กร มิติการพัฒนาคน

ความรู้เป็นทรัพย์สิน 

- ความรู้ใช้แล้ว        
ไม่มีวันหมด 

- ความรู้เป็นพลวัต 

- ความรู้มีคุณค่า      
ไม่แน่นอน 

- ความรู้ขึ้นอยู่กับ
บริบท 

- ความไม่เท่ากัน
ของความรู้ 

การบริหารทุน
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

- ความสามารถที่
จําเป็นเชิงกลยุทธ์ 

- ภาวะผู้นํา 
- วัฒนธรรมที่เน้น

ผลงาน 
- การปรับตัวไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
  กับกลยุทธ์ 

- การเรียนรู ้

ความรู้เป็นทุนทางปัญญา ผลตอบแทนด้านทุนมนุษย์ 

- ความรู้ในทุนองค์กร 

- ความรู้ในทุนมนุษย์ 

- ความรู้ในทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ความเป็นนวัตกรรม
ของพนักงาน 

- การรักษาความรู้         
ขององค์กร 

ผลลัพธ์การจัดการความรู้ 4 ด้าน 
1.  ด้านกระบวนการ 
2.  ด้านผลผลิตและนวัตกรรม 
3.  ด้านมนุษย์ 
4.  ด้านสังคม 
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 องค์ประกอบในการจัดการความรู้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร  

         1.1 การนํานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน  ในการนํานวัตกรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน กระทําได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ ๆ       
ที่เกิดขึ้นในองค์กร หรือในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 1.2  การทํางานเป็นทีม  พฤติกรรมที่จะทําให้ค่านิยมในการทํางานเป็นทีมที่ดีเกิดขึ้น        
ได้น้ัน บุคลากรทุกคนควรมีโอกาสมีส่วนร่วมในการทํางานเป็นทีมตามความสมัครใจ ให้ทีมงานร่วมกัน
กําหนดเป้าหมายการทํางานร่วมกัน ตลอดจนให้ทีมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในบางเร่ือง และมี
โอกาสช่วยแก้ปัญหาในงานที่กําลังเผชิญอยู่       

 1.3  การสร้างสรรค์คุณภาพงาน  พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดค่านิยมในการสร้างสรรค์
คุณภาพงาน ได้แก่ 

 1. การปลูกฝังให้ครูและบุคลากรทุกคนทํางานของตนให้ดีที่สุด และถูกต้องที่สุด 
อยู่เสมอ  
  2. ครูและบุคลากรทุกคนควรประเมินตนเองหรือเปิดใจกว้างยอมรับผลประเมิน
ของผู้อ่ืน และไม่ควรมองข้ามคุณสมบัติของตนที่คิดว่าไม่เหมาะสมโดยไม่หาทางแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
  3. ควรปลูกฝังแนวคิดที่ว่า “ทํางานวันนี้ให้ดีที่สุด” ให้กับครูและบุคลากรทุกคน
เป็นประจํา  
  4. การพัฒนาคุณภาพงานโดยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
   1.4  ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต  ในการปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตน้ันควร
เป็นความซื่อสัตย์สุจริต 3 ประการคือ 
 1. กายสุจริต คือ ความสุจริตทางกาย ได้แก่ การทําสิ่งทีดี่ ดีงาม ถูกต้อง        
และประพฤติชอบทางกาย 
  2. วจีสุจริต คอืความสุจริตทางวาจา ได้แก่ การพูดสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง           
และประพฤติชอบทางวาจา  
  3. มโนสุจริต คือ ความสุจรติทางใจ คือ คิดในสิ่งที่ดีงาม  และประพฤติชอบ         
ทางใจ 

 1.5  ค่านิยมในความพยายามต่อเน่ือง  เพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จ 
ครูและบุคลากรทุกคนควรได้รับการปลูกฝังให้ได้ใช้ความมานะพากเพียรพยายามในการทํางานตาม   
คติพจน์ที่ว่า “ความพยายามอยู่ท่ีไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น” 

 1.6  การปรับปรุงงาน  ค่านิยมในการปรับปรุงงานเป็นสิ่งที่จําเป็นในการพัฒนา         
คุณภาพงาน โดยการหาแนวทางในการปรับปรุงงานอยู่เสมอ มีการทํางานเป็นคณะทีมงานหรือมีการ
หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก็จะสามารถทําให้งานบรรลุผลสําเร็จ 

 นอกจากค่านิยม 6 ประการที่ควรสร้างสรรค์แล้ว ค่านิยมต่อไปน้ีก็จําเป็นอย่างย่ิงในการ
อยู่ร่วมกันในสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ (1) ความสํานึกด้านความเสมอภาคและเสรีภาพของบุคคล         
(2) การยอมรับมาตรฐานกลางของสังคมทางด้านความรับผิดชอบ (3) ความเช่ือมั่น ศรัทธาในตนเอง
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และศรัทธาในระบบประชาธิปไตย (4) การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว       
(5) การประหยัดพลังงาน   
 
 ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนค่านิยมในสถานศึกษา 

 เพ่ือให้การจัดการความรู้บรรลุผลสําเร็จ ค่านิยมและพฤติกรรมการทํางานของครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาควรจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยยึดขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงดังน้ี      

 1.  ผู้บริหารสถานศึกษาแถลงค่านิยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณของข้าราชการเพ่ือ
สร้างค่านิยมและพฤติกรรมทํางานใหม่ โดยเน้นที่ความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริต รักษาเกียรติของอาชีพ และมุ่งมั่นอุตสาหะในการทํางานให้มีคุณภาพ  

 2.  เปลี่ยนความเช่ือและทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาใหม่ โดยเน้นที่ความรู้
ความสามารถ จริยธรรมและคุณธรรม รณรงค์ในการสร้างระบบการทํางานใหม่ เน้นวัฒนธรรมการ

ประเมิน การทาํงานเป็นทีม การทํางานตามมาตรฐานคุณภาพ โดยยึดความรู้ความสามารถและ
ผลงานเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความดี ความชอบ โดยมีผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี  

 3.  สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการทํางานในสถานศึกษาให้เป็นมิตร อบอุ่น    
โดยทุกคนใช้ “ปัญญาธรรม” “คารวะธรรม” และ “สามัคคีธรรม”  เป็นแนวปฏิบัติในการทํางาน  

 4.  ปรับปรุงกระบวนการให้ขวัญกําลังใจ รางวัล และการลงโทษ โดยดําเนินการด้วย
ความรวดเร็ว ปรับปรุงกระบวนการทางวินัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมคนดี ป้องกันไม่ให้คนไม่ดี ไม่ซื่อสัตย์ไม่ก้าวหน้าด้วยการฉกชิงผลประโยชน์ของผู้อ่ืน 

