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1  

สวนนํา 
 

 

ผูเรียนในยุคปจจุบัน 
 

ในกระแสของสังคมโลกปจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงตางๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ความเจริญ 
กาวหนาดานวิทยาการและความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหมีการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม ซ่ึงมีตอระบบความคิด คานิยมและวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะในยุค
สมัยแหงการสื่อสารไรพรมแดน สังคมโลกในยุคนี้เต็มไปดวยขอมูลขาวสาร เด็กรุนใหมใชชีวิตอยูกับ
สมารทโฟนและแท็บเล็ต และเติบโตทามกลางกระแสบริโภคนิยม มีสังคมออนไลนท่ีอัพเดทโชว
สถานะทุกขณะ เมื่อมีการหลั่งไหลของวัฒนธรรมโลกตะวันตกท่ีมีรูปแบบการดําเนินชีวิตเนนความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว และเมื่อหลงคิดไปวาวัฒนธรรมตะวันตกคือวัฒนธรรมสากล จึงเชื่อวาสิ่งท่ี
เห็นคือ อารยธรรม เราจึงไมนาแปลกใจท่ีเด็กรุนใหมตางพยายามตามใหทันกระแส เนื่องจากอยูใน
สภาวะท่ีตองเปรียบเทียบกับเพื่อนในโลกสังคมออนไลน อยูตลอดเวลา ความเปนตัวตนจึงนอยลง 
ไมไดใหความสําคัญกับการคนหาตนเอง ปลอยใหสิ่งท่ีเรียกวาเปนเปลือกนอกมามีอิทธิพลตอวิธีคิด
และการใชชีวิต การมุงแตจะตามกระแสทําใหคนรุนใหมหลงลืมของดีใกลตัว ไมวาจะเปนวิธีคิด 
วัฒนธรรม ภูมิปญญา และคนกลุมนี้จะยึดเอาตัวเองเปนหลัก หลงตัวเอง มั่นใจในตนเองสูง เด็กรุน
ใหมท่ีมองตัวเองวาสําคัญท่ีสุด ใหความสนใจตอผูอ่ืนนอย ไมคอยอดทนตอความผิดหวัง ไมสูชีวิต มี
ลักษณะรวมกันท่ีชัดเจน จนถูกเรียกวา “Generation Me” ซ่ึงเปนคําท่ีคิดข้ึนโดย Jean M.Twenge 
มองวาคนรุนท่ีเกิดหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองจบลงใหมๆ หรือท่ีเรียกวา กลุม Baby Boomer นั้นมี
ความแตกตางกับคนรุนอ่ืนๆ ท้ังหมดหลังจากนั้น (ซ่ึงรวม Gen X Gen Y และ Gen Me ไว
ท้ังหมด) ความแตกตางกันมีมากในหลายประเด็น โดยเฉพาะทัศนคติเก่ียวกับสวนรวมและ  การมอง
ตัวเอง เร่ืองนี้เปนประเด็นท่ีผูใหญของบานเราใหความสนใจ และแสดงความหวงใยมาเปนระยะเวลา
หนึ่งแลว แตมาแนชัดเมื่อ นิตยสาร TIME ฉบับวันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 พิมพหนาปกเปนภาพเด็ก
สาววัยรุนสาวนอนบนพ้ืน ยกกลองสมารทโฟนข้ึนถายภาพตนเอง และพาดหัวเร่ืองวา “ME ME ME 
Generation” พรอมรายงานเร่ือง “Gen Me” วาดวยเร่ืองของอาการ “หลงตัวเอง” ของเด็กรุนใหม
และมีพฤติกรรมเห็นตัวเองเปนศูนยกลางของสังคมหรือแมแตของโลกนี้โดยละเอียด วาเจเนอเรชันนี้ 
วัยรุนจะมีความหลงตัวเองมากกวารุนพอรุนแมถึงสามเทาตัว 
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คนท่ีเกิดระหวางป 1980 – 2000 หรือคน Generation Y จะถูกปลูกฝงเร่ืองความมั่นใจใน
ตัวเอง ความเปนตัวของตัวเอง เพราะในยุคกอนหนานั้นสังคมเชื่อวาสิ่งเหลานี้ชวยเพิ่มโอกาสท่ีเราจะ
ประสบความสําเร็จในชีวิต เราจึงพบเห็นวา การทําการตลาดและการโฆษณา หรือแมแตแฟชั่นในยุค
นั้น ลวนพยายามสรางจุดขายของการเปนตัวของตัวเอง ย่ิงเปนการ ตอกยํ้าความคิดของการยึดเอา
ตัวเองเปนท่ีตั้ง และการสรางคานิยมของการสอนลูกใหมั่นใจในตัวเอง โดยวิธีการตาง ๆ ท้ังท่ีถูก
บางและผิดบาง ท้ังท่ีจริงๆ แลวความมั่นใจในตนเอง นาจะเปนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการรูจัก
ความสามารถและศักยภาพตาง ๆ ของตัวเอง สามารถทําใหตนเองบรรลุไดตามคาดหวัง จนเกิด
ความนับถือตนเอง (Self-esteem) คือความรูสึก ความเชื่อท่ีบุคคลมีตอตนเองวามีความสามารถ
และมีคุณคา ดังนั้น Self-esteem จึงประกอบดวย (1) ความตระหนักถึงคุณคาตนเอง (Self-
respect) และ  (2) ความเช่ือมั่นในความสามารถตนเอง(Self-efficacy) จนกลายเปนภาพแหงตน 
(Self-image) ซ่ึงเปนจุดหมายปลายทางท่ีแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะ ท่ีสงผลตอการรับรูของผูพบ
เห็น เปนบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพท่ีมีในตัวตน ท่ีเปนคุณลักษณะท่ีพอแม
ตองการใหเกิดข้ึนกับลูกของตนนั่นเอง  

 

รักษพล ธนานุวงศ นักวิชาการของ สสววท. ไดเขียนบทความท่ี
ถอดมาจากนิตยสาร TIME ฉบับวันท่ี 20 พฤษภาคม 2556  ซ่ึงได
กลาวถึงการศึกษาเก่ียวกับเด็ก  Gen Me พบวาการเติบโตมาใน
ลักษณะท่ีครอบครัวมีลูกคนเดียวหรือสองคน และวัฒนธรรม
บริโภคนิยม พฤติกรรมที่สังเกตไดชัดในเด็กรุนนี้ท่ีแตกตางจากคน
รุนกอน ๆ คือ  

 
 

 

1 การนับถือตนเอง (Self-esteem) ถือเปนทักษะสําคัญในการท่ีจะเรียนรู พัฒนาตนเอง รวมท้ังเปน
ทักษะสําคัญของการดําเนินชีวิต เพราะการนับถือตนเองเปนผลมาจากการยอมรับหรือปฏิเสธตนเอง บุคคลท่ีมี
ความนับถือตนเองสูง จึงทําใหเปนบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตัวเอง มีความซ่ือสัตย มีความภูมิใจ
ในผลสําเร็จของงาน เปนบุคคลซ่ึงมีความคิดริเร่ิม และมีความมุงม่ันท่ีจะแกปญหา และรับผิดชอบปญหาท่ีจะเกิด
ตามมา เปนคนท่ีคนอ่ืนรัก และรักคนอ่ืน เปนบุคคลท่ีสามารถควบคุมตัวเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของงาน  
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- การเปนคนท่ีคิดวาตนเองสมควรไดรับสิ่งท่ีดีท่ีสุด และหากไดรับคําวิพากษวิจารณ หรือ
ประสบกับความผิดหวัง หรือความลมเหลว จะมีปฏิกิริยารุนแรง เชน เสียใจรุนแรง 
หรือ มีอาการโกรธแคนยาวนาน 

- การมีลักษณะของคนท่ีมุงมั่นแตเอาชนะไมเอาใจใสความรูสึกของผูอ่ืน เอาเปรียบผูอ่ืน
เพื่อชัยชนะของตนเอง 

- การมีใจหมกมุนกับจินตนาการความสําเร็จ ความงามหรือสติปญญา การตองการเปนท่ี
ชื่นชมยอมรับและหลงใหลอยูตลอดเวลา 

- การตกอยูในสภาวะถูกกดดันจากเพ่ือน (peer-pressure) เนื่องจากการใชเครือขาย
สังคมออนไลน ท่ีมีการอัพเดตสถานะเกือบตลอดเวลาทําใหการดําเนินชีวิตจึงมีแนวโนม
จะทําอะไรใหตามทันเพื่อนมากกวาการคนพบตัวเอง 

- การมีปฏิสัมพันธกับคนในชุมชนและคนในรุนอ่ืน ๆ นอยลง ทําใหมีความรูสึกเปนสวน
หนึ่งของชุมชนท่ีตนเองอยูนอย เนื่องจากใชเวลาสวนใหญกับเพื่อนหรือคนในวัยใกลกัน
ในโลกออนไลน 

- มีปญหากับการใชคําหรือประโยคในการสื่อสารใหถูกตองตามหลักไวยากรณ และมี
ปญหากับการเรียบเรียงความคิดเปนเหตุเปนผลยาว ๆ ซ่ึงเปนผลมาจากการสื่อสารบน
โลกออนไลน มีการใชคําหรือประโยคท่ีไมคํานึงถึงความถูกทางหลักภาษา และขอความ
ท่ีใชเปนขอความสั้น ๆ 

จากขอสรุปของพฤติกรรมขางตน แมวาจะเปนการศึกษาในตางประเทศ กลับพบวา
พฤติกรรมเหลานี้ก็เกิดข้ึนกับเด็กไทยเชนกัน สังคมออนไลน ทําใหวิธีคิดและวิถีการใชชีวิตเปล่ียนไป 
เกิดระยะหางระหวางสมาชิกในครอบครัวมากข้ึน เด็กเหินหางจากคําสั่งสอนและการปลูกฝงจากคน
เฒาคนแก ละท้ิงชุมชน หันไปสนใจขอมูลขาวสารซึ่งหลั่งไหลเขามามากมายท้ังท่ีผานการกล่ันกรอง
แลวและไมไดมีการตรวจสอบกลั่นกรอง คนในยุคปจจุบันตองคิด วิเคราะห แยกแยะ และมีการ
ตัดสินใจท่ีรวดเร็ว เพื่อใหทันกับเหตุการณในสังคมท่ีมีความสลับซับซอนมากขึ้น นอกจากนั้นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมแลว  ปจจุบันยังมีปญหาท่ีคนท่ัวโลกตองเผชิญรวมกันอยากหลีกเลี่ยง
ไมได คือ ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม รวมท้ังอุบัติภัยตางๆ 
สะทอนใหเห็นถึงแนวโนมวาคนยุคใหมจะตองเผชิญกับความเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลาย และเปน
สัญญาณเตือนวาโลกในยุคหนา จะย่ิงมีปรากฏการณตางๆ เกิดข้ึนเกินกวาจะคาดคิด ดวยเหตุนี้จึง
จําเปนอยางย่ิงท่ีแตละประเทศตองเตรียมคนรุนใหมท่ีมีทักษะและความสามารถในการปรับตัว มี
คุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิตในโลกยุคใหมไดอยางรูเทาทัน สงบ สันติ มีความสุข มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี เหมาะสมและเพียงพอ  
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การเรียนรูเพ่ือพัฒนาความเปนมนุษย 

การพัฒนาคนในยุคปจจุบัน เปนเร่ืองท่ีทาทายสําหรับครอบครัวและสังคมทุกภาคสวน 
นับตั้งแตสถาบันครอบครัวซ่ึงเปนหนวยเล็กท่ีสุดในสังคมและเชื่อวานาจะมีความสําคัญท่ีสุด 
เนื่องจากเปนจุดเร่ิมตนท่ีไมมีวันสิ้นสุดของกระบวนการปลูกฝงและหลอหลอม โดยเฉพาะใน
สังคมไทยนั้น ตองยอมรับวาสายใยความผูกพันของครอบครัวนั้นเหนียวแนนและยาวนาน   การเลี้ยง
ดู การสั่งสอน จึงไมไดจํากัดอยูเฉพาะบางชวงวัยเทานั้น  เนื่องจากเรามีวัฒนธรรมการดูแลซ่ึงกัน
และกันตลอดไป สถาบันครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอกระบวนการคิด ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมการ
ดํารงชีวิตเปนอยางมาก หากไดรับการปลูกฝงหรือเห็นแบบอยางท่ีดีและถูกตอง จะสรางภูมิคุมกันท่ี
ดีในการใชชีวิตทามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลก  ยุคปจจุบัน แตปญหาคือเราจะม่ันใจได
หรือไมวา ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมในครอบครัวนั้น จะเปนแบบอยางท่ีดีตอการเรียนรู 
สามารถสรางภูมิคุมกันท่ีดีใหกับชีวิต สามารถใหคําตอบในเร่ืองความตองการท่ีแทจริงของชีวิต 
เพื่อท่ีจะสนองความตองการและนําไปสูความสุขของชีวิต  
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พระพรหมคุณาภรณ ป.อ. ปยุตฺโต (2551) ปราชญแหงพุทธศาสนา กลาววา การที่มนุษยจะ
อยูไดดวยดีนั้น องคประกอบของระบบการดํารงอยู คือ ตัวมนุษยเอง สังคม และธรรมชาติแวดลอม 
จะตองเปนไปดวยดี มีความประสาน กลมกลืน เก้ือกูล และสมดุลกัน แมแตตัวมนุษยเองคือชีวิตนี้ ก็
แยกไดวามี กายกับใจ ซ่ึงตองประสาน สอดคลองกลมกลืน และเก้ือกูลกัน ท้ังหมดนี้คือระบบการ
ดํารงชีวิตอยูดวยดีของมนุษย หากเรานําแนวคิดนี้เปนกรอบคิดของการพัฒนาใหมนุษยมีชีวิตท่ีดี 
งดงาม และมีความสุข ควรทําใหองคประกอบท้ังสามดานนี้มีดุลยภาพภายใตสภาวะของการ
เปลี่ยนแปลง ดวยการทําความเขาใจชีวิตตนเอง เขาใจสังคม และเขาใจธรรมชาติแวดลอมในแงของ
ความเปลี่ยนแปลง คือรูและเขาใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง รูเหตุปจจัยแหงการเปล่ียนแปลง
แลว ก็จะไดใชความรู     มาสรางสรรค หันเห และปฏิบัติตอเหตุปจจัยตางๆ ในทางท่ีทําใหเกิด
ประโยชนแกชีวิตและสังคมของตนได ท่ีเรากลาววาการศึกษาคือการพัฒนาชีวิต นั่นคือเปนการศึกษา
เรียนรูเพื่อการอยูรอด อยูดี และใหดีย่ิงๆ ข้ึน เปนการเรียนรูเพื่อตอบสนองความตองการ และเมื่อ
ตอบสนองความตองการได ชีวิตก็จะเกิดความสุข ... หากความตองการเปลี่ยนไป ความสุขก็จะ
เปลี่ยนไปดวย ..... ดังนั้น เร่ืองท่ีควรใหความสําคัญ คือ “ความตองการ” เพราะเปนปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับความสุข โลกปจจุบันมีความตองการเสพบริโภค ความตองการนี้ข้ึนอยูกับวัตถุ ซ่ึง
เปนความตองการท่ีทําใหเกิดทุกข ตองทําเพื่อใหไดตามความตองการ เปนการสรางเงื่อนไขใหทํา 
การเอาความสุขไปฝากกับการเสพบริโภคซ่ึงเปนปจจัยภายนอก เปนความสุขท่ีตองพึ่งพา จึงเปน
ความสุขท่ีไมมีอิสระ และจะไมมีท่ีสิ้นสุด แนวคิดแบบนี้จะพัฒนาไปสูการสูญเสียอิสรภาพ ทุกขงายข้ึน 
และสุขยากข้ึน การที่มนุษยยังไมสามารถจัดการกับความตองการของตนเองได ก็จะไมทําใหเกิด
ความสุขท่ีแทจริง  

ในอดีต เราไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของปรัชญาตะวันตกที่ใหความสําคัญกับตัวตนของความ
เปนมนุษย สิ่งตางท่ีเกิดข้ึนก็เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย มองวามนุษยแปลกแยกจาก
ธรรมชาติ ไมไดเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติแตเปนศูนยกลางของทุกสิ่ง      การเรียนรูจึงเกิดข้ึนเพื่อ
ลวงความลับจากธรรมชาติ เพื่อท่ีจะจัดการและเอาชนะธรรมชาติ แนวคิดนี้กอใหเกิดการรุกราน
ธรรมชาติมากข้ึนเร่ือยๆ จนในท่ีสุดเมื่อธรรมชาติถูกมนุษยเบียดเบียน สมดุลธรรมชาติจึงเสียไป 
มนุษย สังคม และธรรมชาติ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน จึงไดรับผลกระทบท้ังหมด ความสุขท่ี
เคยไดรับจากการเอาชนะธรรมชาติจึงเปลี่ยนเปนความทุกข เมื่อรูวาการเอาชนะธรรมชาติไมสราง
ความสุขท่ีย่ังยืนได ทําใหสังคมกลับมาสูกระแสใหม มองตนเองวาเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ ทาทีท่ี
มีตอธรรมชาติจึงเปลี่ยนไป เกิดกระแสการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับธรรมชาติ เกิดจริยธรรม
ดานสิ่งแวดลอม พฤติกรรมการดํารงชีวิตบางอยางจึงเปลี่ยนไป แตปรากฏวามนุษยยังคงหาความสุข
ไมได เพราะแทจริงแลวจริยธรรมที่เกิดข้ึนนี้ ยังขัดกับพื้นฐานความตองการของมนุษย ถาเรายังคง
ยึดมั่นอยูในสังคมเสพบริโภค ความตองการยังอยูท่ีวัตถุ การใชจริยธรรมจึงเปนจริยธรรมแหงการฝน
ใจ ไมไดเกิดข้ึนภายในตัวตนจริงๆ ทายท่ีสุดก็ไมอาจสรางความสุขใหกับมนุษยได 
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ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงไมใชแคการพัฒนาคนใหสามารถดํารงชีวิตไดในเชิง
เศรษฐกิจ โดยมุงสรางปจจัยหรือเคร่ืองมือเพื่อตอบสนองความตองการทางวัตถุเทานั้น เนื่องจาก
ความตองการดังกลาวจะไมวันสิ้นสุด การไลตามความตองการดานวัตถุ จึงหาความสุขในชีวิตท่ี
แทจริงไมได การพัฒนาคน และการพัฒนาวิทยากรความกาวหนาท่ีมุงเนนในทางเศรษฐกิจนี้จึงเปน
การพัฒนาท่ีไมย่ังยืน  จึงเกิดคําใหมข้ึน คือคําวา การพัฒนาท่ีย่ังยืน2 (sustainable development) 
เปนแนวคิดการพัฒนาท่ีมองความสมดุลของระบบท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกัน และใหความสําคัญกับมิติ
เชิงวัฒนธรรมมากขึ้น เปลี่ยนจุดเนนจากดานเศรษฐกิจไปสูการดํารงอยูของส่ิงแวดลอม ควบคูการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นแนวคิดใหมของการพัฒนาความเปนมนุษย จึงไมจําเปนตองเปนเคร่ืองมือของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หมายความวาคนสามารถมีความสมบูรณในตัวของเขาเอง การ
พัฒนาคน คือการทําใหเขามีชีวิตท่ีดี งดงาม ประณีต มีอิสรภาพ มีความสุข มีความเปนคนเต็มคน 

  

2 การพัฒนาอยางย่ังยืน ตามความหมายท่ีองคกรสหประชาชาตินิยามไว คือ รูปแบบของการพัฒนาท่ีตอบสนอง
ความตองการของคนในปจจุบัน โดยไมทําใหคนรุนตอไปในอนาคต ตองประนีประนอม ยอมลดทอนความสามารถ 
ในการท่ีจะตอบสนองความตองการของตัวเอง แนวคิดน้ีเกิดขึ้นเม่ือ พ.ศ.2515 ใน การประชุมสหประชาชาติวาดวย
สภาพแวดลอมของมนุษย (United Nations Conference on the Human Environment) ท่ีกรุงสตอคโฮลม การประชุม
คร้ังน้ีไดขอสรุปวาปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมน้ันเปนผลมาจากความผิดพลาดของการพัฒนาในอดีตท่ีมุง
การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนนการสรางความม่ังค่ังทางวัตถุ เปนความเจริญท่ีเสียสมดุล และไม
บูรณาการ จึงตองเปล่ียนวิธีการพัฒนาเปนวิธีใหมท่ีใหความสําคัญกับองคประกอบดานส่ิงแวดลอมและ
องคประกอบดานคน ซ่ึงเปนฐานสําคัญของการพัฒนาภายใตกระแสการพัฒนาของโลกท่ีตองใหความสําคัญตอการ
พัฒนามนุษยและส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง 
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วิชาศึกษาท่ัวไป : การเรียนรูเพ่ือพัฒนาความเปนมนุษย 

ในอุดมศึกษา การพัฒนาคนเพื่อความมนุษยท่ีสมบูรณ สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
และเตรียมความพรอมเพื่อการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม จะพัฒนาควบคูกันท้ัง 2 สวน คือ การ
พัฒนาวิชาชีพ เพื่อใหเปนทุน หรือเปนองคประกอบใหกับตนเองในการดํารงชีพ รวมท้ังเพื่อสรางและ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศและของโลก โดยการจัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะหรือ
วิชาชีพตางๆ  กับสวนของการพัฒนาจิตใจ เพื่อใหเขาใจตัวตน สังคม และธรรมชาติแวดลอม เพื่อให
สามารถใชความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพไปในทางท่ีถูกท่ีควร สรางสรรค เกิดประโยชนสุขแกชีวิตและ
สังคม ไมไดใชเพียงเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตัว โดยเบียดเบียนสังคม และธรรมชาติ นอกจากนี้ยัง
พัฒนาใหมีสติปญญา ความคิด รูเทาทันสังคม รูวาสังคมเดินถูกทางแลวหรือไม และสามารถแกไข
และชี้นํ าสังคมได ซ่ึ งสิ่ ง เหลานี้ เปนจุดมุ งหมายของการเ รียนการสอนวิชาศึกษา ท่ัวไป 3 

ระดับอุดมศึกษา 

รองศาสตราจารย ดร. ไพฑูรย สินลารัตน ไดเคยศึกษาจุดมุงหมายวิชาศึกษาท่ัวไปของแตละ
สถาบัน อุดมศึกษา และไดสรุปประเด็นสําคัญของจุดมุงหมายไวดังนี้ 

    1. มีความรูกวาง มีโลกทัศน วิสัยทัศนกวางไกล 
    2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสังคมโลก/นานาชาติ 
    3. มีความรู ความเขาใจตนเอง ผูอ่ืน สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 

3 คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแหงประเทศไทย ไดใหคํานิยามรายวิชาศึกษาท่ัวไป
วาหมายถึง วิชาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง  มี โลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ 
ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี 
มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรู
ไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมเปนอยางดี  

พระพรหมคุณาภรณ  (ป .อ .ปยุตโต) (2550) ใหคําจํากัดความของรายวิชาศึกษาท่ัวไปวามีจุดมุงหมายอยูท่ี
การสรางบัณฑิต สวนวิชาชีพเปนเหมือนการสรางเคร่ืองมือใหบัณฑิต วิชาศึกษาท่ัวไปมีหนาท่ีทําคนใหเปนบัณฑิต
หรือสรางบัณฑิต มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาคนเพื่อใหบุคคลแตละคนเปนคนท่ีสมบูรณ มีชีวิตท่ีดีงามประณีต
ประเสริฐสมกับความเปนมนุษย หรืออาจจะเรียกวาเปนคนเต็มคน มีชีวิตท่ีมีอิสรภาพและมีความสุข การศึกษามี
หนาท่ีพัฒนาคนในสองดาน กลาวคือ 1) การพัฒนาตัวมนุษยใหมีความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีชีวิตท่ีดีงาม มีความสุข 
มีอิสรภาพ และ 2) การพัฒนาคนในฐานะท่ีเปนทรัพยากรมนุษย คือเปนทุนท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ทานใหความสําคัญกับรายวิชาศึกษาท่ัวไปมาก ไดกลาววา  “จะสอนวิชาเฉพาะวิชาชีพใหใชผูเช่ียวชาญ แตจะ
สอนวิชาพื้นฐานตองใชนักปราชญ” และ “เอาปราชญมาสอนใหนําสังคมได  เอาผูเช่ียวชาญมาสอนใหตามสนอง
สังคมทัน”  
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4. มีความรูและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
6. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห วิจารณ 
7. มีความสามารถในการปรับตัวและการตัดสินใจ แกปญหา 
8. มีความรูและแสวงหาความรูอยูเสมอ 
9. มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร 
10.นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 

 การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว จึงนับวาเปนเร่ืองยาก 
รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน เสนอวิธีการในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป แม
ในปฏิบัติพบวาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษายังไมประสบความสําเร็จมากนัก 
เพราะการสอนสวนใหญยังใชบรรยายเปนหลัก มักเนนความเปนวิชาการเชิงวิชาชีพมากกวาบูรณา
การตามเปาหมายของวิชาศึกษาท่ัวไปอยางแทจริง โดยวิธีการท่ีนําเสนอคือ 

1. เนนกระบวนการคิดวิเคราะห ตองมีการแลกเปลี่ยนระหวางผูเรียนดวยกัน และระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน (Active Learning) 

2. กลาวถึงวิธีการแสวงหาความรู ความเขาใจในศาสตรนั้นๆ  
3. แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสาระน้ันกับมนุษยและสังคม 
4. แสวงหาทางเลือกท่ีจะชวยแกปญหากับสังคม 
5. ถกเถียงบทบาทของผูเรียนตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
6. คํานึงถึงสิ่งท่ีดีงาม(คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ) และความกาวหนาของ

