
บทที ่2 
 

แนวคิดทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 การศึกษาแนวคิดทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นหัวข้อตามล าดับดังนี้ 
           1. แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบูรณาการงานวิชาการงานกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
           2. แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ             

                         3. แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่น      
           4. แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
           5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบูรณาการงานวิชาการงานกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
            การบูรณาการงานวิชาการงานกับการเรียนการสอนและการวิจัยกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 
 การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์แก่สังคมแล้วยังช่วยเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์ของอาจารย์เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  
ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และขณะเดียวกันเป็นการสร้าง
เครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นแหล่งงานของนักศึกษาในอนาคต นอกจากนั้นการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยยังท าให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเรียนที่รู้
ในเชิงบูรณาการและมีแนวทางในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ที่เป็นนโยบายหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันได้อย่างถ่องแท้ ชัดเจน เพราะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจาก
ภาคสนามที่โรงเรียนซึ่งเป็นการเรียนรู้จากสภาพจริงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา
ให้เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนและสังคม ท าให้นักศึกษาได้ใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้กับชุมชนได้กว้างขวางขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการรับใช้ชุมชนและสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 : 7)  
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 การด าเนินงานการบูรณาการงานวิชาการงานกับการเรียนการสอนและการวิจัย จึง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาในมาตรา 24 (5) ที่ระบุไว้ว่า “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมี
ความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้” และมาตรา 30 ที่ระบุไว้
ว่าให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา และถือว่าเป็นหนึ่งใน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม ในรูปแบบ
ต่างๆ ตามความถนัด และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2558 : 7) 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ผู้สอนในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องมีทักษะ
ในการน ากระบวนการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะการวิจัยเป็นกระบวนการ
แสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
             จึงสรุปได้ว่าการบูรณาการงานวิชาการกับงานการเรียนการสอนและการวิจัยเป็นการ
น าเอาศาสตร์ของงานการบริการงานวิชาการ งานการเรียนการสอนและงานวิจัยที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน มาผสมผสานเข้าด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันจนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนใน
ตัวเองเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่นที่รับ
บริการตามสภาพบริบทของชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น  โดยยึดความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่รับบริการ
เป็นหลัก             
  

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)       

         ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
  การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่

ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่อันเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต นับตั้งแต่รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้พระราช
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาสถาบันการศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชนได้
ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้นตามล าดับตาม
ความต้องการจ าเป็นของแต่ละสถาบันและหน่วยงาน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียน
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การสอนนั้นได้มีการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้มีนักวิชาการให้ความหมายของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการทั้งของไทยและต่างประเทศพอสรุปได้ ดังนี้  
             สมถวิล วิจิตร วรรณา สุภมาศ อังศุโชติ รัชนีกูล ภิญโญ ภานะวัฒน์ สุนิสา จุ้ยม่วง และ     
ศรีชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์ (2556 : 7)  ได้ให้ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้ว่า เป็นการวิจัยที่มุ่ง
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า มุ่งแก้ปัญหางานในหน้าที่ของตนหรือของทั้งหน่วยงาน ผลของการวิจัย
นี้ใช้ได้ในขอบเขตของปัญหานั้น 
             นวลอนงค์  บุญฤทธิ์พงศ์ (2556 : 17) ได้สรุปความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ไว้ว่า 
เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
             วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์ (2558 : 31) ได้กล่าวถึงความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้ว่า 
เป็นการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และตีความหมายอย่างมีระบบ และยืดหยุ่นเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เฉพาะถึงการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจดีขึ้น หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานท่ีท าอยู่ของผู้วิจัย และผู้ที่เก่ียวข้อง  
 สมปอง พะมุลิลา (2561) ได้ให้ความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า เป็นกระบวนการวิจัย  
ที่มีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหา เป็นการทดลองปฏิบัติในสถานการณ์ตามธรรมชาติโดยวิเคราะห์
สถานการณ์อย่างลึกซึ้งและเหมาะสม เน้นที่การสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นตอนและบันทึก
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการวิจัย จนเกิดองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากกระบวนการวิจัยน ามาประมวลเป็นแนวคิด หลักการและสร้างเป็นทฤษฎีได้ 
           จอนห์สัน (Johnson, 2008 : 28) ให้ความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า เป็นการวิจัย
ระหว่างการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานก าลังเผชิญอยู่ โดยเป็นกระบวนการศึกษาสภาพ
หรือสถานการณ์ที่เป็นจริงของสถานศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจและพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน  
           จึงสรุปได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เฉพาะ
เรื่องท่ีพบในการปฏิบัติงาน โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และตีความหมายสิ่งที่
เกิดขึ้นอย่างมีระบบและยืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้น ๆ
เพ่ือแก้ปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานก าลังเผชิญอยู่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
       ประโยชน์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ    
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเอ้ือต่อการท างานในลักษณะการบูรณาการงานการเรียนการสอนกับ
การวิจัยต่อสถานศึกษาและชุมชน  มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวงกว้างดังที่  ธีระ 
รุญเจริญ (2546 : 149) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้ดังนี้ 

http://clm.up.ac.th/SearchPortal.aspx?word=%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a5+%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2&type=au:
http://clm.up.ac.th/SearchPortal.aspx?word=%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8+%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b4&type=au:
http://clm.up.ac.th/SearchPortal.aspx?word=%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%a5+%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%82%e0%b8%8d%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c&type=au:
http://clm.up.ac.th/SearchPortal.aspx?word=%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2+%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5&type=au:
http://clm.up.ac.th/SearchPortal.aspx?word=%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2+%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5&type=au:
http://clm.up.ac.th/SearchPortal.aspx?word=%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c+%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c&type=au:
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  1. ให้โอกาสครูในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะการท าวิจัย การประยุกต์ใช้  การตระหนักถึง
ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น  
  2. เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหรือสะท้อนผลการท างาน 
  3. เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากช่วยพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
ช่วยท าให้เกิดการพัฒนาทีต่อเนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการวิจัยในที่ท างานซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร เนื่องจากน าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและการแก้ปัญหา 
  4. เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติในการวิจัย ท าให้กระบวนการวิจัยเป็น
ประชาธิปไตย และท าให้เกิดการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติ 
  5. ท าให้ครูเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
  6. เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหรือสะท้อนผลการ
ท างาน 
  7. ช่วยตรวจสอบวิธีการท างานของครูที่มีประสิทธิผล 
 