 เพ่ือให้ข้ันตอนการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมการทํางานของครูและบุคลากร 
สถานศึกษาจะต้องสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการความรู้ ในการพัฒนา
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการความรู้นั้น นอกจากการสร้าง
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการความรู้ในองค์กรแล้ว ยังสามารถทําได้โดยวิธีการดังน้ี     

 1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ดังน้ี 
 1.1 การใฝ่ใจพัฒนาคน (Person Mastery)หมายถึง การปลูกฝังความคิดรวบยอด  

(Concept) ให้ครูและบุคลากรทุกคนใฝ่ใจที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนและ      
เพ่ือสร้างสรรค์คุณภาพงาน โดยการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรได้มีโอกาส
พัฒนาตนเอง เช่น การจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาของตนอยู่ตลอดเวลา การจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด  
                1.2 สร้างโมเดลความคิด (Mental Model)  ผู้บริหารจะต้องพยายามให้ครูและ
บุคลากรเกิดความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงความคิดเก่าๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการจัดการความรู้      
โดยเปลี่ยนมาพัฒนารูปแบบความคิดและความเช่ือให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ยุคโลกาภิวัตน์ มีการหาโอกาสพาบุคลากรไปทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
อ่ืนๆ หรือมีการไปศึกษาดูงานการพัฒนาโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)            ใน
หน่วยงานภาคเอกชน ฯลฯ 
       1.3 ผู้บริหารต้องเป็นผู้นําในการกําหนดวิสัยทัศน์  (Shared Vision) โดยให้
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และเป็นผู้นําวิสัยทัศน์ไปสู่การ
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ปฏิบัติเพ่ือเกิดผลต่อการจัดการความรู้ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องมุ่งมั่น มานะ ทุ่มเท 
และเพียรพยายามทุกวิถีทางเพ่ือให้วิสัยทัศน์บังเกิดผล 

 1.4 การสร้างทีมงานทางปัญญา (Team Learning) ผู้บริหารจะต้องพัฒนา        
ให้หน่วยงานของตนมีทีมงานทางวิชาการและทีมงานทางวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ฝึกให้มีทักษะวิธีคิดและทักษะการบริหารชีวิต เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทีมงานโดยรวม 
เพ่ือนําไปสู่การจัดการความรู้ 

 1.5 ปลุกฝังวิธีคิดเชิงระบบ (System Thinking) ได้แก่ การคิดในรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลที่สืบเน่ืองกัน เพ่ือให้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับกระบวนการความเป็นไปได้ในโลกแห่งความจริง 

 2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน      
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ดังน้ี 

  2.1 ดึงศักยภาพของครู บุคลากรทุกคนให้ทํางานอย่างเต็มความสามารถและ
บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้ได้ทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน          
ทั้งภาครัฐและเอกชน  

 2.2 สร้างสัมพันธภาพที่ ดีกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดการความรู้ เ พ่ือให้เกิด         
การเพ่ิมพูนทุนปัญญา  

 2.3 ฝึกทักษะในการสื่อสาร ให้ครูและบุคลากรสามารถสื่อสารได้ดีทุกรูปแบบ     
โดยคิดดี คิดเป็น และนําความคิดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถสื่อสารกับเครือข่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2.4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสามารถนําความรู้ที่เหมาะสมท่ีสุดไปใช้ประโยชน์   
ในเวลาที่เหมาะสม สามารถจัดการความรู้ทําให้ความรู้ งาน และคนเก้ือกูลซึ่งกันและกัน             และ
เกิดประโยชน์ต่อเครือข่าย สังคม ต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

 3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานการให้บริการทางวิชาการท่ีคล่องตัว และมีอิสระ
ทางความคิดโดยมีวิธีการดังนี้  

 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
 3.2 ให้บริการทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการความรู้  
 3.3 ให้บริการทางการพัฒนาวิชาชีพข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากร 

ทางการศึกษา เช่น การเป็นวิทยากร ฯลฯ  
 3.4 พัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  

ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและของรัฐ  
 3.5 วิจัยและพัฒนา (Research and Development) รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งเผยแพร่
ผลการวิจัย 

 4. จัดทําฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศดังน้ี  
 4.1 จัดทําฐานข้อมูลของข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มี 

ศักยภาพสูงเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการจัดการความรู้  
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 4.2 พัฒนาให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น        
และเป็นระบบเปิดเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้เก่ียวข้องได้ใช้บริการและเข้าถึงได้
สะดวกและรวดเร็ว  
 4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา  

 4.4 จัดทําระบบเครือข่าย (Networking) เพ่ือผนึกกําลังของบุคลากรเพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 องค์ประกอบที่ 2 การสื่อสารให้เข้าใจว่าทําไมต้องมี “การจัดการความรู้” 

 การส่ือสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจว่าทําไมต้องมี “การจัดการความรู้” เป็นเร่ืองที่มี
ความสําคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากดําเนินการให้มี “การจัดการความรู้” ให้บังเกิดผลดี บุคลากรทาง     
การศึกษาทุกคนต้องมีส่วนร่วมทําความเข้าใจตรงกันว่าสถานศึกษากําลังจะทําอะไร ทําไปแล้วจะ
ได้ผลดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษา แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และก่อให้เกิด
การสร้างความรู้ใหม่ได้แค่ไหน อย่างไร จะเร่ิมเมื่อใด และจะทําโดยวิธีใด ใครจะเป็นผู้ร่วมจัด        
การความรู้ และบุคลากรทุกคนจะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน ดังน้ัน ผู้บริหารจึงควรให้ความสนใจ 
จัดทําระบบการติดต่อสื่อสาร มีการสื่อสารการจัดการความรู้ให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ ชัดเจน          
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกัน ทําให้เกิดความเข้าใจในการจัดการความรู้          
โดยในการสื่อสารน้ันควรกําหนดปัจจัยสําคัญที่จะต้องสื่อสารในเรื่องที่จําเป็นดังน้ี  
                    1. เน้ือหาสาระของการจัดการความรู้  
                   2. กลุ่มเป้าหมายที่จะต้องเก่ียวข้องกับการจัดการความรู้  
                   3. รูปแบบหรอืวิธีการในการสื่อสาร 
                  เน้ือหาสาระของการจัดการความรู้ได้แก่  

1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้  
2. ที่มาของการจัดการความรู้ ทาํไมต้องจัดการความรู้  
3. ความหมายของการจัดการความรู้  
4. ความสําคัญของการจัดการความรู้  
5. องค์ประกอบของการจัดการความรู้  
6. วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้  
7. การนําความรู้ไปใช้  
8. อ่ืนๆ 