ผูเรียนอยูเสมอ 

จะเห็นวาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาและเติมเต็มความเปนคนท่ีสมบูรณนั้นไมใชเร่ืองงาย 
จะตองอาศัยท้ังผูสอนท่ีเชี่ยวชาญ กระบวนการที่ เหมาะสมและสถานการณหรือบริบท
ประกอบการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดรู ไดเห็น และเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห เพื่อสรางเขาใจ 
พัฒนาสติปญญาของตนเอง (ความรู-คดิ-เขาใจ-หย่ังเห็น) เพื่อเกิดสิ่งเหลานี้ข้ึนภายในตัวผูเรียน ก็
จะสงผลพฤติกรรมและทาทีตางๆ ท้ังภายในจิตใจและการแสดงออกตอสังคมสิ่งแวดลอม ดังนั้น
จึงเปนเร่ืองท่ีทาทายวาจะทําอยางไรจึงจะจัดการเรียนรูในลักษณะเชนนี้ใหประสบความสําเร็จ  
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การเรียนรูท่ีสอดคลองกับยุคสมัย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศาสตราจารย นพ.วิจารณพาณิช ไดกลาวถึงการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงจะเปลี่ยนไปจาก

เดิม (ศตวรรษท่ี 20) อยางมากมาย รูปแบบการเรียนรูในหองเรียนเปลี่ยนจากการถายทอดหรือบอก
ความรู มาเปนเรียนโดยผูเรียนทํากิจกรรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจข้ึนในสมองและจิตใจของตน 
หองเรียนจึงตองเปลี่ยนจาก “หองเรียนโดยครูสอนหนาชั้น”   มาเปน “หองเรียนโดยผูเรียนลงมือทํา
เปนทีม” แตในความเปนจริงพบวาหองเรียนท่ีใชอยูในปจจุบัน ยังคงมีลักษณะเปนหองสี่เหลี่ยม มี
กระดานหนาชั้น มีโสตทัศนูปกรณและเกาอ้ี     เล็คเชอรจัดวางเปนระเบียบ ซ่ึงไมไดสงเสริมการ
เรียนรูในลักษณะดังกลาว สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยสวนใหญมักมุงใหผูเรียนรู
เฉพาะทาง ขาดการเรียนรูแบบบูรณาการ ซ่ึงตองใชผูสอนท่ีรูกวางและ รูลึก มีประสบการณในชีวิต 
เขาใจเนื้อหา ตระหนักในจุดมุงหมาย และสามารถบูรณาการความรูกับสังคมและสิ่งแวดลอมไดเปน
อยางดี   

การเรียนรูในชีวิตจริง หรือการเรียนรูในสถานการณจริงท่ีมีความเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลง มี
บริบทและสภาพแวดลอมท่ีมิใชการสมมุติ จะทําใหเกิดการเรียนรูในมิติเชิงลึกและกวางข้ึนกวาการ
เรียนรูในหองเรียน หรือแมหองปฏิบัติการก็ยังถือวาเปนสถานการณสมมุติ การสมมุติสามารถทําให
เกิดการเรียนรูไดก็จริง แตยังไมเทาการเรียนรูในสถานการณจริง และการออกแบบการเรียนรูใน
สถานการณจริง ย่ิงเปนเร่ืองท่ียากและทาทาย นอกจากนี้สภาพแวดลอมท่ีกอใหเกิดการเรียนรูตาม
จุดมุงหมายของการพัฒนาคน ก็เปนเร่ืองสําคัญมาก ทรัพยากรทางการศึกษาของผูเรียนในเมืองกับ
ผูเรียนในชนบทมีความแตกตางกัน ผูเรียนในชนบทจึงมักสูญเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองใหเทา
เทียมกับผูเรียนในเมืองใหญ แตไมเปนจริงเสมอไป  โชคดีท่ีในกรณีนี้สภาพแวดลอมและชีวิตจริงใน
สังคมชนบทเอ้ือตอการเรียนรูไดมากกวา เพราะยังมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีคอนขางสมบูรณและมี
ความหลากหลาย มีวิถีชาวบานท่ีแฝงไปดวยภูมิปญญาใหไดศึกษาเรียนรู มีวัฒนธรรมและกระบวน
ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในกลุมขนาดเล็กท่ีสามารถคนหาและถอดความรูเพื่อใหเกิดการพัฒนาจากขางใน
ตัวเอง เกิดการปรับทัศนคติ ซ่ึงสงผลตอการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาพฤติกรรมไปในทางบวก    

การเรียนรู ท่ี แทจริงอยู ใน โลกจริงหรือชีวิตจริง     
การเรียนวิชาในหองเรียน ยังเปนการเรียนแบบสมมติ 
ดังน้ัน ครูเพ่ือศิษยจึงตองออกแบบการเรียนรูใหศิษย
ไดเรียนในสภาพท่ีใกลเคียงชีวิตจริงท่ีสุด 

 
จากหนังสือ วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษย  ในศตวรรษที่ 21  

โดย ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช 
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Authentic learning : การเรียนรูท่ีแทจริงอยูในโลกจริงหรือชีวิตจริง การเรียนวิชาใน
หองเรียนยังไมใชการเรียนรูท่ีแทจริง ยังเปนการเรียนแบบสมมติ ดังนั้น ครูเพื่อศิษยจึงตองออกแบบ
การเรียนรูใหศิษยไดเรียนในสภาพท่ีใกลเคียงชีวิตจริงท่ีสุด 

Mental Model Building : การเรียนรูในระดับสรางกระบวนทัศน อาจมองอีกมุมหนึ่งวา
เปน authentic learning แนวหนึ่ง เปนการเรียนรูวิธีการนําเอาประสบการณมาสั่งสมจนเกิดเปน
กระบวนทัศน (หรือความเชื่อ คานิยม) และท่ีสําคัญกวานั้น คือสั่งสมประสบการณใหม เอามาโตแยง
ความเช่ือหรือคานิยมเดิม ทําใหละจากความเชื่อเดิม หันมายึดถือความเชื่อหรือกระบวนทัศนใหม 

Internal Motivation : การเรียนรูท่ีเกิดจากความตองการภายในของผูเรียนเอง 
ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช เปรียบเทียบกับอิทธิบาทสี่ ซ่ึงเปนคุณธรรมหรือหนทางไปสู
ความสําเร็จในหลักพุทธศาสนาวาเปนการเรียนดวยฉันทะ ท่ีเปนสิ่งอยูภายในตัวคน ไมใชขับดันดวย
อํานาจของครูหรือพอแม ท่ีเรียนเพราะอยากเรียน เมื่อมีฉันทะและไดรับการสงเสริมที่ถูกตองจากครู 
วิริยะ(ความเพียร)  จิตตะ(ความคิด)  และวิมังสา(การใชปญญาไตรตรองตรวจสอบ) ก็ตามมา ทําให
เกิดการเรียนรูในมิติท่ีลึกซ้ึงและเชื่อมโยง  

Multiple Intelligence : เวลานี้เปนท่ีเชื่อกันท่ัวไปแลววามนุษยเรามีพหุปญญา และเด็กแต
ละคนมีความถนัดหรือปญญาท่ีติดตัวมาแตกําเนิดตางกัน รวมท้ังสไตลการเรียนรูก็ตางกัน จึงเปน
ความทาทายตอครูเพื่อศิษย ในการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางของเด็กแตละคน และ
จัดใหการเรียนรูสวนหนึ่งเปนการเรียนรูเฉพาะตัว (personalized learning) เร่ืองนี้มีการวิจัย และ
ออกแบบการเรียนรูไดมากมาย ดังตัวอยาง Universal Design for Learning ซ่ึงก็คือเคร่ืองมือ
สรางความยืดหยุนหลากหลายในการออกแบบการเรียนรูนั่นเอง  

หนังสือ 21st Century Skills : Learning for 
Life in Our Times ระบุหลักการหรือปจจัยสําคญั
ดานการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไว 5 ประการคือ 

‐ Authentic learning 
‐ Mental model building 
‐ Internal motivation 
‐ Multiple intelligence 
‐ Social learning 
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Social Learning : การเรียนรูเปนกิจกรรมทางสังคม ดังนั้นจะสามารถออกแบบ
กระบวนการทางสังคมเพื่อใหศิษยเรียนสนุก และเกิดนิสัยรักการเรียน เพราะการเรียนจะไมใช
กิจกรรมสวนบุคคลท่ีหงอยเหงานาเบื่อ  

การจัดการเรียนรูท่ีสามารถผสมผสานหลักการขางตนเขาดวยกัน วิธีการหนึ่งคือ   การ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Learning Integration)  เปนการจัดประสบการณใหแกผูเรียน โดย
การผสมผสานความรู ตามบริบทและสภาพแวดลอมท่ีไปเรียนรูผสมผสานกระบวนการสอนหรือ
กระบวนการเรียนรู  ในขณะเดียวกันก็ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมอันดีงาม ผูเรียนท่ีผานกระบวนการนี้
จะเกิดการพัฒนาตนเอง โดยการเช่ือมโยงภายในตนกับบุคคลอ่ืน และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีไดเรียนรู นํามาสู
การสรางสมดุลในตนเองใหมีความเขมแข็ง มั่นคงในทุกๆ มิติ ไดแก สติปญญา รางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม จิตวิญญาณ รวมท้ังการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและบริบทแวดลอม ดังนั้นหาก
ไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการเชนนี้ซํ้าๆ การพัฒนาตนเองก็จะไมหยุดนิ่ง และจะพัฒนาไปอยาง
ตอเนื่อง ทามกลางสรรพสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา .... การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ จึง
เปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดเชิงปรัชญาท่ีเนนการพัฒนาคนใหสามารถดํารง
และดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข วิธีการนี้ไดนํามาใชในการจัดการรายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน4 ซ่ึงเปน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณา
การ ทําหนาท่ีจัดการเรียนรู ใชรายวิชานี้เปนเคร่ืองมือในการบมเพาะปญญาและเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในตัว
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 

4 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 0000161 วิถีชุมชนทองถิ่น 3(1-6-2) มีคําอธิบายรายวิชาดังน้ี 
คําอธิบายรายวิชา : ศึกษาพลวัตและการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจชุมชนและการประยุกตใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และจัดใหมี
กรณีศึกษาชุมชนตัวอยาง  
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ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ชุมชนทองถ่ิน เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพ เปนแหลงเรียนรูท่ีมีความครบถวน มี
ธ ร ร ม ช า ติ  คน  สั ง ค ม  แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ท่ี มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน มีการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ี
เกิดข้ึน ใหศึกษาเรียนรูตามสภาพความเปนจริง ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีความรูภูมิปญญาท่ีสั่งสมและ
พัฒนาตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน ชุมชนจึงเปน
แหลงรวมครูภูมิปญญาและปราชญชาวบานท่ีจะ
ถายทอดเร่ืองราวความรู รวมท้ังถายทอดใหเห็นถึง
คุณลักษณะของการเปนผูนํา เชน การเปนผูนํา
ความคิด ผูนําจิตวิญญาณ หรือผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของทองถ่ิน การศึกษาในชุมชนจึงมีท้ังมิติของศาสตร
และศิลปปะปนหลอมรวมกันไป เปนการศึกษาเรียนรู
บนความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ สังคมและ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงมนุษยตองปรับตนใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน การเรียนรูเพื่อพัฒนาความเปน
มนุษย ท่ีสมบูรณจึงควรเกิด ข้ึนในสภาพจริง ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาผูเรียนในยุคปจจุบัน 
นอกจากชุมชนจะเปนเคร่ืองมือและทรัพยากรการ
เรียนรูท่ีเหมาะสมแลว ชุมชนทองถ่ินยังเปนจุดหมาย
ปลายทางการของผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ดวย
ความหวังวาบัณฑิตจะสามารถใชความรูท่ีมีในการ
พัฒนาสังคม ทํางานและใชชีวิตอยูรวมกับคนในสังคม 
เ ป นสมาชิ ก ท่ี ดี  ทํ าคุณประ โยชน ใ ห กั บสั งคม 
นอกจากนี้การจัดการศึกษายังมุงหมายมากกวานั้น นั่น
คือ บัณฑิตควรสามารถชี้นําสังคมได จะเห็นไดวาใน
ท่ีสุดแลวบัณฑิตซ่ึงเปนผลผลิตจากการพัฒนาก็จะออก
ไปสูสังคม ซ่ึงสวนใหญแลวสังคมในบริบทท่ีกลาวถึงก็
คือชุมชนทองถ่ินนั่นเอง  

 

ชุมชนทองถ่ิน 

การ ศึกษ า คือ ชี วิ ต  ชี วิ ต คือ
การศึกษา ยืนท่ีเดียวกัน แตวา
การศึกษาในโลกปจจุบันน้ีชีวิตก็
อยางหน่ึง การศึกษาก็อยาง
หน่ึง แลวการศึกษาก็เอาวิชาเปน
ตัวต้ัง ตรงน้ี น่ีการปฏิ บั ติ คือ
พยายามยายการศึกษาจากการ
ทอง เ ขียน ใหมาอยู ในวิ ถี ชีวิต
รวมกัน และเรียนรูจากวิถีชีวิต
รวมกันใหมากท่ีสุด  

 
สวนหนึ่งจากปาฐกถาพิเศษ  
เร่ือง ระบบการศึกษาแนวพุทธ   

โดย ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี 
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2546  

ณ คณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ไดมีการแบงประเภทแหลงเรียนรูในชุมชนหลาย
ประเภท เชน ศาสตราจารยสมุน อมรวิวัฒน (2553) 
จากบทความชื่อ กระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูใน
ชุมชน แบงเรียนรูในชุมชนไว 4 ประเภท ไดแก  

1. แหลงเรียนรูในชุมชนท่ีรัฐและประชาชนจัดตั้ง
ข้ึน 

2. สถาบันของชุมชนท่ีมีอยูแลวในวิถีชีวิตและการ
ทํามาหากินในชุมชน  

3. ประเพณี พิธีกรรม 
4. ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ศาสตราจารย ดร.สุมาลี สังขศรี (2549) จากบทความชื่อ แหลงการเรียนรู ไดแบงประเภท
แหลงการเรียนรูในชุทนเปน 7 ประเภท ไดแก 

1. แหลงการเรียนรูท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในชุมชนตางๆ  
2. แหลงการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนตามวิถีการดําเนนิชีวิตและการประกอบอาชพีของประชาชนใน

ชุมชน 
3. แหลงการเรียนรูประเภทศาสนาประเพณี 
4. แหลงการเรียนรูประเภทภูมปิญญาทองถ่ิน 
5. แหลงการเรียนรูประเภทหนวยงาน หรือองคกรของรัฐ และของเอกชน 
6. แหลงการเรียนรูประเภทสื่อตางๆ ท่ีประชาชนในชุมชนไดอาน ไดรับชม ไดรับฟง 
7. แหลงการเรียนรูท่ีรัฐและชุมชนสรางข้ึนเพือ่การศึกษา เพื่อการเรียนรูโดยตรง 

 

สําหรับแหลงเรียนรูในชุมชน ท่ีสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ใช
จัดการเรียนรูนั้น มีท้ังแหลงเรียนรูท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติ วิถีการดําเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชนในชุมชน ศาสนาประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และศูนยการเรียนรูในชุมชน โดย
ใชวิธีการพัฒนาเปน ฐานการเรียนรู โดยชุมชนมีสวนรวม มีการถอดความรูจากแหลงเรียนรู เพื่อ
นํามาปรับปรุงและพัฒนาโดยใชองคความรูของสถาบัน คนหาผูรูในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพสูการเปนวิทยากรชุมชน มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
และการประเมินผูเรียนรวมกับวิทยากรชุมชน จัดประชุมทําความเขาใจและสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับ
สมาชิกใน ชุมชน จัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการจัดบริการอํานวยความสะดวกตางๆ   

 

 

...  
ในชุมชนมีผูรูดานตางๆ มากมาย 

มากกวาครูท่ีสอนทองหนังสือมากนัก 
เชน ผูรูทางเกษตรกรรม ทางชาง  
มีศิลปน ผูรูทางศาสนา หมอพ้ืนบาน 

นักธุรกิจรายยอย ผูนําชุมชน  
ปราชญชาวบาน ฯลฯ  

... 
 

ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี  
2553 
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ในพื้นท่ีชุมชนเพื่อใหพรอมตอการจัดการ
เรียนรู โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA ใน
การบริหารจัดการฐานการเรียนรู เพื่อให
มีการวางแผน ดําเนินการ ติดตาม
ประเมินและปรับปรุง ใหการจัดการ
เ รี ย น รู มี คุ ณ ภ า พ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
จุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน  

การพัฒนาผู เ รียนโดยใชชุมชน
ทองถ่ินเปนศูนยกลางการเรียนรู ดวย
วิธีการเรียนรูแบบบูรณาการ ท่ีสถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณา
การพัฒนา ข้ึ น  จึ ง เ ป น ก า รพัฒนา ท่ี
กอใหเกิดการพัฒนาท้ังดานพฤติกรรม 
ดานจิตใจ และดานปญญา  

การพัฒนาดานพฤติกรรม เปนการเรียนรูเพื่อปรับพฤติกรรมหรือทาทีการแสดงออกตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม หลังจากท่ีไดเรียนรูทําความเขาใจธรรมชาติ (มนุษยเปนสวนหนึ่งของ
ธรรมชาติ) โดยพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในจิตใจน่ันเอง 

การพัฒนาดานจิตใจ เปนการพัฒนาคุณธรรมภายในจิตใจ ท่ีเกิดจากการทําความเขาใจ
ตนเอง เกิดความมั่นคงในจิตใจ รูเทาทันความตองการของตนเอง สามารถทําใหตนเองมีความสุขได 
โดยการเขาใจอยางลึกซ้ึงวาความเปนตนเองของมนุษยนั้นเชื่อมโยงสัมพันธกับสิ่งใดบาง และ
ความสุขท่ีย่ังยืนจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อทุกสิ่งท่ีสัมพันธเชื่อมโยงเกิดดุลยภาพ  

การพัฒนาดานปญญา คือการรู แลวสามารถคิดได เกิดความเขาใจ แลวจึงสามารถวินิจฉัย
ปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสมตามความเปนจริง ไมมีอคติ สงผลใหสามารถหาวิธีการในการจัดการ
หรือแกปญหาไดอยางสรางสรรค 

 

 

 

การจัดกระบวนการเรียนรู  
ท่ีผานการออกแบบกิจกรรมรวมกัน 

ระหวางคณะทํางานและชุมชน  
กอใหเกิดรูปแบบของการเรียนรู 
ท่ีเขาถึงวิถีชุมชนอยางแทจริง 
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ความสําเร็จของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   

ความสําเร็จข้ันสุดทายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน คือ คุณภาพของผูเรียน 
ท่ีเปนไปตามจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู  ถึงแมวาในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจะมีการประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ แตยังไมมีการประเมิน
คุณภาพของผูเรียนท่ีชัดเจน การประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาเปนเพียงวิธีการสวนหน่ึงในการวัด
ประเมิน แตการติดตามคุณลักษณะท่ีเกิดข้ึนในตัวผูเรียนเปนภารกิจท่ีทาทายอยางย่ิง อยางไรก็ตามมี
แนวคิดท่ีเปนท่ียอมรับวาหากกระบวนการดี ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการดังกลาวก็นาจะดีดวย   

   
ดังนั้น จึงไดกําหนดความสําเร็จของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน ตามไว  2 

ระดับ คือความสําเร็จระดับกระบวนการ และความสําเร็จระดับผูเรียน ซ่ึงเปนผลผลิตของ
กระบวนการ  

ความสําเร็จระดับกระบวนการ :  เปนเร่ืองของการวางแผนการจัดการเรียนรู  มี
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและการบริหารจัดการท่ีดี  คือ  มีวิธีการสอนท่ีสนองตอบการ
พัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีการจัดปจจัยสนับสนุนเพียงพอเหมาะสม สงเสริมการเรียนรูโดย
การปฏิบัติจริง มีการวัดประเมินผลท่ีเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู  โดยการประเมินความสําเร็จ 
จะพิจารณาจากปจจัยในกระบวนการ ไดแก การจัดปจจัยสนับสนุนการเรียนรู การออกแบบ
กระบวนการและดําเนินการตามมาตรฐานของกระบวนการ และการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
เพื่อนําไปสูการเรียนรูและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

การถายทอดกรอบคิด   
และประสบการณ  

ในรูปแบบนิทรรศการ
นําเสนอผลงาน 

จากการเรียนรูในชุมชน  
เปนสวนหน่ึงของ 
กระบวนการเรียนรู  
ที่ผสมผสานระหวาง 
ความรูในศาสตร  

ทักษะการส่ือสาร  ศิลปะ  
และความคิดสรางสรรค 
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ความสําเร็จระดับผูเรียน : เปนการวัดผลของการจัดการเรียนรูจากความหมายของ การ
เรียนรู (Learning) ท่ีหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมอันเปนผลมาจากการไดรับ
ประสบการณ โดยพฤติกรรมนี้ไมไดหมายถึงแคเฉพาะพฤติกรรมทางกายเทานั้น แตพฤติกรรมทาง
สมอง ความคิดและความรูสึกดวย สําหรับจุดมุงหมายของพฤติกรรมในตัวผูเรียนจากการจัดการ
เรียนรูแบบ  บูรณาการในชุมชน สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ไดกําหนดไว 3 
ดาน คือ การเปนคนดี มีปญญา พัฒนาตนเองและสังคม 

ดานการเปนคนดี หมายถึง การมีสติ รูจักผิดชอบช่ัวดี มีพฤติกรรมอันพึงประสงค ไมเอารัด
เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผูอ่ืน ใชหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท้ังกับตนเอง สังคม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ดานการมีปญญา หมายถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การแกปญหา  

ดานการพัฒนาตนเองและสังคม หมายถึงการใชชีวิตพอเพียงและการอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางสันติและเปนสุข 
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แบบบูรณาการในชุมชน

2  

การจัดการเรียนรู 
 

  

ความหมาย 

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน มาจาก 2 คําสําคัญ คือ การเรียนรูแบบบูรณาการ 
และชุมชน  

ความหมายของคําวา การเรียนรูท่ีมีการกลาวอางบอย ๆ เปนนิยามของ คิมเบิล (Gregory 
A Kimble) ใหความหมายวา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงศักยภาพแหงพฤติกรรมที่
คอนขางถาวร ซ่ึงเปนผลมาจากการฝกหรือการปฏิบัติท่ีไดรับการเสริมแรง สวน Klein กลาววา การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ไมไดมาจากภาวะช่ัวคราว วุฒิภาวะ หรือสัญชาตญาณ สวนนักวิชาการไทย 
สุรางค โควตระกูล (2539) ใหความหมายวา เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เนื่องมาจาก
ประสบการณท่ีคนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือจากการฝกหัด  

คําวา บูรณาการ มีความหมายตามศัพทคําวา บุรณะ, บูรณะ แปลวาทําใหเต็ม ดังนั้นคําวา
บูรณาการ จึงหมายถึงสภาวะหรือสภาพท่ีเต็ม ภาษาอังกฤษใชคําวา Integrate (กรมวิชาการ, 2544) 
มีความหมายตาม Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2008 โดยสรุปวา “การผสม
หรือรวมสิ่งตาง ๆ ตั้งแตสองส่ิงข้ึนไปเขาดวยกันเปนองครวมหรือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมี
ประสิทธิผลมากข้ึน”  จากความหมายดังกลาว จะเห็นวาคําวาบูรณาการมีองคประกอบสําคัญ        
4 ประการ คือ 1) สวนหรือสิ่งตาง ๆ  2) การรวมหรือผสมกัน  3) การเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และ 
4) มีประสิทธิผลมากข้ึน  
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ดังนั้น การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ จึงเปนการจัดกระบวนการเพ่ือเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาผูเรียน โดยการฝกหรือจัดประสบการณ ท่ีผสมผสานสิ่งตางๆ ท่ีสัมพันธกัน เชน การผสาน
เนื้อหาสาระ หรือศาสตรตางๆ  การผสมผสานวิธีการหรือกระบวนการท่ีใชฝกหรือจัดประสบการณ 
การผสมผสานความรู ความคิด คุณธรรม เพื่อใหเกิดเปนองครวมของความรู  หรือเพื่อเปนการสราง
ความคิดรวบยอดใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน 

สวนคําวา ชุมชน เมื่อศึกษาจากความหมายตางๆ ท่ีมีผูใหนิยามไวอยางมากมาย พบวามี
ความหมายใน 3 มิติ คือ มิติทางภูมิศาสตร หมายถึงอาณาบริเวณ หรือพื้นท่ีท่ีมีคนอยูรวมกันใน
ขอบเขตท่ีชัดเจน ดานมิติสังคมศาสตรหมาย ถึงกลุมคนท่ีมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน และ
สามารถดําเนินงานกิจกรรมใดๆ เพื่อประโยชนรวมกันได เปนความสัมพันธของคนท่ีรวมกันโดย
วัตถุประสงคเดียวกัน มีผลประโยชนรวมกัน และมิติทางจิตวิทยา มีความหมายดานความรูสึกของคน
ท่ีมีตอกันและกัน เชน ความเอ้ืออาทร ความรัก ความผูกพันตอกัน ซ่ึงท้ัง 3 มิติท่ีกลาวถึงนี้ ไดถูกใช
เปนเคร่ืองมือสําคัญในการจัดการเรียนรู 

เมื่อนําแนวคิดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความเปนมนุษย อันเปนจุดมุงหมายหลักของการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ ดังท่ีไดกลาวถึงในบทนําแลววาองคประกอบในการดํารงอยูของมนุษย 
ประกอบไปดวย 3 ประการ คือ ตัวมนุษยเอง สังคมและธรรมชาติแวดลอม การเรียนรูนี้จึงมุงไปท่ี
องคประกอบท้ัง 3 ประการท่ีอยูในชุมชน ดังนั้น ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ในชุมชน จึงหมายถึง การจัดกิจกรรมและประสบการณใหกับผูเรียน เพื่อใหเกิดการพัฒนาท้ังดาน
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ดวยการผสานแนวคิด ศาสตรทางวิชาการ กระบวนการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ีใชชุมชนเปนศูนยกลางในการเรียนรู ใหผูเรียนไดเรียนรูวิถีชีวิต
และสถานการณจริงในชุมชน ในมิติของธรรมชาติ สังคมและสิ่งแวดลอมท่ีอยูในชุมชน เพื่อใหผูเรียน
นํามาเชื่อมโยงอยางใครครวญ และตระหนักเห็นคุณคาของความจริง ความดีงามจากสิ่งท่ีไดเรียนรู 
จนเกิดจิตสํานึกท่ีดี ภายในจิตใจ มีการพัฒนาของปญญา สามารถนํามาพัฒนาตนเองและสังคมได  