  จึงกล่าวได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการช่วยลดช่องว่างระหว่างการค้นหาความรู้  กับการน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าความรู้มาทดลองใช้ด้วยการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความม่ันใจให้กับนักวิจัยในการน าความรู้ทางวิชาการมาใช้กับความเป็นจริง
และรับรู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง เป็นการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นอกเหนือจากการสะท้อนผลการท างาน รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน
เป็นทีมที่ก่อให้เกิดการท างานในเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
            กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ    
 เคมมิส และแม็กแท็กการ์ด (Kemmis and McTaggart, 1988:15) ได้กล่าวถึง กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการว่าประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการขั้นสังเกตการณ์และขั้น
สะท้อนการปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นที ่1 ขั้นวางแผน (Planning)  เริ่มต้นด้วยการส ารวจปัญหาที่ส าคัญระหว่างครูและ
นักเรียน ผู้ปกครองและ/หรือผู้บริหาร เพ่ือให้ได้ปัญหาที่ส าคัญ ตลอดจนการแยกแยะรายละเอียดของ
ปัญหานั้น เกี่ยวกับลักษณะของปัญหา เป็นปัญหาเกี่ยวกับใคร มีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร เช่น ครู
ต้องเปลี่ยนวิธีสอน นักเรียนต้องท างานเป็นกลุ่มเป็นต้น ในขั้นตอนการวางแผนจะมีการปรึกษาร่วมกัน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียนอย่างครอบคลุมทุกแง่ทุกมุม 
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             ขั้นที ่2 ขั้นปฏิบัติการ (Action)  หลังจากที่ร่วมกันวางแผนเสร็จสิ้นถึงขั้นลงมือปฏิบัติตาม
แผนการด าเนินงาน โดยใช้การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นร่วมกันของทีมงานเพ่ือท าการแก้ไข
ปรับปรุง ฉะนั้นแผนที่ก าหนดควรมีการยืดหยุ่นปรับแก้ได้  โดยผู้วิจัยต้องใช้วิจารณญาณ และการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม และมุ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
        ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) เป็นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะที่
ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่วางไว้โดยการจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่คาดหวังและ        
ไม่คาดหวัง โดยสังเกตกระบวนการปฏิบัติ (The Action Process) และผลของการปฏิบัติ            
(The Effects of Action)  
       ขั้นที่ 4 ขั้นการสะท้อนการปฏิบัติ (Reflect) เป็นขั้นสุดท้ายของวงจรการท าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ คือการประเมินผลหรือตรวจสอบการปฏิบัติงาน หรือสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติของข้อจ ากัดที่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัยกับผู้เกี่ยวข้องควรน าข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้จากเครื่องมือต่าง ๆมา
ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่าง ๆที่สัมพันธ์กับสภาพสังคมหรือสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการ
อภิปรายปัญหา การประเมินโดยกลุ่มท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรม 
และเป็นข้อมูลพื้นฐานน าไปสู่การปรับปรุง และการวางแผนปฏิบัติต่อไป   
             ขณะเดียวกันพอเพียง ทรัพย์อินทร์ ไพบูลย์  อ่อนมั่ง และสุภาพร สุกสีเหลือง (2551) ได้
เสนอลักษณะของวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (The Action Research Spiral)  ไว้ 4 ขั้นตอนคือ 
  1. การวางแผน (The Plan) เป็นการตั้งความคาดหวัง การมองไปในอนาคต 
  2. การปฏิบัติ (Action) เป็นการปฏิบัติตามความคาดหวังที่วางไว้ ภายใต้การท างานที่มา
จากแนวคิดตามข้อตกลงของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ผ่านการวิเคราะห์ 
วิจารณ์มาแล้ว และระหว่างการปฏิบัติงานจะมีการบันทึกรายงาน เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ วิจารณ์
กันอีกในภายหลัง 
  3. การสังเกต (Observation) เป็นการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานไว้ใช้ในการสะท้อนเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน มีการวางแผนการสังเกตอย่างรอบคอบ และผู้สังเกตจะต้องเป็นผู้ที่มี 
ความไวในการจับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดฝัน 
  4. การสะท้อน (Reflection) เป็นการสะท้อนถึงการปฏิบัติงาน การกระท าตามที่บันทึก
ไว้จากการสังเกต เก็บข้อมูล โดยใช้การอภิปรายกลุ่มร่วมกัน และถือว่าเป็นการประเมินอย่างหนึ่ง 
และเป็นการให้ข้อแนะน าในการวางแผนปฏิบัติครั้งต่อไป 
         Coghlan & Brannick (2001 : 19)  อ้างถึงใน วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์ (2558) ได้แบ่ง
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นขั้นตอนเบื้องต้น 1 ขั้นตอน คือ การท าความเข้าใจบริบทของ
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขและการก าหนดจุดมุ่งหมายการปฏิบัติการเป็นล าดับแรก และมีการปฏิบัติตาม
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ขั้นตอนหลักอีก 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวินิจฉัย (Diagnosing) 2) การวางแผนปฏิบัติการ (Planning) 3) 
การลงมือปฏิบัติการ (Taking action) และ 4) การประเมินผลการปฏิบัติการ (Evaluation action)  
             ทั้งนี้การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยต้องตระหนักอยู่เสมอว่ากลุ่ม บุคคลที่
เกี่ยวข้องมีความส าคัญต่อกระบวนการด าเนินการวิจัย ไม่ควรจะท าตามล าพังและควรใช้วงจรของ
กระบวนการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน  การปฏิบัติ  การสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบัติ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนงานแล้วด าเนินกิจกรรมที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งวงจรทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าวจะมี
ลักษณะการด าเนินการเป็นบันไดเวียน (Spiral) และมีการกระท าซ้ าตามวงจร จนกว่าจะได้ผล
ปฏิบัติการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับต้องบันทึกผลในทุกๆ ขั้นตอนที่ส าคัญ นั่นคือ          
1) บันทึกผลของการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติ 2) บันทึกผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้
ภาษาและการสื่อสารในห้องเรียน หรือ หน่วยงานและกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข  
3) บันทึกผลของการเปลี่ยนแปลงการสัมพันธภาพทางสังคมและการจัดระบบองค์กรที่ช่วยลด
อุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติ 4) บันทึกผลของการพัฒนาการที่เป็นข้อค้นพบที่ส าคัญของการวิจัย 
           จึงสรุปได้ว่าการน ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะช่วย
ให้ผู้สอนสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของผู้เรียนและสามารถ
แก้ปัญหาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างแท้จริงและจ าเป็นต้องอาศัยผู้มีส่วนร่วมใกระบวนการวิจัย
มีการสะท้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นส าหรับการ
ปฏิบัติในครั้งต่อไป ซึ่งการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ    
4 ขั้นตอน (P-A-O-R) คือ มีการวางแผนการท างานร่วมกับนักศึกษา (Plan)  ปฏิบัติการภาคสนามใน
การเป็นวิทยากรร่วมกัน (Action) ขณะปฏิบัติมีการสังเกต (Observation) บันทึกผลการท างาน และ
น าผลการปฎิบัติการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการสะท้อนกลับหลังการปฏิบัติงานร่วมกัน 
(Reflection) โดยการบูรณากระบวนการดังกล่าวควบคู่กับการบริการงานวิชาการกับการเรียน     
การสอนและการวิจัยไปพร้อมกันและน ามาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป 
         

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่น  

 ความหมายของแหล่งการเรียนรู้   
 นับตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แหล่งการเรียนรู้จึงมีบทบาทส าคัญในฐานะที่เป็นแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้มีนักวิชาการและผู้รู้ได้ให้
ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ไว้ใกล้เคียงกันพอประมวลสรุปได้ดังนี้ 
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    กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 144) ได้ให้ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ว่า 
หมายถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้           
            จันทรา อ่อนระหง (2550 : 10) ได้ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่า  หมายถึงแหล่ง หรือที่
รวมซึ่งอาจเป็นสภาพหรือสถานที่หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วยข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มี
กระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการสอนที่มีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอน
ที่มีครูเป็นผู้สอนหรือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นการเรียนที่มีก าหนดเวลายืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน 
             ส่วนมะลิวัลย์ จันทกนกากร (2561) ได้สรุปความหมายของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นว่า
หมายถึง ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ 
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา สถานประกอบการ วัด 
ครอบครัว ชุมชน องค์การภาครัฐและภาคเอกชน แหล่งข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งการ
เรียนรู้อื่นๆ  

 จึงสรุปความหมายของแหล่งการเรียนรู้ได้ว่า หมายถึงแหล่งหรือศูนย์รวมของข้อมูล 
ข่าวสาร  ความรู้ ประสบการณ์ สารสนเทศ และเทคโนโลยี  ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เอ้ือประโยชน์ต่อการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

 ประเภทของแหล่งการเรียนรู้    
 แหล่งการเรียนรู้สามารถจัดแบ่งได้หลายลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหน่วยงานหรือองค์กร
และเป้าหมายในการจัดท าหรือสร้างข้ึน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547 : 3-4) ได้แบ่งแหล่งการเรียนรู้ ไว้เป็น 
2 กลุ่ม ดังนี้   
             1. แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศน
ศึกษา ห้องจริยธรรม ห้องศิลปะ ตลอดจนการใช้อาคารสถานที่บริเวณและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเช่น  
หอ้งอาหาร สนาม ห้องน้ า สวนดอกไม้ สวนสมุนไพร แหล่งน้ าในโรงเรียนฯลฯ 
             2. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ครอบคลุมทั้งด้านสถานที่และบุคคล  ซึ่งอาจอยู่ในชุมชนที่
ใกล้เคียงโรงเรียนที่พานักเรียนไปศึกษาหาความรู้  เช่นแม่น้ า  ภูเขา  ชายทะเล วัด ตลาด ห้องสมุด
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ประชาชน สถานีต ารวจ สถานีอนามัย สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ทุ่งนา สวนผัก สวนผลไม้ แหล่งทอผ้า 
ร้านอาหาร คนตรีพ้ืนบ้าน การละเล่นพื้นเมือง  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน แหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
ฯลฯ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ไป
พร้อมกัน  
 กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : หน้าค าน า) ได้จัดโครงการท่องเที่ยวทัศนศึกษา
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและได้เสนอแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ แบ่งออกเป็น  5 
ประเภท ดังนี้ 
            1. แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อาทิ โครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา  โครงการศิลปาชีพสวนจิตรลดา  อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท
รา-บรมราชชนนี ฯลฯ 
           2. แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน และโบราณสถาน เช่น 
พระบรมมหาราชวัง พระราชวังสนามจันทร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วังสวนผักกาด อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ    
            3. แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม เช่น เมืองโบราณ 
ตลาดน้ า สวนสยาม โรงละครแห่งชาติ เมืองจ าลอง ฯลฯ 
             4. แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางธรรมชาติ เช่น สวนสัตว์เปิดเขาเขียว พัทยา ฯลฯ   
             5. แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ราชการ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้ไปพร้อมกัน
อาจเป็นเป็นหน่วยราชการและสถานที่ส าคัญของชาติ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ พระที่นั่งอนันตสมาคม 
รัฐสภา ฯลฯ   
 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่เขต1 (2546 : 4) ได้จัดแบ่งแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนไว้ 5 ประเภทดังนี้ 
             1. แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ      
 2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนสถาน และโบราณวัตถุและศาสนา            
 3. แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพิพิธภัณฑ์  
 4. แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ   
 5. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ      
             เพ่ือเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียน
ได้เต็มศักยภาพ และผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สติปัญญาและสังคม
โดยรวม สามารถจัดแหล่งเรียนรู้ได้เป็น 8 ประเภทดังนี้ (ยุพิน อินทะยะ, 2559 : 11)  
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          1. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   เช่น โครงการห้วยฮ่องไคร้ 
โครงการหลวงอ่างขาง ฯลฯ   
           2. แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน และโบราณสถาน เช่น วัดพระธาตุดอยสุ
เทพ เวียงกุมกาม วัดเจดีย์หลวง วัดเชียงมั่น   เวียงท่ากาน ฯลฯ   
           3. แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติจังหวัดล าพูน ฯลฯ        
           4. แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม เช่น พืชสวน โลก ศูนย์วัฒนธรรม
เชียงใหม่ งานหัตกรรมหมู่บ้านถวาย ฯลฯ  
            5. แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เช่น น้ าตกห้วยแก้ว   อุทยานแห่งชาติออบหลวง วนอุทยาน 
สุเทพ-ปุย  น้ าพุร้อนสันก าแพง ฯลฯ   
           6. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ราชการ เช่น สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไปรษณีย์ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ พระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ฯลฯ   
           7. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานประกอบการ เช่น ส านักพิมพ์ในท้องถิ่น   แหล่งผลิตสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชน และสถานประกอบการในท้องถิ่น ฯลฯ  
            8. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านโซเชียลมีเดีย 
 จากการแบ่ง ประเภทหรือลักษณะของแหล่งการเรียนรู้ดังกล่าวมาสามารถสรุปแหล่งการ
เรียนรู้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 
 1. แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล ได้แก่ครู ผู้ปกครอง ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน บุคคลที่มี
ความรู้ ความสามรถและเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปินแห่งชาติ เป็นต้น 
 2. แหล่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนจะศึกษาหา
ความรู้ได้จากสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ า ล าธาร กรวดหิน ดินทราย 
ชายทะเล และปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ 
  3. แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรม สารสนเทศและเทคโนโลยี
ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ซึ่งมีท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 3.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้แก่ห้องสมุด ห้องศูนย์วิชาการ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
สวนวิทยาศาสตร์ สวนคณิตศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สวนสมุนไพร ห้อง
พิพิธภัณฑ์โรงเรียน เป็นต้น 
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 3.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ได้แก่โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์  ห้องสมุด
ประชาชน  สถาบันทางการศึกษา สวนสาธารณะ ตลาด บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ 
แหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่หน่วยงานและเอกชนจัดขึ้น เช่น ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านควายไทย 
โครงการตามแนวพระราชด าริต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นต้น 

