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The purposes of this research were to 1) study the state, problems, and needs of the
future roles of the future roles of Thai wisdom teachers in lifelong learning management in fine arts;
and 2) study the future roles of Thai wisdom teachers in lifelong learning management in fine arts.
The research instruments were an interview question form and a questionnaire. The samples were
nineteen Thai wisdom teachers in fine arts and experts in lifelong learning. The data were gathered
by using the Delphi Technique, then analyzed through Median ( Χ ), and interquartile range (IGR).
The research findings were as follow.
1. The results of state showed that 1) Thai wisdom teachers in fines arts shared their
knowledge based on principles, objectives and contents of Thai wisdom, carried volunteering spirit,
conserved Thai traditional arts depends on government policies, and contributed to the knowledge
transferring in formal education, non-formal and informal education. 2) The problems of Thai
wisdom teachers included the lack of successors, budget, and compensation provided by the
government agencies, as well as the lack of interest and value in wisdom knowledge of the new
generation. 3) The needs of Thai wisdom teachers included the knowledge transferring from
generations to generations and the development of the local knowledge curriculum, the folk media,
ICTs, and the financial support in organizing lifelong learning.
2. The future roles of Thai wisdom teachers consisted of five main roles: 1) teacher roles:
Thai wisdom teachers should develop knowledge transfer processes and Thai cultural conservation;
2) contents and curriculums roles: Thai wisdom teachers should gather all knowledge and develop
local knowledge curriculum; 3) teaching and learning activity roles: the wisdom teachers should help
setting the learning centers to promote lifelong learning; 4) learning materials roles: teacher should
develop informal learning materials for knowledge transferring to the learners; and 5) evaluation and
assessment roles: Thai wisdom teachers should develop the learning criteria and standard for those
learners who pass the learning courses or programs.
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บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
การพัฒ นาประเทศสู่ค วามสมดุล และยั่ง ยื น ต้ อ งให้ ค วามสํา คัญกับ การส่ง เสริ ม ทุน
ทางด้ านมนุษย์ที่มีอยู่ให้ เข้ มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาบุคคลหรื อทุนมนุษย์ให้ มีความเข้ มแข็งพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ วตามกระแสของเทคโนโลยีซึ่งเป็ นปั จจัยเสี่ยง
ในอนาคต ที่คาดว่าจะเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิตถือเป็ นเรื่ องที่รัฐบาลปั จจุบนั ให้ ความสําคัญโดยกําหนดให้ คนไทย
ต้ องมีความรู้ ใฝ่ เรี ยนรู้ ตัดสินใจด้ วยความระมัดระวังมีสาํ นึกในศีลธรรม และจริ ยธรรม ดําเนินชีวิต
โดยใช้ ความเพียร อดทน มีสติ อันจะนําไปสูค่ วามพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิค้ มุ กันต่อ
ทุกสถานการณ์ที่เข้ ามากระทบจากการเปลีย่ นแปลง การศึกษาถือเป็ นการสร้ างภูมิค้ มุ กันในสังคม
ยุค ปั จ จุ บัน ที่ คนไทยควรมี ก ารเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ให้ ก ารเรี ยนรู้ เป็ นไปอย่า งต่อ เนื่ อ งทัง้ ในเรื่ อ ง
การศึกษา ทักษะการทํางาน การดําเนินชี วิต เพื่อการปรั บตัวให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโลก
การปลูกฝั งให้ คนไทยตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย สร้ างจิ ตสํานึกที่ดี
มีค่านิยมที่พึงประสงค์อ ยู่ร่วมกันด้ วยความรักความสามัคคี เป็ นหนึ่งเดียวบนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมุ่งสูก่ ารสร้ างสถาบันทางสังคมให้ มีความเข้ มแข็ง คนไทยทุกคนทําหน้ าที่ และดํารง
บทบาทของตนเองได้ อย่ า งเหมาะสมทั น เหตุ ก ารณ์ กั บ การเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาทั ง้
สถาบัน การศึก ษา สถาบัน ครอบครั ว และชุ ม ชนจะเป็ นแกนนํ า ในการพัฒ นาสัง คม ความรู้
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ ดี ง าม โดยส่ง เสริ ม ให้ ส นับ สนุน ให้ มี ก ารนํ า ความรู้ และ
ประสบการณ์ ปราชญ์ ชาวบ้ าน ผู้ร้ ู ภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ นมาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพื่อ
เสริ มสร้ างทักษะให้ คนไทยได้ เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต อันจะเป็ นการสร้ างโอกาสการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง
คนทุกกลุม่ ทุกวัยสามารถเข้ าถึงแหล่งการเรี ยนรู้และองค์ความรู้เก่าและใหม่ที่มีอยูเ่ พื่อเตรี ยมความ
พร้ อมสูก่ ารเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11, พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ บญ
ั ญัติ เรื่ อง ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นและภูมิปัญญาไทยไว้ 4 หมวด ได้ แก่ หมวด 3 สิทธิ และเสรี ภาพของชนชาวไทย ในมาตรา

2
66 หมวด 4 หน้ าที่ของชนชาวไทย ในมาตรา 73 หมวด 5 แนวทางนโยบายพื ้นฐานแห่งรั ฐ
ในมาตรา 80,84 และ มาตรา 86 และหมวด 14 การปกครองส่วนท้ องถิ่น ในมาตรา 289 ซึ่งโดย
สรุปมีสาระบัญญัติที่สาํ คัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นและภูมิปัญญาไทย คือ อนุรักษ์ บํารุ งรักษา
ฟื น้ ฟู ปกป้อง คุ้มครอง พิทกั ษ์ ส่งเสริ ม สนับสนุน ช่วยเหลือ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ และปลูก
จิตสํานึก ประกอบกับบุคคลมีหน้ าที่ รับการศึกษา อบรม การเรี ยนรู้ และฝึ กอาชีพจากภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น โดยชนชาวไทย มีสว่ นร่ วมจัดการและใช้ ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้ องถิ่นและภูมิปัญญา
ไทย เพื่อใช้ ในการผลิตสินค้ า บริ การและการประกอบอาชีพ รวมทั ้งส่งเสริ ม การประดิษฐ์ หรื อ
การค้ นคิดเพื่อให้ เกิดความรู้ ใหม่และเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา ตลอดจนการปกครองส่วนท้ องถิ่น
หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้ องมีหน้ าที่บํารุงรักษา และจัดการศึกษาอบรมโดยคํานึงถึงความ
สอดคล้ อ งกับ มาตรฐานและระบบการศึก ษาของชาติ (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช, 2550)
จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ภายใต้ การนําของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร แถลงต่อ รัฐสภาเมื่อ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 กล่าวถึงนโยบายสังคม
คุณภาพชีวิตดังนี ้
ข้ อที่ 4.1 นโยบายการศึกษา รัฐบาลมีแนวนโยบายที่ต้องการจะเร่ งพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยการปฏิ รู ป ระบบความรู้ ของสัง คมไทย อั น ประกอบด้ วยการยกระดับ องค์ ค วามรู้ ให้ ไ ด้
มาตรฐานสากลจัดให้ มีโครงการตําราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้ า และได้ มาตรฐานทั ้งความรู้
ที่เป็ นสากล และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ข้ อที่ 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีบทบาทนําในการร่ วมเทิดทูนสถาบัน
หลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และสร้ างประเทศให้ นา่ อยู่
ข้ อ ที่ 4.4.3 อนุรั ก ษ์ ทํ า นุบํ ารุ ง และบูร ณปฏิส ัง ขรณ์ แ หล่ง ศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็ นเอกลักษณ์ และมี คุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมถึง อนุรักษ์ และ
ส่งเสริ มศิลปะการแสดง ทังที
้ ่เป็ นมรดกของชาติ และการแสดงพื ้นบ้ านให้ เป็ นมรดกไทยมรดกโลก
ของคนรุ่นต่อไป
ข้ อที่ 4.4.4 สร้ างสรรค์อารยะธรรมที่ดีงามสูว่ ิถีชีวิตคุณภาพสามารถเชื่อมโยงระหว่างยุค
สมัยอย่างต่อเนื่อง ให้ ความสําคัญต่อบุคลากรทุกสาขาอาชีพเพื่อเป็ นแม่แบบในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ภูมิปัญญา ใช้ วฒ
ั นธรรมอันดีในการเชื่อ มความสัมพันธ์ กับอารยประเทศ และประชาคม
อาเซียนผ่านสือ่ ทุกรูปแบบ
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ข้ อที่ 4.4.5 นําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้ างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เช่น วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ข้ อ ที่ 4.4.6 พัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรม นันทนาการ เห็นคุณค่าเกิ ดการเรี ยนรู้
เข้ าใจถึงคุณค่าซาบซึ ้งในสุนทรี ย์ศิลปะของชาติ
รัฐจึงมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรี ยนรู้ทุกรู ปแบบเพื่อให้ มีกระบวนการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต เพื่อ รองรั บสังคมเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ พัฒนาทักษะและการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีใหม่
รวมทังสร้
้ างโอกาสให้ ประชาชนได้ พฒ
ั นาทักษะ รู้จกั ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการ
หมกมุ่นและมัว่ สุมกับสิง่ อบายมุขและยาเสพติด แหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิตจัดเป็ นห้ องเรี ยนนอกระบบ
ห้ องเรี ยนเพื่อชีวิต สําหรับผู้เรี ยนและประชาชนทุกกลุม่ เป้าหมายให้ ทงความรู
ั้
้ ทักษะ อาชีพและ
ความบันเทิงแก่ผ้ เู รี ยนและผู้สนใจ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ตามสาระบัญญัติมาตรา 25 ว่า “รัฐต้ องส่งเสริ มการดําเนินงานและจัดตั ้งแหล่งการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพและมุ่งหวังให้ คนไทยเป็ นคนเก่ง คนดี และ
คนมี ความสุข ส่งผลให้ ชุมชนในท้ อ งถิ่ นและทุกภาคส่วนในสังคมเกิ ดความร่ วมมื อ กันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่ต้องคํานึงถึงเรื่ อง คือ 1) มุ่งประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ เู รี ยน 2) ผู้เรี ยนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 3) ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย
4) ผู้เรี ยนสามารถนําวิธีการเรี ยนรู้ ไปใช้ ในชีวิตจริ งได้ และ 5) ทุกฝ่ ายมีสว่ นร่ วมในทุกขั ้นตอนเพื่อ
พัฒ นาผู้เรี ย น (สํา นัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา, 2548) ข้ อ เสนอการปฏิรู ป การศึก ษาใน
ทศวรรษที่ สอง (พ.ศ.2552-2561) ได้ สรุ ป ผลการปฏิรูป การศึกษาในด้ านการศึกษาตลอดชี วิ ต
ตังแต่
้ ปี 2542 เป็ นต้ นมาพบว่าแม้ จะมีความก้ าวหน้ าจากเทคโนโลยีสารสนเทศแต่การศึกษาตลอด
ชีวิต ยังขาดเนื ้อหาและวิธีการที่เหมาะสม ทําให้ การศึกษาตลอดชีวิตยังไม่เป็ นวิถีชีวิตของคนใน
ชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ การขับ เคลื่อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาด้ านเพิ่ ม โอกาสทาง
การศึกษาและเรี ยนรู้ ได้ พบสภาพปั จจุบนั และปั ญหาหนึง่ ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ าถึ ง
แหล่งการเรี ยนรู้ ต่างๆ เนื่อ งจากขาดความพร้ อมทัง้ ด้ า นทุนทรั พย์ และเทคโนโลยี และขาดการ
ส่งเสริ มให้ ผ้ มู ีความรู้หรื อเชี่ยวชาญเรื่ องต่างๆ สร้ างองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ี
ส่วนได้ สว่ นเสียเข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการดําเนินงานให้ ข้อมูลความคิดเห็นข้ อเสนอแนะและ
ตัดสินใจเลือกวิธีการดําเนินงานถื อเป็ นกระบวนการสําคัญและจํ าเป็ นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุค
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ปั จ จุบันที่มีความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี มี การไหลเวียนข้ อ มูลข่าวสารอย่างเสรี รวดเร็ ว
ไร้ พรมแดน การส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมนอกจากสอดคล้ องกับหลักการบริ หารแล้ ว ยังจะก่ อให้ เกิด
ความเข้ าใจร่ วมกันในการปฏิบัติงาน เกิดการยอมรั บ ลดช่อ งว่างของระบบการสื่อสารและขจัด
ปั ญหาความขัดแย้ งที่อาจเกิ ดขึ ้น ลดความเสี่ยงต่อ การล้ มเหลว แสดงถึงความจริ งใจและความ
ห่วงใยของผู้ให้ อันจะส่งผลต่อ ความสําเร็ จของการดําเนินงานอย่างยัง่ ยืน (คณะอนุกรรมการ
กนป. ด้ านการส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา, 2554)
นโยบายส่ง เสริ ม ภู มิ ปั ญญาไทยในการจัด การศึ ก ษาได้ รั บ ความเห็ น ชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 มีการนําภูมิปัญญาไทยมาใช้ ในการพัฒนาประเทศ
จนถึงปั จ จุบันช่วยเสริ มสร้ างคุณลักษณะที่ดีแก่สงั คมไทยสร้ างชาติให้ เป็ นปึ กแผ่นมั่นคง สร้ าง
ความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรี เกียรติภมู ิให้ แก่คนไทย ภูมิปัญญาเป็ นฐานรากและเป็ นพลังขับเคลื่อน
สําคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เศรษฐกิ จ การเมื อ ง สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้ อ ม ตลอดจนมุ่งให้ ภูมิปัญญาไทยได้ รับการฟื น้ ฟูและนํามาปรั บใช้ อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์และบริ บททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่เปลีย่ นแปลงไป โดยถือเป็ นส่วนสําคัญยิ่ง
ส่วนหนึง่ ของกระบวนการทางการศึกษาทุกระดับและทุกระบบสําหรับคนทังชาติ
้
และเป็ นไปเพื่อ
เน้ นคุณค่าทางจิตพิสยั เพื่อนําไปสูด่ ุลยภาพอย่างยัง่ ยืน จนเกิดเป็ นพลังขับเคลื่อนสูก่ ารแก้ ปัญหา
และพัฒนาคนและสังคมตามแนวทางที่เหมาะกับประเทศไทยโดยกํ าหนดนโยบายไว้ ได้ แ ก่
1) นําภูมิปัญญาเข้ าสูก่ ารศึกษาของชาติ โดยคัดสรรสาระและกระบวนการเรี ยนรู้ เข้ าสูร่ ะบบ
การศึกษา ทังการศึ
้
กษาในโรงเรี ยน การศึกษานอกโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย 2) ยกย่อง
และเชิดชูเกียรติ “ครูภมู ิปัญญา” และสนับสนุนให้ มีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกระบบรวมทังให้
้ แบบอย่างและชี น้ ําด้ านวิธี คิด วิธีการเรี ยนรู้ และ
การดําเนินชี วิตที่ได้ ผ่านการทดสอบมามาก 3) สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้ านภูมิปัญญาเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาที่หลากหลายให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชนและท้ องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง และ 4) ประมวลคลังข้ อมูลเกี่ยวกับสารัตถะ องค์กร และเครื อข่ายภูมิปัญญาทั ้งในระบบ
ท้ องถิ่น และระดับชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)
การยกย่อ งเชิ ด ชูเกี ยรติค รู ภูมิ ปัญญาไทยสํานัก งานเลขาธิ การสภาการศึกษา เป็ น
หน่ว ยงานที่ ริ เ ริ่ ม ยกย่อ งและเชิ ด ชู เกี ย รติ ใ ห้ มี ค รู ภูมิ ปัญ ญาไทยที่ ส นองตอบรั ฐ ธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 และมีนโยบายส่งเสริ มภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา
มีกลุม่ งานรับผิดชอบโดยตรง ได้ แก่ กลุม่ นโยบายส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต สํานักนโยบายด้ าน
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การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิตและโอกาสทางการศึกษา ซึ่งได้ ดํ าเนินการยกย่อ งและเชิ ดชูเกี ย รติผ้ ูทรง
ภูมิปัญญาเป็ น “ครูภมู ิปัญญาไทย” ตามเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกครู ภูมิปัญญาไทยเพื่อให้ ได้
บุคคลที่ถกู เรี ยกว่า “ครูภมู ิปัญญาไทย” มีคุณสมบัติเบื ้องต้ น คือ 1) ต้ องมีสญ
ั ชาติไทย 2) เป็ น
บุคคลที่มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม และประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ของสังคม 3) มี ค วามรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านตามขอบข่ายภูมิปัญญาไทย 4) มีประสบการณ์ ใน
การถ่ายทอดความรู้ และความเชี่ยวชาญในขอบข่ายภูมิปัญญาไทยด้ านใดด้ านหนึ่ง ไม่น้อยกว่า
5 ปี 5) มีผลงานเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคม (สํานักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของผู้
ทรงภูมิปัญญาไทยโดยส่งเสริ มให้ มีบทบาทสําคัญและมี หน้ าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยนําองค์
ความรู้ เรื่ องภูมิปัญญาไทยเข้ าสูร่ ะบบการศึกษา ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตาม
อัธยาศัย ได้ จัดแบ่งประเภทของครู ภูมิปัญญาไว้ รวม 9 ด้ าน คื อ ด้ านเกษตรกรรม ด้ า น
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้ านการแพทย์แผนไทย ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้ อม ด้ านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้ านศิลปกรรม ด้ านภาษาและวรรณกรรม ด้ านปรัชญา
ศาสนาและประเพณี ด้ านโภชนาการ โดยจัดทําโครงการส่งเสริ มกิ จกรรมการเรี ยนรู้ เพื่ อ
ดําเนินการสรรหาบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญา ยกย่อ งเชิดชูเกี ยรติเป็ น ครู ภูมิปัญญาไทยขึ ้นตั ้งแต่ปี
พ.ศ. 2542 เป็ นต้ นมา จากสถิติของสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา รุ่ นที่ 1 ปี 2544 จํานวน
30 คน รุ่ นที่ 2 ปี 2546 จํานวน 56 คน รุ่ นที่ 3 ปี 2547 จํ านวน 45 คน รุ่ นที่ 4 ปี 2548 จํานวน
86 คน รุ่ นที่ 5 ปี 2549 จํานวน 65 คน รุ่ นที่ 6 ปี 2552จํานวน 59 คน รุ่ นที่ 7 ปี 2554 จํ านวน
96 คน ตังแต่
้ ปี 2544-2554 จํ านวน 7 รุ่ น รวม 437 คน (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา,
2556)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นการนําภูมิปัญญาท้ อ งถิ่นเข้ าสู่สถานศึกษา นับ ว่าเป็ นสิ่งสําคัญ
ของผู้บริ หาร ครู และท้ องถิ่นในการที่จะสร้ างคุณภาพการศึกษาให้ ก้าวสูส่ ากลการนําความรู้ ใหม่ๆ
เป็ นแนวทางในการพัฒนาไปสูอ่ นาคตที่กว้ างไกล แต่พื ้นฐานความรู้เก่าๆ นับแต่อดีตมา ก็ถือได้ ว่า
เป็ นพืน้ ฐานที่มั่นคงในการคิดค้ นสืบค้ น และสามารถประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจําวันให้ เกิ ดคุณค่า
(อุดม เชยกีวงศ์, 2546) นอกจากนี ้ยังทําให้ เกิ ดการสร้ างความตระหนัก ความซาบซึ ้ง และเห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่จ ะเกิ ดขึ ้นมิ ได้ เลย หากอนุชนรุ่ นหลังมิ ได้ รับรู้ เรี ยนรู้ และศึกษาถึง
ความเป็ นมาของภูมิปัญญาไทยอย่างเป็ นระบบ (ถวัลย์ มาศจรัส, สัมภาษณ์ , 25 พฤศจิกายน
2554)
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นอกจากนี ้จากแนวทางการพัฒนาการดําเนินการยกย่องครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจ และสังคมในท้ องถิ่นอย่างครบวงจรพบว่า ครูภมู ิปัญญา
คือ บุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้ านหนึ่งด้ านใดเป็ นผู้สร้ างสรรค์ และสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าวมา
อย่างต่อเนื่องจนเป็ นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนและได้ รับการยกย่องให้ เป็ นครู ภูมิปัญญาไทย
เพื่อทําหน้ าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษาทั ้งในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2550)
ดังนัน้ รั ฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติ การศึก ษาแห่ง ชาติ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศนโยบายและการยกย่องเชิ ดชูเกี ยรติครู ภูมิปัญญาไทยเห็นว่าครู
ภูมิปัญญาไทยเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตที่สําคัญยิ่งในการส่งเสริ มการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในมิ ติต่า งๆ และมี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งหายุทธศาสตร์ ในการดํ าเนิ นการใหม่ ๆ ให้ เ กิ ดขึน้ อย่า งมี
คุณภาพ ประสิทธิ ภาพ และสอดคล้ องกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
และพร้ อมที่จะก้ าวเข้ าสูส่ งั คมฐานความรู้ อย่างเต็มรู ปแบบ คนไทยจึงต้ องปรับบทบาทหน้ าที่ของ
ตนเองให้ เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลีย่ นไป ละทิ ้งรูปแบบการให้ บริ การที่แข็งตัวและติดอยู่กับระบบ
ราชการมากเกิ น ไปการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตยุคใหม่ต้อ งได้ รับการพัฒนา รวมทัง้ การเรี ยนรู้ จาก
การศึกษาตามอัธยาศัยของบุคคล การปรับการดําเนินงานของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตยุคใหม่ต้อ ง
คิดถึงวิธีการทํางานแบบใหม่ที่ต้องปรับให้ สอดคล้ องกับแนวทางการปฏิรูปการเรี ยนรู้ เป็ นการปรับ
ในระดับของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในด้ านการจัดบริ การทั ้งในด้ านการเป็ นศูนย์กลางของการ
เรี ยนรู้ การอํานวยความสะดวกให้ ผ้ รู ั บบริ การสามารถเรี ยนรู้ ได้ มากที่สดุ และการใช้ องค์ความรู้
ของคนไทยที่มีอ ยู่ มาจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตโดยใช้ ครู ภูมิปัญญาไทยตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเป็ นการเรี ยนรู้ ที่สร้ างความสุข การเข้ ามาใช้ บริ การเพื่อการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตสามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนได้ เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็ นแหล่งที่จะให้ บุคคล
เรี ยนรู้ได้ อย่างต่อเนื่องและกระบวนการเรี ยนรู้จะต้ องเชื่อมโยงกับกระบวนการเรี ยนรู้ของการศึกษา
ในระบบ และการศึกษานอกระบบโดยมีเป้าหมายคือคนไทยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่างดี
มีความสุข (คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง, 2553)
กล่าวได้ ว่าปั จ จัย ที่จ ะส่ง เสริ มให้ ค นในชาติ เกิ ด การพัฒ นาต้ อ งอาศัย การศึก ษาเป็ น
เครื่ องมือในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตให้ คนไทยทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ าถึงแหล่งเรี ยนรู้ ที่หลาย
หลายทังที
้ ่เป็ นวัฒนธรรมภูมิปัญญาดังเดิ
้ ม และองค์ความรู้ ใหม่ที่เกิดขึ ้นจากการประดิษฐ์ คิดค้ น
ขึ ้นมา เพื่อให้ สอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล สอดคล้ องกับงานวิจัยเกี่ ยวกับการถอด
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องค์ ค วามรู้ ของครู ภูมิปั ญ ญาไทยสู่การศึก ษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธ ยาศัย
มี ความสําคัญยิ่ง เพื่อ ให้ ประชาชนได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ และสามารถพัฒนาคุณภาพชี วิตได้ ตาม
ศักยภาพ นําสู่การเป็ นภาคีเครื อ ข่าย และทําให้ เกิ ดเป็ นการเรี ยนรู้ อ ย่างต่อ เนื่องและตลอดชี วิต
การถอดรหัส และถ่า ยทอดองค์ ความรู้ ที่มีอ ยู่ในตัวครู ภูมิ ปัญญาไทยให้ เป็ นองค์ ความรู้ ที่ เป็ น
รูปธรรมอย่างชัดเจน ครูภมู ิปัญญาไทยทุกคนมีองค์ความรู้มากมายประดุจว่าภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่
ในตัวครูภมู ิปัญญาการได้ มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกันทําให้ เกิดพุทธิ ปัญญาขึ ้นในตัว
บุคคลมากบ้ างน้ อยบ้ างขึ ้นกับศักยภาพของแต่ละบุคคล สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัยได้ อย่างแท้ จริ งการนําองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย
ไปใช้ จําเป็ นต้ องมีการพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมความรู้ต้องได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้ ผ้ รู ับการถ่ายทอดความรู้ สามารถนําความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ ในการดํารงชี วิต หรื อ การประกอบอาชี พอัน นําไปสู่การพัฒ นาประเทศชาติ ได้ อ ย่า ง
แท้ จ ริ ง (อาชัญญา รั ตนอุบล, 2551) เพราะครู ภูมิปัญญาไทยคือ ขุมทรั พย์ แห่งแผ่นดินสยาม
(ภาวิณีย์ เจริ ญยิ่ง, 2547) ซึ่งเปรี ยบเสมื อ นจิ ตวิญญาณของแผ่นดินไทย (กฤษณ์ ฤทธิ์ เดชา,
สัมภาษณ์, 6 กรกฎาคม 2555)
ทัง้ นีค้ วามต้ อ งการของผู้เ รี ยนในยุค ปั จ จุ บัน ที่รั ฐ บาลมุ่ง หวัง ที่ จะจัด การศึกษา และ
การเรี ยนรู้ที่มีคุณภาพ ยืดหยุ่นหลากหลาย เข้ าถึงได้ ง่ายมีความสอดคล้ องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เช่นมีการจัดการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์จดั การปรับ
ระบบการวัดประเมินผลผู้เรี ยน ระบบการรับการศึกษาต่อให้ เอื ้อต่อการจัดการศึกษาทางเลือกใน
ประชากรทุกกลุม่ ตามศักยภาพของผู้เรี ยน ส่งเสริ มให้ มีหลักสูตรสาระการเรี ยนรู้ ท้ องถิ่นส่งเสริ มให้
มีการพัฒนาบทเรี ยนผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต พัฒนาองค์ความรู้ ของท้ องถิ่นทั ้งจากผู้ร้ ู ปราชญ์
ชาวบ้ าน ที่มีอัตลัก ษณ์ โ ดดเด่นของชุ มชนนํามาจัด สร้ างกระบวนการ การเรี ยนรู้ และปลูกฝั ง
ความเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนโดยอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูภูมิปัญญาท้ องถิ่นอันเป็ นการส่งเสริ มกลไกล
เชิงสถาบันในชุมชนให้ มีความเข้ มแข็ง สนับสนุนให้ คนในชุมชนมีสว่ นร่ วมทํา บนวิถีของการพึ่งพา
ตนเอง ตามศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อมในชุมชน เกิดการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ช่วยพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และการอนุรักษ์ ส่งผลให้ ชุมชนเกิด
ความเข้ มแข็งมีภมู ิค้ มุ กันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของคนในชาติ
จึงเป็ นยุทธศาสตร์ สําคัญสําหรั บบุค คลและความเจริ ญก้ าวหน้ าของชาติ เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพคน การสร้ างอาชีพ สร้ างคนและสร้ างงาน สมรรถนะด้ านการเรี ยนรู้ ของคนในชาติ
ก่อให้ เกิดทุนทางปั ญญาสําคัญที่เป็ นตัวกํ าหนดวิถีทางในการพัฒนาประเทศเพื่อการแข่งขันใน
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ด้ านเศรษฐกิจการพัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรมและเพื่อความอยู่รอดของชาติในเวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ (สํานักงานคณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา, 2554)
ดังคํากล่าวว่าครูภมู ิปัญญาไทยเป็ นผู้ที่ใฝ่ รู้ เกี่ยวกับความรู้ และประสบการณ์ ที่บรรพบุรุษ
ได้ อ อกแบบและต่อยอดมาหลายชั่วคนจนกลายเป็ นความรู้ และประสบการณ์ ที่คนไทยสามารถ
นําไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้ โดยเฉพาะในชีวิตในชนบท จนกลายเป็ นภูมิปัญญาไทย และนับว่ามี
ความสําคัญต่อประเทศชาติ เหมือนสะพานเชื่อมขนาดใหญ่เรื่ องความรู้ ประสบการณ์ ของบรรพบุรุษ
เพื่อนํามาสูป่ ั จจุบนั และอนาคต (เกษม วัฒนชัย, 2554) จึงเห็นได้ วา่ บทบาทของครู ภูมิปัญญาไทย
ควรมีมากกว่าการจัดการองค์ความรู้อยูแ่ ต่ในชุมชนครูภมู ิปัญญา แต่ต้องสามารถเป็ นตัวแทนของ
นายกรัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี เพื่อดูนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่ไปสูท่ ้ องถิ่น ว่าประชาชนได้ รับ
ประโยชน์ หรื อ มี ข้อ เสีย หรื อ มี ปัญหาอะไรบ้ างเพื่อชี แ้ นะหรื อ นําเสนอต่อ รั ฐบาลซึ่งจะก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ พบว่าในปั จจุบนั มีอุปสรรค ดังนี ้ 1) ผู้บริ หารขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่ น ยัง ไม่ ใ ห้ ความสํา คัญ องค์ ค วามรู้ ของครู ภูมิ ปั ญญาไทยที่ มี ใ นท้ องถิ่ น เท่า ที่ ค วร
2) ภาครัฐขาดการสนับสนุนด้ านงบประมาณให้ แก่ครูภมู ิปัญญาไทยและส่งเสริ มให้ มีบทบาทมาก
ยิ่งขึน้ 3) องค์ ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยในท้ อ งถิ่ นที่มีจํานวนมากยังขาดการบริ หารจัดการ
องค์ความรู้ทงการเผยแพร่
ั้
และประชาสัมพันธ์ อย่างทัว่ ถึง (เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์, 2555)
ตลอดระยะเวลาในช่วงสองทศวรรษของการปฏิรูปการศึกษา บทบาทของครู ภูมิปัญญาไทย
ในการพัฒนาสังคมได้ รับการยอมรับจากหลายหน่วยงาน ทั ้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรในชุมชน
และมีการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและตัวครูภมู ิปัญญาไทยเป็ นอย่างมากนําไปสู่
การ ปฏิบตั ิในแผนการทํางานของหลายหน่วยงาน เช่น “แนวทางส่งเสริ มภูมิปัญญาไทยในการจัด
การศึกษา” ของสํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาแห่ง ชาติ (2541) นอกจากนี ้องค์ความรู้
ภูมิปัญญาไทยยังมี ส่วนสนับสนุนให้ เกิ ดการศึกษาวิจัยดังนี ้ “ลักษณะการถ่ายทอดงานปูนปั น้
โดยการใช้ ภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ นของช่างจัง หวัดเพชรบุรี ” ของสัมฤทธิ์ ทองเถื่ อ น (2536) “ศึกษา
สถานภาพ และบทบาทของหมอลํา ท่า มกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ศึกษากรณี
หมอลําในจังหวัดอุบลราชธานี” ของสุบรรณ จันทบุตร และทองมาก จันทะลือ (2547) “การศึกษา
บทบาทครู ศิลปศึกษาในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อ ส่งเสริ มการ อนุรักษ์ ศิลปกรรมไทยตาม
การรั บ รู้ ของครู ศิ ล ปศึก ษาในโรงเรี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย สัง กัด กรมสามัญ ศึก ษา
ในกรุ งเทพมหานคร” ของบุศริ นทร์ คําหุ่ง (2544) “รู ปแบบการแสดงหนังตะลุงที่พึงประสงค์ ”
ของไมตรี จั น ทรา (2547) “การศึ ก ษาการถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญญาไทยเพื่ อ การพัฒ นายั่ง ยื น :
กรณี ศึกษาศิลปิ นแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงและผู้มีความรู้ ความสามารถในท้ องถิ่ น สาขา
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ศิลปะการแสดง” ของสุธีรา เผ่าโภคสถิตย์ และ คณะ (2548) “ลิเกฮูลู : การศึกษาเชิงประวัติ
รูปแบบและการพัฒนาศักยภาพ” ของเปรมสิรี ศักดิ์สงู และอดิศร ศักดิ์สงู และ มูหําหมัด สาแลบิง
(2550) “ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย: คุณค่าแท้ และกระบวนการถ่ายทอด กรณี ศึกษาครู
วิชิต ชี ้เชิญ” ของสุจิตรา สุคนธทรัพย์ และ คณะ (2550) “ภูมิปัญญาไทยกับการส่งเสริ มการเรี ยนรู้
และการสร้ างอาชีพ” ของสุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2550) และ “แนวทางการพัฒนาการดําเนินการ
ยกย่อ งครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อ การพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิ จและสังคมใน
ท้ องถิ่นอย่างครบวงจร” ของอาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2551) “การรับรองวิทยฐานะปราชญ์
ภูมิปัญญาไทยในฐานะผู้สอนระดับอุดมศึกษา” ของวรวรรณ ศรี ตะลานุกค์ (2551) “แนวทาง
การพัฒนานโยบายการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยนและการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย เพื่อการสร้ างสังคม
แห่งการเรี ยนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย’’ของสํานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา (2553) “แนวทางการนําภูมิปัญญาไทยเข้ าสูก่ ระบวนเรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรี ยนและการ
เรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย กรณีศึกษาภาคตะวันออก” ของสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553)
“การถ่ า ยทอดความรู้ ของวงปี่ พาทย์ บ้ า นใหม่ ห างกระเบน จั ง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา” ของ
พิชชาณัฐ ตู้จินดา (2554) “การสืบทอดการพากย์ -เจรจาหนังใหญ่และโขนเรื่ องรามเกียรติ์ของครู
วีร ะ มี เ หมื อ น ศึก ษาการสืบ ทอดการพากย์ -เจรจาหนัง ใหญ่ แ ละโขนเรื่ อ ง รามเกี ย รติ์ ข องครู
วีระมีเหมือน” ของรั ตนพล ชื่นค้ า (2554) “การถ่ายทอดวัฒนธรรมดนตรี ไทยของชุมชน อัมพวา
จัง หวัด สมุท รสงคราม: กรณี ศึ ก ษาวงไทยบรรเลง วงปี่ พาทย์ บ้ า นใหม่ ห างกระเบน จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา” ของโสภณ เดชฉกรรจ์ (2554) “ศึกษาการพัฒนารูปแบบกระบวนการถ่ายทอด
องค์ ค วามรู้ เพื่อ ส่ง เสริ มการพึ่งตนเองอย่า งพอเพี ยงและยั่ง ยืน สํา หรั บ ครู ภูมิ ปัญ ญาไทย ของ
วัลภา เล็กวัฒนานนท์” (2554)
จากการวิ จัยเหล่านี พ้ บว่าผู้ทรงภูมิปัญญาไทยด้ านศิ ลปกรรมของสังคมเป็ นผู้เรี ยนรู้
สืบทอด พัฒนา ถ่ายทอด และนําความรู้ ทางปั ญญามาพัฒนาชี วิตของคนในสังคม (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาแห่ง ชาติ , 2541) และครู ภูมิปั ญญาไทยด้ า นศิ ลปกรรมที่ สํานัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษาประกาศยกย่องตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2554 มีจํานวนทังหมด
้
177 คน
เป็ นบุคคลที่มีความสามารถในการผลิตผลงานทางด้ านศิลปะ สาขาต่างๆ (สํานักงานเลขาธิ การ
สภาการศึกษา, 2556) ซึง่ องค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมเน้ นการสร้ างสรรค์ และ
สืบทอดผลงานทางด้ านศิลปะสาขาต่างๆ (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2551) อีกทั ้งยังเป็ นการ
ส่งเสริ มการสร้ างมูลค่า สินค้ าที่เกี่ ยวข้ อ งกับภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมเพื่อ เพิ่มมูลค่าสร้ าง
รายได้ เข้ า สู่ป ระเทศอี กช่ า งทางหนึ่ง ตามแนวนโยบายของรั ฐ บาลโดยมี ห น่วยงานที่ค อยดูแ ล