เนื้อหาของการจัดการเรียนรูจะเปนการเช่ือมโยงศาสตรตาง ๆ เพื่อมาอธิบายธรรมชาติและ
สถานการณจริงท่ีเกิดข้ึน จึงมีความยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เปนการเรียนรูท่ีตองอาศัยปราชญชุมชน หรือ ผูรูในชุมชน เขามามีบทบาทสําคัญใน
การถายทอดความรู โดยผูเรียนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน ซักถาม สังเกต และไดลงมือกระทําดวย
ตนเอง ผูสอนจะทําหนาท่ีในการจัดความรูในชุมชนใหเปนระบบ กําหนดกรอบและเปาหมายในการ
เรียนรู ออกแบบวิธีการ กิจกรรม และการประเมินผล โดยมีการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนดวย
การใหความรูพื้นฐานท่ีเก่ียวของกอนจัดประสบการณตรงใหกับผูเรียน  
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โดยการพัฒนาของปญญาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน เปนการพัฒนา
ใหเกิดปญญา ตามความหมายของ Howard Garner (1983) ซ่ึงไดนิยามคําวา ปญญา 
(Intelligence) วาหมายถึง ความสามารถในการแกปญหาในสภาพแวดลอมตาง ๆ หรือการ
สรางสรรคผลงานตาง ๆ ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับบริบททางวัฒนธรรมในแตละแหง รวมท้ัง
ความสามารถใจการตั้งปญหาเพื่อจะหาคําตอบและเพิ่มพูนความรู  

การพัฒนาของปญญาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน จึงเกิดจากการท่ี
รู แลวคิดได เกิดความเขาใจ แลวจึงสามารถวินิจฉัยปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสมตามความเปน
จริง ไมมีอคติ สงผลใหสามารถหาวิธีการในการจัดการหรือแกปญหาไดอยางสรางสรรค 

 
 

5 แนวคิดพหุปญญา (Multiple Intelligences : MI) ของ Howard Garner มีความเชื่อพื้นฐานท่ีสําคัญ 2 
ประการ คือ  

1. เชาวนปญญาของบุคคลมิไดมีเพียงความสามารถทางภาษาและ
ทางคณิตศาสตรเทาน้ัน แตมีหลากหลายถึง 8 ดาน (ตอมาเพิ่มเปน 9 ดาน) 5 
และอาจจะมีมากกวาน้ี คนแตละคนจะมีความสามารถเฉพาะดานท่ีแตกตางไป
จากคนอ่ืน และมีความสามารถในดานตาง ๆ ไมเทากัน ความสามารถท่ี
ผสมผสานกันออกมา ทําใหบุคคลแตละคนมีแบบแผนซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะ
ตน  

2. เชาวนปญญาของแตละบุคคลจะไมอยูคงท่ีอยูท่ีระดับท่ีตนมีตอนเกิด สามารถเปลี่ยนแปลงได หาก
ไดรับการสงเสริมท่ีเหมาะสม  

ปญญาท้ัง 9 ดาน มีดังน้ี  
1) ปญญาทางดานภาษา (Linguistic intelligence)  
2) ปญญาทางดานตรรกศาสตรและคณิตศาสตร (Logical-mathematic intelligence)  
3) ปญญาทางดานดนตรี (Musical intelligence)  
4) ปญญาทางดานมิติ (Spatial intelligence)  
5) ปญญาทางดานการเคล่ือนไหวรางกาย (Bodily-kinesthetic intelligence)  
6) ปญญาดานการสัมพันธกับผูอ่ืน (Interpersonal intelligence)  
7) ปญญาดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal intelligence)  
8) ปญญาทางดานการเขาใจธรรมชาติ (Naturalist intelligence)  
9) ปญญาในการคิดใครครวญ (Existential intelligence)  

 
ท้ังน้ี Howard Garner เคยคิดจะนําปญญาทางดานคุณธรรมจริยธรรม (Moral intelligence) เพิ่มเขา

ไปดวย 
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การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความเปนมนุษย  
เปนการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมุงเนนการสืบคนภายในตนเอง  
ควบคูไปกับการแสวงหาความรูจากสรรพสิ่งรอบ ๆ ตัว  

เนนความตระหนักรูในคุณคาของความจริง ความดี ความงาม  
จนเกิดจิตสํานึกท่ีตองละเวนความเห็นแกตัว  
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ลักษณะของการจัดการเรียนรู 

       ลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน ไดบูรณาการท้ังความรูเนื้อหา หรือ
ศาสตรตางๆ ท่ีเก่ียวของในบริบทและสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรู และกระบวนการ
เรียนรู (วิธีการตางๆ) เขาดวยกัน ดังนี้                                                             

บูรณาการระหวางความรูและกระบวนการเรียนรู : เนื่องจากความรูในชุมชนมีหลากหลาย
มิติ มีศาสตรมากมายท่ีเปนองคประกอบของความรูในมิติเหลานั้น การเรียนรูองคความรูท่ีมีอยูใน
ชุมชนจึงไมมีวันหมดสิ้น เมื่อมีขอจํากัดดานเวลาเปนปจจัยในการจัดการเรียนรู จึงตองเลือกเนื้อหา
และนําวิธีการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองจุดมุงหมายของการพัฒนาไดมากที่สุดในเวลาท่ีกําหนดไว  
การวิเคราะห เพื่อกลั่นกรององคความรูในชุมชนรวมกับกําหนดวิธีการเรียนรู ท่ีเหมาะสมจึง
ดําเนินการควบคูกันในข้ันตอนของพัฒนาฐานการเรียนรู และการวางแผนการเรียนรู  

บูรณาการระหวางพัฒนาการความรูและทางจิตใจ : ตามหลักอิทธิบาทสี่ การเรียนรูท่ีดีนั้น
ผูเรียนตองมีฉันทะมาเปนอันดับแรก คือ ความอยากรู อยากเรียนจึงจะทําใหเกิดวิริยะ (ความ
พากเพียร)   จิตตะ (ความคิด ตั้งจิตรับรูในสิ่งท่ีทํา) และวิมังสา (ความไตรตรอง) ตามมา ดังนั้นการ
จัดการเรียนรูท่ีดีนอกจากมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการเรียนรูแลว ยังควรใหความสําคัญกับสรางเจตคติ
ท่ีดีตอรายวิชา ออกแบบกิจกรรมและสรางบรรยากาศ เพื่อใหผู เรียนมีความสนใจ และเกิด
สุนทรียภาพในการแสวงหาความรู และเรียนรูอยางมีความสุข  

บูรณาการระหวางความรูและการกระทํา : เปนการเรียนรูท่ีการใหความสําคัญระหวาง
องคความรูท่ีศึกษากับการนําไปปฏิบัติจริง และนําไปใชในสถานการณจริง เนื่องจากมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเองและสังคม โดยที่ ชุมชน เปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู ดังนั้น 
แมวาในบางคร้ังผูเรียนบางกลุมไมไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับชุมชน ไมอาจนําสิ่งท่ีพบเห็น
และไดสัมผัสเรียนรูไปประยุกตใชหรือแกปญหาได แตสิ่งท่ีผูเรียนไดรับคือ กรอบคิด เจตคติ และ
ทักษะซ่ึงสอดแทรกอยูในการเรียนรู นําไปใชในชีวิตจริง 

บูรณาการระหวางสิ่งท่ีเรียนรูในชุมชนและชีวิตประจําวัน : การเรียนรูในชุมชนทําให
มองเห็นความแตกตางในสังคม มีผูคนหลายสถานภาพท่ีตางทําหนาท่ีตามศักยภาพและบทบาทของ
ตนเอง มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนสังคม ทัศนคติ ความเช่ือ และคานิยมของแตละคนแตละกลุม 
มีผลโดยตรงตอพฤติกรรม และในท่ีสุดจะสงผลกระทบซ่ึงกันและกันไมทางใดก็ทางหนึ่ง เนื่องจาก
มนุษยเราเปนสัตวสังคม อยูอยางโดดเดี่ยวไมได การอยูรวมกันจึงตองมีกฎกติกาและบรรทัดฐานท่ีใช
รวมกัน การเรียนรูความแตกตางเหลานี้จะปรับทัศนคติและความคิด 

ของผูเรียนใหเขาใจความแตกตางในสังคม และเรียนรูวาจะใชชีวิตอยางไรเพื่อสรางความกลมกลืน
ทามกลางความแตกตางนั้น ดังนั้นการเรียนรูนี้จึงตองสามารถบูรณาการสิ่งท่ีเรียนรูกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตจริงของผูเรียนได 
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บูรณาการระหวางวิชาตางๆ : การ
เรียนรูในศาสตรสาขาตางๆ ลวนมุงหวังใหเกิด
ความรู ทักษะ เพื่อนําไปใชงานไดจริง การ
เรียนในหองเรียนแลวเห็นจินตนาการถึงสภาพ
ความเปนจริงก็เปนทางเลือกหนึ่ง แตหาก
ผู เ รี ย น ไ ด มี โ อ ก า สล ง ไป สั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต 
สถานการณ 
จริง พบเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงรวมกับการเรียนในหองเรียนแลว ก็จะทําใหการเรียนรูนั้นกระจาง
ชัดย่ิงข้ึน ดังนั้นการเรียนรูเชิงบูรณาการในชุมชนจะชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูกับสิ่งท่ี
ไดพบเห็น ท่ีสําคัญคือผูเรียนจะรับรูไดวาในสถานการณจริงนั้นความรูท่ีใชการได คือความรูแบบ
องครวมท่ีบูรณาการเอาหลากหลายศาสตรเขาดวยกันนั่นเอง  

 

ปจจุบัน สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูณาการ นําการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การในชุมชน มาใชดําเนินการดังนี้   

1. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย
ทักษิณ รายวิชา 0000161 วิถีชุมชนทองถ่ิน สอนใหกับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 2 สังกัดวิทยา
เขตสงขลา โดยมีการเปดสอนรายวิชานี้ทุกภาคการศึกษา 

 

2. ใชในการจัดประสบการณตรงนอกหองเรียน ใหกับนิสิตทุกระดับ ทุกชั้นป ท้ังวิทยา
เขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ท่ีเรียนรายวิชาท่ีมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรูในชุมชน โดย
อาจารยผูสอนรายวิชานั้น ๆ เปนผูขอรับบริการและมีสวนรวมในการจัดประสบการณตรงนอกชั้น
เรียน การจัดการเรียนรูในกลุมนี้จึงอาจใชเพียงบางสวนของกระบวนการที่กลาวไวในเอกสารฉบับนี้ 
หรืออาจประยุกตและปรับใชใหเหมาะสมตามจุดมุงหมายของขอรับบริการ   

 
3. ใชกระบวนการสวนหนึ่ง ไมเต็มรูปแบบ ในการเรียนรูผานการใหบริการวิชาการแก

สังคม  ท่ีใหบริการกับชมรมนิสิต กลุมนิสิต สวนงานวิชาการ หรือสวนงานอ่ืนๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุงหมายหลักในการพัฒนาจิตสาธารณะ และสงเสริมการสราง
คุณประโยชนแกสวนรวม  
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คุณคาและประโยชนของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการในชุมชน  
 

1. ทําใหผูเรียนมีความรูและเขาใจองคความรูท่ีมีอยูในชุมชน มองเห็นความสัมพันธ
ระหวางเนื้อหาวิชาหรือศาสตรตางๆกับการนําไปใช  ทําใหมีความรูรอบตัวและมีทัศนะกวางไกลย่ิงข้ึน  

2. เปนการจัดการเรียนรูจากสถานการณจริง ผูเรียนจึงไดรับประสบการณจริง เปนการ
เรียนรูท่ีไมตองใชบทบาทสมมุติหรือการจําลองสถานการณ จึงเปนวิธีการสอดคลองเหมาะสมกับการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาและแกปญหา 

3. เปนการเรียนรูท่ีสงเสริมพิสัยการเรียนรู (Domains of Learning) 6 ท้ัง 3 ประเภท 
ไดแก พุทธิพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย เนื่องจากเปนการผสมผสานความรู ทักษะการแสดงออก 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และลักษณะอันพึงประสงค 

4. เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย มิใชเรียนเพื่อทองจํา จึงเปนความรูท่ีคงอยูกับ
ผูเรียนไปไดเปนเวลานาน 

5. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญาและสังคม  

6. สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือ เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีเนนการมีสวนรวมจาก
หลายภาคสวน ท้ังจากผูสอน ผูเรียน และชุมชนซ่ึงเปนคูความรวมมือท่ีสําคัญในการจัดการเรียนรู   

7. เปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับคนในชุมชน ซ่ึงมีสวนรวมในการดูแลรักษา “ทุน” 
ของชุมชน ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาไดเห็นคุณคาและใชเปนแหลงเรียนรู 

 

   6 พิสัยการเรียนรู (Domains of Learning) ประกอบดวย 3 ดาน คือ   
1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  เปนการกระทําท่ีเกี่ยวกับกระบวนการทางสมอง เชน สติปญญา การ

เรียนรู  และการแกปญหา โดยแบงระดับพุทธิพิสัยไว 6 ระดับ (เรียงจากระดับตํ่า-สูง) คือ ความรู-การจํา ความ
เขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา 

2) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เนนความสามารถทางปฏิบัติ  แบงระดับไว 6 ระดับ (เรียงจาก
ระดับตํ่า-สูง) คือ การเคลื่อนไหวเชิงกิริยาสะทอนกลับ การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน ความสามารถในการรับรู
สมรรถภาพทางกาย การเคลื่อนไหวท่ีตองอาศัยทักษะ และการส่ือสารท่ีตองใชทักษะระดับสูงในการแสดงออก 

3) จิตพิสัย  (Affective Domain)   เปนคุณลักษณะดานอารมณ หรือความรูสึกของแตละบุคคล ท่ีได
แสดงออกมา ท้ังดานการกระทํา การแสดงความคิดเห็น และอ่ืนๆ  
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กระบวนการจัดการเรยีนรู 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อการจัดการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคของการพัฒนา

ผูเรียน มีข้ันตอนตาง ๆ ซ่ึงคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของ สรุปเปนแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาฐานการเรียนรู 

ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมฐานการเรียนรู 

กิจกรรมในหองเรียน

การปรับปรุงและพัฒนา 

ประเมินคุณลักษณะผูเรียน

ประเมินกระบวนการ 

การประเมินผล 

แลกเปล่ียนเรียนรู  
เผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดี 

การจัดการเรียนรู 

นวัตกรรม 

พัฒนาครูชุมชน 
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1. การพัฒนาฐานการเรียนรู   

ฐานการเรียนรูเปนกลไกสําคัญในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน การพัฒนาฐาน
การเรียนรูเร่ิมจากการสํารวจพื้นท่ีชุมชน เพื่อคนหาความรู ภูมิปญญา ผูมีปญญาปฏิบัติ หรือปราชญ
ชุมชน เพื่อถอดความรูออกมาประเมินดูวามีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาเปนฐานการเรียนรูหรือไม แลว
จึงเร่ิมพัฒนาเปนฐานการเรียนรูโดยใชองคความรูทางวิชาการท่ีมีหรือ   องคความรูท่ีพัฒนาขึ้นผาน
กระบวนการวิจัย หรือการจัดการเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการเปนพื้นท่ีเรียนรู  

ตัวอยางฐานการเรียนรู เชน  

-  ฐานการเรียนรู ภูมิปญญาการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมท่ีเหมาะสม
กับวิถีชีวิตชุมชนตะโหมด 

-  ฐานการเรียนรู วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนตะโหมด ประกอบดวยฐานการ
เรียนรูยอย ไดแก ฐานการเรียนรูกลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด  ฐานการเรียนรูการเสริมสรางสุขภาพ
ของชุมชนตะโหมด ฐานการเรียนรูประเพณีสังคมสองศาสนา  ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ฐานการเรียนรูสภาลานวัดตะโหมด : แนวทางการบริหารจัดการองคกรชุมชน 

- ฐานการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และแนวทางการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน ประกอบดวยฐานการเรียนรูยอย ไดแก ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน  ฐานการเรียนรู 
การทําเกษตรผสมผสานของเกษตรกรชุมชนบานในกอย  

- ฐานการเรียนรู วิถีชีวิตชาวนาชุมชนดอนประดู อําเภอปากพะยูน จงัหวัดพัทลงุ 

- ฐานการเรียนรู พัฒนาคนด ี

(รายละเอียดเร่ืองฐานการเรียนรู สวนท่ี 3)   
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2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

เปนการกําหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของวัตถุประสงคของแตละฐาน
การเรียนรู การออกแบบกิจกรรมยังคํานึงถึงความตองการของผูเรียน โดยมีการสํารวจความคิดเห็น
ของผูเรียนเปนกลไกในการรับฟงความตองการ หลักสําคัญของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบ
บูรณาการในชุมชน คือ การมีสวนรวมของผูเรียน การท่ีผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง สัมผัสจริงดวย
ตนเอง 

กรณีท่ีเปนการจัดการการเรียนรูในรูปอแบบรายวิชา การออกแบบกิจกรรมยังตองคํานึงถึง
ขอกําหนดท่ีเก่ียวของ เชน ระเบียบตางๆ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เปน
ตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 

Curriculum Mapping 

รายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

Learning 
Outcome  

5 ดาน 

Learning 
Outcome  
Evaluation  

(มคอ.7) 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา(มคอ.1) 

Learning Outcome 

Evaluation (มคอ.5) 

หลักสูตรสาขาวิชา(มคอ.2) 

วิชาศึกษา
ทั่วไป 

วิชา
เฉพาะ 

วิชาเลือก
เสรี 
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กิจกรรมการเรียนรูจะมีหลากหลายรูปแบบ เชน การศึกษาและถอดความรูดวยตนเองจาก
ธรรมชาติ เรียนรูความสัมพันธของผูคนและมิติทางวัฒนธรรม จากการบอกเลา การสาธิตจําลอง
สถานการณ การมีปฏิสัมพันธกับคนในชุมชน การเขารวมพิธีกรรม ประเพณี กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ   

 

 

 

 

 

 

 

3. การพัฒนาครูชุมชน 

ในข้ันตอนของการพัฒนาฐานการเรียนรู ซ่ึงมีการคนหาแหลงเรียนรูท่ีมีอยูในชุมชนทองถ่ิน 
โดยถอดภูมิปญญาหรือองคความรูท่ีมีอยูในแหลงเรียนรู จากผูรูปราชญชุมชนหรือผูมีปญญาปฏิบัติใน
แหลงเรียนรู จะทําใหไดเปาหมายของผูท่ีจะมาทําหนาท่ีเปนครูชุมชน ซ่ึงกอนท่ีจะมอบหมายใหทํา
หนาท่ีครูชุมชน หรือวิทยากรชุมชน จะมีการเตรียมความพรอมดวยการใหความรูพื้นฐานทําความใจ
ถึงกรอบการเรียนรูและวัตถุประสงคในการพัฒนาผูเรียน จากนั้นจะวางแผนรวมกันในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู รวมท้ังวิธีการประเมินผลผูเรียน  

ฝายบริหารจัดการรวมกับผูสอน จะนําปจจัยดานขอกําหนดของกระบวนการ ระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพื่อจัดการเรียนรูมาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหการ
จัดการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ ในการออกแบบกระบวนการยังตอง
คํานึงถึงการจัดทําแผนสํารองกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อการดําเนินงานมาสามารถเปนไปตามท่ีวางไวได 
เนื่องจากพื้นท่ีการจัดการเรียนรูเปนสภาพและสถานการณจริง อาจมีเหตุปจจัยท่ีอยูนอกเหนือการ
ควบคุม เชน การเกิดเหตุภัยธรรมชาติฝนตก น้ําทวม แผนดินถลม การเกิดเหตุชุมชุมประทวง    
เปนตน  

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
ไดออกแบบใหผูเรียน 

ไดมีประสบการณตรง 

โดยการปฏิบัติจริง  
ผูสอนทําหนาที่ออกแบบ  

และจัดกระบวนการที่เปนระบบ 
กระตุนใหผูเรียนคิด  

และมีสวนรวมใหมากที่สุด 

เพื่อใหคนพบความรู 
ดวยตนเอง 
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4. การจัดการเรียนรู 

ข้ันตอนนี้เปนการนําผูเรียนลงไปเรียนรูในชุมชนทองถ่ิน ในฐานการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนและ
กําหนดไวในแผนการเรียนรู เนื่องจากการเรียนรูแตละรูปแบบมีความตองการและขอจํากัดท่ีแตกตาง
กัน การเลือกใชฐานการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูจึงตองจัดใหมีความสอดคลองเหมาะสม  

กรณีเปนการจัดการเรียนรูในรูปแบบรายวิชา นอกจากกิจกรรมฐานการเรียนรูแลว จะมี
กิจกรรมในหองเรียน ประกอบดวย การบรรยายปูพื้นฐานความรูท่ีเก่ียวของเช่ือมโยงกับฐานการ
เรียนรู กิจกรรมนําเสนอผลการสังเคราะหความรูท่ีไดจากการเรียนรูในพื้นท่ีชุมชน ในรูปแบบตางๆ 
เชน การจัดนิทรรศการ การแสดง การนําเสนอหนาชั้นเรียน เปนตน 

นอกจากนี้เคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการเรียนรู เชน สื่อประกอบการเรียนรู จะมีบทบาทชวย
ใหการส่ือสารระหวางผูสอน ครูชุมชนและผูเรียน ชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของเน้ือหา และสิ่ง
ท่ีวิทยากรชุมชนตองการส่ือไปยังผูเรียนไดถูกตองย่ิงข้ึน นอกจากนี้ยังเปนเคร่ืองมือชวยในการถอด
ความรูใหกับผูเรียน สื่อท่ีใชในการจัดการเรียนรู เชน 

- เอกสารประกอบการสอนที่เรียบเรียงโดยผูสอน มีเนื้อหาที่สอดคลองและเชื่อมโยง
กับประเด็นการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานในศาสตรสาขาท่ีเก่ียวของและนําไปเชื่อมโยงกับ
สิ่งท่ีไดพบเห็นเรียนรูในสภาพจริงได 

- เอกสารบทปฏิบัติการฐานการเรียนรู มีลักษณะเปนเอกสารชี้แจงข้ันตอนของการ
ปฏิบัติ และใบงานประจําฐานการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดบันทึกขอมูลจากการถอดความรู และมี
คําถามท่ีเปนการชี้นําใหผูเรียนไดวิเคราะหในประเด็นท่ีจะนําไปสูความคิดรวบยอดของการเรียนรู 

- สไลดนําเสนอเพื่อแสดงภาพตัวอยางการปฏิบัติท่ีตองอาศัยทักษะ หรือกิจกรรมที่มี
รูปแบบเฉพาะ เชน สไลดนําเสนอการสรางฝายชะลอน้ําไหล ซ่ึงเปนภูมิปญญาของชุมชนตะโหมด 
เปนตน 

- อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อจัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน
เชน อุปกรณการทํานาและการเก็บเก่ียว  อุปกรณการสรางฝาย อุปกรณการกรีดยาง ฯลฯ 

 

 

 

 

 



32 
 

5. การประเมินผลการจัดการเรียนรู 

การประเมินในกระบวนการนี้ เปนการประเมินคุณภาพของการดําเนินงานวาประสบ
ผลสําเร็จตามจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนหรือไม และกระบวนการท่ีจัดข้ึนมีประสิทธิภาพ การ
ลงทุนทรัพยากรเพื่อการเรียนรูมีความเหมาะสม คุมคาหรือไมเพียงใด ดังนั้นในการประเมินจึงมุงไปท่ี 
2 สวนคือ  

5.1 การประเมินคุณลักษณะท่ีเกิดข้ึนในตัวผูเรียน เพื่อวัดวากระบวนการเรียนรูท่ีจัด
สามารถสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามจุดมงหมายไดหรือไม อยางไร โดยดูจากพฤติกรรมท่ีบงชี้
คุณลักษณะท่ีมีผลมาจากการพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาปญญา  

ดานการพัฒนาพฤติกรรม : เปนการประเมินการแสดงออกของผูเรียน โดยใชพฤติกรรมท่ี
เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป ซ่ึงไมมีความยุงยากในการประเมิน เนื่องจากสามารถวัดไดจากสิ่งท่ีเห็น 
โดยทั่วไปจะประเมินจากพฤติกรรมในการเขาเรียน และการรวมกิจกรรม 

ดานการพัฒนาจิตใจ : เนื่องจากการพัฒนาของจิตใจจะสงผลตอความคิดและแสดงออกเปน
การกระทํา การประเมินในสวนนี้จึงประเมินจากการแสดงความคิดเห็นทัศนคติ และพฤติกรรมที่
เก่ียวเนื่องจากที่เกิดข้ึนในจิตใจ เชน การใหความสําคัญ และยอมรับวามนุษยและสรรพชีวิตเปนสวน
หนึ่งของธรรมชาติ กอใหเกิดจิตสํานึกตอธรรมชาติ จะสงผลใหผูเรียนเกิดความรูสึกชื่นชมยินดีกับ
ธรรมชาติ ไมมีพฤติกรรมเบียดเบียนธรรมชาติ มีแนวคิดในการสรางสรรคสิ่งดีงามเพื่อดูแลธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม มีจิตอาสาในกิจกรรมเพื่อประโยชนของสวนรวม เปนตน 