 คุณค่าและความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้  
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.
2545  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อแหล่งการเรียนรู้และได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.2542 ในหมวด 4  มาตรา 25 ระบุไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริม การด าเนินงานและการจัดตั้ง
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์ สวนสัตว์  สวนสาธารณะ 
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานและเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2553 : 9)  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา จึงมีความส าคัญจ าเป็นที่ต้องเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน
ได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้กรม
ศิลปากร  จัดท าโครงการท่องเที่ยวทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนขึ้น และให้มี
การด าเนินการตั้งแต่พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา (กรมศิลปกร, 2545 : ค าน า) ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวใหม่ของ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสถานการณ์จริงและได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ เป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้กว้างไกล เกิดความทรงจ าที่
ประทับใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มีแรงบันดาลใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งขึ้น 
และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน   
 นอกจากนี้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 144) ได้ให้แนวทางในการจัด
แหล่งการเรียนรู้ส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสาระและมาตรฐาน
ของหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   โดยให้มีการจัดแหล่งการเรียนรู้เพ่ือสนองความต้องการของ
ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ เรียนได้รับความรู้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ถูกต้องเหมาะสม การจัดแหล่งการเรียนรู้จึงเป็นการจัดในลักษณะที่เป็นแหล่งรวมวิทยาการ และให้
เป็นที่ยอมรับของสังคมว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าของประชาชน  
    แหล่งการเรียนรู้จึงมีคุณค่าและมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติใน
วงกว้างซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บุคคลได้ศึกษาตามอัธยาศัยและเรียนรู้อย่างอิสระไม่มีขีดจ ากัด 
 2. เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้บุคคลได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 3. เป็นแหล่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การศึกษาค้นคว้า และการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 4. เป็นแหล่งเสริมสร้างประสบการณ์จริงและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการลงมือท าให้แก่
ผู้เรียน 
 5. เป็นแหล่งเสริมสร้างให้บุคคลเกิดความรู้ ความคิด และการปฏิบัติเป็นองค์รวมในเวลา
เดียวกัน 
  6. เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้า และการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้
เยาวชนได้เรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจ  
  7. ช่วยสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 8. ช่วยสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความเป็นไทย และซาบซึ้งในเอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น    
 9. ช่วยเสริมสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 10. ชว่ยปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมที่
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติ    
 11. เป็นแหล่งรวมวิทยาการและสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ 

             ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 ได้มีผู้ให้ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ไว้อย่างหลากหลายแต่พอสรุป
ได้ 2 ลักษณะ คือ   
              1. ความหมายในฐานะที่ เป็นองค์ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึง หมายถึง ความรู้ 
เกร็ดความรู้ กฎระเบียบทางสังคมและแนวทางในการด าเนินชีวิตในสังคม ที่ได้รับมาจากพ้ืน
ฐานความรู้ หรือความรอบรู้ที่บุคคลได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์สืบต่อกันมา ตามสภาพแวดล้อม 
สภาพภูมิศาสตร์ และกระบวนการทางสังคม 
             2. ความหมายในฐานะที่เป็นทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงหมายถึงบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุลกับ
สภาพแวดล้อมในสังคม มีความเหมาะสมกับยุคสมัย และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ปัจจุบัน   
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             ไม่ว่าจะให้ความหมายในลักษณะใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
หลัก เช่นคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2544 : 129) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาชาวบ้าน
ไว้ว่า หมายถึงความรู้ความสามารถ วิธีการ และผลงานที่คนท้องถิ่นได้คิดค้นขึ้นเอง ท าเองและ
น ามาใช้แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย แล้วปรับปรุงถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่ง   
สู่คนอีกรุ่นหนึ่ง บังเกิดผลดีงามมีคุณค่า 
             ขณะที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547 : 42) ได้ให้ความหมายของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไว้ว่า หมายถึง ความสามารถของบุคคลในท้องถิ่นที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จน
สามารถสร้างชิ้นงานหรือผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าทดลองปฏิบัติ แล้วบังเกิดผลเป็นที่พอใจ  
เช่นเดียวกับที่เฟ่ืองฟ้า หนองบุญมาก(2561) ได้ให้ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า หมายถึงความรู้
หรือประสบการณ์ดั้งเดิมของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษหรือ
ถ่ายทอดต่อกันจากสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน เช่นจากสถาบันครอบครัว สถาบันความเชื่อและศาสนา 
สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ 
            นอกจากนั้นส านักนักงานโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2548 : 16) ได้ให้ความหมายของค าว่าภูมิปัญญา ภูมิปัญญาไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงของความหมายของค าไว้ดังนี้   
           ภูมิปัญญา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อ 
และศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างไม่ขาดสายและ
เชื่อมโยงกันทั้งระบบในทุกสาขา  
            ภูมปิัญญาไทย  หมายถึง  ความรู้  ความสามารถ  ทักษะและเทคนิคการตัดสินใจ  ผลิตผล
งานของบุคคล อันเกิดจากการสะสมองค์ความรู้ทุกด้านที่ผ่านกระบวนการสืบทอด  พัฒนาปรับปรุง  
และเลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดี  สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่าง
เหมาะสมกับยุคสมัย 
             ภูมิปัญญาท้องถิ่น หากพิจารณาภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้ว
นั้นหมายถึง เทคนิควิทยาพ้ืนบ้านได้ด้วย โดยสถานวิจัยสังคมได้ให้ค าจ ากัดความว่า เทคโนโลยีนั้นเป็น
ความรู้ว่าจะท าสิ่งต่าง ๆอย่างไร โดยมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ เครื่องมือในการท าสิ่งนั้น ๆ และ
กระบวนการขั้นตอนในการท าสิ่งนั้น ๆ ซึ่งสามารถแยกได้ในลักษณะความรู้ที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นในท้องถิ่น เช่น การประยุกต์ใช้พลังคน 
สัตว์ และธรรมชาติ ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชน และเป็นทางเลือกใน
การด ารงชีวิตของมนุษย์ ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชน การประยุกต์แนวความคิดที่เป็นมรดกของ
คนไทยในการประกอบอาชีพ โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลักการพัฒนากิจกรรมหรืออาชีพของ
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ชุมชน เช่น แถบพ้ืนที่หรือท้องถิ่นใดเป็นที่ราบลุ่ม กิจกรรมของชุมชนก็คือ การท านา หรือการปั้นโอ่ง
และตุ่มน้ าจากดินเหนียว หรือการแกะสลักไม้เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยใช้ไม้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นเป็นต้น  

 
ลักษณะของภูมิปัญญาไทย  
ส านักงานโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ   

พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 (2548 : 20) ได้แบ่งลักษณะของภูมิปัญญาไทยไว้ 7 ประการดังนี้  
 1. ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเป็นทั้งความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม  
 2. ภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  
 3. ภูมิปัญญาไทยเป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของคน  
 4. ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัว และการเรียนรู้ เพ่ือ
ความอยู่รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม  
 5. ภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานส าคัญในการมองชีวิต เป็นพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  
 6. ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง  
 7. ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับสมดุลในการพัฒนาการทางสังคม  
 
             ลักษณะสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับวิถีชีวิต  

   ภูมิปัญญาไทยเกิดจากการสืบทอดหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชนท้องถิ่น  
ต่าง ๆ มีการพัฒนาเลือกสรรและปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านั้นจนเกิดทักษะและความช านาญที่
สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย แล้วเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ที่
เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด เช่น ภาษาไทย แพทย์แผนไทย เป็นต้น ภูมิปัญญา
ไทยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ระหว่างคนกับโลกซึ่งสัมพันธ์กับวิถีชีวิต 
ส านักงานโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (2548 : 20) ได้สรุปลักษณะความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการด าเนินวิถีชีวิตของคนได้ 
3  ลักษณะ ดังนี้ 
             1. ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันระหว่างคนกับ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช  
 2. ความสัมพันธ์ของคนกับบุคคลอ่ืน ที่อยู่ร่วมกันในสังคม หรือในชุมชน  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ ที่ไม่สามารถสัมผัสได้  
 ความสัมพันธ์ทั้ง 3 ลักษณะนี้ คือ สามมิติของเรื่องเดียวกัน หมายถึงวิถีชีวิตชุมชนที่สะท้อน
ออกมาเป็นภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพเหมือนสามมุมของรูปสามเหลี่ยม ภูมิปัญญาจึง
เป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตของคนไทย ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน ดังภาพที่ 2.1  
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     ภาพที่  2.1 แสดงลักษณะความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการด าเนินวิถีชีวิตของคน 

ทีม่า : ส านักงานโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2548 : 20) 