10
ส่งเสริ มสนับสนุนและดําเนินการช่วยเหลือดังนี ้ 1) ดําเนินการบริ หารจัดการให้ มีการประกวดหรื อ
จํ าหน่ายสินค้ าศิ ลปหัตถกรรมพืน้ บ้ าน 2)พัฒ นาผลิต ภัณฑ์ ศิลปหัต ถกรรมพื น้ บ้ านทัง้ ในด้ า น
คุณภาพมาตรฐานรวมทังส่
้ งเสริ มภาพ ลักษณ์ การพัฒนารู ปแบบของผลิตภัณฑ์และการบรรจุภณ
ั ฑ์
3) ดําเนินการส่ง เสริ ม สนับ สนุ น ด้ านการตลาดและการขยายตลาดทั ง้ ในและต่ า งประเทศ
4) ส่งเสริ มความเชื่ อ มโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตการจํ าหน่ายผลิตภัณ ฑ์
ศิลปหัตถกรรมพื ้นบ้ านตลอดจนผสมผสาน หรื อประยุกต์เทคโนโลยีที่ทนั สมัยกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น
5) พัฒนาฝึ กอบรมการบริ ห ารจัด การผลิต และการบริ ห ารงานบุค คล การเงิ นและการตลาด
6) ดําเนินการสนับสนุนด้ านลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร และทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ (ศูนย์สง่ เสริ มศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ องค์การมหาชน, 2546)
นอกจากนี ้ยังพบว่าความสําคัญของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม หลายคนอุทิศตน
นําภูมิปัญญา รับใช้ เบื ้องยุคคลบาท เป็ นครูในโครงการทั ้งโดยตรงและโดยอ้ อมและได้ รับการยกย่อง
จากศูนย์ ส่งเสริ มศิลปาชี พระหว่างประเทศ (องค์ การมหาชน)ให้ เป็ นครู ศิลป์ของแผ่น ดิน อาทิ
ครูสาํ เนียง ผดุงศิลป์ ครูวีระ มีเหมือน ครูอุดม สมพร ครู คําอ้ าย เดชดวงตา ครู เสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์
ครู คําสอน สระทอง ครู ประสม สุสทุ ธิ และที่สําคัญเป็ นอย่างยิ่งในปั จจุบนั มี ครู ภูมิปัญญาไทย
ได้ รักการยกย่อ งเชิ ดชูเกี ยรติเป็ นศิลปิ นแห่งชาติไปแล้ ว จํ านวน 9 คน (ถวัลย์ มาศจรัส, 2555
อ้ างถึงใน สมาคมครู ภูมิปัญญาไทย) และองค์ ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิล ปกรรมยัง
สอดคล้ องกับมติในประชุมคณะรัฐมนตรี มีความเห็นชอบให้ ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญา
ว่าด้ วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้ อ งไม่ได้ (Convention for The Safeguarding
Intangible Cultural Heritage) ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรื อยูเนสโก (UNESCO) โดยให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมสมัยสามัญ
ของยูเนสโก ครัง้ ที่ 37 ในเดือนพฤศจิกายน 2656 ที่ประเทศกัมพูชา ตามที่เสนอ ได้ แก่ 1)ประเพณี
และการแสดงออกของมุขปาฐะ รวมถึงภาษาในฐานะพาหะของมรดกภูมิปัญญาของวัฒนธรรม
2)ศิลปะการแสดง 3)แนวปฏิบตั ิทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 4)ความรู้และแนวทางปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และ 5)งานช่างฝี มือดั ้งเดิม เป็ นต้ น เพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จบั ต้ องไม่ได้ ที่มีอยูใ่ นอาณาเขตประเทศไทย (แนวหน้ า, 2556 : ออนไลน์)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกล่าวไว้ ว่า บทบาทของครู ภูมิปัญญาไทย
หมายถึง ภารกิ จ ของผู้ทรงภูมิปัญญาไทยเมื่ อ ได้ รับการยกย่อ งและเชิ ดชูให้ ดํารงตําแหน่ง “ครู
ภูมิปัญญาไทย” แล้ วจะต้ อ งเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ คู่คุณธรรมให้ แก่ศิษย์ ทงในระบบโรงเรี
ั้
ยน
นอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีศกั ดิ์ศรี และสนับสนุนให้ มีบทบาทหน้ าที่ใน
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การถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกระบบ รวมทั ้งเป็ นแบบอย่างและ
ผู้นําด้ านวิธีคิด วิถีการเรี ยนรู้ และวิถีประชาธิ ปไตยรวมทั ้งส่งเสริ มสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้ าน
ภูมิปัญญาไทย พร้ อมทัง้ การพัฒนากลไกการบริ หารและจัดการส่งเสริ มภูมิปัญญาไทยโดยเน้ น
การกระจายอํ านาจและการมี สว่ นร่ วมของประชาชนและชุมชนให้ เอื ้อต่อการส่งเสริ มเครื อข่าย
ภูมิปัญญาไทยทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อให้ ภูมิปัญญาไทยได้ รับการ
ฟื น้ ฟูใหม่ ให้ สอดคล้ องกับภูมิปัญญาไทยสากลโดยการถ่ายทอดสูก่ ารศึกษาอย่างสมดุลและยั่งยืน
ในลัก ษณะคงคุ ณ ค่ า ภู มิ ปั ญญาไทยและก้ าวไกลไปกั บ ภู มิ ปั ญญาไทยสากล(สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541)
สมาคมครูภมู ิปัญญาไทย (2555) ได้ กล่าวถึงความสําคัญของ “ครู ภูมิปัญญาไทยคือใคร”
และ ”มีบทบาทสําคัญอย่างไรในการจัดการศึกษาของชาติ” ครูภูมิปัญญาไทยเกิดขึ ้นครัง้ แรก เมื่อ
มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษา ตามพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ 2542 ซึ่ง ตระหนัก และให้
ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทยที่กําลังจะสูญหายไปจากสังคมและริ เริ่ มจัดทํา
นโยบายส่งเสริ มภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา ตามแผนการดําเนินการ 4 แผนงาน และ
แผนงานที่ 3 ได้ กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายสําคัญไว้ ว่า เพื่อ ยกย่อ งเชิ ดชูเกี ยรติผ้ ู ทรง
ภูมิปัญญาไทยให้ มีบทบาทสําคัญในการนําภูมิปัญญาเข้ าสู้การศึกษาในฐานะ “ครู ภูมิปัญญา”
ทําหน้ าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาเข้ าสูก่ ารศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างมีศกั ดิ์ศรี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 นอกจากนี ้ ยังมีการกล่าวถึงครู ภูมิปัญญาไทยที่ได้ รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ในทุกภูมิภาคได้ ทําหน้ าที่ถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาไทยเข้ าสูก่ ารจัดการศึกษาทั ้ง 3 รูปแบบ ได้ แก่
การศึก ษาในระบบ การศึก ษานอกระบบ และการศึก ษาตามอัธ ยาศัย ตามพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยผ่านศูนย์ การเรี ยนรู้
ภูมิปัญญา ของครูภมู ิปัญญาไทยและตามที่ได้ รับเชิญจากหน่วยงานทางการศึกษา ทั ้งการศึกษา
ระดับขันพื
้ ้นฐาน การศึกษานอกระบบ อุดมศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย และได้ ทําหน้ าที่
การเป็ นผู้นําชุมชน ครูภูมิปัญญาไทย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาไทยให้ แก่หน่วยงานต่างๆ
หลากหลายหน่วยงาน (ถวัลย์ มาศจรัส, สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2554)
อย่างไรก็ตามหลังจากที่ประเทศไทยได้ ปรับนโยบายสูค่ วามความเป็ นอารยะและความ
ทันสมัย ทําให้ บ ทบาทของ บ้ า น วัด และวัง ได้ ลดบทบาทลงและไม่ไ ด้ รับ ความสนใจ จากเด็ ก
เยาวชนซึ่งเป็ นอนาคตของชาติทําให้ บทบาทของภูมิปัญญาไทยเกิดปั ญหา ดังนี ้ 1) ขาดแคลนผู้
ถ่ายทอด 2) ผู้คนส่วนใหญ่ละเลย ละทิ ้ง ไม่สนใจที่จะศึกษาภูมิปัญญาไทย 3) การจัดการศึกษาใน
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ปั จจุบนั จัดแบบขาดทุนทางภูมิปัญญาไทย 4) ขาดการสร้ างสรรค์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยอย่าง
ต่อ เนื่อ ง 5) ขาดนโยบายในการส่งเสริ ม จากสภาพ ปั ญหา ดังกล่าวมี ผลกระทบต่อ ประเทศใน
ปั จจุบนั และอนาคต คือ คนไทยขาดความเชื่อ มั่นในภูมิปัญญาของตน และการดําเนินชีวิตของ
ผู้คนในยุคปั จจุบนั ผิดปกติ ขาดคุณธรรมในการดํารงชีวิตทําให้ เกิดปั ญหาครอบครัว ปั ญหาสังคม
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมตามมา (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
นอกจากนี ้ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่ อง “แนวทางการพัฒนาการดําเนินการยกย่องครู
ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจ และสังคมในท้ องถิ่นอย่าง
ครบวงจร” ของอาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2551) พบว่า สภาพ ปั ญหาของครู ภูมิปัญญาไทย
ยังมี ปัญหาและรอการแก้ ไข ดังนี ้ 1) ปั ญหาบริ บทองค์ ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย 2) ปั ญหา
การบริ ห ารจั ด การของหน่ ว ยงาน 3) ปั ญหาการจัด การความรู้ ของครู ภูมิ ปั ญญาไทย และ
เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ (2555) ยังได้ กล่าวไว้ ว่า “ควรให้ ถอดบทเรี ยนเพื่อจัดทําเป็ นหลักสูตรท้ องถิ่น
เข้ า สู่ก ารศึก ษาในระบบ และสร้ างความตระหนักให้ นัก เรี ยน ครู ผู้ปกครอง สัง คมและชุ มชน
เห็นความสําคัญของครูภมู ิปัญญาไทยให้ มากขึ ้น” และสภาพปั ญหาที่เป็ นอยูค่ ือ “หน่วยงานของรัฐ
ไม่คอยเหลียวแล ขาดสวัสดิการ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) สอดคล้ องกับการสัมภาษณ์ นายก
สมาคมครู ภูมิปัญญาไทย และคณะกล่าวว่า “ปั ญหาโครงสร้ างของหน่วยงานที่เคยส่งเสริ มครู
ภู มิ ปั ญญาไทยให้ มี บ ทบาทในการจั ด การเรี ย นรู้ ขาดความต่ อ เนื่ อ ง และผู้ บริ ห ารไม่ เ ห็ น
ความสําคัญ” (กฤษณ์ ฤทธิ์ เดชา, สัมภาษณ์ , 29 สิงหาคม 2556) นอกจากนี ้ครู ภูมิปัญญาไทย
ด้ านศิลปกรรมยังมีปัญหาสําคัญที่เป็ นอุปสรรคในการถ่ายทอดคือ “บทบาทในการจัดการความรู้
และการถ่ายทอดสูค่ นรุ่นใหม่” (มนรัตน์ สารภาพ, สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2556)
จากสภาพ ปั ญหาดังกล่าวนําไปสูก่ ารประชุมสมัชชาครู ภูมิปัญญาไทย 4 ภาค จัดโดย
สมาคมครูภมู ิปัญญาไทย และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบว่า ปั ญหาของครู ภูมิปัญญา
ไทยยัง คงมี อ ยู่ร อการแก้ ไขจากรั ฐ บาล และมี ค วามต้ อ งการขอรั บการสนับ สนุน (สมาคมครู
ภูมิปัญญาไทย, 5 กรกฎาคม 2555) สรุปได้ ดงั นี ้
1. องค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยเป็ นรากฐานของ ชุมชน ท้ องถิ่น นับวันจะสูญหาย
การนําความรู้และวัฒนธรรมจากภายนอกเป็ นเรื่ องไกลตัวกับสังคมไทยไม่เหมาะสมควรสนับสนุน
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทย โดยการบรรจุหลักสูตรไว้ ในสถานศึกษา
ทุกระดับ
2. ครูภมู ิปัญญาไทยมีความพร้ อมที่จะถ่ายทอดความรู้แต่กลับถูกมองข้ าม และสังคมไม่
เห็นความสําคัญ
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3. ครู ภูมิปัญญาไทยถ่ายทอดองค์ ความรู้ ไปตามศักยภาพ และต้ องการได้ รับการดูแล
สนับสนุนงบประมาณเพื่อ นําไปพัฒนา สถานที่ อุปกรณ์ และสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชี วิต
นําไปสูก่ ารรับใช้ สงั คมและประเทศชาติ
4. ครู ภูมิปัญญาไทยต้ อ งการขับเคลื่อนงานของภูมิปัญญาไทยในมิ ติต่างๆ เพื่อ สร้ าง
ความเข้ มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนในชุมชนและท้ อ งถิ่ น เช่น การเทียบโอนความรู้
การจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้ เป็ นมรดกชาติ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่ องภูมิปัญญาไทย ไม่เป็ นเอกภาพ ควรเชื่อ มโยง และสร้ าง
เครื อ ข่า ย เพื่ อ สามารถ ค้ น คว้ า สืบ ค้ น ข้ อ มูล ด้ า นภูมิ ปั ญ ญาไทยอย่า งเป็ นระบบสามารถใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีคณ
ุ ภาพ
6. รัฐบาลควรจัดตัง้ สถาบันภูมิปัญญาไทยแห่งชาติ และกองทุนพัฒนาภูมิปัญญาไทย
เพื่อ เป็ นกองทุนหมุนเวียนให้ ครู ภูมิปัญ ญาไทย สร้ างผลงานเพื่อการแข่งขันกับนานาประเทศได้
อย่างเต็มศักยภาพ
จากการสรุป สภาพ ปั ญหา และความต้ องการที่ได้ จากการสัมมนา สมัชชาครูภมู ิปัญญา
ไทยทัง้ 4 ภูมิภาคทัว่ ประเทศดังกล่าวด้ วยวิธีการระดมความคิดเห็นจากครู ภูมิปัญญาไทยและผู้ที่
เกี่ยวข้ อง (Brain Storming) และผู้วิจยั ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องพบว่าการศึกษาวิจัย
เฉพาะด้ านศิลปกรรมที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมในการ
จัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตยังมีน้อยซึง่ ในสถานการณ์ ปัจจุบนั องค์ความรู้ และครู ภูมิปัญญาไทยด้ าน
ศิลปกรรม มีความสําคัญ สามารถนํามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตเพราะประโยชน์ที่ได้ รับ
จากการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้ ทําให้ ทราบถึงบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมควรเป็ นอย่างไร เช่น การถ่ายทอด การสืบทอด ให้ คงอยู่และมีการ
พัฒนาต่อไป นําไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ ทุกรู ปแบบเพื่อ สนับสนุน “การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต” ตาม
ศักยภาพของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมเป็ นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้
แก่บุคคล ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุม่ ในสังคม ด้ วยตระหนักถึงบทบาทและหน้ าที่ของครูภูมิปัญญาไทย
ด้ านศิลปกรรมซึง่ มีความสําคัญดังคํากล่าวว่า “มรดกศิลปกรรมประจําชาติ เป็ นจิตวิญญาณของ
แผ่นดิน” (กฤษณ์ ฤทธิ์ เดชา, สัมภาษณ์ , 6 กรกฎาคม 2555) และตามนโยบายด้ าน ศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม ของรัฐบาล โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น มาสร้ างงาน
สร้ างอาชีพ พัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรมและนันทนาการเพื่อ ส่งเสริ มให้ วัยรุ่ นไทยเกิ ดการ
เรี ยนรู้ที่ถกู ต้ อง ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ มีคณ
ุ ธรรม เอื ้ออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรี ยนรู้ ศิลปะ
อย่างสร้ างสรรค์ เข้ าใจถึงคุณค่า ซาบซึ ้งในความสุนทรี ย์ของศิลปะ (สํานักงานคณะรัฐมนตรี และ
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ราชกิจานุเบกษา, 2554) และบทบาทหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพื่อเป็ นแหล่งความรู้ ประเภทบุคคลที่สามารถนํามา
พัฒ นาคุณ ภาพประชาชนของประเทศโดยรวมได้ อ ย่ า งกว้ า งขวางสอดคล้ อ งกั บ เป้ าหมาย
แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศและแข่งขันกับนานาประเทศได้ อย่างเต็มศักยภาพสืบไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา และความต้ องการ บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทย
ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
2. เพื่อ ศึกษาบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปั ญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต
ด้ านศิลปกรรม
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการ
จัด การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ด้ า นศิ ล ปกรรมและเป็ นการศึก ษาความคิ ด เห็ น และแนวคิ ด ของครู
ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมโดยศึกษาในประเด็นทัง้ 5 ด้ านผู้สอน
ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสือ่ อุปกรณ์ การ เรี ยนการสอน
และด้ านการประเมินผล
1. ขอบเขตด้ านประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
1.1 กลุม่ ผู้ที่ให้ ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นศิลปิ นแห่งชาติด้านศิลปะการแสดง ครู
ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม ช่างหัตถศิลป์ไทย ช่างดีเด่น นักวิชาการด้ านการศึกษาตลอดชีวิต
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล รวมทั ้งสิ ้น 19 คน
1.2 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ใช้ เก็บข้ อมูลในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้คือ ภาคเหนือ ภาค
กลางและภาคตะวั น ออก ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคใต้ ได้ แก่ ศิ ล ปิ นแห่ ง ชาติ ด้ าน
ศิลปะการแสดง ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม ช่างหัตถศิลป์ไทย ช่างดีเด่น จาก สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา ศูนย์ ส่งเสริ มศิลปาชี พ
ระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน)
2. ในการศึกษาความคิดเห็นและแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างประชากร
จะใช้ เทคนิคการวิจยั แบบเดลฟาย (Delphi Technique) จํานวน 3 รอบ
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คําจํากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
สภาพ หมายถึง การดําเนินการที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัด
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
ปั ญหา หมายถึง สิ่งที่ไม่เอื ้ออํานวยหรื อเป็ นอุปสรรคที่เกิ ดขึ ้นจากการดําเนินงานที่
เป็ นอยู่ของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ านศิลปกรรม 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
ผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรี ยน
การสอน ด้ านการประเมินผล
ความต้ องการ หมายถึง ความปรารถนาที่จะเกิ ดขึ ้นมาจากสภาพ ปั ญหาและการ
ดําเนินการที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั บทบาทของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ าน
ศิลปกรรม 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิ จกรรมการเรี ย น
การสอน ด้ านสือ่ อุปกรณ์การ เรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผล
บทบาทในอนาคต หมายถึง พฤติกรรมที่สงั คมคาดหวังว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคตของครู
ภูมิปั ญญาไทยด้ า นศิล ปกรรมในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตด้ านศิล ปกรรมใน 5 ด้ าน ได้ แ ก่
ด้ านผู้สอน ด้ านเนือ้ หาและหลักสูต ร ด้ านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสื่อ อุป กรณ์
การเรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผล
ครู ภูมิปัญญาไทย หมายถึง บุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้ านใดด้ านหนึ่งมีองค์ความรู้ มี
ความสามารถและทักษะอันเกิ ดจากการสัง่ สมประสบการณ์ ที่ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ เลือกสรร
ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอด สืบต่อกันมาเพื่อใช้ แก้ ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้ สมดุล
กับสภาพแวดล้ อมและเหมาะสมกับยุคสมัย เป็ นผู้ส ร้ างสรรค์ แ ละสืบ สานภูมิ ปั ญญามาอย่า ง
ต่อเนื่องจนเป็ นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
ด้ านศิลปกรรม หมายถึง ผลงานด้ านศิลปกรรมที่มนุษย์สร้ างสรรค์ตามจินตนาการ
เพื่อความงาม ความพอใจ ทางด้ านศิลปะ เช่น ทัศนศิลป์ จิ ตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
ประยุกต์ศิลป์ นาฏศิลป์ หัตถศิลป์ คีตศิลป์ ดนตรี บทประพันธ์ กวีนิพนธ์ การละเล่นพื ้นบ้ าน และ
นันทนาการ
การจัด การเรี ยนรู้ ต ลอดชี วิ ต ด้ านศิล ปกรรม หมายถึง กระบวนการจัดการ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านศิลปกรรมใน ด้ านผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ด้ านสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผล ด้ วยวิธีการเรี ยนรู้ ที่เป็ น
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แบบอย่างเฉพาะของครู ภูมิ ปัญญาไทยด้ านศิ ลปกรรมที่ จัดการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต สามารถทําให้ บุคคลและสังคมเกิดการพัฒนา
ด้ านผู้สอน หมายถึง ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมที่มีบทบาท เป็ นผู้สอน ทําหน้ าที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ อนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทย มีสว่ นร่วมในการสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ กับสังคมได้ รับการ
รับรองวิทยฐานะ มีการสอน ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ด้ านเนื อ้ หาและหลั กสู ตร หมายถึง รายละเอี ยดในรายวิชาที่ใช้ สอนมี การอธิ บาย
หลักการ วัตถุประสงค์ คําอธิบายประกอบรายวิชา ที่เป็ นของครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม เพื่อ
ถ่ายทอด ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย สอดคล้ องกับ นโยบายของรัฐบาลมีการถอดองค์
ความรู้ และรวบรวมองค์ความรู้ หลักสูตรทันเหตุการณ์ ในยุคปั จจุบนั ตามสาระการเรี ยนรู้ ท้ องถิ่น
เนื ้อหาตามบริ บทของท้ องถิ่น เช่น หมอลํา หนังตะลุง การทําตุงล้ านนา ศิลปะการป้องกันตัว เพื่อ
การจัดการ การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ด้ า นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน หมายถึ ง การนํ า องค์ ค วามรู้ ของครู ภูมิ
ปั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมมาใช้ ในรู ปแบบนิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว กิจกรรมพิเศษ
นิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อตอบสนองความต้ องการการเรี ยนรู้ ในอนาคต มีการจัดแสดงนิทรรศการ
ด้ านศิลปกรรมที่ทรงคุณค่า เช่น เครื่ องดนตรี ผลงานของครู ขันตอนการทํ
้
างาน จัดแสดง ทังใน
้
ระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ โดยใช้ ภูมิปัญญาไทยเป็ นสําคัญ มีพื ้นที่ให้ ผ้ ูเรี ยน
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู นใจได้ เรี ยนรู้ในศูนย์เรี ยนรู้ครูภมู ิปัญญาไทยเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอน หมายถึง สื่อ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนพื ้นบ้ าน
หรื อ สื่อ ประเภทเทคโนโลยี ที่ ทันสมัย มาใช้ ในการจัด การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ทํ าให้ ง่า ย สะดวก
ประหยัด และสามารถสามารถเรี ยนด้ วยตนเอง ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต และการประชาสัมพันธ์
ผลงานของครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม ที่ครูภมู ิปัญญาไทยจัดทําขึ ้นเองช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ได้ ดี เช่น เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ การทํางานช่าง เพื่อประหยัดเวลาในการสอน เช่น เครื่ อง
ดนตรี พืน้ บ้ าน การประดิษฐ์ งานหัตถศิลป์ การร้ องเพลงหมอรํ า มโนราห์ ลิเกฮูลู ศิลปะการ
ป้องกันตัวประจํ าชาติ หนังตะลุง การทําเครื่ อ งดนตรี การแกะสลักหนังใหญ่ การแกะสลักหนัง
ตะลุง การตัดกระดาษ การแกะผลไม้ การฉลุลายประดับมุก เป็ นต้ น
ด้ านการประเมินผล หมายถึง การติดตาม ประเมินผลจากทุกกิจกรรมที่จัดขึ ้นโดยครู
ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําผลการประเมินผลมาใช้ ในการปรับปรุ ง และ
พัฒนาการให้ ตรงตามความต้ องการ มีการประเมินประสิทธิ ภาพของครู ภูมิปัญญาไทย หลักสูตร
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ของภูมิปัญญาไทย มีกิจกรรมในการประเมินผล ของผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล ประเมินผลการเรี ยนรู้
ในแบบอย่างที่เป็ นรู ป แบบของครู ภูมิปั ญญาไทย (การสังเกต การทดสอบความสามารถเป็ น
รายบุคคล) เช่น คุณธรรม จริ ยธรรม ครูภมู ิปัญญาไทยสามารถประเมินผล บุคคลที่สมัครตัวเข้ ามา
เรี ยน (ลูกศิษย์) ด้ วยตัวของครูเอง ครูสามารถรู้วา่ จะมีผ้ สู บื ผู้ทอดองค์ความรู้และจะไม่สญ
ู หาย
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลจากการศึกษาวิจัยทําให้ ทราบถึงสภาพปั จจุบนั ปั ญหา ความต้ องการในบทบาท
ของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมเพื่อ นําผลการวิจัยเป็ นแนว
ทางการแก้ ไขปั ญหาต่อไป
2. ผลการวิจัยทําให้ ทราบบทบาทในอนาคตที่เ กี่ ยวข้ อ งกับครู ภูมิปัญ ญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ านศิลปกรรมเพื่อเป็ นแนวทางการศึกษาวิจัยในด้ าน อื่ นๆ นําไปสู่การ
สนับสนุนการจัดทํานโยบายส่งเสริ มต่อไป
3. ผลการวิจัย ทําให้ ไ ด้ สาระสําคัญนํา ไปสู่การส่งเสริ ม บทบาทในอนาคตของครู ภูมิ
ปั ญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยศึกษาสิ่งที่
คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคตซึ่งมีข้อมูลปั จจุบนั เป็ นตัวกํ าหนดและยังสามารถนําสาระสําคัญที่ได้
จากการวิจยั นําสูก่ ารประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในบริ บทที่เหมาะสมกับด้ านอื่นๆ เช่น ด้ านเกษตรกรรม
ด้ านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้ านการแพทย์แผนไทย ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ด้ านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้ านภาษาและวรรณกรรม ด้ านปรัชญา ศาสนา และ
ประเพณี และ ด้ านโภชนาการ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจัยเรื่ องบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการ เรี ยนรู้ ตลอดชี วิต
ด้ านศิลปกรรม ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง แบ่งเป็ น 6 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แนวคิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ตอนที่ 2 แนวคิดภูมิปัญญาไทย
ตอนที่ 3 ทฤษฎีบทบาท
ตอนที่ 4 การวิจยั แบบเดลฟาย
ตอนที่ 5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ตอนที่ 6 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตอนที่ 1 แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวคิดการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตมี ผ้ ูกล่าวถึงมายาวนานแต่ได้ มีการเผยแพร่ ไป
ทัว่ โลกจากการประชุมระหว่างชาติว่าด้ วยการศึกษาผู้ใหญ่ (World Conference on Adult
Education) ที่จัดโดย UNESCO ที่กรุ งมอนทรี อัล (Montreal) ประเทศแคนนาดา (Canada) ค.ศ.1960
ที่กรุ งโตเกี ยว (Tokyo) ประเทศญี่ ปุ่น (Japan) ค.ศ.1972 และที่กรุ งไนโรบี (Nairobi) ประเทศ
เคนยา (Kenya ) ค.ศ.1986 ซึง่ ได้ พฒ
ั นาแนวคิดการเรี ยนรู้เรื่ อยมาตามลําดับ โดยมีสาระสําคัญคือ
มนุษ ย์ แ สวงหาความรู้ และพัฒ นาตนเองอยู่ต ลอดเวลา เพราะมนุ ษ ย์ เ รี ย นรู้ จากธรรมชาติ
สิง่ แวดล้ อม และสังคมในทุกคณะ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2554)
UNESCO (2548 อ้ างถึงใน อาชัญญา รัตนอุบล, 2554) ได้ กล่าวว่าการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิต จะต้ องจัดการศึกษาโดยอาศัยวิธีการเรี ยนรู้ 4 รูปแบบ ซึง่ จะดําเนินไปตลอดชีวิต หรื อเสาหลัก
แห่งองค์ความรู้ ได้ แก่ 1) การเรี ยนเพื่อรู้ คือการฝึ กฝนให้ ร้ ูวิธีที่จะเข้ าใจ 2) การเรี ยนเพื่อปฏิบตั ิได้
จริ งเพื่อจะได้ สร้ างสรรค์สงิ่ ต่างๆ ที่แวดล้ อมเราอยู่ 3)การเรี ยนรู้ เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อสามารถมี
ส่ว นร่ ว มและร่ วมมื อ กับ ผู้อื่ น ในกิ จ กรรมทัง้ ปวงของมวลมนุษย์ 4)การเรี ย นรู้ เพื่ อ ชี วิ ต ซึ่ง เป็ น
หลักการที่สบื เนื่องจากหลักการแรก
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ความหมายของ “การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต” หรื อ “การศึกษาตลอดชีวิต” จากแนวคิดของ
นักการศึกษาหลายๆ ท่าน พบว่า มีคําอยู่ 2 คํา ที่ใช้ เกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตคือ Lifelong
Education และ Lifelong Learning ก็คือการศึกษาตลอดชีวิตและการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต คํา 2 คํา
นี ้ใช้ ในความหมายที่ใกล้ เคียงกันมาก ถ้ าพิจารณาในภาพรวมแล้ วจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง
นักการศึกษาบางท่านกล่าวว่าการให้ ความหมายของคําว่า “การศึกษาตลอดชีวิต” นัน้ มีคําที่
เกี่ยวข้ องอยู่ 3 คํา คือ ชีวิต (Life) ตลอดชีวิต (Lifelong) และการศึกษา (Education) หรื อการ
เรี ยนรู้ (Learning)
1. คําว่า ชีวิต หรื อ Life นั ้น อาจมองในแง่ของพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงชีวิต
จะมี ความเจริ ญเติบโต มีความเปลี่ยนแปลง นอกจากนัน้ ชี วิตต้ องมีความเกี่ยวข้ อ งกับสิ่งต่างๆ
ภายนอก ได้ แก่ สังคม ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา ศาสนา การเมือง ฯลฯ
2. คําว่า “ช่วงชีวิต” หรื อ “Lifelong” นั ้น อาจมองในแง่ช่วงเวลาของชีวิตของบุคคล
ตังแต่
้ เกิดจนตายจะต้ องพบกับเหตุการณ์กบั ความเปลีย่ นแปลงต่างๆ มากมาย
3. คําว่า “การศึกษา” และ “การเรี ยนรู้” หรื อ “Education” กับ “Learning” มีความ
คล้ ายคลึงกันมาก นักการศึกษาหลายท่านได้ ให้ คําอธิบายไว้ วา่ ทั ้ง 2 คํานี ้ มักจะใช้ แทนกันหรื อใช้
ในความหมายเดียวกัน แต่ถ้าวิเคราะห์ค่อนข้ างลึกซึ่งจะพบว่าพอจะแยกให้ เห็นความแตกต่างได้
บ้ าง ดังนี ้
รุ่ง แก้ วแดง (2543) ได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต คือการรวมการศึกษาใน
ระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ตัง้ แต่ก่อนเกิดจนตายเรี ยนรู้
ได้ ทงชี
ั ้ วิต และครอบคลุมถึงคนที่ศกึ ษาด้ วยตนเอง คนในวัยทํางาน และผู้สงู อายุ
สุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่าการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต คือการที่บุคคลได้ รับ
ความรู้และประสบการณ์จากแหล่งการเรี ยนรู้หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้หลากหลายรูปแบบ และอยูใ่ น
รูปของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งผู้เรี ยนได้ รับในแต่
ละช่วงชีวิตตังแต่
้ เกิดจนตาย บางช่วงอาจจะได้ เรี ยนรู้ จากการศึกษาในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง แต่
บางช่วงอาจจะได้ เรี ยนรู้จากการศึกษาหลายรู ปแบบผสมผสานกันและจากหลายแหล่งการเรี ยนรู้
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับเหล่านี ้จะช่วยให้ บุคคลนําไปใช้ ในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพ
และปรับตัวเข้ ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงชีวิตได้ อย่างเหมาะสม
สามารถทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้ ให้ ความหมาย การเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิตคือการเรี ยนรู้ที่ ไม่ได้ เกิดขึ ้นเฉพาะในโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา แต่สามารถเกิดขึ ้นได้ จากแหล่ง
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เรี ยนรู้ที่มีอยูใ่ นชุมชน เช่น บ้ านพัก โรงงาน สถานที่ทํางาน ร้ านค้ า ตลาด วัด ห้ องสมุดชุมชน ศาลา
ประชาคม สนามกีฬา สถานีอนามัย ทังนี
้ ้แหล่งความรู้ เหล่านี ้มีความสัมพันธ์ ต่อ ชี วิตของความ
เป็ นอยู่ของคนในชุมชน และการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของประชาชนมีความเกี่ยวข้ องกับแหล่งเรี ยนรู้
ภายในพื ้นที่ของผู้เรี ยนหรื อในท้ องถิ่น ดังนั ้นการการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต จึงมีประโยชน์ มีคุณค่า ต่อ
ประชาชน และเป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับทุกคน ทุกช่วงอายุ
รักกิจ ศรี สรุ ิ นทร์ (2547) กล่าวไว้ วา่ การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตหมายถึงการรับรู้ ความรู้ ทักษะ
และเจตคติ ตังแต่
้ เกิดจนตายจากบุคคลหรื อสถาบันใดๆ โดยสามารถจะเรี ยนรู้ ด้วยวิธีเรี ยนต่างๆ
อย่างมี ระบบหรื อ ไม่มีระบบ โดยตัง้ ใจหรื อโดยบังเอิญก็ได้ ทัง้ นีส้ ามารถทําให้ บุคคลนั ้นเกิดการ
พัฒนาตนเอง
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การศึกษาใน
ภาพรวมทัง้ หมดซึ่งครอบคลุมทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่จัดให้ แก่บุคคลทุกช่วงอายุตั ้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะเป็ นเด็ก เยาวชน
ผู้ปกครอง นายจ้ าง ลูกจ้ าง ผู้ที่ทํางาน ผู้ที่ยงั ไม่ได้ ทํางาน ผู้ที่เกษียณอายุแล้ ว
พระราชบัญ ญั ติ ส่งเสริ ม การศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นและการศึกษาตามอัธ ยาศัย
(2551) การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การศึกษาที่เกิดขึ ้นจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาใน
ระบบโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
Dewey (1959) กล่าวไว้ วา่ การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นพร้ อมกับชีวิตมนุษย์โดยอยู่คู่ขนานกับชีวิต
ของมนุษย์ ตังแต่
้ ออกจากครรภ์มารดาจนสิ ้นอายุขยั เพียงแต่ว่าไม่ได้ ร้ ู หรื อตระหนักว่าได้ เกิดการ
เรี ยนรู้ ขึ ้นตลอดเวลาในทุกช่วงชีวิตและเรี ยนรู้ อยู่เสมอ เพราะคนส่วนใหญ่ มีความเข้ าใจว่าการ
เรี ยนรู้หรื อการศึกษาก็คือการที่บุคคลเข้ ารับการศึกษาในโรงเรี ยนหรื อในสถานศึกษาเท่านั ้นแต่แท้
ที่จริ งแล้ วการศึกษาหรื อการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นในช่วงชีวิตของบุคคลเป็ นการศึกษาที่อยู่ในรู ปแบบที่
ไม่ใช่การศึกษาในโรงเรี ยนเป็ นส่วนใหญ่การศึกษาในโรงเรี ยนจะมีอยู่เพียงช่วงวัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ นซึง่ เป็ นระยะเวลาสันๆ
้ เท่านั ้น แต่การศึกษาที่ไม่ใช่รูปแบบของโรงเรี ยนหรื อการศึกษาหลัง
ออกจากโรงเรี ยนนันยาวนานมากเมื
้
่อเทียบกับการศึกษาในโรงเรี ยน
Cropley และ Dave (1978) กล่าวถึง การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตหรื อการศึกษาตลอดชีวิตว่า
เป็ นการศึกษาที่มีการผสมผสานใน 2 มิติ ดังนี ้
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1. การผสมผสานในแนวตั ้งคื อ การศึก ษาที่ มีค วามจํ า เป็ นทุก ช่ว งชี วิต ของบุค คล
บุคคลควรได้ รับการศึกษาทุกช่วงอายุตลอดชีวิตของเขา การศึกษาในโรงเรี ยนเป็ นเพียงช่วงหนึ่ง
ของชีวิต การศึกษาในโรงเรี ยนไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความต้ อ งการของชีวิตทั ้งหมดได้ ช่วง
ชี วิ ต ที่ ย าวนานที่ สุด ของบุ ค คลก็ คื อ ช่ ว งชี วิ ต หลัง จากจบจากโรงเรี ย นไปแล้ ว เพราะฉะนัน้
การศึกษาจึงเป็ นองค์ ประกอบสําคัญ ของชีวิต และการศึกษาที่มีความสําคัญแก่บุคคลมากก็คือ
การศึกษาจากภายนอกโรงเรี ยน เช่น การศึกษาจากเพื่อน จากครอบครัว จากชุมชน จากการงาน
ฯลฯ การศึกษาจําเป็ นสําหรับทุกช่วงอายุและควรจะใช้ หลายวิธีการหลายกระบวนการ
2. การผสมผสานในแนวนอนหรื อ แนวราบ มิ ติ นี ้ Cropley และ Dave มองว่า
การศึกษากับชี วิตเป็ นสิ่งที่เชื่อ มโยงกัน การศึกษาการเรี ยนรู้ ควรประสานกันหลายๆ ส่วน ทัง้ ใน
โรงเรี ย นและแหล่ง อื่ น ๆ ในสังคม การศึก ษาควรจะผสมผสานระหว่า งการศึก ษาในโรงเรี ย น
การศึกษานอกโรงเรี ยน และการศึกษาในลักษณะอื่นๆ ที่มีสว่ นสัมพันธ์ กับชีวิต แหล่งที่จะให้ การ
เรี ยนรู้ควรจะเป็ นลักษณะของเครื อข่ายซึง่ จะผสมผสานรู ปแบบและแหล่งการเรี ยนรู้ ทั ้งหมดที่มีใน
ชุมชนและสัมพันธ์ กบั ชีวิตจริ ง
Apps (1985) กล่าวไว้ ว่า การเรี ยนรู้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรี ยน เปลี่ยนทักษะ
เจตคติโดยผ่านกระบวนการที่หลากหลาย นอกจากนันนั
้ กการศึกษาหลายท่านกล่าวว่าการเรี ยนรู้
อาจจะเป็ นไปได้ ทัง้ แง่บวกและแง่ลบ เช่น การเรี ยนรู้ ที่จะแสดงความอ่อ นน้ อ มถ่อมตน เคารพ
ผู้ใหญ่ การเรี ยนรู้ที่จะประกอบอาชีพสุจริ ต การเรี ยนรู้ ที่จะพัฒนาทักษะความสามารถด้ านภาษา
ของตนเอง การเรี ยนรู้ที่จะแบ่งปั นให้ ความช่วยเหลือผู้อื่น ฯลฯ เช่นนี ้เป็ นการเรี ยนรู้ ไปในทางที่ดีไป
ในทางบวก ส่วนการเรี ยนรู้ ไปในทางลบเช่น ถ้ าเป็ นนักเรี ยน ได้ แก่ การเรี ยนรู้ ที่จะลอกข้ อสอบ
จากเพื่อน การเรี ยนรู้วิธีที่จะหนีโรงเรี ยน การเรี ยนรู้วิธีที่จะเอาเปรี ยบผู้อื่น
UNESCO (2005) กล่าวถึง การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตจะต้ องจัดการศึกษา โดยอาศัยวิธีการ
เรี ยนรู้ 4 รูปแบบ ซึง่ จะดําเนินไปตลอดชีวิตประกอบด้ วยสีเ่ สาหลักแห่งองค์ความรู้ ได้ แก่
1. การเรี ยนเพื่อรู้ เป็ นการเรี ยนรู้ ที่เน้ นการรวมความรู้ สําคัญเข้ าด้ วยกันมีการศึกษา
ลงลึกในบางวิช า ซึ่งจะเป็ นพืน้ ฐานที่นําไปสู่ก ารศึกษาตลอดชี วิตเป็ นการวางรากฐานที่มั่นคง
สําหรับให้ คนที่ชอบแสวงหาความรู้อยูต่ ลอดเวลา
2. การเรี ยนรู้ เพื่อ ปฏิบตั ิ เป็ นการเรี ยนรู้ ที่เน้ นการพัฒนาทักษะและศักยภาพของ
ผู้เรี ยน ช่วยสร้ างความสามารถในการดํารงชีพอยู่ในสถานการณ์ ต่างๆ ให้ ผ้ ูเรี ยนมี โอกาสได้
ทดลองและพัฒนาความสามารถของตน โดยมีสว่ นร่วมในโครงการประสบการณ์ ในงานอาชีพหรื อ
งานทางสังคม
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3. การเรี ยนรู้ เพื่อ ชีวิต เป็ นการเรี ยนรู้ ที่เน้ นให้ มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทุกด้ านและสามารถปรับตัวให้ อยูใ่ นสังคมที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วได้ อย่างมีความสุข
4. การเรี ยนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน เป็ นการเรี ยนรู้ ที่เน้ นให้ สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ได้ อ ย่า งสัน ติ มี ค วามรั ก และเคารพซึ่ง กัน และกัน สร้ างความรู้ ความเข้ า ใจในผู้อื่ น ทัง้ แง่
ประวัติศาสตร์ ธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมทางจิตใจ
สรุ ปได้ ว่าความหมายของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต คือ การรั บรู้ ทักษะ และเจตคติตั ้งแต่เกิ ด
จนถึงตาย ทังที
้ ่ได้ รับจากโรงเรี ยน และนอกโรงเรี ยน ทั ้งที่ตั ้งใจและไม่ตั ้งใจ มีการจัดตั ้ง และไม่จัดตั ้ง
ทั ้งที่มีการวางแผน และไม่มีการวางแผน แต่ทงนี
ั ้ ้ถ้ าต้ องการเรี ยนรู้อย่างเป็ นกิจจะลักษณะ มุ่งหวังให้
เกิดผลอย่างจริ งจัง และมีความต่อเนื่องกันโดยตลอดก็จําเป็ นต้ องมีการวางแผนการเรี ยนและดําเนิน
กิจกรรมไปตามแบบแผนที่ตงไว้
ั ้ ซงึ่ การเรี ยนรู้ที่เกิดจากการวางแผนจะเป็ นการเรี ยนรู้ ที่เป็ นระบบและ
มีประสิทธิภาพ
1.2 ความสําคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สุนทร สุนนั ท์ชยั และคณะ (2532) ได้ กล่าวถึง ความสําคัญของการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตว่ามี
ความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1. ด้ านเศรษฐกิจและอาชีพการงาน มีความจําเป็ นอย่างมากในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อให้ สามารถประกอบอาชีพเพราะสภาพสังคมเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่เกิดการเปลีย่ นแปลง
2. ด้ านสังคมและวัฒนธรรม เพราะปั ญหาสังคมมีความซับซ้ อนมากขึ ้น มีการแข่งขัน
เอารัดเอาเปรี ยบ มีความแตกต่างในเรื่ องของกลุม่ คน คนจน คนรวย ประเพณีดั ้งเดิมของประเทศ
ต่างๆ หรื ออารยะธรรมต่างๆ ถูกครอบงําอย่างรวดเร็ วโดยวัฒนธรรมใหม่ๆ จึงจําเป็ นต้ องให้
การศึกษากับประชาชนเพื่อให้ ร้ ูจกั เลือกสรรสิ่งที่เป็ นประโยชน์แก่ตนเอง สังคมปั จจุบนั เพื่อรองรับ
กับบทบาทชีวิตที่เปลีย่ นแปลงไป
3. ด้ านความเจริ ญก้ าวหน้ าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ความรู้ วิทยาการและ
เทคโนโลยีมีพฒ
ั นาการที่ก้าวหน้ าและรวดเร็ ว ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็ นอยู่ การประกอบ
อาชีพ การดําเนินชีวิตของบุคคลเป็ นอย่างมาก มีการผลิตเครื่ องมือ เครื่ องจักร เทคโนโลยีต่างๆ
มาใช้ ในการประกอบอาชีพ การคมนาคมเจริ ญขึ ้นการแพร่ กระจายของข้ อมูลข่าวสารรวดเร็ วขึ ้น
เกิดองค์ความรู้ใหม่ตลอดเวลาส่งผลให้ วิชาต่างๆ ที่มีอยูเ่ ดิมล้ าสมัย
4. ด้ านการเมื องและการปกครองในระบบประชาธิ ปไตยประชาชนมีสิทธิ เสรี ภาพ
มี ส่ว นร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ น มี ส่ว นในการปกครองประเทศและมี สิท ธิ ใ นการได้ รั บ
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การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันประเทศต่างๆ จึงต้ อ งปรับระบบการศึกษาให้ พร้ อ ม
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับคนทุกๆ คนในสังคม ทําให้ คนมีฐานะเท่าเทียมกันเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และข้ อ มูลข่าวสารระหว่างกัน การศึกษาตลอดชี วิตสํา หรั บพลเมื อ งควรให้ อิ ส ระและ
เสรี ภาพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ด้ านการดําเนินชีวิตในปั จจุบนั มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เกิดขึ ้นมากมาย
การดําเนินชี วิตถูกกํ าหนดด้ วยกรอบของเวลา ความสัมพันธ์ ของบุคคล ครอบครัว บุคคลใน
ครอบครัวมีเวลาให้ แก่กันน้ อยลง มีความสัมพันธ์ กันน้ อยลง สังคมเน้ นการผลิตและการบริ โภค
ค่านิยมของสังคมขึ ้นอยูท่ ี่การมีมากหรื อน้ อยทางด้ านทางวัตถุมากกว่า
6. ด้ านโครงสร้ างประชากร เมื่ อ ก่ อ นประชากรในวัยเด็ กจะมี จํานวนมาก เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับพีระมิดก็จะเป็ นส่วนฐานกว้ างแต่ปัจจุบันได้ เปลี่ยนไปฐานแคบลงแต่จะป่ องตรง
กลาง คือ ส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยแรงงาน แสดงว่าจํานวนผู้สงู อายุมากขึ ้นเพราะคนอายุยืนยาวขึ ้นการ
เปลีย่ นแปลงลักษณะโครงสร้ างเช่นนี ้ การศึกษาต้ องเปลีย่ นทิศทางไป แทนที่จะมุ่งให้ การศึกษาแก่
เด็ ก เราก็ มุ่ง ให้ ก ารศึก ษากับ ประชากรในวัย แรงงาน แล้ ว ก็ มุ่ง ให้ ก ารศึก ษาแก่ ค นที่ จ ะสู่วัย
เกษียณอายุและการศึกษาสําหรับผู้สงู อายุให้ มากขึ ้น
7. ด้ านการจัดการศึกษาที่มีจํากัดในปั จจุบนั ของประเทศไทยและประเทศที่พฒ
ั นา
แล้ ว เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริ กา ยังพบว่ามี 1 ใน 3 ของคนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับแล้ ว ไม่มีโอกาสได้ เกี่ยวข้ องกับการศึกษาหลังจากออกนอกระบบไปแล้ ว และที่พบอยูใ่ น
ปั จจุบนั การจัดการศึกษา ยังไม่เอื อ้ ต่อ การศึกษาตลอดชีวิต โอกาสของการได้ รับการศึกษาของ
บุคคลยังไม่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะในกลุม่ ผู้ด้อยโอกาส
อัญชลี ธรรมาวิธีกุล (2551) กล่าวไว้ ว่า ความสําคัญของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตช่วยให้
คนเราสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตหรื อสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับ
สิ่งแวดล้ อ มเพื่อ ตัวเองได้ อ ย่างเหมาะสม ดัง นัน้ คนเราจึงต้ อ งเรี ย นรู้ อยู่เสมอและเป็ นไปอย่า ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และยิ่งเราเชื่อว่าคนเป็ นปั จ จัยที่สําคัญที่สดุ ในการพัฒนาประเทศ เรายิ่งต้ อ ง
ส่งเสริ มให้ คนในสังคมอยู่ได้ อ ย่างมี ความสุข สามารถเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ปั จจุบนั และใช้ การเปลีย่ นแปลงนัน้ เป็ นปั จจัยของการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างสรรค์ปัญญาและรู้ จักการ
แก้ ไขปั ญหาเพื่อการดํารงชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551) กล่าวไว้ ว่า
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตเป็ นนโยบายสําคัญเพื่อกลุม่ เป้าหมายทุกกลุม่ ซึ่งต้ องได้ รับการสนับสนุนและ
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ดํา เนิ นการอย่างจริ งจัง การสร้ างการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ตที่ เป็ นระบบควรมี กรอบแนวคิ ดในการ
ดําเนินงาน และทิศทางที่ชดั เจน
1. ให้ ความสําคัญ กับการจัดการเรี ยนรู้ ทุกรู ป แบบของการเรี ยนรู้ ไม่เพียงเฉพาะ
การศึกษาที่เป็ นของทางการ เท่านัน้
2. ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรในการใช้ ประโยชน์จากทุกภาคส่วนช่วยสนับสนุนให้
เกิดการเรี ยนรู้ทกุ ช่วงเวลาในชีวิต
3. ดําเนินการปรั บปรุ ง การบริ การ ให้ มีคุณภาพ มี ความเป็ นธรรม ครอบคลุมทุก
พื ้นที่ ประชาชนสามารถเข้ าถึง การจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
4. ดําเนินการ สร้ างความร่วมมือ ของทุกภาคส่วน ในสังคม
5. สร้ างรากฐานที่มนั่ คงด้ านทักษะการดํารงชีวิตสําหรับทุกคนในสังคม
สรุ ปได้ ว่าการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต มีความสําคัญต่อสังคมในการส่งเสริ มระบบเศรษฐกิ จ
และสังคม ประชากร ถ้ าบุคคลและองค์กรในสังคมมีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตจะทําให้ สามารถปรับตัว
เข้ ากับสภาพปั จจุบนั ที่เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ส่งผลให้ สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่าง
เป็ นสุข โดยใช้ ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ทุก รู ป แบบ ตามวัต ถุป ระสงค์ แ ละจุ ด มุ่ ง หมาย เพื่ อ
ตอบสนองความต้ อ งการให้ กับ คนในสัง คมได้ รั บ การศึก ษา มี ค วามรู้ ทัก ษะ และเจตคติ
คุณธรรม จริ ยธรรมอันจําเป็ นต่อการเปลีย่ นแปลงในชีวิตซึง่ เกิดขึ ้นอยูต่ ลอดเวลาตังแต่
้ เกิดจนตาย
เพื่อ ให้ บุคคลสามารถพัฒนาศักยภาพสามารถอยู่ร่วมในสังคม ร่ วมกับคนอื่น อย่างมี ความสุข
ตลอดชีวิต
การเรี ยนรู้หรื อการศึกษาช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ซึง่ หมายความว่าการศึกษาทุก
ประเภทหรื อ ทุกรู ปแบบคือ การศึกษาในระบบโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบ การศึก ษาตาม
อัธยาศัยช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)
1.3 คุณลักษณะพิเศษของแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตต้ องมีมมุ มองแบบองค์รวมครอบคลุมกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทุก
ด้ านโดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุ งความรู้ และความสามารถในการแข่งขันของบุ คคล ที่ปรารถนา
เข้ าร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้คณ
ุ ลักษณะ 4 ประการของแนวคิดการเรี ยนรู้ (รักกิจ ศรี รินทร์ , 2554)
ได้ แก่
1. มีมมุ มองอย่างเป็ นระบบ คือคุณลักษณะที่พิเศษที่สดุ ของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
กรอบแนวคิดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของอุปสงค์ และอุปทานของโอกาสการเรี ยนรู้ ที่เป็ นส่วนใหญ่
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ของระบบที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งครอบคลุมวงจรชีวิตทัง้ หมด และประกอบด้ วยรู ปแบบต่างๆ
ของการเรี ยนรู้ทงที
ั ้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
2. มีผ้ เู รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มีการเปลีย่ นแปลงจากมุ่งเน้ นด้ านอุปทานเป็ นศูนย์กลาง
ในรู ปแบบการจัดการศึกษาเชิงสถาบันที่เป็ นทางการไปสูด่ ้ านอุปสงค์ที่ตอบสนองความต้ องการ
ของผู้เรี ยนเป็ นหลัก
3. มีแรงจูงใจที่จะเรี ยน ซึง่ เป็ นพื ้นฐานที่จําเป็ นสําหรับการเรี ยนรู้ ที่มีความต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ทังนี
้ ้ต้ องมุ่งเน้ นที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการเรี ยนรู้ที่จะเรี ยนรู้ด้วยตนเองและการ
เรี ยนรู้ที่ตนเองเป็ นผู้ชี ้นํา
4. มี วัต ถุป ระสงค์ ข องนโยบายการศึก ษาที่ ห ลากหลาย มุม มองวงจรชี วิ ต ที่ ใ ห้
ความสําคัญกับเป้าหมายการศึกษาที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาความรู้
วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค์
เหล่านี ้ อาจเปลีย่ นไปในแต่ละช่วงชีวิตของคนๆ หนึง่
สรุปได้ วา่ หลักการพื ้นฐานของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต คือการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้ ทวั่ ถึง เสมอภาคและสร้ างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทําให้ มนุษย์ได้ เรี ยนรู้ เกิดการตระหนัก
ในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ตระหนักในความจําเป็ นของการอยู่อาศัยแบบพึ่งพาเกิดการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทังตนเอง
้
ชุมชนและสังคม เกิดเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้
ตอนที่ 2 แนวคิดภูมิปัญญาไทย
2.1 ความหมายของภูมิปัญญาไทย
การนําภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ นเข้ าสู่สถานศึกษา นับว่าเป็ นสิ่งสําคัญของผู้บริ หาร ครู และ
ท้ องถิ่นในการที่จะสร้ างคุณภาพการศึกษาให้ ก้าวสูส่ ากล การนํา ความรู้ใหม่ๆ เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาไปสูอ่ นาคตที่กว้ างไกล แต่พื ้นฐานความรู้เก่าๆ นับแต่อดีตมา ก็ถือได้ วา่ เป็ นพื ้นฐานที่มั่นคง
ในการคิดค้ น สืบค้ น และสามารถประยุกต์ใช้ ในชี วิตประจํ าวันให้ เกิดคุณค่า (อุดม เชยกี วงศ์ ,
2546) เกิดการสร้ างความตระหนัก ความซาบซึ ้ง และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่จะเกิดขึ ้น
มิได้ เลย หากอนุชนรุ่นหลังมิได้ รับรู้ เรี ยนรู้ และศึกษาถึงความเป็ นมาของภูมิปัญญาไทยอย่างเป็ น
ระบบ ( ถวัลย์ มาศจรัส, 2546) สังคมไทยปั จจุบนั เราจะพบว่ามีคําอื่นที่เกี่ยวข้ องกับภูมิปัญญาอีก
หลายคํา เช่น ภูมิปัญญาชาวบ้ าน (Popular Wisdom) ภูมิปัญญาท้ องถิ่น (Local Wisdom)
และภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom) เป็ นต้ น
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2539) ได้ ให้ ความหมายของภูมิปัญญา
ไว้ วา่ หมายถึง พื ้นความรู้ความสามารถ
โครงการสารานุก รมไทยสํ า หรั บ เยาวชนโดยพระราชประสงค์ ใ นพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ าอยูห่ วั เล่มที่ 19 (2535) กล่าวว่าภูมิปัญญาชาวบ้ านหมายถึงความรู้ของชาวบ้ านที่สร้ างขึ ้น
จากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคนซึ่งได้ เรี ยนรู้ มาจากพ่อแม่ปยู่่ าตายายญาติ
พี่น้องและผู้มีความรู้ในชุมชน
นัน ทสาร สี ส ลับ และคณะ (ม.ป.ป) กล่า วไว้ ว่ า ภู มิ ปั ญญา ภู มิ ปั ญญาพื น้ บ้ าน
ภูมิปัญญาชาวบ้ าน ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทย สามารถรวบรวม ได้ ดงั นี ้ คําว่า ภูมิปัญญา
ตรงกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wisdom ซึ่งมีความหมายว่า ความรู้ ความสามารถ ความเชื่ อ
ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาของมนุษย์
ประเวศ วะสี (2534) กล่าวไว้ วา่ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเกิดจากการสะสมการเรี ยนรู้ มาเป็ น
ระยะเวลายาวนาน มีลกั ษณะเชื่อมโยงกันไปหมดในทุกสาขาวิชาไม่แยกเป็ นวิชาแบบเรี ยนที่เรา
เรี ยนมา แต่เป็ นการเชื่อมโยงกันทุกรายวิชาทั ้งที่เป็ นเศรษฐกิจ ความเป็ นอยู่ การศึกษา และ
วัฒนธรรมจะผสมกลมกลืนเข้ าด้ วยกันหมด
อังกูล สมคะเนย์ (2535) กล่าวไว้ วา่ มวลความรู้และมวลประสบการณ์ของชาวบ้ านที่ใช้
ในการดํ าเนิน ชี วิ ตให้ เ ป็ นสุข โดยได้ รับ การถ่ ายทอดสั่งสมกันมาผ่านกระบวนการพัฒนาให้
สอดคล้ องกับกาลสมัย
เสรี พงศ์ พิศ (2536) ได้ ศึกษาประเภทของภูมิปัญญาไทยพบว่ามี การกํ าหนดสาขา
ภูมิปัญญาไทยอย่างหลากหลาย ขึ ้นอยู่กับเกณฑ์ ที่หน่วยงาน องค์กร และนักวิชาการแต่ละท่าน
นํามากําหนด สําหรับการศึกษาในครัง้ นี ้ ขอเสนอแนวคิดแบบกว้ างๆ เป็ น 2 ระดับ คือ 1) ภูมิปัญญา
ระดับชาติ เป็ นภูมิปัญญาที่พฒ
ั นาสังคมไทยให้ รอดพ้ นจากวิกฤตการณ์ ต่างๆ ในอดีต การเสียเอก
ราช การสร้ างเสริ มความศิ วิไลซ์ ให้ กับ ชาติต ราบจนทุก วันนี ้ เช่น กรณี ก ารกอบกู้เอกราช ของ
พระนเรศวรมหาราช การป้ องกัน ตนเองไม่ ใ ห้ เ กิ ด เป็ นเมื อ งขึน้ สมัย ยุค ล่า อาณานิค ม เป็ นต้ น
ระดับชาติ และระดับท้ องถิ่น และ 2) ภูมิปัญญาระดับท้ องถิ่น หรื อภูมิปัญญาของชาวบ้ าน เป็ น
ภูมิปัญญาที่เกิดขึ ้นเฉพาะท้ องถิ่น เพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในท้ องถิ่นนั ้นเป็ นพื ้นความรู้ ของชาวบ้ าน
ในการคิด แก้ ปั ญหาในชี วิต ของตนเอง หรื อ สติ ปัญ ญาอันเกิ ด จากการเรี ย นรู้ สะสม ถ่ ายทอด
ประสบการณ์ที่ยาวนาน ของผู้คนในท้ องถิ่น ซึ่งได้ ใช้ ชีวิตถาวรในป่ าเขา นํ ้า ฟ้า ดิน หญ้ า สัตว์ป่า
พืช แมลง และธรรมชาติรอบตัวเป็ นองค์ความรู้ทั ้งหมดของพวกเขา
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สามารถ จันทร์ สูรย์ (2536) กล่าวไว้ ว่า ภูมิปัญ ญามี ลกั ษณะที่เป็ นนามธรรมเป็ นโลก
ทัศ น์ ซึ่ ง เป็ นปรั ช ญาในการดํ า เนิ น ชี วิ ต เป็ นเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ การเกิ ด แก่ เจ็ บ ตาย คุณ ค่ า
มีความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจํ าวัน และลักษณะที่เป็ นรู ปธรรม เป็ นเรื่ อ งเฉพาะด้ าน เช่น
การทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี และอื่นๆ
ปรี ชา อุยตระกูล (2539) กล่าวไว้ วา่ ภูมิปัญญาเป็ นเรื่ องที่สงั่ สมกันมาแต่อดีต และเป็ น
เรื่ องราวของการจัดความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้ อม คนกับคน คนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ โดยผ่านทางกระบวนการทางจารี ตประเพณี วิถีการทํามาหากิน และพิธีกรรมต่างๆ ทุก
อย่าง เพื่อได้ เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ เหล่านี ้ เป้าหมายก็คือ เพื่อให้ เกิดความสงบสุข
ทังในที
้ ่เป็ นชุมชน หมู่บ้าน และส่วนที่เป็ นปั จเจกชนของในเรื่ องเดียวกัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้ ให้ ความหมายของคําว่าภูมิ
ปั ญญาไทย (Thai Wisdom) หรื อภูมิปัญญาชาติ ว่าหมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะของคนไทยที่เกิดขึ ้นจากการสัง่ สมประสบการณ์ ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรี ยนรู้ ปรุ งแต่ง
และถ่ ายทอดสืบต่อ กันมา เพื่อ ใช้ แ ก้ ปั ญหา และพัฒ นาวิถี ชีวิ ต ของคนไทยให้ สมดุล กับ
สภาพแวดล้ อมและเหมาะสมกับยุคสมัยและเป็ นภูมิปัญญาที่คนทังชาติ
้ ใช้ และปฏิบตั ิร่วมกัน
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2542) กล่าวไว้ ว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) เป็ นสิ่งที่มนุษย์พฒ
ั นาขึ ้น
ทังเฉพาะตั
้
ว ท้ องถิ่น สังคม หรื อ เป็ นสัจธรรมของมนุษย์โดยรวม ซึง่ แต่ละสังคมก็มีภูมิปัญญาของ
ตัวเองดังนั ้นภูมิปัญญาก็คือ ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชื่อ พฤติกรรมที่สงั่ สมไว้ อันเป็ น
ผลมาจากการปรับตัวของมนุษย์ ให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อ มภูมิปัญญาและกระบวนการเรี ยนรู้ ของคน
ไทย ดังนี ้
1. ความเชื่ อ โลกทัศ น์ ที่ บ่ง บอกความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งมนุษ ย์ กับ สิ่ ง แวดล้ อ มใน
ธรรมชาติ เหนือธรรมชาติ และระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
2. วิถีการดํารงชีวิตการแก้ ปัญหา และการปรับตัวกับสิ่งแวดล้ อม และกระแสการ
เปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
3. ศิลปหัตถกรรม การประดิษฐ์ ในรู ปเครื่ องมือ ของใช้ ศิลปวัตถุ ที่มีแรงบันดาลใจ
จากสิง่ แวดล้ อมและวัฒนธรรมตามพื ้นภูมิที่หลากหลายระหว่างภูมิภาค
4. กระบวนการและพฤติกรรมการเรี ยนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาประสบการณ์ การ
ให้ การ ศึกษาอบรมและการแก้ ปัญหาตามพื ้นฐานวัฒนธรรมและปรัชญาของตนด้ วย
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ฑมลา วัฒนสิน (2544) กล่าวไว้ ว่า ภูมิปัญญาท้ องถิ่น (Local Wisdom) ถือเป็ น
ผลงานของชาวบ้ านที่อยูใ่ นท้ องถิ่นนันเป็
้ นผู้สร้ างสรรค์ขึ ้นและส่วนมากมักเป็ นผู้ไม่ประสงค์จะออก
นามภูมิปัญญาท้ องถิ่นจึงเป็ นประสบการณ์ แห่งการเรี ยนรู้ ร่ วมกันในการกระทํามีการจัดการและ
เป็ นการศึกษาตามอัธยาศัย
จันทร์ เพ็ญ ทรัพย์ประชา (2544) กล่าวไว้ ว่า ภูมิปัญญาเป็ นเรื่ อ งที่สงั่ สมกันมาตั ้งแต่
อดีต และเป็ นเรื่ องของการจัดการความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับธรรมชาติ
แวดล้ อม คนกับสิง่ เหนือธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการทางจารี ตประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหา
กิน และพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้ เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ เหล่านี ้ เป้าหมายก็ คือเพื่อให้
เกิดความสุขทังในส่
้ วนที่เป็ นชุมชน หมู่บ้าน และในส่วนที่เป็ นของชาวบ้ านเองถ้ าหากเกิดปั ญหา
ทางด้ านความไม่สมดุลกันขึ ้นก็จะก่อให้ เกิดความไม่สงบสุขเกิดปั ญหาในหมู่บ้านและชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ให้ ความหมายของคําว่าครู ภูมิ
ปั ญญาไทย หมายถึง ผู้ทรงภูมิปัญญาซึ่งเป็ นผู้สร้ างสรรค์ หรื อ เจ้ าของภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่ นที่ครอบคลุมเนื ้อหาสาระในด้ านใดด้ านหนึ่งหรื อหลายด้ าน และได้ รับการยกย่อ ง
จากสภาภูมิปัญญาไทย ให้ ดํารงตําแหน่งครูภมู ิปัญญาไทย เพื่อทําหน้ าที่ถ่ายทอดและสืบสานภูมิ
ปั ญญาไทย ทั ้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครูภมู ิปัญญา
ไทย แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1. วุฒาจารย์ เป็ นผู้สร้ างสรรค์ผลงานที่ยงั ประโยชน์ในการแก้ ไขปรับปรุ งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตต่อตนเอง ครอบครัว และท้ องถิ่นเป็ นวิทยากรระดับต้ น
2. ปั ญญาจารย์ เป็ นผู้สร้ างสรรค์ผลงานที่ยงั ประโยชน์ในการแก้ ไขปรับปรุ ง และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อมนุษยชาติในระดับชาติ เป็ นวิทยากรระดับกลาง
3. เมธาจารย์ เป็ นผู้สร้ างสรรค์ผลงานที่ยงั ประโยชน์ในการแก้ ไขปรับปรุ งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตต่อมนุษยชาติ เป็ นวิทยากรระดับสูง
ผุสดี กุฎอินทร์ (2545) กล่าวไว้ ว่า ครู ภูมิปัญญาว่าหมายถึงผู้ร้ ู ในท้ องถิ่นหรื อปราชญ์
ท้ องถิ่นมีบทบาทในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ให้ แก่คนในชุมชน ผู้ร้ ู ในท้ องถิ่นหรื อ ปราชญ์
ท้ องถิ่นเป็ นผู้สงั่ สมประสบการณ์ มานานในเรื่ องที่ท่านเชี่ยวชาญ เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรม เกษตรกรรม ศิลปะการทําอาหาร ดนตรี นาฏศิลป์
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สุกญ
ั ญา ไหมเครื อแก้ ว (2547) กล่าวว่าภูมิปัญญาเป็ นองค์ความรู้ที่สาํ คัญของชาติภูมิ
ปั ญญาเป็ นฐานของวิธีคิดและจุดรวมของจิตสํานึกของคนในทุกระดับตังแต่
้ ระดับครอบครัว ชุมชน
และประเทศชาติ
สรุ ป ได้ ว่าภูมิปั ญญาหมายถึงความรู้ ความสามารถที่ สะสมขึน้ มาจากรากฐานของ
ประสบการณ์ชีวิตและสังคมทังที
้ ่ค้นพบได้ เองและมีการสืบสานต่อกันมาจนเป็ นที่ยอมรับหรื อเป็ น
วัฒนธรรม
2.2 ประเภทของภูมิปัญญาไทย
ตามนโยบายส่งเสริ มภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาซึ่งได้ รับความเห็นชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 ได้ กําหนดขอบข่ายภูมิปัญญาไทยและประเภทของ
ภูมิ ปั ญญาไทยจํ า แนกตามแหล่ง การเกิ ด จาก 4 กลุ่ม ดั่ง นี ้ (สํ า นัก งานเลขาธิ ก ารสภาการ
ศึกษา, 2551)
1. ภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน คือ องค์ความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ ที่สงั่ สมและ
สืบทอดกันมา เพื่อใช้ แก้ ปัญหาในการปรับตัวโดยมีการเรี ยนรู้ และสืบทอดต่อกันมาจากคนรุ่ นหนึ่ง
ไปสู่ค นอี ก รุ่ น หนึ่ง จึ ง เป็ นมรดกทางวัฒ นธรรมของคนในพื น้ บ้ า นนัน้ ๆ หรื อ เป็ นวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของชาวบ้ านในพื ้นที่
2. ภู มิ ปั ญญาชาวบ้ าน คื อ ทัก ษะและวิ ธี ก ารปฏิ บัติ ข องชาวบ้ า น ที่ ไ ด้ มาจาก
ประสบการณ์ แต่ละประสบการณ์ แต่ละเรื่ อ งและแต่ละสภาพแวดล้ อม โดยมี เงื่อนไขของปั จจัย
เฉพาะแตกต่างกันไป สําหรับการนํามาใช้ แก้ ปัญหาทั ้งนี ้ ต้ องอาศัยศักยภาพที่มีอยูโ่ ดยชาวบ้ านคิด
เองเป็ นความรู้ที่สร้ างสรรค์และมีสว่ นเสริ มสร้ างการผลิต รวมทั ้งเป็ นความรู้ ของชาวบ้ านที่ผ่านการ
ปฏิบัติ มาแล้ วอย่างยาวนาน ส่ง ผลให้ มีโ ครงสร้ างความรู้ ที่มีห ลักการมี เหตุและมี ผลในตัวเอง
จนกระทั่งเป็ นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม และเป็ นความรู้ ที่ปฏิบตั ิได้ มีพลังและสําคัญยิ่ง
เหล่านี ้ช่วยให้ ชาวบ้ านมีชีวิตอยูร่ อดสร้ างสรรค์การผลิตและช่วยในด้ านการทํางาน
3. ภูมิปัญญาท้ องถิ่น คือ ความรู้ ที่มีอยู่ทวั่ ไปๆ ในสังคม ชุมชนและในตัวผู้ร้ ู เองเป็ น
ความรู้ ที่ เกิ ดจากประสบการณ์ ใ นชี วิต ของคนนัน้ ๆ ที่ เรี ยนรู้ ผ่านกระบวนการศึกษาสังเกตคิ ด
วิเคราะห์และลงมือปฏิบตั ิจนเกิดปั ญญาในแต่ละท้ องถิ่นนั ้นๆ จนกระทัง่ สิ่งที่เรี ยนรู้ หลายๆ เรื่ องได้
ถูกประกอบกันขึ ้นแล้ วตกผลึกเป็ นองค์ความรู้ สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรี ยนรู้ เพื่อการแก้ ปัญหาช่วย
การจัดการและปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเราจึงควรมีการสืบค้ น รวบรวมศึกษา ถ่ายทอด
พัฒนาและนําไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างกว้ างขวาง
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4. ภูมิปัญญาไทย คือ องค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของคนไทยที่เกิดจากการสัง่
สมประสบการณ์ที่ผา่ นกระบวนการการเลือกสรร เรี ยนรู้ ปรุ งแต่งและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพื่อใช้
แก้ ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้ สมดุลกับสภาพแวดล้ อมและเหมาะสมกับยุคสมัย
สํานักงานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา (2551) ได้ จัดแบ่ง ประเภทของครู ภู มิปั ญญาไว้
9 ด้ าน คือ
1. ด้ านเกษตรกรรม ได้ แก่ ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทกั ษะ และ
เทคนิคด้ านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื ้นฐานคุณค่าดังเดิ
้ ม ซึ่งคนสามารถพึ่งพา
ตนเองในสภาวการณ์ ต่างๆ ได้ เช่น การทําการเกษตรแบบผสมผสานการแก้ ปัญหาการเกษตร
ด้ านการตลาด การแก้ ปัญหาด้ านการผลิต เช่น การแก้ ไขโรคและแมลง และการรู้ จักปรั บใช้
เทคโนโลยีเหมาะสมกับการเกษตร เป็ นต้ น
2. ด้ านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้ แก่ การรู้จกั ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การแปรรู ปผลผลิต เพื่ อ ชะลอการนํา เข้ า ตลาดเพื่อ แก้ ปั ญหาด้ านการบริ โภคอย่า งปลอดภัย
ประหยัด และเป็ นธรรมอันเป็ นขบวนการให้ ชุมชนท้ องถิ่นสามารถพึง่ ตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอด
ทังการผลิ
้
ตและการจําหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุม่ ของกลุม่ โรงงานยางพารา
กลุม่ โรงสี กลุม่ หัตถกรรม เป็ นต้ น
3. ด้ านการแพทย์แผนไทย ได้ แก่ ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชนโดยเน้ นให้ ชุมชนสามารถพึง่ พาตนเองทางด้ านสุขภาพและอนามัยได้ เช่น
การนวดแผนโบราณการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื ้นบ้ านการดูแลและรักษาสุขภาพแผนโบราณไทย
เป็ นต้ น
4. ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ได้ แก่ ความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ทั ้งการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ ประโยชน์จาก
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน เช่น การทําแนวปะการัง
เทียม การอนุรักษ์ ป่าชายเลน การจัดการป่ าต้ นนํ ้าและป่ าชุมชน เป็ นต้ น
5. ด้ านกองทุนและธุรกิจชุมชน ได้ แก่ ความสามารถในด้ านบริ หารจัดการด้ านการ
สะสมและบริ หารกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั ้งที่เป็ นเงินตราและโภคทรัพย์ เพื่อเสริ มชีวิตความ
เป็ นอยู่ของสมาชิกในชุมชน เช่น การจัดการเรื่ องกองทุนของชุมชนในรู ปของสหกรณ์ ออมทรัพย์
และธนาคารหมู่บ้าน เป็ นต้ น
6. ด้ านศิลปกรรม ได้ แก่ ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้ านศิลปะสาขาต่างๆ
เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็ นต้ น
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7. ด้ านภาษาและวรรณกรรม ได้ แก่ ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้ านภาษา
ทังภาษาถิ
้
่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ ภาษาตลอดทั ้งด้ านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น
การจัดทําสารานุกรมภาษาถิ่น การปริ วรรตหนังสือโบราณ การฟื น้ ฟูการเรี ยนการสอนภาษาถิ่น
ของท้ องถิ่นต่างๆ เป็ นต้ น
8. ด้ านปรัชญาศาสนาและประเพณี ได้ แก่ ความสามารถประยุกต์และปรับใช้
หลักธรรมคําสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั ้งเดมิที่มีคุณค่า ให้ เหมาะสมต่อการ
ประพฤติ ปฏิบตั ิให้ บงั เกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้ อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา
การบวชป่ า การประยุกต์ประเพณีบุญประทายข้ าว เป็ นต้ น
9. ด้ านโภชนาการ ได้ แก่ ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์ และปรุ งแต่ง
อาหารและยา ได้ เหมาะสมกับความต้ องการของร่ างกายในสภาวการณ์ ต่างๆ ตลอดจนผลิตเป็ น
สินค้ าและบริ การส่งออกที่ได้ รับความนิยมแพร่หลายรวมถึงการขยายคุณค่าเพิ่มของทรัพยากรด้ วย
ศูน ย์ ค ติ ช นวิ ท ยา คณะอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย (2550) ได้ ส รุ ป
ผลการวิจัยวรรณกรรม และการวิจัยภาคสนามพบว่าคนไทยใช้ คําว่า “ภูมิปัญญา ภูมิปัญญา
ชาวบ้ าน ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และภูมิปัญญาไทย” ในความหมายเดียวกันการให้ ความหมายมี
ลักษณะ ใกล้ เคียงกัน เพียงแต่ใช้ คํานิยามว่า “ชาวบ้ าน ท้ องถิ่น ท้ องถิ่นไทย หรื อไทย” เพื่อกํากับ
ขอบเขตของความหมายเท่านัน้ เมื่อ นํามาพิจารณาเทียบกับความหมายของคําว่า Traditional
Knowledge คณะผู้วิจยั มีความเห็นว่า หากจะใช้ คําว่า “ภูมิปัญญาท้ องถิ่น” ก็จะไม่ครอบคลุมภูมิ
ปั ญญาหลัก ของชาติ หากจะใช้ คํา ว่า “ภูมิปัญญาไทย” คําว่า “ไทย” ก็จะบ่งชี ้เฉพาะกลุม่ ชาติ
พันธุ์ไท เนื่องจากภูมิปัญญาครอบคลุมทังส่
้ วนที่เป็ นนามธรรมและส่วนที่เป็ นวัตถุธรรม การแบ่ง
ประเภทภูมิปัญญา จึงค่อนข้ างยาก การแบ่งประเภทภูมิปัญญาจึงเป็ นการ พยายามจัดหมวดหมู่
อาจมีภูมิปัญญาที่อยู่นอกเหนือ 12 ประเภท และบางภูมิปัญญาอาจจัดอยู่ได้ ในหลายประเภท
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) ดังนี ้
1. ภูมิปัญญาด้ านเกษตรกรรม ได้ แก่ องค์ความรู้ ทักษะและเทคนิค ด้ านเกษตรกรรม
เช่น การคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื ้นที่เพาะปลูก การทํานาปลูกข้ าว การทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน การแก้ ปัญหาการเกษตรด้ านการตลาด การแก้ ปัญหาด้ านการผลิตและการรู้ จักปรั บใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็ นต้ น
2. ภูมิปั ญญาด้ านภาษาและวรรณกรรม ได้ แก่ องค์ ความรู้ ในการสร้ างสรรค์
ถ่ายทอดและ สืบทอดผลงานด้ านภาษา เช่น ตัวอักษร ตัวเลข ภาษาเขียน ภาษาพูด ภาษาท่าทาง
ภาษาสัญลักษณ์ รวมทั ้งวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ทั ้งที่เป็ นวรรณกรรมลายลักษณ์ และวรรณกรรม
มุขปาฐะเช่น นิทานพื ้นบ้ าน เพลงพื ้นบ้ าน ปริ ศนาคําทาย สํานวนภาษิต ฯลฯ
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3. ภูมิปัญญาด้ านความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ได้ แก่ องค์ความรู้ และความสามารถ
ในการ ประยุกต์และปรับใช้ หลักธรรมคําสอน ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี ในการสร้ างสรรค์
4. ภูมิปัญญาด้ านศิลปกรรมได้ แก่ องค์ความรู้ และความสามารถในการสร้ างสรรค์
ถ่ายทอดและสืบทอดผลงานทางด้ านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรมและประยุกต์ศิลป์
เช่น การเขียนภาพบนผ้ า การสักลาย การหล่อพระพุทธรูป การสร้ างบ้ านทรงไทย เป็ นต้ น
5. ภูมิปั ญ ญาด้ า นนัน ทนาการ ได้ แก่ องค์ ความรู้ และความสามารถด้ า นการ
สร้ างสรรค์ ถ่ายทอดและสืบทอดศิลปะการแสดง การร่ ายรํ า ดนตรี การละเล่นและกีฬา ของราช
สํานักและของ พื ้นบ้ าน เช่น โขน ละคร หนังตะลุง ฟ้อนเล็บ ตีคลี ตะกร้ อ เป็ นต้ น และยังรวมทั ้ง
ศิลปะการต่อสู้ เช่น กระบี่กระบอง มวย รํ าดาบ รํ ากริ ช เป็ นต้ น
6. ภูมิปัญญาด้ านอาหารการกิน ได้ แก่ องค์ความรู้และความสามารถในการเลือกสรร
พืช และสัตว์ในท้ องถิ่น มาประดิษฐ์ และปรุ งแต่งเป็ นอาหาร กระบวนการทําอาหาร เครื่ องใช้ ไม้
สอย ความเชื่อ ค่านิยมและธรรมเนียมในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับความต้ องการของ
ร่างกาย ในสภาวการณ์ตา่ งๆ เช่น อาหารสําหรับผู้ป่วย อาหารสําหรับแม่ลกู อ่อน ตลอดจนการแปร
รูปเป็ น สินค้ า
7. ภูมิปัญญาด้ านหัตถกรรม ได้ แก่ องค์ความรู้ และความสามารถในการเลือกสรร
วัสดุ การสร้ างสรรค์เชิงศิลปะและกระบวนการประดิษฐ์ งานหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ต่างๆ เช่น
การ ทอผ้ าไหม การทอผ้ าฝ้าย การทอเสือ่ การประดิษฐ์ ของเล่น การประดิษฐ์ พวงมาลัย เป็ นต้ น
8. ภูมิปัญญาด้ านการประกอบอาชี พ/การทํามาหากิน ได้ แก่ องค์ความรู้ ในการ
ประยุกต์วิถี การทํามาหากินกับสภาพแวดล้ อมธรรมชาติและสังคม เช่น การจับปลา การเลี ้ยงไก่
ชน การล่าสัตว์ เป็ นต้ น
9. ภูมิปัญญาด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ องค์ความรู้
ในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ทังการอนุ
้
รักษ์ พฒ
ั นาและการใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน เช่น การเลือกทําเลที่อยู่อาศัย การสร้ าง
บ้ า นเรื อ นให้ เหมาะสมกับ สภาพแวดล้ อ ม การทํา แนวปะการั ง เทีย ม การปลูก ป่ าชายเลน
การจัดการ ป่ าต้ นนํ ้าและป่ าชุมชน พิธีบวชป่ า พิธีสืบชะตาแม่นํ ้า พิธีทําขวัญผึ ้ง การทําท้ องร่ อง
และการขุด ลําประโดงของชาวสวน การนําพืชมาใช้ ประโยชน์ในด้ านอื่น การรู้ แหล่งนํ ้าดื่มนํ ้าใช้
เป็ นต้ น
10. ภูมิปัญญาด้ านการบริ หารจัดการชุมชน ได้ แก่ องค์ความรู้ ในการบริ หารจัด
องค์กร ชุมชน และสวัสดิการชุมชน การจัดการเพื่อสาธารณประโยชน์ กองทุนและธุรกิจชุมชน การ
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ผลิต การทํามาหากิน การประกอบอาชีพเพื่อความมั่นคงของชุมชน เช่น การจัดกองคาราวาน
ระบบนาย ฮ้ อย เพื่อนําวัวควายไปขายของชาวอีสาน เป็ นต้ น
11. ภูมิปัญญาด้ านเทคโนโลยีพื ้นบ้ านหรื อเทคนิควิธีการ ได้ แก่ องค์ความรู้ และ
กระบวนการในการสร้ างสรรค์ ซึง่ พัฒนามาจากทักษะพื ้นฐานที่สบื ทอดมาตามประเพณี
12. ภูมิปัญญาด้ านการดูแลสุขภาพและการรักษาโรค ได้ แก่ องค์ความรู้ และการ
จัดการด้ าน สุขภาพอนามัยที่ชุมชนสืบทอดกันมา เช่น การนวดแผนโบราณ การต่อกระดูก การ
พอกยาสมุนไพร ยาพาด ตลอดจนยาสมุนไพร ตํารับตํารายาต่างๆ เช่น ตํารับยาโอสถพระ
นารายณ์ หมอตําแย หมอ นวด เป็ นต้ น
สรุ ปได้ ว่า องค์ ความรู้ ในด้ านต่างๆ ของการดําเนินชี วิตของคนไทยที่เกิ ดจากการสะสม
ประสบการณ์ ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรี ยนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมารวมทั ้งจากการ
พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้โดยมีรากฐานมาจากความเป็ นไทยเพื่อใช้ แก้ ปัญหาและพัฒนาวิถี
ชีวิตของตนและคนไทยให้ สมดุลกับบริ บทของสังคมในแต่ละยุคสมัยและสอดคล้ องกับภูมิสงั คมใน
แต่ละพื ้นที่นนๆ
ั ้ เหล่านี ้เรี ยกว่า “ภูมิปัญญาไทย” โดยมีบุคคลที่มีบทบาทเป็ นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
หรื อเป็ นผู้ทรงภูมิปัญญาด้ านใดด้ านหนึ่งมีองค์ความรู้ เป็ นผู้สร้ างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญามา
อย่างต่อเนื่องจนเป็ นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนคือ “ครู ภูมิปัญญาไทย” ตามความหมายของ
สภาการศึกษานันเอง
้
2.3 ลักษณะของภูมิปัญญาไทย
ลัก ษณะของภูมิ ปัญ ญาไทยจากการกํ า หนดลัก ษณะของภูมิ ปั ญญามี ความสํา คัญ
แตกต่างกันไปตามแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของภูมิปัญญาท้ องถิ่นและภูมิปัญญาไทยดังนี ้
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้ กล่าวถึงลักษณะสําคัญของภูมิปัญญาไทย
ดังนี ้
1. ภูมิปัญญาไทยเป็ นเรื่ องของการใช้ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความเชื่อ
(Belief) และพฤติกรรม (Behavior)
2. ภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้ อม
และ คนกับสิง่ ที่เหนือธรรมชาติ
3. ภูมิปัญญาไทยเป็ นองค์รวมหรื อกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต
4. ภูมิปัญญาไทยเป็ นเรื่ องของการแก้ ปัญหาการจัดการ การปรับตัว การเรี ยนรู้ เพื่อ
การอยูร่ อดของบุคคล ชุมชน และสังคม
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5. ภูมิปัญญาไทยเป็ นแกนหลักหรื อกระบวนทัศน์ในการมองชีวิตเป็ นพื ้นความรู้ ใน
เรื่ อง ต่างๆ
6. ภูมิปัญญาไทยมีลกั ษณะเฉพาะหรื อมีเอกลักษณ์ในตัวเอง
7. ภูมิปัญญาไทยมี การเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรั บสมดุลในการพัฒนาการสังคม
ตลอดเวลา
นันทสาร สีสลับ (2541) และ ยิ่งยง เทาประเสริ ฐ (2542) ได้ กล่าวไว้ ว่า ภูมิปัญญาไทย
สามารถสะท้ อนความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้ อ มและแสดงออกมาในลักษณะ
ของภูมิปัญญาหรื อวิถีชีวิตชุมชน ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ ออกมาใน 3 ลักษณะ
1. ความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดระหว่างคนกับโลกสิง่ แวดล้ อม สัตว์ พืชและธรรมชาติ
2. ความสัมพันธ์ ของคนกับคนอื่นๆ ที่อยูร่ ่วมกันในสังคมหรื อในชุมชน
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือ ธรรมชาติ ตลอดทังสิ
้ ่งที่ไม่
สามารถ สัมผัสได้ ทงหลาย
ั้
กรมวิชาการ (2545) กล่าวไว้ ว่าลักษณะของภูมิปัญญาไทย มีองค์ประกอบที่สําคัญ
ดังต่อไปนี ้
1. คติ ความเชื่อ ความคิด หลักการที่เป็ นพื ้นฐานขององค์ความรู้ ที่เกิดจากสังคมและ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมา
2. ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
3. การประกอบอาชีพในแต่ละท้ องถิ่นที่ได้ รับการพัฒนาให้ เหมาะสมกับสมัย
4. แนวความคิด หลักการปฏิบตั ิและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชาวบ้ านนํามาใช้ ในชุมชน
ซึง่ เป็ นอิทธิพลของความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศูนย์คติชนวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 2550) ได้ สรุปผลการวิเคราะห์ลกั ษณะของ
ภูมิปัญญา ทําการวิเคราะห์สาระจากเอกสารโดยใช้ กรอบการมองเชิ งระบบและทฤษฎีทางการ
สือ่ สารผลการวิเคราะห์มีดงั นี ้
1. สภาพแวดล้ อ มหรื อ ปั จ จัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่อ ภูมิ ปัญญาเป็ นความสัม พัน ธ์ ที่ส มดุล
ระหว่า งคนกับ คน คนกับ ธรรมชาติ และคนกับ สิ่ง ที่ เหนือ ธรรมชาติ อิ ท ธิ พ ลจากศาสนาพุท ธ
พราหมณ์ ผี อิ ทธิ พลจากสิ่งแวดล้ อ ม ความสัม พันธ์ ระหว่า งสมาชิ กในสังคม มี วัฒ นธรรมเป็ น
พื ้นฐาน อยูบ่ นรากฐานของความสํานึกรับผิดชอบที่ดีงามต่อชุมชนสิ่งแวดล้ อมให้ ความสําคัญกับ
จริ ยธรรมมากกว่าวัตถุธรรมมีเอกลักษณ์หรื อมีลกั ษณะเฉพาะท้ องถิ่น
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2. ที่มาของภูมิปัญญาการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ จากผู้อาวุโสของชุมชน เกิด
จากประสบการณ์การใช้ ชีวิตในธรรมชาติ อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่าง ชีวิตกับธรรมชาติในรูปของ
กฎเกณฑ์ที่พึงปฏิบตั ิและข้ อห้ าม เช่น ความเชื่อ เรื่ องผี ระบบเหมืองฝาย เกิดจากประสบการณ์
เฉพาะด้ าน เช่น ประสบการณ์ ด้านอาชีพ การรักษาโรค เป็ นต้ น เกิดจากประสบการณ์ การอยู่
ร่วมกัน รูปธรรมที่แสดงออกคือความเชื่อเรื่ อง บรรพบุรุษ และพิธีกรรมต่างๆ ประสบการณ์ โดยตรง
ของชีวิตผู้นนหรื
ั ้ อกลุม่ ได้ รับจากความรู้ ความคิดของผู้อื่นจากประสบการณ์หรื อกลุม่ อื่นๆ ปราชญ์
สังเคราะห์ขึ ้นใหม่ จากประสบการณ์ ตนเองและการคําบอกเล่าสัง่ สอน โดยผู้อื่ น เกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงทางวัตถุ วัตถุซงึ่ เป็ นปั จจัยที่เป็ นเหตุผลซึง่ กันและกัน ในทํานองที่อิทปั ปั จจยตา (เป็ น
หลักการทางพุทธศาสนากล่าวถึงความเกี่ยวเนื่องกันของเหตุและผล)
3. กระบวนการจัดการภูมิปัญญา การบูรณาการสูง เป็ นพลวัต มีความเชื่อมโยง มี
การสะสม สัง่ สมความรู้มาแต่ในอดีต มีการกระจายความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้
4. ช่องทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ระบบสังคม ระบบการผลิต พิธีกรรมต่างๆ
การประกอบอาชีพ การทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม วิถีชีวิตประสบการณ์ ของชาวบ้ าน ทาง
จารี ต ประเพณี การแสดงพื ้นบ้ าน งานศิลปะต่างๆ
5. รู ปแบบของภูมิปัญญา กฎเกณฑ์ ค่านิยม คําสอน พฤติกรรม ความคิด ความรู้
ความเชื่อ ความเห็น ความสามารถ ความฉลาดไหวพริ บ
6. เป้าหมายของภูมิปัญญาทําให้ ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ลดการพึ่งพาจาก
ภายนอก ทําให้ เกิ ดความสงบสุขทังในชุ
้ มชนและหมู่บ้านทําให้ สามารถหรื อ มี แนวทางในการ
แก้ ปัญหาหรื อป้องกันปั ญหาความขัดแย้ งในชุมชนและระหว่างชุมชนได้ อย่างเหมาะสมทําให้ เกิด
การพัฒนาอาชีพแก่คนส่วนใหญ่ในชุมชนพื ้นความรู้ ในเรื่ องต่างๆ การจัดการ การปรับตัว การ
เรี ยนรู้เพื่อการอยูร่ อดของบุคคล ชุมชน และสังคม แกนหลักหรื อกระบวนทัศน์ในการมองชีวิต การ
สร้ างสรรค์และปรับปรุงระบบความรู้ของชาวบ้ าน
7. ลักษณะของภูมิปัญญาทางทฤษฎี (ตัวองค์ความรู้) ทางปฏิบตั ิ (การใช้ ความรู้)
8. การถือครองภูมิปัญญาเป็ นของปั จเจกบุคคลเป็ นของชุมชน
กล่าวโดยสรุ ปลักษณะของภูมิปัญญาไทยเป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับคน คนกับ
สิง่ แวดล้ อมคนกับธรรมชาติโดยคนมีกระบวนทัศน์ มีลกั ษณะเฉพาะหรื อมีเอกลักษณ์ของตนเองใน
การใช้ ความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม อย่างเป็ นองค์รวมซึง่ เป็ นกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต
โดยเฉพาะในการใช้ แก้ ไขปั ญหา การจัดการ การปรับตัว การเรี ยนรู้ เพื่อความอยู่รอดทําให้ มีการ
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาทางสังคมตลอดเวลา
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2.4 ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม
1. ความหมายของศิล ปะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
(2530) หมายถึง การประดับฝี มือ ฝี มือทางการช่าง การแสดงออกให้ เห็นอารมณ์ สะเทือนใจ และ
บุศริ นทร์ คําหุง่ (2544) ได้ สรุ ปความหมายของคําว่าศิลปกรรมตามความคิดเห็นของนักวิชาการ
และหน่วยงานที่สาํ คัญ (อ้ างถึงใน บุศริ นทร์ คําหุง่ , 2544) มีดงั ต่อไปนี ้
กรมวิชาการ (2527) กล่าวไว้ วา่ ความหมายของคําว่า “ศิลปะไทย” คือสิง่ ที่ถกู สร้ าง
ขึ ้นมาให้ มีรูปแบบที่แสดงออกถึงความเป็ นมาของชนชาติไทยจัดเป็ นศิลปะที่สร้ างสรรค์ขึ ้นมาด้ วย
อุดมคติ ดํารงไว้ ตามเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชาติที่มีการสืบทอด ต่อเนื่องกันมาตั ้งแต่ครัง้
สมัยโบราณ
จีรพันธ์ สมประสงค์ (2532 ) กล่าวไว้ ว่าศิลปะ คือ ร่ องรอยหลักฐานงานศิลปะที่
พบในแผ่นดินไทยสามารถสะท้ อ นให้ เห็นถึง รู ปแบบของศิลปะแบบไทยที่มีการพัฒนาสืบทอด
ต่อ เนื่อ งกันมาอย่างยาวนานจนพัฒนากลายมาเป็ นศิลปะประจํ าชาติไทยซึ่งการจัดแบ่งศิลปะ
ประจําชาติที่พบในประเทศไทยแบ่งออกได้ เป็ น 3 ยุค คือ 1) ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ชาติไทย 2) ยุค
ประวัติศาสตร์ ชาติไทยตอนต้ น ได้ แก่ ศิลปวัตถุ ที่พบเป็ นหลักฐานทาง ด้ านจิตกรรม ประติมากรรม
และสถาปั ตยกรรม ในสมัยทวาราวดี เทวรูปรุ่นเก่า ศิลปะสมัยศรี วิชยั และ ศิลปะสมัยลพบุรี 3) ยุค
ศิลปะประเพณีไทยหรื อยุคศิลปะประจําชาติไทย เริ่ มตั ้งแต่ สมัยเชียงแสน สมัยสุโขทัย สมัยอู่ทอง
สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ ถึงปั จจุบนั ซึ่งศิลปะประจําชาติไทยที่พบมีความแตกต่างกันไป
ตามอิทธิ พลของศิลปะในแต่ละยุคแต่ละสมัย และตามอิทธิ พลของสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้ อม
ความเป็ นอยู่ และขนบธรรมเนียมประเพณีประกอบกันซึ่งหลักฐานทางศิลปกรรมได้ สะท้ อนถึง
ความเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของศิลปะประจํ าชาติไทยในแต่ละยุคสมัยยังคงรู ปแบบของ
ศิลปะที่มีศิลปะแบบอย่างเฉพาะของตนเอง ที่เรี ยกว่า ศิลปกรรมไทย
โชดก เก่งเขตรกิจ (2533) กล่าวไว้ ว่า ศิลปะไทยหรื อศิลปะประจําชาติไทยนันเป็
้ น
ศิลปะที่มีรูปแบบเฉพาะ เป็ นแบบอย่างของชนชาติไทยที่เกิดจากความเชื่อ ความศรั ทธาของชน
ชาติไทย ที่ถกู สร้ างสรรค์ด้วยอุดมคติเป็ นการดํารงไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชาติที่มีการ
สืบทอด เนื่องกันมาตังแต่
้ ครัง้ สมัยโบราณ
หน่วยอนุรั ก ษ์ สิ่งแวดล้ อ มศิ ลปกรรมจัง หวัด นครราชสีม า (2536) ได้ ก ล่าวถึ ง
ความหมายของศิลปกรรม (อ้ างถึงใน บุศริ นทร์ คําหุ่ง, 2544) กล่าวไว้ ว่า หมายถึงสิ่งที่มนุษย์
สร้ างขึ ้นทังในอดี
้
ต และปั จจุบนั ด้ วยความสามารถโดยใช้ สติปัญญา กําลังกาย กําลังใจ และได้ รับ
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การยกย่องว่ามีคณ
ุ ค่าทางด้ านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และองค์การ UNESCO
ได้ บัญ ญัติ ไว้ ว่า หมายถึ ง มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์ ที่มี คุณ ลัก ษณะ 3 ประการ ดัง นี ้
1) อนุส รณ์ ส ถาน สถาปั ต ยกรรม จิ ตรกรรม ประติม ากรรม ที่ ทรงคุณ ค่า และมี ค วามสําคัญ ที่
ประกอบด้ วยโครงสร้ างทางโบราณคดีถกู จารึกไว้ วา่ มีคณ
ุ ค่า ดีเด่น ด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะหรื อ
เทคโนโลยี 2) กลุม่ อาคาร ที่อยูแ่ ยกกันหรื ออยูต่ อ่ เนื่องกัน หรื อที่ตั ้งอันเหมาะสมในภูมิทศั น์ที่ทําให้
เกิด คุณค่า ดีเด่นด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะหรื อเทคโนโลยี 3) สถานที่ใดๆ ที่เป็ นผลงานของมนุษย์
หรื อ ผลงานอัน ผสมผสานกัน ของธรรมชาติ และที่ม นุษย์ ส ร้ างสรรค์ ขึน้ หรื อ พื ้นที่ ใดๆ ที่ ร วมถึ ง
โบราณสถานมีคณ
ุ ค่า ดีเด่น ด้ านประวัติศาสตร์ สุนทรี ยศาสตร์ ชาติวงศ์วิทยา หรื อมานุษยวิทยา
เป็ นต้ น
วิ ท ย์ พิ ณ คัน เงิ น (2543) ได้ กล่า วไว้ ว่ า ความหมายของศิ ล ปกรรมไทย คื อ
คุณลักษณะพิเศษของศิลปกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย มีระเบียบ วิธีการ สามารถสะท้ อนถึงภูมิ
ปั ญญาไทยทีบ่ รรพบุรุษไทยสืบทอดกันมา เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปั ตยกรรม ดังนี ้
1. ภู มิ ปั ญญาไทยด้ า นจิ ต รกรรม คื อ ช่ า งไทยที่ มี ค วามสามารถอั น เป็ น
เอกลัก ษณ์ ที่ เ ด่น ชัด คื อ การผูก ลายที่ มี ร ะเบี ย บแบบแผนที่ รั ด กุม แต่จ ะไม่ บัง คับ อย่า งตายตัว
สามารถจะผูกลายโดยมีช่องไฟสวยงาม และแฝงคติข้อคิดลงไปในภาพที่เขียน
2. ภูมิปัญญาไทยด้ านประติมากรรม คือช่างไทยที่ร้ ู จักใช้ วิธีการ ย่อส่วน งาน
ประติมากรรม โดยเลียนแบบมาจากธรรมชาติด้วย การปั น้ หรื อการปั น้ พระเครื่ องขนาดเล็กด้ วย
การเลือ กใช้ วสั ดุที่มีส่วนผสมคุณภาพดี ในงานปั น้ ปูนสด การหล่อโลหะ และการเลือกใช้ วสั ดุที่
เหมาะสมเพื่อนํามาแกะสลักเป็ นงานประติมากรรม ได้ อย่างสวยงาม วิจิตรบรรจง ได้ แก่ งาช้ าง
เขาสัตว์ เป็ นต้ น
3. ภู มิ ปั ญญาไทยด้ านสถาปั ตยกรรม คื อ ช่ า งไทยที่ ทํ า งานเกี่ ย วกั บ
สถาปั ตยกรรมไทย ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้ านการก่อสร้ าง สามารถเขียนแบบ คํานวณแผนผัง
ที่แฝงไว้ ด้วยคติธรรมตามความเชื่อทางศาสนาที่ปรากฏในผลงานการออกแบบก่อสร้ างที่สามารถ
พบเห็นสถาปั ตยกรรมภายใน พุทธสถาน วัด เช่น ความหมายของการออกแบบส่วนฐานของ
อุโบสถ วิหาร พระเจดีย์ พระพุทธรู ป หมายถึง “ศีล” ให้ มีความมั่นคงแข็งแรงความหมายของตัว
อาคารออกแบบเปรี ยบเที ย บได้ กั บ “การฝึ กสมาธิ ” และความหมายของส่ ว นบนสุด ของ
สถาปั ตยกรรมหมายถึง “ปั ญญา” ที่เกิดจากการทําสมาธิในคติความเชื่อทางพุทธศาสนา
สรุ ปได้ ว่าภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมหมายถึงผลงานศิลปะที่เกิดจากภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษไทยที่เกิดจากการเรี ยนรู้จากสิ่งแวดล้ อมลอบตัว และนํามาสร้ างสรรค์หรื อปรับปรุ ง
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ประยุกต์ขึ ้นใหม่ตามความนิยมของยุคสมัยและยังคงเอกลักษณ์ เฉพาะตัวตามแบบอย่างโดยยึด
หลักความเชื่อความศรัทธาในศาสนาซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีการ
สื บ ทอด ต่ อ กั น มาของเผ่ า ไทย และกลายเป็ นศิ ล ปะประจํ า ชาติ ไ ทยของเราในที่ สุด และ
ความสําคัญของศิลปกรรมไทยงานศิลปกรรมก็ จะสะท้ อนชี วิตความเป็ นไปของกลุ่มชนนันเสมอ
้
อาจเป็ นการแสดงออกในลักษณะต่างกัน เช่น ความรู้ สกึ ทางความงามทางเชื ้อชาติ ความรู้ สกึ ใน
แบบอย่างศิลปะที่นิยมกัน หรื ออาจเป็ นความรู้ ลกึ ในลักษณะเฉพาะของตนเอง หรื อ ในลักษณะ
รูปแบบในท้ องถิ่นนันๆ
้ เป็ นสําคัญ
2. ความสําคัญของศิล ปกรรม ตามคํากล่าวของผู้ทรงคุณ วุฒิทางวัฒนธรรม
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติในการแสดงปาฐกถาชุดสิรินธร ครัง้ ที่ 22 กล่าวไว้ ว่า ”การสืบทอด
ภู มิ ปั ญญาไทยเป็ นเรื่ อ งสํ า คัญ ในสยามประเทศสามารถดํ า รงอยู่ เ ป็ นปึ กแผ่ น มั่ น คง ผ่ า น
วิกฤตการณ์ตา่ งๆ และสามารถสร้ างสรรค์อารยธรรมของชาติให้ เจริ ญรุ่งเรื องต่อเนื่องย่อมพิสจู น์ได้
ว่า คนในชาติ มี ส ติ ปั ญญา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ส ั่ง สมไว้ เหตุ ก ารณ์ ใ น
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัตถุและหลักฐานต่างๆ จารึกภูมิปัญญาและการสืบทอดภูมิปัญญาศิลปกรรม
สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็ นชาติ จากการสร้ างพุทธศิลป์อันงามเลิศเป็ นการแสดง
ให้ เห็ นพัฒ นาการทางจิ ต วิญ ญาณที่บ รรลุธรรมระดับสูง เช่น ประติ ม ากรรมพระพุท ธชิ นราช
สถาปั ตยกรรม และวิศวกรรมวัดชัยวัฒนาราม วัดอรุ ณราชวราราม วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง วัดเบญจมบพิตร หรื อความรู้ ภูมิปัญญาในจารึ ก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม เกี่ ยวกับ การสร้ างกรุ งศรี อ ยุธยาและกรุ ง เทพมหานคร” (เอกวิ ทย์ ณ ถลาง, 2550) และ
นอกจากนี จ้ ากการศึก ษาวิ จัย ของ บุ ศ ริ น ทร์ คํ า หุ่ง (2544) ยัง ได้ ส รุ ป ตามความคิ ด เห็ น ของ
นักวิชาการเกี่ยวกับความสําคัญของศิลปกรรม(อ้ างถึงใน บุศริ นทร์ คําหุ่ง, 2544) ที่มีการสรุ ปไว้
ดังต่อไปนี ้
ทวีเกียรติ ไชยยงยศ (2538) ได้ จัดแบ่งงานทัศนศิลป์ประจําชาติ ออกเป็ น 3 สาขา
ได้ แก่ จิตกรรมไทย ประติมากรรมไทย และสถาปั ตยกรรมไทย ซึ่งล้ วนมีรูปแบบแห่งอุดมคติที่ลง
ตัวอย่างถึงที่สุด ยากที่จ ะดัดแปลงเป็ นอย่างอื่ น และศิล ปกรรมไทยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4
ประเภทไทย โดยแต่ละประเภทได้ มีผ้ อู ธิบายไว้ สรุปได้ ดงั นี ้
1. จิตรกรรมไทยคือ ศิลปะที่เกี่ยวข้ องกับภาพเขียน และภาพเขียนบนผนังจัด
อยู่ในสาขาทัศนศิลป์มี เนื ้อหาแนวคิดสะท้ อ นให้ เห็นความเป็ นมาของชี วิตในไทยตามคตินิยมที่
ได้ รับอิทธิพลจากสังคมภายนอก (อ้ างถึงใน วาสนา บุญสม, 2541) จิตรกรรมไทยเป็ นภาพเขียนสี
ซึ่งมักเขียนไว้ ตามอาคารศาสนสถานในพุทธศาสนาจุดประสงค์ของการเขียนภาพจิตรกรรม คือ
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การประดับตกแต่ง และเป็ นการเล่าเรื่ อง และแสดงธรรมบางประการไปด้ วย (อ้ างถึงใน จีรพันธ์
สมประสงค์, 2532)
2. ประติมากรรมไทย คือ ผลงานที่เกิดจากการปั น้ แกะสลัก หล่อเป็ นรู ปต่างๆ
เช่น พระพุทธรู ป เทวรู ป รู ปมนุษย์ และสัตว์ โดยเฉพาะพระพุทธรู ปนั ้นถือ ว่าเป็ นประติมากรรม
สําคัญที่แสดงถึงความสามารถอันสูงส่งของช่างไทย เพื่อเป็ นสื่อเพื่อน้ อมรํ าลึกถึงถึงพระพุทธองค์
(อ้ างถึงใน จีรพันธ์ สมประสงค์, 2532)
3. สถาปั ตยกรรมไทย คือ ศิลปะที่แสดงความงดงามด้ านรมยศิลป์ กล่าวคือ
ความงามของการก่อสร้ างอาคารบ้ านเรื อน และการตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
(1) สถาปั ตยกรรม คือประเภทของที่อยูอ่ าศัย ใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
ซึ่งแตกต่างไปตามสภาพและบทบาททางสังคม เช่น พระราชวัง ปราสาท วัง เคหาสน์ ตําหนัก
อาศรม บ้ าน เรื อน เป็ นต้ น
(2) สถาปั ตยกรรมประเภทศาสนสถาน สร้ างจากความศรัทธาในศาสนา
สะท้ อนให้ เห็นความเจริ ญรุ่ งเรื องด้ านสถาปั ตยกรรมได้ เด่นชัดเช่นวัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร สถูป
เจดีย์มณฑป พระปรางค์ เป็ นต้ น (อ้ างถึงใน วาสนา บุญสม, 2541)
4. งานหัต ถศิล ป์ ไทย หมายถึ ง งานช่า งฝี มื อ ที่ส ร้ างสรรค์ สิ่งวิ จิ ตรขึน้ เพื่ อ
ประโยชน์ ทางด้ านการใช้ สอยแต่คุณค่า ทางด้ านการใช้ สอยที่เป็ นจุดประสงค์ ห ลักยังด้ อ ยกว่า
คุณค่าทางด้ านความงามซึ่งเป็ นจุดประสงค์รองดังนั ้นการใช้ สอยจึงเป็ นไปในรู ปการประดับ หรื อ
สร้ างเสริ ม บารมี ที่ มี วัต ถุ นัน้ อยู่ ใ นครอบครองมากกว่ า ที่ จ ะมุ่ ง ใช้ วัต ถุ นัน้ อย่ า งจริ ง จั ง เช่ น
เครื่ องปั น้ ดินเผา เครื่ องทอง เครื่ องถมทอง งานลงรักปิ ดทอง เครื่ องเบญจรงค์
จีรวัฒน์ พิรสันต์ (2540) กล่าวไว้ ว่า “ศิลปกรรมไทย” ไม่ว่าจะเป็ นภาพจิตกรรมฝา
ผนัง พระพุทธรูปปางต่างๆ โบสถ์วิหาร หอไตร ตลอดจนอาคารสถานต่างๆ สิ่งเหล่านี ้ได้ บ่งบอกถึง
วิวฒ
ั นาการทางสังคมในแต่ละยุคสมัย ไม่วา่ จะเป้ฯความรุ่งเรื องหรื อความเสือ่ มสลายที่เกิดขึ ้นเป็ น
ประจั ก พยานทางชนชาติ ที่ มี ก ารสื บ สานต่ อ กั น มายาวนานเหล่า นี ไ้ ด้ ห ล่ อ หลอมเอาคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของผู้คนรวมทังความเชื
้
่อเอาไว้ โดยแท้
ประเสริ ฐ ศีลรัตนา (2542) กล่าวไว้ วา่ ความสําคัญของศิลปะไทยว่า ศิลปะไทยเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ างสังคม ความเชื่อ
ประเพณี การแต่ง กาย การละเล่น ตลอดจนสาระเรื่ อ งราวอื่ น ๆ ของแต่ ล ะยุ ค สมั ย อั น เป็ น
เอกลักษณ์ของความเป็ นไทยให้ ปรากฏในศิลปกรรมแต่ละประเภท ได้ แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม
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สถาปั ตยกรรม ตลอดจนศิลปะพื ้นบ้ าน หรื อ หัตถกรรมในแต่ละท้ องถิ่น (อ้ างถึงใน บุศริ นทร์ คําหุ่ง,
2544)
กรมศิลปากร (2543) กล่าวไว้ วา่ ศิลปกรรมว่าเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สําคัญ
และมี ค วามจํ า เป็ นต่อ การดํ า รงชี วิ ต ของมนุษ ย์ ตัง้ แต่ส มัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ ที่ ม นุษ ย์ ส ร้ าง
ศิลปกรรมขึ ้นเพื่อเป็ นสื่อ สารความหมาย และถ่ายทอดความรู้ สึกนึกคิดเพื่อใช้ สร้ างความเข้ าใจ
ระหว่างกันและกัน รวมถึงการบันทึกเรื่ อ งราวที่ได้ พบเห็น และหมายถึงการแสดงออกซึ่งความ
สุนทรี ย์ของจิตใจของมนุษย์
เกษร ธิตะจารี (2542) กล่าวไว้ ว่า ลักษณะของศิลปะไทย คือ ศิลปะได้ รับอิทธิ พล
มาจากธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมในสังคมไทยซึง่ มีลกั ษณะเด่น คือ ความสง่างามนิ่มนวล ซึ่งแสดง
ให้ เห็ น ถึ ง ลัก ษณะนิ ส ัย และจิ ต ใจของคนไทยที่ ไ ด้ สอดแทรกลงไว้ ในผลงานที่ ส ร้ างสรรค์ ขึ น้
โดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา เป็ นการเชื่อมโยงและโน้ มน้ าวจิตใจของประชาชนให้
บังเกิดความเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีลกั ษณะที่แสดงออกถึงความคิดที่เหนือความ
เป็ นจริ ง เป็ นภาพอุดมคติ และเป็ นนามธรรม ที่มีรูปแบบเฉพาะตามลักษณะการเขียนภาพไทย เช่น
ภาพเทวดา ภาพคน ภาพสัตว์ และลายกนกต่างๆ เป็ นต้ น (พระเทวาภินิมมิต, 2525) ได้ อธิ บายถึง
ลักษณะของ ลายไทยไว้ วา่ ลายไทยเป็ นศิลปะของไทยอย่างหนึง่ รวมอยูใ่ นจําพวกวิจิตรศิลป์ ลาย
กนกซึง่ เป็ นแม่ลายของลายไทยนัน้ ว่ากันว่าเกิดจากการนําเอาสิ่งของตามธรรมชาติมาดัดแปลง
ขึ ้น ซึง่ อาจเกิดจากส่วนหนึง่ ใน 4 อย่าง คือ ดอกบัว รวงข้ าว เปลวไฟ หรื อใบไม้ ซึ่งมักเขียนประดับ
อยูต่ ามปูชนียสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร หรื อ ออกแบบลวดลายปูนปั น้ สําหรับประดับเจดีย์ต่างๆ และ
ยังมีลายไทย ลายอื่นๆที่ใช้ ตกแต่งตามส่วนต่างๆ เช่น ลายบัว ลายลูกฟั ก ลายดาว ลายกระจัง ลาย
กาบ เป็ นต้ นไทย
ประเสริ ฐ ศรี รัตนา (2542) ได้ อธิบายลักษณะของงานศิลปกรรมไทยแต่ละประเภท
ไว้ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. จิ ตรกรรมไทย หมายถึง ภาพที่แสดงเรื่ อ งราวตลอด รวมไปถึงการเขีย น
ลวดลาย ประดับ ตกแต่ ง ในการใช้ ต่ า งๆ โดยมี รู ป แบบที่ เ ป็ นจิ ต รกรรมไทยประเพณี (Thai
Traditional Painting) ซึ่ง เป็ นศิลปะที่มีความประณีตสวยงาม แสดงความรู้ สกึ มีชีวิตจิตใจ และ
ความเป็ นไทย ที่มีความอ่อ นโยน ละมุนละไม สร้ างสรรค์ สืบต่อ กันมาตังแต่
้ อดีตจนได้ ลกั ษณะ
ประจํ า ชาติ มี ล ักษณะและรู ป แบบเป็ นพิ เ ศษ นิ ย ม เขี ยนบนฝาผนัง ภายในอาคาร ที่ เ นื่อ งใน
พุทธศาสนา และอาคารเนื่องด้ วยบุคคลชันสู
้ ง มีลกั ษณะที่โดดเด่นดังนี ้
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(1) เนื ้อหาเรื่ องราว เป้ฯภาพพุทธประวัติ หรื อ อดีตพุทธ 24 พระองค์ ภาพ
ชาดก หรื ออดีต ชาติของพระพุทธเจ้ า ภาพประเพณี ภาพประวัติศาสตร์ ภาพนิทาน สุภาษิ ตคํา
พังเพย ภาพปริ ศนา ภาพ เบ็ดเตร็ ดต่างๆ
(2) รูปแบบ เป็ นภาพเขียนแบบ 2 มิติ, แสดงความรู้ สึกของภาพด้ วยเส้ น,
แสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้ วยสี, แสดงจุดสนใจโดยไม่คํานึงถึงสัดส่วน, เป็ นภาพแบบเล่า
เรื่ องและเป็ นภาพทัศนียภาพแบบตานกมอง
2. ประติมากรรมไทย ได้ แก่ ผลงานที่สร้ างขึ ้นด้ วยกรรมวิธีการปั น้ และการ
แกะสลักซึง่ ขึ ้นอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขอิทธิพลของคตินิยมและเงื่อนไขทางสังคม เช่น เดียวกับจิตรกรรม
ไทย นัน่ คือมี ความจํากัดอยู่ที่อํ านาจทางศาสนาและอํานาจทางการปกครอง โดยมีรูปแบบเป็ น
ประติมากรรมไทยประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ เฉพาะของไทยดังนี ้ ไม่แสดงความแตกต่างของ
พื น้ ผิ ว ไม่ แ สดงกล้ า มเนื อ้ ในภาพคนและสัต ว์ ไม่ นิ ย มปั ้น และแกะสลัก ภาพคนเหมื อ น
ประติมากรรมมักแฝงอยูใ่ นลักษณะเครื่ องตกแต่ง
3. สถาปั ตยกรรมไทย ได้ แก่ อาคาร หรื อ สิ่งก่อ สร้ างต่างๆ ที่เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะมาแต่โบราณ เช่น ปราสาท สถูป เจดีย์ ปรางค์ โบสถ์ วิหาร ตลอดจนบ้ านเรื อ น เป็ นต้ น
โดยมีอิทธิพลที่ทําให้ เกิดลักษณะเฉพาะทางสถาปั ตยกรรมไทย ได้ แก่ อิทธิ พลของวัสดุที่ใช้ ในการ
ก่อสร้ าง ซึง่ ลักษณะพิเศษของสถาปั ตยกรรมไทยประเภทอาคารบ้ านเรื อนที่มีรูปแบบสืบเนื่องกันมา
พอจําแนกได้ ดงั นี ้ โครงสร้ างอย่างง่ายและเปิ ดเผย หลังคาทรงสูงกันสาดยื่นออกมามาก หลังคามี
ลักษณะซ้ อนกันหลายชัน้ มีประตูหน้ าต่างน้ อย เล็ก และแคบซึง่ นิยมสร้ างอาคารแบบชั ้นเดียว
4. งานหัตถศิลป์ มีจุดประสงค์ในการสร้ าง เพื่อการใช้ สอยแต่คณ
ุ ค่าด้ านความ
งามและฝี มื อ ในการสร้ างก็ ทําให้ ชิน้ งานมี ความงาม และมี คุณค่ามากกว่าหัตถกรรม หรื อ งาน
ประยุกต์ศิลป์ทัว่ ๆ ไปงานหัตถศิลป์ไทยที่สร้ างสรรค์สบื ทอดกันมาเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม และนับ
ได้ ว่าเป็ นเอกลักษณ์ แห่งความเป็ นไทยได้ แก่ การเขียนลายรดนํ ้า การลงรั กปิ ดทอง เครื่ องเงิน
เครื่ องถมเครื่ องลงยา การประดับมุกและครํ่ าเงิน ครํ่ าทอง
3. ความหมาย และความสําคัญเรื่องการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม
ได้ มีนกั วิชาการกล่าวไว้ ดงั นี ้ (อ้ างถึงใน บุศริ นทร์ คําหุง่ , 2544)
ความหมายของการอนุรักษ์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
(2530) ให้ ความหมายว่า คือ การรักษาให้ คงเดิม ซึง่ กรมศิลปากรได้ ระบุไว้ ในระเบียบ ว่าด้ วยการ
อนุรักษ์ โบราณสถาน พ.ศ.2528 (สุวิชญ์ รัศมิภตู ิ, 2530) ว่า การอนุรักษ์ หมายความว่า การดูแล
รักษา ให้ คงคุณค่าเอาไว้ รวมถึง การป้องกัน การรักษา การสงวน การปฏิสงั ขรณ์ การบูรณะ
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สันติ เล็กสุขมุ (2541) กล่าวไว้ วา่ ความหมายของ การอนุรักษ์ คือ การสงวนรักษา
หลักฐานจากอดีต โดยหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง หรื อการแทนที่ใดๆ ที่ไม่จําเป็ น จึงเป็ นงานที่มี
ความหมายโดยตรงต่องานโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
ความสําคัญเรื่ องการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนั ้นสามารถนํามาพัฒนา
ชาติได้ เช่นเดียวกับวัฒนธรรมด้ านอื่นๆ (อ้ างถึงใน บุศริ นทร์ คําหุ่ง, 2544) ซึ่ง ฯพณฯ มล.ปิ่ น มาลากุล
ได้ ประพันธ์ โคลงย้ อมนํ ้าใจใน เรื่ องศิลปกรรม (สํานักงานปลัดกระทรวง, 2526) ไว้ ว่า “ศิลปกรรม
นําทางสร้ างดวงจิต ให้ รักผลิตรักก่อเป็ นข้ อใหญ่ รักกอบกู้บูรณะประเทศไทย เป็ นนิสยั ประจําตัวทัว่
กันเอย” ทังนี
้ ้เนื่องจากศาสนาถือเป็ นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรม และศาสนาแสดงออกถึงการ
เป็ นวัฒนธรรมตามสาขาต่างๆ ที่เกิ ดขึ ้นตามมา เช่น ศิลปกรรม วรรณกรรม ได้ แก่ โบสถ์ วิหาร