ดานการพัฒนาปญญา : การพัฒนาปญญาจากการเรียนรูจะเกิดข้ึนเมื่อผูเรียนไดรับรูสภาพ
จริงของธรรมชาติ สังคม หรือสถานการณท่ีไดเรียนรู เมื่อรับรูแลวจึงเอาความจริงนั้นมาคิดวิเคราะห 
สามารถเสนอความคิดและวิจารณได จนทําใหเขาใจไดวาจะเอาไปใชไดอยางไร เชื่อมโยงอยางไร 
ประยุกตหรือดัดแปลงอยางไร เพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปใชในชีวิตตนเอง หรือการดํารงชีวิตใน
สังคม การพัฒนาเพื่อประโยชนของสังคมในวงกวาง และหากสามารถประเมินไดดวยวาคุณคาท่ี
เกิดข้ึนมากนอยอยางไร สามารถปรับปรุงใหมีคุณคามากข้ึนไดอีก ก็ถือไดวามีการพัฒนาทางปญญา
เกิดข้ึน 

     การประเมินนี้จะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องในกระบวนการจัดการเรียนรูในหลายลักษณะ ดังนี้ 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเรียนรู เชน การพัฒนาความเปนคนดี ดานความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมชี้บง ไดแก ทํางานเสร็จตามกําหนด ใชความพยายามเพื่อผลงาน ยอมรับในผลงาน ยอมรับ
ผลของการกระทําของตน เปนตน 
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- ประเมินจากพฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงเจตคติ ทัศนคติของผูเรียนตอสถานการณท่ี
เรียนรู เชน การใหเกียรติผูคนและสถานท่ี การประพฤติตนอยูในกฎกติกาและวัฒนธรรมทางสังคม
ของชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรู การดูแลรักษาธรรมชาติสภาพแวดลอม เปนตน  

- ประเมินโดยการสังเกตการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน ระหวางผูเรียนกับผูสอน 
วิทยากรชุมชน ผูดําเนินการจัดกระบวนการ และผูคนในชุมชน  

- ประเมินจากบทบาทของผูเรียนในการเปนผูนํา การเปนสมาชิกท่ีดี การมีสวนรวม  
- ประเมินจากพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนในตัวผูเรียนกอนและหลังการเรียนรู ซ่ึงผูเรียนจะเปนผู

ประเมินเอง 
- ประเมินจากการนําเอาเรื่องราวมาเสนอ เชน เร่ืองราวท่ีเปนปญหาทางจริยธรรมหรือ

คุณธรรม แลวใหผูเรียนแสดงความรูสึกตอเร่ืองราวนั้น ๆ เปนการนําเอาเร่ืองมาเปนเงื่อนไขในการ
สะทอนภาพความรูสึกตาง ๆ ออกมา 

- ประเมินจากแบบทดสอบ หรือขอสอบ 
- ประเมินจากการซักถามในระหวางดําเนินกิจกรรม การแลกเปลี่ยนนําเสนอความคิดเห็น 

การนําเสนอผลการเรียนรู  

การประเมินนี้ อาจประเมินเปนรายบุคคลหรือรายกลุมข้ึนอยูกับความเหมาะสม ในทาง
ปฏิบัติการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน ของรายวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงมีนิสิตเรียนจํานวนมาก ไม
สามารถประเมินรายบุคคลได จึงประเมินในลักษณะรายกลุม  

5.2 การประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู เปนการประเมินวาสิ่งท่ีดําเนินการไปแลวในการ
จัดการเรียนรูนั้นเปนไปตามระบบ หรือแนวทางท่ีกําหนดหรือไมอยางไร แนวคิดหลักของการประเมิน
กระบวนการ คือ การมองยอนกลับไปดูระบบและแผนท่ีกําหนดไว เพื่อตรวจสอบวาการจัดการเรียนรู
ไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีไดออกแบบไวหรือไม ไดจัดกิจกรรมครบถวนตามท่ีกําหนดไวหรือไม เนน
การประเมินเพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินงาน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหการดําเนินการคร้ัง
ตอไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรท่ีใช  การมีสวนรวม
พฤติกรรมและปฏิกิริยาของผูเรียน วิทยากรชุมชนและคนในชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรู โดยการจัดการ
ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการรวมกันระหวางผูสอนและผูมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกคร้ังหลังมี
การจัดการเรียนรู 

ผลการประเมินจะมีความสําคัญตอผูท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนรูท้ังในสวนของผูสอน และผูทํา
หนาท่ีในการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู ชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร ในการปรับปรุงแกไข 
หรือปรับแผนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของไดอยางทันทวงที ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคร้ังตอไป 
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6. การปรับปรุงกระบวนการ 

การปรับปรุงกระบวนการ เปนข้ันตอนตอเนื่องจากการประเมินผล เมื่อพบวามีการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูเกิดปญหาหรืออุปสรรคในกระบวนการจัดการเรียนรู หรือ
พบวาการจัดการเรียนรูท่ีดําเนินการไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
จุดมุงหมายของการเรียนรู จึงนําปญหามาวิเคราะห หาสาเหตุและปจจัยแหงปญหา รวมท้ังประมวล
ขอมูลปอนกลับท่ีเก่ียวของ เพื่อวางแผนการปรับปรุงเพื่อกําหนดเปนแนวปฏิบัติหรือมาตรฐานการ
ดําเนินงานใหม นํามาใชและประเมินผลสูการปรับปรุงในรอบใหม เปนวงจรการพัฒนาคุณภาพใหการ
จัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพย่ิง ๆ ข้ึนไป  

     เทคนิคในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ใชหลักการตั้งคําถามใน 2 ประเด็น คือ  
 อะไรท่ีไมสามารถสนองความตองการของผูเรียนและผูเก่ียวของ   
 อะไรท่ีทําใหเกิดความสูญเสีย  

ความตองการของผูเรียนและผูเกี่ยวของ โดยสวนใหญความตองการของผูเรียนจะ
เก่ียวของกับคุณภาพของการจัดการเรียนรู การจัดปจจัยสนับสนุนและการอํานวยความสะดวก ความ
ปลอดภัย และความคาดหวังของผูเรียน ซ่ึงในข้ันตอนของการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูได
มีการคนหาความตองการของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ดังท่ีกลาวไปแลว อยางไรก็ตาม การสนอง
ความตองการนี้ จะตองนํามาวิเคราะหวามีผลตอคุณภาพการเรียนรูหรือไม นอกจากผูเรียนแลวยัง
พิจารณาถึงความตองการและความคาดหวังของผูเก่ียวของอ่ืน เชน เจาของแหลงเรียนรู องคกรใน
ทองถ่ินท่ีเปนคูความรวมมือ ปราชญชาวบานและวิทยากรชุมชน เปนตน  

ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ เปนปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู เปนการปรับปรุงเพื่อใหการจัดทรัพยากรการเรียนรูเกิดความคุมคาและสรางคุณคาสูงสุด 
ความสูญเสียท่ีนํามาพิจารณาเพื่อปรับปรุง เชน  

- ความสูญเสียเวลา เพื่อพิจารณาวาการจัดการเรียนรูในข้ันตอนใด ท่ีผูเรียน ผูสอน
ตองสูญเสียเวลาไปมากเกินความจําเปน มีกระบวนการใดท่ีทําใหตองรอคอย หรือใชเวลานาน
เกินไปเกิดผลกระทบตอกระบวนการข้ันอ่ืนๆ จนสูญเสียโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา เปนตน 

- ความสูญเสียจากการเคลื่อนท่ี หรือการเดินทาง หมายถึงการวางแผนเสนทางท่ีใช
ในการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ไมทําใหเสียเวลา หรือการวางแผนเสนทางการเรียนรูตามลําดับ
กอนหลังท่ีสงผลใหการเชื่อมตอขององคความรูท่ีจะไดเรียนรูสอดคลองสัมพันธกัน หรือการที่แหลง
เรียนรูอยูไกลเกินไป ตองใชเวลาเดินทางมากเกินไป รวมท้ังความสะดวกและปลอดภัยของเสนทาง
การเดินทาง เปนตน      
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- ความสูญเสียคาใชจาย เพื่อพิจารณาการใชจายท่ีไมจําเปน ไมเกิดประโยชน หรือ
เกิดประโยชนนอย เพื่อใหมีการใชงบประมาณอยางคุมคา 

- ความสูญเสียจากซํ้าซอน สวนใหญจะพิจารณาเร่ืองการซํ้าซอนขององคความรู 
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูไดอยางหลากหลาย ไดรับความรูและเกิดความคิดอยางกวางขวาง และมี
วิสัยทัศนท่ีกวางไกล ฯลฯ 

สิ่งท่ีไดจากการกระบวนการนี้นอกจากจะไดแนวปฏิบัติท่ีดี สงผลตอคุณภาพการจัดการ
เรียนรูแลว ผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนรูทุกภาคสวนยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแนวคิด และ
ทักษะการวิเคราะห สังเคราะหท่ีนําไปสูการพัฒนา ซ่ึงอาจนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู หรือการดําเนินงานท่ีเก่ียวของอีกดวย 
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บทบาทของผูเกี่ยวของ 

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน เปนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม นอกจากจะ
มุงพัฒนาผูเรียนแลว กระบวนการท่ีจัดยังมุงหมายใหนําไปสูการเรียนรูรวมกันท้ังผูดําเนินการ ผูเรียน 
และชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรู จึงกําหนดบทบาทของผูท่ีเก่ียวของในการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

บทบาทของผูสอน 
- กําหนดกรอบ ขอบเขตและประเด็นการจัดการเรียนรู วางแผนการจัดกรเรียนรู 

ออกแบบกระบวนการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู  
- ใหความรูพื้นฐานในศาสตรท่ีเก่ียวของกับบริบทของแหลงเรียนรู หรือสถานการณท่ี

จัดใหเรียนรูใหกับผู เ รียน เพื่อใหผู เ รียนใชเปนทุนในการเช่ือมโยงความรูกับ
สถานการณจริง 

- คนหาแหลงเรียนรูในชุมชนทองถ่ิน ปราชญชาวบาน ผูรูในชุมชน เพื่อถอดความรูท่ีมี
อยูในชุมชนทองถ่ิน 

- พัฒนาฐานการเรียนรู 
- จัดทําสื่อและเอกสารประกอบการเรียนรู 
- ชี้แนะ ทําความเขาใจ และพัฒนาวิทยากรชุมชน  
- จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยทําหนาท่ีผูจัดการกระบวนการเพื่อใหผูเรียนคนพบหรือ

เกิดความเขาใจดวยตนเองใหมากท่ีสุด 
- ทําหนาท่ีเปนผูชี้แนะ กระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห 
- จัดบรรยากาศ และเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
- มีปฏิสัมพันธกับผูเรียน แนะนํา เปนท่ีปรึกษาใหกับผูเรียน 
- ประเมินผลการเรียนรู ท้ังในสวนของการประเมินผูเรียน และประเมินกระบวนการ

เพื่อนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการ 
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บทบาทของผูเรียน 

- ทําความเขาใจเพื่อรับทราบวัตถุประสงคการเรียนรู และขอกําหนดของการจัดการ
เรียนรู 

- ตั้งเปาหมายการแสวงหาความรูของตนเอง 
- ตั้งใจ และกระตือรือรนในการเรียนรู ซักถามและกลาแสดงออก  
- นําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
- มีระเบียบวินัย รูจักกติกาของสังคม รูจักกาลเทศะ เคารพและใหเกียรติผูอ่ืน เคารพ

และใหเกียรติสถานท่ี   
- สรางปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูสอน วิทยากรชุมชน คนในชุมชนและผูเรียนดวยกัน 
- คิดวิเคราะห และจดจอกับสิ่งท่ีไดเรียนรู 
- บันทึกความรูอยางเปนระบบ 
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บทบาทของชุมชน 

        บทบาทชุมชนท่ีเขามามีสวนเก่ียวของในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ประกอบดวย  

เจาของแหลงเรียนรู อาจเปนบุคคล สถาบันหรือ
องคกร มีบทบาทในการรวมพัฒนาแหลงเรียนรูใหได
มาตรฐาน และสามารถตอบสนองวัตถุประสงคการ
เรียนรูได  เปดโอกาสใหผูเรียนและผูสนใจเขามา
เรียนรูตามขอกําหนดหรือขอตกลงท่ีได ทําความ
รวมมือกับผูจัดการเรียนรู    
 

ผูนําชุมชน มีบทบาทในการทําความเขาใจ
กับสมาชิกในชุมชน เพื่อใหรับทราบวัตถุประสงคการ
นําผูเรียนเขามาเรียนรูในชุมชนทองถ่ิน และทําหนาท่ี
ในฐานะเจาของพื้นท่ี ใหความรวมมือดานการ
ประสานงาน  อํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการใชพื้นท่ี  

 

ปราชญชาวบาน ผูรู หรือวิทยากรชุมชน  
จะรวมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทําหนาท่ี
ถายทอดเร่ืองราว วิถีชีวิต วิถีปฏิบัติ วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาใหกับผูเรียน รวมท้ังจัดกระบวนการ
เรียนรูรวมกับผูสอน 

 

สมาชิกในชุมชน มีบทบาทในฐานะเจาของบาน ตระหนักในศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน เกิด
ความภาคภูมิใจและรวมพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงภูมิปญญา และเปนชุมชนท่ีมีคุณคาเพื่อการเรียนรู
ย่ิง ๆ ข้ึนไป 
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3  

ฐานการเรียนรูในชุมชน 
 

  

ทุนความรูของชุมชนสําหรับการเรียนรูในวิถีชีวิตจริงนั้นมีหลากหลาย ทุนความรูเหลานี้ชวย
ใหผูเรียนไดเขาใจปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถเขาใจไดวาผูคนท่ีมีความแตกตางกันในสังคม 
ท้ังความรู ฐานะ และประสบการณทํามาหากินเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางไร ปรับตัวให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใกลตัวและสังคมโลกดวยวิธีใด ความสัมพันธระหวางบุคคล 
กลุม องคกรเปนเชนไร หรือการใชชีวิตอยางมีความสุขแบบย่ังยืนเกิดข้ึนไดอยางไรในชุมชน การ
จัดการเรียนรูเชิงบูรณาการในชุมชน เพื่อถอดความรูท่ีมีอยูในชุมชน โดยการบูรณาการทรัพยากรใน
ชุมชนเพื่อการเรียนรู ท้ังคน ปราชญชาวบาน และแหลงเรียนรูในทองถ่ิน ซ่ึงไดรับการพัฒนาโดยการ
เพิ่มเติมองคความรู ระบบการจัดการและเสริมความเขมแข็งตามจุดเดนของพื้นท่ี ใหอยูในรูปของ 
“ฐานการเรียนรู” ท่ีเปนฐานบนชีวิตจริง ไมใชฐานจากตํารา แตก็ไมไดละท้ิงตํารา เนื่องจากไดนํา
ความรูจากตํารามาอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึนในฐานชีวิตจริง การกําหนดฐานการเรียนรู ในชุมชน 
คํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

1. ฐานการเรียนรู ตองสามารถตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน เสริมสรางกระบวนการ
เรียนรูท่ีใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  แสวงหาความรูและการทําความเขาใจ
สิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการสังเกต หรือการเรียนรูโดยการปฏิบัติ มีการรวบรวมขอมูล นําขอมูล
ท่ีไดไปคิดพิจารณาเหตุและผล เกิดเปนความคิด ทัศนคติ ความเช่ือ กระบวนทัศน 
(Paradigm) 1  ท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู 

 

 
1 กระบวนทัศน (Paradigm) ตามความหมายของพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง
กรอบความคิดหรือแนวทางท่ัวไปท่ีใชในการมองโลก  พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง 1) 
ชุดของแนวคิด การรับรู ความเขาใจ ตลอดจนการปฏิบัติรวมกันของคนกลุมหน่ึง ชุมชนหนึ่ง จนเกิดเปนแบบแผน
ของทัศนะเฉพาะเกี่ยวกับความจริงในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง และชุดแนวคิดน้ันมีฐานเปนแมบทของความคิดหรือแนว
ปฏิบัติของกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ  2) ภาพรวมของแบบรูปความคิด (thoughts pattern) ท่ีแตกตาง นําไปสูการ
แกปญหาอยางฉับพลันและการเปล่ียนแปลงท้ังระบบ ท้ังน้ีแบบรูปความคิดของสํานัก(คิด)หน่ึงอาจจะแตกตางจาก
อีกสํานักหน่ึงก็ได   
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2. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนหองเรียนทางธรรมชาติ เพื่อการศึกษา เรียนรู
ความสัมพันธกับสรรพสิ่งในธรรมชาติ สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีมีอยูในธรรมชาติกับความ
เปนจริง คนหาสัจธรรม และสามารถสรางบทเรียนใหกับตนเองได  

3. เปนวิถีชีวิตชุมชน ท่ีแฝงดวยภูมิปญญา วัฒนธรรม และกระบวนการทางสังคมท่ี
สามารถเปนแบบอยางท่ีดี 

4. ไดรับความรวมมือจากเจาขององคความรูหรือแหลงเรียนรู เพื่อการพัฒนา    องค
ความรู  มีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู และการเผยแพรถายทอดความรู 

5. มีความปลอดภัย และสามารถเดินทางไดอยางสะดวก 

 
วัตถุประสงคของฐานการเรียนรู 

 

ฐานการเรียนรูในชุมชน เปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาผูเรียน
ตามจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู คือ การใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากสถานการณท่ี
เกิดข้ึนจริงในธรรมชาติและในวิถีชีวิต เพื่อสรางกรอบคิด ปรับกระบวนทัศนภายในตนเองเพื่อใหเกิด
การพัฒนาของรางกาย สติปญญา และจิตใจ โดยการพัฒนาน้ีจะเกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีถูก
ออกแบบข้ึน ใหเหมาะสมกับฐานการเรียนรูตางๆ ท่ีเปนประเด็นการเรียนรู  โดยการพัฒนาฐานการ
เรียนรูในชุมชน มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. ใชเปนแหลงใหผูเรียนไดถอดความรู ในประเด็นท่ีเปนจุดเดนของแตละพื้นท่ี 
2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน 
3. ใชจัดประสบการณตรงใหกับผูเรียนและผูท่ีสนใจท่ัวไป 
4. ใหมีการบริหารจัดการแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ เพื่อสรางความย่ังยืนของความรูท่ีมี

อยูในชุมชน 
5. เปนตนแบบหรือตัวอยาง ใหกับผูสนใจท่ีจะมาเรียนรูเพื่อนําไปประยุกตใชในบริบทของ

ตนเอง 
6. เปนสถานท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกัน 
7. เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของคนในชุมชน 
8. สามารถใชเปนแหลงศึกษาวิจัยของนักวิจัย หรือการศึกษาโดยอิสระสําหรับผูสนใจ 
9. เพื่อนําความรูภายในมหาวิทยาลัยไปสูชุมชน ดวยการพัฒนาและยกระดับความรูในชุมชน 
10. เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของวิทยากรชุมชน เชน ความคดิริเร่ิม การตัดสินใจ 

และการแกปญหา  
11. เพื่อสรางความภาคภูมิใจใหกับชุมชนท่ีเปนเจาของฐานการเรียนรู และเปนแรงจูงใจให

พัฒนาตอไป 
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การบริหารจัดการฐานการเรียนรู  

 การบริหารจัดการฐานการเรียนรู เปนการดําเนินการเพื่อใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพและคุมคา เกิดประโยชนตอผูเรียน และเปนการจัดการเพื่อสรางการใชแหลงเรียนรูท่ีมี
อยูในชุมชน ท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยและ
ชุมชน ในการบริหารจัดการฐานการเรียนรู ใชวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 

 P – Plan การวางแผน 
1. โดยการศึกษาขอมูลชุมชน สํารวจสถานท่ีจริง พูดคุยสัมภาษณ เสวนา เพื่อคนหา

ความรูท่ีมีอยูในชุมชน คนหาบุคคลท่ีเปนเจาของความรู ภูมิปญญา หรือผูท่ีสามารถ
ใหการสนับสนุนการจัดฐานการเรียนรู  

2. ประเมินความเปนไปไดของการพัฒนาฐานการเรียนรู โดยใหความสําคัญกับคุณคา
ขององคความรูท่ีมีอยูเดิม ศักยภาพในการพัฒนาตอยอด ความรวมมือของเจาของ
แหลงเรียนรูและผูมีสวนเก่ียวของ และความย่ังยืนของฐานการเรียนรู 

3. พัฒนาฐานการเรียนรู ดวยการถอดความรูจากเจาของแหลงเรียนรูเปาหมาย  
วิเคราะห จัดระบบ นําองคความรูมาพัฒนาเพิ่มใหสมบูรณย่ิงข้ึน ประสานและสราง
ความรวมมือในชุมชนในการพัฒนาฐานการเรียนรูรวมกัน ดูแลจัดเตรียมพื้นท่ีให
พรอมตอการเรียนรู 

4. ออกแบบกิจกรรมที่สอดคลองเหมาะสมกับฐานการเรียนรู โดยคํานึงถึงจุดมุงหมาย
ในการเรียนรู สิ่งท่ีผูเรียนจะไดรับ 

5. วางแผนการใชงานฐานการเรียนรู 
6. กําหนดผูรับผิดชอบหลักประจําฐานการเรียนรู  

 
D – Do การดําเนินการ 

1. จัดทําเอกสารประจําฐานการเรียนรู ประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา 
กิจกรรม  

2. ประสานงานวิทยากรชุมชน จัดประชุมสรางความเขาใจ และอบรมเสริมความรูหรือ
กิจกรามอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาวิทยากรชุมชนใหมีศักยภาพในการถายทอดและรวมจัด
กระบวนการเรียนรู 

3. จัดทรัพยากร อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู 

4. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียน 
5. สรางความรวมมือ และการประสานงานการดําเนินงาน โดยเนนการมสีวนรวมของ

ชุมชน  
6. สงเสริม สนับสนุนใหมีการใชฐานการเรียนรู โดยการประชาสัมพนัธ ใหขอมูล และ

อํานวยความสะดวกแกผูสนใจ 
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C – Check การติดตามประเมินผล 

1. กําหนดกรอบการประเมินผลฐานการเรียนรู ซ่ึงโดยท่ัวไปจะประเมิน
ควบคูไปกับการประเมินผลรายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน เนื่องจากการ
จัดการเรียนรูในรายวิชาดังกลาวใชกระบวนการจัดการเรียนรูเต็ม
รูปแบบ และใชฐานการเรียนท่ีหลากหลายครบทุกฐาน 

2. จัดระบบการรับขอมูลปอนกลับจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ ท้ังผูเรียน 
ผูสอน วิทยากร และคนในชุมชน เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรค และ
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวของ  

3. การวิเคราะหขอมูลปอนกลับ ผลการประเมินรายวิชา นําเขาท่ีประชุม
เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา พัฒนาและปรับปรุง 

 
A – Act การพัฒนาและปรับปรุงแกไข  

1. นําแนวทางท่ีไดจากการวิเคราะห มาดําเนินการ โดยกําหนดแผนการ
ดําเนินการ และมอบหมายผูรับผิดชอบหลัก 

2. นําเสนอแผนการปรับปรุงแกไขตอเจาของแหลงเรียนรู หรือผูมีสวน
รวมในชุมชน เพื่อดําเนินการรวมกัน 

 
 
ตัวอยางของฐานการเรียนรูท่ีใชในการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการในชมุชน มดีังนี ้
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ฐานการเรียนรู   

ภูมิปญญาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนตะโหมด 
 

คําอธิบายฐานการเรียนรู 

ปาตนน้ําแนวเทือกเขาบรรทัด เขตพื้นท่ีตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
เปนปาดิบชื้นท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพคอนขางสูง มีท้ังสวนท่ีเปนปาไม ลําหวย และแนว
เชื่อมตอระหวางปาและลําหวย (Ecotone) ประกอบไปดวยสรรพสิ่งท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต ท่ีตาง
รวมทํางานประสานสัมพันธกันอยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถอยูรอดและอยูรวมกันไดอยางสมดุล 
หากไดมองอยางเขาถึงและเขาใจในระบบนิเวศปาดิบชื้นแหงนี้จะพบวาสรรพสิ่งท่ีอยูรวมกันเปนสงัคม
ขนาดใหญ ท้ังสังคมพืช สังคมสัตว และสังคมจุลินทรีย  รวมท้ังองคประกอบอ่ืนๆ เชน ดิน น้ํา ธาตุ
อาหาร ความชื้น  อุณหภูมิ แสงสวาง ตางทําหนาท่ีตามที่ธรรมชาติไดออกแบบมา มีความสัมพันธ 
เชื่อมโยงกันเพื่อสรางสมดุลใหกับผืนปา สังคมขนาดใหญแหงนี้จึงมีวิถีแหงการเกื้อกูลและพึ่งพา 
สรรพสิ่งตางดํารงอยูเพื่อกันและกัน แมแตคนในชุมชนก็ไดอาศัยพึ่งพาผืนปาเพื่อการดํารงชีวิต ภูมิ
ปญญาชาวบานในการอยูรวมและใชประโยชนจากปาจึงเกิดข้ึนมากมาย เชน การหุงขาวดวยไมไผ 
การใชสมุนไพรในการรักษาโรค การเผาเอาน้ํามันจากตนยางนา ฯลฯ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ี
สงผลกระทบตอผืนปา ท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากคน  ชุมชนจึงตองรวมดูแล รับผิดชอบ จน
เกิดกระบวนการบริหารจัดการปาตนน้ําดวยภูมิปญญาคนในชุมชน มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับ
พื้นท่ี เชน ธนาคารน้ํา การปลูกปาในสวนยางพารา การจัดตั้งปาชุมชน การรวมกลุมเพื่อการอนุรักษ   
การทําพิธีผูกผาบูชารุกขเทวดา เปนตน 
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“ธนาคารน้ํา”  คือภูมิปญญาหนึ่งในการบริหารจัดการน้ําของชุมชนตะโหมด การจัดการน้ํา
ของชุมชนเกิดข้ึนหลังจากท่ีประสบภาวะแหงแลง ซ่ึงเปนผลมาจากการบุกรุกปาเพื่อใชพื้นท่ีทําสวน
ยางพารา ชาวตะโหมดเลือกใชการสรางฝายเปนเคร่ืองมือในการแกปญหา พบท้ังความสําเร็จและ
ความลมเหลว ฟนฝาอุปสรรคปญหามาเปนระยะๆ จนเม่ือไดรวมกับสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อ
การศึกษาแบบบูรณาการ วิเคราะหรวมกันวาหากเราสรางฝายภายใตกรอบคิดคลายกับการสราง
เข่ือน โดยมุงหวังกักเก็บน้ําไวใชประโยชนใหไดมากท่ีสุด โดยไมสนใจจะแบงปนใหกับสิ่งใด ความคิด
ดังกลาวจะไมสอดคลองกับธรรมชาติ ทายสุดจึงไดสังเคราะหองคความรูใหม โดยการนําความรูใน
ตน (ภูมิปญญา) เก่ียวกับการชะลอนํ้าไหลของ “นบ” ซ่ึงเปนเคร่ืองมือชะลอการไหลของนํ้า เพื่อทด
น้ําเขานาของชาวบาน มาบูรณาการกับความรูในตํารา เพื่อพัฒนารูปแบบของฝายตนน้ําท่ีเรียกชื่อวา 
ฝายชะลอน้ําไหล 