 
 จากแผนภูมิข้างต้น  จะเห็นได้ว่าลักษณะภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว  จะแสดงออกมาใน 3  ลักษณะดังนี้ 
             ลักษณะที่ 1 ภูมิปัญญาในการด าเนินวิถีชีวิตขั้นพ้ืนฐานด้านปัจจัยสี่ ซึ่งประกอบด้วย อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ตลอดทั้งการประกอบอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น      
        ลักษณะที่ 2 ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับบุคคลอ่ืนในสังคม จะแสดง
ออกมาในลักษณะจารีต ขนธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและนันทนาการ ภาษาและวรรณกรรม ตลอด
ทั้งการสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น 
             ลักษณะที่ 3 ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ ์สิ่งเหนอืธรรมชาติจะ
แสดงออกมาในลักษณะของการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น 

คน 
สังคม 
 

คน 
 

ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
 

สิ่งเหนือ 
ธรรมชาติ 

 

- ปัจจัยสี่ 
- การจัดการ 
- อาชีพ 

- ศิลปะและนันทนาการ 
- จารีต ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
ภาษาและวรรณกรรม 

- สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
- ศาสนา 
- ความเชื่อ 
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 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           การก าหนดประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นพบว่ามีการแบ่งประเภทไว้อย่างหลากหลาย
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่หน่วยงาน และองค์กรแต่ละแห่งน ามาก าหนด เช่น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี (2544 : 6) ได้ก าหนด
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือจัดกลุ่มครูภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 9 ด้าน ดังนี้              
 1. ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิค
ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยีโดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิมซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองใน
สภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด 
การแก้ปัญหาด้านการผลิตและการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรเป็นต้น 
 2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
แปรรูปผลผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นขบวนการให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม
เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารากลุ่มโรงสีกลุ่มหัตถกรรมเป็นต้น 
 3. ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษา สุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ เช่น ยาจาก
สมุนไพรอันมีอยู่หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ้าน เป็นต้น 
 4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความสามารถ เกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การบวชป่า การสืบชะตาแม่น้ า การ
ท าแนวปะการังเทียมการอนุรักษ์ป่าชายเลนการจัดการป่าต้นน้ าและป่าชุมชนเป็นต้น 
 5. ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ได้แก่ ความสามารถในด้านการสะสมและบริหารกองทุน
และสวัสดิการชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่
ของสมาชิกในกลุ่ม เช่น การจัดการกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึง
ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน และการจัดระบบ
สวัสดิการบริการชุมชน 
 6. ด้านศิลปกรรม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ 
เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ การละเล่นพ้ืนบ้าน และ
นันทนาการ เป็นต้น 
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 7. ด้านภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ ความสามารถในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านภาษาคือภาษาถิ่นภาษาไทยในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงด้านวรรณกรรมท้องถิ่นและการจัดท า
สารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟ้ืนฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่นต่าง ๆ 
 8. ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ได้แก่ ความสามารถประยุกต์ และปรับใช้หลักธรรม 
ค าสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อและประเพณีที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม เช่น การถ่ายทอดวรรณกรรม ค าสอน การบวชป่า การประยุกต์ประเพณีบุญประทายข้าว เป็นต้น 
 9. ด้านโภชนาการ ได้แก่ ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์และปรุงแต่งอาหารและ
ยาได้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในสภาวการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนผลิต เป็นสินค้าและบริการ
ส่งออกท่ีได้รับความนิยมแพร่หลายมาก รวมถึงการขยายคุณค่าเพ่ิมของทรัพยากรด้วย  
 นอกจากนี้  ส านักงานโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (2548 : 19-20) ได้แบ่งภูมิปัญญาไทยไว้ 10 สาขาดังนี้ 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และ
เทคนิค ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพา
ตนเองในภาวการณ์ต่าง ๆ ได้  

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการแปรรูปผลิตผล เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย 
ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการที่ท าให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ
ได้  

3. สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้
ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการ
สะสมและบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพ่ือส่งเสริมชีวิตความ
เป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพ
ชีวิตของคน ให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ 
เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นต้น  
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8. สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินงานของ
องค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนา และบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาท และหน้าที่ของ
องค์การ เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น  

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา
ทั้งภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษา ตลอดทั้ง ด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การ
จัดท าสารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรต หนังสือโบราณ การฟ้ืนฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของ
ท้องถิ่นตา่ง ๆ เป็นต้น  

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค า
สอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิด
ผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม  
             ทั้งนี้  ส านักงานโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยา วชนโดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 (2548 : 19-20) ได้สรุปถึงความแตกต่างกันของภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ว่า ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้และความสามารถโดยส่วนรวม 
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้และความสามารถในระดับท้องถิ่นซึ่ง
มีขอบเขตจ ากัดในแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาษาไทยเป็นภูมิปัญญาไทย ในขณะที่ภาษาล้านนา  ภาษา
อีสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 นอกจากนี้ จากการรายงานการประชุมระดมความคิดเพ่ือการวางแผนการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาไทยให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับสภาพชุมชนของส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ได้แบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้เป็น 4 ด้าน ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 : 171-175) 
 1. ด้านศิลปกรรม 
 2. ด้านภาษาและวรรณกรรม 
 3. ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี 
 4. ด้านโภชนาการ                                                  
 จึงสามารถสรุปประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นกลุ่มใหญ่ได้  2 กลุ่มคือ  
  1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นทรัพยากรทางการเรียนรู้ในฐานะที่เป็นแหล่งสร้างองค์
ความรู้ 
              2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นทรัพยากรทางการเรียนรู้ในฐานะบุคคลที่เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ัง 2 กลุ่มดังกล่าวสามารถแบ่งตามลักษณะการได้มาซึ่งภูมิปัญญานั้นแต่
ละกลุ่มได้เป็น 3 แบบคือ   
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 1. เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมานาน   
 2. ภูมิปัญญาที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา โดยการคิดต่อยอดจากภูมิปัญญา
ดั้งเดิม   
 3. เป็นภูมิปัญญาที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่โดยไม่มีใครคิด 
ขึ้นมาก่อน  
 คุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 นับจากอดีตสู่ปัจจุบันบรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์และสืบทอดภูมิปัญญาไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้คนในชาติเกิดความรักและความภาคภูมิใจ ที่จะร่วมแรงร่วมใจสืบสานต่อไปในอนาคต 
ภูมิปัญญาไทยจึงมีคุณค่าและความส าคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งดังที่ส านักงานโครงการ
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
(2548 : 16) ได้เสนอคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย สรุปได้ 5 ประการดังนี้ 