สถูปเจดีย์ ซึง่ โบราณสถานเหล่านี ้เป็ นสถานที่พบเห็นงานศิลปกรรมที่สบื เนื่องมาจากศาสนาทั ้งสิ ้น
(นิพนธ์ สุขสวัสดิ์, 2525) ซึง่ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2527) ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ว่าการ
ที่เราจะอนุรั กษ์ ศิ ลปะและวัฒ นธรรมไทยโดยที่มุ่ง อนุรัก ษ์ เ พีย งอย่างเดี ยวเป็ นไปไม่ ได้ ต้ อ งมี
การพัฒนาให้ สมเกียรติคนรุ่ นใหม่ด้วยเมื่อเราได้ รับมรดกตกทอดมาเราก็คิดพัฒนาสานต่อจากที่
พ่อแม่ปยู่่ าสัง่ สมไว้ ไม่ใช่อนุรักษ์ อย่างเดียวและหยุดแค่นั ้น หรื อไม่เหลียวแลอดีตแล้ วสร้ างเอาใหม่
หมดโดยไม่มีรากฐานก็ไม่ดี ดังนันการอนุ
้
รักษ์ จึงควบคู่ไปกับการพัฒนาเพราะวัดเป็ นศูนย์กลาง
ของสังคมไทยมาแต่โบราณ และเป็ นแกนนําของสังคมในอดีตถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะ
เป็ นแหล่งของผู้ร้ ู สรรพวิช าต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อ งกับเรื่ อ งพุทธศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรื อ แม้ แต่เรื่ อ ง
ศิลปกรรม และศิลปวัฒนธรรม วัดจึงเป็ นแหล่งศิลปกรรมและแหล่งกําเนิดช่างที่สําคัญ ศิลปกรรม
ชันเยี
้ ่ยมนันมั
้ กจะรวมกันอยู่ที่วัด เช่น ภาพจิ ตรกรรมฝาผนัง ภาพปูนปั น้ โบสถ์ วิหาร ล้ วนเป็ น
ศิลปกรรมชันสู
้ งที่มีอยู่ในวัดทังสิ
้ ้น (วิบูลย์ ลี ้สุวรรณ, 2539) จึงถือได้ ว่าวัดนันเป็
้ นศาสนสถานที่มี
ความสําคัญต่อชนชาติไทยมาตังแต่
้ สมัยโบราณ
ปรี ชา นุน่ สุข (2532) กล่าวไว้ วา่ การอนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ การอนุรักษ์
โบราณสถานโบราณวัตถุให้ ประโยชน์ทั ้งในด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิง่ แวดล้ อม และด้ านการศึกษาและวิจยั หลายประการ กล่าวคือ
1. ประโยชน์ทางด้ านการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
และสิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรมช่ ว ยเสริ ม คุณ ค่ า และความสํา คัญ ของแหล่ง ศิ ล ปกรรมซึ่ง ถื อ เป็ น
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural Resource) ที่สาํ คัญให้ เด่นชัดขึ ้น
(1) ช่วยให้ เกิดความภาคภูมิใจ ในอารยธรรมอันเก่าแก่ของชาติ
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(2) ช่วยให้ เกิดความสามัคคีในการร่ วมมือร่ วมใจดูแลปกป้อง และรักษา
แหล่งศิลปกรรมที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ คงอยูต่ อ่ ไป
(3) ช่วยสร้ างชื่อเสียงที่ดีงามทางด้ านศิลปวัฒนธรรมแก่ประเทศชาติ
2. ประโยชน์ในด้ านการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
(1) ช่วยเสริ มสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดีให้ แก่ชุมชน
(2) ช่วยให้ ประชาชนในบริ เวณนั ้นมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
(3) ช่ ว ยให้ ชุม ชนมี แ หล่ง นัน ทนาการ เพื่อ ประโยชน์ ทางด้ า นสุข ภาพ
อนามัย และจิตใจ
3. ประโยชน์ทางด้ านการศึกษาและวิจยั
(1) ช่วยยกระดับคุณภาพทรัพยากรบุคคลให้ มีมาตรฐานสูงขึ ้นทังทางด้
้
าน
วิชาการ และทัศนคติ
(2) ช่ ว ยให้ เ ยาวชนของชาติ มี แ หล่ง ความรู้ ทางวิ ช าการ ที่ จ ะนํ า ไปสู่
การศึกษาและวิจยั ซึง่ จะนําประโยชน์มาสูท่ ้ องถิ่นในอนาคต
วรรณี มณฑารั กษ์ (2533) กล่าวไว้ ว่า การเผยแพร่ การอนุรักษ์ ศิล ปกรรมไทย
สามารถทําได้ หลายวิธีซงึ่ ได้ สรุปไว้ ดงั นี ้
1. จัดแสดงผลงานอนุรักษ์ ซึ่งเป็ นการแสดงแนวทาง แนวคิด วิธีการปฏิบตั ิ
ให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้ าใจในด้ านการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม
2. จัดให้ มีการศึกษาไว้ ในหลักสูตร เพื่อให้ เห็นความสําคัญ ของการอนุรักษ์
โบราณสถาน และศิลปะโบราณวัตถุ งานสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
ตังแต่
้ ระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั ้งนี ้เพื่อปลูกฝั งนิสยั เยาวชนของชาติให้ เห็นคุณค่าของ
สิง่ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมซึง่ จะต้ องอนุรักษ์ ไว้ เช่นเดี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
3. จัดให้ มีการอบรม และเผยแพร่ ความรู้ แก่ผ้ สู นใจ และประชาชนทัว่ ไปทั ้ง
ภาครัฐ และเอกชน กระตุ้นให้ มีการจัดตั ้งกลุม่ ชมรม หรื อสมาคมเพื่อการอนุรักษ์ ศิลปกรรมไทย
4. จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์ มีการเผยแพร่ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารต่างๆ ฯลฯ จัดพิมพ์จําหน่ายในราคาถูก เอให้ ประชาชนทัว่ ไปทราบ
ว่า การอนุรักษ์ คือ อะไร ทําไมต้ อ งมี การอนุรักษ์ โบราณสถานศิลปะโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมควรแก่การอนุรักษ์ อยูท่ ี่ใด มีความสําคัญอย่างไร
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5. จัดทัศนศึกษาให้ โรงเรี ยน วิทยาลัยต่างๆ กลุม่ ชมรม หรื อสมาคมเพื่อการ
อนุรักษ์ จัดพานักเรี ยน นักศึกษา สมาชิก บุคคลทัว่ ไป ให้ ไปทัศนศึกษาเพื่อเกิดประสบการณ์ ตรง
เกี่ยวกับโบราณสถาน สถาปั ตยกรรม ศิลปะโบราณวัตถุที่มีคณ
ุ ค่าต่อการอนุรักษ์
6. เผยแพร่ แ ละประชาสัม พั น ธ์ แหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ และโบราณคดี ที่
ดําเนินงานตามขันตอนการอนุ
้
รักษ์ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อให้ เป็ นแหล่งเผยแพร่ ทางด้ านวิชาการ
เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ และการท่องเที่ยว
สรุปได้ วา่ โบราณวัตถุเป็ นมรดกภูมิปัญญาไทยของชาติที่มีคุณค่า และคุณประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยโดยรวมการอนุรักษ์ โ บราณสถาน โบราณวัตถุ จึงเป็ นสิ่งที่ มี
ความสํา คัญ ต่อ การรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติบ้ า นเมื อ ง เพราะการรั ก ษาสมบัติ ข องชาติ ก็
เปรี ยบเสมือน เป็ นการรักษาเอกราชของชาติ การเผยแพร่ การดูแลรักษา หลักฐานทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ การสืบทอดและการสร้ างสรรค์งานศิลปกรรมไทยเพื่อให้ คงคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรมให้ คงสภาพเดิม เป็ นสิง่ ที่ทกุ คนในชาติต้องตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
2.5 ความสําคัญของภูมิปัญญาไทยในกฎหมายรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550ที่เกี่ยวข้ องกับภูมิปัญญาไทย
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็ นกฎหมายสูงสุดที่
ใช้ ในการพัฒนาประเทศได้ ให้ ความสําคัญกับภูมิปัญญาโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้ องถิ่นได้ บญ
ั ญัติไว้
หลายมาตราที่ กล่าวถึง แนวทางการส่งเสริ ม สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ และอนุรั กษ์ ภูมิ ปัญ ญา
ท้ องถิ่นเช่น
หมวด 3 สิทธิและเสรี ภาพของชนชาวไทย มาตรา 66 บัญญัติว่า บุคคลซึ่งรวมกันเป็ น
ชุ ม ชน ชุ ม ชนท้ องถิ่ น หรื อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ดัง้ เดิ ม ย่อ มมี สิ ท ธิ อ นุ รั ก ษ์ ห รื อ ฟื ้น ฟู จ ารี ต ประเพณี
ภูมิปัญ ญาท้ อ งถิ่ น ศิ ลปวัฒ นธรรมอันดีข องท้ อ งถิ่ น และของชาติ และมี ส่วนร่ วมในการจัดการ
การบํารุงรักษา และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้ อม รวมทั ้งความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
หมวด 4 หน้ าที่ข องชาวไทย มาตรา 73 บัญญัติว่า บุคคลมี หน้ าที่ รับราชการทหาร
ช่วยเหลือ ในการป้องกัน และบรรเทาภัย พิบัติสาธารณะ เสียภาษี อ ากร ช่ว ยเหลือ ราชการ รั บ
การศึกษาอบรม พิทกั ษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้ องถิ่น และ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ทั ้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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หมวด 5 แนวทางนโยบายแห่ง รั ฐ ในส่ว นที่ 4 แนวนโยบาย ด้ า นศาสนา สัง คม
การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม มาตรา80 ในวรรค 6 บัญญัติว่าส่งเสริ มและสนับสนุน
ความรู้ รั ก สามัคคี และการเรี ยนรู้ ปลูก จิ ต สํา นึก และเผยแพร่ ศิล ปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
มาตรา 84 ในวรรค 6 บัญญั ติว่า ดําเนิ นการให้ มีก ารกระจายรายได้ อ ย่า งเป็ นธรรม
คุ้มครอง ส่งเสริ มและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อ การพัฒนาเศรษฐกิ จ
รวมทังส่
้ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ ในการผลิต
สินค้ า บริ การ และการประกอบอาชีพและในส่วนที่ 9 แนวนโยบายด้ านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทาง
ปั ญญา และพลังงาน
มาตรา 86 ในวรรค 2 บัญญัติว่าส่งเสริ มการประดิษฐ์ หรื อการค้ นคิดเพื่อให้ เกิดความรู้
ใหม่ รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั ้งให้ ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปั ญญา
หมวด 14 การปกครองส่วนท้ องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติว่าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ย่อมมีอํานาจหน้ าที่บํารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณีภูมิปัญญาท้ องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้ องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นย่อมมีสทิ ธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึ กอาชีพตามความ
เหมาะสมและความต้ องการภายในท้ องถิ่นนั ้น และเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของ
รัฐโดยคํานึงถึงความสอดคล้ องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติการจัดการศึกษาอบรม
ภายในท้ องถิ่นตามวรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้ องคํานึงถึงการบํารุ งรักษาศิลปะ จารี ต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่นด้ วย
สรุ ปได้ ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พุทธศักราช 2550 ได้ ให้
ความสําคัญ ในสาระเกี่ ยวกับ ภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ น เพื่อ มุ่งส่งเสริ ม สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ และ
อนุรั ก ษ์ โดยให้ สิท ธิ และเสรี ภ าพแก่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ดัง้ เดิ ม มี สิท ธิ ที่ จ ะอนุรั ก ษ์ ห รื อ ฟื ้น ฟู จ ารี ต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่น และของชาติโดยทุกคนมีสว่ นร่ วมใน
การจัดการ การบํารุ งรักษา พิทกั ษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น ปลูกจิตสํานึก และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจน
ค่านิยมอันดีงาม และสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ นหรื อ ภูมิปัญญาไทยรวมถึงการให้
ความคุ้ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญา ส่ง เสริ ม ให้ องค์ ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น มี สิท ธิ ที่ จ ะจั ด
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การศึกษาอบรม และการฝึ กอาชีพ โดยคํานึงถึงการบํารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่นเป็ นสําคัญ
2.6 ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและภูมิปัญญาไทยในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช2542และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) 2545
หมวด 1 บททัว่ ไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา7 บัญญัติวา่ ในกระบวนการเรี ยนรู้
ต้ อ งมุ่งปลูกฝั ง จิ ตสํา นึกที่ ถูกต้ อ งเกี่ ยวกับการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข รู้จกั รักษาและส่งเสริ มสิทธิ หน้ าที่ เสรี ภาพ ความเคารพกฎหมาย
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ มี ความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย รู้ จักรั กษา
ผลประโยชน์สว่ นรวมและของประเทศชาติ รวมทั ้งส่งเสริ มศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติการกีฬา
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้ อันเป็ นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้ จักพึ่งตนเอง มีความริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ใฝ่ รู้
และเรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 23 บัญญัติวา่ การจัดการศึกษาทั ้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึก ษาตามอัธ ยาศัย ต้ อ งเน้ น ความสํา คัญ กระบวนการเรี ย นรู้ และบู ร ณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่ อง วรรค 3 ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
กีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ ภมู ิปัญญาไทย
มาตรา 27 บัญญัติวา่ ให้ คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อ ความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมื องที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชี พ ตลอดจนเพื่อ การศึกษาต่อ ให้ สถานศึกษาขั ้นพืน้ ฐานมี หน้ าที่จัดทําสาระของ
หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ ยวกับสภาพปั ญหาในชุมชนและสังคม ภูมิ
ปั ญญาท้ อ งถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อ เป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครั ว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
มาตรา 29 บัญญั ติว่าให้ ส ถานศึกษาร่ วมกับ บุค คล ครอบครั ว ชุ มชน องค์ ก รชุ มชน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริ มความเข้ มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ภายในชุมชน
เพื่อให้ ชุมชนมี การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้ อมูล ข่าวสาร และรู้ จักเลือ กสรร
ภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการ
รวมทังหาวิ
้ ธีการสนับสนุนให้ มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน
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หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 57 บัญญัติวา่ ให้ หน่วยงาน
ทางการศึก ษาระดมทรั พ ยากรบุ ค คลในชุ ม ชนให้ มี ส่ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาโดยนํ า
ประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชํานาญ และภูมิปัญญาท้ องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผ้ ทู ี่สง่ เสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สรุ ปได้ ว่า ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและภูมิปัญญาไทยในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) 2545 ให้ ความสําคัญกับกระบวนการเรี ยนรู้ เรื่ อง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทย โดยบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึก ษา ได้ แก่ การศึกษาขันพื
้ น้ ฐานมี การกํ าหนดหลักสูต ร
แกนกลาง การศึกษาขันพื
้ ้นฐานเพื่อความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต
และการประกอบอาชี พ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ โดยให้ สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีหน้ าที่จัดทํา
สาระของหลักสูตร ให้ แก่สถานศึกษาโดยร่ วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่ น ให้ ร้ ู จัก เลือ กสรรภูมิปั ญญาและวิท ยาการต่า งๆ เพื่อ พัฒ นาชุม ชน โดยนํ า
ประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชํ านาญ และภูมิ ปัญญาท้ อ งถิ่ นของบุคคลมาใช้ เพื่อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผ้ ทู ี่สง่ เสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2.7 พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย
พ.ศ. 2551 ส่ งเสริมให้ ครูภมู ิปัญญาไทยจัดการศึกษามีดังนี ้
พระราชบัญญัตินี ้ระบุว่าการส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ ดําเนินการเพื่อเป้าหมายดังต่อไปนี ้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้ระบุวา่
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า กิ จกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริ การและวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลา
เรี ยนหรื อฝึ กอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้ องการและศักยภาพในการเรี ยนรู้
ของกลุม่ เป้าหมายนันและมี
้
วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทาง
การศึกษา หรื อเพื่อจัดระดับผลการเรี ยนรู้
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า กิจกรรมการเรี ยนรู้ ในวิถีชีวิตประจําวัน
ของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือ กที่จะเรี ยนรู้ ได้ อย่างต่อเนื่อ งตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความ
ต้ องการ โอกาส ความพร้ อม และศักยภาพในการเรี ยนรู้ของแต่ละบุคคล
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“สถานศึ ก ษา” หมายความว่า สถานศึก ษาที่ จั ด การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในสํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“ภาคีเครื อ ข่าย” หมายความว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กร
อื่น รวมทังสถานศึ
้
กษาอื่นที่มิได้ สงั กัดสํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีสว่ นร่วมหรื อมีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
มาตรา 6 ระบุว่า การส่งเสริ ม และสนับ สนุน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ ยดึ หลักดังต่อไปนี ้
1. การศึกษานอกระบบ
(1) ความเสมอภาคในการเข้ าถึงและได้ รับการศึกษาอย่างกว้ างขวาง ทัว่ ถึง
เป็ นธรรมและมีคณ
ุ ภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน
(2) การกระจายอํานาจแก่สถานศึกษาและการให้ ภาคีเครื อข่ายมีสว่ นร่ วมใน
การจัดการเรี ยนรู้
2. การศึกษาตามอัธยาศัย
(1) เข้ าถึงแหล่งการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรี ยน
ทุกกลุม่ เป้าหมาย
(2) การพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ ให้ มีความหลากหลายทังส่
้ วนที่เป็ นภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นและส่วนที่นําเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการศึกษา
(3) การจัดกรอบหรื อแนวทางการเรี ยนรู้ที่เป็ นคุณประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยน
มาตรา 8 ระบุว่าการส่งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ ดําเนินการเพื่อ
เป้าหมายในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. ผู้เรี ยนได้ รับความรู้และทักษะพื ้นฐานในการแสวงหาความรู้ ที่จะเอื ้อต่อการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต
2. ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ สาระที่สอดคล้ องกับความสนใจและความจําเป็ นในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตทังในด้
้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
3. ผู้เ รี ยนสามารถนําความรู้ ที่ไ ด้ รับ ไปใช้ ป ระโยชน์ และเทีย บโอนผลการเรี ย นกับ
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
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มาตรา 9 ระบุวา่ ให้ กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริ มและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ ความสําคัญแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องตามบทบาทและหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. ผู้เรี ยน ซึ่งเป็ นผู้ที่ได้ รับประโยชน์ มี สว่ นร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนรู้ และสามารถ
เลือกรับบริ การได้ หลากหลายตามความต้ องการของตนเอง
2. ผู้จัด การเรี ย นรู้ สําหรั บการศึกษานอกระบบ และผู้จัดแหล่ง การเรี ย นรู้ สําหรั บ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีการดําเนินการที่หลากหลายตามศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของผู้เรี ยนโดยบูรณาการความรู้ ปลูกฝั งคุณธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
มาตรา 10 ระบุว่าเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริ มและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอัธ ยาศัย ส่ว นราชการ หน่ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและภาคี เ ครื อ ข่า ย อาจ
ดําเนินการส่งเสริ มและสนับสนุนในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. สื่อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึก ษาที่ จํ า เป็ นสํา หรั บ การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการช่วยเหลือด้ านการเงินเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบ
2. การจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาการและบุคลากร การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร
เพื่อการศึกษา และการยกย่องประกาศเกียรติคุณสําหรับผู้จัดการเรี ยนรู้ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
3. การสร้ างและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย เพื่อ ให้ ผ้ ูเรี ยนของการศึกษา
ตามอัธยาศัยสามารถเข้ าถึงได้ ตามความเหมาะสม
4. ทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการเพื่อ ให้ บุคคลและชุมชนได้ เรี ยนรู้ ตาม
ความสนใจและความต้ องการที่สอดคล้ องกับความจําเป็ นในสังคมของการศึกษาตามอัธยาศัย
สรุปได้ วา่ พระราชบัญญัติสง่ เสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.
2551 มีความสําคัญในการส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปิ ดโอกาสให้
ครู ภูมิปัญญาไทยเข้ ามาจัดกิจ กรรมการศึกษาในลักษณะของภาคีเครื อข่ายซึ่งหมายถึง บุคคล
ครอบครั ว ชุมชน องค์ กรชุมชน องค์ กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น โดยส่งเสริ มและสนับสนุน ให้ ภาคี
เครื อข่ายมีสว่ นร่วมในการจัดการเรี ยนรู้ ตามความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรี ยนทุกกลุม่ เป้าหมายที่
มี ค วามหลากหลายการนํ า ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น และนํ า เทคโนโลยี ม าใช้ เพื่ อ การศึก ษาจะเกิ ด
คุณประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยน ได้ รับความรู้และทักษะพื ้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่จะเอื ้อต่อการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตโดยผู้เรี ยนสามารถนําความรู้ที่ได้ รับไปใช้ ประโยชน์ สามารถเทียบโอนผลการเรี ยน และ
ยังให้ ความสําคัญแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ เข้ ามามีบทบาทและหน้ าที่ ได้ แก่ ผู้เรี ยนจะได้ รับประโยชน์ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ และสามารถเลือกรับบริ การได้ หลากหลายตามความต้ องการของ
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ตนเอง ผู้จัดการเรี ยนรู้ ซึ่งอาจเป็ นครู ภูมิปัญญาไทยที่มี แหล่งการเรี ยนรู้ สําหรั บ การศึกษาตาม
อัธยาศัย มีการดําเนินการที่หลากหลายตามศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนโดย
บูรณาการความรู้ ปลูกฝั งคุณธรรม และค่านิยมที่ดีงามซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้ องและภาคี
เครื อข่ายอาจส่งเสริ มและสนับสนุนในเรื่ องสือ่ และเทคโนโลยีเพื่อ พัฒนาวิชาการ พัฒนาแหล่งการ
เรี ยนรู้ที่หลากหลาย
2.8 บทบาทและหน้ าที่ของหน่ วยงานที่สอดคล้ องกับครูภมู ิปัญญาไทย
สํานักบริ หารการศึกษานอกโรงเรี ยน (2542) กล่าวไว้ ว่าบทบาทหน้ าที่ของสํานักบริ หาร
การศึกษานอกโรงเรี ยน ได้ แก่ กําหนดสถานภาพในอนาคต กําหนดนโยบาย/แผนงาน มีหน้ าที่ใน
การจัด การศึก ษานอกโรงเรี ย น การกระจายอํ านาจและการบริ หารบุ ค คล จัด ทํ า โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระบบข้ อมูล สารสนเทศการพัฒนาระบบ ข้ อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการวิจัยพัฒนา
กําหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา กําหนดเกณฑ์ การประกันคุณภาพ .กําหนดและจัดทําการ
ฝึ กอบรม สนับสนุนส่งเสริ มการศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริ มการฝึ กอบรมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริ ม
การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริ มเครื อข่าย สนับสนุนโครงการพิเศษ กําหนดเกณฑ์การเทียบโอน
ประสานงานส่ง เสริ ม สนับ สนุน การพัฒ นาหลัก สูต รท้ องถิ่ น สนับ สนุ น การจั ด ตัง้ กองทุ น เพื่ อ
การศึกษา ทรั พยากรทางการศึกษา จัดหน่วยบริ การเคลื่อ นที่จัดนิทรรศการเคลื่อ นที่ การจัด
กิจกรรมการศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เช่น ส่งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยว อนุรักษ์
สิง่ แวดล้ อม ส่งเสริ มงานด้ านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริ มด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม ส่งเสริ มความรู้
ด้ านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ส่งเสริ มความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการบริ โภค
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้จากภูมิปัญญาท้ องถิ่น พัฒนาระบบบริ การข่าวสารข้ อมูล ประชาสัมพันธ์ พฒ
ั นา
ระบบข้ อมูลท้ องถิ่นเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2542) กล่าวว่าบทบาทและหน้ าที่ของศูนย์ การ
เรี ยนภูมิปัญญาไทย เป็ นสถานที่ใช้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย ทังในระบบโรงเรี
้
ยน
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทเป็ นศูนย์ประสานเครื อข่ายภูมิ
ปั ญญาไทย เพื่อเป็ นศูนย์กลางแลกเปลีย่ นและพัฒนาการเรี ยนรู้ ทั ้งในระดับท้ องถิ่นและระดับชาติ
จัดเป็ นศูนย์คลังข้ อมูลของภูมิปัญญาไทย
สุมาลี สังข์ ศรี และคณะ (2550) ได้ อธิ บายถึง บทบาทของการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตามอัธยาศัยกับการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตทั ้ง3 รูปแบบ ไว้ ดงั นี ้
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1. บทบาทของการศึกษาในระบบโรงเรี ยนกับการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต คือ การศึกษา
สําหรับช่วงชีวิตในวัยเรี ยนหรื อวัยต้ นของชีวิตของแต่ละบุคคลเป็ นการศึกษาที่มีความสําคัญที่จะ
ให้ ความรู้พื ้นฐานในการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และความรู้พื ้นฐานในการแสวงหาความรู้
สําหรับช่วงชีวิตต่อไป ดังนี ้
(1) การให้ ค วามรู้ ที่ เป็ นพื น้ ฐานในการดํ า เนิ น ชี วิ ตการศึกษาในระบบเป็ น
การศึกษาที่ให้ ความรู้และทักษะอันเป็ นพื ้นฐานในการดํารงชีวิต
(2) การให้ ความรู้พื ้นฐานในการประกอบอาชีพการศึกษาในระบบโรงเรี ยนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนต้ นเป็ นต้ นมาจะเป็ นการเริ่ มปูพื ้นฐานเข้ าสูอ่ าชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้
ทันกับความเปลีย่ นแปลงต่างๆ
(3) การให้ ความรู้พื ้นฐานในการศึกษาต่อการได้ รับการศึกษาในระบบในแต่ละ
ระดับ เช่น ประถมศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนต้ น มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา
2. บทบาทของการศึกษานอกระบบต่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต คือ การศึกษาที่สามารถ
ช่วยส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี ้
(1) การศึกษานอกระบบเป็ นการศึกษาที่จดั คูข่ นานและต่อเนื่องจากการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบมุ่งให้ บริ การการศึกษาแก่ผ้ ทู ี่พลาดโอกาสจากการศึกษาในระบบ
ด้ วยเหตุผลและความจํ าเป็ น เช่น ยากจน ต้ องออกมาประกอบอาชี พ สถานศึกษาอยู่ห่างไกล
ความไม่พร้ อม และยังให้ บริ การการศึกษาต่อเนื่องสําหรับผู้ที่พ้นวัยเรี ยนไปแล้ ว ผู้ที่ประกอบอาชีพ
การงานแล้ วซึ่งยังต้ อ งการความรู้ เพิ่มเติ มเพื่อ มาใช้ ในการประกอบอาชี พและการดําเนินชี วิ ต
การศึกษานอกระบบจะบริ ก ารการศึก ษาต่อ เนื่อ งให้ แก่ ผ้ ูที่ทํ างานแล้ ว ไปจนถึงผู้ที่พ้นจากวัย
ทํางานไปสูว่ ยั
(2) กลุม่ เป้าหมายของการศึกษานอกระบบคือประชากรมากกว่าครึ่ งหนึ่งของ
ประชากรทัง้ ประเทศ ทุกวัยทุกช่วงอายุ นอกจากนัน้ การให้ บริ การการศึกษานอกระบบยังเปิ ด
กว้ างให้ แก่ ประชาชนทุกเพศ ทุกสาขาอาชี พ ทุกพื น้ ฐานการศึกษาที่ต้อ งการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม
(3) เนื ้อหาหลักสูตรหลากหลายและยืดหยุ่น เนื ้อหาหลักสูตรที่จัดบริ การโดย
กิจกรรมการศึกษานอกระบบนันมี
้ มากมายหลากหลาย ตังแต่
้ การสอนอ่านเขียน การคิดคํานวณ
เบื ้องต้ น กฎหมาย สุขภาพพลานามัย อาหาร การป้องกันโรค และวิชาชีพหลากหลายสาขาโดย
เนื อ้ หาหลักสูต รสามารถเพิ่ มเติ ม ปรั บ เปลี่ย นยืด หยุ่น ได้ อ ยู่เ สมอขึน้ อยู่กับ ความต้ อ งการของ
กลุม่ เป้าหมาย
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(4) มีความยืดหยุ่นในวิธีการจัดกิ จกรรม ระยะเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
และเอื อ้ ต่อ ความต้ อ งการของกลุ่ม เป้ าหมายการจัด กิ จ กรรมการศึก ษานอกระบบใช้ วิ ธีก ารที่
หลากหลายยืดหยุน่ ผู้เรี ยนหรื อกลุม่ เป้าหมายไม่ต้องเรี ยนแบบชั ้นเรี ยน
(5) ผู้จัดการศึกษาหรื อ ผู้ให้ ความรู้ มี ความหลากหลาย ผู้จัดการศึกษานอก
ระบบนันมิ
้ ได้ จํากัดเฉพาะสถานศึกษาเท่านั ้นเหมือนการศึกษาในระบบ แต่เป็ นหน่วยงานของรัฐ
เอกชน สมาคม องค์การท้ องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้ าน และประชาชนในท้ องถิ่น
(6) การศึกษานอกระบบมี ความยืดหยุ่นในเรื่ อ งกฎ ระเบียบต่างๆ กิจกรรม
การศึกษานอกระบบไม่มีข้อจํากัด เรื่ องอายุ เพศ อาชีพ ความสนใจของผู้เรี ยนและส่วนใหญ่ไม่มี
การกําหนดพื ้นฐานความรู้
3. บทบาทของการศึก ษาตามอัธยาศัยต่อ การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต คื อ การศึกษาที่
สามารถส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ ตลอดชีวิตโดยสามารถพิจารณาจากประเด็น ดังต่อไปนี ้
(1) การศึกษาตามอัธยาศัยช่วยให้ ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ เรี ยนรู้ การศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็ นการศึกษาสําหรับทุกคนตัง้ แต่เกิดจนตายเมื่อ เด็กอยู่ในท้ อ งแม่ก็เริ่ มเรี ยนรู้ แล้ ว
การเรี ยนรู้ ของเขาไม่มีครู สอน แต่เขาเรี ยนรู้ จากสิ่งแวดล้ อมในท้ องแม่เมื่อคลอดออกมาเด็กก็จ ะ
เรี ยนรู้จากคนในครอบครัว เรี ยนรู้จากเพื่อน จากสิง่ แวดล้ อม แม้ จะเข้ าโรงเรี ยนแล้ วบุคคลก็ยงั คง
ได้ รับการศึกษาตามอัธยาศัยจากเพื่อ น จากสิ่งแวดล้ อ มในโรงเรี ยน บุคคลจะเรี ยนรู้ จากการ
ปฏิบตั ิงาน จากเพื่อนร่วมงาน หรื อพ้ นจากวัยทํางานมาแล้ วก็ยงั เรี ยนรู้ ในลักษณะของการศึกษา
ตามอัธยาศัยจากครอบครัว สังคม สิง่ แวดล้ อม สือ่ แหล่งการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ไปจนถึงช่วงท้ ายของชีวิต
(2) การศึกษาตามอัธยาศัยช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ขึ ้นได้ ทกุ เวลาทั ้งโดยจงใจและ
ไม่จ งใจ การศึกษาตามอัธยาศัยสามารถเกิดขึ ้นได้ ทงโดยที
ั้
่กลุม่ เป้าหมายจะจงใจหรื อไม่จงใจ
เรี ยนรู้ เช่น การที่ประชาชนไปอ่านหนังสือตามห้ องสมุดหรื อแหล่งความรู้ ต่างๆ หรื อไปรับฟั งการ
บรรยายให้ ความรู้ตา่ งๆ ถือว่าเป็ นการจงใจรับความรู้ แต่ถ้าบุคคลพูดคุยกับเพื่อน ชมภาพยนตร์
ไปเดินเที่ยวในสวนสาธารณะแต่บงั เอิญได้ รับความรู้ในเรื่ องต่างๆ มาด้ วย
(3) การศึกษาตามอัธยาศัยเกิดขึ ้นได้ โดยไม่จํากัดสถานที่ผ้ ทู ี่จะรับความรู้ ด้ วย
การศึกษาตามอัธยาศัยไม่จําเป็ นจะต้ องไปที่สถานศึกษาเท่านั ้น ดังเช่น ผู้ที่ต้องการเรี ยนรู้ในระบบ
โรงเรี ยน กลุม่ เป้าหมายอาจเรี ยนรู้ อยู่ที่บ้านเรี ยนรู้ เมื่อไปทําบุญที่วดั เรี ยนรู้ เมื่อไปชมภาพยนตร์
เรี ยนรู้เมื่ออยูท่ ี่ทํางาน และเรี ยนรู้เมื่ออยูบ่ นรถเมล์ เป็ นต้ น
(4) การศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์สําหรับกลุม่ เป้าหมาย ใคร
จะเรี ยนรู้ด้วยการศึกษาตามอัธยาศัยก็ได้ ไม่มีกฎระเบียบว่าต้ องจบการศึกษาระดับนั ้นระดับนี ้มา
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ก่อนไม่มีวิธีการศึกษาที่ตายตัว ไม่มีการสอบ กลุม่ เป้าหมายต้ องการจะเรี ยนรู้เมื่อใดก็เริ่ มได้ ทนั ทีที่
ต้ อ งการจะหยุดเมื่ อ ไรก็ ทํา ได้ แ ละจะกลับ มาเรี ย นรู้ ต่อ เมื่ อ ใดก็ ได้ เช่ น การไปอ่ า นหนังสือ ใน
ห้ องสมุด การรับฟั งความรู้จากวิทยุ และการไปชมสวนสมุนไพร เป็ นต้ น
(5) กลุ่ม เป้าหมายสามารถเลือ กเรี ยนรู้ ในสิ่งที่ต นเองต้ อ งการอย่างแท้ จ ริ ง
เท่า นัน้ สํา หรั บ การศึ ก ษาประเภทอื่ น ๆ ผู้เ รี ย นหรื อ กลุ่ม เป้ าหมายต้ องศึก ษาในสิ่ ง ที่ ส ถาบัน
การศึกษาหรื อหน่วยงานจัดให้ ตามหลักสูตร ซึ่งบางเรื่ องกลุม่ เป้าหมายอาจจะต้ องการเรี ยนรู้ แต่
บางเรื่ อ งอาจเป็ นสิ่ง ที่ ไ ม่ ส นใจแต่จํ า เป็ นต้ อ งทํ า ตามหลัก สูต รแต่ สํา หรั บ กลุ่ม เป้ าหมายของ
การศึกษาตามอัธยาศัยสามารถหาแหล่งการเรี ยนรู้ ได้ อย่างกว้ างขวางไม่มีขอบเขตต้ อ งการหรื อ
สนใจเรื่ องใดก็หาความรู้ได้ เรื่ องใดไม่ต้องการรู้ก็เว้ นไป
(6) การศึกษาตามอัธยาศัยไม่ต้องเรี ยนพร้ อมกับผู้อื่น ผู้ที่เรี ยนด้ วยการศึกษา
ตามอัธยาศัยไม่จําเป็ นต้ อ งรอเรี ยนพร้ อมกับเพื่อนหรื อผู้เรี ยนพร้ อมกับคนอื่ นๆ ผู้เรี ยนพร้ อมจะ
เรี ยนรู้เมื่อใดก็สามารถเรี ยนได้ เลย
(7) การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการศึกษาที่ คู่ขนานกับการดําเนินชี วิตของ
บุคคลการดําเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละวันอาจมีการศึกษาตามอัธยาศัยเกิดขึ ้นได้ เสมอตั ้งแต่ตื่น
นอนตอนเช้ าจนกระทัง่ เข้ านอนตอนกลางคืน ภารกิจในการดําเนินชีวิตทุกอย่างสามารถทําให้ เกิด
การเรี ยนรู้ในลักษณะของการศึกษาตามอัธยาศัยได้ ทั ้งนั ้น
อุดม เชยกีวงศ์ (2551) กล่าวไว้ ว่าบทบาทหน้ าที่ของหน่วยงานต่างๆ ได้ แก่ กระทรวง
ศึกษาธิ การมีบทบาทหน้ าที่ ส่งเสริ มสนับสนุนการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตามพระราชบัญญัติในการส่งเสริ มสนับสนุนการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551โดยให้ ความสําคัญแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องตามบทบาทและหน้ าที่ดงั นี ้
1. ผู้เรี ยน ซึ่งเป็ นผู้ที่ได้ รับประโยชน์ มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนรู้ และสามารถ
เลือกรับบริ การได้ หลากหลายตามความต้ องการของตน
2. ผู้จัดการการเรี ยนรู้ สําหรับการศึกษานอกระบบและผู้จัดแหล่งการเรี ยนรู้ สําหรั บ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีการดําเนินการที่หลากหลายตามศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของผู้เรี ยน โดยบูรณาการความรู้ ปลูกฝั งคุณธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
3. ผู้สง่ เสริ มและสนับสนุน ซึง่ เป็ นผู้ที่เอื ้อประโยชน์ให้ แก่ผ้ เู รี ยน และผู้จัดการเรี ยนรู้ มี
การดําเนินการ เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
สรุ ป บทบาทและหน้ าที่ของหน่วยงานที่ได้ รับจากการกําหนดภารกิจที่ต้อ งกระทํา เช่น
บทบาทของหน่ ว ยงานที่ จัด การศึก ษา มี ห น้ า ที่ ใ นการกํ า หนดนโยบาย แผนงาน ในการจั ด
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การศึกษาการกระจายอํ านาจและการบริ หารบุคคล จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบข้ อ มูล
สารสนเทศการพัฒนาระบบ ข้ อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการวิจัยพัฒนา กําหนดเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา กําหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพ .กําหนดและจัดทําการฝึ กอบรม สนับสนุนส่งเสริ ม
การศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริ มการฝึ กอบรมและพัฒนาอาชีพ .ส่งเสริ มการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริ ม
เครื อข่าย สนับสนุนโครงการพิเศษ กําหนดเกณฑ์การเทียบโอน ประสานงานส่งเสริ มสนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่นสนับสนุนการจัดตังกองทุ
้
นเพื่อการศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษา จัด
หน่วยบริ การเคลื่อนที่จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ การจัดกิจกรรมการศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้และบทบาทหน้ าที่ของครู ภูมิปัญญาไทยคือการจัดตั ้งศูนย์การเรี ยนภูมิปัญญาไทยเพื่อ
เป็ นสถานที่ใช้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย ทั ้งในระบบโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นต้ น
2.9 บทบาทและหน้ าที่ของครูภมู ิปัญญาไทย
บทบาทและหน้ าที่ ข องครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยตามพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มีเจตนารมณ์ และสาระที่สําคัญ คือ
การเปิ ดทางสําหรั บรู ปแบบการศึกษาใหม่ๆตังแต่
้ โรงเรี ย นในบ้ า น ในวัด ในโรงเรี ยน ในสถาน
ประกอบการ เช่น มาตรา 57 ระบุวา่ ให้ หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้
มีสว่ นร่ วมในการจัดการศึกษาโดยนําประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชํานาญ และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูผ้ ทู ี่สง่ เสริ ม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา มาตรา 7 ระบุวา่ กระบวนการเรี ยนรู้ ต้ องมุ่งปลูกจิตสํานึกที่ถูกต้ อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข รู้ จัก
รักษาและส่งเสริ มสิทธิ หน้ าที่ เสรี ภาพ ความเคารพ กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี ความ
เป็ นมนุ ษ ย์ มี ค วามความภู มิ ใ จในความเป็ นไทย รู้ จั ก รั ก ษาผลประโยชน์ ส่ว นรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทังส่
้ งเสริ มศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกี ฬาและภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ น
ภูมิปัญ ญาไทย จากเจตนารมณ์ ดัง กล่าว ครู ภูมิปั ญญาไทยจึ งเข้ า มามี บทบาทสํา คัญในการ
จัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
สํา นัก งานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) กล่า วไว้ ว่า บทบาทของครู ภูมิ
ปั ญญาไทย หมายถึง ภารกิ จ ของผู้ท รงภูมิปั ญญาไทยเมื่ อ ได้ รับการยกย่อ งและเชิ ดชูใ ห้ ดํารง
ตําแหน่ง “ครู ภูมิปัญญาไทย”แล้ วจะต้ องเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ คู่คุณธรรมให้ แก่ศิษย์ทงในระบบ
ั้
โรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีศกั ดิ์ศรี และสนับสนุนให้ มีบทบาท
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หน้ าที่ ใ นการถ่ า ยทอดภูมิปั ญ ญาไทยในการจัดการศึก ษาทุก ระดับ และทุก ระบบ รวมทัง้ เป็ น
แบบอย่างและผู้นําด้ านวิธีคิด วิถีการเรี ยนรู้ และวิถีประชาธิ ปไตยรวมทังส่
้ งเสริ มสนับสนุนการ
ศึก ษาวิ จัย ด้ า นภูมิ ปั ญ ญาไทย พร้ อมทัง้ กั บ การพัฒ นากลไกการบริ ห ารและจัด การส่ง เสริ ม
ภูมิปัญญาไทยโดยเน้ นการกระจายอํานาจและการมีสว่ นร่ วมของประชาชนและชุมชนให้ เอื ้อต่อ
การส่งเสริ มเครื อ ข่ายภูมิปัญญาไทยทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อให้
ภูมิ ปั ญ ญาไทยได้ รั บ การฟื ้น ฟู ใ หม่ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ภูมิ ปัญ ญาไทยสากลโดยการถ่ า ยทอดสู่
การศึกษาอย่างสมดุลและยังยื
้ น ในลักษณะคงคุณค่าภูมิปัญญาไทยและก้ าวไกลไปกับภูมิปัญญา
ไทยสากล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546) กล่าวไว้ ว่า บทบาทและหน้ าที่ของ
ครูภมู ิปัญญาไทยและผู้เกี่ยวข้ องดังนี ้ ครูภมู ิปัญญาไทยเป็ นผู้บริ หารจัดการโครงการ กิจกรรมการ
เรี ยนรู้ตามโครงการที่นําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และเป็ นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้ กบั ผู้เรี ยนที่ได้ เข้ าร่วมโครงการ และหน้ าที่ของครูภมู ิปัญญาไทย คือ
1. ดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามที่ระบุในโครงการส่งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู้
2. ประสานงานกับ หน่วยงานให้ การศึก ษาในระบบ เช่น โรงเรี ย น มหาวิท ยาลัย
การศึกษานอกระบบ เช่น กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน กรมการพัฒนาชุมชน แหล่งเรี ยนรู้ ตาม
อัธยาศัย พิพิธภัณฑ์ ห้ องสมุด เป็ นต้ น
3. ขยายเครื อข่ายการเรี ยนรู้สบู่ ุคคล/กลุม่ /ชมรม/ชุมชน/องค์กร และผู้สนใจ
4. ให้ ข้อมูล รวบรวม บันทึก สรุ ปบทเรี ยน ตรวจสอบความถูกต้ องร่ วมกับผู้ช่วยครู
ภูมิปัญญาไทย
5. เป็ นผู้นํ า เสนอการเรี ย นรู้ ภูมิ ปั ญญาไทยให้ กับ สถานศึก ษาทุก รู ป แบบ ได้ แ ก่
โรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนย์การเรี ยนรู้ของกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
บทบาทของผู้ช่วยครูภมู ิปัญญาไทย คือ เป็ นเลขานุการ บันทึกและอํานวยความสะดวก
ให้ ครูภมู ิปัญญาไทย ดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามโครงการ และเป็ นผู้รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ และหน้ าที่ของผู้ช่วยครู ภูมิปัญญาไทย คือ ร่ วมดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตาม
โครงการส่งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย ดังนี ้
1. รวบรวมและจดบันทึกข้ อมูลของครูภมู ิปัญญาไทย
2. สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการส่งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู้
3. เป็ นผู้อํานวยความสะดวกและแก้ ไขปั ญหาเบื ้องต้ นร่วมกับครูภมู ิปัญญาไทย
4. นําเสนอปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการส่งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู้
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5. เป็ นผู้ประสานงานและร่วมมือในการจัดทําข้ อมูล ข้ อคิดเห็น ตลอดจนการทํางาน
ร่วมกับผู้ประสานงานภาคเพื่อดําเนินการให้ โครงการส่งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของครู ภูมิปัญญา
ไทยบรรลุตามวัตถุประสงค์
สุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2550) กล่าวไว้ ว่า บทบาทของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดทํา
ศูนย์การเรี ยนรู้ ในรายงานการวิจยั เรื่ อง ภูมิปัญญาไทยกับการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และการประกอบ
อาชีพ ในการจัดการศึกษาในระบบโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สรุปสาระสําคัญ บทบาทของครูภมู ิปัญญาไทย ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. การศึกษาในระบบโรงเรี ยนครูภมู ิปัญญาไทย ช่วยสอนและเผยแพร่ องค์ความรู้ กับ
นักเรี ยน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามความต้ องการ ช่วยในการจัดทําและพัฒนา
หลักสูตรท้ องถิ่น และใช้ ศูนย์การเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาไทยเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ทั ้งในด้ านการศึกษา
และดูงาน ทังในภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิกบั นักเรี ยน นักศึกษา ครู
2. การศึก ษานอกระบบ ครู ภูมิปัญ ญาไทยช่ว ยสอนและเผยแพร่ อ งค์ ความรู้ ใน
ลักษณะของการจัดการศึกษานอกระบบให้ กับหน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน สอนและ
เผยแพร่องค์ความรู้กบั ประชาชนและกลุม่ สนใจต่างๆ เช่น กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ หนุ่มสาว หรื อ กลุม่
อาชีพต่างๆ ที่ต้องการองค์ความรู้ในเรื่ องนั ้นๆ และช่วยจัดทําและพัฒนาหลักสูตรด้ านอาชีพ เช่น
การทอผ้ า ศิลปะการต่อ สู้ประจํ าชาติ การทํากลองยาว การทําเครื่ อ งดนตรี พืน้ บ้ าน งานด้ า น
แกะสลักไม้ หมอลํา และลิเก
3. การศึกษาตามอัธยาศัย ครู ภูมิปัญญามีบทบาทในการช่วยสอน เป็ นวิทยากร
ส่งเสริ มและสนับสนุนองค์ ความรู้ ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมในลักษณะของการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ การเผยแพร่ ความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ ทั ้งในหนังสือพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ VDO และ VCD
ถวัลย์ มาศจรัศ (2553) กล่าวไว้ ว่าบทบาทของครู ภูมิปัญญาไทยมีความสําคัญต่อการ
ปฏิรูปการศึกษาของไทย ปรากฏขึ ้น ตามแผนพัฒนาการศึกษาการของชาติ ตัง้ แต่ปีพุทธศักราช
2535 และเป็ นนโยบายที่ สําคัญของสํา นักงานคณะกรรมการ การศึก ษาแห่งชาติ กลุ่ม ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็ นคณะทํ างาน นโยบายทีเด่น ชัดคือ เรื่ อ งการนําภูมิ ปัญญาเข้ า สู่
การศึกษาของชาติ กระบวนการค้ นหาผู้ที่อนุรักษ์ ฟื น้ ฟู สืบสาน สร้ างสรรค์ พัฒนาต่อยอด ส่งเสริ ม
เสริ มสร้ างผู้ทรงภูมิปัญญา การแลกเลี่ยนและการวิจัยภูมิปัญญาไทย ซึ่งยังคงดํารงวิถีชีวิตบน
พืน้ ฐานของภูมิ ปัญ ญาไทยอย่า งมั่น คง และประสบความสํา เร็ จ ในการนํ า ภูมิ ปั ญญามาเป็ น
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นวัตกรรมแก้ ไขวิกฤตการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตและสังคมจนเป็ นแบบอย่าง จนได้ รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติเป็ นครูภมู ิปัญญาไทย เพื่อทําหน้ าที่ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาไทยเข้ าสูก่ ารศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ถวัลย์ มาศจรัส (2555) กล่าวไว้ ว่า ครู ภูมิปัญญาไทยที่ได้ รับการประกาศยกย่องเชิดชู
เกี ยรติ จํานวน 437 คน ในทุกภูมิภาคได้ ทําหน้ าที่ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาไทย เข้ าสู่การจัด
การศึก ษาทัง้ 3 รู ป แบบ ได้ แก่ การศึก ษาในระบบ การศึก ษานอกระบบ และการศึก ษาตาม
อัธยาศัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
โดยผ่านศูนย์การเรี ยนรู้ ภูมิปัญญา ของครู ภูมิปัญญาไทยและตามที่ได้ รับเชิญจากหน่วยงานทาง
การศึกษา ทัง้ การศึกษาระดับขันพื
้ ้นฐาน การศึกษานอกระบบ อุดมศึกษา และการศึกษาตาม
อัธยาศัย และได้ ทําหน้ าที่การเป็ นผู้นําชุมชน ครู ภูมิปัญญาไทย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญา
ไทยให้ แก่หน่วยงานต่างๆ หลากหลายหน่วยงาน
นิวตั ต์ น้ อยมณี (2555) กล่าวไว้ ว่า บทบาทของครู ภูมิปัญญาต่อการจัดการเรี ยนการ
สอน ตามมาตรา 12 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีดงั นี ้ 1) สอนความรู้ ด้านทฤษฎีจาก
ประสบการณ์ จ ริ ง ของครู ภูมิ ปั ญญา 2) สอนความรู้ ด้ า นปฏิ บัติ จ ริ ง 3) ถ่ า ยทอดความรู้ และ
ประสบการณ์ 4) ให้ การฝึ กอบรม 5) สืบสานทางวัฒนธรรม 6) สร้ างสรรค์ความคิดใหม่ๆ 7) จรรโลง
องค์ความรู้ 8) จัดองค์ความรู้ที่เหมาะแก่สภาพแวดล้ อม และ 9) สืบทอดความคิด ความเชื่อการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ศักดา คงเพชร (2555) ได้ กล่าวไว้ ใน ปาฐกถาพิเศษ เรื่ อง บทบาทครู ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ต่อการศึกษาของชาติ ในการประชุมสมัชชาครูภมู ิปัญญาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ไว้ วา่ คนไทยล้ วนมีความรู้ และความสามารถพิเศษในด้ านต่างๆ
แต่ต้องอาศัยการกระตุ้นให้ แสดงความสามารถพิเศษนั ้นออกมาและถ่ายทอดสูผ่ ้ อู ื่นในรู ปแบบของ
ภูมิปัญญาที่ผ่านการสัง่ สม เก็ บเกี่ ยวทักษะและประสบการณ์ มาอย่างยาวนาน ซึ่งภูมิปัญญา
เหล่านี ้สามารถนํามาพัฒนาและต่อยอดสร้ างเป็ นรายได้ ให้ กบั คนไทย โดยเฉพาะการดึงภูมิปัญญา
ที่เป็ นเอกลักษณ์ ของชาติไทยประกอบกับลักษณะเด่นทางด้ านภูมิศาสตร์ ของท้ องถิ่นมาสร้ างจุด
ขาย สร้ างรายได้ ให้ กับประเทศ เมื่อ ก้ าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยสํานักงานส่งเสริ ม
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัย จะต้ องเป็ นสื่อกลางในการรวบรวมและ
จัดทําแหล่งข้ อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาของแต่ละท้ องถิ่น ซึ่งประกอบด้ วยภูมิปัญญา 9 ด้ าน ได้ แก่