                  ลักษณะของความรู้ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นลักษณะต่างๆ ได้แก่  
1. Creation 
2. Education  
3. Management  
4. Usage 
5. อ่ืนๆ  
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                  กระบวนการสําคัญของการจัดการความรู้ ได้แก่  
1. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร  
2. การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมขององค์กรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3. อ่ืนๆ 

                  เป้าหมายในการจัดการความรู้  
1. จุดเน้นของการจัดการความรู้  
2. องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้  

                  องค์ประกอบในการจัดการความรู้  
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้  
2. ประโยชน์ของการจัดการความรู้  
3. ความยากของการจัดการความรู้  
4. ปัญหาที่อาจพบในการจัดการความรู้  
5. กลุ่มเป้าหมายที่จะต้องเก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ ได้แก่  

 - กลุม่คณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team) 
 - กลุม่ผู้อํานวยการความสะดวก  
 - กลุม่ผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief  Knowledge officer)  

                  รูปแบบหรือวิธีการในการสื่อสารกําหนดรูปแบบหรือวิธีการสื่อสารด้วยการแจ้งข่าวใน  
1. การประชุม  
2. การฝึกอบรม  
3. การเสวนา  
4. การสื่อสารผ่านทางเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
5. จดหมายข่าว  
6. วารสาร  
7. หนังสือเรียน  
8. ป้ายประกาศ  
9. การพาไปศึกษาดูงาน “การจัดการความรู้” 

 องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู้ 
 เครื่องมือในการจัดการความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

  1.  ความรู้ประเภท Tacit  Knowledg ใช้เครื่องมือที่อาจจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับ           
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากนัก เน่ืองจากเป็นความรู้ที่เน้นการปฏิบัติซึ่งมาจากประสบการณ์ทํางาน 
ดังน้ัน กระบวนการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ประเภท Tacit  Knowledg ควรเป็นดังน้ี 

 1) การสัมมนาหรือประชุมเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกัน  
 2) การแบ่งปันความรู้ ข้อมูล  
 3) การสอนงาน  

 4) การเรียนรู้โดยปฏิบัติ (Action Learning)  
 5) การพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ  
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 6) การจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) 
 2. ความรู้ประเภท Explicit  Knowledg  ที่เก่ียวข้องกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น จะมีส่วน 

ที่ต้องนํามาใช้ในการค้นหาความรู้ รวบรวมความรู้ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และการเสาะแสวงหา
ข้อมูล ดังน้ัน เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในการจัดการความรู้ ควรเป็นการใช้เพ่ือการ
จัดเก็บและเผยแพร่ โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตภายในสถานศึกษา หรือจัดศูนย์
การศึกษาโดยใช้สื่อ อุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ ห้องศูนย์วิทยบริการ (Resource 
Center) ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของข้าราชการ (Computer Center)  

 
 การฝึกอบรมและการเรียนรู้ในเร่ืองการจัดการความรู้ 

 การฝึกอบรมและการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ควรมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้  
 1.  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการเบ้ืองต้นเร่ืองการจัดการความรู้แก่

ผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา  
 2.  เพ่ือสร้างและพัฒนาทีมจัดการความรู้ในสถานศึกษาประกอบด้วยผู้จัดการความรู้ 
(CKO) ผู้อํานวยการสะดวกและผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้ให้มีความสามารถสร้างให้เกิดการจัดการ
ความรู้ในองค์กรและดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังรวบรวมประมวลองค์ความรู้ใน
สถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ  
 3.  เพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรของสถานศึกษาด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น เสวนา ประชุม สัมมนาและเผยแพร่ความรู้ โดยเคร่ืองมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์  
 4.  สร้างรูปแบบการจัดการความรู้ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอ่ืนต่อไปได้  
 
 การวัดผล (Measurements) ในการจัดการความรู้ 
               การวัดผลเพ่ือรับรู้ว่าการจัดการความรู้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด มีปัญหา     
และอุปสรรคใดบ้างที่ทําให้กิจกรรมต่างๆไม่ประสบความสําเร็จ ผลการวัดจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลซึ่งจะช่วยให้สามารถทบทวนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมถึงปรับปรุงให้กระบวนการ
ต่าง ๆ ประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น และผลจากการวัดจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยในการตัดสินใจที่จะ
ให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้เพ่ิมข้ึน หรือปรับปรุงวิธีการจัดการความรู้ใหม่ นอกจากน้ัน         
การวัดผลยังจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้รับรู้ถึงสภาพการณ์ในขณะน้ันว่าได้บรรลุเป้าหมาย (Desired State) 
ที่ต้ังไว้แล้วหรือยัง 
 
 การยกย่องชมเชยและให้รางวัลเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการจัดการความรู้ 

 การยกย่องชมเชยและให้รางวัลเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการจัดการความรู้เป็นเรื่องที่
ผู้บริหารควรหาโอกาสท่ีจะให้ผู้ที่ต้ังใจแลกเปลี่ยนความรู้มีโอกาสได้รับแรงจูงใจในการทํางาน เพ่ือเป็น
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยอาจจะเสริมสร้างให้เกิดแรงจูงใจในเรื่องต่อไปนี้  
 1. แรงจูงใจที่เป็นวัตถุ เช่นเงิน สิ่งของ ตลอดจนวัสดุที่เป็นเคร่ืองใช้สํานักงาน  
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 2. แรงจูงใจที่เป็นโอกาสของความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เช่น เกียรติยศ อํานาจ
บารมี (Personal Power) การได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน การประกาศ         เกียรติ
คุณ  
 3.  แรงจูงใจท่ีเป็นสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ ความสะดวกสบายต่างๆในการทํางาน  
เช่น มีห้องทํางานส่วนตัว มีการติดเครื่องปรับอากาศ  
 4.  แรงจูงใจที่เป็นผลประโยชน์ในอุดมคติ ได้แก่ ความภาคภูมิใจในสถานภาพของตน 
ความจงรักภักดีต่อองค์กร การได้ทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

 แรงจูงใจทั้ง 4 ประการน้ีจะทําให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการมีส่วนร่วมใน         
การจัดการความรู้ด้วยความเต็มใจยิ่งข้ึน    
 