 1. ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น  
  ชาติไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงใช้ภูมิปัญญาในการสร้างชาติ สร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่
ประเทศชาติมาโดยตลอด นับตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระองค์ทรงปกครองประชาชน
ด้วยพระเมตตาแบบพ่อปกครองลูก ผู้ใด ประสบความเดือดร้อนก็สามารถตีระฆังแสดงความเดือดร้อน
เพ่ือขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ ท าให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ ต่อประเทศชาติ
ร่วมกันสร้างบ้านเรือนจนเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงใช้ภูมิ
ปัญญากระท ายุทธหัตถีจนชนะข้าศึกศัตรู และทรงกอบกู้ เอกราชของชาติไทยคืนมาได้  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่  9 พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญาสร้าง
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเหล่าพสกนิกรมากมายเหลือคณานับทรงใช้พระปรีชาสามารถแก้ไข
วิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ จนรอดพ้นภัยพิบัติหลายครั้ง พระองค์ทรงมีพระปรีชา
สามารถหลายด้าน แม้แต่ด้านการเกษตร พระองค์ได้พระราชทานทฤษฎีใหม่ให้แก่พสกนิกร ทั้งด้าน
การเกษตรแบบสมดุลและยั่งยืน ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม น าความสงบร่มเย็นของประชาชนให้กลับคืนมา  
 จากแนวพระราชด าริ "ทฤษฎีใหม่" ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ขั้น โดยเริ่มจาก ขั้นตอนแรก 
ให้เกษตรกรรายย่อย  "มีพออยู่พอกิน" เป็นขั้นพ้ืนฐาน โดยการพัฒนาแหล่งน้ าในไร่นา ซึ่งเกษตรกร
จ าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ มูลนิธิ และหน่วยงานเอกชน ร่วมใจกันพัฒนา
สังคมไทย ในขั้นที่สอง เกษตรกรต้องมีความเข้าใจในการจัดการในไร่นาของตน และ มีการรวมกลุ่มใน
รูปสหกรณ์ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพทางการผลิตและการตลาด การลดรายจ่ายด้านความเป็นอยู่ โดย
ทรงตระหนักถึงบทบาทขององค์กรเอกชน เมื่อกลุ่มเกษตรวิวัฒน์มาขั้นที่ 2 แล้ว ก็จะมีศักยภาพ ใน
การพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 3 ซึ่งจะมีอ านาจในการต่อรองผลประโยชน์กับสถาบันการเงินคือธนาคาร และ
องค์กรที่เป็นเจ้าของแหล่งพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิต โดยมีการแปรรูปผลิตผล เช่น  โรงสี 
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เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตผล และขณะเดียวกันมีการจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในชีวิต ประจ าวัน 
อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคม จะเห็นได้ว่ามิได้ทรงทอดทิ้งหลักของความสามัคคี
ในสังคมและการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งทรงสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรสร้างอ านาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจ 
จึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงจัดได้ว่าเป็นสังคมเกษตรที่พัฒนาแล้ว สมดังพระราชประสงค์ที่ทรงอุทิศพระ
วรกายและพระสติปัญญา ในการพัฒนาการเกษตรไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์  
 2. สร้างความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแก่คนไทย      
 ภูมิปัญญาไทยที่สร้างความภาคภูมิใจ ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแก่คนไทย ดังเป็นที่ปรากฏใน
ประวัติศาสตร์ไทย  และเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ เช่น นายขนมต้มเป็นนักมวยไทยที่มี
ฝีมือเก่งในการใช้อวัยวะทุกส่วน ทุกท่าของแม่ไม้มวยไทย สามารถชกมวยไทย จนชนะพม่าได้ถึงเก้า
คนสิบคนในคราวเดียวกัน แม้ในปัจจุบันมวยไทยก็ยังถือว่า เป็นศิลปะชั้นเยี่ยม เป็นที่นิยมฝึก และ
แข่งขันในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันมีค่ายมวยไทยทั่วโลกไม่ต่ ากว่า 30,000 แห่ง           
ชาวต่างประเทศที่ได้ฝึกมวยไทยจะรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจ ในการที่จะใช้กติกาของมวยไทย เช่น     
การไหว้ครูมวยไทย การออกค าสั่งในการชกเป็นภาษาไทยทุกค า เช่น ค าว่า “ชก”  “นับหนึ่งถึงสิบ”  
เป็นต้น และถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาไทย นอกจากนั้นยังมีอาหารไทยซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงง่าย พืชที่ใช้
ประกอบอาหารส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาถูก มีคุณค่าทางโภชนาการ และ
ยังป้องกันโรคได้หลายโรค เพราะส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ขิง ข่า กระชาย 
ใบมะกรูด ใบโหระพา ใบกะเพรา เป็นต้น  
 ภูมิปัญญาไทยที่เป็นภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมซึ่งมีความโดดเด่นจนได้รับการ   
ยกย่องว่าเป็นวรรคดีมรดกยังมีอีกมากมาย เพราะประเทศไทยมีอักษรไทยเป็นของตนเองมาตั้งแต่
สมัยกรุงสุโขทัย และวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน และวรรณกรรมไทยหลายเรื่องมีความไพเราะ ได้
อรรถรสครบทุกด้าน ซึ่งถือเป็นวรรณคดีมรดกของชาติที่ ได้รับการยกย่องและมีการแปลเป็น
ภาษาต่างประเทศหลายเรื่อง เช่นเรื่องพระอภัยมณี  พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร นัก
อักษรศาสตร์ผู้ปรีชาสามารถ ทรงแปลเรื่อง พระอภัยมณี ทั้งเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2495 
(ค.ศ. 1952) โดยคงลักษณะของบทกวีเอาไว้ด้วย  
 3. ประยุกต์ใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนากับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ได้น าหลักธรรมค าสอนของศาสนามาปรับใช้ใน วิถีชีวิตได้
อย่างเหมาะสม  ท าให้คนไทยเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ประนีประนอม รักสงบ  ใจเย็น      
มีความอดทน  ให้อภัยแก่ผู้ส านึกผิด ด ารงวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายปกติสุข ท าให้คนในชุมชนพ่ึงพาอาศัย
กันได้  แม้จะอดอยากเพราะแห้งแล้ง  แต่ไม่มีใครอดตาย เพราะพ่ึงพาอาศัยกัน แบ่งปันกันแบบ 
“พริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้”เป็นต้น ทั้งหมดนี้สืบเนื่องมาจากหลักธรรมค าสอนของ พระพุทธศาสนา
เป็นการใช้ภูมิปัญญา ในการน าเอาหลักของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน และ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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ด าเนิน  กุศโลบายด้านต่างประเทศ จนท าให้ชาวพุทธทั่วโลกยกย่องให้ประเทศไทย เป็นผู้น าทางพุทธ
ศาสนาและเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก   
 4. สร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 
  สังคมไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญแก่ภูมิปัญญาไทย และมีความเด่นชัดในเรื่องของการ
ยอมรับนับถือ คน สังคมและธรรมชาติอย่างยิ่ง  มีเครื่องชี้ที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากมาย ซึ่ง
ล้วนแสดงออกด้านการให้ความเคารพคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติ เช่น มีประเพณี
ไทยตลอดทั้งปี ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น ประเพณีสงกรานต์เป็น
ประเพณีท่ีท าในฤดูร้อนซึ่งมีอากาศร้อน ท าให้ต้องการความเย็น  จึงมีการรดน้ าด าหัว ท าความสะอาด
บ้านเรือน   การท านายฝนว่าจะตกมากหรือน้อยในแต่ละปีส่วนประเพณีลอยกระทง  มีคุณค่าอยู่ที่
การบูชาระลึกถึงบุญคุณของน้ าที่หล่อเลี้ยงชีวิตของ คน พืช และสัตว์  ให้ได้ใช้ทั้งบริโภคและอุปโภค  ใน
วันลอยกระทง คนจึงท าความสะอาดแม่น้ า ล าธาร บูชาแม่น้ า จากตัวอย่างข้างต้น ล้วนเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติทั้งสิ้นเช่นในการรักษาป่าไม้ต้นน้ าล าธาร มนุษย์ ได้
ประยุกต์ให้มีประเพณีการบวชป่า  ให้คนเคารพสิ่งศักดิ์ธรรมชาติ  และสภาพแวดล้อม  ยังความอุดม
สมบูรณ์แก ่ต้นน้ า  ล าธาร  ให้ฟื้นสภาพกลับคืนมาได้มากโดยเฉพาะสังคมไทยในชนบทในสมัยก่อนได้
ช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันกัน เคารพรักนับถือเป็นญาติกันทั้งหมู่บ้านจึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มี
ความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นธรรมชาติไม่ถูกท าลายไปมากนัก  เนื่องจากรู้จักท าพออยู่พอกิน ไม่
โลภมากและ  ไม่ท าลายทุกอย่างผิดกับในปัจจุบันมาก  ถือเป็นภูมิปัญญาที่สร้างความสมดุลระหว่าง
คน สังคม  และธรรมชาติ 
 5. เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัย 
  แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไป ความรู้สมัยใหม่จะหลั่งไหลเข้ามามาก แต่ภูมิ ปัญญาไทยก็
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย เช่น การรู้จักน าเครื่องยนต์มาติดตั้งกับเรือใส่ใบพัดเป็น
หางเสือ  ท าให้เรือสามารถแล่นได้เร็วขึ้นเรียกว่า เรือหางยาว การรู้จักท าการเกษตรแบบผสมผสาน  
สามารถพลิกฟ้ืนคืนธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์แทนสภาพเดิมที่ถูกท าลายไป การรู้จักออมเงิน สะสมทุน
ให้สมาชิกกู้ยืม ปลดเปลื้องหนี้สิน และจัดสวัสดิการแก่สมาชิก จนชุมชนมี ความมั่นคง เข้มแข็ง  
สามารถช่วยตนเองได้หลายร้อยหมู่บ้านทั่วประเทศ เช่น กลุ่มออมทรัพย์คีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จัดในรูปกองทุนหมุนเวียนของชุมชน จนสามารถช่วยตนเองได้ เมื่อป่าถูกท าลายเพราะถูกตัดโค่นเพ่ือ
ปลูกพืชแบบเดี่ยวตามภูมิปัญญาไทยสมัยใหม่ที่หวังร่ ารวยแต่ในที่สุดก็ขาดทุนและมีหนี้สิน 
สภาพแวดล้อมสูญเสีย เกิดความแห้งแล้ว  คนไทยจึงคิดปลูกป่าที่กินได้  มีพืชสวน พืชป่า ไม้ผล พืช
สมุนไพร  ซึ่งสามารถมีกินตลอดชีวิต เรียกว่า “วนเกษตร” บางพ้ืนที่เมื่อป่าชุมชนถูกท าลาย คนใน
ชุมชนก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มรักษาป่าร่วมกันสร้างระเบียบกฎเกณฑ์กันเอง ให้ทุกคนถือปฏิบัติได้ 
สามารถรักษาป่าได้อย่างสมบูรณ์ดังเดิม  
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 นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 57 ได้เน้นให้
หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยน า
ประสบการณ์ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษาและ ยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรี (2544 : 85) จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
กิจกรรมเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยเพ่ือด าเนินการ สรรหาบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญา ยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็น
ครูภูมิปัญญาไทยขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542  เป็นต้นมา พร้อมกันนั้นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จึงได้
จัดท านโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาไทย น าเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน 2542 และมีผลต่อการด าเนินงานจนถึงปัจจุบัน โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้  
  1. น าภูมิปัญญาเข้าสู่การศึกษาของชาติ โดยเลือกสรรสาระและกระบวนการเรียนรู้เข้าสู่
ระบบการศึกษาทั้งการศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตาม อัธยาศัย  
              2. ยกย่องและเชิดชูเกียรติ "ครูภูมิปัญญา" และสนับสนุนให้มีบทบาทเสริม ในการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาในการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกระบบ รวมทั้งให้แบบอย่าง และชี้น าด้านวิถีคิด วิถีการ
เรียนรู้และการด าเนินชีวิตที่ได้ผ่านการทดสอบมามาก 
              3. สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาที่หลากหลายให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
              4. ประมวลคลังข้อมูลเกี่ยวกับสารัตถะ องค์กรและเครือข่ายภูมิปัญญา ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น และระดับชาติ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีคุณค่าและมีความส าคัญยิ่งที่จะต้องได้รับการส่งเสริมเพ่ือเป็นแหล่ง
สร้างองค์ความรู้  และเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาให้ผู้คนในยุคปัจจุบันได้ศึกษา
เรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ในในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งเพ่ือเป็นถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลัง
ได้เห็นคุณค่าและความส าคัญในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์     
สืบสาน และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ที่อยู่คู่กับท้องถิ่น และสังคมโลกไปชั่วกาลนาน          
 