ด้ า นเกษตรกรรม ด้ า นอุ ต สาหกรรมและหัต ถกรรม ด้ า นการแพทย์ แ ผนไทย ด้ า นการจัด การ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ด้ านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้ านศิลปกรรม ด้ านภาษาและ
วรรณกรรม ด้ านปรัชญา ศาสนา ประเพณี และด้ านโภชนาการ ในรู ปแบบของ CD หรื อ Website
ที่สามารถเข้ าถึงได้ ตลอดเวลา เพื่อความสะดวกในการค้ นคว้ าหาข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์และเสริ ม
รายได้ ให้ กบั ประชาชน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555) กล่าวไว้ ว่า ความสําคัญของ ครู ภูมิปัญญา
ไทยคือใคร และมีบทบาทสําคัญอย่างไรในการจัดการศึกษาของชาติ ครู ภูมิปัญญาไทย เกิดขึ ้น
ครัง้ แรกเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542ซึง่ ตระหนักและให้
ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทยที่กําลังจะสูญหายไปจากสังคมและริ เริ่ มจัดทํา
นโยบายส่งเสริ มภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา ตามแผนการดําเนินการ 4 แผนงานได้ แก่
แผนงานที่ 1 การส่งเสริ มภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา แผนงานที่ 2 การส่งเสริ ม การสํารวจ
และวิจยั เรื่ องภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา แผนงานที่ 3 การยกย่องครู ภูมิปัญญาไทยในการ
จักการศึกษาแผนงานที่ 4 การบริ หารและจัดการในการนําภูมิปัญญาไทยเข้ าสูก่ ารจัดการศึกษา
โดยในแผนงานที่3ได้ กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายสําคัญไว้ ว่า เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผ้ ูทรง
ภูมิปัญญาไทยให้ มีบทบาทสําคัญในการนําภูมิปัญญาเข้ าสู้การศึกษาในฐานะ “ครูภมู ิปัญญา” ทํา
หน้ า ที่ถ่ ายทอดภูมิปั ญญาเข้ า สู่ก ารศึก ษาในระบบ การศึก ษานอกระบบ และการศึก ษาตาม
อัธ ยาศัย อย่า งมี ศัก ดิ์ ศ รี ตามพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห่ง ชาติ 2 542และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สรุปได้ วา่ บทบาทของภูมิปัญญาไทยคือการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตโดยใช้ ศูนย์การ
เรี ยนรู้ครูภมู ิปัญญาไทยและครูภมู ิปัญญาไทยเป็ นผู้สืบทอด ถ่ายทอด องค์ความรู้ ประสบการณ์
ใน 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ าน
สือ่ อุปกรณ์การ เรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผล สูก่ ารจัดการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบ
โรงเรี ยน ตามอัธยาศัย ตามแนวคิดการใช้ ภูมิปัญญาไทยเป็ นฐานทางความคิดสําหรับการพัฒนา
ประเทศเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในสัง คม ตามความเหมาะสม ตามศัก ยภาพ
สภาพแวดล้ อม ของบริ บทในชุมชนและท้ องถิ่น
2.10 บทบาทของครู ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่ งชาติท่ สี อดคล้ องกับครูภมู ิปัญญาไทย
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่สําคัญ ในการประกอบวิชาชี พครู นอกจากจะมี มาตรฐาน
วิช าชี พครู เป็ นแนวทางการดําเนินงานแล้ ว พ.ร.บ. การศึกษาแห่ง ชาติ ได้ กําหนดแนวทางจัด
การศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของผู้มีหน้ าที่จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ไว้ ด้วยซึ่งผู้ประกอบ
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วิชาชีพครู จะต้ องยึดถือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่มา (http://www.moe.go.th/wijai/teacher.htm)
ซึง่ มีดงั นี ้
มาตรา 22 ระบุวา่ การจัดการเรี ยนการสอน โดยยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสําคัญที่สดุ รวมถึงจะต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 ระบุว่าการจัดสาระการเรี ยนรู้ โดยเน้ นความสําคัญทั ้งความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรี ยนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาดังนี ้
1. ความรู้ เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ ของตนเองกับสังคม ได้ แก่ ครอบครั ว
ชุมชนชาติ สังคมโลก รวมทังความรู
้
้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของสังคมไทย และระบบ
การเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
2. ความรู้ และทักษะ ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทังความรู
้
้ ความเข้ าใจ
และประสบการณ์ เรื่ องการจัดการ การบํารุ งรักษา และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อมอย่างสมดุลยัง่ ยืน
3. ความรู้ เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกี ฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยุกต์ใช้ ภมู ิปัญญา
4. ความรู้ และทัก ษะด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ด้ านภาษา เน้ น การใช้ ภาษาไทยอย่า ง
ถูกต้ อง
5. ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข
มาตรา 24 วรรค 1 ระบุวา่ การจัดเนื ้อหาสาระ และกิจกรรม ให้ สอดคล้ องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรี ยน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
มาตรา 24 วรรค 2 ระบุ ว่าการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัด การ การเผชิ ญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ ปัญหา
มาตรา 24 วรรค 3 ระบุว่าการจัดกิจกรรม ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จ ริ ง
ฝึ กการปฏิบตั ิ ให้ ทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง
มาตรา 24 วรรค 4 ระบุว่าการจัดการเรี ยนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ ด้ าน
ต่างๆ อย่างได้ สดั ส่วนสมดุลกัน รวมทังปลู
้ กฝั งคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ ในทุกวิชา
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มาตรา 24 วรรค 5 ระบุว่าการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สื่อการเรี ยน และอํานวย
ความสะดวกเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทังสามารถใช้
้
การวิจัย เป็ นส่วน
หนึง่ ของกระบวนการเรี ยนรู้ทงนี
ั ้ ้ ผู้สอนและผู้เรี ยนอาจเรี ยนรู้ไปพร้ อมกัน จากสื่อการเรี ยนการสอน
และวิทยากรประเภทต่างๆ
มาตรา 24 วรรค 6 ระบุว่าการจัดการเรี ยนรู้ ให้ เกิ ดขึ ้นได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
ประสานความร่ วมมื อ กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน ทุกฝ่ าย เพื่อ ร่ วมกัน
พัฒนาการเรี ยนตามศักยภาพ
มาตรา 26 ระบุว่าการจัดการประเมิ นผู้เรี ยน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรี ยน
ความประพฤติ สัง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย น การร่ ว มกิ จ กรรม และการทดสอบควบคู่ไ ปใน
กระบวนการเรี ยนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา
มาตรา 27 และมาตรา 28 ระบุว่าการจัดทําสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปั ญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้ องถิ่นรวมทังคุ
้ ณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
เป็ นสมาชิ กที่ดีของครอบครั ว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยสาระของหลักสูตร ทังที
้ ่เป็ น
วิชาการและวิชาชีพ ต้ องมุ่งพัฒนาคน ให้ มีความสมดุล ทังด้
้ านความรู้ ความคิด ความสามารถ
ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรา 29 ระบุว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ส่งเสริ มความเข้ มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ภายในชุมชน เพื่อให้ ชุมชนมีการจัด
การศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้ อมูล ข่าวสาร และรู้ จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากร
ต่า งๆ เพื่อ พัฒนาชุ มชนให้ สอดคล้ อ งกับ สภาพปั ญ หา และความต้ อ งการ รวมทัง้ หาวิ ธีก าร
สนับสนุนให้ มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การพัฒนา ระหว่างชุมชน
มาตรา 30 ระบุว่า การพัฒนากระบวนการเรี ย นการสอน ที่ มี ประสิทธิ ภ าพ และ
ดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน แต่ละระดับการศึกษา
มาตรา 66 ระบุว่าการพัฒนาขีดความสามารถ ในการใช้ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาของ
ผู้เรี ยน เพื่อให้ มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้
ด้ วยตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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มาตรา 53 ระบุ ว่ า การปฏิ บั ติ ง าน และประพฤติ ป ฏิ บัติ ต นตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ครู การดําเนินงานจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ขึ ้นกับผู้เรี ยนและชุมชนตาม
แนวทางที่กล่าวมาแล้ วเป็ นบทบาทของครู ซึ่งถื อ ว่าเป็ นบุคลากรหลักในการปฏิรูปการศึกษา
สามารถจะดําเนินได้ เลยตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอคําสัง่ หรื อทิศทางจากกระทรวง หรื อ หน่วยงาน
ต้ น สัง กัด แต่อ ย่างใด เนื่อ งจากสิ่ง ที่ป รากฏเป็ นแนวทางจัด การศึก ษาอยู่ในพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ ล้ วนเป็ นหลักวิชาครู ผู้ประกอบวิชาชีพครู หรื อ ครูมืออาชีพ ได้ ศึกษาเล่าเรี ยน
และฝึ กอบรมแล้ วทังสิ
้ ้น ถ้ าครู ได้ เริ่ มต้ นเปลี่ยนแปลงหรื อปฏิรูป การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ แก่
ผู้เรี ยนเสียแต่บัดนีก้ ็จะเป็ นการเรี ยก “ความเป็ นมื ออาชี พ” ของครู กลับคืนมา คุณภาพและ
มาตรฐานการประกอบอาชีพของครูก็จะสูงขึ ้น ทําให้ ครูมีศกั ดิ์ศรี เป็ นที่ยอมรับนับถือและไว้ วางใจ
จากสาธารณชนโดยทัว่ กัน
สรุปได้ วา่ บทบาทของครู ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติที่สอดคล้ องกับครู ภูมิปัญญา
ไทยในฐานะผู้มีบทบาทเป็ นครู ผ้ สู อนระบุว่าการจัดการเรี ยนการสอน การจัดสาระการเรี ยนรู้ โดย
เน้ นความสําคัญทังความรู
้
้ คุณธรรม ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ ของตนเองกับสังคม
ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญา
ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยการจัดเนื ้อหาสาระ
และกิจกรรม ให้ สอดคล้ องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรี ยน โดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ด้ านทักษะ ด้ านกระบวนการคิด ด้ านการจัดการ ด้ านการเผชิญสถานการณ์ และ
ด้ านการประยุกต์ความรู้ รวมถึงการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สื่อการเรี ยน และอํานวยความ
สะดวกเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ สามารถเกิดขึ ้นได้ ทกุ เวลา ทุกสถานที่
2.11 บทบาทของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับการส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิตตามสาระการเรี ยนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี ้
1. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาระทักษะการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ 1.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู้ ด้วย
ตนเอง
มาตรฐานที่ 1.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการใช้ แหล่ง
เรี ยนรู้
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มาตรฐานที่ 1.3 มีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการจัดการ
ความรู้
มาตรฐานที่ 1.4 มีความรู้ความเข้ าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีตอ่ การคิดเป็ น
มาตรฐานที่ 1.5 มีความรู้ความเข้ าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีตอ่ การวิจยั อย่างง่าย
สาระการประกอบอาชีพ
มาตรฐานที่ 3.1 มี ความรู้ ความเข้ าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพมองเห็น
ช่องทาง การเข้ าสูอ่ าชีพสามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้ ตามความ ต้ องการ และศักยภาพ
ของตนเอง
มาตรฐานที่ 3.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะในอาชีพทีตดั สินใจเลือก
มาตรฐานที่ 3.3 มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการจัดการอาชีพ อย่างมีคณ
ุ ธรรม
มาตรฐานที่ 3.4 มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการพัฒนาอาชีพ ให้ มีความมั่นคง
สาระทักษะการดําเนินชีวิต
มาตรฐานที่ 4.3 มีความรู้ ความเข้ าใจ และเจตคติที่ดี เกี่ยวกับศิลปะ และ
สุนทรี ยภาพ
สาระการพัฒนาสังคม
มาตรฐานที่ 5.2 มี ความรู้ ความเข้ าใจ เห็นคุณค่าและสืบทอดศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี เพื่อการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติสขุ
2. หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้ าใจความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล
สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้ าใจความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งดนตรี ประวัติ ศ าสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล
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สาระที่ 3 นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ 3.2 เข้ าใจความสัมพัน ธ์ ระหว่างนาฏศิล ป์ ประวัติ ศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล
สรุ ปได้ ว่าความสําคัญของครู ภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตตาม
สาระการเรี ยนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีบทบาท
สําคัญในการจัดการเรี ยนรู้ ตามโครงสร้ างของหลักสูตรดังกล่าวในฐานะผู้จัดกระบวนการเรี ยนรู้
ตามความหมายคําว่าครู ที่ (ยนต์ ชุ่มจิต, 2550) กล่าวไว้ ว่าครู มีหน้ าที่ และความรับผิดชอบตาม
ความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “TEACHER” มีความหมายดังนี ้
T (Teaching) คือการสอนหมายความว่า ครู มีหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อการสอน
ศิษย์ให้ มีความรู้
E (Ethics) คือจริ ยธรรมหมายความว่า ครู มีหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อการอบรม
ปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรมให้ กบั นักเรี ยน
A (Academic) คือวิชาการหมายความว่า ครูมีหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อวิชาการ
ทังของตนเองและของนั
้
กเรี ยน
C (Culture Heritage) คือการสืบทอดวัฒนธรรมหมายความว่า ครู มีหน้ าที่และความ
รับผิดชอบต่อการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามให้ คงอยูต่ อ่ ไป
H (Human Relationship) คือ มนุษย์ สมั พันธ์ หมายความว่า ครู มีหน้ าที่และความ
รับผิดชอบในการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีกบั บุคคลต่างๆ ที่ครูต้องเกี่ยวข้ อง
E (Evaluation) คือการประเมินผลหมายความว่า ครู มีหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อ
การประเมินผลการเรี ยนของศิษย์
R (Research) คือการวิจัยหมายความว่า ครู มีหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อการวิจัย
เพื่อหาความรู้และความจริ งเพื่อแก้ ปัญหาการเรี ยนการสอนและแก้ ปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรี ยน
สรุปได้ วา่ ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีบทบาทและหน้ าทีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยทําหน้ าที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เข้ าสูก่ ารจัดการเรี ยนรู้ ทั ้ง 3 รู ปแบบ ได้ แก่การจัดการเรี ยนรู้ ใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยตามสาระการเรี ย นรู้ ศิ ลปะหลักสูต รการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551และหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551
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ในบทบาทของครู ภูมิปัญญาไทยในฐานะครู ด้ านผู้สอน ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร ด้ านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสือ่ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผล นําไปสูก่ ารสืบ
ทอดผลงานด้ านศิลปกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ตอนที่ 3 ทฤษฎีบทบาท
3.1 ความหมายของบทบาท
จากการศึก ษาแนวความคิดทฤษฎีแ ละผลงานวิ จัยที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ บทบาทหน้ า ที่และ
พจนานุกรม พ.ศ. 2542 ได้ ให้ ความหมายของบทบาท Role หมายถึง การทําหน้ าที่ ที่กําหนดไว้ เช่น
บทบาทของพ่ อ แม่ บทบาทของครู แ ละความหมายเชิ ง วิ ช าการที่ มี นัก วิ ช าการทัง้ ไทยและ
ต่างประเทศได้ ให้ ความหมายของคําว่า บทบาท ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Role ที่หมายถึง
เรื่ อ งของพฤติก รรมและหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เพื่อ เป็ นการแสดงให้ เ ห็น ว่า เมื่ อ บุ ค คลดํ า รง
ตําแหน่งใด ก็ ควรแสดงพฤติกรรมให้ ตรง และเหมาะสมกับหน้ าที่ ความรับผิดชอบนัน้ มีนักการ
ศึกษาได้ ให้ ความหมายของคําว่า บทบาท หรื อ Role ไว้ และบางท่านได้ สรุ ปความหมาย ใน
ลักษณะใกล้ เคียงกัน ดังต่อไปนี ้
สุพตั รา สุภาพ (2540) กล่าวไว้ ว่า บทบาท หมายถึงการปฏิบตั ิตามสิทธิ และหน้ าที่ของ
สถานภาพของตําแหน่ง เช่น มีตําแหน่งเป็ นพ่อ บทบาท คือ ต้ องเลี ้ยงดูลกู เป็ นครู บทบาท คือ สัง่
สอน อบรมนักเรี ยนให้ ดี เป็ นคนไข้ บทบาท คือ ปฏิบตั ิตามหมอสัง่ แพทย์
ณัฏฐพร ชินบุตร (2547) กล่าวไว้ วา่ บทบาท หมายถึงการกระทําหรื อพฤติกรรมของบุคคล
ที่แสดงออกมาตามตําแหน่งหน้ าที่ทางสังคม ที่ตนดํารงอยูใ่ นขณะนั ้น ซึง่ จะต้ องขึ ้นอยู่กับสิทธิ และ
หน้ าที่ของตําแหน่ง และยังต้ องเป็ นไปตามความคาดหวัง ของตนเอง และผู้อื่นที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์
กันด้ วย
ปรี ชา สุวงั บุตร (2547) กล่าวไว้ ว่า บทบาท หมายถึงการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
ตามสถานภาพ หรื อตําแหน่ง หรื อสิทธิ หน้ าที่หรื อบรรทัดฐานทางสังคม ที่มีความคาดหวังต่อ การ
กระทําของบุคคลกลุม่ คน และสังคม เพื่อให้ เกิดการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันในสังคมนั ้น
สําเริ ง กล้ าหาญ (2549) กล่าวไว้ ว่า บทบาท หมายถึงแนวทางของการแสดงออกหรื อ
ปฏิบตั ิตามอํานาจหน้ าที่ที่กําหนดไว้ ในตําแหน่งทางสังคม ทางหน้ าที่การงาน ตามสภาพแวดล้ อม
ของแต่ละบุคคลที่เป็ นอยูข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ
ว่าด้ วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
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บุญตา ไล้ เลิศ (2550) กล่าวไว้ ว่า บทบาท หมายถึงการปฏิบตั ิตามสิทธิ และหน้ าที่ของ
สถานภาพของตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งที่บุคคลได้ รับ ต้ องมีบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบตามที่
กําหนดไว้ ตามบทบาทของตําแหน่งนัน้ และคล้ อยตามความมุ่งหวังของสังคม เช่น บทบาทของ
ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาก็ ห มายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
เกี่ยวข้ องกับงานในหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิในสถานศึกษานั ้น
สินธร คําเหมือน (2550) กล่าวไว้ ว่า บทบาท หมายถึงความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
พฤติกรรมที่คาดหวัง หรื อ การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดจากการ มี ปฏิสมั พันธ์ กับบุคคลอื่ น
และได้ แสดงออกตามบทบาท
Cohen (1979) กล่าวไว้ วา่ บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่ถูกคาดหวังโดยผู้อื่นสําหรับผู้
ดํารงตําแหน่งนันจะด้
้ องปฏิบตั ิและ ยังให้ คําอธิบายเรื่ องความหมายซึง่ สรุ ปได้ วา่ เป็ นบทบาทที่ถูก
กําหนด (prescribed Role) ถึงแม้ วา่ บุคคลบางคนจะไม่ได้ ประพฤติปฏิบตั ิตามบทบาทที่คาดหวัง
โดยผู้อื่น แต่เรา ก็ยงั คงยอมรับว่าบุคคลจะต้ องปฏิบตั ิไปตามบทบาทที่สงั คมกําหนดให้ และส่วน
บทบาท ที่ปฏิบัติจริ ง (Enacted Role) เป็ นวิธีการที่บุคคลได้ แสดงหรื อ ปฏิบตั ิอ อกมาจริ งตาม
ตําแหน่งของเขา ส่วนความไม่ตรงกันของบทบาทที่ถูกกําหนดกับบทบาทที่ปฏิบัติจริ ง นั ้นอาจมี
สาเหตุมาจาก บุคคลขาดความเข้ าใจในส่วนร่วมของบทบาทที่ต้องการ บุคคลไม่เห็นด้ วย หรื อไม่
ลงรอยกับบทบาทที่ ถูก กํ าหนด และบุ คคลไม่ มีค วามสามารถที่ จะแสดงบทบาทนัน้ ได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
สรุปได้ วา่ ความหมายของบทบาท หมายถึง การแสดงพฤติกรรมตามบทบาทและหน้ าที่
ต่อความรับผิดชอบตามสถานภาพของตําแหน่งทางสังคมที่ดํารงอยู่หรื อได้ รับการมอบหมายตาม
ความคาดหวังของ บุคคล กลุม่ คน และสังคม เพื่อให้ เกิดการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันในสังคมนันๆ
้
ตามสภาพแวดล้ อมของแต่ละบุคคลที่เป็ นอยู่ เช่น บทบาทหน้ าที่ของครู คือ การสอน บทบาทหน้ าที่
ของพ่อแม่ คือ เลี ้ยงดูบุตร ธิดาอบรมสัง่ สอนให้ เป็ นคนดีของสังคม
3.2 ความสําคัญ และประเภทของบทบาท
เดโช สวนานนท์ (2518) กล่าวไว้ ว่าบทบาทจะต้ องประกอบด้ วยลักษณะ 4 ประการ
ดังต่อไปนี ้ 1) รู้ สภาพของตนในสังคม 2) คํานึงถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ อ งกับผู้อื่ น 3) คํานึงถึง
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับผู้อื่น 4) ประเมินผลการแสดงบทบาทของตนเอง นอกจากนี ้ เดโช สวนานนท์
ยัง ได้ ส รุ ป ความสํ า คัญ ของบทบาทตามที่ Cohen(1987) กล่า วไว้ ว่า คื อ การที่ ส ังคมกํ าหนด
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เฉพาะเจาะจงให้ บุคคลปฏิบตั ิหน้ าที่ตามบทบาทใดบทบาทหนึ่งนัน้ เรี ยกว่า บทบาทที่ถูกกํ าหนด
ถึงแม้ วา่ บุคคลบางคนมิได้ ประพฤติปฏิบตั ิตามบทบาทที่สงั คมกําหนดให้ ส่วนบทบาทที่ปฏิบตั ิจริ ง
คือ การที่บุคคลได้ แสดงหรื อ ปฏิบตั ิจริ งตามตําแหน่งที่ได้ รับซึ่งความไม่ตรงกันของบทบาทที่ถูก
กําหนดกับบทบาทที่ถกู ปฏิบตั ิจริ งนันอาจมี
้
สาเหตุมาจากปั จจัยดังต่อไปนี ้ 1) บุคคลขาดความเข้ าใจ
ในบทบาทที่สงั คมต้ องการ 2) ความไม่เห็นด้ วยหรื อไม่ลงรอยกับบทบาทที่ถูกกําหนด 3) บุคคลไม่มี
ความสามารถที่จะแสดงบทบาทนันได้
้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น
ธนารั ตน์ เทพโยธิ น (2544) ได้ ส รุ ปความสําคัญของทฤษฎีบทบาทตามทฤษฎีของ
Linton กล่า วไว้ ว่า สถานภาพหรื อ ตํา แหน่ง คือ ตัว กํ า หนดบทบาทให้ แก่ บุค คล สถานภาพเป็ น
นามธรรม หมายถึงฐานะหรื อตําแหน่ง ดังนั ้นเมื่อกําหนดตําแหน่งใดขึ ้นก็จําเป็ นจะต้ องมีบทบาท
หรื อภาระหน้ าที่กํากับตําแหน่งนัน้ ไว้ เสมอ และทฤษฎีของ Scott กล่าวไว้ ว่า บทบาทที่สําคัญมี 5
ประการดังนี ้ 1) บทบาทเป็ นความคาดหวังที่เกิดขึ ้นในตําแหน่งที่มิได้ เกี่ยวข้ องหรื อมุ่งไปที่ตวั บุคคล
2) บทบาทมี ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมในการทํา งาน บทบาทในองค์ ก รเป็ นพฤติ กรรมที่ ถูก
คาดหวัง ให้ ป ฏิบัติ ง านเหล่า นัน้ 3) บทบาทนัน้ ยากที่ จ ะกํ าหนดชี เ้ ฉพาะลงไปได้ อ ย่า งชัด เจน
4) บทบาทจะทําให้ บุคคลเกิดการเรี ยนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ 5) บทบาทกับงานไม่ใช่เป็ น
สิง่ เดียวกันบุคคลอาจมีหลายบทบาทได้
แสวง รัตนมงคลมาศ (2545) ได้ จําแนกลักษณะของบทบาทไว้ 5 ประการและได้ สรุ ป
ความหมายตามลักษณะของบทบาทดังนี ้ 1) บทบาทในอุดมคติ (Ideal Roles) คือ บทบาทที่ควร
จะเป็ นไปตามอุดมคติ อุดมการณ์ หรื อหลักการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง 2) บทบาทที่เป็ นจริ ง (Actual
Roles) คือ ข้ อ เท็จจริ งในด้ านกิ จกรรมหรื อ ผลงานที่ได้ ปฏิบตั ิจริ ง 3) บทบาทที่รับรู้ (Perceived
Role) คือ ความรู้ ความเข้ าใจในหน้ าที่ความรั บผิดชอบหรื อ ภารกิ จของตนว่าควรเป็ นอย่างไร
4) บทบาทที่คาดหวัง (Expecting Role) คือบทบาทที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งมุ่งหวังและต้ องการให้ อีก
ฝ่ ายหนึง่ ประพฤติปฏิบตั ิ
Linton (อ้ างถึงใน สุภา สกุลเงิน, 2545) เป็ นนักมานุษยวิทยาคนแรกที่ให้ แนวคิดในเรื่ อง
ฐานะตําแหน่ง (Status) และบทบาท (Role) ของฐานะตําแหน่งซึ่ง Linton กล่าวไว้ ว่าสังคมตังอยู
้ ่
บนรากฐานของการปฏิบตั ิตอบโต้ ของคนในสังคมนั ้น (Seciprocal Behavior) ถ้ าหากคนไม่มีการ
กระทําตอบโต้ แนวคิดในเรื่ อ งฐานะตํา แหน่ง และบทบาทจะไม่เกิ ดขึน้ Linton เห็น ว่าฐานะ
ตําแหน่งเป็ นนามธรรม หมายถึง ตําแหน่ง ต่างๆ ที่มีอยู่ในรู ปแบบหนึ่ง (A Particular Pattern) ซึ่ง
จะเป็ นเครื่ อ งที่กําหนดบทบาทของ ตําแหน่งนัน้ ๆ ได้ ว่าจะมี ภารกิ จหน้ าที่อย่างไร เพราะฉะนั ้น
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ตําแหน่งจึง เป็ นสิ่งที่คู่กับ บทบาท นอกจากนัน้ Linton ยังได้ จํ าแนกชนิด ของฐานะตํ าแหน่ง
ออกเป็ น 2 ชนิดดังนี ้ 1) ฐานะตําแหน่งที่ได้ มาโดยกําเนิด (Ascribed Status) 2) ฐานะตําแหน่งที่
ได้ มาโดยการกระทํา (Achieved Status) นอกจากนี ้ สุภา สกุลเงิน (2545) ยังไดสรุ ปแนวคิดของ
Linton เกี่ ยวกับทฤษฎีบทบาทไว้ ว่า คือ การที่บุคคลจะสามารถปฏิบัติหน้ าที่ตามบทบาทที่ถูก
กําหนดไว้ ได้ ดีหรื อไม่นนย่
ั ้ อมขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบดังนี ้ 1) ลักษณะเฉพาะของสังคมหรื อชุมชน 2)
วัฒนธรรม ประเพณีและความปรารถนาของสังคมที่เกี่ยวข้ อง 3) บุคลิกภาพและความจําเป็ นของ
บทบาทองค์ ประกอบที่กล่าวมานีจ้ ะทําให้ บุคคลแสดงถึงบทบาทตามนัยสิท ธิ หน้ าที่ และตาม
สถานภาพของตน
Allport (1973) ได้ เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการแสดงบทบาทของบุคคลว่าขึ ้นอยู่กับ
ปั จจัยที่เกี่ยวของ ดังต่อไปนี ้
1. บทบาทที่สงั คมคาดหวัง (Role Expectation) คือ บทบาทที่สงั คมคาดหวังใน
บุคคลปฏิบตั ิตามความคาดหวังที่กําหนดโดยกลุม่ สังคมและโดยสถานภาพที่บุคคลนั ้นๆ ครองอยู่
2. การรับรู้บทบาท (Role Conception) คือ การที่บุคคลรับรู้ ในบทบาทของตนเอง ว่า
ควรจะมีบทบาทอย่างไร และสามารถจะมองเห็นบทบาทของตนเองได้ ตามการรับรู้ นั ้น ซึ่งเกี่ยว
ของสัมพันธ์ กับความต้ องการของบุคคลนันเอง
้
โดยการรั บรู้ ในบทบาทและ ความต้ อ งการของ
บุคคล ย่อมขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะพื ้นฐานส่วนบุคคล ตลอดจนเป้าหมายใน ชีวิตและค่านิยมของบุคคล
ที่สวมบทบาทนัน้
3. การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role Acceptation)ที่จะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อ มีความ
สอดคล้ องของบทบาทตามความคาดหวังของสังคม และบทบาทที่ตนรับอยู่ การยอมรับ บทบาท
เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความเข้ าใจในบทบาท และการสื่อสารระหว่างสังคมและ บุคคลนัน้ ทังนี
้ ้ก็
เพราะว่าบุคคลอาจไม่ได้ ยินดียอมรับบทบาทเสมอไป แม้ ว่าจะได้ รับ การคัดเลือกจากสังคมให้ รับ
ตําแหน่ง และมีบทบาทหน้ าที่ปฏิบตั ิตาม เพราะถ้ าหาก บทบาทที่ได้ รับนันทํ
้ าให้ ได้ รับผลเสียหาย
หรื อเสียประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าขัดแย้ ง กับความต้ องการ (Role Conflict) หรื อค่านิยมของ
บุคคลนัน้ ผู้ครองตําแหน่งอยูก่ ็พยายาม หลีกเลีย่ งบทบาทนันไม่
้ ยอมรับบทบาทนันๆ
้
4. การปฏิบัติ ตามบทบาทหน้ าที่ ของบุค คล (Role Performance) คือ บทบาทที่
เจ้ าของสถานภาพแสดงจริ ง (Actual Role) ซึ่งอาจจะเป็ นการแสดงบทบาทตามที่สงั คม คาดหวัง
หรื อเป็ นการแสดงบทบาทตามการรับรู้ และตามความคาดหวังของตนเองการ ที่บุคคลใดจะปฏิบตั ิ
ตามบทบาทหน้ าที่ได้ ดีเพียงใดนั ้นก็ ขึ ้นอยู่กับระดับการยอมรั บ บทบาทนั ้นๆ ของบุคคลที่ครอง
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ตําแหน่งนันอยู
้ ่ เนื่องจากความสอดคล้ องกับบทบาท ตามความคาดหวังของสังคม และการรับรู้
บทบาทของตนเอง
Broom&Selnick1(1977) ได้ กล่าวถึงลักษณะของบทบาทไว้ ว่า 1) บทบาททีกําหนดไว้
หรื อบทบาทในอุดมคติ (Socially Prescribed or Ideal Role) เป็ นบทบาทตามอุดมคติที่กําหนด
สิทธิและหน้ าที่ของตําแหน่ง 2) บทบาทที่ควรกระทํา (Perceived Role) เป็ นบทบาทที่แต่ละบุคคล
เชื่อว่าควรจะกระทําหน้ าที่ของตําแหน่งโดยอาจจะไม่ตรงกับบทบาทในอุดมคติทกุ ประการหรื ออาจ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 3) บทบาทที่กระทําจริ ง (Performed Role) เป็ นบทบาทที่บุคคลได้
กระทําไปจริ งตามความเชื่อความคาดหวังตลอดจนความกดดัน และโอกาสที่จะกระทําในแต่ละ
สังคม ในช่วงระยะเวลาหนึง่
Mead (1989) กล่าวไว้ ว่าทฤษฎีบทบาทเป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติจริ ง
หรื อบทบาทที่เป็ นจริ งซึง่ จะต้ องมีสงิ่ ที่ประกอบด้ วยปั จจัยดังต่อไปนี ้ 1) การรู้ จักตนเองตามบทบาท
หน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย 2) พฤติกรรมตามสถานการณ์ ที่กําหนดให้ จะต้ องมีความเหมาะสมกับการ
ส่งเสริ มฐานะของตนเอง 3) ภูมิหลังของการกระทําที่เกี่ยวข้ องกับผู้อื่นนัน้ การเป็ นแบบอย่างเพื่อให้
การกระทําบางอย่างเป็ นไปตามแนวทางที่ต้อ งการ 4) การประเมิ นผลการกระทําตามบทบาท
สามารถดําเนินการด้ วยตนเองหรื อโดยคนอื่น
สรุปได้ วา่ ความสําคัญของบทบาท คือ การทําหน้ าที่ของบุคคลตามบทบาทที่ได้ รับจาก
สังคม หรื อ การแสดงออกมาทางพฤติกรรม หน้ าที่ความรับผิดชอบที่ได้ รับให้ ดําเนินบทบาทตาม
ตําแหน่งที่ได้ รับโดยคํานึงถึงสังคม (Role Expectation) ตามการรับรู้ (Role Conception) โดยมี
การยอมรับของบุคคล (Role Acceptation) ตามการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบุคคล (Role Performance)
และผู้เกี่ยวข้ องตามฐานะหรื อตําแหน่งที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมที่ถูกคาดหวังโดยการปฏิบตั ิ
ทังนี
้ ้สามารถจําแนกประเภทของบทบาทได้ ดงั นี ้ บทบาทในอุดมคติ (Ideal Roles) บทบาทที่เป็ น
จริ ง (Actual Roles) บทบาทที่รับรู้ (Perceived Role) และบทบาทที่คาดหวัง (Expecting Role) ที่
เกิดจากการปฏิบตั ิจริ งตามปั จจัยต่างๆ เช่น พฤติกรรม ความเหมาะสม ภูมิหลัง และการประเมินผล
ตามบทบาท นันๆ
้ เช่น การแสดงบทบาทที่สงั คมคาดหวังของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม ว่า
ควรเป็ นต้ นแบบที่ดีต่อ เยาวชนของชาติ และถ่ายทอดองค์ ความรู้ สืบสานศิลปกรรมไทย ตาม
เจตนารมณ์ของนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการคาดหวัง เป็ นต้ น
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ตอนที่ 4 การวิจัยแบบเดลฟาย
4.1 ความหมายของการวิจัยแบบเดลฟาย
ความหมายของการวิจัยแบบเดลฟาย คือ กระบวนการที่รวบรวมความคิดเห็นหรื อการ
ตัดสินใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สอดคล้ องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และมีความถูกต้ องน่าเชื่อถือมากที่สดุ โดยผู้ที่ทําการวิจยั ไม่ต้องนัดผู้เชี่ยวชาญให้ มาประชุมพบปะ
กัน แต่ข อร้ องให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญแต่ละคนแสดงความคิ ดเห็ นหรื อ ตัดสิน ปั ญ หาในรู ป ของการตอบ
แบบสอบถาม เป็ นวิธีการวินิจฉัยหรื อตัดสินใจปั ญหาต่างๆ อย่างเป็ นระบบ โดยไม่มีการเผชิญหน้ า
กันโดยตรงของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ เช่นเดียวกันกับการระดมสมอง (Brain Storming) ซึ่ง เทคนิคนี ้จะ
ทําให้ ผ้ ทู ําการวิจยั สามารถระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในที่ต่างๆ ได้ โดยไม่มีข้อจํากัด และ
ยังช่วยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละคนแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระและไม่ตกอยู่ใต้ อิทธิ พลทางความ
คิดเห็นของผู้อื่นหรื อเสียงส่วนใหญ่ (วิกิพีเดียออนไลท์, 2555)
การวิจัยแบบเดลฟาย เป็ นวิ ธีห นึ่ง ของการมองอนาคต ได้ รับ การพัฒนาโดย (Rand
Corporation,1950) เป็ นวิธีสาํ รวจความเห็นจากกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาหนึง่ ๆ เพื่อให้ ได้ คําตอบที่
น่าเชื่อถือมากที่สดุ โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในสาขานันๆ
้ ตอบแบบสอบถามชุดเดียวกันหลายครัง้ ใน
การสํารวจรอบที่หนึง่ ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบคําถามพร้ อมข้ อคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับคําถาม
จากนันคณะวิ
้
จยั จะคํานวณหาค่าควอไทล์ (Quartile) ของคําตอบและรวบรวมข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผู้ตอบเพิ่มลงในชุด แบบสอบถามรอบที่สอง พร้ อมส่ง คําตอบที่ได้ ในรอบแรกคืนให้ ผ้ ูตอบ
ผู้ตอบจะเปรี ยบเทียบคําตอบของตนกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นและข้ อคิ ดเห็นเพิ่มเติม เพื่อตัดสินใจ
ใหม่ ว่า จะยืน ยัน ความคิด เดิ ม หรื อ จะเปลี่ย นใจโดยมิ ต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กับผู้เ ชี่ ยวชาญท่า นอื่ น
ความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคนส่วนใหญ่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าความเห็นของคน
ส่วนใหญ่ ผลการศึกษาหลายชิ น้ ระบุว่าความเห็น ของสมาชิ กที่ ดีที่สุดของกลุ่มอาจไม่ตรงกับ
ความเห็นของคนส่วนใหญ่ (วิกิพีเดียออนไลท์, 2555 ) และชนิตา รักษ์ พลเมือง (2539) ได้ ศึกษา
และสรุปที่มาของคําว่า เดลฟาย (Delphi) มาจาก ชื่อวิหารศักดิ์สทิ ธิ์สมัยกรี กโบราณ ซึ่งประชาชน
นิยมไปขอคําทํานายอนาคตหรื อเหตุการณ์สาํ คัญๆ และการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย คือ เทคนิค
การทํานายเหตุการณ์ หรื อความเป็ นไปได้ ในอนาคตโดยการหาฉันทามติ (Consensus) ของกลุม่
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อสรุปอันน่าเชื่อถือในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อสรุปที่เป็ นแนวคิด
หรื อเป็ นการทํานายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นหรื อความเป็ นไปได้ ในอนาคต ข้ อสรุ ปจากฉันทามติของ
กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญนี ้จะสามารถนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจด้ านต่างๆ ได้ ทั ้งในเชิงวิชาการและการ
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บริ หารเทคนิคเดลฟายได้ รับการเปิ ดเผยครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ.1962 อย่างไรก็ตามแท้ จริ งแล้ วได้ เกิด
เทคนิควิธีดงั กล่าวมานานแล้ วตังแต่
้ ปี ค.ศ.1952 แต่ถูกปิ ดเป็ นความลับ เนื่องจากเป็ นเทคนิคที่
กองทัพอากาศอเมริ กาใช้ ศึกษาและวิจัยสิ่งต่างๆ ผู้เผยแพร่ เทคนิคเดลฟาย ได้ แก่ Olaf Helmer
and Norman C Dalkey ซึ่งเป็ นนักวิจัยของบริ ษัท Rand Corporation ในรั ฐแคลิฟอร์ เนีย
สหรัฐอเมริ กา อันเป็ นบริ ษัทที่ทําหน้ าที่เกี่ยวกับการค้ าอาวุธสงคราม ทั ้งสองได้ เขียนบทความเรื่ อง
An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts ตีพิมพ์ในวารสาร
Management Science ปี ที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน 2506 หลังจากนั ้นคณะของเขาก็ได้ ศึกษา
ค้ นคว้ าข้ อดี ข้ อเสียของวิธีการและได้ พฒ
ั นาจนเป็ นเทคนิควิธีที่ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
บุญ วา ธรรมพิ ทัก ษ์ (2527) กล่าวไว้ ว่า การวิ จัย แบบเดลฟายต้ อ งมี ก ารคัด เลือ ก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยผู้วิจยั บางคนมีการส่งแบบสอบถามไปถึงคนในวงการเพื่อ
ขอให้ เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม แล้ วทําการคัดเลือกบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมากเป็ นอันดับต้ นๆ ส่วน
ในกรณี เ รื่ อ งที่ ทํ า วิ จั ย หรื อ วิ เ คราะห์ ค รอบคลุม ความรู้ หลายๆ ด้ า นที่ ผ้ ู วิ จัย จํ า เป็ นต้ อ งเชิ ญ
ผู้เ ชี่ ย วชาญจากด้ า นต่า งๆ แล้ ว ขอให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญแต่ล ะคนประเมิ น ตัว เองว่า มี ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญในคําถามแต่ละข้ อมากน้ อยเพียงใดผู้วิจัยบางคนอาจจะพิจารณาคําตอบเพียงบางข้ อ
ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนก็ได้ ซงึ่ ลักษณะเด่นของการศึกษาแบบเดลฟายได้ มีผ้ ใู ห้ ข้อเสนอไว้ ดังนี ้
1. การไม่เปิ ดเผยรายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะไม่ร้ ูวา่ มีใครบ้ าง และไม่ร้ ู ว่าคําตอบ
และความคิดเห็นต่างๆ เป็ นของผู้ใด
2. การป้ อนข้ อ มูลย้ อ นกลับ ไปให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญ ผู้วิ จัย จะส่งข้ อ มูล ข่า วสารต่า งๆ ที่
วิเคราะห์แล้ วกลับไปหาผู้เชี่ยวชาญทุกๆ คน
3. การใช้ ส ถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จากแบบสอบถามจะผ่ า นการ
วิเคราะห์ ทางสถิติ ก่อนที่จ ะถูกส่งกลับไปยังผู้เชี่ ยวชาญแต่ละคน โดยทั่วๆ ไปผลวิเคราะห์ ของ
ข้ อมูลจะอยูใ่ นรูปของมัธยฐาน (Median) พิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
สมบูรณ์ ตันยะ (2534 ) กล่าวไว้ ว่าการวิจัยแบบเดลฟายเป็ นวิธีการที่ใช้ กันมาตั ้งแต่
ดังเดิ
้ มในการหาความสอดคล้ องต้ องกันหรื อหาข้ อยุติของความคิดเห็นของกลุม่ บุคคลในเรื่ องใด
เรื่ องหนึง่ คือ การอภิปรายกลุม่ ระหว่างผู้เกี่ยวข้ องและสรุปเป็ นข้ อตกลงร่วมกัน ซึง่ ในวิธีการนี ้มักจะ
พยายามประนีประนอมระหว่างความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การประนีประนอมนีม้ ักจะเกิ ดขึน้
ภายใต้ อิทธิ พลขององค์ประกอบทางจิ ตวิทยาบางประการ เช่น อิทธิ พลจากสมาชิกของกลุม่ ที่มี
ตําแหน่งหน้ าที่หรื ออํานาจสูงสุดหรื อแม้ แต่จากผู้ที่เสียงดังที่สดุ และความไม่เต็มใจที่จะแสดงความ
คิดเห็นอย่างเปิ ดเผยต่อหน้ าบุคคลอื่นของสมาชิกภายในกลุม่ เป็ นต้ น ซึง่ ทําให้ ผลสรุ ปที่ได้ จากการ
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อภิปรายคลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็ นได้ ดังนั ้นเทคนิคเดลฟายเป็ นกระบวนการที่พยายาม
เอาชนะองค์ประกอบเหล่านี ้ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ วิธีการที่จะทําให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ (interaction)
ระหว่างบุคคลและหันมาใช้ วีการที่กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญไม่จําเป็ นต้ องมาเผชิญหน้ ากันรวมทังไม่
้ มีการ
เปิ ดเผยรายชื่อด้ วยว่ามีบุคลใดบ้ างที่ได้ รับเลือกมาเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการวิจยั ครัง้ นี ้ การดําเนินการ
ดังกล่าวสามารถป้องกันสมาชิ กของกลุ่มผู้เชี่ ยวชาญให้ พ้นจากการครอบงําทางความคิดจาก
สมาชิกของกลุ่มอื่นๆ ได้ และยังเป็ นวิธีการที่ทําให้ ผ้ เู ชี่ ยวชาญแต่ละคนตัดสินใจได้ อย่างอิ สระ มี
ความรู้สกึ ปลอดภัยถึงแม้ วา่ จะมีความคิดเห็นที่ตรงข้ ามกับบุคคลอื่นก็ตาม นอกจากนันยั
้ งสามารถ
ขจัดความรู้สกึ ไขว้ เขวที่อาจเกิดจากลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลในการที่จะต้ องเผชิญหน้ า
กันได้
Jensen (1996) ได้ ให้ คํานิยามของเทคนิคเดลฟายไว้ ว่า เป็ นโครงการจัดทํารายละเอียด
รอบคอบ ในการที่จะสอบถามบุคคลด้ วยแบบสอบถามในเรื่ องต่างๆ เพื่อจะได้ ให้ ข้อมูลและความ
คิดเห็นกลับมา โดยมุ่งที่จ ะรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจและสร้ างความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในเรื่ องที่เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ในอนาคต
Johnson (1993) ได้ ให้ ความหมายของเทคนิคเดลฟายไว้ วา่ เป็ นเทคนิคของการรวบรวม
การพิจารณาการตัดสินใจที่ม่งุ เพื่อเอาชนะจุดอ่อนของการตัดสินใจแต่เดิมที่จําเป็ นต้ องขึ ้นอยู่กับ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึง่ โดยเฉพาะหรื อความคิดเห็นของกลุม่ หรื อมติของที่ประชุม
4.2 คุณลักษณะของเทคนิคเดลฟาย
1. เทคนิ คเดลฟายเป็ นเทคนิค ที่มุ่ง แสวงหาข้ อ มูลจากความคิ ดเห็ นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ด้ วยการตอบแบบสอบถาม ดังนั ้นผู้เชี่ยวชาญจึงจําเป็ นต้ องตอบ
แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั ได้ กําหนดขึ ้นในแต่ละขันตอนการตอบหรื
้
อการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญจะมี
ความถูกต้ องและความตรงสูง เมื่อผู้เชี่ยวชาญนั ้นเป็ นที่ผ้ ทู ี่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่
ศึกษา
2. เป็ นเทคนิคที่ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละคนที่ร่วมในการวิจยั จะไม่ทราบว่า มีใครบ้ าง ที่มี
ส่วนออกความเห็นและไม่ทราบว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นในแต่ละข้ ออย่างไร ซึ่งนับว่าเป็ นการ
ขจัดอิทธิพลของกลุม่ ที่สง่ ผลต่อความคิดเห็นของตน
3. เทคนิคเดลฟายนี ้ได้ ข้อมูลมาจากแบบสอบถาม หรื อรู ปแบบอย่างอื่นที่ไม่ต้อง
ให้ ผ้ เู ชี่ ยวชาญมาพบกัน โดยผู้เชี่ ยวชาญจะต้ องตอบแบบสอบถามครบทุกขั ้นตอน เพื่อ ให้ ได้
ความเห็นที่ถกู ต้ อง เชื่อถือได้ จึงต้ องมีการใช้ แบบสอบถามหลายๆ รอบ ซึง่ โดยทัว่ ไปแบบสอบถาม
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ในรอบที่ 1 มักเป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ดและในรอบต่อๆ ไป จะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
4. เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละคนได้ ตอบแบบสอบถามโดยกลัน่ กรองอย่างละเอียด
รอบคอบ และให้ คํ า ตอบที่ เ ป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกั น ยิ่ ง ขึน้ ผู้ทํ า วิ จั ย จะแสดงความคิ ด เห็ น ที่
ผู้เชี่ยวชาญเห็นสอดคล้ องกันในคําตอบแต่ละข้ อของแบบสอบถามที่ตอบลงไปในครัง้ ก่อนแสดงใน
รูปสถิติ คือค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ แล้ วส่งกลับให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณา
ว่าจะคงคําตอบเดิมหรื อเปลีย่ นแปลงใหม่
5. สถิ ติที่ใช้ ใ นการวิเ คราะห์ จะเป็ นสถิ ติเบื ้องต้ น คือ การวัดแนวโน้ มเข้ า สู่
ส่วนกลาง ได้ แก่ ฐานนิยม(Mode) มัธยฐาน (Median) ค่าเฉลี่ย (Mean) และการวัดการกระจาย
ของข้ อมูล คือ ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
สรุปความหมาย และคุณลักษณะของการวิจยั แบบเดลฟาย คือ กระบวนการที่รวบรวม
ความคิดเห็นหรื อการตัดสินใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สอดคล้ องเป็ น
อันหนึง่ อันเดียวกัน หรื อกล่าวได้ วา่ คือ การระดมสมอง (Brain Storming) หลักการสําคัญคือ การ
ไม่เ ปิ ดเผยรายชื่ อ ผู้เชี่ ย วชาญ ไม่เ ปิ ดเผยคํ าตอบ ไม่เปิ ดเผยความคิดเห็น ผู้วิจัยจะส่งข้ อ มูล
ข่าวสารเป็ นแบบสอบถาม ที่เกิ ดจากการวิเคราะห์ แล้ วส่งกลับด้ วยการใช้ สถิ ติในการวิเคราะห์
ข้ อมูล โดยมุ่งที่จะรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจ และความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่ องที่
เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ในอนาคต จากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
4.3 ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจัยของเทคนิคเดลฟาย
1. กําหนดปั ญหาที่จะศึกษา ปั ญหาที่จะวิจยั ด้ วยเทคนิคเดลฟายควรเป็ นปั ญหาที่
ยังไม่มี คําตอบที่ถูกต้ องแน่นอนและสามารถวิจัยปั ญหาได้ จากการให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญในสาขานั ้นๆ
เป็ นผู้ตดั สิน ประเด็นปั ญหาควรจะนําไปสูก่ ารวางแผนนโยบายหรื อการคาดการณ์ในอนาคต
2. การเลือกกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ ขันตอนนี
้
้มี ความสําคัญมากเนื่องจากคุณลักษณะ
เฉพาะของ การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย คือ การอาศัยข้ อคิดเห็นจากการตอบของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการวิจยั จะน่าเชื่อถือหรื อไม่ขึ ้นอยู่กับว่ากลุม่ ผู้เชี่ยวชาญที่เลือกสรรมานั ้น สามารถให้ ข้อมูลที่
น่า เชื่ อ ถื อ ได้ เพี ย งใด ดัง นัน้ สิ่งที่ ผ้ ูวิจัย จะต้ อ งคํ า นึง ถึ งในการเลือ กกลุ่ม ผู้เ ชี่ ยวชาญ ได้ แ ก่
ความสามารถของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ ความร่ วมมือของผู้เชี่ยวชาญจํานวนผู้เชี่ยวชาญและวิธีการ
เลือกสรรผู้เชี่ยวชาญเป็ นต้ น
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3. การทํ า แบบสอบถาม ในกระบวนการวิ จัย โดยใช้ เทคนิ ค เดลฟายนี ไ้ ด้ ใ ห้
ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามจํานวน 4 รอบดังนี ้
(1) การสร้ างแบบสอบถามรอบที่ 1 การทํา แบบสอบถามฉบับ แรก
โดยทัว่ ไป แบบสอบถามฉบับแรกเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดและเป็ นการถามแบบกว้ างๆ ให้
ครอบคลุมประเด็นปั ญหาที่จ ะวิจัยนัน้ เพื่อ ระดมความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยทาง
ไปรษณีย์ที่สอดซองซึ่งจ่าหน้ าและปิ ดดวงตราไปรษณีย์ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ เู ชี่ยวชาญ
กําหนดเวลาในการส่งคําตอบนี ้คืนภายใน 2 สัปดาห์ ถ้ าผู้เชี่ยวชาญคนใดไม่สง่ คืนควรทวงถาม
สําหรับการวิเคราะห์คําตอบแบบสอบถามรอบแรกผู้วิจยั จะต้ องรวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะห์
โดยละเอี ย ดและนํ า มาสัง เคราะห์ เ ป็ นประเด็ น โดยตัด ข้ อ มูล ที่ ซํ า้ ซ้ อ นออกเพื่ อ นํ า ไปสร้ าง
แบบสอบถามในรอบต่อไป
(2) การสร้ างแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยการนําคําตอบที่วิเคราะห์ได้ จาก
รอบแรกมา สร้ างเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) อาจใช้ 5 ระดับ
เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละคนให้ นํ ้าหนักความสําคัญของแต่ละข้ อ รวมทังเหตุ
้ ผลที่เห็นด้ วยหรื อไม่
เห็ น ด้ วยของแต่ล ะข้ อ ลงในช่ อ งว่า งที่เ ว้ น ไว้ ต อนท้ า ยประโยค หรื อ ควรทํา การแก้ ไขสํา นวน
ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ แล้ วส่งแบบสอบถามในรอบนี ้ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญกลุม่
เดิม และอํ านวยความสะดวกในการส่ง คืนทางไปรษณี ย์เ ช่ น เดี ยวกับรอบแรกและสําหรั บ การ
วิเคราะห์ คํา ตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยการนําคํา ตอบแต่ละข้ อ มาหาค่ามัธยฐาน
(Median) ฐานนิยาม (Mode)และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
(3) การวิ เคราะห์ แ บบสอบถามรอบที่ 3 นําคํ าตอบแต่ละข้ อ จากการ
วิเคราะห์รอบที่ 2 โดยพิจารณาจากค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ กล่าวคือ ถ้ าค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
แคบแสดงว่า คําตอบที่วิเคราะห์ได้ นนมี
ั ้ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้ องกัน ซึง่ ถ้ าผู้วิจัยได้
ข้ อมูลเพียงพอก็อาจสรุ ปผลการวิจัยได้ รอบนี ้เลย แต่ถ้าค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์กว้ าง(มีค่ามาก)
แสดงว่า คําตอบที่วิเคราะห์ได้ นนมี
ั ้ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่สอดคล้ องกัน(ต่างกัน) ก็อาจ
สร้ างแบบสอบถามใหม่เป็ นแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยมีข้อความเดียวกันกับแบบสอบถามรอบที่ 2
แต่เพิ่มตําแหน่งของค่ามัธยมฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์และเครื่ อ งหมายแสดงตําแหน่ง ที่
ผู้เชี่ยวชาญท่านนันๆ
้ ได้ ตอบในแบบสอบถามรอบที่ 2 ลงไป แล้ วส่งกลับไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญท่านนั ้น
ได้ ยืนยันคําตอบเดิมหรื อเปลีย่ นแปลงคําตอบใหม่
(4) การวิเคราะห์แบบสอบถามรอบที่ 4 ทําตามขั ้นตอนหรื อวิธีการเดียวกัน
กับรอบที่ 3 ถ้ าผลการวิเคราะห์ครัง้ นี ้ปรากฏคําตอบที่ได้ มีความสอดคล้ องกัน นัน่ คือ ค่าพิสยั
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ระหว่างควอไทล์แคบก็ ยุติกระบวนการวิจัยได้ แต่ถ้าคําตอบทังหมดยั
้
งมี ความต่างกันก็ สร้ าง
แบบสอบถามใหม่เป็ นแบบสอบถาม รอบที่ 4 โดยมีข้อความเดียวกันกับแบบสอบถามรอบที่ 3
ด้ ว ยวิ ธี ก ารเดิ ม อี ก ครั ง้ หนึ่ง ซึ่ง โดยทั่ว ไปแล้ ว การวิ จัย เดลฟายส่ว นใหญ่ ส ามารถได้ ข้ อ สรุ ป
ผลการวิจยั จากแบบสอบถามรอบที่ 3 และหากดําเนินการวิจยั รอบที่ 4 ก็จะได้ ข้อสรุ ปใกล้ เคียงกับ