 กิจกรรมในกระบวนการจัดการความรู้ 

 จากกระบวนการจัดการความรู้ตามที่ผู้รู้หลายท่านได้เสนอไว้เป็นขั้นตอนที่หลากหลาย
ดังกล่าว ดังน้ัน กระบวนการในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาควรจะประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ 
ต่อไปน้ี 
 กิจกรรมที่ 1 การกําหนดเป้าหมาย (Desired State) หรือความต้องการในการจัดการ
ความรู้เพ่ือตอบคําถามว่าจะจัดการความรู้เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองใด และจะทําให้ใครเป็นผู้
ได้รับประโยชน์ในการจัดการความรู้น้ัน 
 กิจกรรมที่ 2 การค้นหาความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน (Tacit Knowledge) โดยเฉพาะจาก
ครูผู้สอนที่มีวิธีสอนเป็นแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ซึ่งก็คือครูที่มีวิธีการสอนที่ประสบ
ความสําเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 กิจกรรมที่ 3 การสร้างความรู้ เมื่อได้ค้นหาความรู้จากครูต้นแบบที่มีวิธีการสอนที่เป็น
แบบอย่างที่ดีแล้ว กิจกรรมที่จะต้องทําต่อไปก็คือ การที่จะต้องพยายามหาวิธีการที่จะดึงความรู้ 
(Tacit Knowledge) จากครูต้นแบบหรือความรู้จากแหล่งต่างๆ (Explicit Knowledge) ที่กระจัด
กระจายอยู่มารวมกัน เพ่ือจัดทําเน้ือหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งในข้ันน้ี
จําเป็นจะต้องจัดบรรยากาศให้ครูต้นแบบมีความกระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ๆ โดยการจัดกิจกรรมชุมชน นักปฏิบัติ (Community of Practices) และจัดทํา
เป็นฐานข้อมูลแนววิธีการสอนที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 กิจกรรมที่ 4 การเลือกหรือกลั่นกรอง (Refine) ความรู้ที่ได้มาโดยการพิจารณาหรือ
กําจัดความรู้ที่ไม่จําเป็นหรือความรู้ที่เป็นที่รู้กันดีแล้วทิ้งไป โดยสรรหาเลือกความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
และโดดเด่น ซึ่งอาจจะนําไปเทียบเคียงกับความรู้ที่เป็น Explicit Knowledge เช่น ทฤษฎี หลักการ 
แนวคิดที่มีการบันทึกไว้เป็นเอกสารหรือตํารา แล้วจึงกลั่นกรองความรู้ 
 กิจกรรมที่ 5 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือให้
ผู้ใช้สามารถศึกษาและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยการนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกันมา
แยกแยะ วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์หลอมรวมความรู้ที่ได้ให้สะดวกแก่การศึกษา ทําความเข้าใจ          
หรืออาจจะเขียนเป็นบทความที่เป็นความเรียง มีเน้ือหาที่ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆเป็นขั้นตอนก็ได้ 
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 กิจกรรมที่ 6 (Knowledge Distribution) การเผยแพร่ความรู้ กิจกรรมน้ีคือ         การ
นําความรู้ที่ผ่านการจัดการให้เป็นระบบแล้วนําไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยอาจจะใช้
วิธีเผยแพร่โดยเขียนเป็นบทความลงพิมพ์ในวารสาร การส่งจดหมายข่าว เพ่ือแจ้งให้บุคคลที่ต้องการ
ใช้ประโยชน์ได้รับรู้ หรือการจัดพิมพ์เป็นเอกสาร หรอืการจัดเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู้ 
 กิจกรรมที่ 7 การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  (Use) เป็นกิจกรรมที่มีความจําเป็นอย่างย่ิง 
เพราะเมื่อมีการจัดการความรู้แล้วแต่ไม่มีการนําไปใช้ประโยชน์ก็จะไม่บังเกิดผลใด ๆ ทําให้เกิดความ
สูญเปล่า 
 กิจกรรมที่ 8 การนําความรู้ที่ได้มาเก็บไว้ในแหล่งความรู้ (Knowledge Assets)            
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเพ่ือเป็นแรงผลักดันให้เกิด       
การแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ซึ่งระบบฐานข้อมูลและ Knowledge Portal ที่ทันสมัยก็จะ
ส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมน้ี 
 กิจกรรมที่ 9 การติดตาม ตรวจสอบ (Monitor) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการวัดผล
ของการจัดการความรู้ เพ่ือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้ หรือ CKO (Chief  Knowledge 
Officer ) ได้ทบทวนประมวลผลและปรับปรุงกิจกรรมต่างๆของกระบวนการจัดการความรู้           ให้
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 กิจกรรมของการจัดการความรู้ทั้ง 9 กิจกรรมเป็นกระบวนการท่ีควรทําต่อเน่ืองกัน 
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดการความรู้ไม่ใช่เป็นเคร่ืองหมายรับรองว่าการจัดการความรู้จะบรรลุผล
ถ้าดําเนินงานตามกิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรม ทั้งน้ีเพราะการจัดการความรู้จะบังเกิดผลได้ดี วัฒนธรรม
ของสถานศึกษาน้ันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นวัฒนธรรมของการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การร่วมแรงร่วมใจ
กันทํางาน การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ครูควรมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการมีจิตใจมุ่งบริการ
และเป็น “ผู้ให้” ที่ดี   
 
 การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติโดยใช้วงจรการจัดการความรู้ 

 ในการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนที่พึงประสงค์ 
(Education Outcomes) คือ ผู้ เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรและพันธกิจของ
สถานศึกษาน้ัน วงจรข้อมูลสารสนเทศและความรู้ (The Data-Information-Knowledge 
Continuum) ซึ่งเป็นวงจรที่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน และจะเป็นวงจรท่ีทําให้เกิดการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรและพันธกิจของสถานศึกษา นับเป็นวงจร         
ที่ทําให้เกิดการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  
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ภาพที่ 2.10 วงจรการจัดการความรู้ 
ที่มา : การจัดการความรู้ในสถานศึกษา (2548) 