 
 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
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 ความเป็นมาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอไว้
ในข่าวส านักงานรัฐมนตรี (2558) เกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ไว้
ดังนี้ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด ารัสในเรื่องการศึกษา
ว่าการจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศเพราะทุกวันนี้การศึกษาของชาติค่อนข้างอ่อนแอ และ
มุ่งเน้นการเรียนการสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป ทรงมีพระราชดาริให้มีการน าองค์ 4 แห่ง
การศึกษาคือพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ตลอดจน สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง 
การคิด การถามและการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิค
ในการช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนเก่งมากขึ้น โดยทรงมีพระราชด าริให้น าทั้งสองเรื่องมาใช้ในการ
จดัการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลด
เวลาเรียนภาควิชาการลงแต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ   
มากขึ้น   
 จากนโยบายการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ดังกล่าวจึงน ามาสู่การปฏิบัติโดยก าหนดให้
โรงเรียนจัดให้นักเรียนเรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบ่าย 2 โมงครึ่งหรือเวลา 14.30 น. แต่เวลาที่
โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของแต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่าย 4 โมง หรือเวลา 
16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่างหลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่
โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมที่มี
ความหลากหลายที่ช่วยเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม และที่
ส าคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุกคนมี
ความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัดกิจกรรมไม่จ าเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้อง
เดียวกันหรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือท าร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพ่ือให้เด็ก 
ๆรู้จักปรับตัวมีการช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยเป็นการจ าลองสภาพ
จริงในสังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทยต่อไป 
 การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพ่ือเตรียมนักเรียนให้
พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาของ
โลก ที่เห็นพ้องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องของจิตส านึกต่อโลก ความรู้พ้ืนฐานการ
ประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และได้เน้นถึงทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริงกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ 
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โลกก าลังเปลี่ยนแปลงคนที่มีความรู้และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆได้เท่านั้นที่จะประสบความส าเร็จ ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  
นอกจากนั้นจากผลการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร และผลการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ผลการสอบ PISA ทั้ง ๆ ที่โรงเรียนใช้เวลาจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เป็นเวลา 
7 หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน เด็กคิดไม่เป็น วิเคราะห์ไม่ได้ ขาดทักษะชีวิต อัดแน่นเนื้อหาวิชาการมากกว่า
ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กนักเรียนมีภาระงาน การบ้านมากเกินไป หรือต้องน าการบ้านไปท าที่บ้าน     
เด็กเครียดและต้องเรียนพิเศษมาก จากที่กล่าวข้างต้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้น้อมน าพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
 
   วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 การบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เพ่ือขับเคลื่อนการน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  2. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 
  3. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม  
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล 
              4. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการ
เรียนรู้ 
  5. เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจ 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 ความหมาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือให้การน านโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ไปสู่
การปฏิบัติมีความชัดเจนตรงกันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
(2559 : 1-8 )  จึงก าหนดความหมายของค าส าคัญ ไว้ดังนี้ 
 1. ลดเวลาเรียน หมายถึง การลดเวลาเรียนภาควิชาการและการลดเวลาของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ เช่น การบรรยาย การสาธิต การศึกษาใบความรู้ ให้
น้อยลง 
 2. เพ่ิมเวลารู้ หมายถึง การเพ่ิมเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มี
ประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ท างานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรม
สร้างสรรค์ท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 3.  การบริหารจัดการเวลาเรียน หมายถึง การจัดสัดส่วนเวลาของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ให้น้อยลง และเพ่ิมเวลาของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติจริง และสร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความสนใจ ความ
ถนัดและความต้องการได้เพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ความมีน้ าใจ การท างานเป็นทีม 
และมีความสุขในการเรียนรู้ 

 แนวการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2559 : 1-8) ได้สรุปแนวการจัด“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ไว้ดังนี้ 
   ปัจจุบันนี้การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากมีแหล่งเรียนรู้สื่อ
และเทคโนโลยี เช่น Internet, Computer, Tablet หรือ Smart Phone และอ่ืน ๆ อีกมากมายที่
นักเรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องจ ากัดเฉพาะใน
ห้องเรียนตามเวลาที่ครูก าหนด นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกแห่ง ทุกเวลาทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนตามความพร้อม ความสามารถของนักเรียน ครูผู้สอนต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ และ
นักเรียนต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของตนเอง จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการที่
หลากหลายเช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน (Project-BaseLearning) เรียนรู้จากกิจกรรมการปฏิบัติจริง จากประสบการณ์ตรง ใช้
ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีการจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน ครูจะเปลี่ยน
บทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อ านวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จ และนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีมหรือจากกลุ่มเพ่ือนมากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้
ลักษณะนี้ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด ดังนี้ 
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 1. กิจกรรมเป็นทางเลือก สนองตอบความสนใจความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
 2. เรียนรู้หลักการ สร้างความรู้ผ่านกระบวนการและกิจกรรม (Process and Content) 
 3. ลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น อิสระ และปลอดภัย 
 4. ปรับบทบาทครูจากการเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาชี้แนะ (Coach & Mentor) 
 5. ครูผู้สอนควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง 
วิเคราะห์คุณภาพและพัฒนาการของนักเรียน มากกว่าการประเมินนักเรียนจากการสอบเท่านั้น 
 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิด “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” การจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้อาศัยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับตัว
ผู้เรียน เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้นในลักษณะที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยมีกรอบ
แนวคิดของทฤษฎีสรุปได้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 
2559 : 8) 
  1. นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง และนักเรียนแต่ละคนสร้างความรู้ด้วย
วิธีการที่แตกต่างกันรวมทั้งอาจแตกต่างกับแนวทางของผู้สอน 
  2. ประสบการณ์เดิมของนักเรียนเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการสร้างความรู้ใหม่และ
นักเรียนแต่ละคน มีความรู้และประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน 
  3. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การมีประสบการณ์ตรง และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันของผู้เรียนมีส่วนช่วยในการสร้างความรู้ใหม่ 
            4. ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู้ ตั้งค าถามที่ท้าทายความสามารถ กระตุ้น
สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการสร้างความรู้ และให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุก ๆ ด้าน 
  ทั้งนี้ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) มีสมมติฐานเกี่ยวกับการสร้างความรู้ของ
นักเรียน ดังนี้ 
            1. มนุษย์สร้างความรู้ผ่านกิจกรรมการไตร่ตรอง การสื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งท าให้
พวกเขาสร้างประสบการณ์ในการแก้ปัญหา โดยมีแผนภาพโมเดลการเพ่ิมพลังการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ในการอธิบายความอยากรู้อยากเห็นการมีปฏิสัมพันธ์ ความขัดแย้ง การไตร่ตรอง การจัด โครงสร้าง
ใหม่ การสร้างพลังกับเพ่ือนทางปัญญาการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1.1 ความอยากรู้อยากเห็นและความขัดแย้งเป็นกลไกส าคัญในการกระตุ้นให้นักเรียน 
อยากเรียน 
 1.2 การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 
 1.3 ความขัดแย้งทางปัญญานามาซึ่งการไตร่ตรอง 
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 1.4 การไตร่ตรองกระตุ้นให้เกิดการจัดโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 
 1.5 จากข้อที่กล่าวข้างต้นเกิดเป็นวงจร โดยประสบการณ์ของนักเรียนมีผลต่อการเกิด
ของวงจรและวงจรนี้เองที่ท าให้นักเรียนสามารถสร้างพลังการเรียนรู้ให้กับตนเอง 
 2. การสร้างความรู้ของนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกันและต่างจากท่ีผู้สอนคาดหวัง ผู้สอน
ต้องยอมรับและจัดการที่จะสนับสนุนสิ่งที่ผู้เรียนคิด 
 3. องค์ประกอบส าคัญในการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้ 
 3.1 การรวบรวมสิ่งที่นักเรียนสร้างข้ึนให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง 
 3.2 การสร้างแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างความรู้ 
 3.3 การวิเคราะห์ความคิดของนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอน 
 
 ดังนั้น แนวการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานนั้น ครูผู้สอนต้องใช้เวลาสอนเนื้อหาสาระให้น้อยลง แต่จัดเวลาส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง ซึ่งบทบาทการสอนของครูผู้สอนแม้จะน้อยลง แต่บทบาทที่เพ่ิมมากขึ้นของครูผู้สอน คือ 
ต้องมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมสื่อ แหล่งเรียนรู้ และเตรียมค าถาม
ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยยึดหลักการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ดังนี้(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 7) 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการ
แก้ปัญหาการท างานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงามและความมีน้ าใจต่อกัน 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ได้แก่ 
                2.1 ด้านพุทธิศึกษา คือ ความรอบรู้วิชาการท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตการศึกษา 
และการเรียนรู้ 
 2.2 ด้านจริยศึกษา คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืนมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีสานึกที่ดีต่อส่วนรวม 
 2.3 ด้านหัตถศึกษา คือ ความรู้และทักษะในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการทางาน 
 2.4 ด้านพลศึกษา คือการมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้อง และการออกกา
ลังกายให้เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและการสุขาภิบาล 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองตอบความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน
ทุกคน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมี
ประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ใช้ชุมชน
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุป
ความรู้น าเสนอ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพ่ือแสวงหาความรู้ ก าร
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการ
ท างานที่ทุกคนในทีมเน้นความเป็นระบบ มีวิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่าก าลังท าอะไร จะท าให้ดี
ขึ้นอย่างไร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี มีความเป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
 9. จัดกิจกรรมเรียนรู้ควบคู่กับการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
(AuthenticAssessment) โดยใช้เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงที่หลากหลาย ที่ให้ความส าคัญกับ
การประเมินผลการปฏิบัติ (Performance Assessment) 