รอบที่ 3
สรุปได้ ว่าขันตอนการดํ
้
าเนินการวิจัยของเทคนิคเดลฟาย คือการศึกษาวิจัยปั ญหาจาก
ผู้เชี่ ย วชาญเป็ นผู้ตัดสินประเด็น ปั ญหาเพื่อ การคาดการณ์ อ นาคตโดยผู้วิจัย ทําแบบสอบถาม
จํานวน 4 รอบ ฉบับแรกเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดประเด็นกว้ างๆ ให้ ครอบคลุมปั ญหา เพื่อ
ระดมความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามรอบที่ 2 โดยการนําคําตอบที่วิเคราะห์ได้
จากรอบแรกมา สร้ างเป็ นแบบสอบถามชนิ ด มาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale)
แบบสอบถามรอบที่ 3 ได้ จากการวิเคราะห์รอบที่ 2 โดยแสดงค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ และ
แบบสอบถามรอบที่ 4 ทําตามขันตอนหรื
้
อวิธีการเดียวกันกับรอบที่ 3 ถ้ าผลการวิเคราะห์ครัง้ นี ้
ปรากฏคําตอบที่ได้ มีความสอดคล้ องกันนัน่ คือค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์แคบก็ยุติกระบวนการวิจัย
และสรุปเป็ นผลการวิจยั ตามฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ
4.4 เครื่องมือที่ใช้ ในเทคนิคเดลฟาย
การเก็บข้ อมูลโดยใช้ เทคนิคเดลฟายได้ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือสําคัญ รู ปแบบ
ของแบบสอบถามใช้ ทงสองประเภท
ั้
คือ แบบสอบถามปลายเปิ ด และแบบสอบถามปลายปิ ดชนิด
มาตรประมาณค่า (โดยทัว่ ไปใช้ มาตรประมาณค่า 5 ระดับ) เทคนิคเดลฟายที่พฒ
ั นามาจากแบบ
ดังเดิ
้ ม คือเก็บข้ อมูลรอบแรกโดยใช้ แบบสอบถามปลายเปิ ด ส่วนรอบต่อมาใช้ แบบปลายปิ ด การ
เก็ บข้ อมูลในรอบแรกใช้ แบบสอบถามปลายเปิ ดมี จุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นกว้ างๆ
จากผู้เชี่ยวชาญสําหรับแบบสอบถามในรอบที่สองพัฒนามาจากคําตอบของแบบสอบถามในรอบ
แรก โดยนําความคิดเห็นทัง้ หมดจากผู้เชี่ ยวชาญ มาสังเคราะห์ และสร้ างเป็ นแบบสอบถาม
ปลายเปิ ดชนิด มาตรประมาณค่าแล้ วส่ง ให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญจัดลําดับ ความสํา คัญ หรื อ คาดการณ์
แนวโน้ มในแต่ละข้ อการจัดทําแบบสอบถามในรอบที่ 3 นั ้นมีการนําคําตอบของแต่ละข้ อที่ได้ รับ
จากแบบสอบถามรอบที่ 2 ทัง้ หมดมาคํานวณค่าสถิติ ประเด็นที่ต้อ งพิจารณาในการจัดทํา
แบบสอบถามคือการเลือกค่าสถิติที่ใช้ เป็ นข้ อมูลย้ อนกลับ ได้ แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม
(Mode) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) หรื อ ความถี่ ร้ อยละ เป็ นต้ นการให้
ข้ อมูลย้ อนกลับในกระบวนการเดลฟาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ รับรู้ ระดับความคิดเห็น
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ของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ โดยสรุปรวมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้ อความแต่ละข้ อ ข้ อมูลย้ อนกลับนี ้
จะนําเสนอด้ วยค่าสถิติ ค่าสถิติที่นําเสนอจะประกอบด้ วยข้ อมูล 2 กลุม่ กลุม่ แรกประกอบด้ วย
ค่าสถิติ 2 ส่วน คือค่าสถิ ติที่แสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยสรุ ปรวมซึ่งอาจแสดงด้ วย
ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม หรื อร้ อยละเพื่อแสดงความคิดของคนส่วนใหญ่ ค่าสถิติสว่ นที่
สองคือ ค่าสถิ ติที่แสดงการกระจายของความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ เพื่อ แสดงระดับความ
สอดคล้ องของความคิดของผู้เชี่ยวชาญ สถิ ติที่พบบ่อย ได้ แก่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วน
เบี่ยงเบนควอไทล์หรื อการแจกแจงความถี่หรื อร้ อยละในแต่ละกลุม่ คําตอบ กลุม่ ที่สอง เป็ นตัวเลขที่
แสดงคําตอบของผู้เชี่ ยวชาญในรอบที่แล้ ว เพื่อ เปรี ยบเทียบให้ เห็นความสอดคล้ อ งหรื อ ความ
แตกต่างของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนกับความคิดเห็นของกลุม่
สรุ ปได้ ว่าเครื่ อ งมื อ ที่ใช้ ในการเก็บข้ อ มูลที่สําคัญคือแบบสอบถามปลายเปิ ด และ
แบบสอบถามปลายปิ ดชนิดมาตรประมาณค่าโดยทัว่ ไปใช้ มาตรประมาณค่า 5 ระดับ รอบแรกใช้
แบบสอบถามปลายเปิ ดมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นกว้ างๆ และสร้ างเป็ นแบบสอบถาม
ปลายเปิ ดชนิดมาตรประมาณ ค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยั ระหว่าง
ควอร์ ไทล์ ( Interquartile Range) หรื อ ความถี่ ร้ อยละ
4.5 ข้ อดีของเทคนิคเดลฟาย
บุญมี พันธ์ ไทย (2556) ได้ กล่าวไว้ วา่ การวิจยั เทคนิคเดลฟายมีข้อดีดงั นี ้
1. เป็ นเทคนิคที่สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญจํานวนมาก โดย
ไม่ต้องมีการพบปะหรื อประชุมกันซึง่ เป็ นการทุน่ เวลาและค่าใช้ จ่าย
2. ข้ อมูลที่ได้ จะเป็ นคําตอบที่น่าเชื่อถือเพราะเป็ นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานัน้ ๆ อย่างแท้ จริ งและคําตอบได้ มาจากการยํ ้าถามหลายรอบสามารถแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ
3. เป็ นเทคนิคที่มีขนตอนการดํ
ั้
าเนินงานไม่ยากนักไม่จํากัดเรื่ องจํานวนผู้เชี่ยวชาญ
สภาพภูมิศาสตร์ และได้ ผลรวดเร็ วมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เชี่ยวชาญที่เข้ าร่วมการวิจยั มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ มีโอกาส
ได้ รับทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละรอบและปรับเปลีย่ นหรื อยืนยันความคิดเห็นของตนเอง
4.6 ข้ อจํากัดของเทคนิคเดลฟาย
บุญมี พันธ์ ไทย (2556) ได้ กล่าวไว้ วา่ การวิจยั เทคนิคเดลฟายมีข้อเสียดังนี ้
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1. ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ รับการคัดเลือก มิใช่เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถในสาขานันจะ
้
ทําให้ ข้อมูลที่ได้ ขาดความน่าเชื่อถือ
2. ผู้เชี่ยวชาญไม่ให้ ความร่วมมือในการวิจยั
3. นักวิจยั ขาดความรอบคอบหรื อมีความลําเอียงในการพิจารณาคําตอบแต่ละรอบ
4. แบบสอบถามที่สง่ ไปสูญหายหรื อไม่ได้ รับคําตอบกลับคืนมา
สรุ ปได้ ว่า เทคนิคเดลฟายคือการวิจัยที่ใช้ กระบวนการกลุม่ ในการหาคําตอบ หรื อการ
ตัดสินใจหาข้ อสรุปในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างเป็ นระบบที่ปราศจากการเผชิญหน้ าโดยตรงของกลุม่
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งหัวใจสําคัญของเทคนิคเดลฟาย คือ แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจัยจะต้ องมีความ
ชัดเจน ง่ายแก่การอ่าน ผู้ตอบเข้ าใจตรงกันในคําถาม และที่สาํ คัญอีกอย่างหนึง่ คือ ผู้วิจยั เอง ต้ อง
วางแผนอย่างรอบคอบในการวิจัยโดยใช้ เทคนิคเดลฟาย เพราะเทคนิคเดลฟายมีทงข้
ั ้ อ ดีและ
ข้ อ จํ ากัด และตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variable) ที่ทําให้ การวิจัยไม่สํา เร็ จได้ ตาม
กระบวนการวิจยั หรื อเครื่ องมือที่ใช้ ในการตัดสินใจในการหาข้ อสรุ ปการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้
เทคนิ ค เดยฟายเพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทย ตามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 19 ท่านว่าควรเป็ นอย่างไร
จากการศึกษาแนวคิ ดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต แนวคิด ภูมิ ปัญ ญาไทย ทฤษฎี บทบาท
สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ ครูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ผู้วิจัย
นํามาสรุปสังเคราะห์บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ าน
ศิลปกรรมในแต่ละด้ านดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ด้ านผู้สอน
กรมวิชาการ (อ้ างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ได้ กล่าวถึง
ครูผ้ สู อนตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น ดังนี ้
1. ครู ผ้ ู ส อนเป็ นผู้ ค วบคุ ม การใช้ ห ลัก สูต ร โดยพิ จ ารณานํ า หลัก สูต รไปใช้ ให้
สอดคล้ องกับกลุม่ ประสบการณ์ตามในหลักสูตรแม่บท โดยใช้ ระยะเวลาจํานวนคาบตามที่กําหนด
ไว้ ในแผนการอนของกลุม่ ประสนการณ์นนๆ
ั้
2. เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ปฏิบตั ิจริ ง
3. นําบุคคลในชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมให้ ความรู้กบั ผู้เรี ยน
4. สอดแทรกคุณธรรมค่านิยมต่างๆ ที่ปรากฏในเนื ้อหาของหลักสูตรให้ กับผู้เรี ยน
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
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สุวฒ
ั น์ วัฒนวงศ์ (2547) ได้ กล่าวถึง วิธีการสอนผู้ใหญ่ที่ครู ผ้ สู อนสามารถนํามาใช้ สอน
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
1. วิธีการสอนโดยใช้ ครูเป็ นศูนย์กลาง (Teacher-Centered Methods) มี 5 วิธีการ
คือ วิธีการสาธิ ต การอภิปรายด้ วยการชีน้ ํา การอภิปรายด้ วยการควบคุม การอภิปรายโดยการ
บรรยายนํา และวิธีการบรรยาย
2. วิธีก ารสอนโดยใช้ นักศึกษาเป็ นศูนย์ กลางกลุ่ม (Student-Centered Group
Methods) ที่ครูผ้ สู อนทําหน้ าที่เป็ นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) ได้ แก่ การระดมสมอง การ
ปรึ กษาหารื อ ในกลุม่ การโต้ วาที การอภิปรายกลุ่ม การอภิปรายเป็ นคณะ บทบาทสมมุติ การ
สัมมนา ทัศนศึกษา การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
3. วิธีการสอนโดยใช้ นกั ศึกษาเป็ นศูนย์กลางเป็ นรายบุคคล(Indivi-dual StudentCentered Methods) เป็ นวิธีการที่มีสว่ นคล้ ายและส่วนที่แตกต่างจากแบบที่ 2 ทั ้งนี ้เป็ นวิธีการ
สอนที่เน้ นเฉพาะผู้เรี ยนแต่ละบุคคลเท่านันเพื
้ ่อผู้เรี ยนจะสามารถนําไปใช้ ให้ เกิดการเรี ยนรู้ ได้ อย่าง
เหมาะสมกับตนเองที่หลากหลายจากการเลือกเรี ยนด้ วยตนเองหรื อการให้ ผ้ สู อนกําหนดกิจกรรม
ได้ ดังมีวิธีการดังนี ้ การกําหนดงานให้ ปฏิบตั ิ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และการสอนทางไกล
จากความหมายของผู้ส อนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในฐานะ
ครูผ้ สู อน สามารถสรุ ปลักษณะได้ ดงั นี ้ เป็ นผู้ควบคุมการใช้ หลักสูตร เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ปฏิบตั ิจริ ง
สอดแทรกคุณธรรมในเนื ้อหาของหลักสูตร สอนโดยใช้ วิธี การบรรยาย การสาธิ ต การปฏิบัติ
ทําหน้ าที่เป็ นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) การสัมมนา ทัศนศึกษาทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ เกิด
การเรี ยนรู้ได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพของตนเอง
2. ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร
กรมวิชาการ (2539) ได้ กล่าวถึง (อ้ างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2542) หลักสูตรของภูมิปัญญาท้ องถิ่นมีจุดมุงหมายเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในประวัติความเป็ นมาของชุมชน
2. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสภาพความเปลีย่ นแปลงในด้ านต่างๆ ของชุมชน
3. สามารถพึง่ พาตนเองได้
4. ตระหนักและยอมรับ สิง่ ที่มีคณ
ุ ค่า สิง่ ที่ดีให้ เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
5. สามารถปรับปรุง และประยุกต์ใช้ สงิ่ ที่มีคณ
ุ ค่า สิง่ ที่ดีให้ เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
6. มีความรัก ความภาคภูมิใจ และเข้ าใจในบทบาทของตนที่มีตอ่ ชุมชน
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ใจทิพ ย์ เชื อ้ รั ตนพงษ์ (อ้ า งถึง ใน ณัฐธิ ดา จันทรมณี , 2552) ได้ ให้ ค วามหมายของ
หลักสูตร ไว้ วา่ หลักสูตรเป็ นเครื่ องมือในการจัดการความรู้ และประสบการณ์แก่ผ้ เู รี ยน ที่ครู ปฏิบตั ิ
ตามมี วัตถุประสงค์ เพื่อ ผู้เรี ยนบรรลุเป้าหมายเดียวกับ นําไปสู่การเรี ยนรู้ ที่มีศักยภาพและการ
พัฒนาประเทศ
สรุ ปบทบาทของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร คือ การสอน และพัฒนา
หลักสูตรของภูมิปัญญา มี จุดมุงหมายเพื่อ ให้ ผ้ ูเรี ยน มีความรู้ ความเข้ าใจ ประวัติชุมชน ความ
เปลี่ย นแปลง เพื่ อ การพึ่งพาตนเอง รู้ จัก ประยุก ต์ ใช้ ภูมิ ปั ญ ญา ความภาคภูมิใ จต่อ ชุ ม ชนสู่
วัตถุประสงค์เดียวกับ คือการพัฒนาประเทศ
3. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กรมวิชาการ (2539) ได้ สรุ ปแนวทางการปฏิบัติ (อ้ างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542) โดยได้ กล่าวไว้ ว่าแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น ดังต่อไปนี ้
1. ควรมีการวางแผนร่วมกับระหว่างครูผ้ สู อน และปราชญ์ ท้องถิ่น
2. เน้ นการศึกษา วิ เ คราะห์ ทํ า ความเข้ า ใจวิ ธี คิด และความคิ ดของภูมิ ปัญ ญา
ท้ องถิ่น
3. นํากระบวนการ หรื อความคิด แนวปฏิบตั ิของภูมิปัญญาไทยท้ องถิ่นมาจัดเป็ น
กระบวนการเรี ยนการสอน
4. เสริ มสร้ างการบวนการคิดที่เป็ นระบบ เป็ นวิทยาศาสตร์
5. ฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนคิดหลายด้ านหลายมุม คิดอย่างอิสระแล้ วนํามาสรุปเป็ นความรู้ และ
ประสบการณ์ที่จะนําไปใช้ ไปใช้ ในการดํารงชีวิต
6. ผสมผสานระหว่างความรู้สากลกับความรู้ท้องถิ่น
7. เน้ นกระบวนการมากกว่าผลผลิต
8. ครูผ้ สู อนหรื อปราชญ์ ท้องถิ่นเป็ นผู้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน
สุนทร สุนนั ท์ชัย และคณะ (2533) ได้ ศึกษาความต้ องการในด้ านการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
ในวัยผู้ใหญ่ เรื่ องพัฒนาการ การเรี ยนรู้ และการจัดกิจกรรมสําหรับผู้ใหญ่พบว่ามีความต้ องการ
เรี ยนรู้ในสิง่ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องภูมิปัญญาไทยสรุปได้ ดงั นี ้
1. การมีอิสระและเป็ นตัวของตัวเอง
2. การงานและการประกอบอาชีพ
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3. การเลือกคูค่ รอง และการใช้ ชีวิตคู่
4. การทําหน้ าที่พอ่ แม่ และการเลี ้ยงดูบุตร การดูแลและจัดการภายในครอบครัว
5. การเข้ าสมาคมและการสร้ างสัมพันธ์ กับชุมชน การรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
ของประเทศ
6. การสร้ างหลักฐาน ความสําเร็ จในชีวิตการงาน เศรษฐกิจ และสังคม สามารถ
ปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลง ด้ วยการเรี ยนรู้เพื่อเตรี ยมตัวใช้ ชีวิตอย่างมีความสุขในวัยชรา
สรุ ป บทบาทของครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ า นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน คื อ การ
วางแผนร่วมกับระหว่างครูผ้ สู อน และปราชญ์ ท้องถิ่น ครู ภูมิปัญญาไทย โดยนํากระบวนการ หรื อ
ความคิ ด แนวปฏิ บัติ ของภูมิปั ญ ญาไทยท้ อ งถิ่ น มาจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เสริ มสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ กับ ชุ ม ชน ในฐานะพลเมื อ งของประเทศสู่ก ารสร้ างหลักฐาน ความสํา เร็ จ ทาง
เศรษฐกิจ และสังคมให้ สามารถปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงด้ วยการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
4. ด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน
ความหมายของสือ่ คือ เครื่ องมือที่ช่วยส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาทําให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดีดงั ความหมายที่มีผ้ กู ล่าวถึงดังนี ้
กิดานันท์ มลิทอง (2544) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความหมายของสื่อการสอน หมายถึง สื่อทุก
รู ปแบบ ที่บรรจุเนื ้อหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน ประกอบด้ วยวัสดุอุปกรณ์ สามารถนํามาใช้ ใน
เทคโนโลยีการศึก ษาเป็ นเครื่ อ งมื อ ของผู้สอนส่งไปสู่ผ้ ูเรี ยน ทํ าให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ได้ ดี เช่น เทป
บันทึกเสียง สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดีทศั น์ ภาพนิ่ง เป็ นต้ น
สมควร กวียะ (อ้ างถึงใน วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2547) กล่าวไว้ ว่า สื่อพื ้นบ้ าน คือ
วัฒนธรรมที่ได้ สร้ างสรรค์และสัง่ สมมาตั ้งแต่อดีต กลายเป็ นเครื่ องมือที่สง่ รับ และเก็บข่าวสารที่
เป็ นสัญ ลัก ษณ์ แ ละเอกลัก ษณ์ ปรากฏให้ เห็ น ในรู ป ของคํ า พู ด บทเพลง ดนตรี หัต ถกรรม
สถาปั ตยกรรม พิธีการ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมในวิถีชีวิต
วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา (2547) กล่าวไว้ ว่า สื่อพื ้นบ้ านเป็ นสื่อที่อยู่คู่กับสังคมไทยมา
แต่โบราณมี ความหลากหลายของรู ปแบบและเนื ้อหาแตกต่างกับไปตามแต่ละท้ อ งถิ่ นมี ความ
กลมกลืนกับวิถีชีวิตและให้ ความบันเทิงซึง่ อยูค่ กู่ บั วัฒนธรรมและสังคมไทย
สรุปบทบาทของครูภมู ิปัญญาไทยด้ านสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน คือ เครื่ องมือที่ช่วย
ส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ หมายถึง สือ่ ทุกรูปแบบ ที่บรรจุเนื ้อหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
ประกอบด้ วยวัสดุอุปกรณ์ สามารถนํามาใช้ ในเทคโนโลยีการศึกษาเป็ นเครื่ องมือของผู้สอนส่งไปสู่
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ผู้เรี ยน ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ หรื อ สื่อพื ้นบ้ านที่เกิดจากการสร้ างสรรค์และสัง่ สมมาตัง้ แต่อดีต มี
เอกลักษณ์ รูปแบบเฉพาะ เช่น บทเพลง ดนตรี หัตถกรรม สถาปั ตยกรรม ความคิด ความเชื่อแต่
ละท้ องถิ่นมีความกลมกลืนกับวิถีชีวิตและให้ ความบันเทิงซึง่ อยูค่ กู่ บั วัฒนธรรมและสังคมไทย
5. ด้ านการประเมินผล
ความหมายของการประเมินผลที่มีผ้ สู รุปไว้ ดงั นี ้
สุวฒ
ั น์ วัฒนวงศ์ (2547) การประเมินผลการเรี ยนการสอน หมายถึง วิธีการประเมินการ
สอน เพื่อ ปรั บ ปรุ งวิธี การสอนให้ ได้ ผลดียิ่ง ขึ ้นตามวัตถุประสงค์ ที่ คาดหวัง ข้ อ มูลที่ได้ จ ากการ
ประเมินจึงเป็ นข้ อมูลเพื่อการพัฒนา โดยวิธีการประเมินการสอนมีขั ้นตอนดังนี ้
1. การระบุวตั ถุประสงค์ของการประเมิน
2. การกําหนดประเด็นที่ต้องการประเมิน
3. การเลือกของข้ อมูล
4. การเลือกเทคนิคในการรวบรวมข้ อมูล
5. การกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของข้ อมูล
6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
7. การแปลความหมายของข้ อมูล
ภัทรา นิคมมานนท์ และ ใจทิพย์ เชื อ้ รั ตนพงษ์ (2536) ได้ กล่าวไว้ ว่า การประเมิ น
หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่าของวัตถุ คน สิ่งของ ว่าการดําเนินงาน กิจกรรม ว่า
บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยการตัดสินจากการวัดตามเกณฑ์ที่ตั ้งไว้
อาชัญญา รัตนอุบลและคณะ (2551) กล่าวไว้ ว่า การประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญาไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ รู ับการถ่ายทอดความรู้ สามารถนําความรู้ นั ้นไปใช้ ประโยชน์
ในการดํารงชีวิต หรื อประกอบอาชีพอันนํามาสูก่ ารพัฒนา ด้ านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม
อาชัญญา รัตนอุบล (2551) กล่าวไว้ ว่า วิธีการประเมินความต้ องการจําเป็ นที่นกั การ
ศึกษาสามารถนํามาใช้ ได้ 5 วิธีได้ แก่
1. การศึกษาจากแหล่งข้ อมูล (Secondary data)
2. การสัมภาษณ์ (Interview)
3. การขอข้ อมูลจากผู้ที่ให้ ข้อมูลคนสําคัญ (Key informant)
4. การจัดกลุม่ ขนาดเล็ก (Small group)
5. การสํารวจ (Survey)
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นักการศึก ษาควรใช้ วิธีก ารประเมิ นความต้ อ งการจํ าเป็ นวิธี ใด ซึ่งขึ ้นอยู่กับปั จ จัย 3
ประการ คือ 1) เวลา 2) แหล่งทรัพยากร 3) ความรู้
สรุ ปบทบาทของครู ภูมิ ปั ญญาด้ านการประเมิ น ผล คือ การประเมิ นการสอน การ
ปรับปรุ งวิธีการสอน เพื่อการพัฒนา โดยการพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เช่น การประเมินผลการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทย ผู้รับการถ่ายทอดความรู้ สามารถนําความรู้ นั ้นไปใช้ ประโยชน์
ในการดํารงชีวิต หรื อประกอบอาชีพอันนํามาสูก่ ารพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคม
นอกจากนี ้ ผลจากการสังเคราะห์ อ งค์ ความรู้ ภาพรวมของครู ภูมิปัญญาไทยที่ผ้ ูวิจัย
ศึกษาจากงานวิจยั เรื่ อง “แนวทางการพัฒนาการดําเนินการยกย่องครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการ
เรี ยนรู้ เพื่อ การพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิ จ และสังคมในท้ อ งถิ่ นอย่างครบวงจร” ของอาชัญญา
รั ตนอุบล และคณะ (2551) พบว่าครูภมู ิปัญญาไทยมีการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับแนวคิดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต ด้ วยวิธีการดังนี ้
1. เรี ยนรู้จากประสบการณ์ และสิง่ แวดล้ อมรอบตัว
2. เรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิ การลองผิดลองถูก การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
3. เรี ยนรู้จากการฝึ กอบรมการสนทนากับผู้อื่น
4. เรี ยนรู้จากการศึกษาดูงานจากแหล่งเรี ยนรู้อื่นที่เกี่ยวข้ องกับภูมิปัญญาไทย
นอกจากวิธีการเรี ยนรู้ดงั กล่าวครูภมู ิปัญญาไทยยังมีจุดมุ่งหมายการเรี ยนรู้ เพื่อความอยู่
รอดของตัวเองเกิ ดจากการเผชิ ญปั ญหาและพยายามหาหนทางแก้ ไขปั ญหาจนกระทัง้ ประสบ
ความสําเร็ จ
ดังนันครู
้ ภูมิปัญญาไทยแต่ละคนจึงมีการคิดค้ น ประยุกต์ ใช้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อ ง
และสมํ่าเสมอ ทําให้ เกิดผลงาน ครู ภูมิปัญญาไทย มีความสร้ างสรรค์และโดดเด่น โดยการสัง่ สม
ความรู้ ดงั กล่าวจะได้ รับการสนับสนุนจากครอบครั วและชุมชน ซึ่งเป็ นผู้ได้ รับประโยชน์จากการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
อาชัญญา รัตนอุบลและคณะ (2551) กล่าวไว้ ว่า องค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยเกิด
จากประสบการณ์ที่สงั่ สมมา ทําให้ ครูภมู ิปัญญาไทยมีความปรารถนาที่จะถ่ายทอดความรู้ เหล่านี ้
แก่ผ้ อู ื่น เพื่อนําไปใช้ ประโยชน์ โดยสามารถสรุป กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย ดังต่อไปนี ้
1. การจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ภมู ิปัญญาไทย เพื่อเป็ นแหล่งศึกษาดูงาน แหล่งเรี ยนรู้
ค้ นคว้ า ทดลองปฏิบตั ิจริ ง รวมเป็ นแหล่งแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ จากทฤษฎีสกู่ าร
ปฏิบตั ิ อีกทังยั
้ งมีการสาธิต และร่วมปฏิบตั ิกิจกรรมร่วมกัน
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2. การจัดอบรมและการบรรยาย ครู ภูมิ ปัญ ญาไทยส่วนใหญ่ จะใช้ วิ ธีนี ใ้ นการ
ถ่ายทอดความรู้ โดยการเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามปั ญหา ขอคําอธิ บายเพิ่มเติม ทังช่
้ วงระหว่างและ
หลังการอบรมและการบรรยาย
3. การสาธิ ตประกอบการบรรยาย จะทําให้ ผ้ เู รี ยนเห็นกระบวนการและขันตอนที
้
่
ถูกต้ องในการสร้ างสรรค์ และดําเนินงาน และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ ด้วยตนเอง
4. การลงมือปฏิบตั ิ เป็ นเสมือนการตรวจสอบความเข้ าใจของผู้เรี ยนในเนื ้อหาการ
เรี ยนรู้
5. การจัดเวทีการเรี ยนรู้ อภิปลาย แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ร่วมกันถอดบทเรี ยนในสิ่งที่ไป
ทดลองทําร่วมกัน รวมทังอภิ
้ ปลายเพื่อหาหนทางการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น บางครัง้ อาจอยูใ่ นรูปแบบ
ของการจัดประกวดแข่งขัน เพื่อกระตุ้นผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมเกิดความมุ่งมั่น ตัง่ ใจในการเรี ยนรู้ และ
ภูมิใจในความสามารถเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของตนเอง
6. การสอนงานโดยครู ภูมิปัญญาไทยอาจสอนงานเป็ นรายบุค คลหรื อ กลุ่มเล็ก
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนทบทวนความสนใจ
7. การศึกษาดูงาน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ผลงานที่ประสบความสําเร็ จ โดยอาจเป็ น
การศึกษาดูงานศูนย์การเรี ยนรู้ ครู ภูมิปัญญาไทยเอง หรื อไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรี ยนรู้ อื่นที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อศึกษาสภาพการณ์ที่เกิดขึ ้น
8. การใช้ สอื่ ประกอบ โดยครูภมู ิปัญญาไทยจะจัดทําสือ่ เผยแพร่ความรู้ หลากหลาย
รูปแบบ อาทิ จัดทําเอกสาร ตํารา รวมทั ้งการนําเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ผ่านทาง วิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิทรรศการ นอกจากนี ้ ยังจัดทําในรู ปแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
ทังวี
้ ซีดี ดีวีดี และวีดีทศั น์
9. การให้ คําปรึกษาแก่บุคคล ชุมชน หรื อหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ในด้ านต่าง
10. การจัดทําเครื อ ข่าย ครู ภูมิปัญญาไทยจะส่งเสริ มให้ ชุมชน รวมทังหน่
้ วยงาน
ต่างๆ จัดทําเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ องกับภูมิปัญญาไทย เพื่อแก้ ไขปั ญหา และดําเนินการพัฒนาต่อไป
สรุปได้ วา่ ผลจากการศึกษาแนวคิดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต แนวคิดภูมิปัญญาไทย ทฤษฎี
บทบาท การสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ครู มิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต ผู้วิจยั นํามาสรุปสังเคราะห์บทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมในแต่ละด้ านดังรายละเอียดต่อไปนี ้ 1) ด้ านผู้สอน 2) ด้ านเนื ้อหาและ
หลักสูตร 3) ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน 4) ด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอน 5) ด้ าน
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การประเมินผล และผู้วิจัยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาวิจัยในเรื่ องบทบาทในอนาคต
ของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมดังนี ้
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อังกูล สมคะเนย์ (2535) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื่ องสภาพและปั ญหาการนําภูมิปัญญา
ชาวบ้ านมาใช้ พฒ
ั นาหลักสูตรในโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานีพบว่าได้ นําภูมิปัญญาชาวบ้ านการประกอบอาชีพมาพัฒนาหลักสูตรจะเป็ นช่างฝี มือ
หรื อช่างเทคนิคลักษณะกิจกรรมที่นํามาใช้ จะเป็ นภาคปฏิบตั ิการนําภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ในการ
พัฒนาหลักสูตร
รัตนะ บัวสนธ์ (2535) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยน
การสอนเพื่อ ถ่า ยทอดภูมิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ นกรณี ศึกษาชุ มชนแห่ง หนึ่งในเขตภาคกลางตอนล่า ง
ผลการวิจัยพบว่าได้ หลักสูตรที่สอดคล้ อ งกับสภาพความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ นผู้ปกครองให้ การ
สนับสนุนการใช้ หลักสูตร
ยุพ า ทรั พ ย์ อุ ไ รรั ต น์ (2536) ได้ ทํ า การศึก ษาวิ จัย เรื่ อ งการศึก ษาการใช้ ภูมิ ปั ญญา
ชาวบ้ านในงานการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนภาคตะวันออกจากผลการวิจัยสามารถรวบรวม
รายชื่อ และลักษณะภูมิปัญญาชาวบ้ านที่มีอยูใ่ นภาคตะวันออกมีการนําภูมิปัญญาชาวบ้ านมาใช้
ในการพัฒนาหลัก สูตรและการจัด กิ จกรรม การเป็ นวิ ทยากร ทักษะอาชี พ และนํา ภูมิปั ญญา
ชาวบ้ านมาใช้ เป็ นสือ่ การศึกษา
สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน (2536) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื่ องลักษณะการถ่ายทอดงานปูนปั น้ โดย
การใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นของช่างจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่ามี การถ่ายทอดงานปูนปั น้ ของ
ช่างจังหวัดเพชรบุรีตงแต่
ั ้ สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงปั จจุบนั
พยุงพร ไตรรัตน์ สิงหกุล (2537) ได้ ทําการศึกษาวิจัยเรื่ อ งพืน้ ฐานการดําเนินชี วิตการ
ดํารงอยู่ และการถ่ายทอดหัตถกรรมพื ้นบ้ านเครื่ องจักสารโดยภูมิปัญญาท้ องถิ่นของบ้ านหนองป่ า
ตอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิ งเทราผลการวิจัยพบว่าการถ่ายทอดวิธีทํา เครื่ องจักสาน
สืบทอด จากรุ่ น สูร่ ุ่ น โดยการถ่ายทอดให้ กับ ครอบครัว โรงเรี ยน และหน่วยราชการต่างๆ ด้ วย
วิธีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ จากการสังเกต การทดลอง การบอกเล่าด้ วยปาก การปฏิบตั ิจริ ง
การฝึ กฝนด้ วยตนเอง การเลียนแบบ การถ่ายทอดจากเพื่อนบ้ าน
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วศิษฎ์ นาสารี ย์ (2544) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื่ องการนําภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ในการ
จัดการเรี ยนการสอนวิชาศิลปศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้ นในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีผลการวิจัยพบว่าครู ผ้ สู อนนํา
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาศิลปศึกษา1) ด้ านจุดมุ่งหมายในการสอน
ควรเน้ นเรื่ องความรู้ เกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาของศิลปะท้ องถิ่น 2) ด้ านเนื ้อหาวิชาที่สอนควร
เน้ นเรื่ องของการบูรณาการ คุณธรรม จริ ยธรรมทางพระพุทธศาสนากับคุณค่าของศิลปะท้ องถิ่น
3) ด้ านกิจกรรม และประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ 4) ด้ านวัสดุอุปกรณ์ ในการเรี ยนและการสอนควร
เน้ นเรื่ อ งการใช้ วัสดุที่ หาได้ จ ากท้ อ งถิ่ น 5) ด้ านการประเมิ น ผลควรใช้ วิธีก ารสังเกตและการ
มอบหมายการสร้ างสรรค์งานศิลปะท้ องถิ่น
บังอร ฝ่ ายสัจจา (2546) ได้ ทําการศึกษาวิจัยเรื่ องการใช้ ภูมิปัญญาท้ อ งถิ่นเพื่อการ
จัดการเรี ยนการสอนการศึกษานอกโรงเรี ยนในจังหวัดฉะเชิงเทรา สําหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ
ประถมศึกษาซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) แหล่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ลักษณะ
การนํ าภูมิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น มาใช้ ใ นการจัด การเรี ยนการสอนการศึกษานอกโรงเรี ย นในจังหวัด
ฉะเชิ งเทรา 3) ปั ญหาการนําภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ นมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยนในจังหวัดฉะเชิงเทราด้ านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรม 4)ข้ อเสนอแนะการนํา
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนการศึกษานอกระบบ
สุบรรณ จันทบุตร และทองมาก จันทะลือ (2547) ได้ ทําการศึกษาวิจัยเรื่ องสถานภาพ
และบทบาทของหมอลําท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมศึกษากรณีหมอลํา จังหวัด
อุบลราชธานีผลการวิจยั พบว่า หมอลําเป็ นการแสดงพื ้นบ้ าน ยึดถือขนบธรรมเนียมและจารี ตตาม
หลัก ของศาสนา ในสภาวะสัง คมแบบดัง้ เดิ ม วิ ถี ชี วิต ตลอดจนโลกทัศน์ ข องคนดูเ ปลี่ย นไป
หมอลํา ซึ่งเดิมเป็ นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา และวัฒนธรรมแบบดั ้งเดิม ต้ องปรั บเปลี่ยนตัวเองมา
ตลอดเพื่อความอยูร่ อด จากหมอลําพื ้น หมอลํากลอน มาเป็ นหมอลําเพลิน หมอลําซิ่ง และลูกทุ่ง
หมอลําในที่สดุ และหมอลํามีการปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดทุกสมัยการปรับเปลี่ยนของหมอลํา
เกิดจาก ลักษณะเด่นที่เป็ นวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน (Folk Art)
ไมตรี จันทรา (2547) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื่ องรู ปแบบการแสดงหนังตะลุงที่พึงประสงค์
ผลการวิจยั พบว่าต้ องแสดงเพื่อความบันเทิงควบคูก่ บั สาระความรู้ ด้ านต่างๆ สําหรับการยึดมั่นใน
ธรรมเนียมนิยมควรจะยืดหยุ่นตามความเหมาะสมมุขตลกจะต้ อ งไม่หยาบโลนนายหนังตะลุง
จะต้ องรับฟั งเสียงสะท้ อนจากผู้ชมเพื่อปรับปรุ งการแสดงให้ เป็ นที่ยอมรับและมีความต้ องการให้
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สอดแทรกธรรมะในการแสดงรวมถึ ง ประเพณี วัฒ นธรรมไทยโดยการผสมผสานเหตุก ารณ์
บ้ านเมืองและสภาพสังคม และควรส่งเสริ มให้ เยาวชนมีความรักหวงแหนในศิลปะการแสดง
สุธีรา เผ่าโภคสถิตย์ และ คณะ (2548) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื่ องการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ไทยเพื่ อ การพัฒ นายั่ง ยื น :กรณี ศึ ก ษาศิ ล ปิ นแห่ ง ชาติ ส าขาศิ ล ปะการแสดงและผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถในท้ องถิ่น สาขาศิลปะการแสดง ผลการวิจัยพบว่า เพศมีผลต่อวิธีการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาไทยของศิลปิ นแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง และผู้มีความรู้ความสามารถในท้ องถิ่นสาขา
ศิลปะการแสดง ส่วนวุฒิการศึกษาสาขาย่อยของศิลปะการแสดง อายุ และการเปิ ดรับข่าวสารไม่มี
ผลต่อวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยอย่างมีนยั สําคัญ สิ่งที่ศิลปิ นแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
และผู้มี ความรู้ ความสามารถในท้ อ งถิ่ น สาขาศิ ลปะการแสดงมี ค วามคิด เห็ นเหมื อ นๆ กัน คื อ
การยินดีถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยสาขาศิลปะการแสดงให้ กบั ผู้ที่สนใจ
ปทุมมาศ สุทธิสวัสดิ์ (2548) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ องการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ และ การ
สืบทอดภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหนังใหญ่ วดั สว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่าครู
ภูมิปัญญามีน้อยทําให้ การสืบทอดไม่เหมือนเดิมซึง่ แนวทาง และวิธีการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
และการสืบทอดภูมิ ปัญ ญามี กลุ่มผู้รับ การสืบทอดศิ ลปะการแสดงหนังใหญ่ โ ดยใช้ วิธี การสืบ
ทอดตามแบบโบราณ คือ การทําให้ ดเู ป็ นตัวอย่างและการฝึ กปฏิบตั ิจริ งซึง่ ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ และ
สืบทอดภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหนังใหญ่วดั สว่างอารมณ์ได้ 12 คน ประสบการณ์ จากการวิจัย
และพัฒนานี ้ได้ ก่อให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิกิจกรรมการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
และการสืบทอดภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหนังใหญ่วดั สว่างอารมณ์ ที่ครู ภูมิปัญญาและผู้มีสว่ น
เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายสามารถนําไปใช้ ในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ และการสืบทอดภูมิปัญญา
ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
วีรศักด์ จุลดาลัย และคณะ (2549) ได้ ศึกษาวิจัย เรื่ อ งการจัด การความรู้ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นวัฒนธรรม การทอผ้ าของชุมชนไทยโส้ อําเภอโพนสวรรค์จงั หวัดนครพนมผลการวิจัยพบว่า
การปลูกฝ้าย ปลูกคราม และการปลูกหม่อน เลี ้ยงไหม ได้ เริ่ มเลือนหายไปจากชุมชนไทยโส้ ขาด
การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้ านการผลิตเส้ นฝ้ายเข็น และการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้ านการทอผ้ าสู่
บุตรหลานลดน้ อยลง
เปรมสิรี ศักดิ์สงู และอดิศร ศักดิ์สงู และ มูหําหมัด สาแลบิง (2550) ได้ ทําการศึกษาวิจัย
เรื่ องลิเกฮูลู : การศึกษาเชิงประวัติรูปแบบและการพัฒนาศักยภาพ ผลการศึกษาพบว่า ลิเกฮูลมู ี
ความเป็ นมาที่ยาวนานที่พบได้ ใน ปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส และบางส่วนของรัฐกลันตันประเทศ
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มาเลเซี ย ในปั จจุ บัน ยัง ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งสูง จากประชาชนในท้ อ งถิ่ น ทัง้ มี ชื่ อ เสี ย งใน
ระดับ ประเทศซึ่งเป็ นศิล ปะการแสดงที่มีเอกลัก ษณ์ ทัง้ ผู้เ ล่น ดนตรี สีส ัน ลีลา โดยเฉพาะการ
ผสมผสานวัฒนธรรมท้ องถิ่นเข้ ากับวัฒนธรรมมลายูได้ อย่างลงตัว และให้ การสนับสนุนด้ ายการ
ส่ง เสริ ม ผ่า นองค์ ก รท้ องถิ่ น สถาบัน การศึ ก ษาหาแนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้
ศิลปะการแสดงลิเกฮูลไู ด้ อยูค่ กู่ บั ชุมชนและท้ องถิ่น
สุจิตรา สุคนธทรัพย์ และ คณะ (2550) ได้ ทําการศึกษาวิจัยเรื่ องศิลปะการต่อสูป่ ้ องกัน
ตัวแบบไทย: คุณค่าแท้ และกระบวนการถ่า ยทอด กรณี ศึกษาครู วิชิ ต ชี เ้ ชิ ญ ผลการวิจัยพบว่า
คุณค่าของตัววิชาเองที่ใช้ เพื่อการป้องกันตัว และคุณค่าของวิชาในด้ านคุณธรรมและการปฏิบตั ิตน
ในสังคม ความกตัญ�ูกตเวที และ ความ “เป็ นมวย” มีการสร้ างความศรัทธาและความตระหนัก
ในคุณค่าของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยตามหลักวิธีการถ่ายทอดความรู้คือ “ทําให้ ดู อยู่ให้
เห็น”
อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2551) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื่ องแนวทางการพัฒนาการ
ของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในท้ องถิ่ น
อย่างครบวงจร ผลการวิจยั พบว่ามีปัญหาการดําเนินการยกย่องครู ภูมิปัญญาไทย ปั ญหาการสืบ
ทอดองค์ความรู้ ของครู ปั ญหาการประชาสัมพันธ์ เพื่อการคัดเลือกปั ญหาการกําหนดองค์กรหรื อ
หน่ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบโดยตรงในการดํ า เนิ น การยกย่อ งครู ภูมิ ปั ญญาไทย ปั ญหาการจัด ทํ า
รายงานของครูภมู ิปัญญาไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ปั ญหาข้ อจํากัดของการพิจารณาจาก
พื ้นที่จริ ง ปั ญหาการประยุกต์ใช้ เนื ้อหาองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยสูค่ วามเป็ นธรรม ปั ญหา
การจัดสรรเวลาการทํางานตามอาชีพกับการทํางานเป็ นครูภมู ิปัญญาไทย ปั ญหาการยกย่องครูภมู ิ
ปั ญญาไทยอย่างต่อ เนื่อ งและจริ งจัง และปั ญหาข้ อ จํ ากัดด้ านงบประมาณในการส่งเสริ มการ
ดําเนินงานของครูภมู ิปัญญาไทยอย่างต่อเนื่อง
วรวรรณ ศรี ตะลานุกค์ (2551) ศึกษาวิจยั เรื่ องการรับรองวิทยฐานะปราชญ์ ภูมิปัญญา
ไทยในฐานะผู้สอนระดับอุดมศึกษาพบว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีนโยบาย
สนับสนุนให้ นําภูมิปัญญาท้ อ งถิ่นมาใช้ ในสถาบันอุดมศึกษาในด้ านหลักสูตร และการเรี ยนการ
สอน การวิจยั และส่งเสริ มสนับสนุนนิสติ นักศึกษาให้ ทํากิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม
สํานัก งานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553) ได้ ร ายงานการวิจัยเรื่ อ งรู ปแบบและวิ ธี
ดําเนินกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยเพื่อ การขับเคลื่อ นปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงใน
ท้ อ งถิ่ น ผลการศึกษาวิจ ัย สามารถสรุ ป ได้ ว่า 1) สภาพการดํา เนิน กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ของครู
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ภูมิปัญญาไทย มีความหลากหลายแตกต่างกันไป เป็ นการเรี ยนรู้ ที่เกิดเป็ นกระบวนการจากการ
สังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ 2) รูปแบบและวิธีการเรี ยนรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยเกิดจากการเรี ยนรู้มา
จากบรรพบุรุษ ประสบการณ์ ชีวิตสําคัญในท้ องถิ่น ทํากิจกรรม เครื อข่าย โดยมีวิธีการเรี ยนรู้ จาก
การประชุมสัมมนา อบรม เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ การศึกษาดูงาน และรู ปแบบและวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ใช้ การจัดฝึ กอบรม การสัมมนา จัดทําหลักสูตร คู่มือการเรี ยนการสอน เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์
ชิน้ งานต้ นแบบ จัดทํานิทรรศการ และจัดตั ้งศูนย์การเรี ยนรู้ ครู ภูมิปัญญาไทยเพื่อการขับเคลื่อ น
ความรู้ตามแนวทางในการส่งเสริ มรู ปแบบและวิธีการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของครู ภูมิปัญญา
ไทยในการจัดการเรี ยนการสอนในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ได้ รายงานการวิจัยเรื่ องแนวทางการพัฒนา
นโยบายการเรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรี ยนและการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัยเพื่อการสร้ างสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อ การพัฒนาที่สมดุลในด้ านตัวคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อมสูส่ งั คมที่มีค วามสุขอย่าง
ยัง่ ยืนส่งเสริ มการสร้ างคุณภาพ คนดีมีคุณธรรม สูส่ งั คมมีการพัฒนาปั ญญา และความรู้ ต่อเนื่อง
ตลอดชี วิตโดยให้ ความสําคัญกับการสร้ างกระบวนการมี ส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในสังคมใน
ระดับจังหวัด อําเภอ เทศบาล ตําบล หมู่บ้านและชุมชน ในการจัดการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
ต่อไป
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553) ได้ รายงานการวิจัยเรื่ อ งแนวทางการนํา
ภูมิปัญญาไทยเข้ าสูก่ ระบวนเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยนและการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัยกรณีศึกษาภาค
ตะวันออกเพื่อศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ ครู ภูมิปัญญาไทยเกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และพัฒนา
ผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพโดยสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นแนวทางให้ ครู อาจารย์ และผู้
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตลอดจนผู้สนใจสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพการ
เรี ยนรู้ ในระบบและนอกระบบโรงเรี ยนต่อไป
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2554) ได้ รายงานการวิจัยเรื่ องสภาพและบทบาท
การเสริ มสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลจากการวิจัยที่
ได้ รับสามารถสรุ ป สภาพ และบทบาทของหน่วยงานภาครั ฐและภาคเอกชนในการเสริ มสร้ าง
โอกาสการเข้ าถึงกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตการจัดเวทีประชาคมโดยใช้ กระบวนการกลุม่ การจัด
อบรมให้ ความรู้ ดูงานนอกสถานที่การประชาสัมพันธ์ ผ่านแกนนํา สื่อ ท้ องถิ่ น สื่อ โทรทัศฯ วิทยุ
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หนังสือพิมพ์มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรี ยนการสอนนอกโรงเรี ยนโดยจัด
หลักสูตรทางด้ านวิชาชีพเฉพาะด้ านที่เน้ นการลงมือปฏิบตั ิจริ ง และให้ การสนับสนุนงบประมาณ
อุปกรณ์ในการทํากิจกรรมการเรี ยนรู้ การเรี ยนการสอน จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องและสอดคล้ อง
กับอาชีพ วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน
พิชชาณัฐ ตู้จินดา (2554) ได้ ทําการศึกษาวิจัยเรื่ องการถ่ายทอดความรู้ ของวงปี่ พาทย์
บ้ า นใหม่ ห างกระเบนจัง หวัดพระนครศรี อ ยุธ ยาผลการศึก ษาพบว่า ต้ น กํ า เนิ ด มี มาตัง้ แต่ก รุ ง
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น และมีการสืบทอดถึงปั จจุบนั โดยใช้ วิธีการถ่ายทอดความรู้แบบมุขปาฐะที่เน้ น
ระเบียบ วิธีการตามแบบโบราณจารย์ที่ได้ รับการถ่ายทอดเอาไว้ อย่างเคร่งครัดด้ วยวิธีการปฏิบตั ิ สู่
บุคคลภายใน และภายนอกตระกูลซึ่งองค์ ความรู้ ต่างๆยังคงได้ รับการสืบทอดมาจนกระทั่งถึง
ปั จจุบนั
รัตนพล ชื่นค้ า (2554) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื่ องการสืบทอดการพากย์ -เจรจาหนังใหญ่
และโขนเรื่ องรามเกียรติ์ของครูวีระ มีเหมือน โดยสืบทอดการพากย์ -เจรจาหนังใหญ่มาจากหม่อม
ราชวงศ์จรูญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ที่ได้ รับการถ่ายทอดมาจากพระยานัฏกานุรักษ์ (ทองดี สุวรรณภารต)
และสืบทอดการพากย์-เจรจาโขนจากครูสง่า ศะศิวณิช ในสายของพระยาสุนทรเทพระบํา (เปลี่ยน
สุนทรนัฏ) การสืบทอดองค์ความรู้ดงั กล่าวเป็ นการสืบทอดตามประเพณีมุขปาฐะ ด้ วยวิธีการฝาก
ตัวเป็ นศิษย์กบั ครูและใช้ การเรี ยนรู้แบบวิธี ’’ครูพกั ลักจํา’’ จากครูหลายคน
โสภณ เดชฉกรรจ์ (2554) ได้ ทําการศึกษาวิจัยเรื่ องการถ่ายทอดวัฒนธรรมดนตรี ไทย
ของชุมชน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม : กรณี ศึกษาวงไทยบรรเลงวงปี่ พาทย์ บ้านใหม่หาง
กระเบน จังหวัดพระนครศรี อยุธยาโดยศึกษาบริ บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ แก่การถ่ายทอดองค์ ความรู้
และมีผ้ ูสืบทอดองค์ความรู้ ผลจากการศึกษาพบว่า การบรรเลงปี่ พาทย์ มีต้นกําเนิดมาตังแต่
้ ครัง้
ต้ นยุคกรุงรัตนโกสินทร์ และสืบทอดกิจการมาจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั ผ่านผู้นําถึงสามชั่วอายุคนโดย
สืบทอดแนวทาง และวิธีการปฏิบตั ิมาจาก ครู จางวางทัว่ พาทย์โกศล และมีการสืบทอดสูบ่ ุคคล
ภายในและภายนอกตระกูลซึง่ องค์ความรู้ตา่ งๆ ยังคงได้ รับการสืบทอดมาจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั
วัลภา เล็กวัฒนานนท์ (2554) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ ความรู้ เพื่อ ส่งเสริ มการพึ่งตนเองอย่างพอเพียงและยัง่ ยืนสําหรับครู ภูมิปัญญาไทย
ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยได้ รับอิทธิพลจากปรัชญา
ชีวิต มีจิตรอาสา ความเชื่อพื ้นฐาน และบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของครู ภูมิปัญญาไทย ซึ่ง
เป็ นผู้ที่มีความเชื่ อมั่นและตังตนอยู
้
่ในหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้ รับการหล่อหลอมจากบริ บท
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รอบตัวให้ เป็ นคนเสียสละ มีวินยั อดทน รู้ จักวางแผนชีวิต และน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็ นหลักในการดําเนินชีวิตในการถ่ายทอดองค์ความรู้ครูภมู ิปัญญาไทย
ณัฏฐลักษณ์ ศรี มีชยั (2554) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริ มการ
ปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชนผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะ และสภาพแวดล้ อมของอาสาสมัครที่เป็ น
ครู ภูมิปัญญาไทย ประกอบด้ วยการเป็ นผู้ยึดคําสอนทางศาสนา คําสอนบิดามารดา และบรรพ
บุรุษ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพียง และวัฒนธรรมการเกื อ้ กูลในสังคมไทยมี ความเป็ นจิ ตรอาสา
ความเป็ นครู ความใฝ่ รู้ ความจริ งใจ ความมุ่งมัน้ ความกระตือรื อร้ น ความเสียสละ ความศรัทธา
มีการแต่งกาย กริ ยาท่าทาง และการพูดที่เหมาะสมกับกาลเทศะ และมีการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
พิชามญชุ์ คุ้มสุข (2555) ได้ ทําการศึกษาวิจัยเรื่ องการวิเคราะห์บทบาทของเครื อข่าย
การเรี ย นรู้ ชุ ม ชนในการส่ง เสริ ม กระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยผล
การศึกษาพบว่าบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนคือการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยในชุมชนแก่ผ้ สู นใจหรื อคนรุ่นหลัง และมีการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ให้ มีความเข้ มแข็งเกิดการพัฒนา ประกอบด้ วย 1) ด้ านกิจกรรม 2)ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ ที่ดี
ระหว่างสมาชิกเครื อข่าย 3)ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ 4)ด้ านการจัดหาทรัพยากร 5)ด้ านการพัฒนา
บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
สรุ ปได้ ว่า การนําภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ น ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม เข้ าสู่สถานศึกษา
นับว่ามีความสําคัญ และมี ประโยชน์ ในการจัดการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน
และตามอัธยาศัยนําไปสูก่ ารจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาประเทศสูอ่ นาคตโดยใช้ ฐาน
องค์ความรู้ดงั่ เดิมที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้ นโดยคนไทย มีการสืบทอด ถ่ายทอด และอนุรักษ์
ศิลปกรรมของชาติให้ คงอยู่
ผู้วิจัยได้ ส รุ ปผลจากการศึก ษาแนวคิด ทฤษฎีดังกล่าว จากนันนํ
้ า มาสรุ ปสังเคราะห์
บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญ ญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ านศิ ลปกรรมโดยใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ใน 5 ด้ าน ที่ผ้ เู ชี่ยวชาญ 19 ท่าน ได้ แสดงความคิด