ฝายชะลอน้ําไหล เปนการสรางฝายภายใตกรอบคิดการแบงปนน้ําใหสรรพสิ่ง การสรางฝาย
แบบน้ียึดหลักคิดความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงไมมีเปาหมายเพื่อการใช
ประโยชนสําหรับมนุษยเทานั้น แตจะแบงปนน้ําใหกับปาไม แบงปนน้ําใหกับน้ําใตดิน แบงปนน้ําใหกับ
สรรพชีวิตบริเวณท่ีสรางฝาย และแบงปนน้ําสูบริเวณกลางนํ้าและปลายน้ํา (ทะเลสาบสงขลา หรือ 
อาวไทย) ภายใตกรอบคิดเชนวานี้ ชวยใหสรรพชีวิตท้ังสังคมมนุษย สังคมสัตว สังคมพืช และสังคม
จุลินทรียตางไดรับการแบงปนน้ําอยางเทาเทียม การสรางฝายดวยกรอบคิดใหมนี้จึงไมใชสิ่งกีดขวาง 
มาขวางก้ันการไหลของน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวหลังฝายเหมือนการสรางฝายทั่วๆ ไป เพียงแตใชสิ่งกีด
ขวางชะลอนํ้าใหไหลชาลงทําใหเกิดแองน้ําขนาดเล็กบริเวณดานหนาฝาย สงผลใหสายนํ้ายังสามารถ
ทําหนาท่ีลําเลียงสรรพสิ่งจากตนน้ําสูปลายน้ําไดตามธรรมชาติ การออกแบบฝายแบบน้ี จึงไมเกิด
การพังทลายของดินดานขาง น้ําไมมุดลอดใตฐานฝาย และทรายไมทับถมหลังฝายจนเต็ม ทําใหฝาย
สามารถทําหนาท่ีไดสอดคลองกับการออกแบบของธรรมชาติ 

กรอบคิดดังกลาวถือเปนหัวใจของฐานการเรียนรูนี้ เปนการสอนใหผูเรียนไดเขาใจหลักของ
ธรรมชาติ นํามาปรับใชกับตัวเองและสังคมตอไป  

หัวขอหรือเน้ือหาท่ีสนับสนุนการเรียนรู 

1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถ่ิน หัวขอ 
1.1 พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ (Dynamic of the nature) ท่ี มีผล

ตอวิถีชีวิตของชุมชน และแนวทางการปรับตัวท่ีเหมาะสม 
1.2 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต

ชุมชนทองถ่ิน 
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การพัฒนาทางปญญาท่ีผูเรียนจะไดรับ 

จากอดีตจนถึงปจจุบัน วิวัฒนาการมองระบบความสัมพันธของชีวิตมนุษยและสรรพสิ่ง
เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตไดรับอิทธิพลจากแนวคิดปรัชญาทางตะวันตกซึ่งใหความสําคัญกับมนุษย 
มองวามนุษยเปนศูนยกลางของสรรพสิ่ง มุงท่ีจะเอาชนะธรรมชาติ จึงเรียนรูเสาะหาความลับของ
ธรรมชาติ เพื่อหาวิธีการจัดการเอาชนะธรรมชาติ เปนมุมมองท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมการรุกรานเพื่อ
เอาชนะ ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน ลวนนําซ่ึงเคร่ืองมือเพื่อจัดการกับวัตถุดิบใน
ธรรมชาติ สงเขาสูระบบอุตสาหกรรม ผลิตเพื่อสนองความตองการของมนุษย ผลิตเพื่อสรางความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จนกอใหเกิดวัฒนธรรมการเสพบริโภคจนถึงทุกวันนี้  ในท่ีสุดก็พบวาการพัฒนา
เพื่อประโยชนของมนุษยเชนนี้จะไมไดสรางความย่ังยืน เนื่องจากเปนการพัฒนาดวยวิธีการ
เบียดเบียนและเอาชนะ เมื่อฝายธรรมชาติถูกเบียดเบียน ความสัมพันธของระบบจึงเสียสมดุล และ
มนุษยเองเปนสวนหน่ึงของระบบนี้ดวย จึงไดรับผลกระทบจากการเสียสมดุลนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได  
ปจจุบันมนุษยจึงหวนกลับมาคิดใหม แทนท่ีจะใชวิธีการเอาชนะธรรมชาติ ก็เปลี่ยนแนวคิดเปนการ
มองวาตนเองเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ หาวิธีการอยูรวมกับธรรมชาติอยางกลมกลืน เก้ือกูล และ
ไมเปนปฏิปกษตอกัน การผลิตในยุคปจจุบันจึงเปลี่ยนมาสูแนวเปนมิตรกับธรรมชาติมากท่ีสุด 
จริยธรรมดานสิ่งแวดลอมจึงเกิดข้ึน  

การศึกษาธรรมชาติ จึงเปนการเรียนรูชีวิต เพราะชีวิตคือสวนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษยคือ
สวนหนึ่งของธรรมชาติท่ีสัมพันธเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง จึงตองมองระบบความสัมพันธของทุกสิ่งใน
ธรรมชาติ มุมมองท่ีตอระบบความสัมพันธนี้จะสงผลตอกรอบคิดของผูเรียน สงผลตอทาทีและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออก การใชธรรมชาติเปนบทเรียนสอนความเปนมนุษย จะใหความสําคัญกับกรอบ
คิด จึงตางจากการเรียนธรรมชาติเฉพาะศาสตรสาขาวิชา แตเปนการบูรณาการความรู ความเปน
จริงในธรรมชาติ เพื่อใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห และเชื่อมโยงความรูจนเกิดเปนองครวมของความรู ท่ี
นําไปสูการดํารงชีวิตท่ีเปนสุขเกิดประโยชนท้ังตอตนเองและตอสังคม  

การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากฐานการเรียนรูนี้จะชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงสิ่งท่ีมีอยูในธรรมชาติ กับ
สัจธรรมของชีวิต มองเห็นวาสรรพส่ิงลวนตองอาศัยซ่ึงกันและกัน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งหนึ่งสง
ผลกระทบตอสิ่งหนึ่ง ไมตางจากอะไรจากคํากลาวท่ีวา เด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว ธรรมชาติจึง
สอนใหคนรูจักใชชีวิตอยางระมัดระวังและมีสติ นอกจากกรอบคิดในการใชชีวิตแลวการทํากิจกรรมใน
ฐานการเรียนรูนี้ จะทําใหนิสิตฝกทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การ
กําหนดบทบาทของตนเองและสมาชิกในทีม ซ่ึงสงผลตอความสําเร็จของงาน เปนตน 
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กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู  

แบงเปน 2 ฐานการเรียนรูยอย คือ  

ฐานการเรียนรูยอยท่ี 1 ความสัมพันธระหวางทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ท่ีมีความ สําคัญและ
เก่ียวของกับวิถีชีวิตชุมชนตะโหมด  

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรียนรูยอยท่ี ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของชุมชนตะโหมด โดยใชฝาย
ชะลอน้ําไหล  
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ฐานการเรียนรูยอยท่ี 1 ความสัมพันธระหวางทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ท่ีมีความสําคัญ
และเก่ียวของกับวิถีชีวติชุมชนตะโหมด 
 

วัตถุประสงคประจําฐานการเรียนรู  

1. เพื่อใหนิสิตเขาใจการใชภูมิปญญาจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ท่ีเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตชุมชนตะโหมด 

2. เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางทรัพยากรปาไม ท่ีมีความสําคัญ
และเก่ียวของกับวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนทองถ่ิน 

ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. นางสาววันเพ็ญ  นันทานุวัฒน 

วิทยากรชุมชน  

1. นายสมเกียรติ บัญชาพัฒนศักดา 2. นายเสิน  เพชรทอง 

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู   

1. กิจกรรมเดินสํารวจปาดิบชื้นเทือกเขาบรรทัด เพื่อถอดความรูจากธรรมชาติ โดย
มีผูสอนและวิทยากรชุมชนชี้ประเด็นในแตละจุดท่ีศึกษาเรียนรู  

1.1 ทําความรูจักกับพืชปา สมุนไพร  
1.2 การทําหนาท่ีของสรรพชีวิตในปา 
1.3 ความสัมพันธเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต เพื่อรักษาสมดุล 

ของระบบนิเวศ 
1.4 ความสัมพันธระหวางทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดิน และทรัพยากร 

น้ําท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตของผูคนในชุมชน 
1.5 ภูมิปญญาและประสบการณใชชีวิตอยูกับปาของวิทยากรชุมชน 

2. ศึกษาแปลงตัวอยาง และถอดความรูจากเจาของสวนยางพาราเก่ียวกับภูมิ
ปญญาของคนในชุมชนตะโหมด เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรดิน และปาไม โดยการปลูกไมยืนตน
แซมระหวางแถวยางในสวนยางพาราเชิงเดี่ยว  

เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 
ใชเวลา 3 ชั่วโมง 
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ฐานการเรียนรูยอยท่ี ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของชุมชนตะโหมด โดยใช 
ฝายชะลอน้ําไหล  

  วัตถุประสงคประจําฐานการเรียนรู 

1. เพื่อเรียนรูภูมิปญญาการบริหารจัดการน้ําของชุมชนตะโหมด   
2. เพื่อทําความเขาใจกรอบคิดการสรางฝายชะลอนํ้าไหล และสามารถนําไป 

ประยุกตใชกับตนเอง 
3. สามารถสรางฝายชะลอนํ้าไหลตามอัตลักษณของชุมชนตะโหมดได 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานเปนทีม และสงเสริมจิตสาธารณะ 

ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. นางสาววันเพ็ญ  นันทานุวัฒน 

วิทยากรชุมชน  

    1. พระครูสังฃรักษวิชาญ  2. นายสมเกียรติ บัญชาพัฒนศักดา 
   3. นายเสิน  เพชรทอง  4. นายอดุลย  แกวคงธรรม  

5. นายวาที  สุขเกษม  6. นายเวือง  ไชยรัตน 

กิจกรรมประจําฐาน 

1. วิทยากรชุมชนถายทอดท่ีมาของ “ธนาคารนํ้า” และพัฒนาการของการ 
สรางฝายชะลอนํ้าไหล  

2. ผูสอนอธิบายถึงกรอบคิดแหงการแบงปน .... เพื่อสรางฝายชะลอนํ้าไหล  
3. วิทยากรชุมชนแนะนําวิธีการสรางฝายชะลอนํ้าไหล  
4. มอบหมายงานใหผูเรียนเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากการสรางฝายชะลอ 

น้ําไหล ดานอัตราความเร็วของน้ํา และปริมาตรน้ําหนาฝายกอนสรางฝายชะลอนํ้าไหล  
5. ผูสอนแนะนําวิธีการเปรียบเทียบโดยใหมีการบันทึกขอมูลกอนและหลัง 

สรางฝายชะลอนํ้าไหล 
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การวัดอัตราการไหลของกระแสน้ํา ดวยมีวิธีการดังนี้ 

1. กําหนดจดุเร่ิมตนและจดุสดุทายโดยใหบริเวณสรางฝายเปนจุดทาย ทําการ
วัดระยะทางจากจุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทายเปนระยะทาง 10 เมตร  

2. นําโฟมปลอยใหลอยน้ํา จากจุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทาย นิสิตจับเวลา บันทึก
เวลาท่ีโฟมเคลือ่นท่ีในระยะทาง 10 เมตร  

3. ทําซํ้า 2 คร้ัง ท้ังกอนสรางฝายและหลงัสรางฝายชะลอน้าํไหล  
4. คํานวณความเร็วของกระแสน้ําท่ีระดับผิวน้าํจากสูตร 

 

ความเร็วกระแสน้ํา =                            (เมตร/วินาที) 

 
การวัดปริมาตรน้ํา ดวยมีวิธีการดังนี้ 

นําตลับเมตรวัดความลึก และความกวางของนํ้าในลําหวย ท่ีความยาวของ
ลําหวย 5 เมตร เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาคํานวณปริมาตรน้ําท่ีไดกอนการสรางและ
หลังสรางฝายชะลอนํ้าไหล บันทึกผล 

  
           ปริมาตรของนํ้า = ความลึกxความกวางxความยาว (ลูกบาศกเมตร)                         
 

6. ฝกปฏิบตัิการสรางฝายชะลอนํ้าไหล มวิีธีการดังนี ้
6.1 ทําการปรับพื้นท่ีบริเวณพื้นลําหวยใหเรียบเสมอ เพือ่สะดวกตอการจัด

วางกระสอบ 
6.2 ตักทรายจากลําหวยบริเวณหนาฝายใสกระสอบบรรจุอาหารสัตวท่ีใช

แลว หรือกระสอบขนาด 20x30 นิ้ว ประมาณ ¾ ของกระสอบ แลว
มัดปากกระสอบในตําแหนงหางจากปากกระสอบประมาณ 3 นิ้ว หรือ 
1 กํามือ ดวยเชือกฟางใหแนน 

6.3 กระสอบบรรจุทรายท่ีมัดปากเสร็จเรียบรอยแลว ใหนํามาเรียงไว
บริเวณแนวตล่ิงจนกระท่ังไดจํานวน 250-300 กระสอบตอ 1 ฝาย 
ปกติเลือกสรางฝายในลําหวยท่ีมีความกวางไมเกิน 5 เมตร 

 
 
  
 
 
 

         ระยะทางท่ีกําหนด (เมตร)

                  เวลา (วินาที)
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6.4  นํากระสอบทรายที่ไดมาวางเปนฐานช้ันท่ี 1 โดยวางกระสอบในระดับ
ความสูงและความหนาท่ีเทากันท้ังหมด กระสอบทรายแตละกระสอบ
ใหวางพับจุกของกระสอบซอนไวทางดานลาง ใหจุกกระสอบหันไปทาง
หนาฝาย สวนทายกระสอบหันไปทางดานหลังฝาย ชั้นท่ี 1 มีความยาว
ประมาณ 5 เมตร  

6.5 ชั้นท่ี 2 วางกระสอบทรายใหมีความลาดเอียง โดยใหสวนหนาของ
กระสอบทรายแถวหนาหนาท่ีสุด สวนแถวตอๆ มาคอยๆ ลดความหนา
ลงตามลําดับ การปูกระสอบทรายชั้นท่ี 2 ทับชั้นแรก ใหปูทับแบบกอ
อิฐ โดยวางทับรอยตอระหวางกระสอบทรายสองกระสอบ ในช้ันนี้จะ
มีความยาวประมาณ 3 เมตร 

6.6 ชั้นท่ี 3 นํากระสอบทรายวางทับชั้นท่ี 2  ใหมีความลาดเอียงเหมือนกับ
การวางชั้นที่ 2 แตใหมีความยาวเพียง 1 เมตร เมื่อวางกระสอบทราย
ชั้นนี้เสร็จใหเปดชองทางสําหรับใหกระแสน้ําไหลผานบริเวณตรงกลาง
ของฝายชะลอนํ้าไหลประมาณ 2 กระสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 3-4 ชั่วโมง 
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ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู 

1. ระหวางสวนยางพาราเชิงเดี่ยว และสวนยางพาราท่ีปลูกไมยืนตนแซม พื้นท่ีใดให
ประโยชนในเชิงคุณคาและมูลคามากนอยกวากันอยางไร 

2. ทรัพยากรดิน น้ํา และปาไมมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางไร 
3. ปาดิบชื้นเทือกเขาบรรทัดมีความสําคัญและเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนตะ

โหมด ดานใดบาง อยางไร 
4. ความคิดเห็นเก่ียวกับฝายชะลอนํ้าไหล ดานความรูสึก ดานความคุมทุน ดานความ

เปนไปไดถึงการใชประโยชน ดานความเหมาะสมของรูปแบบ 
5. จากความคิดเห็นของผูเรียน รูปแบบของตัวฝายชะลอนํ้าไหลมีความเหมาะสม

หรือไม หากไมเหมาะสมรูปแบบนาจะเปนแบบใด 
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ฐานการเรียนรู   
วิถีชีวิตชาวนาชุมชนดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 

คําอธิบายฐานการเรียนรู 

ปจจุบันผืนดินและวิถีทํากินของชาวนาไดเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีดั้งเดิมอยางสิ้นเชิง 
จากการทํานาเพื่อเลี้ยงชีวิต เพื่อทําบุญ เปลี่ยนเปนการผลิตเพื่อขาย ใหคากับผลกําไร ศรัทธาในเงิน
ทองท่ีไดจากผืนนามากกวาการเคารพธรรมชาติและแมโพสพ เมื่อตองการผลผลิตท่ีสูงข้ึน จึงสงผล
ใหเกิดการขยายพื้นท่ีทํานาและเปล่ียนแปลงระบบการปลูกขาวจากนาปเปนนาปรังท่ีอาศัยระบบ
คลองชลประทาน ซ่ึงดูเหมือนจะดีแตหาดีไม เพราะการใชพื้นท่ีปลูกขาว 2-3 คร้ังตอป โดยไมพัก
แปลงนา จะไมมีการฟนฟูสภาพและปรับปรุงบํารุงดินติดตอกันเปนเวลานาน ธาตุอาหารในดินยอมมี
วันหมด สภาพดินยอมเสื่อมโทรม ผลผลิตขาวท่ีไดก็จะลดลง ชาวนาจึงหันมาพ่ึงพาอาศัยปุยเคมีใน
การบํารุงตนขาวท่ีปลูก สายพันธุท่ีเลือกปลูกจากเดิมเปนสายพันธทองถ่ินซ่ึงทนตอโรคไดดี ก็
เปลี่ยนเปนสายพันธุท่ีผานการปรับปรุงพันธุกรรมใหตอบสนองตอสารเคมี สงเสริมใหเกิดการสูญ
พันธุของขาวพื้นเมืองบางชนิด ลดความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชทองถ่ินอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ระบบการปลูกขาวท่ีใชปุยเคมีและสารเคมีอยางเต็มรูปแบบสามารถชวยใหขาวเจริญเติบโตให
ผลผลิตท่ีสูง แตจากการใชสารเคมีท่ีเพิ่มสูงข้ึนในทุกๆ ป ทําใหสารเคมีตกคางในพืชและดิน สิ่งมีชีวิต
ท่ีอาศัยอยูในทองนาจึงคอยๆ สูญพันธุไป สัตวและจุลินทรียท่ีกอโรคขาวบางชนิดเพิ่มความรุนแรงข้ึน 
นอกจากน้ีการใชเคร่ืองทุนแรงแทนคน เชน รถไถ รถแทรกเตอร เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองนวดขาว ฯลฯ 
ทําใหชาวนาผลิตขาวเพื่อปอนระบบตลาดไดมากข้ึน บทบาทของการแลกเปลี่ยนแรงงานโดยใชระบบ
ความสัมพัทธแบบ “ลงแขกหรือออกปาก” และการใชแรงงานวัวควายในการทํานาจึงหายไปจากทอง
นาปจจุบัน 

จากการเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกขาวแบบดั้งเดิมสูระบบใหม ทําใหชาวนาพึ่งพาปจจัยการ
ผลิตจากภายนอกในการทํานาเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับชาวนาสวนใหญยังขาดความรูในการใช
เทคโนโลยีและการปรับตัวกับสิ่งแวดลอมแบบใหม สงผลทําใหตนทุนการผลิตขาวของชาวนาเพ่ิม
สูงข้ึนเปนเงาตามตัว เพราะคาใชจายจากเมล็ดพันธุขาว คาปุย ยาปราบศัตรูพืช และคาจางเก็บเก่ียว
จึงเร่ิมเสี่ยงตอการขาดทุนจากปญญาการทํานาท่ีมีตนทุนการผลิตท่ีสูง ผลตอบแทนจากการทํานาไม
เพียงพอตอการครองชีพของชาวนา อาชีพทํานาจึงเปนอาชีพท่ีเปราะบางตอภาวะความยากจน 
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สําหรับภาคใต จังหวัดพัทลุงถือไดวาเปนเมืองอูขาว ซ่ึงมีลักษณะสภาพภูมิศาสตรท่ีเหมาะสม
ตอการปลูกขาว เปนแผนดินท่ีราบระหวางเทือกเขาบรรทัดกับแผนน้ําทะเลสาบสงขลา-พัทลุง อาชีพ
ทํานาจึงถือไดวาเปนอาชีพดั้งเดิมของชาวจังหวัดพัทลุง  วิถีชีวิตชาวนาท่ีนี่ก็ไมแตกตางจากที่กลาว
ขางตน แมวาจังหวัดพัทลุงจะมีขาวพันธุทองถ่ินท่ีมีชื่อเสียง คือ “ขาวสังขหยด” ซ่ึงไดข้ึนทะเบียนเปน
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication: GI) โดยใชชื่อในการผลิตเปนสินคาสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรวา “ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง” ทองทุงนาในชุมชนดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง ยังคงมีชาวนาท่ียังคงไวซ่ึงวิถีทํานาแบบดั้งเดิมปลูกขาวสังขหยดในระบบนาปรัง คูขนานกับ
การปลูกขาวนาปเพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต   

ฐานการเรียนรูนี้จึงจัดข้ึนเพื่อใหนิสิตไดปฏิบัติจริงในการทํานา ในข้ันตอนการดํานา และการ
เก็บขาวดวยแกะ รวมพิธีทําขวัญขาว และการลงแขก เพื่อสืบสานวิถีชีวิตการทํานาของบรรพชน ให
สัมผัสและตระหนักและเห็นคุณคาของอาชีพทํานา รักษาภูมิปญญาทองถ่ิน คนหาสิ่งท่ีแฝงอยูในภูมิ
ปญญาและพิธีกรรมของชาวนา รวมท้ังมีสวนรวมในการสืบสานวิถีการทํานาและพิธีทําขวัญขาวใหคง
อยูตอไป 

หัวขอหรือเน้ือหาท่ีสนับสนุนการเรียนรู 

1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถ่ิน หัวขอ แนว
ทางการจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญของภาคใต ท่ีสอดคลองกับพลวัตและการเปล่ียนแปลงของ
ธรรมชาติ 

การพัฒนาทางปญญาท่ีผูเรียนจะไดรับ 

  ฐานการเรียนรูนี้เปนการเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by doing) ท่ี 
ผูสอนจัดกิจกรรมเพี่อสรางประสบการณชีวิตใหกับผูเรียน ใหผูเรียนลงมือปฏิบตัิ คือการดํานา เก็บ
ขาว ไดมีปฏิสมัพันธกับสภาพแวดลอมคือ ทองทุงนา และพิธีกรรมทําขวัญขาว ใชสัมผัสทางกายเพื่อ
สงผลไปยังจติใจ สรางความเจริญงอกงามใหเกิดข้ึนจากภายในจิตใจ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนผูเรียนจะตอง
มี “สติสัมปชญัญะ” อยูตลอดเวลา เนื่องจากเปนการลงมือปฏบิัติในเรื่องใหมท่ีตนเองไมถนัด จึงเปน
การฝกใจใหจดจออยูกับการเรียนรู มีสมาธิ และอดทน  

การถอดความรูจากครูชาวนาและนํามาวิเคราะห จะทําใหผูเรียนไดทราบถึงความยาก 
ลําบากของคนอีกอาชีพหนึง่ในสังคม ในขณะท่ีภูมิปญญาท่ีแฝงอยูในอาชีพชาวนา จะชวยสอนให
ผูเรียนทราบวาหากเราสังเกตและไตรตรองจะพบความรูอยูทุกหนแหง  
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาเรียนรูภูมิปญญาวิธีการทํานาของชาวนาชุมชนดอนประดู อ.ปาก- 
พะยูน จ.พัทลุง 

2. เพื่อใหนิสติเห็นคุณคาและความสําคัญของอาชีพทํานา 
3. เพื่อใหคนในชุมชนเห็นคุณคาและความสําคัญของอาชีพทํานา  

ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. นางสาวจิตรา  จันโสด 

วิทยากรชุมชน  

1. นางพจนา  ชุมเสน  21.  นางบุญให  พลูจันทร 
2. นางเช้ือม  ขาวนุย  22.   นางอากร  อินเอียด 
3. นางจบ  คําจัน   23.  นางสาวนอม  ทองศรี 
4. นางศศิวิมล  ขวัญทอง  24.  นายเจือ  ไหมขาว 
5. นางจิตร  สุขมาก  25.  นางสาวจําเนียร  พุทธโกศา 
6. นางประภา  เสนกลับ  26.  นางแวว  ยานะวิมุติ 
7. นางอบ  ไชยศรี   27.  นางผาด  ทองไทย 
8. นางเหลี้ยน  ณ ชาตรี  28.  นางสมศรี  สุขนุน 
9. นางพร  ทองศรี   29.  นางเคล่ือน  นําแกว 
10. นางกมล  สุขเอียด  30.  นางคลาย  นวลดุก 
11. นางสุภาภรณ  มากมณี  31.  นางชิต  หนูมาก 
12. นางรมย  เปยกลับ  32.  นางสมปอง  ชูโชติ 
13. นางรัตน  ทองรักษ  33.  นางปน  คงเนียม 
14. นางศิริรัตน  แจมจันทร  34.  นางจบ  วกกุม 
15. นางวลัย  ชาตรี   35.  นางชม  วกกุม 
16. นางเผียน  เกิดเอียด  36.  นางหนูจติ  โตะทรัพย 
17. นางสมจิต  พรหมแดง  37.  นางสาววรรเพ็ญ  จีนทอง 
18. นางแผว  ไหมขาว  38.  นางจําเริญ  หนูชู 
19. นายจบ  ไหมขาว   39.  นางจําเนียร  มากมณี 
20. นายวัน  เสนกลับ  40.  นางกรรยา  บัวศรี 
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กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 