 จากหลักการดังกล่าวครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทโดย จากเดิมที่คอยสอนเนื้อหา สาระ      
ใช้เวลาในชั้นเรียนมาก สั่งการให้นักเรียนได้ท าตามที่ครูก าหนด มาเป็นผู้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
ลดเวลาเรียนเนื้อหาในชั้นเรียนให้น้อยลง และส่งเสริม กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และเรียนรู้กับกลุ่มเพ่ือนมากขึ้น เพิ่มเวลารู้จากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ หรือกิจกรรมสร้างสรรค์
ต่าง ๆ ที่ครูจัดให้ทั้งในและนอกห้องเรียน ตามความถนัดความสนใจและความต้องการของนักเรียน 
ซึ่งมีประเด็นส าคัญท่ีครูผู้สอนต้องค านึงถึงในการจัดการเรียนรู้“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ดังนี้ 
 1. ครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดย
เชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นครูจึงควรน าแนวคิดนี้
ไปพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทนและเกิดทักษะที่ต้องการ 
 2. ครูผู้สอนต้องตระหนักว่าในการจัดการศึกษาแก่นักเรียนนั้น ควรส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความสนใจในการเรียนรู้ และมีพลังในการเรียนรู้ ไม่ใช่เน้นแต่เพียงเนื้อหา ความรู้ที่จะสอนเท่านั้น 
 3. ครูมีบทบาทเป็นผู้แนะน า สร้างบรรยากาศและจัดสถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่าการเรียนจากค าบอกของผู้สอน 
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 4. ครูต้องจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู และครูภายใน
สถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชน เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดประสบการณ์
ตรงกับนักเรียน 
 5. ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่าง
นักเรียนกับครูและนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพ่ือฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และทักษะส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6. ครูออกแบบ สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หน้าห้องเพียงอย่างเดียว 
 7. ครูผู้สอนควรสอนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ และแนวคิดที่ส าคัญ 
มากกว่าการท่องจ าได ้
 8. ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณค่า มีทัศนคติที่ดี และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มากกว่าที่จะน าความรู้ไปใช้ในการสอบเท่านั้น 
 9. ครูผู้สอนควรสอนให้นักเรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหาและเข้าใจการเชื่อมโยงกันของ
เนื้อหามากกว่าที่จะสอนเนื้อหาแยกกันเป็นเรื่องๆ 
 10. เน้นที่กระบวนการของการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าการเน้นไปที่ผลการเรียนรู้เพียง
อย่างเดียว 
 11. ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการใช้ค าถามกระตุ้น มากกว่าการให้
นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งเท่านั้น 
 12. ครูเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
 13. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่าง
สร้างสรรค ์
 14. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงตนเอง 
 15. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตส่วนดีและปรับปรุง
ส่วนด้อยของผู้เรียน 
 16. ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณ์กับชีวิตจริงเพ่ือฝึกการ
คิดการแก้ปัญหา และการค้นพบความรู้ 
 17. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มากกว่าการที่
นักเรียนเรียนรู้จากการท าแบบฝึกหัดและท่องจา 
 18. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ทั้งในด้านความเหมาะสมกับ
นักเรียนมากกว่าการใช้วิธีสอนแบบเดียวกันกับนักเรียนทั้งหมดทุกคน 
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 19. ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง ในการ
วิเคราะห์คุณภาพและพัฒนาการของนักเรียนมากกว่าการประเมินนักเรียนจากการสอบเท่านั้น 
               ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 7-8) ที่มุ่งเน้นให้
มีการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และได้กล่าวถึงการมีบทบาทร่วมกันระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนไว้ว่าผู้สอนจะต้องศึกษาค้นคว้า วิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นหลักจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตน  สร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
โดยยึดหลักว่า ทุกสถานที่ ทุกแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ และทุกสิ่งที่พบเป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งสิ้น ให้อิสระ
แก่ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ พัฒนาความคิด ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ให้ค าปรึกษา แนะน า 
เสริมแรง และเป็นตัวแบบที่ดี เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ยอมรับและพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น
บุคคลแห่ง   การเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการศึกษา 
ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ  และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการเรียนรู้สิ่งที่ตนสนใจ 
และให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ แสดงออกถึงการเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ใน 5 ด้าน (5ส) ได้แก่ 
สติปัญญา-ความรู้ความคิด ความสนใจ-กระตือรือร้นและตั้งใจเรียน การสืบเสาะ ค้นคว้าหาข้อมูลหรือ
ความรู้ การน าเสนอ ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้ผู้อ่ืนเข้าใจ การสร้างสรรค์ บูรณาการและประยุกต์
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริงหรือสถานการณ์ใหม่ตามความเหมาะสม  

 จากข้อมูลที่สรุปมาดังกล่าวจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ครูผู้สอนต้องค านึงถึงในการจัด
กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน คือใช้เวลาสอนเนื้อหาสาระให้น้อยลง กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดเวลาส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะที่  เป็นการเรียนรู้
ในเชิงรุก (Active Learning) ผู้เรียนมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริง และม่ีส่วนร่วมในการเรียนรู้เป็นทีมให้มากยิ่งขึ้น หากมีการปฏิบัติอย่างจริงจังย่อมส่งผลต่อ
การยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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แนวทางการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

 การก าหนดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาพิจารณาใช้แนวทางในการบริหารจัดการ
เพ่ือก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา สรุปได้ดังภาพที ่2.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.2 แนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพ 
                     ของสถานศึกษา 

แหล่งที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2559 : 7) 
 
 
 

สถานศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน 

-พัฒนาบุคลากร 
-จัดสรรงบประมาณและ   
 ทรัพยากร 
-ด าเนินงานแบบ 
 มีส่วนร่วม 
-ส่งเสริมสนับสนุน 
 ทางวิชาการ 
 

การด าเนินการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

 

จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 

จัดท า / คัดเลือกกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

 

จัดท าโครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
และจัดท าตารางเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

-นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

-วิจัย / ประเมินผลและพัฒนา
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิม

เวลารู้” 
    

ควบคุมคุณภาพ 

วิจัย / ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม 
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บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษา 
 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้ประสบผลส าเร็จ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 7) ได้ก าหนดบทบาท
ของผู้เกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษาไว้ดังนี้ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. เป็นผู้น าการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ระดับโรงเรียน และการ
บริหารจัดการเวลาเรียนที่เอื้อต่อการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

2. อ านวยความสะดวก ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ 
3. ประสานและแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาและ     

ภูมิปัญญาต่าง ๆ มาร่วมในการบริหารจัดการเวลาเรียน  การจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม     
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  

4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. จัดเวทีเสวนาททบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
6. น าผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน และผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการ

บริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ครูผู้สอน 
 1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดและความต้องการ จ าแนกเป็นระดับชั้นเรียน และเป็นรายบุคคล 
 2. ออกแบบกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักการและ
แนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 3. จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจ
นักเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ จัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
 4. ร่วมเสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติ และน าผลการพัฒนามาจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 5. ประเมินและพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน 
 6. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 7. รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
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 ผู้เรียน 
 1. สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางเรียน และวิธีการเรียนรู้ที่ก าหนดอย่าง
กระตือรือร้น และสนองตอบต่อกิจกรรมเต็มตามศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง 
 2. ส ารวจความสนใจ ความต้องการ และศักยภาพของตนเองเพ่ือวางแผนการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง 
 3. ค้นหาความถนัด ความต้องการของตนเอง 
 4. ฝึกฝน พัฒนาเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง 
 5. ประเมินและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 6. ให้ข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 7. ร่วมน าเสนอผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างภาคภูมิ 
 ผู้ปกครอง 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และให้
ความร่วมมือกับโรงเรียน ในการด าเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 2. ให้ข้อมูลป้อนกลับในการปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของผู้เรียน 
  3. ประเมินความก้าวหน้าการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน และร่วมชื่นชมผลงานของ
ผู้เรียน 
 
         จากแนวทางปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอไว้ดังกล่าวผู้วิจัย
ได้น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และให้นักศึกษาใช้เป็น
แนวทางในฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเป็นฐานและได้บูรณาการ
เข้าไปในบทเรียนของรายวิชา CI 3508 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในบทที่ 5 และในการน า
กิจกรรมไปใช้ในชั้นเรียนนั้น ได้ก าหนดให้นักศึกษาร่วมกันคิดออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา
รู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานคนละ 1 กิจกรรม โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาจัด
ระดับคุณภาพซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนนั้นยังมีจ านวนน้อย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
สถาบันหรือหน่วยงาน  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยพอสรุปได้ดังนี้        
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 ดนัย บัวสถาพร (2550) ได้ด าเนินการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี พบว่า กระบวนการพัฒนาประกอบด้วย         
4 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความตระหนักในปัญหาการมีส่วนร่วมร่วมกัน 2) ร่วมวางแผนและก าหนด
ทางเลือก ได้แก่ แผนปฏิบัติงานการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน 3) ร่วมลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานการ
พัฒนางานวิจัย 4) ร่วมประเมินผลและรายงานผล  
 นริศรา มหาวรรณ์ (2550) ได้ท าการศึกษาผลการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ในชุมชนเป็นสื่อในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เมี่ยงบ้านโป่งน้ าร้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า แผนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อ เรื่อง เมี่ยงบ้านโป่งน้ าร้อนทั้ง 8 แผนมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 สาระ       
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เมี่ยงบ้านโป่งน้ าร้อนที่เรียนโดยใช้แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนตั้งไว้ ในด้านเจตคติ ของ
นักเรียนมีระดับเจคติในเชิงบวกท้ังในด้านบทบาทผู้เรียน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และด้านบทบาทของ
ครูผู้สอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อเรื่อง เมี่ยงบ้าน
โป่งน้ าร้อน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย น าเอาแหล่งเรียนรู้
รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเชื่อมโยงกับชีวิต
จริงผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  
 กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ธัญญวลัย บุญประสิทธิ์และ สุนทรี ภิญโญมิตร (2553) ได้ศึกษาผล
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาพยาบาล โดยบูรณาการกับโครงการ
บริการวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับดี สมรรถนะการ
ใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนอยู่ในระดับต่ า และหลังเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส าหรับอาจารย์รับรู้สมรรถนะของนักศึกษาในระดับปานกลางทั้งก่อนเรียนและ    
หลังเรียน ค่าเฉลี่ยสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ2ของนักศึกษาอยู่ในระดับ
มาก 
 เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์ ณฐพร ค าศิริรักษ์ วีระชัย อ่ิมน้ าขาว ชาติ ไทยเจริญ และ กิตติศักดิ์ 
ไกรจันทร์ (2554) ได้ศึกษาผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาการควบคุมยาสูบกับวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัย 
พยาบาลศรีมหาสารคาม พบว่า สื่อการเรียนรู้ชุดที่ 8 การประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายเพ่ือการ
ควบคุมยาสูบ มีความคิดเห็นระดับมากสูงที่สุด ผลการประเมินความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
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บริการเยี่ยมบ้านให้ค าแนะน าการควบคุมยาสูบของนักศึกษาภาพรวม พบว่าผู้รับบริการ เยี่ยมบ้าน    
มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การบูรณาการท าให้เกิดผลดีกับทั้งสองวิชา 
 สายสมร เฉลยกิตติ จุฑารัตน์ บันดาลสิน กุสุมา กังหลีและพรนภา ค าพราว (2557) ได้
ด าเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ต่อการมีจิตอาสาและความสุขในการเรียนของนักเรียนพยาบาล
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พบว่า คะแนน จิตอาสาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