ตอนที่ 6 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้ อง
- นโยบายรัฐบาล
- พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
- แนวคิดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวติ
- แนวคิดครูภมู ปิ ั ญญา
ไทย
- ทฤษฎีบทบาท

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ

การวิจัยเทคนิค
เดลฟาย

- ครูภมู ปิ ั ญญาไทย
ด้ านศิลปกรรม
- นักวิชาการด้ าน
การเรี ยนรู้ตลอดชีวติ

1. แบบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 (ภาคสนาม)
2. แบบสอบถามรอบ
ที่ 2
3. แบบสอบถามรอบ
ที่ 3

สภาพ

ปั ญหา

ความต้ องการ

1. ด้ านผู้สอน
2. ด้ านเนื ้อหาและ
หลักสูตร
3. ด้ านการจัด
กิจกรรมการเรี ยน
การสอน
4. ด้ านสื่อ อุปกรณ์
การเรี ยนการสอน
5. ด้ านการ
ประเมินผล

บทบาทในอนาคต
ของครูภูมิปัญญาไทย
ในการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ด้ าน
ศิลปกรรม
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเรื่ องบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมเป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi) ซึ่งผู้วิจัยได้ แบ่ง
ขั ้นตอนการวิจยั เป็ น 2 ขันตอนตามวั
้
ตถุประสงค์ของการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ขันที
้ ่ 1 เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา และความต้ องการ บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญา
ไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
ขันที
้ ่ 2 เพื่อศึกษาบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ด้ านศิลปกรรม
ขัน้ ที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา และความต้ องการ บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญา
ไทยในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและข้ อมูลเกี่ยวกับ สภาพ ปั ญหา และ
ความต้ อ งการ บทบาทในอนาคตของครู ภูมิ ปั ญญาไทยในการจัด การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ด้ า น
ศิลปกรรมจากการสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม และเข้ าร่ วมประชุมสมัชชาครู ภูมิปัญญาไทย 4
ภาค จาก ครู ภูมิปัญญาไทย สํานักเลขาธิ การสภาการศึกษา และผู้แทนหน่วยงานจากกระทรวง
พาณิ ช ย์ ผู้ แทนสํ า นัก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดํา ริ กระทรวงการท่อ งเทียวและกี ฬา สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัย
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม จํ านวน 177 คน จาก
ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุ งเทพมหานคร
(สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2555) และผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาสภาพ ปั ญหา และความต้ องการบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญา
ไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมและศึกษาบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญา
ไทยในการจั ด การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต ด้ านศิ ล ปกรรม โดยผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจํานวน 19 คน (ภาคผนวก ก) โดย
ใช้ เกณฑ์ดงั นี ้

92
1. เป็ นผู้ที่ มีค วามเชี่ ย วชาญด้ า นศิ ลปกรรม มี ผลงานเป็ นที่ป ระจัก ษ์ ต่อ สาธารณชน
สามารถสร้ างสรรค์ ผลงานที่โดดเด่นเป็ นที่ร้ ู จักได้ รับการยอมรั บในสังคมและสร้ างผลงานอย่าง
ต่อเนื่องเกิน 5 ปี
2. เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ การเรี ยน การสอน การถ่ายทอด ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบ
โรงเรี ยนและตามอัธยาศัย และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ต่อเนื่องเกิน 5 ปี
3. ได้ รับการเชิดชูเกียรติเป็ นครู ภูมิปัญญาไทยที่เป็ นสมาชิกและขึ ้นทะเบียนกับสมาคม
ครู ปัญญาไทย โดยใช้ ฐานข้ อมูลของสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ
ตังแต่
้ รุ่นที่ 1-7 (พ.ศ.2544-พ.ศ.2554) โดยใช้ ฐานข้ อมูลของสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ จากครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม
ผู้วิจยั ศึกษารายชื่อบุคคลที่ต้องการเชิญมาเป็ นผู้เชี่ยวชาญ โดยศึกษาข้ อมูลจากเอกสาร
ของสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาและทําเนียบครู ภูมิปัญญาไทย พบว่าบุคคลที่ได้ รับการ
ประกาศยกย่องเป็ นครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม รุ่ นที่ 1 ถึงรุ่ นที่ 7 มี จํานวนทั ้งสิ ้น 177 คน
จากนันขอเข้
้
าพบผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอคําปรึกษาให้ เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะ
เป็ นผู้เชี่ยวชาญ จากผู้ทรงคุณวุฒิทั ้ง 7 คน ดังต่อไปนี ้
1. ครู กฤษณ์ ฤทธิ์เดชา
นายกสมาคมครูภมู ิปัญญาไทย
2. ครู สมเจตน์ วิมลเกษม
อุปนายกภาคเหนือ
3. ครู ประพนธ์ พลอยพุม่
อุปนายกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ครู สณพงษ์ บัวโรย
อุปนายกภาคกลาง
5. ครู นคริ นทร์ ชาทอง
อุปนายกภาคใต้
6. ครู สมชาย สมานตระกูล อุปนายกภาคตะวันออก
7. ครู สมพงษ์ มาจันทร์
ฝ่ ายสวัสดิการสมาคมครู ภมู ิปัญญาไทย
8. นางสาว นิจพร มาจันทร์
ผู้ช่วยครูภมู ิปัญญาไทยและเหรัญญิก
ผู้วิจัยได้ รับคําแนะนํารายชื่ อครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาวิจัยเรื่ อง บทบาทใน
อนาคตของครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยในการจัด การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต ด้ า นศิ ล ปกรรม จํ า นวน 19 คน
ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. ครู ฉวีวรรณ พันธุ(ดําเนิน) ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 (การแสดงพื ้นบ้ าน-หมอลํา)
2. ครู หะมะ แบลือแบ ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 (ดีเกฮูล)ู
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3. ครู วีระ มีเหมือน ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 (หนังใหญ่)
4. ครูสมคิด สอนอาจ ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 (การทําเทียน การติดพิมพ์เทียน
พรรษา)

5. ครูกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 (ศิลปะการต่อสู้ประจําชาติไทย)
6. ครูเสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์ ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 (การทําตะลุม่ - พานแว่นฟ้า)
7. ครูนคริ นทร์ ชาทอง ครูภมู ิปัญญาไทยรุ่นที่ 4 (หนังตะลุง)
8. ครู พ.จ.อ.ดํารงศักดิ์ นิรันต์ ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 44 (การแกะสลักผักและผลไม้
หรื อการทําเครื่ องสด)
9. ครูโสโชค สู้โนนตาด ภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 (เพลงพิณอีสาน)
10. ครูดิเรก สิทธิการ ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 5 ( การดุนสลักเงินและโลหะ)
11. ครูสาํ รอง สาธุการ ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 (หมอลํากลอน)
12. ครูสมหมาย ศรี เมืองแก้ ว ครูภมู ิปัญญาไทยรุ่ นที่ 6 (หมอลํากลอนและแต่งคําร้ อง)
13. ครูเบญจพล สิทธิประณีต ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 (โคมตุง และศิลปะงานตัด
ฉลุลวดลายล้ านนา)
14. ครูธรรมรงค์ แก้ วโบราณ ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 (จิตรกรรมปริ ศนาธรรมพุทธ
พจน์)
15. ครูอํานาจ แผงงาม ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 7(หมอลํา)
16. ครูไสว สุวรรณหอม ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 (การทําพิณและการเล่นพิณอีสาน
17. ครูเทวี บุตรตัว้ ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 (หมอรํ าคํากลอน)
18. ดร. ภัทรพล มหาขันธ์ (อาจารย์ ประจํ า ภาควิชาการพัฒนามนุษย์และสังคม
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ )
19. ดร. วัลภา เล็กวัฒนานนท์ (นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา)
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สํา หรั บ การวิ จั ย ในครั ง้ นี เ้ ป็ นแบบสัม ภาษณ์ และ
แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 2 ฉบับเพื่อใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล 3 รอบ ดังมีรายละเอียดใน
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไปนี ้
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1. การสร้ างเครื่ องมือฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด (Open Ended Form) ที่ใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามโดยเครื่ องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลสําหรับ
การวิจยั ในครัง้ ที่ 1 นี ้เป็ นแบบสัมภาษณ์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น 1 ฉบับเพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา และความ
ต้ องการ บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
(ภาคผนวก ข) ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1 โดยผู้วิจยั สร้ างแบบสัมภาษณ์ แบบปลายเปิ ดมีข้อ
คํา ถามกว้ า งๆ เกี่ ยวกับสภาพ ปั ญหาและความต้ อ งการ ส่ว นที่ 1 ข้ อ มูล ส่ว นบุ ค คลของผู้ใ ห้
สัมภาษณ์ สว่ นที่ 2 ข้ อมูล ด้ านผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผล ควรเป็ นอย่างไรโดยทําการศึกษา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานขององค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี
หลักการของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับภูมิปั ญญาไทยเพื่อ ให้ ได้ ข้อมูลเบื ้องต้ น และนํา
แบบสัมภาษณ์ ให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบเพื่อพิจารณาความถูกต้ อง และความ
เหมาะสมในข้ อ คําถาม เบือ้ งต้ นจากนันนํ
้ ามาแก้ ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ ที่ปรึ กษา และ
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาโดยนํา แบบสอบสัม ภาษณ์ เ กี่ ย วกับ สภาพ ปั ญ หาและความ
ต้ องการ ไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน (ภาคผนวก ก) เพื่อขอคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ตรวจสอบความถูกต้ อ ง ความเหมาะสม ความหมายของข้ อ คํา ถาม การใช้ ภาษา และการตัง้
คําถาม
2. การสร้ างเครื่ องมือฉบับที่ 2 เพื่อศึกษาบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้ อที่ 2 ผู้วิจัยสรุ ปจากแบบสอบ
สัมภาษณ์รอบที่ 1 เพื่อนํามาสร้ างเป็ นแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยใช้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale)ดังนี ้
5 หมายถึง เห็นด้ วยมากที่สดุ
4 หมายถึง เห็นด้ วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้ วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้ วยน้ อย
1 หมายถึง เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
ขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมื อฉบับที่ 2 ผู้วิจัยกํ าหนดประเด็นในการสร้ างคําถามที่ได้ รับมา
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญจากรอบที่ 1 และนํามาสร้ างเป็ นแบบสอบถามฉบับที่เพื่อ ใช้ เก็ บ
ข้ อมูล รอบที่ 2 โดให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจเพื่อพิจารณาความถูกต้ อง และเหมาะสม
ในข้ อคําถาม เบื ้องต้ น จากนันนํ
้ ามาแก้ ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาหลังจากที่แก้ ไขตาม
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คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ วจึงไปตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหาโดยนําแบบสอบถาม ไป
ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความถูกต้ องความเหมาะสมในการใช้
ภาษา และการตัง้ คํ า ถามตามคํ า แนะนํ า ของผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ อี ก ครั ง้ โดยมี เ กณฑ์ ก ารคัด เลือ ก
ผู้ทรงคุณวุฒิดงั นี ้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน 2 คน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจยั
1 คน
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาตลอดชีวิต
1 คน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านด้ านภูมิปัญญาไทย
1 คน
โดยใช้ เ กณฑ์ การวัด ค่า ความสอดคล้ อ งระหว่า งข้ อ คํา ถามกับ วัต ถุป ระสงค์ (Item –
Objective Congruency Index : IOC) ของ วรรณี แกมเกตุ (2551) ที่กล่าวว่า IOC ควรมีคา่ ตังแต่
้
0.5 ขึ ้นไป จึงถือว่าข้ อคําถามนันวั
้ ดได้ สอดคล้ องกับเนื ้อหา โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังต่อไปนี ้
+ 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้ อคําถามดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้ อ คําถามดังกล่าวมี ความสอดคล้ อ งกับเนือ้ หา
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
- 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้ อคําถามดังกล่าวไม่มีความสอดคล้ อ งกับเนื ้อหา
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
จากนันนํ
้ าผลคะแนนที่ผ้ ทู รงคุณวุฒิได้ พิจารณาข้ อคําถามแล้ ว มาเข้ าสูตร ของ Rovinelli
และ Hambleton (1976)
IOC

=

∑R
n

IOC

คือ ค่าดัชนีความสอดคล้ องของข้ อคําถามกับวัตถุประสงค์
∑ R คือ ผลรวมของคะแนนที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญทั ้งหมด
n
คือ จํานวนผู้เชี่ยวชาญทั ้งหมด
จากการตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหาของแบบสอบถามพบว่ามี ค่าความสอดคล้ อ ง
ระหว่างข้ อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) มากกว่า 0.5 ทุกรายข้ อคําถามทั ้งนี ้ผู้วิจัยได้ ปรับแก้ ใน
บางข้ อคําถาม ให้ กระชับและชัดเจนตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ
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ผู้วิ จั ย นํ า แบบสอบถามที่ ผ่ า นการตรวจสอบความตรงตามเนื อ้ หาไปหาความเที่ ย ง
(Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับ ครู ภูมิ ปัญ ญาไทยจากนัน้ นํ า
แบบสอบถามไปหาค่าความเที่ยงทังฉบั
้ บ ด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ า (α coefficient :
alpha) ของ (Cronbach, 1990)

k 1 − ∑ s 2i 
α =
k − 1  s 2t 
โดยที่

k คือ จํานวนข้ อของเครื่ องมือ
s 2i คือ ความแปรปรวนของข้ อมูลแต่ละข้ อ
s 2t คือ ความแปรปรวนของข้ อมูลที่ได้