1. ถอดความรูจากการสัมภาษณครูชาวนา เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมประเด็น  
1.1. เหตุผลท่ีประกอบอาชีพทํานา 
1.2 สภาพเศรษฐกิจในครอบครัว รายไดและการใชชีวิต  
1.3 ความรู หรือวิธีการตางๆ ท่ีไดจากประสบการณในการทํานาใหไดผลผลติขาวท่ีดี 

เปนมติรกับธรรมชาติและผูบริโภค 
1.4 ความรูสึกท่ีมีตออาชีพทํานา 
1.7 ความคิดเห็นเก่ียวกับการทําอาชีพทํานาในอนาคต 
1.8 อ่ืนๆ ท่ีผูเรียนสนใจ 

 
2. ปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมจะข้ึนอยูกับชวงเวลา คือ ภาคเรียนท่ี 1  ปฏิบัติกิจกรรม

ดํานา  ภาคเรียนท่ี 2  ปฏิบัติกิจกรรมเก็บขาวดวยแกะ และรวมพิธีทําขวัญขาว  โดยพื้นท่ีนา 1 ไร ให
ผูเรียนทํากิจกรรมประมาณ 50-60 คน   

เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 4 ชั่วโมง 

ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู 

1. ในระหวางท่ีปฏิบัติกิจกรรมมีความคิดอะไรเกิดข้ึนบาง 
2. ไดเรียนรูอะไรบางจากกิจกรรมดังกลาว 
3. ภูมิปญญาของชาวนาท่ีไดพบเห็นคืออะไร 
4. บอกเลาประสบการณท่ีสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน หรือการขยายผลไปสู

ครอบครัวและชุมชนของผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนหนึ่งของครูชาวนาชุมชนดอนประตู  ผูสืบทอดและถายทอดวิถีชาวนาด้ังเดิมสูคนรุนหลัง 
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ฐานการเรียนรู 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนตะโหมด 

   

คําอธิบายฐานการเรียนรู 

“ตะโหมด” เปนชุมชนเกาแกตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน นับไดวาเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง
มากชุมชนหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เนื่องจากมีผูนําชุมชนท่ีเขมแข็ง สามารถนําสมาชิกในชุมชนใหเกิด
พลังท่ีจะแกไขปญหาไดดวยตนเอง สามารถรวมมือเพื่อพิทักษสิทธิของชุมชนเองได ประสบการณ
จากการตอสู และแกไขปญหาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูเพื่อขับเคลื่อนชุมชนใน
หลายมิติ เชน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบการผลิตและการจัดการ
ผลผลิต  ระบบสุขภาพ ระบบความสัมพันธศาสนา และความเช่ือภายในชุมชน เปนตน   

ชุมชนแหงนี้กอตั้งข้ึนโดยผูนําท่ีเปนคนมุสลิม จึงมีคนศาสนาอิสลามอยูเปนจํานวนมาก ตอมา
เมื่อคนไทยพุทธเพิ่มจํานวนมากข้ึนก็ไดมีการแตงงานระหวางคนสองศาสนา จึงเกิดความสัมพันธแบบ
เครือญาติของคนท้ังสองศาสนา และมีการใชชีวิตอยางผสมกลมกลืน มีการจัดพิธีกรรมเพื่อรําลึก
และทําบุญใหกับบรรพบุรุษพรอมๆ กัน ในสถานท่ีเดียวกัน เรียกวาประเพณีสองศาสนา ถือเปน
เอกลักษณหนึ่งของชุมชนตะโหมด และจากลักษณะความสัมพันธทางสังคมเปนแบบเครือญาติ สงผล
ใหมีการจัดตั้งกลุมภายในชุมชนอยางหลากหลาย สวนใหญกลุมท่ีจัดตั้งจะเก่ียวของกับวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนท้ังดานอาชีพ และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน สภาลานวัดตะโหมด กลุม
เกษตรกรทํานาตะโหมด กลุมปาชุมชนเขา   หัวชาง กลุมปลูกปาในสวนยางพารา สหกรณกองทุน
สวนยาง ฯลฯ โดยสภาลานวัดตะโหมด ซ่ึงเปนองคกรชุมชนท่ีมีการจัดโครงสรางองคกรอยางเปน
ระบบ จะเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงสมาชิกและการทํากิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน สิ่งท่ีเกิดข้ึน
จากการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน จึงยังคงอยูและสามารถใหผูสนใจไดเรียนรูจับตองได โดยมี
สภาลานวัดตะโหมดเปนศูนยกลางเช่ือมโยงไปสูขอมูลในทุกมิติ  การท่ีไดเรียนรูเร่ืองราวและมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณกับผูมีปญญาปฏิบัติในชุมชนแหงนี้ จะชวยสรางกรอบคิดในการ
ดําเนินชีวิต การพิจารณาเพื่อแกปญหาและการตัดสินใจใหกับผูเรียน   

หัวขอหรือเน้ือหาท่ีสนับสนุนการเรียนรู 

1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถ่ิน  
หัวขอ ภูมิปญญาและแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสมสูความเขมแข็งของชุมชน 
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การพัฒนาทางปญญาท่ีผูเรียนจะไดรับ 

ฐานการเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนตะโหมด เปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
ปญญาดวยการเรียนรูจากประสบการณของคนอ่ืน เรียนรูจากปญหา วิธีการแกปญหา และผลมาจาก
การแกปญหา ความสําเร็จหรือบทเรียนแหงความลมเหลวจากประสบการณของชุมชน เปน
กรณีศึกษาที่ดีท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจกับองคความรูเชิงทฤษฎี ซ่ึงในการจัดการ
เรียนรูท่ีอยูในรูปแบบของรายวิชา ผูสอนไดปูพื้นฐานความรูท่ีเก่ียวของกับบริบทของกรณีศึกษาใหกับ
ผูเรียนแลว การจัดประสบการณตรงตามสภาพจริงในพื้นท่ีชุมชน จะกระตุนใหผูเรียนนําความรูมา
เชื่อมโยงกับสถานการณท่ีพบเห็นดวยตัวผูเรียนเอง ท้ังยังไดเรียนรูแนวทางการพิจารณาปญหาจาก
มุมมองท่ีหลากหลายในชุมชนดวย นอกจากน้ี กิจกรรมประจําฐานการเรียนรูท่ีจัด ยังเปนการฝก
ทักษะท่ีจําเปนตอการเรียนรู อาทิ การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การตัดสินใจ และการสื่อสาร  
 

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู  
ฐานการเรียนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนตะโหมด แบงเปน 5 ฐานการเรียนรู

ยอย ไดแก  
1) ฐานการเรียนรูยอย สภาลานวัดตะโหมด : แนวทางการบริหารจัดการองคกร

ชุมชน 
2) ฐานการเรียนรูยอย เศรษฐกิจพอเพียง 
3) ฐานการเรียนรูยอย ประเพณีสังคมสองศาสนา : กิจกรรมเครือญาตสิมัพันธ 

สรางความสมานฉันทสูการอยูรวมกันอยางสันตสิุข 
4) ฐานการเรียนรูยอย การเสริมสรางสุขภาพของชุมชน 
5) ฐานการเรียนรูยอย กลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด 
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ฐานการเรียนรูยอยท่ี 1  

สภาลานวัดตะโหมด : แนวทางการบริหารจัดการองคกรชุมชน 
 

คําอธิบายฐานการเรียนรู 

  ในสมัยกอนท่ีจะมีการจัดตั้งสภาลานวัดตะโหมด ผูนําชุมชนจะนัดหมายชาวบานมา
พบปะพูดคุย รวมหารือ แสดงความคิดเห็นตางๆ กันในวัด เชน เร่ืองการสรางถนนหนทาง การสราง
อาคาร การดูแลปาสงวน เปนตน การพูดคุยกันนั้นจะไมเปนรูปแบบท่ีแนนอน แลวแตใครมีประเด็นก็
นํามาพูดคุยกันได จากการพูดคุยในลักษณะดังกลาวก็ไดมีพัฒนาการข้ึน เมื่อชุมชนพบวารูปแบบการ
สนทนาอยางไมเปนทางการนั้นเร่ิมไมเหมาะสม เนื่องจากสมาชิกในชุมชนมีเพิ่มข้ึน มีองคกร 
หนวยงานหลากหลายข้ึน อีกท้ังผูคนมีการศึกษามากข้ึน กลุมผูนําในชุมชนจึงไดปรึกษาหารือถึงการ
จัดตั้งกลุมองคกรท่ีเปนรูปแบบ และมีมติรวมกัน ตั้งชื่อกลุมวาสภาลานวัดตะโหมด ข้ึนในป พ.ศ. 
2538 การท่ีใชชื่อกลุมวาสภาลานวัดตะโหมด ดวยเพราะการรวมตัวพบปะพูดคุยกันเกิดข้ึนลานใต
ตนไมใหญภายในวัดตะโหมดนั่นเอง 

การบริหารจัดการของสภาลานวัดตะโหมด มีรูปแบบท่ีชัดเจน และก่ึงเปนทางการ กําหนด
วัตถุประสงคการจัดตั้งสภาลานวัดตะโหมด 5 ประการ คือ  1) เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนในการ
พัฒนาหมูบาน 2) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐและองคกรตางๆ ในพื้นท่ี 3) เพื่อรักษาและ
สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของทองถ่ิน 4)  เพื่อสรางความรักความสามัคคีในหมูบานและ
เนนใหทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบตอหมูบาน และ 5) เปนเวทีแสดงความคิดเห็นของชุมชน แบงการ
บริหารงานออกเปน 3 สวน คือ สมาชิกสภา ประกอบดวยตัวแทนหมูบานตางๆ ในตําบล  
คณะกรรมการบริหาร คัดเลือกจากตัวแทนของหมูบาน และฝายท่ีปรึกษา มาจากตัวแทนภาค
ราชการ 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานของสภาลานวัดตะโหมด ไดมาจากเงินทุนของชุมชน และ
งบสวนตัวของผูนําในชุมชน สวนใหญกิจกรรมตางใชการมีสวนรวมของชาวบานท้ังในรูปแบบแรงงาน 
การชวยขาวปลาอาหาร  และเพื่อเปนการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนอยางครบถวน สภาลานวัดตะ
โหมดแบงการทํางานออกเปน 4 ดาน คือ 

1. ดานสังคม ดูแลสาธารณะสุข สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผูใหญ 
ผูสูงอายุ ในชุมชน รวมท้ังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชน 

2. ดานเศรษฐกิจ ดูแลในเร่ืองการประกอบอาชีพ การตลาด การคาขาย กลุมธุรกิจชุมชน 
การออมทรัพย ฯลฯ  
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3.  ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ดูแลและสงเสริมเร่ืองการศึกษา ประเพณี 
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม เชน จัดงานวันสําคัญของศาสนา จัดงานยอนยุควิถีชุมชนบานตะ
โหมด เปนตน 

4. ดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว  ดูแลสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การ
ทองเท่ียว เชนการจัดการสิ่งแวดลอม การตั้งกลุมองคกรดูแลทรัพยากรปาไม การสงเสริมการปลูก
ปาในสวนยางพารา การอนุรักษดินและน้ําดวยการลดปริมาณการใชสารเคมีในการทําการเกษตร 

ฐานการเรียนรูจะเปนกรณีศึกษาท่ีดีของการสงเสริมการพัฒนาแบบมีสวนรวมของชุมชน 
เนื่องจากสภาลานวัดตะโหมดเปนองคกรชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการรวมกลุม สามารถพัฒนา
ชุมชนอยางรอบดาน และมีผลการดําเนินงานท่ีดีอยางตอเนื่อง ความเขมแข็งขององคกรชุมชนน้ีจึง
เปนประเด็นท่ีควรนํามาถอดความรูถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงาน เพื่อสรางกรอบคิด
ใหกับผูเรียนตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคญัของการพฒันาแบบมีสวนรวมในชุมชน 
2. สรางความรู ความเขาใจการบริหารจัดการองคกรชุมชน กรณีศึกษา สภาลานวัดตะ

โหมด 
3. เพื่อใหผูเรียนถอดความรูจากชุมชน เพื่อการวิเคราะหและสงัเคราะห สูการ

ประยุกตใชท้ังในชีวิตประจําวันปจจุบันและอนาคต 

ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. นางสาววานิด  รอดเนียม 

วิทยากรชุมชน  

1. นายวรรณ ขุนจันทร   2. นายสวาท  ทองรักษ  
3.  นายศักดิ ์เพชรสุข 

 
กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 

1. การเสวนาแลกเปลี่ยนโดยวิทยากรชุมชนในประเด็น 
1.1 ความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสภาลานวัดตะโหมด 
1.2 การบริหารจัดการสภาลานวัดตะโหมด 
1.3 ผลงานของสภาลานวัดตะโหมด 
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เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู 

1. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาลานวัดตะโหมด 
2. ผลงานท่ีผานมาของสภาลานวัดตะโหมดประสบความสําเร็จมากนอยแคไหน ให

ยกตัวอยางประกอบ 
3. จุดเดนของสภาลานวัดตะโหมดท่ีแตกตางจากองคกรอ่ืนๆ 
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ฐานการเรียนรูยอยท่ี 2  
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 

คําอธิบายฐานการเรียนรู 

  พื้นท่ีบานนาแค เปนพื้นท่ีเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณมีปจจัยท่ีเอ้ืออํานวย ท้ังน้ํา 
ดิน ปา มีพันธุพืช กุง หอย ปู ปลาหลากหลายชนิด สามารถแหลงอาหารและเปนครัวของชุมชน คน
ในชุมชนมีการดําเนินชีวิตดวยวิถีพอเพียง ท่ีสรางความมั่นคงและย่ังยืนทางดานอาหาร อาชีพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตตอมาพบวามีการใชทรัพยากรอยางขาดจิตสํานึก ดวยการ
ทําลายแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และทําลายระบบนิเวศดวยการใชสารเคมีใน
ปริมาณมาก จึงทําใหเกิดปญหาตามมา เชน ทรัพยากรปา ดิน น้ํา เสื่อมลง ขาดความสมดุล  แหลง
อาหารลดลง การทําการเกษตรทําใหตองใชตนทุนสูง และวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปล่ียนจากการ
พึ่งพาตนเอง (โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูในพื้นท่ี) เปนการพึ่งพาปจจัยจากภายนอก 

จากปญหาท่ีเกิดข้ึนเหลานี้ ชาวบานจึงมีการตั้งวงพูดคุย และระดมความคิดเห็น จนนําไปสู
รูปแบบของการแกปญหาภายในชุมชน และดํารงรักษาวิถีชีวิตพอเพียงท่ีสอดคลองกับอาชีพ  เชน 
การเลี้ยงปลา การปลูกพืชรวมในสวนยางพารา เชน ผักเหมียง ไผลืมแลง สละ ไมยืนตน ไมใชสอย 
และพัฒนาเปนแหลงเรียนรู แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีเกษตร เปนตน 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาวิธีคิด และรูปแบบการใชวิถีพอเพียงของชาวบานในพื้นท่ีบานนาแค  

ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. นางสาววานิด  รอดเนียม 

วิทยากรชุมชน  

1. นายสมบูรณ  จติสาระอาภรณ  2. นางอุทัย  ขาวนอย 

3. นางสุชพี  ชวยชุมชาต ิ
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กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 

1. การเสวนาแลกเปลี่ยนโดยวิทยากรชุมชน 

เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู 

1. คําวา “พอเพียง” ในความคิดของนิสติ หมายถึงอะไร 

2. ความรูท่ีนิสติไดรับจากฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงระดบัครัวเรือน ท่ีสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือครอบครัว 
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ฐานการเรียนรูยอยท่ี 3  
ประเพณีสังคมสองศาสนา : กิจกรรมเครือญาติสัมพันธ สรางความสมานฉันท  สูการ
อยูรวมกันอยางสันติสุข 

 คําอธิบายฐานการเรียนรู 

ชุมชนตะโหมด เปนตัวอยางท่ีดีของการอยูรวมกันของคนสองศาสนา คือ ไทยพุทธ 
และไทยมุสลิมท่ีไดตั้งรกรากดํารงชีวิตรวมกันอยางสงบสุขมาอยางยาวนาน มีการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาตามความศรัทธาและตามหลักปฏิบัติของแตละศาสนาอยางเครงครัด   แตก็สามารถปรับ
เขาหากันไดอยางความกลมกลืน อยูรวมกันไดอยางปกติสุข  มีการชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางสอง
ศาสนา เห็นไดจากประเพณีและวิถีปฏิบัติของคนท้ังสองศาสนา เชน 

- ประเพณีทําบุญรวมกัน ในวันท่ี ๑๕ เมษายนของทุกป เพื่อเปนการอุทิศสวนกุศล
และรําลึกถึงบรรพบุรุษ ท่ีควนโตะหมาด ซ่ึงเปนพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน โดยนําขาวปลาอาหารท่ีไม
ขัดตอประเพณีความเชื่อของท้ัง ๒ ศาสนา จัดแบงใหโตะอิหมามประกอบพิธีนุหรีตามหลักศาสนา
อิสลาม และถวายภัตตาหารพระสงฆตามประเพณีชาวไทยพุทธ รวมท้ังสักการะสถานท่ีฝงศพบรรพ
บุรุษ ทําความเคารพขอพรจากผูสูงอายุ และบุคคลสําคัญของหมูบานท้ังท่ีเปนไทยพุทธและมุสลิม  

- การสนับสนุนใหชาวพุทธไปรวมกิจกรรมทางศาสนาอิสลามในงานมัสยิด  
- การเชิญชาวมุสลิมมาชวยงานวันสําคัญท่ีวัดจัดข้ึน เชน งานบุญเดือนสิบ งานข้ึน

บานใหม  
- การประกาศเกียรติคุณยกยองคนดีศรีตะโหมดเพื่อเชิดชูยกยองประกาศเกียรติคุณ

บุคคลดีเดนจากการคัดเลือกของตัวแทนทั้ง ๒ ศาสนา  
- การเชิญผูนําทางศาสนา เชน โตะอิหมาม มาเปนกรรมการรวมประชุมเพื่อแกไข

ปญหา และวางแผนพัฒนาชุมชน  
- การมอบทุนการศึกษาใหแกเด็ก และเยาวชนท่ีเปนลูกหลานท้ังชาวไทยพุทธและชาว

ไทยมุสลิม  
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ปจจัยหลักท่ีทําใหสังคมแหงนี้มีความผสมกลมกลืนแมนับถือศาสนาตางกัน คือความเปน
เครือญาติมาแตบรรพบุรุษ ปจจัยรอง คือการท่ีเรียนรูและทําความเขาใจวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน 
เพื่อใหทํากิจกรรมรวมกันไดโดยไมขัดกับหลักปฏิบัติทางศาสนา  รวมถึงการรับเอาวัฒนธรรมของอีก
ฝายมาประยุกตใชโดยไมขัดกับหลักปฏิบัติทางศาสนาดวย   

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูหลักคาํสอนและหลักปฏิบัติท่ีสําคญั ของศาสนาพุทธและ
ศาสนามสุลิม  

2. เพื่อสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางกลมกลนืและมีความสุข 

ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. นางสาววานิด  รอดเนียม 

วิทยากรชุมชน  

1. นายวิรัตน  ชวยชุมชาติ  2.  นางอาอีชะ  เหมือนกู 

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 

1. การบรรยายโดยวิทยากรชุมชน 
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางวิทยากรชุมชนและผูเรียน 

เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู 

1. ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเหมือนและแตกตางกันอยางไร 
2. คุณคาทางศาสนามีอะไรบาง 
3. แนวทางปองกันและแกไขความขัดแยงทางศาสนาตอการอยูรวมกันในสังคมมีวิธี

ปองกันและแกไขอยางไร 
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ฐานการเรียนรูยอยท่ี 4  
การเสริมสรางสุขภาพของชุมชน 

 คําอธิบายฐานการเรียนรู 

  การมีสุขภาพท่ีดีเปนสิ่งท่ีทุกคนปรารถนา จึงเปนเร่ืองท่ีคนใหความสนใจมาทุกยุคทุก
สมัย ถึงแมวาในปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาการทางการแพทยจะล้ําสมัย แตโรคภัยก็มีพัฒนาการ
รายแรงข้ึนตามลําดับ จากเดิมการรักษาสุขภาพของคนในชุมชนตะโหมด มีหมอพื้นบานชวยดูแล
รักษา เชน หมอตําแย หมอยาตม หมอกระดูก หมองู เปนตน ใชสมุนไพรท่ีมีอยูในชุมชน ซ่ึงสวนใหญ
ไดมาจากชิ้นสวนของพืช สัตว และแรธาตุตางๆ มารักษาตามอาการท่ีปรากฏ โรครายแรงท่ีพบใน
อดีตมีไมมากนัก เชน โรคทองรวง (อหิวาต) หรือโรคหา  โรคไขทรพิษ (ไขน้ํา) โรคไขมาลาเรีย  (ไข
ปาง) และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากสัตวมีพิษ ของมีคม ฯลฯ ในยุคตอมาเมื่อมีรูปแบบมากข้ึน มีการวาง
แผนการเสริมสรางสุขภาพในชุมชน โดยกลุมผูมีความรู มีภูมิปญญาในทองถ่ิน หลังจากป พ.ศ.2512 
มีการกอตั้งสถานบริการสาธารณสุขข้ึน ซ่ึงสมัยนั้นเรียกวา สํานักงานผดุงครรภ (ส.ผ.ค.) ตอมาในป 
พ.ศ.2522 รัฐบาลมีนโยบายจัดการคัดเลือกผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผ.ส.ส.) หลังจากนั้นเปลี่ยนมาเปน
อาสาสมัครสาธารณสุข    (อ.ส.ม.) จนถึงปจจุบัน ทุกวันนี้คนในชุมชนยังคงประยุกตใชภูมิปญญาการ
จัดการสุขภาพในอดีตรวมกับความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหมของการแพทยแผนปจจุบัน 
หากไดเรียนรูภูมิปญญาการจัดการสุขภาพของชุมชนตะโหมดจะรูวาเปนแนวคิดของการรักษาสมดุล 
ใหกับรางกาย ประกอบดวยปจจัยท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิตอันเปนเหตุใหรางกายออนแอและเกิด
โรคได  โดยมีการดูแลท้ังสุขภาพภายใน ไดแก สุขภาพจิต สุขภาพกาย และสุขภาพภายนอก คือ 
สุขภาพสังคม และสุขภาพสิ่งแวดลอม  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการจัดการสุขภาพ 
2. เพื่อเรียนรูภูมิปญญาการจัดการสุขภาพของคนในชุมชน และสามารถ

เปรียบเทียบกับการจัดการสุขภาพในยุคปจจุบัน 
3. สามารถนําสิ่งท่ีเรียนรูมาปรับใชกับตนเอง 

ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. นางสาววานิด  รอดเนียม 
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วิทยากรชุมชน  

1.  นายสมบูรณ  ปนสุวรรณ 2. นางมัณฑนา  ณ นคร   
3. นางวรรณี  ดําเม็ง 

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 

1. การบรรยายโดยวิทยากรชุมชน 
2. ใหผูเรียนแบงกลุม เพื่อคิดวิเคราะห และอภิปรายจากคําถามประจําฐานการ 

เรียนรู 

เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู 

1. สมุนไพรใกลตวั มีอะไรบาง 
2. สมุนไพรท่ีใชปรุงอาหาร มีอะไรบาง 
3. เปรียบเทียบการรักษาแบบแพทยแผนปจจบุันและแพทยแผนไทย มีขอด ี

ขอเสียอยางไร 
4. เปรียบเทียบความเช่ือทางไสยศาสตรและวิทยาศาสตร ในการจัดการ 

สุขภาพ 
5. การจัดการสุขภาพของคนในชุมชนตะโหมดอดีตและปจจบุัน มคีวาม 

แตกตางกันอยางไร 
6. แนวทางในการจัดการสุขภาพของตัวเองอยางไรเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 

และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปจจุบัน 
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ฐานการเรียนรูยอยท่ี 5  
กลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด 

 คําอธิบายฐานการเรียนรู 

  กอนป พ.ศ. 2514 การเมืองการปกครองในสมัยนั้นยังไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา
ความเปนอยูของเกษตรกรเทาท่ีควร เกษตรกรสวนใหญของประเทศจึงประสบกับภาวะยากจน จาก
ปญหาในการเกษตรและการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรในแตละทองท่ีจึงไดรวมตัวกัน 
ซ่ึงเปนการรวมกลุมโดยธรรมชาติ แตก็ไมสามารถดําเนินการใดๆ ไดมากเทาท่ีควร กลุมเกษตรกรทํา
นาและสวนยางพารา ในชุมชนตะโหมด ก็เปนอีกกลุมหนึ่งท่ีรวมตัวกัน เพื่อแกไขปญหาทางการเกษตร 
ไดมีการดําเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตยางแผนดิบตามความตองการของตลาด และ
รวบรวมผลผลิตไปขาย ซ่ึงทําใหมีอํานาจตอรองราคาไดมากข้ึน แตก็ยังไมอาจดําเนินการไดสะดวก
เพราะเปนเพียงกลุมเกษตรกรรายยอยท่ียังไมมีกฎหมายรองรับ 

จนกระท่ังป พ.ศ. 2514 เมื่อรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ผลการผลิตทางเกษตรกรรมเปน
สินคาสงออกท่ีนํารายไดมาสูประเทศเปนอันดับหนึ่ง จึงใหกลุมเกษตรกรมีฐานะเปนนิติบุคคล เพื่อให
มีอํานาจในการแสวงหาทุนจากสถาบันการเงินมาดําเนินกิจการ ภายใตการสนับสนุน สงเสริม และ
กํากับของทางราชการ เมื่อกลุมเกษตรกรเจริญเปนปกแผนและสามารถแปรสภาพเปนสหกรณให
ดําเนินกิจการในรูปสหกรณตามกฎหมายวาดวยการสหกรณไดดวย 

“กลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด” จึงจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2517 โดยนาย
เฉลียว ชนินทรยุทธวงศ (เสียชีวิตแลว) อดีตกํานันตําบลตะโหมดเปนผูจัดตั้งข้ึน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ชวยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรของเกษตรกรในชุมชนเปนหลัก โดยไมไดจํากัดเฉพาะ
เกษตรกรที่มีอาชีพทํานาเทานั้น แตหมายรวมถึงเกษตรกรท่ีทําเกษตรกรรมทุกประเภท ไมวาจะเปน
การทํานา ทําสวนผลไม ทําสวนยางพารา แตเนื่องจากในขณะน้ันชาวบานบริเวณนี้มีการทํานากันมาก 
จึงใชชื่อกลุมวา “กลุมเกษตรกรทํานาตะโหมด”  ตอมาภายหลังแมชาวบานในชุมชนนี้จะทํานากัน
นอยลง กลุมก็ยังคงใชชื่อกลุมตามเดิมจนถึงทุกวันนี้ การดําเนินงานของกลุมฯ ในระยะแรกยังขาด
ความรูในการบริหารจัดการ เพราะสมาชิกของกลุมฯ ไดกระจัดกระจายอยูตามหมูบานตางๆ การ
สื่อสารจึงเปนไปดวยความยากลําบาก ทําใหการแกไขปญหาลาชา แตดวยความมุงมั่นท่ีตองการแกไข
ปญหาของสมาชิก จึงไดแบงกลุมยอยในการทํางานเพ่ือใหเขาถึงสมาชิกในแตละหมูบานไดมากข้ึน ได
จัดตั้งเปน “หนวยเกษตรกรรม” มีท้ังหมด 6 หนวย ปจจุบัน มีสมาชิกจํานวน 1,761 คน มีกิจกรรม
ของกลุมมากมายท้ังดานการผลิตและการบริการ  กิจกรรมการระดมทุน ธุรกิจสินเชื่อ การจัดหา
ปจจัยการผลิตมาบริการจําหนายแกสมาชิก การจัดตั้งรานคา ปมน้ํามัน การจัดสวัสดิการแกสมาชิก 
การบํารุงชวยเหลือสาธารณประโยชนในชุมชน เปนตน 
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 วัตถุประสงค 

1. เพื่อเรียนรูปญหาในการทําการเกษตร และกระบวนการแกปญหาในชุมชน 
2. เพื่อเรียนรูรูปแบบการบริหารจัดการองคกรในชุมชน 

ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. นางสาววานิด  รอดเนียม 

วิทยากรชุมชน  

1. นายอนุชา  เพ็ญจํารัส 

กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 

1. การบรรยายโดยวิทยากรชุมชน 
2. ใหผูเรียนศึกษาผลงานท่ีผานมาและนําเสนอ 

เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู 

1.ใหวิเคราะห เพื่อนําเสนอผลการดําเนนิงานของกลุมเกษตรกรทํานาตะโหมดท่ี
ผูเรียนเห็นวาประสบความสาํเร็จ เกิดประโยชนตอเกษตรกร สรางคุณคาตอชมุชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

ฐานการเรียนรู 
การทําเกษตรผสมผสานของเกษตรกรชุมชนบานในกอย  

   

คําอธิบายฐานการเรียนรู 

  การผลิตพืชแบบเชิงเดี่ยวท่ีเนนการเพิ่มปริมาณผลผลิตใหเพียงพอกับตองการของ
ตลาดโดยพึ่งพาอาศัยปจจัยการผลิตภายนอก เชน ปุยเคมี สารปองกันกําจัดศัตรู และฮอรโมนพืช
สังเคราะหตางๆ สงผลใหเกษตรกรตองรับภาระเก่ียวกับคาใชจายดานตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน อีกท้ัง
ผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับเสี่ยงตอความแปรปรวนของสภาพดินฟาอากาศ ความไมแนนอนของตลาด 
ตลอดจนสภาวการณแปรปรวนของราคาสินคาเกษตร ทําใหเกษตรกรขายผลผลิตไดไมคุมตนทุนการ
ผลิต ตองเผชิญกับปญหารายไดต่ําไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตในครอบครัว จนเกิดปญหาภาระ
หนี้สิน มีการอพยพแรงงานเขาไปทํางานนอกชุมชน มีการบุกรุกทําลายปาไมเพื่อขยายพื้นท่ีเพาะปลูก 
เปนการทําลายสมดุลของระบบนิเวศ ดังนั้น เกษตรกรจึงอยูในสภาวะมีความเสี่ยงในการประกอบ
อาชีพการเกษตร  

จากปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงทําใหเกษตรกรในหลายชุมชนเร่ิมตระหนักและหันมาใหความสําคัญ
กับการทําการเกษตรที่ผลิตเพื่อสนองตอการดํารงชีพของครอบครัวมากข้ึน โดยการเปลี่ยนกรอบคิด
ในการทําการเกษตรจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยวเปนระบบเกษตรผสมผสาน ซ่ึงเปนรูปแบบการเกษตร
ท่ีมีความสัมพันธและเก้ือกูลกับทรัพยากรธรรมชาติและสภาพส่ิงแวดลอมของชุมชนทองถ่ิน เปนการ
ทําการเกษตรท่ีเนนกิจกรรมการผลิตมากกวาสองกิจกรรมข้ึนไปในเวลาเดียวกัน และกิจกรรมเหลานั้น
จะตองเกื้อกูลประโยชนซ่ึงกันและกัน เปนการใชทรัพยากรท่ีดินท่ีมีจํากัดในไรนาใหเกิดประโยชน
สูงสุด กอใหเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีดี มีการประหยัดตนทุน เนื่องจากลดการใชปจจัยการ
ผลิตจากภายนอกไดจากการเก้ือกูลกันของกิจกรรมการผลิตในไรนา เกษตรกรสามารถใชพื้นท่ีในการ
ประกอบอาชีพไปพรอมกับการฟนฟูสภาพแวดลอม และปรับปรุงระบบนิเวศใหอยูในสภาพสมดุลของ
ระบบธรรมชาติ อาจกลาวไดวา ระบบเกษตรผสมผสานเปนอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร เพื่อ
เสริมแนวคิดในการบริหารจัดการใหเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ สรางพื้นฐานการผลิตทาง
การเกษตรใหเกิดการพึ่งพาตนเองได บนพื้นฐานของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางย่ังยืน 

ชุมชนบานในกอย ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง นับเปนชุมชนหนึ่งท่ีมีการทํา
เกษตรระบบเกษตรผสมผสานอยางแพรหลาย โดยเกษตรกรในชุมชนบานในกอย มีการบริหารจัดการ
พื้นท่ีรอบบานใหเปนพื้นท่ีใชสอยที่เกิดประโยชนสูงสุด มีท้ังการปลูกผักพื้นบาน  พืชผักสวนครัว และ
การเลี้ยงสัตว สวนการบริหารจัดการสวนแบบผสมผสาน เชน การทําสวนยางแบบผสมผสานโดยการ
ปลูกผักเหรียงแซมในสวนยางพารา หรือปลูกมังคุด ลองกอง ทุเรียน รวมกับยางพารา มีการทําสวน
ผลไมแบบผสมผสานดวยการปลูกลองกองรวมกับมังคุด และทุเรียน หรือการปลูกสละรวมกับไม
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ประดับตางๆ เปนตน ทําใหเกษตรกรมีอาชีพท่ีมั่นคง และมีรายไดจากการประกอบอาชีพ สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดอยางมีความสุขจากอาชีพการเกษตร จากการมีอาหารท่ีปลอดภัยบริโภคท่ี
เพียงพอ มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง มีสิ่งแวดลอมท่ีดี นอกจากน้ีมีคณะจากหนวยงานตางๆ เขามา
ศึกษาดูงานในชุมชน กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาซึ่งกันและกัน อีกท้ังสามารถมีรายได
จากการขายผลผลิตใหกับคณะท่ีมาดูงาน และผลผลิตอีกสวนหน่ึงนําไปขายใหกับตลาดตางๆ ซ่ึง
สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดตลอดท้ังป แสดงใหเห็นถึงตัวอยางท่ีดีของกลุมเกษตรกรใน
ชุมชนบานในกอยท่ีดําเนินชีวิตดวยการทําเกษตรผสมผสานควบคูไปกับการใชท่ีดินใหเกิดประโยชน
และสามารถรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน อันจะชวยสรางเสถียรภาพและความย่ังยืนของ
ระบบการผลิตทางการการเกษตรไดระยะยาว รวมท้ังสรางวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนทองถ่ิน
ใหอยูบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองได 

หัวขอหรือเน้ือหาท่ีสนับสนุนการเรียนรู 

1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถ่ิน  
หัวขอแนวทางการจัดการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาคใตท่ีสอดคลองกับพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 

การพัฒนาทางปญญาท่ีผูเรียนจะไดรับ 

ฐานการเรียนรูนี้จะสรางกรอบคิดของการประกอบอาชีพท่ีเปนระบบ ใหความสําคัญตอ
ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจของครัวเรือน เปนการประยุกต
ทฤษฎีสูการปฏิบัติจริง สอดแทรกคุณธรรมในการดํารงชีวิต รวมท้ังกรณีศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะ
ของผูท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูเรียน เปนวิธีการหนึ่งในการสรางแรง
บันดาลใจใหกับผูเรียน  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตและแนวทางการทําเกษตรผสมผสาน ท่ีสงผลในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนบานในกอย ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 

ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. นางสาววานิด  รอดเนียม 

วิทยากรชุมชน  

1. นายนัน  ชูเอียด 2. นายภูวนนท  ชูเอียด 
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กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 

1. ผูเรียนสํารวจพื้นท่ีทําการเกษตรของชุมชน  
2. วิทยากรชุมชนบรรยาย 
3. เก็บขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรเจาของสวน 

เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 2 ชั่วโมง 

ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู 

1. ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จในการทําเกษตรผสมผสาน 

2. พืชหลักและพืชรองในสวนเกษตรผสมผสานที่ศึกษาเรียนรูมีการเก้ือกูลหรือ
สงเสริมกันในการเจริญเติบโตอยางไร 

3. แนวทางสําคัญในการบริหารจัดการสวนเกษตรผสมผสานใหประสบความสําเร็จ 

4. ใหวิเคราะหวาการทําเกษตรผสมผสานชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรชุมชนบานในกอยอยางไร  

5. กรอบคิดหรือองคความรู ท่ีสามารถนํามาบูรณาการเพื่อประยุกต ใช ใน
ชีวิตประจําวัน หรือขยายผลสูครอบครัวและชุมชนของผูเรียน 
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ฐานการเรียนรู 
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และแนวทางการขับเคล่ือน

วิสาหกิจชุมชน 
 

คําอธิบายฐานการเรียนรู 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนหลักปรัชญาท่ีสามารถนํามาใชแกปญหาใหกับหนวยเศรษฐกิจไดทุก
หนวยและทุกระดับ เปนการแกปญหาจากจุดเร่ิมตนจนถึงจุดปลายทางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อัน
ไดแก กระบวนการทางความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดํารงชีวิต วาดวยตั้งแตการผลิต การ
บริโภค และการจําหนาย โดยเริ่มจากปรับความคิดในการพึ่งพาตนเอง มีการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
การทําธุรกิจอยางเทาเทียม การรวมมือเพื่อแบงปนผลประโยชนดวยความยุติธรรม ความสามัคคี
และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมท้ังการจัดการเพ่ือสรางภูมิตานทานและความย่ังยืน หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ภายใตเงื่อนไขการตัดสินใจและการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม องคประกอบสําคัญ 3 ประการ 
มีดังนี้  

1. ความพอประมาณ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเนนการดําเนินชีวิตตามอัตภาพหรือ
สภาวะของบุคคลหรือองคกรในขณะนั้น ดวยทางสายกลาง สมดุล ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป ไม
สุดโตงเกินพอดี  

2. ความมีเหตุมีผล เปนการใชสติและปญญาในการตัดสินใจดวยเหตุดวยผล โดยปราศจาก
อารมณหรืออคติ มีความยับย้ังชั่งใจกับความอยากได-อยากมี-อยากเปน โดยที่ความมีเหตุมีผลตอง
เปนสิ่งท่ีสามารถอธิบายได ไมวาจะเปนไปตามหลักวิชา หลักกฎหมาย กฎเกณฑ ทางสังคมหรือหลัก
ศีลธรรมก็ตาม 

3. การมีภูมิคุมกันท่ีดี เปนการเตรียมความพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตดวยความไมประมาท โดยการสรางภูมิคุมกันท่ีเขมแข็งรอบดาน1  

 
1 ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไดเสนอแนวทางการสรางภูมิคุมกัน ประกอบดวย 
ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจหรือภูมิคุมกันทางการเงิน ดวยการใชจายเงินตามอัตภาพและความจําเปน ประหยัด อด
ออม ภูมิคุมกันทางสังคม ดวยการเสริมสรางรักสามัคคี เอ้ือเฟอเผ่ือแผแบงปน เคารพในความแตกตางทาง
วัฒนธรรมและความคิด มีความศรัทธาในเพื่อนมนุษยและหลักธรรมของแตละศาสนา มีความปรารถนาใหเกิดสันติ
สุข ภูมิคุมกันดานวัฒนธรรม ดวยการติดตามรูเทาทันผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนท่ีทําใหการเล่ือนไหลของ
วัฒนธรรม เพื่อปองกันมิใหถูกครอบงําทางวัฒนธรรมอยางไรทิศทาง ตกเปนเหย่ือในการเสพและบริโภคส่ิงท่ีเกิน
พอดี ละเลยและขาดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ ภูมิคุมกันดานสิ่งแวดลอม ดวยการสราง
ความตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสรางพฤติกรรมรักษส่ิงแวดลอม เพื่อดูแล อนุรักษ ฟนฟู
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ใหคงความอุดมสมบูรณในระยะยาว พรอมท้ังปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ 
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกนําไปใชอยางแพรหลาย 
มีชุมชนจํานวนมากท่ีประสบความสําเร็จและสามารถเปนตนแบบท่ีดีได หนึ่งในน้ันคือ ชุมชนบานใน
กอย ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ผูนําชุมชนสามารถเปนแบบอยางใหกับสมาชิกใน
ชุมชนในการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตของตนเองจนประสบความสําเร็จ 
และยังไดถายทอดขยายผลดวยการรวมกลุมสมาชิกในชุมชนบริหารจัดการตนทุนท่ีมีเพื่อการ
พึ่งตนเองจนไดรับการยอมรับในระดับประเทศ สามารถถายทอดประสบการณใหกับชุมชนอ่ืน โดย
จัดตั้งเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ฐานการเรียนรูนี้จะเปนการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ
ในระดับครัวเรือน ถึงท่ีมาของรายได การใชจายและการบริโภค การออม จนถึงการรวมมือกันของ
สมาชิกในชุมชน เพื่อยกระดับรายไดและพัฒนาเศรษฐกิจในรูปวิสาหกิจชุมชน โดยจัดเปนฐานการ
เรียนรูยอย 2 ฐานการเรียนรู คือ 

ฐานการเรียนรูยอยท่ี 1  : ขอมูลครัวเรือน 

ฐานการเรียนรูยอยท่ี 2  : เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 

หัวขอหรือเน้ือหาท่ีสนับสนุนการเรียนรู 

1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถ่ิน หัวขอ 
เศรษฐกิจชุมชนและการประยุกตใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับบริบทชุมชนทองถ่ิน 

การพัฒนาทางปญญาท่ีผูเรียนจะไดรับ 

ฐานการเรียนรูนี้จัดข้ึนเพื่อสรางความเขาใจในหลักปรัชญาสําคัญ ท่ีอาจกลาวไดวา
เปนหัวใจของการดํารงชีวิต การเรียนรูปรัชญาเปนการใหความสําคัญกับการคิด และการหา
ความหมายใหแกชีวิต เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต แตจะใชไดอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับความเขาใจ
ความหมายท่ีลึกซ้ึงของหลักการนั้น ๆ ฐานการเรียนรูนี้จึงเปนเสมือนการขยายความการประยุกตใช
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีผูเรียนไดเรียนในช้ันเรียนแลวใหเห็นภาพท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน เพื่อสรางกรอบคิด
สําหรับการดํารงชีวิตของตนเอง ซ่ึงเปนหนวยเล็กท่ีสุดในสังคมกอน เมื่อมีกรอบคิดท่ีดีสําหรับตนเอง
ก็จะสามารถนําไปใชในระดับองคกร และระดับสังคมตอไปได การเรียนรูในฐานการเรียนรูนี้เปนการ
เรียนรูหลักเศรษฐศาสตรและหลักคุณธรรมท่ีเขาใจไดงาย นําไปใชแลวเกิดผล เปนหลักคิด หลัก
ปฏิบัติท่ีครบถวนสมบูรณ และเปนองครวม เพื่อใหทุกคนนําไปประยุกตปรับใช เพื่อรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางเขมแข็ง มั่นคง สมดุลและมีความสุข นอกจากจะชวยใหผูยึดถือเปน
แบบปฏิบัติสามารถปรับเปลี่ยนความคิด นิสัย พฤติกรรมและวิธีการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ไดอยาง
สมเหตุสมผลเมื่อตองเผชิญกับวิกฤตตางๆ  
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ฐานการเรียนรูยอยท่ี 1   
ขอมูลครัวเรือน 

 คําอธิบายฐานการเรียนรู 

  การศึกษาขอมูลครัวเรือน ดวยการบันทึกในลักษณะการทําบัญชีรายรับและรายจาย
ภายในครอบครัว เคร่ืองมือเบื้องตนในการสรางภูมิคุมกันทางการเงิน ทําใหเห็นสถานะการเงินท่ี
แทจริงและใชจายดวยความรอบคอบ โดยการสรางภูมิคุมกันทางการเงิน ซ่ึงตองคํานึงถึง 2 ปจจัย
หลัก คือ 1) ความประหยัดท่ีอยูบนพื้นฐานของความพอเพียง คือ การตระหนักรูถึงคุณคาของเงิน 
ฉลาดใช ฉลาดออมและฉลาดทําบุญตามอัตภาพ และ 2) ความมีเหตุมีผล เปนการตัดสินใจใชจาย
อยางมีสติ ซ่ึงบางคร้ังอาจข้ึนอยูกับหลักเกณฑหรือกฎกติกาตางๆ ในสังคมดวย เชน การจายภาษี
ตามกฎหมาย การจายเงินเพื่อทํานุบํารุงศาสนาหรือวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เปนตน 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความเปนอยูและสถานภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจนปญหาที่เปนอยูใน
ปจจุบันของเกษตรกรในชุมชน 

2. ทดลองใชรูปแบบระบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
วิเคราะหรูปแบบการดํารงชีวิตของเกษตรกรในชุมชน  

ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. อาจารย ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ 

ผูใหขอมูลในชมุชน  

1.  นายนัน  ชูเอียด   2.  นายตรีทศพล  ตาแกว 
3.  นายระโหด  หมัดหมาน  4.  นายปรีชา  ชูเอียด 
5.  นายรุน  หลิบแกว  6.  นายวิเชียร  ตาแกว 
7.  นายปรีชา  เลื่อนแกว  8.  นายสมพล  จันทมาศ   
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กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 

1. ใหผู เ รียนสัมภาษณเกษตรกรในชุมชนเพื่อบันทึกขอมูลตามแบบฟอรมท่ี
กําหนดให ซ่ึงประยุกตมาจากรูปแบบการทําบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  

1.1 ขอมูลสวนตัวและสมาชิกในครอบครัว 
1.2 ขอมูลอาชพี  ประกอบดวยขอมูลผลผลิตทางการเกษตร/การแปรรูป/

หัตกรรม รายได  จํานวนท่ีใชในครัวเรือน จํานวนท่ีจําหนาย 
1. 3  ขอมูลทรัพยากร (ขอมูลท่ีดินทํากิน) ความชํานาญในอาชีพของคนใน

ครอบครัวและเครือญาต ิ
1.4 ขอมูลสุขภาพของครอบครัว (ความเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัว

และการบําบัดรักษาฟนฟู) 
1.5 ขอมูลทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย รายได การออม หนี้สิน  ทรัพยสิน

สิ้นเปลืองท่ีมีในครอบครัว และบันทึกรายจายของครอบครัว 

เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 1 ชั่วโมง 

ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู  

1. วิเคราะหการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชวิีตดาน
สังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดลอม และวัฒนธรรม 
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ฐานการเรียนรูยอยท่ี 2 
เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและวิสาหกิจชุมชน   

คําอธิบายฐานการเรียนรู 

    ชุมชนบานในกอย มีการรวมกลุมสมาชิกในชุมชน เพื่อประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
การสรางรายไดและการพึ่งพาตนเองหลายกลุม ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การสรางรายไดลดรายจาย และสวัสดิการของสมาชิกใน
ชุมชน เชน กลุมแปรรูปคุณภาพยางแผน (2532) รานคาสวัสดิการผูขายยาง (2535)  กลุมออมทรัพย
ผูขายยาง (2535) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (2541) กลุมผลไม (2542)  ศูนยสาธิตการตลาด 
(2542)  กองทุนหมูบาน (2544) โรงงานผลิตน้ําดื่ม (2546)  กลุมเลี้ยงปลาในบอพลาสติก (2549) 
และชมรมรักแท (2549)  กิจกรรมเหลานี้มีการดําเนินงานท่ีไมซับซอน แตก็มีรูปแบบการบริหาร
จัดการท่ีดี และใชหลักคุณธรรมจริยธรรมกํากับการดําเนินงาน การจัดระบบการผลิตและการบริโภค
ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็ง อยูรอด พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนนี้
มีความสําคัญมากตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะฐานรากของระบบเศรษฐกิจ หากฐานรากไม
เขมแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็จะมีปญหาและไมย่ังยืน  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาแนวทางสรางความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองของชุมชน  

2. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตใชในระดับ
ชุมชน 

ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. อาจารย ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ 

วิทยากรชุมชน  

1.  นายนัน  ชูเอียด  2.  นายปรีชา เลื่อนแกว  
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กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 

1. ศึกษาขอมูลกลุมวิสาหกิจชุมชนของชุมชนบานในกอย จากการบรรยายของ 
ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในกอย 

2. เย่ียมชมและใชบริการรานคาสวัสดิการผูขายยาง และแลกเปลี่ยนขอมูลกับ 
วิทยากรชุมชนเก่ียวกับกรอบคิด และวิธีการดําเนินงานของรานคาสวัสดิการ และชมรมรักแท  
หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ ตามเหมาะสม 

เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 1 ชั่วโมง 

ตัวอยางคําถามประจําฐานการเรียนรู  

1. ใหนําเสนอโครงสรางขององคกรวิสาหกิจชมุชนของชุมชนบานในกอย 
2. วิเคราะหจุดเดน และปจจัยแหงผลสําเร็จของการดําเนินงาน 
3. การบริหารจัดการขององคกรชุมชนท่ีจดัตัง้ข้ึนมีความสอดคลองกับหลกั 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร 
4. ความรูและคณุธรรมท่ีสําคญัในการบริหารขององคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู 
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พัฒนาความเปนคนดี 
 

คําอธิบายฐานการเรียนรู 

   สังคมในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เมื่อโลกไรพรมแดนจึงไมอาจตานทาน
การหลั่งไหลของวัฒนธรรมจากอีกซีกโลก อีกท้ังความเจริญทางดานวัตถุทําใหเกิดกระแสบริโภคนิยม 
สงผลตอระบบความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม ในขณะท่ีความเจริญทางเศรษฐกิจและ
ความกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหเกิดการแขงขันชิงโอกาสและความไดเปรียบ จนบางคร้ังละเลย
เร่ืองของคุณธรรมและจริยธรรม กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย ความเสียหายและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนับวันจะทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน  ภูมิตานทานท่ีดีเพื่อรับมือกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงท่ีถาโถมเขามาคือ “สติปญญา” ท่ีจะเขาใจความหมายของชีวิตและคนหาตัวเอง เพื่อ
ตั้งเปาหมายของชีวิต มีสติท่ีจะไตรตรองวิธีการดําเนินชีวิตเพื่อไปสูเปาหมาย โดยมี “คุณธรรมและ
จริยธรรม 1 ” เปนเคร่ืองกํากับวิถีการดําเนินชีวิต ใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม 
รูจักผิดชอบชั่วดี มีพฤติกรรมอันพึงประสงค ไมเอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนผูอ่ืน พฤติกรรมที่
แสดงออกภายใตกรอบของคุณธรรมและจริยธรรม  จึงเปนพฤติกรรมของความเปนคนดีนั่นเอง 

   การพัฒนาความเปนคนดี ตองเริ่มจากภายใน โดยใหความสําคัญกับจิตใจและระบบของ
ความคิดเปนอันดับแรก แลวจึงพัฒนาภายนอกคือสติปญญาและความสามารถ เพื่อยกระดับการ
พัฒนาความเปนคนโดยสมบูรณ และการพัฒนาท้ังภายในและภายนอกควร     จะมีความสมดุลกัน 
หากสวนใดสวนหนึ่งเกิดความไมสมดุลข้ึนก็จะนํามาซ่ึงปญหา เชน การใช 

 

1 คุณธรรม (Morality/Virtue) และจริยธรรม (Ethics) เปนคําศัพททีมีความหมายใกลเคียงกันท้ังใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงาม
ความดีงาม จริยธรรม หมายถึง ธรรมทีเปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม นอกจากน้ีไดมีผูมีผูให
ความหมายอื่นๆ อีก แตรวมความโดยสรุปแลว คุณธรรม หมายถึง หลักของความดีงามและความถูกตองตาม
หลักเกณฑทางจริยธรรมศาสนาและทางวัฒนธรรม ซ่ึงบุคคลยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความสุขความสําเร็จ
ของตนเองและสังคม จริยธรรม หมายถึง การแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติท่ี    ดีงาม ซ่ึงสะทอนคุณธรรม
ภายในใหเห็นเปนรูปธรรม คุณธรรมจริยธรรมเปนของคูกันและมักใชประกอบกัน คุณธรรมเปนปจจัยท่ีทําใหเกิด
จริยธรรม จริยธรรมจะเปนผลของการมีคุณธรรม  