 
 ข้อมูล (Data) หมายถึง การขยายฐานของข้อเท็จจริง (Facts) หรือการวัดเชิงปริมาณ
เก่ียวกับสิ่งที่สามารถวัดได้ในสถานศึกษา ข้อมูลกระจายเป็นสารสนเทศ (Information) เมื่อนํามาถูก
จัดกระทําให้เป็นระบบโดยผ่านการตีความ (Interpretation) แปลความ เช่น การรายงานผล 
(Report) และจัดทําเอกสารสารสนเทศ เช่น การวางแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับ
สารสนเทศของสถานศึกษาอ่ืนที่สนใจ ส่วนความรู้ (Knowledge) คือ ความเข้าใจที่พัฒนาขึ้นมาจาก
ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือให้ครูผู้สอน/ผู้บริหารสามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบ และใช้ความรู้ที่มีคุณค่าต่อ
ตัวเขาให้เป็นประโยชน์ จะเป็นทั้งความรู้ในตัวคน และความรู้แจ้งชัด เช่น ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
ตํารา การอ่าน หรือความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน เช่น ความรู้ที่ เกิดจากการกระทํา และเกิดจาก
ประสบการณ์การสอนนักเรียน กล่าวสรุปได้ว่า ความรู้ เป็นการแลกเปลี่ยนโดยอาศัยการติดต่อ
ระหว่างกัน และสามารถนําไปสื่อสารกับคนอ่ืนๆได้ 
 ดังน้ัน “วงจรข้อมูล-สารสนเทศ-ความรู้” จึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการจัดการ
ความรู้ และวงจรน้ีจะเป็นประโยชน์ในการประเมินว่าสถานศึกษาดําเนินการจัดการความรู้ได้ดีเพียงใด 
ทั้งน้ีเพราะในการตัดสินใจผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลที่มีประโยชน์เพียงพอต่อการตัดสินใจ และข้อมูลที่
จะนํามาใช้จะต้องอาศัยเทคโนโลยีในการจัดเก็บให้สามารถนํามาใช้ได้อย่างทันเวลา ทันสมัย และ
รวดเร็ว เพ่ือการตัดสินใจในเรื่องของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน (Academic Programmer) 
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ส่วนสารสนเทศ (Information) เร่ืองของสารสนเทศน้ันจะมีคําถามอยู่เสมอ
ว่า สถานศึกษาได้มีการนําข้อมูลที่จําเป็นและเป็นประโยชน์ (Available) มาแปลงให้เป็นสารสนเทศ
โดยผ่านกระบวนการตีความ (Interpretation) และการนําเสนอ (Presentation) หรือ                 ไม่
เป็นสารสนเทศท่ีสําคัญและเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริบทของสถานศึกษา ณ เวลาน้ันหรือ          
ไม่ รวมทั้งเป็นสารสนเทศที่สามารถใช้บริการกับผู้ที่สนใจสามารถขอใช้บริการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
ทางการศึกษาหรือไม่ ส่วนความรู้ (Knowledge) ตามความหมายของการจัดการความรู้จะหมายถึง

ความรู้

(Knowledge)

ข้อมูล

(Data)

สารสนเทศ

(Information)
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กระบวนการที่จะมีวิธีการใดที่จะทําให้บุคลากร ครู ผู้สอนในสถานศึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งใน 
Website หรือการประชุม โดยมีการนําเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลความหรือตีความ 
(Interpretation) ขณะเดียวกันก็จะต้องมีความรู้จากตํารา เอกสารมาตรวจสอบ หรือพิสูจน์               
เพ่ือตรวจสอบ และทําความเข้าใจว่าความรู้ที่ได้รับถูกต้องหรือไม่ เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจหรือการลงมือปฏิบัติ 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ 

 เคร่ืองมือที่ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายเพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถถ่ายทอดข้อมูลระหว่าง
กลุ่มงานและบุคลากร รวมถึงอํานวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
(บุญดี บุญญากิจ, 2547 : 135-135) 
 1. เคร่ืองมือที่ช่วยในการเข้าถึงความรู้ ซึ่งเหมาะสําหรับความรู้ประเภท Explicit 
Knowledge  
 2. เคร่ืองมือที่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเหมาะสมสําหรับความรู้ประเภท Tacit 
Knowledge   

 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดความรู้ที่มีอยู่หลากหลาย สามารถนํามาสรุปเป็นขั้นตอนตาม
ลักษณะการใช้งาน รวมถึงประเภทของเครื่องมือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดังน้ี 

 1.  การค้นหาความรู้ เป็นการสร้างแนวความคิดใหม่ โดยเคร่ืองมือที่ใช้จะจัดอยู่ใน 
ประเภทของเทคโนโลยี Idea Generating Tools 
 2.   การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการช่วยสกัดเอาความรู้ใหม่ๆแนวโน้มต่าง ๆ
รวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

 3.  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบเป็นเร่ืองที่มีความสําคัญมาก เพราะเป็นการช่วยกัน
กลั่นกรองและจัดลําดับของข้อมูล เช่น การจัดหมวดหมู่ของหนังสือ การเก็บไฟล์เอกสารข้อมูลต่างๆ 
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่นํามาใช้จะเป็นเรื่องของ Document Management System              ซึ่ง
โปรแกรมต่างๆ ของ Computer จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการจัดการ 
  4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledg Codification and Refinement) 
เป็นการจัดข้อมูลให้เป็นระบบและช่วยแปลความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือนําไปจัดเก็บไว้ใน
ฐานความรู้ เคร่ืองมือที่ใช้ได้แก่ Visual Maps, Directories, data Based. Knowledge Based 
  5. การเข้าถึงความรู้  (Knowledge Assess)ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  
(Knowledge Based Society) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ( Information 
Communication Technology : ICT) ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ         
ของคนเราเป็นอย่างมาก คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ แต่การมีความรู้
ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ คนเราจําเป็นต้องเรียนรู้        
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถวิเคราะห์ข่าวสารเหล่าน้ันมาเป็นความรู้และนําไปใช้             
ให้เกิดประโยชน์ 
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 การเข้าถึงความรู้โดยใช้ Computer นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์
ชาติอย่างมหาศาล เช่น การใช้อีเมล, เว็บไซต์ต่างๆ,  Share and Retrieval Technologies ซึ่งผู้ใช้
สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมากมายในโลกของ Cyber 

 กล่าวได้ว่าการใช้เทคโนโลยีเข้าถึงความรู้ไม่ว่าจะเป็นการรับ-ส่งอีเมล (e-mail) ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุด ผู้ใช้สามารถรับและส่งจดหมายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถึงเพ่ือน
และครอบครัวได้จากทุกมุมโลก และในทางการศึกษาก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งรายงานได้         
อีกด้วย รวมถึงผู้ใช้สามารถเข้าถึงกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ                  ได้
อย่างหลากหลายจึงเป็นการเข้าถึงข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
 1. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการช่วยเช่ือมโยง
บุคลากรภายในองค์กรที่อยู่ต่างสถานที่เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้โดยการจัดทําเอกสาร 
ฐานความรู้ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