ถึงมากที่สุด เรียงล าดับได้ดังนี้ ด้านความมีน้ าใจ ( X = 4.51, S.D.= .61) ด้านความสามัคคี                   

( X  = 4.47, S.D. = .61) ด้านความเสียสละ ( X  = 4.46, S.D. = .59) ด้านการท างานเป็นทีม        

( X  = 4.42, S.D. = .63) ด้านความรับผิดชอบ ( X   = 4.33, S.D. = .66) และด้านการคิดวิเคราะห์ 

( X   = 4.18, S.D. = .64)  
 สุกัญญา งามบรรจง (2559) ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรูปเพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูปเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูปที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการ จัดการเรียนรูป 4) การวัดและประเมินผล         
5) ปัจจัยสนับสนุน 6) เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปช็ โดย ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) ขั้นที่ 2 เลือกสนใจตามถนัด 
(Choose) ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัดปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) ขั้นที่ 4 สะท้อน แก่นการเรียนรู้
(Reflect) ขั้นที่ 5 การยกระดับสู่คุณภาพ (Enhance) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัด กระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้มีความ เหมาะสม 
เป็นไปได้และเป็นประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูป
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้  2.1 ผู้เรียนที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรูปดังกล่าว มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ความสามารถในวิธีการคิดเกี่ยวกับ
การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 2) ความสามารถในวิธีการท างานเกี่ยวกับทักษะ
การสื่อสาร และการร่วมมือท างานเป็นทีม 3) ความสามารถในการใช้เครื่องมือการท างานเกี่ยวกับการ
รู้เท่าทันสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ และ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) การประพฤติ
และปฏิบัติในการด ารงชีวิตเกี่ยวกับเป็นพลเมือง และพลโลก ความรู้ ทักษะ และเจตคติอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 2.2 ผลการประเมินความสุขในการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม ต่าง ๆ มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งในและนอกห้องเรียน กล้าแสดงความ
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คิดเห็น ในมุมมองที่แตกต่างกันด้วยความมั่นใจ แสดงแนวคิดที่แปลกใหม่หลากหลายในการแก้ปํญหา 
ผู้เรียน มีการน าเสนอเหตุผลในการเรียนรู้และท้าทาย น าเสนอผลงานจากการระดมความคิด การวิ
พากษย์และให้ ข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีความ
ประทับใจที่ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะรวมทั้งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ของตนเอง 2.3 ครู
มีความคิดเห็นหลังทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูปเพ่ือเสริมสร้างทักษะ ในศตวรรษ ที่ 
21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสามารถน าไปใช้ได้จริง มี
กระบวนการที่เปน็ขั้นตอน                            
 สมจินดา ชมพูนุท และวรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว (2560) ได้ด าเนินการวิจัยเรื่องการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนวิชาปฏิบิัติการพยาบาลเลือกสรร สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ภายหลังเข้าร่วมโครงการสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาล ทุกสมรรถนะมีค่า
เพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.58 ส าหรับทัศนคติการให้บริการสุขภาพและ
การปฏิบัติงานในชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 2) คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
การปฏิบัติการพยาบาลหลังการเข้าร่วม โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนมากกว่าก่อน
เข้าร่วมโครงการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .01) ทั้ง สมรรถนะรายด้านและโดยรวม และ 3) 
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติการให้บริการสุขภาพและการปฏิบัติงานในชุมชน หลังการเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนมากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
.001)  
 วิรัช วรรณรัตน์ (2560) ได้ด าเนินการศึกษาเรื่อง ผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม ลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นพ่ีเลี้ยง ผล
การศึกษาสรุปผลได้ว่า 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลา เรียนเพ่ิมเวลารู้ของโรงเรียน จัดเป็นกลุ่ม
ฐานกิจกรรมตามกลุ่มหมวดกิจกรรมของแต่ละช่วงชั้นมีครู แต่ละช่วงชั้นเป็นคณะท างาน มีครู
ผู้รับผิดชอบและประสานกิจกรรมของช่วงชั้นในการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่การเตรียม
งาน การด าเนินงานการก ากับติดตามงานและการสรุปผลการ ด าเนินงาน มีการรวบรวมข้อมูล
หลักฐานการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมและผลงานสรุปเป็นแฟ้มเอกสาร ผลงานตามฐานกิจกรรมของ
แต่ละช่วงชั้น 2) ความคิดเห็นต่อผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.58 และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.47 3) การด าเนินกิจกรรมโครงการของมหาวิทยาลัยที่เป็นพ่ีเลี้ยง มีแผน งานและด าเนิน
กิจกรรมตามแผน มีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ มีการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม โครงการ 
ตามแผนด าเนินงานกิจกรรมและตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน พร้อมมีการรายงาน ความก้าวหน้า
และสรุปผลการด าเนินงานต่อเครือข่าย ตามระยะเวลาและเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมโครงการ 
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   จุฑามาศ สุธาพจน์ และธีระดา ภิญโญ (2560) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารกิจกรรม
การเรียนรูปตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาร็” โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และครูที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกัน มีการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวม ตามมโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียนด้าน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านรูปแบบการด าเนินกิจกรรม ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการ
วัดและประเมินผล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ05. โดยมีแนวทางการบริหาร
กิจกรรมการเรียนรู้ คือ การเตรียมความ พร้อมของผู้สอน และการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

      ประวิทย์  ประมาน (2560) ได้ด าเนินการวิจัยเรื่องรูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัย พบว่า (1) รูปแบบ
กิจกรรมการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ในโรงเรียน กองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
องค์ประกอบ 6 ด้าน คือ ด้านนโยบายการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ด้านบทบาทของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา ด้านกิจกรรมที่สถานศึกษาได้จัดให้กับนักเรียน ด้านขั้นตอนการจัด โครงการ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ด้านการประเมินความส าเร็จของกิจกรรม และด้านผลการปฏิบัติ 
หรือ ผลลัพธ์ของโครงการ (2) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้ในโรงเรียน กองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อหมวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 หมวดการสร้างเสริม
สมรรถนะและการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.49 หมวดการสร้างเสริม
คุณลักษณะและค่านิยมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 หมวดการ สร้างเสริมทักษะ
การท างาน การด ารงชีพและทักษะชีวิตอยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และหมวด
ประเด็น รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  
 จากงานวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยมีความหลากหลายในเชิงปฏิบัติ   ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทขององค์กรหรือ
สถาบันการศึกษาที่จะก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการด าเนินการ ซึ่งผู้วิจัยได้
น ามาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ที่ขอรับบริการและสนองต่อความต้องการของสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา ผู้เรียนและคณะครูในโรงเรียนผู้รับบริการเป็น
หลักและได้เสนอเป็นกรอบแนวคิดของโครงการวิจัยไว้ ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย  

 การบูรณาการงานวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย  นอกจากได้ท าประโยชน์
ให้กับสังคมแล้ว  ผู้วิจัยยังได้ข้อมูลป้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงการสอนของตนเอง ตลอดจน
หนังสือหรือต าราที่ใช้ประกอบการสอน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และได้รับประสบการณ์ตรงอันจะน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน ในรายวิชา CI 3508 แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
อย่างต่อเนื่องและเป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น  
ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการบริการวิชาการความรู้ในลักษณะการเป็นเครือข่าย
ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม  โดยมี
กรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 2.3   
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 ภาพที่ 2.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผลการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
กรณี : การพัฒนากิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานโดย
ศึกษาผลการด าเนินงานใน 3 มิติดังนี้   

1) ความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐานของนักศึกษา 

2) ผลงานการออกแบบการจัด
กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นฐานของนักศึกษา 

3) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
ของครูผู้สอน นักศึกษาและนักเรียน 
 

งานวิจยั การเรียน 
การสอน 

การบริการ
งานวชิาการ 

ผู้สอน (ผู้วิจัย) ด าเนินการ
วิจัยเรื่องการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัยกรณี: 
การพัฒนากิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐาน 

ผู้สอน (ผู้วิจัย) บูรณา
การหัวข้อ การจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐานเข้าไปในรายวิชา 
CI 3508  แหล่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
 

ผู้สอน (ผู้วิจัย) และนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  
CI 3508 แหล่งการเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ร่วมกันเป็นวิทยากรการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐานร่วมกับผู้วิจัยในโรงเรียน
ทีส่มัครใจขอรับบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

การบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยกรณี:การพัฒนา
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 