โสเครตีส (Socrates) มีความเห็นวา คุณธรรมทีแทจริงมีคุณคาภายในตัวของมัน คือ ทําใหผู
ครอบครองความดีเปนมนุษยทีสมบูรณ และ เพลโต แนะนําวา คุณธรรมตองต้ังอยูบนความรู สังคมท่ีคนในสังคม
ไมมีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะเปนสังคมไรระเบียบ มีการเบียดเบียนละเมิดและขัดแยงกัน 

 
สติปญญาอยางไมมีคุณธรรม จริยธรรมก็จะนํามาซึ่งการเอารัดเอาเปรียบ การคดโกง และนํามาซ่ึง
ความขัดแยงของสมาชิกในสังคมในท่ีสุด  
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ฐานการเรียนรูนี้ เปนการใหความรูในเร่ืองจริยธรรม การอบรมบมนิสัยใหเรียนรูสิ่งท่ีถูกผิด 
และการตักเตือนใหเกิดความสํานึกในความถูกตองและความผิดเนื่องจากคุณธรรมและจริยธรรม 
ชี้แนะใหมองเห็นความผิด ชอบ ชั่ว ดี รูจักหนาท่ีและความรับผิดชอบเปนกิจกรรมข้ึนในรูปของฐาน
การเรียนรูสวนหนึ่ง และไดสอดแทรกอยูในกระบวนการเรียนรูท้ังกระบวนการอีกสวนหนึ่ง (ท้ังใน
หองเรียนและนอกหองเรียน) โดยใชเทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสมในสถานการณนั้นๆ โดยหลักการ
แลวจะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับหลักในการดําเนินชีวิต ซ่ึงเก่ียวของกับชีวิต สังคม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดังนี้ 

   ชีวิต การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหตนเองไดดําเนินชีวิตอยางมีความสุข เขาใจ
ตนเอง เขาใจความหมายและเปาหมายที่แทจริงของชีวิต มีหลักการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง  

    สังคม อริสโตเติล กลาวไววา มนุษยเปนสัตวสังคม คือตองอยูรวมกัน พึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน การอยูรวมกันนี้จึงตองมีความสัมพันธกัน ตองยอมรับการเปนสวนหนึ่งของสังคม จะเอา
ตนเองเปนท่ีตั้งเพียงฝายเดียวไมได การกระทําใดๆ จึงตองอยูในกรอบกติกาของสังคม   

    ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากมนุษยเปนแคเพียงสวนหนึ่งท่ีเล็กมากของธรรมชาติ 
มีสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบของชีวิต เมื่อใดก็ตามท่ีมนุษยเบียดเบียนธรรมชาติ ทําลาย
สิ่งแวดลอม มนุษยก็ดํารงชีวิตอยางมีความสุขไมไดเชนกัน การเปนคนดีจึงตองใชหลักคุณธรรม
จริยธรรมท้ังกับตนเอง สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     การพัฒนาความเปนคนดี ดวยการปลูกฝงจริยธรรมคุณธรรม ท่ีใชในการจัดการเรียนรู
เชิงบูรณาการในชุมชน ใชวิธีการหลายประการรวมกันท้ังในช้ันเรียน และในกิจกรรมประจําฐานการ
เรียนรู สรุปดังนี้ 

1)  ใหผูเรียนกําหนดพฤติกรรมของความเปนคนดี เพื่อสรางความเขาใจรวมกันถึง
พฤติกรรมของความเปนคนดีท่ีจะเขาสูกระบวนการพัฒนารวมกัน 

2)  ผูสอนสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหารายวิชา   
3)  ใชพฤติกรรมที่กําหนด กํากับติดตามพฤติกรรมท่ีนิสิตแสดงออกในหนึ่งภาค

การศึกษาท่ีเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 0000161 วิถีชุมชนทองถ่ิน 
4) ปราชญชุมชนซ่ึงเปนผูครองตนในคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดีใหกับ

ผูเรียน 
5) จัดกิจกรรมพัฒนาความเปนคนดีประจําฐานการเรียนรูพัฒนาคนดี 
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หัวขอหรือเน้ือหาท่ีสนับสนุนการเรียนรู 

1. เนื้อหาในรายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมบูรณาการ 0000161 วิถีชุมชนทองถ่ิน ทุกหัวขออยู
ในกรอบของชีวิต สังคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท่ีไดแสอดแทรกกรอบคิดและแนวทางการ
จัดการท่ีถูกตองเหมาะสม ใชหลักคุณธรรมจริยธรรมกํากับการปฏิบัติท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

การพัฒนาทางปญญาท่ีผูเรียนจะไดรับ 

   การพัฒนาความเปนคนดี เปนเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตใจ ซ่ึงสงผลตอความประพฤติ
ของผูเรียน เปนลักษณะการเรียนรูท่ีตองอาศัยการปลูกฝงแนวคิด วิธีปฏิบัติ เปนการใหปฏิบัติจนเคย
ชินเปนนิสัย สําหรับกระบวนการท่ีทําไดในระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา สําหรับการจัดการเรียนรู
หนึ่งรายวิชา คือ การใหแบบอยางท่ีดี ท้ังจากผูสอน วิทยากรชุมชน การใหความรูถึงหลักคุณธรรม
จริยธรรม การเตือนสติ และกํากับความประพฤติ เร่ืองของการใหเกียรติและเคารพตนเองและ
เคารพผูอ่ืน เคารพกติกาของสังคม และเคารพสถานท่ี  
    นอกจากนี้ในฐานการเรียนรูยังมีการฝกสมาธิ เปนการฝกปฏิบัติท่ีเกิดผลดีท้ังตอสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต  เปนการทําจิตใจใหผองใส สะอาด บริสุทธ์ิ สงบ เยือกเย็น ปลอดโปรง โลง 
สบาย ผูเรียนท่ีไดนําไปปฏิบัติเปนประจํา เชื่อวาจะชวยประสิทธิภาพการเรียนรู ทําใหมีความจํา และ
สติปญญาดีข้ึน และเนื่องจากจิตและกายมีความสัมพันธกัน การมีจิตใจท่ีผองใสจะเสริมสมรรถภาพ
ทางรางกายดวย 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสอนหลักคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตได
อยางมีความสุขในสังคม 

ผูสอน/ผูรับผิดชอบหลัก 

1. อาจารย ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี 

วิทยากรชุมชน  

1. พระครูสังฃรักษวิชาญ 
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กิจกรรมประจําฐานการเรียนรู 

1. วิทยากรชุมชนบรรยาย และสอนหลักคุณธรรม จริยธรรมโดยใชวิธีการตางๆ ท่ี
จะชวยใหเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมที่มีความหมายในเชิงนามธรรม ปรากฏความหมาย
เดนชัดข้ึนมาและเขาใจไดงายย่ิงข้ึน เชน 

    1.1 การยกตัวอยาง หมายถึง การยกตัวอยางของคุณธรรม จริยธรรม
ข้ึนมาประกอบ ชี้ใหเห็นถึงผลที่จะเกิดข้ึนจากการกระทําในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงจะ
ชวยใหเขาใจในเน้ือหาสาระไดงายและชัดเจนมากข้ึน 

 1.2 การเปรียบเทียบ เปนการใหผูเรียนไดพิจารณาดวยตนเองใหเห็นถึง
ความแตกตางของผลดีและโทษท่ีจะไดรับจากการกระทํา ท่ีมีเร่ืองของคุณธรรม
จริยธรรมเขามาเปนตัวกําหนดการกระทํานั้นๆ  

1.3 การเลานิทาน เปนการเลาเร่ืองราวท่ีเลาสืบตอกันมา หรือเร่ืองท่ีแตง
ข้ึนท่ีแฝงแงคิดดานคุณธรรม ในขณะเดียวกันผูเรียนจะไดรับความความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  

  2. วิทยากรชุมชนสอนและฝกสมาธิใหกับผูเรียน    

 เวลาท่ีใชในฐานการเรียนรู 

ใชเวลา 1 ชั่วโมง เปนกิจกรรมสุดทาย จํานวน 2 คืนกอนเขานอน 
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4  

การประเมินผล 

การจัดการเรียนรู 
 

การประเมินผลการจัดเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน เปนการรวบรวมวิเคราะหขอมูล เพื่อ
ประเมินวา การจัดการเรียนรูท่ีดําเนินการนั้น สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายไดหรือไม 
อยางไร โดยการประเมินจัดทําในหลายลักษณะ เพื่อใหไดขอมูลท่ีจะนําไปใชในเร่ืองตางๆ ดังนี้   

1. เปนการประเมินการปฏิบัติงาน ระหวางการดําเนินกิจกรรมในการจัดการเรียนรู เพื่อ
ทบทวนกิจกรรม พัฒนาปรับปรุง เพิ่มหรือลดกิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพและความคุมคาและเพื่อ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินกิจกรรม 

2. การประเมินเพื่อรับทราบความคิดเห็นและความตองการของผูเรียน และผูเก่ียวของใน
กระบวนการ ไดแก วิทยากรชุมชน เจาของแหลงเรียนรู ผูนําชุมชน องคกรทองถ่ินท่ีรวมดําเนินการ 
เพื่อนําไปวิเคราะห และตัดสินใจในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนและผูเก่ียวของมากท่ีสุด 

3. การประเมินประสิทธิภาพและความสําเร็จในภาพรวมเม่ือสิ้นสุดการดําเนินการ เพื่อใชเปน
ขอมูลในการวางแผนหรือพัฒนาระบบ หรือเปนขอมูลปอนกลับเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายตอไป 
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การประเมินผลการเรียนรูมีข้ันตอน ตามแผนภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผนการประเมิน 

จัดทําเครื่องมือประเมิน 

ดําเนินการประเมิน 

จัดทํารายงานผลการประเมิน 

ไมมีปญหา 

พบปญหา / ตองการพัฒนา

วิเคราะห 
ปญหา / การพัฒนา 

แกไข ปรับปรุง 

พัฒนา 

ประเมินผล 

การจัดการเรียนรู  

วางแผน กําหนดแนวทาง 

แกไข/พัฒนา 

- บุคคล
- วิธีการ 
- สภาพแวดลอม 

- ประเมินคุณลักษณะผูเรียน
- ประเมินกระบวนการ 

จุดมุงหมายการประเมิน 
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จากแผนภาพข้ันตอนการประเมินผลการจัดการเรียนรูจะเร่ิมจากการกําหนดจุดมุงหมายการ
ประเมิน เพื่อใหทราบกรอบประเด็นของขอมูลท่ีตองการนําไปใช แลวจึงวางแผนการประเมินเพื่อ
กําหนดกลุมเปาหมาย วิธีการ ระยะเวลา และเคร่ืองมือท่ีใช หลังจากนั้นจึงทําการออกแบบเคร่ืองมือ
ท่ีจะใชในการประเมิน เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบประเมินพฤติกรรม ฯลฯ เพื่อนํามาใช
ประเมิน ซ่ึงการประเมินผลการจัดการเรียนรู จะประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ การประเมิน
คุณลักษณะท่ีเกิดข้ึนในตัวผูเรียน และการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู เมื่อเก็บรวบรวมผลจาก
การประเมินแลวไมพบปญหาในการจัดการเรียนรู ผูเรียนมีการพัฒนาตรงกับจุดมุงหมายของกิจกรรม 
ก็จัดทํารายงานผลการประเมินใหผูเก่ียวของทราบและเก็บเปนเอกสารอางอิงตอไป  

แตหากในการประเมินพบวาการดําเนินการมีปญหาเกิดข้ึน หรือวิเคราะหแลววายังสามารถ
พัฒนาใหดีย่ิงข้ึน หรือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ก็จะเขาสูกระบวนการวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของ
ปญหานั้นๆ การวิเคราะหสาเหตุของปญหาจะอยูในกรอบ 3 องคประกอบสําคัญ คือ   บุคคล  
ไดแก ผูเรียน ผูสอน วิทยากรชุมชน และผูมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ฯลฯ 

วิธีการ ไดแก การดําเนินงาน การจัดกิจกรรมประจําฐานการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาการ
ออกแบบการวัดผลผูเรียน ฯลฯ  

สภาพแวดลอม ไดแก ฐานการเรียนรู สื่อการเรียนรู เอกสาร ภูมิประเทศภูมิอากาศ 
วัฒนธรรมในชุมชนทองถ่ิน ฯลฯ      

เมื่อทราบสาเหตุแหงปญหาวาเกิดข้ึนจากอะไร เพราะเหตุใด ทําไมจึงเกิด เกิดอยางไร แลว
จึงนํามากําหนดแนวทางแกไข หรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนา โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของ 
เชน ศักยภาพของผูสอน ผูเรียน และแหลงเรียนรู  ทรัพยากรและขอจํากัด ของการจัดการเรียนรู  
โดยการกําหนดแนวทางในการแกปญหาอาจกําหนดมากกวาหนึ่งแนวทางเพื่อเปนทางเลือก แลวเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดนําไปใชดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนา แลวจึงเขาสูกระบวนการ
ประเมินผลอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อใหไดแนวปฏิบัติท่ีดีเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
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การประเมินคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นในตวัผูเรียน  

เปนการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ จึงตรวจวัดตามจุดมุงหมายของ
การจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไว โดยสรุปการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชนท่ีจัดข้ึน  กําหนด
จุดมุงหมายในการพัฒนา 3 ดานเพื่อความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ คือ  

1. ดานพัฒนาความเปนคนดี  
2. ดานพัฒนาการมีปญญา  
3. ดานการพัฒนาตนเองและสังคม 
 
สําหรับการจัดการเรียนรู ท่ีอยูในรูปแบบของรายวิชาศึกษาท่ัวไป ไดกําหนด

จุดมุงหมายของรายวิชาใหสัมพันธกับเนื้อหาความรูตามบริบทของชุมชนทองถ่ินท่ีเปนแหลงเรียนรู  
และเปนการกําหนดจุดมุงหมายท่ีจะนําไปสูกรอบการวัดผลการเรียนรูของผูเรียนดวย  โดยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชนของรายวิชา “วิถีชุมชนทองถ่ิน”  ไดกําหนดจุดมุงหมายเพื่อให
ผูเรียนเกิดการพัฒนาตามกรอบจุดมุงหมาย 3 ดานขางตนเชนกัน แตไดอธิบายเพิ่มเติมดังตอไปน้ี 

 
1. มีความรู และความเขาใจเก่ียวกับวิถีของชุมชนทองถ่ิน และสามารถอธิบายการบูรณาการ

องคความรูท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนสูองครวมได 
2. มีการพัฒนาทักษะการคดิ วิเคราะห และบูรณาการความรูจากหลากหลายศาสตร สูองค

รวม เพื่อสรางกรอบคิดในการตัดสนิใจ หรือพัฒนาตนเองและชุมชนไดอยางเหมาะสม 
3. เปนคนด ีมคีุณธรรม จริยธรรม มีระเบยีบวินัย มีจิตสาํนึกท่ีดีและตระหนักในคุณคาของ

ตนเองและผูอ่ืน เพื่อการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติและเปนสุข 
4. สามารถถอดความรูและประสบการณท่ีไดรับจากชุมชน เพื่อการวิเคราะหและ 

สังเคราะห ไปปรับใชในการดําเนินชีวิตของตนเอง รวมท้ังขยายผลสูครอบครัวและชุมชน 
 

ในการประเมินคุณลักษณะของผูเรียนจะประเมินหลายสวนประกอบกัน เชน  
- การประเมินโดยการวิเคราะหจากการสังเกตพฤติกรรมโดยผูสอนและผูเก่ียวของ  
- การประเมินจากแบบสอบถาม 
- การประเมินโดยการทํางานวิจัยสถาบัน 
- การประเมินโดยการวัดผลการเรียนรู ซ่ึงกําหนดสดัสวนการวัดผลจากหลายปจจัย

ประกอบกัน 
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ตัวอยางรูปแบบการประเมินคุณลักษณะผูเรียน  
 

เรื่อง ประเด็นประเมนิ เวลาที่ประเมนิ เครื่องมือ ผูประเมิน

การประเมิน
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 

- การพัฒนาทักษะชีวิต 
- การสรางความรักและ 
  ความผูกพัน 

หลังเสร็จสิ้นการ
เรียนรูในชุมชน
แตละคร้ัง 

แบบสอบถาม ผูเรียน 

การประเมินผล
กิจกรรมประจาํ
ฐานการเรียนรู 

- การเปนคนด ี
- การมีปญญาและ
พัฒนาตนเอง 

หลังทํากิจกรรม
แตละฐานการ
เรียนรู 

แบบใหคะแนน วิทยากร
ชุมชน 

การประเมิน
พัฒนาการของ
นิสิต 

พัฒนาการท่ีเกิดข้ึนกอน
เรียนและหลังเรียน 3 
ดาน คือ 
- การเปนคนด ี
- การมีปญญา 
- การพัฒนาตนเองและ 
  สงัคม 
 

ประเมินสอง 
คร้ัง กอนและ
หลังการเรียนรู
เพื่อเปรียบเทียบ 

 

แบบสอบถาม ผูเรียน 

การวัดผลการ
เรียนรูของ
รายวิชา 

- การเขาชั้นเรียนและ
การมีสวนรวม 

- การปฏิบตัิกิจกรรม
ฐานการเรียนรูและ
รายงาน 

- การแลกเปลีย่นเรียนรู
และการนําเสนอผล
การเรียนรู 

- คุณลักษณะความเปน
คนด ี

- การสอบปลายภาค 
 

ประเมินเปน
ระยะๆ ตลอด
ภาคการศึกษา 

- การสังเกต
พฤติกรรม 

- การจัดทํา
รายงาน 

- การจัด
กิจกรรม
นําเสนอ
ผลงานจาก
การเรียนรู 

- ขอสอบ
ปลายภาค 
 

ผูสอน 
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การประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู  

เปนการประเมินเพื่อตรวจวัดความเหมาะสมของการกระบวนการจัดการเรียนรู ใหมีความ
สอดคลองสัมพันธกัน ตั้งแตวางแผน กําหนดเปาหมาย การปฏิบัติ และการวัดประเมินผลลัพธ 
รวมถึงการเรียนรูสูการปรับปรุง โดยจะประเมินหลายสวนประกอบกัน เชน  

- การประเมินผลการดําเนินงานของรายวิชา กรณีจัดการเรียนรูในรูปแบบรายวิชา 
- การประเมินฐานการเรียนรู ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการจัดการเรียนรู  
- การใชแบบสอบถาม แบบแสดงความคิดเห็นเพื่อรับทราบขอมูลปอนกลับของผูเรียน  
- การประเมินผูสอน วิทยากรชุมชน 
- การประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึน 
- การประเมินโครงการพัฒนาผูเรียน ซ่ึงใชการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเปนเครื่องมือ

สําคัญในการพัฒนา ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวอยางการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู  

เรื่อง ประเด็นประเมนิ เวลาที่ประเมนิ เครื่องมือ ผูประเมิน 

ระบบประเมิน
การเรียนการ
สอน 

- อาจารยผูสอน 
- รายวิชา 

3 สัปดาหกอน
สอบปลายภาค 

ระบบ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย 
(ประเมิน
ออนไลน) 
 

ผูเรียน 

รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
รายวิชา 
 

- การจัดการเรียนการ
สอนเปรียบเทียบกับ
แผนการสอน 

- สรุปผลการจดัการ
เรียนการสอน 

- ปญหาและ
ผลกระทบตอการ
ดําเนินการ 

- การประเมินรายวิชา 
- แผนปรับปรุง 

 

เมื่อสิ้นสดุภาค
การศึกษา 

มคอ.5 ผูสอน 
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เรื่อง ประเด็นประเมนิ เวลาที่ประเมนิ เครื่องมือ ผูประเมิน 

การประเมิน 
ฐานการเรียนรู 

- วิทยากรชุมชน 
- กิจกรรมฐานการ 
  เรียนรู 

หลังเสร็จสิ้นการ
เรียนรูในแตละ
ฐาน 
 

แบบสอบถาม 
 

ผูเรียน 

การประเมิน
กระบวนการ
จัดการ 

- ปญหาและอุปสรรค 
  ในการจัดการเรียนรู 
- การใหบริการและ 
  อํานวยความสะดวก 
- พฤติกรรมของผูเรียน 
- การมีสวนรวมของ 
  ผูเก่ียวของ 
 

หลังเสร็จสิ้นการ
เรียนรูในชุมชน
แตละคร้ัง 

ประชุมระดม
ความคดิเห็น 

ผูสอน  
ผูดําเนนิ 
การ 

การประเมิน
ระดับความ 
สําเร็จของการ
จัดการเรียนรู 

- ความสําเร็จของการ
จัดการเรียนรูท่ีบรรลุ
ขอกําหนด 10 

เมื่อสิ้นสดุป
การศึกษา 

ประเมินตาม
ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน
ประจําป ตาม
ระบบประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

คณะ 
กรรมการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน 

 
    

10  ขอกําหนดของระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน ประกอบดวย
ขอกําหนด 5 ขอ คือ  

ขอท่ี 1  มีการดําเนินการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการในชุมชนครบวงจรคุณภาพ PDCA 
ขอท่ี 2   มีการจัดปจจัยสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอและมีคุณภาพ  
ขอท่ี 3  มีการออกแบบระบบงาน หรือจัดทํามาตรฐานหรือตัวช้ีวัดเพื่อควบคุมคุณภาพ 

ของกระบวนการสําคัญในการจัดการเรียนรู   
ขอท่ี 4  ระดับความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอการจัดการเรียนรูทุกฐานการเรียนรูไมตํ่ากวา 4.00 
ขอท่ี 5  มีผลงานเชิงวิเคราะห สังเคราะห หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาการดําเนินงาน 

 
 
 
 



90 
 

เคร่ืองมือประเมินผลการจัดการเรียนรู 

สิ่งท่ีมีความสําคัญมากในการประเมินผล คือ เคร่ืองมือในการประเมินผล เคร่ืองมือในการ
ประเมินผลท่ีดี จะทําใหไดขอมูลท่ีเท่ียงตรงและนาเชื่อถือ ซ่ึงเปนประโยชนตอผูท่ีจะใชขอมูลดังกลาว 
เคร่ืองมือท่ีดีควรนํามาซ่ึงขอมูลท่ีตองการ ดังนั้นผูออกแบบเคร่ืองมือจะตองมีการวางแผน ออกแบบ
เคร่ืองมือใหเหมาะสมกับการใชงาน ในการออกแบบเคร่ืองมือการประเมินผลการจัดการเรียนรูเชิง
บูรณาการในชุมชน จึงคํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปน้ี  

1. จุดมุงหมายในการประเมินตองการขอมูลประเภทใด เชน การยอมรับ ขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง ระดับความคิดเห็น หรือการวัดผลท่ีมีคาชัดเจน เปนตน  

2. ผูใชเคร่ืองมือคือใคร มีความรู ทักษะและประสบการณในการใชเคร่ืองมือในระดับใด มี
ความสามารถในการทําความเขาใจคําถาม หรือมีทักษะการใชภาษาระดับใด เคร่ืองมือควรใชไดงาย
ไมซับซอนมากนัก  

3. โอกาสและสถานท่ีท่ีใชเคร่ืองมือ เปนปจจัยสําคัญในการประเมินในพื้นท่ีท่ีจัดประสบการณ
การเรียนรู เชน ปาเขา ไร นา สวน บานเรือนในชุมชน เปนตน เนื่องจากตองพิจารณาขอจํากัดของ
การใชงาน ใหมีความสะดวก เหมาะสม ไมยากลําบากและเปนภาระของผูประเมินมากนัก  

4. รูปแบบหรือวิธีการประเมิน จะมีสวนสําคัญในการกําหนดเคร่ืองมือท่ีใช โดยทั่วไป เชน 
  

-   การประเมินพฤติกรรม โดยวิธีการสังเกต ใชเคร่ืองมือคือแบบตรวจสอบรายการ แบบ
ประเมินคา หรือแบบบันทึกขอมูล  

-  การประเมินเพื่อรับทราบความคิดเห็น ใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  
-  การปะเมินผูเรียนโดยการวัดความรู ใชเคร่ืองมือคือแบบทดสอบ หรือใบงาน  
เปนตน  
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ประโยชนของการประเมินผลการจัดการเรียนรู 
 

ผลจากการประเมินการจัดการเรียนรู จะทําใหไดขอมูลเพื่อการวางแผนการดําเนินงาน การ
จัดสินใจ และการพัฒนาปรับปรุงใหกระบวนตางๆท่ีเก่ียวของมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเปนประโยชน
ในดานตาง ๆ เชน  

1. เปนประโยชนตอผูสอนและวิทยากรชุมชน ทําใหทราบวาการจัดการเรียนรูนั้นสามารถ
บรรลุตามจุดมุงหมายการพัฒนาผูเรียนหรือไม มีปญหาอุปสรรคในกระบวนการหรือข้ันตอนใด เพื่อ
หาทางปรับปรุงท้ังเนื้อหา วิธีการ สื่อและและปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

2. เปนประโยชนตอผูเรียน โดยการวัดผลการเรียนรูซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู จะชวยใหผูเรียนทราบวาความสามารถและระดับการแสดงออกของตน
อยูในระดับใด เพื่อท่ีจะไดปรับปรุงตนเอง ตลอดจนแกไขขอบกพรองใหดีย่ิงข้ึน 

3. เปนประโยชนตอการบริหาร ชวยในการกําหนดนโยบาย การวางแผนและการจัดปจจัย
สนับสนุน  

4. เปนประโยชนตอการวิจัย ชวยใหไดประเด็นท่ีจะนําไปศึกษาพัฒนา เพื่อสรางองคความรู 
แกไขปญหา หาแนวทางการพัฒนาผูเรียน แหลงเรียนรู หรือดานอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

5. เปนประโยชนตอชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงเปนแหลงเรียนรู เนื่องจากการประเมินโดยชุมชนมีสวน
รวมจะทําใหเกิดทักษะการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน ไดขอมูลหรือแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุง
แหลงเรียนรูใหมีคุณคา และไดมาตรฐานย่ิง ๆ ข้ึน  
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