  2. การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้ของบุคลากรจะทําให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ      
ขึ้นมากมายซึ่งจะมีผลต่อการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ขององค์กรที่มีอยู่ให้เพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันจึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องมีแผนการฝึกอบรมและการบันทึกการอบรม รวมทั้งหน่วยงานต้องสนับสนุน           
ให้บุคลากรทุกคนเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยมีห้องปฏิบัติการฝึกภาษา ห้องคอมพิวเตอร์                   ห้อง
โสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งการเรียนรู้นี้มีความสัมพันธ์และการทํางานที่เกื้อกูล
กัน รวมถึงเป็นการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกสําหรับผู้เรียนรู้อีกด้วย 

 
 ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
 1.  ช่วยลดขั้นตอนในการทํางานได้  ตัวอย่างเช่น  เมื่อมีปัญหาในการทํางานเกิดข้ึน    
ผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถหาแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยค้นคว้าจากผลการ
จัดการความรู้ในเรื่องน้ันๆทางสื่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือศึกษาค้นคว้าว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่เคยทํา
สําเร็จมาแล้วซึ่งได้มีการรวบรวมเก็บไว้บนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น มีแนวทางวิธีการแก้ปัญหา
อย่างไร วิธีน้ีจะทําให้ผู้ปฏิบัติที่มีปัญหาสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ในเรื่องที่ตนประสบปัญหาได้
โดยตรง จึงเป็นการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพราะสามารถแสวงหาความรู้ได้โดยสะดวก รวดเร็ว    
ทําให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้     
 2.  การจัดการความรู้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องทํางานด้วยการลองผิดลองถูก เพราะ
การทํางานถ้ามีการเรียนรู้ความผิดพลาดของคนอ่ืนจากบทเรียนในอดีตไว้ก่อนเพ่ือเป็นการต่อยอด
ความรู้ก็จะทําให้ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการทํางานได้มากกว่าและไม่ต้อง
เสียเวลาลองผิดลองถูกอีก  
 3.  การจัดการความรู้ที่ได้มาโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในงานที่ปฏิบัติ
ในเรื่องเดียวกัน ก็จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถขจัดปัญหาที่ตนกําลังเผชิญอยู่ได้ เมื่อมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานอ่ืนๆในเรื่องเดียวกัน ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 4.  สถานศึกษาที่มีระบบการจัดการความรู้ที่ดีจะทําให้ผู้ท่ีแสวงหาความรู้มีช่องทางการ
เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตทําให้สามารถค้นหาความรู้ได้
ตลอดเวลา   เป็นการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาชีวิตซึ่งมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อสถานศึกษา  
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 5.  การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูผู้สอนเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่( Innovation)  
โดยการเรียนรู้ต่อยอดจากความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) ของผู้สอนที่มีประสบการณ์สอน
มาก่อน  
 6. สถานศึกษาไม่ต้องเสียเวลาทําวิจัยและพัฒนาในเร่ืองบางเรื่อง เพราะสามารถใช้
ความรู้ที่ได้มาจากการสะสมไว้แล้วแต่บุคคล (Tacit Knowledge) รู้จักส่วนต่างๆของสถานศึกษา เพ่ือ
นํามาต่อยอดความรู้ได้เลย 

 7.  ทําให้เกิดแหล่งความรู้ในสถานศึกษาที่สามารถเรียกใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและ 
เผยแพร่ให้สถานศึกษาอื่นได้รับรู้และศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 8.  งานบางเร่ืองผู้สอนไม่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตนเอง เพราะบางทีจะเกิดผลเสีย 
มากกว่าเพราะต้องลองผิดลองถูก แต่ถ้าเรียนรู้จากประสบการณ์ของครูต้นแบบที่ประสบความสําเร็จ
ในการสอนมาก่อนก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการทํางานได้มากกว่า   
 9.  การจัดการความรู้จะเกิดข้ึนได้ต่อเมื่อวัฒนธรรมการทํางานของคนในสถานศึกษา
ปรับเปลี่ยนจากเดิมมาสู่การสร้างวินัยในตนเอง มีการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ตลอดชีวิต ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีพลังในการคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน มีจิตสํานึกของการเป็น “ผู้ให้” 
และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จะสําเร็จได้ บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา            
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดการความรู้  
 
 
ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับอําเภอดอยหล่อ 

 คณะกรรมการบริหารงานอําเภอดอยหล่อ (2560) ได้กําหนดแผนพัฒนาอําเภอ 4 ปี 
พ.ศ. 2561-2564 อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 ความเป็นมาของอําเภอ 

 อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานโดยปรากฏหลักฐาน
เก่ียวกับการสร้างพระธาตุดอยน้อยในตํานานเจ้าแม่จามเทวี  ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดที่มีความสําคัญของ
อําเภอดอยหล่อ 
  ย้อนไปถึงสมัยพระนางเจ้าจามเทวี  พระนางฯ พร้อมด้วยโยธาประชากร เริ่มเข้าสู่     
เขตแดนหริภุญชัยตามคําเชิญของสุกกทันตฤๅษี  โดยล่องเรือมาทางแม่ระมิงค์หรือแม่น้ําปิง                
ในปัจจุบัน  เมื่อขึ้นตามลํานํ้าเห็นเนินข้างหน้าเขียวชอุ่มก็ทรงทรงมีพระประสงค์จะสร้างเจดีย์      เพ่ือ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันนํามาจากเมืองละโว้  จึงให้นายพรานธนูต้ังสัจจะอธิฐานยิงธนูเพ่ือ
จัดหาสถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์เพ่ือสถิตไว้ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุ ลูกธนูตกลงไปยังดอยน้อย ๆ ริม
ฝั่งแม่นํ้าระมิงค์  จึงทรงสร้างพระเจดีย์ทองคําประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและขนานนาม      ที่
น้ันว่า ปะวี สิถะเจดีย์  โดยเริ่มสร้างเมื่อวันขึ้น 2 ค่ํา เดือน 3 ปีมะเส็ง พุทธศักราช 1201  แล้วเสร็จ
ในวันขึ้น 8  ค่ํา  เดือน 4  ปีมะเส็ง พุทธศก 1201 
 สําหรับการแบ่งเขตการปกครองในปัจจุขัน  เมื่อปีพุทธศักราช  2538  กระทรวง 
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มหาดไทยได้มีประกาศ เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังเป็นก่ิงอําเภอดอย
หล่อ เน่ืองด้วยท้องที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองจํานวน
มาก  จึงแบ่งท้องที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ต้ังเป็นกิ่งอําเภอ   เรียกช่ือว่า “กิ่งอําเภอดอย
หล่อ” มีอาณาเขตการปกครอง รวม 4 ตําบล คือ  1. ตําบลดอยหล่อ  2. ตําบลสองแคว  3. ตําบล
ยางคราม 4. ตําบลสันติสุข     

 สถานที่ต้ังที่ว่าการก่ิงอําเภอเดิมต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน  2538 ใช้อาคารของศูนย์สภา
ตําบลดอยหล่อบริเวณหลังสถานีอนามัยดอยหล่อเป็นที่ว่าการก่ิงอําเภอ (ช่ัวคราว) และต่อมาได้ย้าย
มาอยู่อาคาร ที่ว่าการอําเภอดอยหล่อ  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2539 จนถึงปัจจุบัน 
 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550  ได้ยกฐานะจากก่ิงอําเภอดอย
หล่อ เป็น “อําเภอดอยหล่อ”เพ่ือประโยชน์แก่การปกครอง และความสะดวกของประชาชนให้มีผล
ต้ังแต่วันที่ 8 กันยายน 2550 เป็นต้นมา 

 1. ตําบลดอยหล่อ  
 2. ตําบลสองแคว  
 3. ตําบลยางคราม  
 4. ตําบลสันติสขุ  

  

 คําขวัญอําเภอ 
 

“พระธาตุดอยน้อยพันปี  รสดีแคนตาลูปลํา ไย  
กว่างชนเลื่ อง ช่ือลือไกล  กลองใหญ่สืบสานประเพณี” 

 
 

 ข้อมูลสภาพทัว่ไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน 
 

 ตําแหน่งท่ีต้ัง 
 อําเภอดอยหล่อ เป็นอําเภอหน่ึงในจํานวน  25  อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่าง

จากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้  เส้นทางสายเชียงใหม่ – ฮอด  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 
ระยะทางจากอําเภอเมืองเชียงใหม่  ประมาณ  45  กิโลเมตร     

 

 สภาพพ้ืนที่ 
 อําเภอดอยหล่อ มีขนาดพ้ืนที่  219 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  136,875  ไร่           

มีพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ประมาณ  74,060  ไร่ แยกเป็น  
1. ที่ดินมีเอกสารสิทธ์ิและหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ประมาณ  54,669 ไร่ 
2. ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร ประมาณ  21,374 ไร่ 
3. ที่ราชพัสดุในความดูแลของสํานักงานพัฒนา ภาค 3 ประมาณ  10,761 ไร่ 
4. ที่ดินสาธารณประโยชน์ต่างๆ ประมาณ   8,000 ไร่ 

 

 อาณาเขต 
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  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อําเภอสันป่าตอง และอําเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม ่
  ทิศใต้  ติดต่อกับ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอจอมทอง  และอําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพพ้ืนที่ทั้ง 4 ตําบล ของอําเภอดอยหล่อ  เป็นที่ราบเชิงเขาลาดเอียง สูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง ประมาณ  300-400 เมตร  มีความยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้  ประมาณ 
15 กิโลเมตร   
  พ้ืนที่ภูเขาที่สําคัญได้แก่ ภูเขาม่อนฆ้องกล้วยผา ภูเขาสันบวกหมู ภูเขาปางตุ๊ และภูเขา
หน้าผากช้าง   
  แม่นํ้าสายสําคัญ  ได้แก่ แม่น้ําปิง และแม่นํ้าขาน 
 
 สภาพภูมิอากาศ 

   ฤดูร้อน   อากาศค่อนข้างร้อนจัดระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม  
                  อุณหภูมิเฉลี่ย  38  องศาเซลเซียส 
   ฤดูฝน  มีฝนตกชุกบางพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา  ระหว่างเดือน

มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม    
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   ฤดูหนาว มีอากาศหนาวพอประมาณแต่ไม่ถึงกับหนาวจัด ระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  มีอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ียประมาณ 
19 องศาเซลเซียส 

 
  
 ประชากร 
 ประชากรในพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ ณ วันท่ี 29  มิถุนายน 2560 รวมท้ังสิ้น 25,987 คน   
แยกเป็นชาย  12,708 คน   หญิง  13,279  คน  มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 11,113 ครัวเรือน    
ความหนาแน่นของประชากรเฉล่ียต่อพ้ืนที่ 122 คน/ตารางกิโลเมตร    
 

 

   
โครงสร้างประชากร 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

จํานวนประชากร จํานวน 

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

1 ดอยหล่อ 26 5,975 6,176 12,151 5,332 

2 สองแคว 8 2,351 2,536 4,887 1,975 

3 ยางคราม 11 2,471 2,505 4,976 1,848 

4 สันติสุข 9 1,911 2,062 3,973 1,858 

 รวม 54 12,708 13,279 25,987 11,113 

ข้อมูลจาก สํานักทะเบียนอําเภอดอยหล่อ ณ วันที่ 29 มถุินายน  2560 
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ภาพที่ 1   ปิรามดิประชากรของอําเภอดอยหล่อ พ.ศ. 2559 
 
  จากปิรามิดประชากรที่ได้จากการสํารวจ อําเภอดอยหล่อ ปี พ.ศ. 2559 เมื่อตัดกลุ่มที่        
ไม่ทราบอายุออก พบว่า พ.ศ. 2559  ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มี จํานวน 5,549  คน ร้อยละ 21.31 
จะเห็นได้ว่า อําเภอดอยหล่อได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเตรียมระบบ
บริการให้มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ คือ ในชุมชนและในสถานบริการ 
 

   การปกครอง/รายได้ 

 ข้อมูลรายได้จาก จปฐ.  เปรียบเทียบ 3 ปี 

ที่ ตําบล 
รายได้เฉลี่ย(บาท/คน/ปี) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1  ดอยหล่อ 69,892 44,105 93,432 

2  สองแคว 49,484 52,420 56,360 

3  ยางคราม 49,989 51,273 56,368 

4  สันติสุข 50,078 55,247 62,545 

เฉลี่ยรวมทั้งอําเภอ 58,753 70,920 74,239 

ครัวเรือนรายได้ตํ่ากว่า 30,000 บาท 64 ครัวเรือน 79 ครัวเรือน 13 ครัวเรือน 
 

 ข้อมูลจาก สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอดอยหล่อ ณ วันที ่30 เมษายน 2558 

 เศรษฐกิจ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น ทําสวน ,ทําไร่ ,เลี้ยงสัตว์                    

แยกรายละเอียดได้ดังน้ี 
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 ข้อมูลพ้ืนฐานการเกษตร 
 เกษตรกร  จํานวน   5,168 คน 

พ้ืนที่อําเภอ 

(ไร่) 

การใช้พ้ืนที่ทางการเกษตร (ไร่) 

ข้าว ลําไย พืชอ่ืน ๆ 

รวม 
นาปี นาปรัง นอกฤดู ในฤดู ยืนต้น 

(ผัก,ไม้

ผล) 

136,875 
12,837 4,686 4,874 19,423 255 

3,276 
46,3

51 18,523 24,552 

 
 
งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 นักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการจัดการความรู้  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น กนกพร ฉิมพลี (2555) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเคร่ือง       
จักสาน  กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยศึกษาจากเอกสารอ้างอิงและศึกษา
ภาคสนามในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  สัมภาษณ์เชิงลึก  สนทนากลุ่ม  พบว่าความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
หัตถกรรมเครื่องจักสานเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์
และถ่ายทอดสืบต่อกันมา  จนกลายเป็นองค์ความรู้ประจําท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม
และการปลูกฝังวิธีคิด  การดําเนินชีวิตประจําวันให้แก่ลูกหลานเพ่ือปฏิบัติสืบต่อกันมา               โดย
กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน ประกอบด้วย             5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกําหนดความรู้เก่ียวกับการกําหนดผลิตภัณฑ์  ผ่านการคิดและตัดสินใจร่วมกัน
ของสมาชิกกลุ่ม 2) การแสวงหาและยึดกุมความรู้ที่มาจากภายในกลุ่ม  และภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความรู้เฉพาะของกลุ่ม 3) การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกมีความรู้และทักษะในการผลิตมากขึ้น 4) การจัดเก็บความรู้ในตัว
บุคคล และ 5) การถ่ายทอดความรู้  มีรูปแบบการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ      
โดยกระบวนการจัดการความรู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นวงจรที่เมื่อถ่ายทอดความรู้แล้วสามารถย้อนกลับ
ไปกําหนดความรู้ในรูปแบบอ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง  ซึ่งเง่ือนไขที่ทําให้การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานประสบความสําเร็จ  ได้แก่  ความรู้ด้านการจัดการความรู้ วัฒนธรรม
องค์การ ภาวะผู้นํา และโครงสร้างพ้ืนฐาน  งานวิจัยน้ีทําให้ทราบว่าความรู้ประจําท้องถิ่นด้านจักสาน
ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  จนในปัจจุบันก็ยังคง
สร้างอาชีพให้กับท้องถ่ินได้ จึงเป็นตัวอย่างหน่ึงที่ยืนยันว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยมีคุณค่า  ควรจะ
ช่วยกันอนุรักษ์ ถ้าย่ิงปล่อยเวลาให้เน่ินนานไป  ผู้ที่มีองค์ความรู้แบบฝังลึกค่อย ๆ สูญหายไป คนรุ่น
ใหม่ไม่สืบสานความรู้ต่อ จะทําให้องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหายตามไปด้วย 
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 อีกงานวิจัยหน่ึงท่ีประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับวิทยาการสมัยใหม่        
จนสามารถสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้คืองานวิจัยของ  อภิชาติ  ใจอารีย์ (2557) เร่ืองรูปแบบ        
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี       
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก  การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ  การศึกษาจาก
เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ การสํารวจชุมชน และการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก  พบว่าองค์
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   การแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย มีที่มา 2 ลักษณะ คือ                1) 
ภูมิปัญญาด้ังเดิม และ 2) ความรู้ใหม่ที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาด้ังเดิมกับวิทยาการสมัยใหม่ที่
ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด คือ หน่อไม้ดอง หน่อไม้        
ต้มหน่อไม้แห้ง และซุปหน่อไม้ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของคนในชุมชน  และ              
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  จนกลายเป็นองค์ความรู้ประจําท้องถ่ินที่ผ่าน
กระบวนการการเลือกสรร การเรียนรู้และถ่ายทอด  จากรุ่นสู่รุ่นและเป็นวิถีชุมชนท่ีปฏิบัติสืบต่อ              
กันมา  ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การกําหนดความรู้  โดยผ่าน
การพิจารณาว่าเป็นความรู้ด้ังเดิมหรือความรู้ใหม่ที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาเดิม 2) การแสวงหาความรู้ 
ที่ มาจากการแลกเปลี่ ยนเรี ยน รู้ภายในชุมชนและการ ส่ง เส ริมจากหน่ วยงานภายนอก                    
3) การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการผ่านการพูดคุยและปรึกษาหารือ  เพ่ือการแก้ปัญญา         
ในกระบวนการแปรรูป 4) การจัดการเก็บความรู้ส่วนใหญ่เป็นการจัดเก็บความรู้ในตัวบุคคล                
ไม่มีการจดบันทึกเป็นลายอักษร และ 5) การถ่ายทอดความรู้  ส่วนใหญ่มีลักษณะอย่างไม่เป็นทางการ             
ผ่านสมาชิกภายในครัวเรือน สําหรับเง่ือนไขสู่ความสําเร็จของการจัดการความรู้  ได้แก่ ความรู้ด้าน
การจัดการความรู้ วัฒนธรรม วิถีชุมชน ผู้นําชุมชน ทรัพยากรท้องถิ่น  และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ซึ่งงานวิจัยทั้งสองต่างมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ  การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้
ด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นกรณีศึกษา  ทําให้เห็นว่าไม่ว่างานจักสาน
หรือวิธีการถนอมหน่อไม้ก็มีมาต้ังแต่ยุคโบราณและถ่ายทอดกันมา  เมื่อถอดองค์ความรู้ได้ก็สามารถ
นํามาผสมผสานกับวิทยาการสมัยใหม่  เพ่ือให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบัน ดังน้ัน  
การศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบันจะสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถสร้างความ
เหมาะสมให้กับอนาคตได้ ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  คนที่อยากทําอาหารแต่
ไม่รู้ส่วนประกอบสามารถเปิดเข้าไปใน Internet หรือ www.youtube.com เพ่ือดูคลิปวิธีการ
ทําอาหารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  แต่คลิปเหล่าน้ันอาจไม่ใช่สูตรอาหารท่ีอร่อยที่สุด แต่หากคนไทยให้
ความสําคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหารอย่างจริงจังแล้ว  เราจะ
ได้สูตรอาหารท่ีได้รับการยอมรับระดับโลกอีกหลายเมนู  ไม่เพียงแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหาร
เท่าน้ัน  ยังมีภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยอีกหลายด้านที่น่าสนใจ  ไม่ว่าจะเป็นด้านประเพณีและ
พิธีกรรม  ด้านศิลปะพ้ืนบ้าน  ด้านศิลปวัฒนธรรม  หรือด้านสมุนไพรและตํารายาพื้นบ้าน ก็ล้วนแต่
เต็มไปด้วยการส่ังสมความรู้ที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างน่าสนใจทั้งสิ้น นอกจากจะเน้นการส่งต่อความรู้
แล้วยังเน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอีกด้วย 

 
 