ทังนี
้ ้ค่าที่ได้ จากการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงผู้วิจัยใช้ เกณฑ์การพิจารณาข้ อคําถามรายข้ อ
ของสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ า (α coefficient : alpha) ของ (Cronbach,1990) ผลจากการวิเคราะห์ค่า
ความเที่ยง ได้ คา่ ความเที่ยง มากกว่า0.8 หมายถึง ข้ อคําถามดี ดังนี ้
มากกว่า 0.9 หมายถึง ข้ อคําถามดีมาก
มากกว่า 0.8 หมายถึง ข้ อคําถามดี
มากกว่า 0.7 หมายถึง ข้ อคําถามพอใช้
มากกว่า 0.6 หมายถึง ข้ อคําถามควรปรับปรุง
ผลจากการวิ เคราะห์ ค่าความเที่ยงจากการทดลองใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทุกข้ อ ได้ ค่าความเที่ย ง
มากกว่า 0.7 และมีบางข้ อต้ องปรับปรุงภาษาที่ใช้ มีความชัดเจนตรงประเด็นทําให้ ผ้ ตู อบแบบสอบ
อ่ า นแล้ ว มี ค วามเข้ า ใจข้ อถามทํ า ความเข้ าใจได้ ง่า ยจากนัน้ ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาพิ จ ารณา
แบบสอบถามก่อนนําไปใช้ เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลในการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามวัตถุประสงค์ 2 ขันตอน
้
คือ
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา และความต้ องการบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทย
ในการจัด การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตด้ านศิลปกรรม ผู้วิ จัยใช้ แบบสัมภาษณ์ ร อบที่ 1ชนิ ดปลายเปิ ด
(Open Ended Form) ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม
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2. เพื่อศึกษาบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ าน
ศิลปกรรมผู้วิจัยใช้ แบบถามรอบที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และ
แบบถามรอบที่ 3 มีการกําหนดค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั ใช้ การศึกษาแบบเดลฟาย (Delphi)จากผู้เชี่ยวชาญได้ แสดง
ความคิดเห็นในการวิจยั ครัง้ นี ้ ซึ ้งมีรายละเอียดในการเก็บข้ อมูลทั ้ง 3 รอบ ผู้วิจัยทําการติดต่อและ
ขอเข้ าพบโดยมี หนังสือ จากบัณ ฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่ วมมื อ ถึง
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ขอเข้ าพบผู้เชี่ยวชาญ รวมทั ้งหมด 19 คน ด้ วยการลงพื ้นที่ทั ้งนี ้บางท่านผู้วิจัยใช้
วิธีโทรศัพท์ในการสอบถามเพิ่มเติม และผู้วิจัยได้ ใช้ วิธีการอัดเทปเสียงของผู้เชี่ยวชาญเพื่อนํามา
ถอดเทปลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกครัง้ หนึง่ เพื่อความเที่ยงตรงของข้ อมูลดังต่อไปนี ้
ขัน้ ที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา และความต้ องการบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญา
ไทยในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
รอบที่ 1 โดยส่งแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ด (Open Ended Form) ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ตอบในประเด็นกว้ างๆ เพื่อที่จะรวบรวมความคิดเห็นจากกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญทั ้งหมดหลังจากนี ้เก็บ
รวบรวมแบบสอบถามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญส่งกลับคืนแล้ วนําแบบสอบถามที่สง่ คืนเหล่านี ้มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อ รวบรวมความคิดเห็นที่เหมือนกันหรื อใกล้ เคียงกันและแยกความคิดเห็นที่ต่างกัน
เพื่อจัดสร้ างแบบสอบถามรอบที่ 2 ดังมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้วิ จั ย ทํ า การติ ด ต่อ และขอเข้ า พบโดยมี ห นัง สื อ จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่ วมมือถึงผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยขอเข้ าพบผู้เชี่ยวชาญ รวมทังหมด
้
19 คน
ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 9 คน ระหว่างวันที่ 26- 27 มกราคม 2555 โดยขอนัดสัมภาษณ์ตอบแบบสอบถามรอบที่ 1
กับ ครู ฉวีวรรณ ดําเนิน (พันธุ ) ครู ภูมิปัญญาไทย รุ่ นที่ 1(หมอลํา) ครู สมคิด สอนอาจ ครู ภูมิ
ปั ญญาไทย รุ่นที่ 3 (การทําเทียน การติดพิมพ์เทียนพรรษา) ครู โสโชค สู้โนนตาด ภูมิปัญญาไทย
รุ่นที่ 4 (เพลงพิณอีสาน) ครูสาํ รอง สาธุการ ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 (หมอลํากลอน) ครู สมหมาย
ศรี เมืองแก้ ว ครูภมู ิปัญญาไทยรุ่นที่ 6 (หมอลํากลอนและแต่งคําร้ อง) ครู ธรรมรงค์ แก้ วโบราณ ครู
ภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 (จิตรกรรมปริ ศนาธรรมพุทธพจน์) ครูอํานาจ แผงงาม ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่ น
ที่ 7(หมอลํา) ครู ไสว สุวรรณหอม ครู ภูมิปัญญาไทย รุ่ นที่ 7 (การทําพิณและการเล่นพิณอีสาน)
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และครูเทวี บุตรตัว้ ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 (หมอลําคํากลอน) จากการเข้ าร่วมประชุมสมัชชาครู
ภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จงั หวัดขอนแก่น และสัมภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศัพท์
ครั ง้ ที่ 2 ภาคภาคกลางและภาคตะวัน ออกผู้วิจัยเดิน ทางไปเก็ บรวบรวมข้ อ มูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญใน จํานวน 2 คน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2555 โดยขอนัด
สัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถามรอบที่ 1 กับครู วีระ มีเหมือน ครู ภูมิปัญญาไทย รุ่ นที่ 2 (หนังใหญ่)
และครูเสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์ ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 (การทําตะลุม่ - พานแว่นฟ้า) ที่บ้านในจังหวัด
นนทบุรี
ครัง้ ที่ 3 ภาคภาคกลางและภาคตะวันออกผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการ
ตอบแบบสอบถามรอบที่ 1 กับ ครู พ.จ.อ.ดํารงศักดิ์ นิรันต์ ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 (การแกะสลัก
ผัก และผลไม้ หรื อ การทํา เครื่ อ งสด) ที่ ตลาดนัด สวนจัตุจัก ร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร และ
ครูกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา นายกสมาคมครูภมู ิปัญญาไทย และครูภมู ิปัญญาไทยรุ่นที่ 3 (ศิลปะการต่อสู้
ประจําชาติไทย ค่ายพระยาตาก) ที่จงั หวัดเพชรบุรีจากการเข้ าร่วมประชุมสมัชชาครู มิปัญญาไทย
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ที่จงั หวัดเพชรบุรีและสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
ครัง้ ที่ 4 ภาคใต้ ผ้ วู ิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข้ อมูลกับผู้เชี่ยวชาญจาก จํานวน 2 คน
ระหว่า งวัน ที่ 16 กุม ภาพันธ์ 2555 ถึง วัน ที่ 21 กุม ภาพัน ธ์ 2555 โดยขอนัดสัม ภาษณ์ ต อบ
แบบสอบถามรอบที่ 1 กับครู นคริ นทร์ ชาทอง ครู ภูมิปัญญาไทยรุ่ นที่ 4(หนังตะลุง)ที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ เนื่องจากครูภมู ิปัญญาไทยมีภาระกิจการประชุมที่ กรุงเทพมหานครและสัมภาษณ์ ทาง
โทรศัพท์กรณี ครู หะมะ แบลือแบ ครู ภูมิปัญญาไทยรุ่ นที่ 2 (การแสดง)จากจังหวัดปั ตตานี และ
สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
ครัง้ ที่ 5 ภาคเหนือ ผู้วิจยั เดินทางไปเก็บรวบรวมข้ อมูลกับผู้เชี่ยวชาญจาก จํานวน 2 คน
ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 โดยขอนัดสัมภาษณ์ตอบแบบสอบถามรอบที่ 1 กับ ครูดิเรก สิทธิการ ครู
ภูมิปัญญาไทย รุ่ นที่ 5 (การดุนสลักเงินและโลหะ) และ ครู เบญจพล สิทธิ ประณีต ครู ภูมิปัญญา
ไทย รุ่นที่ 6 (โคมตุง และศิลปะงานตัดฉลุลวดลายล้ านนา) และสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
สรุ ปผลปรากฏว่าผู้เชี่ ยวชาญทังหมดตอบแบบสั
้
มภาษณ์ รอบที่ 1 ครบสมบูรณ์ ตาม
ขั ้นตอนการดําเนินการวิจัยโดยเทคนิคเดลฟาย เวลาที่ใช้ ดําเนินการเก็ บข้ อ มูลในรอบที่ 1 นี ้เริ่ ม
ตังแต่
้ วันที่ 26 มกราคม 2555 ถึงวันที่ วันที่ 15 มีนาคม 2555 ผู้วิจัยได้ รับแบบสอบถามครบ รวม
เวลาทังสิ
้ ้น 49 วัน
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สรุปการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับ สภาพ ปั ญหา และความต้ องการบทบาทในอนาคตของ
ครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ผู้วิจัยนําข้ อมูลจากแบบสอบถาม
ชนิดปลายเปิ ด (open ended form) จากผู้เชี่ยวชาญ และนํามาสร้ างแบบสอบถามรอบที่ 2 เพื่อ
ศึกษาบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ต่อไป
ขัน้ ที่ 2 เพื่อศึกษาบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
ด้ านศิลปกรรม
รอบที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่พฒ
ั นามาจากข้ อคําตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 แล้ ว
จัด ทํา เป็ นแบบสอบถามประเมิ น ค่า 5 สเกล (Rating Scale) แล้ ว นํา แบบสอบถามนี ส้ ่ง ให้
ผู้เชี่ ยวชาญเพื่อ ลงนํา้ หนักของความสําคัญในแต่ละข้ อ คํ าถาม หลังจากนี เ้ ก็ บแบบสอบถามที่
ผู้เชี่ ย วชาญส่งกลับคืน แล้ วนํ าแบบสอบถามเหล่านี ม้ าหาค่ามัธ ยฐาน (Median) และค่าพิส ัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละคําตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนตอบ พร้ อมทั ้ง
ระบุตําแหน่งคําตอบของผู้เชี่ ยวชาญแต่ละคนที่ตอบเพื่อจะจัดสร้ างแบบสอบถามรอบที่ 3 ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี ้
การเก็บข้ อมูลรอบที่ 2 เพื่อศึกษาบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมผู้วิจยั นําแบบสอบถามรอบที่ 2 เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) ถึงกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญในการวิจยั ซึ ้งเป็ นกลุม่ เดียวกันกับในการเก็บข้ อมูลรอบ
ที่ 1 โดยนําไปให้ ด้วยตัวเอง 4 คนโดยตรง และนัดหมายเวลาในการรับแบบสอบถามกลับ และส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ 15 คนพร้ อมนัดหมายเวลาในการส่งแบบสอบถามกลับ ผู้เชี่ยวชาญ
ทุกคนตอบแบบสอบถาม และส่งกลับตรงเวลาทุกคน
สรุปเวลาที่ใช้ ดําเนินการเก็บข้ อมูลในรอบที่ 2 นี ้เริ่ มตั ้งแต่ วันที่ วันที่ 5 เมษายน 2555
ถึงวันที่ 25 เมษายน 2555 ผู้วิจยั ได้ รับแบบสอบถามครบ รวมเวลาทั ้งสิ ้น 20 วัน
รอบที่ 3 เป็ นแบบสอบถามที่พฒ
ั นามาจากข้ อคําตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 ซึ่ง
แบบสอบถามในรอบที่ 3 นี ้ จะแสดงให้ เห็นค่าคําตอบเดิมของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 แต่ละท่าน
ตอบอย่ า งไรมี ค วามแตกต่ า งไปจากค่ า มั ธ ยฐาน (Median) และค่ า พิ ส ัย ระหว่ า งควอไทล์
(Interquartile Range) ของคํา ตอบทัง้ หมดในแต่ล ะข้ อ อย่า งไร เพื่ อ เป็ นข้ อ มูลประกอบการ
ตัดสินใจยืนยันคําตอบเดิมหรื อเปลี่ยนแปลงคําตอบใหม่หรื อต้ อ งยืนยันคํา ตอบเดิมที่ไม่ได้ อยู่ใน
ขอบเขตพิ ส ัย ระหว่ า งควอไทล์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะคนจะแสดงข้ อ ความคิ ด เห็ น เป็ นเหตุ ผ ล
ประกอบด้ วยดังมีรายละเอียดดังนี ้
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การเก็บข้ อมูลรอบที่ 3 นี ้เป็ นการเก็บข้ อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่ทําการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้
โดยนําแบบสอบถามไปให้ ด้วยตัวเอง 6 คนพร้ อมนัดหมายเวลาในการรับแบบสอบถามกลับ และ
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 13 คน ผู้เชี่ยวชาญทุกคนส่งกลับตรงเวลา ซึ่งในรอบนี ้ ผู้วิจัยนํา
ความเห็นเพิ่มเติมที่ได้ จากแบบสอบถามตามตารางที่กําหนดไว้ จาก ( แบบสอบถามรอบที่ 2 และ
แบบสอบถามรอบที่ 3 ) ผู้วิจยั นําความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ ในการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ
ได้ สมั ภาษณ์เพิ่มเติมในข้ อสงสัยจากความเห็นเพิ่มเติมที่ผ้ เู ชี่ยวชาญแสดงความเห็น เพื่อขอข้ อมูล
และขยายความในข้ อคําตอบโดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ และติดต่อขอพบผู้เชี่ ยวชาญ
ด้ วยตนเองเพื่อนําคําตอบที่ได้ รับ มาใช้ ร่วมในการสรุปผลการวิจยั ตามลําดับต่อไป
สรุ ปผลการเก็ บรวบรวมข้ อ มูล ในรอบที่ 3 นี ้ผู้วิจัยนําแบบสอบถามรอบที่ 3 ถึงกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญในการวิจยั ครัง้ นี ้ ซึง่ เป็ นกลุม่ เดียวกันที่ตอบแบบสอบถามในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 โดย
ใช้ วิธีการเดียวกันในรอบที่ 2 ทังการส่
้
งทางไปรษณี ย์และการนําส่ง ด้ วยตนเองเริ่ มตั ้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2555 ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ผู้วิจัยได้ รับแบบสอบถามรอบนี ้คืนด้ วยตนเอง
และทางไปรษณีย์ ได้ ครบทุกฉบับ รวมทั ้งสิ ้น 24 วัน
สรุปเวลาที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ตั ้งแต่แบบสอบถามรอบที่
1 แบบสอบถามรอบที่ 2 แบบสอบถามรอบที่ 3 ตัง้ แต่วัน ที่ 26 มกราคม 2555 ถึ ง วัน ที่ 25
พฤษภาคม 2555 ใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 120 วัน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองจากแบบสัมภาษณ์ ชนิดปลายเปิ ดใน
รอบที่ 1 ซึง่ เป็ นการแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ บทบาทในอนาคตของครู ภูมิ
ปั ญญาไทยในการจัดการเรี ยนตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ผู้วิจัยนําข้ อคําตอบของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้มาสร้ างเป็ นแบบสอบถามรอบที่ 2 ในลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า 5 สเกล นํา
คําตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 2 มาทําการวิเคราะห์คา่ มัธยฐาน (Median) และค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไทล์ (Interquartile Range) เป็ นรายข้ อความแล้ วแสดงตําแหน่งของค่ามัธยฐานและค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ รวมทังแสดงตํ
้
าแหน่งของคําตอบที่ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละคนตอบในแบบสอบถาม
รอบที่ 2 เป็ นรายข้ อความที่คํานวณได้ ลงในแบบสอบถามที่ 3 ซึ่งมีข้อความเหมือนแบบสอบถาม
รอบที่ 2 ทุกประการ เพียงแต่เพิ่มการแสดงค่าสถิติซงึ่ ไม่มีแสดงในแบบสอบถามรอบที่ 2 แล้ วนําส่ง
กลับไปเป็ นแบบสอบถามรอบที่ 3 ให้ กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยครัง้ นี ้ในแต่ละคนได้ พิจารณา
ทบทวนคําตอบเดิมของตนเองอีกครัง้ หนึ่ง และจากคําตอบที่ได้ ในแบบสอบถามรอบที่ 3 นี ้ ผู้วิจัย
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นําคําตอบที่ได้ แต่ละข้ อความมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์และฐานนิยม
(Mode) แล้ วนํามาแปลผลดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. มัธยฐาน (Median) เพื่อจะทราบว่าข้ อความตามข้ อคําถามนันเป็
้ นข้ อความที่เป็ นไป
ได้ มากหรื อน้ อย หรื อผู้เชี่ยวชาญเห็นด้ วยกับข้ อ ความนันในระดั
้
บสูงหรื อตํ่า ซึ่งค่ามัธยฐานของ
คําตอบในแต่ละข้ อที่คํานวณได้ จากแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วิจยั นํามาแปลผล
ตามเกณฑ์ที่กําหนดดังนี ้ (Best, 1970)
ค่ามัธยฐานมีคา่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าข้ อความนั ้น
เป็ นจริ งมากที่สดุ
ค่ามัธยฐานมีคา่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าข้ อความนั ้น
เป็ นจริ งมาก
ค่ามัธยฐานมีคา่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าข้ อความนั ้น
เป็ นจริ งปานกลาง
ค่ามัธยฐานมีคา่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าข้ อความนั ้น
เป็ นจริ งน้ อย
ค่ามัธยฐานมีคา่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าข้ อความนั ้น
เป็ นจริ งน้ อยที่สดุ
2. พิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range) เพื่อแสดงตําแหน่งข้ อมูลที่ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ตอบแล้ วจึงนําผลที่ได้ มาสรุ ปเป็ นบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ซึง่ มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ตังแต่
้
0.01 – 0.99 หมายความว่า คําตอบมี ความ
สอดคล้ องกันสูงมาก
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ตังแต่
้
1.00 – 1.99 หมายความว่า คําตอบมี ความ
สอดคล้ องกันสูง
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ตังแต่
้
2.00 – 2.99 หมายความว่า คําตอบมี ความ
สอดคล้ องกันตํ่า
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ตั ้งแต่ 3.00 ขึ ้นไป หมายความว่า คําตอบไม่มีความ
สอดคล้ องกัน
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ผู้วิจยั คํานวณหาค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ โดยนําวิธีของ Glass and Stanley (1970) คือ
คํานวณค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 กับควอไทล์ที่ 1 ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของ
ข้ อความที่มีค่าน้ อยกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ ข้ อความนันๆ
้
ในแต่ละข้ อ ความมีความสอดคล้ อ งกันสูงถึงสูงมาก หากค่าพิสยั ระหว่าง ควอไทล์ที่คํานวณได้
ในแต่ละข้ อความมากกว่า 1.50 แสดงว่ากลุม่ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้ อความแต่ละข้ อไม่
สอดคล้ องกัน
3. ฐานนิยม (Mode) ผู้วิจัยหาค่าฐานนิยมของแต่ละข้ อความ จากความถี่ของระดับ
คะแนนจาก 1 ถึง 5 ถ้ าระดับคะแนนใดมีความถี่สงู สุดถือว่าเป็ นค่าฐานนิยมของข้ อความนัน้ ใน
กรณีที่ความถี่สงู สุดของระดับคะแนนที่อยูต่ ิดกัน จะถือเอาค่ากลางระหว่างคะแนนทั ้งสองนั ้นเป็ น
ค่าฐานนิยม สําหรับกรณีที่มีความถี่สงู ของระดับคะแนนเท่ากัน แต่ระดับคะแนนไม่ได้ อยู่ติดกันถือ
ว่าระดับคะแนนของข้ อ ความที่มีความถี่ เท่ากันทั ้งสองนั ้นเป็ นค่าฐานนิยม แล้ วแสดงค่าสถิ ติที่
แบบสอบถามรอบที่ 3 เพื่อ ให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญลงความเห็ นอี กครั ง้ ว่าจะยืน ยันคํ าตอบเดิม หรื อ
เปลีย่ นแปลงคําตอบที่ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละคนตอบในแบบสอบถามรอบที่ 2 เป็ นรายข้ อความ
การวิเคราะห์ ข้อ มูลในครั ง้ นี ้เพื่อ ให้ กลุม่ ผู้เชี่ ยวชาญในแต่ละคนได้ พิจารณาทบทวน
คําตอบเดิมของตนเองอี กครัง้ หนึ่ง และจากคํา ตอบที่ได้ ในแบบสอบถามรอบที่ 3 นี ้ ผู้วิจัยนํา
คําตอบที่ได้ แ ต่ละข้ อ ความมาวิเคราะห์ หาค่ามัธยฐาน ค่าพิ สยั ระหว่างควอไทล์และฐานนิย ม
(Mode) เหมือนดังรอบที่ 2 แล้ วนํามาแปลผลในการตัดสินฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ และผู้วิจัยได้
นําเอาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมที่มีความสอดคล้ องกัน โดยที่ดชั นีนั ้นมีค่ามัธยฐานตั ้งแต่ 3.50 ขึ ้น
ไป ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 และผู้เชี่ยวชาญต้ องเห็นด้ วยมากที่สดุ อย่างน้ อยร้ อยละ
75 ขึ ้นไป และนอกจากการสรุ ปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญทั ้ง 19 ท่าน
ผู้วิจัยเก็บข้ อมูลรอบที่ 4 เป็ นรอบสุดท้ ายคือการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
และครู ภูมิปัญญาไทยเพิ่มเติมในประเด็นข้ อคําตอบให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ ท างโทรศัพท์ และติดต่อ ขอพบผู้เ ชี่ ยวชาญด้ วยตนเองเพื่อ นําคําตอบมาสรุ ป
ร่ วมกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอผลการวิจัยว่าเป็ น สภาพ ปั ญหา ความต้ องการ และ
บทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมดังนี ้
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ าน
ศิลปกรรมโดยใช้ เทคนิคเดลฟาย(Delphi Technique) ศึกษาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
เป็ นครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจํานวน 19 ท่าน ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คอมพิวเตอร์
โปรแกรมสําเร็ จรู ป คํานวณค่ามัธยฐานค่าฐานนิยม และค่าพิสยั ควอไทล์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ เสนอไว้ 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษา สภาพ ปั ญหา และ
ความต้ อ งการบทบาทในอนาคตของครู ภูมิ ปั ญญาไทยในการจัด การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ด้ า น
ศิลปกรรม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาบทบาทในอนาคต
ของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา และ
ความต้ อ งการบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปั ญญาไทยในการจั ดการเรี ย นรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ รอบที่ 1(ภาคสนาม) โดยส่งแบบสอบถาม
ชนิดปลายเปิ ด (Open Ended Form) ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญตอบในประเด็นกว้ างๆ เพื่อศึกษาสภาพ
ปั ญหา ความต้ องการบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ าน
ศิลปกรรมซึง่ ครอบคลุมทัง้ 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ด้ านสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผล ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลที่
ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 19 ท่าน มีดงั ต่อไปนี ้
1.1 ผลการวิเ คราะห์ ส ภาพ ปั ญ หา และความต้ อ งการบทบาทในอนาคตของครู ภูมิ
ปั ญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ทั ้ง 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้สอน ด้ านเนื ้อหา
และหลักสูตร ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอน ด้ านการ
ประเมินผล มีดงั ต่อไปนี ้
1.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
ด้ านศิลปกรรมมีดงั ต่อไปนี ้
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1. ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพด้ านผู้ สอน พบว่ า ครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ าน
ศิลปกรรมที่ได้ รับการเชิดชูเกียรติ เป็ นผู้สอน ผู้ถ่ายทอดองค์ ความรู้ มีจิตอาสา ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย
ความเสียสละด้ วยความภาคภูมิใจ สามารถนําภูมิร้ ู ภูมิธรรม องค์ความรู้ ที่ได้ รับการสืบทอดมา
และมีการพัฒนาโดยบูรณาการองค์ความรู้เดิมที่เกิดจากการเรี ยนรู้ ถ่ายทอดให้ แก่กลุม่ เป้าหมาย
ทุกเพศ ทุกวัย สูก่ ารจัดการเรี ยนรู้ ทั ้ง 3 รู ปแบบคือในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตาม
อัธยาศัยควบคูไ่ ปกับการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมตามสาขาที่ครู เชี่ยวชาญและพบว่า
ครู ภูมิปัญญาไทยมี อายุมากบางราย 70 ปี แต่ยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ อ ยู่และมีความ
ภาคภูมิ ใจที่ ได้ รับ การยกย่อ งให้ เป็ นครู ภูมิ ปัญ ญาไทย ศิล ปิ นแห่งชาติ ช่างหัต ถศิ ลป์ จากการ
สัม ภาษณ์ พ บว่า “ครู มี ศูนย์ ก ารเรี ย นรู้ เป็ นของตนเองสามารถถ่ า ยทอดองค์ ความรู้ ในระบบ
โรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยนและตามอัธยาศัยควบคู่ไปกับอนุรักษ์ ภูมิปัญญาดั ้งเดิมที่ครู ได้ รับการ
สืบทอดองค์ความรู้มาจากครอบครัวและครู เรี ยนรู้ วิธีการพัฒนาหรื อสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยตนเอง
โดยมีการเผยแพร่ องค์ความรู้ แก่ผ้ สู นใจซึ่งครู มีความรู้ สกึ ภาคภูมิใจที่ได้ รับการได้ รับเชิดชูเกียรติ
เป็ นครูภมู ิปัญญาไทย” ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมรุ่ นที่ 4 (สัมภาษณ์ , 26 มกราคม, 2555)
และ“ครูมีความสุขที่ได้ รับการสืบทอดการพากย์การเจรจาหนังใหญ่ และโขนตามแบบอย่างโบราณ
โดยสืบทอดการพากย์การเจรจาหนังใหญ่ตามประเพณี มุขปาฐะ ด้ วยวิธีการฝากตัวเป็ นศิษย์กับ
ครู และครู พักลักจํ าโดยยึดรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่ว่า “เรี ยนตามพ่อ ก่อ ตามครู ” ครู ภูมิปัญญาไทย
รุ่นที่ 2 (สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2555)
2. ผลการวิเคราะห์สภาพ ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตรพบว่าครู ภูมิปัญญา
ไทยด้ า นศิลปกรรมพัฒนาหลักสูตรและเทคนิ คการผลิตสื่อ เสริ มการเรี ยนการสอนสําหรั บการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยสร้ างหลักสูตรท้ องถิ่นที่เปิ ดกว้ างและยืดหยุ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ตามความต้ อ งการของชุ มชน “ครู มีห ลักสูตรการสอนหนัง ตะลุงที่ ใช้ ส อนตามสาระการเรี ยนรู้
ศิลปศึกษามีรายละเอียดในเนื ้อหารายวิชาที่ใช้ สอนมีการอธิบาย หลักการ วัตถุประสงค์ คําอธิบาย
ประกอบรายวิช าที่เป็ นของครู เองเพื่อ การถ่ายทอดในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยโดย
รวบรวมองค์ความรู้ของครูเพื่อจัดทําหลักสูตรท้ องถิ่นเนื ้อหาตามบริ บทของท้ องถิ่น” ครู ภูมิปัญญา
ไทยด้ านศิลปกรรม รุ่นที่ 4(สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2555) “นอกจากองค์ความรู้ด้านหมอลําการ
เขียนกลอนลํา สิง่ ที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องเรี ยนรู้จากพ่อครู แม่ครู คือทักษะหรื อวิธีการต่างๆ ที่จะถ่ายทอด
มาจากจิตวิญญาณให้ แก่ศิษย์ ศิษย์ที่เก่งและดีจริ ง จะสามารถสืบทอดทุกอย่างจากครู ทั ้งในเรื่ อง
ทักษะ เนื ้อหา รูปแบบ คุณธรรม จริ ยธรรม และจิตวิญญาณ’’ ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่ นที่ 1และศิลปิ น
แห่งชาติ (สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2555)
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3. ผลการวิเคราะห์สภาพ ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน พบว่า
ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัด สรรพื ้นที่ภายในบริ เ วณบ้ านพักเป็ นศูนย์ การเรี ย นรู้ ครู ภูมิ
ปั ญ ญาไทย ทํ าลานกิ จ กรรมเอนกประสงค์ เพื่ อ ใช้ เป็ นพื น้ ที่จัดกิ จกรรมทางการศึกษาหรื อ จัด
นิทรรศการพิเศษรวบรวมองค์ความรู้และผลงานอันทรงคุณค่าที่ครูมีความเชี่ยวชาญโดยทําการจัด
แสดง เผยแพร่สชู่ ุมชน ทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู นใจ
ได้ ทดลองสร้ างสรรค์ผลงานจัดสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้โดยใช้ วิธีการ บรรยาย สาธิ ต และการลง
มือปฏิบตั ิด้วยตนเอง ผู้เรี ยนสามารถเข้ ามาศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองเรี ยนรู้ ได้ ตามอัธยาศัย เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และปลูกฝั งค่านิยมการอนุรักษ์ มรดกภูมิปัญญาซึ่ง “สภาพปั จจุบนั ด้ านการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนพบว่าครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสามารถนําองค์ความรู้ มาใช้
ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และการสร้ างอาชีพมีการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค
การจัดนิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราวแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างครู ภูมิปัญญาไทย
เผยแพร่ อ งค์ ความรู้ อยู่ตลอดเวลา” ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ า นศิ ลปกรรม รุ่ น ที่ 2 (สัม ภาษณ์ , 21
กุมภาพันธ์ 2555) และ “ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมยังเป็ นครู ที่ต่างจากครู ด้านอื่นๆ เพราะ
เป็ นภูมิ ปัญ ญาเฉพาะด้ า นที่ พิ เศษตรงที่ กว่า จะสอน กว่า จะถ่ ายทอดความรู้ ได้ ต้ อ งใช้ ความ
พยายามมากทังครู
้ และผู้เรี ยน คือ ต้ องมีใจรั กและเสียสละมากกว่าปกติบทบาทในอนาคตของ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในศูนย์การเรี ยนรู้ภมู ิปัญญาไทยคงต้ องมีการบูรณาการศาสตร์ นี ้
ทุกรูปแบบตามความเหมาะสมตามสภาพของครู ตามแขนง นันๆ
้ ให้ เข้ ากับชีวิต อาจจะเป็ นในแง่
ของรู ป แบบการถ่ า ยทอดเพื่ อ ผลสัม ฤทธิ์ คื อ ให้ ผู้เ รี ย นสามารถผลิต หรื อ สร้ างสรรค์ ผ ลงานซึ่ ง
ตอบสนองความต้ องการของตนเอง และคนอื่นอันนําไปสูก่ ารสร้ างเป็ นอาชีพ สร้ างรายได้ โดยต้ อง
ไม่ละทิง้ คุณค่าของศิ ลปะ” นักวิ ช าการศึก ษาชํ านาญการสํานัก งานเลขาธิ การสภาการศึกษา
(สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2555) ทั ้งนี ้การจัดกิจกรรมภายในศูนย์การเรี ยนรู้ ของครู ภูมิปัญญา
ไทยต้ อ งมี ความหลากหลายสอดคล้ อ งกับประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนได้ แก่ “การละเล่น
พื ้นบ้ านต้ องมีความผูกพันกับวิถีชีวิต มีประโยชน์ ต่อสังคม และชุมชน เด็กรุ่ นใหม่สามารถเรี ยนรู้
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ช่วยเสริ มสร้ าง การเรี ยนรู้ ทกั ษะด้ านต่างๆ สามารถสร้ างความสัมพันธ์ ใน
ครอบครัวเชื่อมความต่างระหว่างวัย โดยใช้ หลักสาม ส คือ ส ตัวที่หนึง่ สัง่ สอน ส ตัวที่สอง สืบสาน
ส ตัวที่ สาม ส่งเสริ ม และพ่อแม่ ผู้ปกครองต้ องส่งเสริ มเด็กให้ เข้ ามาเรี ยนให้ ร้ ู มาดูให้ เห็น มาทําให้
เป็ น มาเล่นให้ สนุก” ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2555)
4. ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพ ด้ า นสื่ อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนสภาพ
ปั จ จุบัน พบว่า ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมสามารถพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
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พื ้นบ้ านที่ครูภมู ิปัญญาไทยจัดทําขึ ้นเองเพื่อใช้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นําไปสูก่ ารสืบทอดองค์
ความรู้หรื อครูทําเป็ นตัวอย่างให้ ดู และผู้เรี ยนปฏิบตั ิตามเป็ นรู ปแบบการใช้ สื่อที่ดีที่สดุ ดังคํากล่าว
ที่วา่ “ลูกเอ๋ย หนังที่ดี คือหนังสือนะลูกสิง่ ที่พอ่ บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมันเก็บทุกอย่างกันลืม ”
ซึ่งเป็ นคําพูดของนายหนังกัน้ ครู ศิ ลปิ นแห่งชาติด้านหนังตะลุงที่ กล่าวกับครู นคริ น ทร์ ชาทอง
ผู้ฝากตัวลูกศิษย์ ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 และศิลปิ นแห่งชาติ (สัมภาษณ์ , 16 กุมภาพันธ์ 2555)
และรูปแบบทีดีในการถ่ายทอดคือ“การสอนผ่านสือ่ วีซีดี การทําหนังสือ ที่บอกขั ้นตอนการทํางาน
อย่างละเอียดสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเองหรื อการประชาสัมพันธ์ ผลงานโดยมีหน่วยงานที่สนับสนุน
และใช้ สอื่ ที่จดั ทําขึ ้นเองเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดี” ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม รุ่ น
ที่ 5 (สัมภาษณ์ , 15 มีนาคม 2555) และสถานการณ์ วิธีการใช้ “สื่อที่เหมาะสมในเวลานี ้คือการ
เผยแพร่ผลงาน ผ่านรายการโทรทัศน์เป็ นการประชาสัมพันธ์ ผลงานที่ผ้ เู รี ยนสามารถรับรู้ ได้ เร็ ว ” ครู
ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม รุ่ นที่ 6 (สัมภาษณ์ , 26 มกราคม มี นาคม 2555)และ “การเรี ยนรู้
จากการลงมือทําด้ วยการใช้ สอื่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนประเภทวัสดุอุปกรณ์ การทํางานช่างที่ครู
เตรี ยมไว้ ให้ เช่น การประดิษฐ์ งานหัตถศิลป์ การทําหนังตะลุง การทําเครื่ องดนตรี การแกะสลัก
หนังใหญ่ การตัดกระดาษ การแกะผลไม้ การฉลุลายประดับมุกเพื่อการอํานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้เรี ยนเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ คนรุ่ นใหม่เข้ ามาเรี ยนรู้ ก็เป็ นสื่อทีได้ รับความนิยมเช่นกัน ” ครู ภูมิ
ปั ญญาไทยด้ านศิลปกรรม รุ่ นที่ 6 (สัมภาษณ์ , 15 มีนาคม 2555)ทังนี
้ ้การใช้ สื่อ และการสาธิ ตที่
พบเห็ น อยู่ ข องครู ภูมิ ปั ญญาไทยคื อ “ผลสอนโดยสาธิ ต สดและทํ า เป็ นหนัง สื อ ทํ า เป็ น ซี ดี
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อสอนคนต่างชาติ” ครู ภูมิปัญญาไทย รุ่ นที่ 4(สัมภาษณ์ , มีนาคม,
2555)
5. ผลการวิเคราะห์สภาพ ด้ านการประเมินผล พบว่า ครู ภูมิปัญญาไทย
ด้ า นศิล ปกรรมประเมิ นผลการเรี ย นรู้ ด้ ว ยรู ปแบบของครู ภูมิ ปั ญญาไทยโดยใช้ หลัก คุณธรรม
จริ ยธรรม การสังเกต การทดสอบ ความสามารถเป็ นรายบุคคล ที่สมัครเข้ ามาเป็ นลูกศิษย์ ด้วย
วิธีการที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของครู จนสามารถรู้ ได้ ว่ามีผ้ สู ืบทอดองค์ความรู้ และไม่สญ
ู หาย
โดยใช้ ก ารวิ ธี ก าร การติ ด ตามการตรวจเยี่ ย มหลัง จากผู้เ รี ย นรั บ การถ่ า ยทอดไปแล้ ว ในการ
ประเมินผลการถ่ายทอดองค์ ความรู้ “ครู ใช้ การประเมิ นผลผู้เรี ยนด้ วยตัวของครู เองโดยใช้ การ
สังเกตการทดสอบความสามารถเป็ นรายบุคคล และหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ทังก่
้ อนเรี ยน และ
หลังเรี ยน” ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม รุ่นที่ 6 (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2555)
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1.1.2 ผลการวิเคราะห์ ปัญหาของครู ภูมิปัญ ญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิตด้ านศิลปกรรมมีดงั ต่อไปนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ปัญหา ด้ านผู้สอนพบว่าคนในชาติไม่เห็นความสําคัญ
ขาดความตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางภูมิปัญญาไทยการรับรู้ หน้ าที่ของคนไทยกับการอนุรักษ์ ภูมิ
ปั ญญาของชาติซึ่งเป็ นอีกบทบาทสําคัญในหน้ าที่ของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมที่รัฐบาล
ควรจัดสรรงบประมาณสวัสดิการ สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้การสนับสนุนเรื่ องงบประมาณ
และค่า ตอบแทนจากหน่วยงานภาครั ฐ หรื อ มี แ ต่ขาดความต่อ เนื่ อ งและไม่ ทั่วถึ งสัง คมไม่เ ห็ น
ความสําคัญของการ อนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทยดั ้งเดิมด้ านศิลปกรรมขาดการสืบทอดไปสูค่ นรุ่ นใหม่
และคนไทยไม่ สนใจที่ จ ะเรี ยนรู้ สอดคล้ อ งกับคํ ากล่าวที่ว่า “ปั ญ หาของครู ภูมิ ปัญญาไทยด้ า น
ศิ ล ปกรรม คื อ การจั ด การความรู้ และการถ่ า ยทอดสู่ค นรุ่ น ใหม่ ” ครู ภู มิ ปั ญญาไทย รุ่ น ที่ 3
(สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2556) และ“ปั ญหาโครงสร้ างของหน่วยงานที่เคยส่งเสริ มครู ภูมิปัญญา
ไทยขาดความต่อเนื่อง และผู้บริ หารไม่เห็นความสําคัญ” ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่ นที่ 3 (สัมภาษณ์ , 29
สิงหาคม 2556)ซึง่ บางสาขาได้ รับความสนใจจากชาวต่างชาติทําให้ น่าเป็ นห่วงเรื่ องมรดกทางภูมิ
ปั ญ ญาของไทยกลับ ถูก ละเลยมองข้ า มความสํา คัญ “ขาดการสนับ สนุน เรื่ อ งงบประมาณ
ค่า ตอบแทนจากหน่ว ยงานภาครั ฐ หรื อ มี แต่ข าดความต่อ เนื่ อ งไม่ทั่ว ถึง มี อ ยู่จ ริ ง สังคมไม่ เ ห็ น
ความสําคัญของการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมดั ้งเดิมที่กําลังขาดการสืบทอดไปสูค่ น
รุ่นใหม่ ครูเป็ นห่วงว่าคนไทยไม่สนใจที่จะเรี ยนรู้แต่กลับได้ รับความสนใจจากชาวต่างชาติ” ครู ภูมิ
ปั ญญาไทยด้ านศิลปกรรม รุ่นที่ 4 (สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2555)และ“ปั จจุบนั คนชันครู
้ ที่มีความ
เชี่ยวชาญ ช่างแกะหนังตะลุง การเขียนบท การพากย์ ดนตรี มีอายุมาก และมีปัญหา ด้ านสุขภาพ
มีอุปสรรคในการเดินทางไปสอนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทําให้ ในปั จจุบนั กําลังจะไร้ ทายาทสืบ
ทอดคงต้ องหาผู้สบื ทอดที่เป็ นคนรุ่ นใหม่ โดยสอดแทรก คุณธรรม จริ ยธรรม ให้ แก่ผ้ เู รี ยน’’ ครู ภูมิ
ปั ญญาไทย รุ่นที่ 4 และศิลปิ นแห่งชาติ (สัมภาษณ์ , 16 กุมภาพันธ์ 2555) จากปั ญหาที่พบครู ภูมิ
ปั ญญาไทยรู้สกึ ว่า“กังวลว่าศิลปะการตัดฉลุลวดลายล้ านนา บนกระดาษ และ ผืนผ้ า ด้ วยปลาย
กรรไกรที่ถ่ายทอดกันรุ่นสูร่ ุ่นจะขาดคนรุ่ นใหม่สานต่อ ถึงแม้ ว่าจะเปิ ดประตูบ้านสอนให้ ฟรี ๆ จ่าย
เพียงค่ากระดาษเท่านัน้ ยังมี คนสนใจเรี ยนจํ านวนน้ อ ยมากส่วนใหญ่ ที่มาเรี ยนการทําตุงแบบ
ล้ านนาก็จะเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จากกรุ งเทพฯ รวมกลุม่ เล็กๆ 4-5 คนแล้ วมาเรี ยนช่วงปิ ดเทอม
หรื อ ช่ว งที่ มีวัน หยุด ยาวส่วนคนพืน้ เมื อ งแทบไม่มี ค นสนใจเรี ย นเลย เพราะมองว่าการตัด ฉลุ
ลวดลายล้ านนาใช้ ในพิธีกรรมทางศาสนา วันสําคัญต่างๆ เท่านั ้น ไม่สามารถทําเป็ นอาชีพหรื อ
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สร้ างรายได้ ม ากพอที่จ ะเลี ้ยงตัว เองและครอบครั ว ” ครู ภูมิ ปั ญญาไทยด้ า นศิ ลปกรรม รุ่ นที่ 6
(สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2555)
2. ผลการวิเคราะห์ปัญหา ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร พบว่าครู ภูมิปัญญา
ไทยด้ านศิลปกรรมควรร่ วมกับสถาบันการศึกษาทุกระดับจัดทําหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาที่มี
เนื ้อหาเกี่ ยวกับองค์ ความรู้ ภูมิปัญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมเพื่ อ จัด ทําคลังข้ อ มูลรวบรวมวิ ธีการ
ถ่ายทอด การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและจัดทําหลักสูตรเผยแพร่องค์ความรู้ที่ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง และนําไปแก้ ไขปั ญหาได้ จริ ง บางรายไม่มีหลักสูตรแต่จะใช้ วิธีการสอนในแบบอย่าง
ของครูเองเป็ นการเรี ยนตามอัธยาศัย เช่น การลงมือปฏิบตั ิให้ ดูและผู้เรี ยนปฏิบตั ิตาม คําสอนของ
ครู ได้ แก่การทํา หนังใหญ่ การร้ องเพลงหมอลํา และพบว่าบางรายต้ อ งการถ่ ายทอดให้ บุคคล
ใกล้ ชิดได้ แก่ลกู หลาน หรื อบุคคลที่ครู ไว้ ใจ เพราะการเรี ยนรู้ บางอย่างต้ องใช้ วิธีฝังตัว ติดตามครู
เข้ าไปใช้ ชีวิตอยูก่ บั ครูจึงจะได้ องค์ความรู้ที่แท้ จริ ง เช่น การแสดงหมอลํา การแสดงหนังตะลุง การ
แสดงลิเกฮูลู การทําเครื่ องเงิน การเชิดหนังใหญ่ การทํางานประดับมุก เป็ นต้ น “สภาพปั ญหาด้ าน
หลัก สูตรในปั จ จุ บันครู ภูมิ ปัญ ญาไทยด้ านศิ ล ปกรรมสอนตามหลักสูต รโดยใช้ วิธี ก ารสอนใน
แบบอย่างของครูเองเป็ นการเรี ยนตามอัธยาศัยการลงมือปฏิบตั ิให้ ดู และผู้เรี ยนปฏิบตั ิตามคําสอน
ของครู ซึ่งมี การถ่ายทอดให้ บุคคลใกล้ ชิดได้ แก่ลกู หลานหรื อบุคคลที่ครู ไว้ ใจ “เพราะการเรี ยนรู้
บางอย่ า งต้ องใช้ วิ ธี ฝั งตัว ติ ด ตามครู เ ข้ าไปใช้ ชี วิ ต อยู่ กั บ ครู จึ ง จะได้ องค์ ค วามรู้ ที่ แ ท้ จริ ง ”
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2555)
3. ผลการวิเคราะห์ปัญหา ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน พบว่าครู
ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิ ลปกรรมต้ อ งเรี ย นรู้ เรื่ อ งลิขสิทธิ์ สิทธิ บัตร และทรั พ ย์ สิน ทางปั ญญาด้ า น
ศิลปกรรมของชาติที่ผา่ นมาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในเรื่ องเหล่านี ้พบได้ น้อย และการจัด
กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อการสืบทอดองค์ ความรู้ เป็ นการพัฒนา
วิธีการถ่ายทอดที่ทนั สมัยสูก่ ารเรี ยนรู้ในอนาคตที่ประหยัดเวลาและงบประมาณซึ่ง “ครู ไม่มีความรู้
เรื่ อ ง ลิข สิท ธิ์ สิท ธิ บัต ร และทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญา” ครู ภูมิ ปั ญญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรม รุ่ น ที่ 3
(สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2555)และยังพบว่า “ครูบางคนขาดการนําความรู้ มาจัดทําให้ เป็ นระบบ
หรื อ ขาดการสนับสนุนงบประมาณ” ครู ภูมิปั ญญาไทยด้ านศิ ลปกรรม รุ่ นที่ 7 (สัม ภาษณ์ , 27
มกราคม 2555)
4. ผลการวิ เคราะห์ ปั ญหา ด้ านสื่อ อุป กรณ์ การเรี ย นการสอนพบว่า ครู
ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมควรร่ วมมื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจัดทําระบบข้ อ มูลสารสนเทศ
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และใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทเว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เพื่อใช้ ประกอบการ
ถ่ายทอดความรู้ ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมผลิตสื่อ ตํารา เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ด้วยตนเองและการนําเสนอผลงานของครู
ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมผ่านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ ยงั มีน้อย “ครู ภูมิปัญญา
ไทยด้ านศิลปกรรมที่มีอายุมากมีอุปสรรคในการใช้ สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เช่น สื่ออิเลคโทรนิกส์
อินเตอร์ เน็ต คอมพิวเตอร์ ต้องใช้ ผ้ ชู ่วยครู และครู บางท่านไม่มีความรู้ ในการใช้ สื่อเหล่านีต้ ําราที่
บันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทําให้ ในปั จจุบนั กําลังจะไร้ ทายาทสืบทอดคงต้ องหาผู้สบื ทอดที่เป็ น
คนรุ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามสามารถขึน้ ช่ ว ยคื อ การใช้ เครื่ อ งมื อ เหล่า นี ใ้ นการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ’’
นักวิชาการศึกษาด้ านการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตและภูมิปัญญาไทย (สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2555)
5. ผลการวิเคราะห์ปัญหา ด้ านการประเมิ นผลพบว่ายังขาดหน่วยงานที่
เป็ นองค์กรหลักในการสร้ างความร่วมมือกับครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมในการเชิญให้ มาเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลผู้เรี ยน หรื อเป็ นกรรมการเทียบโอนประสบการณ์การเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ
ภู มิ ปั ญญาไทยในการประเมิ น ผลการจบหลัก สู ต รให้ ผู้ เรี ย นที่ ผ่ า นเกณฑ์ เ พื่ อ ให้ ได้ รั บ ใบ
ประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษาซึ่งพบว่า“ลูกศิษย์ของครู หลายคนประสบความสําเร็ จเป็ นที่
ยอมรับสามารถออกมารับใช้ สงั คม สร้ างชื่อเสียง สร้ างรายได้ โดยใช้ เกณฑ์การประเมินของครู แต่
ยังไม่มีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองให้ ผ้ ูเรี ยนที่ผ่านหลักสูตรการเรี ยนการสอนของครู ภูมิ
ปั ญญาไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง” ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม รุ่ นที่ 1 (สัมภาษณ์ , 15
มีนาคม 2555)
1.1.3 ผลการวิเคราะห์ความต้ องการของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมมีดงั ต่อไปนี ้
1. ผลการวิเ คราะห์ ความต้ อ งการด้ านผู้ส อน พบว่า การถ่ ายทอดองค์
ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ และผู้เรี ยนสามารนําไปประกอบอาชีพหรื อ
พัฒนาอาชีพจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่รัฐบาลต้ องให้ ความสําคัญโดยจัดสรรงบประมาณ
จัดสวัสดิก ารสนับสนุนการถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ ที่มี อ ยู่ด้ วยการนํ าภูมิ ปัญญาไทยมาใช้ ใ นการ
พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศจนสามารถนําไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหาของประเทศโดยครู ภูมิปัญญาไทย
ด้ านศิลปกรรมและสมาคมครูภมู ิปัญญาไทยร่วมกันมีบทบาทในการร่างแผนการการถ่ายทอดองค์
ความรู้ สร้ างเครื อข่าย แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ประสบการณ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่องโดย
ได้ รับการรั บรองวิทยฐานะให้ เป็ นครู ผ้ สู อนในการจัดการเรี ยนรู้ ระดับการศึกษาขัน้ พื ้นฐานหรื อ
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ระดับอุดมศึกษา และต้ องการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาดั ้งเดิมให้ สงั คมเห็นคุณค่าในมรดกภูมิปัญญาไทย
ไม่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาและไม่ต้องการถูกกระแสวัฒนธรรมต่างชาติเข้ ามาแทนที่ซึ่ง “ครู
ต้ องการมีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้ างภูมิค้ มุ กันให้ สงั คมเห็นคุณค่าของมรดกทางภูมิ
ปั ญญาไทยไม่ถกู ลืมเลือนไปตามกาลเวลาที่สาํ คัญคือไม่ต้องการถูกกระแสวัฒนธรรมต่างชาติเข้ า
มาแทนที่” ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2555)
2. ผลการวิเคราะห์ความต้ องการด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร พบว่าบทบาท
ด้ านหลักสูตรครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมควรรวบรวมองค์ความรู้ ที่เป็ นความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านเพื่อจัดทําเป็ นหลักสูตรมีเนื ้อหาสาระในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ความมั่นคง
ของชาติ และการสืบทอดการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติและสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
ต่อ ยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมโดยร่ วมมื อ กับสมาคมครู ภูมิปัญญาไทยหรื อ
สถานศึกษาในการพัฒนาเนือ้ หา และหลัก สูต รสําหรั บ การถ่า ยทอดองค์ ค วามรู้ สู่การเปิ ดเสรี
อาเซียนปี 2558ตามนโยบายของรัฐบาลทังนี
้ ้“หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรเข้ ามาช่วยในการจัดทํา
หลักสูตร และรั ฐ บาลต้ อ งมี นโยบายที่ชัดเจนให้ สถานศึกษาในชุมชนนํ าองค์ ความรู้ ของครู ภูมิ
ปั ญญาไทยมาใช้ ในการจัด การศึกษาเพื่อ รองรั บนโยบายการเปิ ดเสรี อ าเซี ยนปี 2558” ครู ภูมิ
ปั ญญาไทยด้ านศิลปกรรม รุ่ นที่4 (สัมภาษณ์ , 26 มกราคม 2555)และ “รั ฐบาลควรสนับสนุน
งบประมาณเข้ ามาช่วยในการรวมรวมองค์ ความรู้ จัดทําหนังสือ ตํารา หรื อพัฒนาเป็ นหลักสูตร
ท้ องถิ่นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของครูภมู ิปัญญาไทยโดยมีการจัดตั ้งสถาบันส่งเสริ มและพัฒนา
ภูมิปัญญาไทยหรื อมีนโยบายให้ สถาบันการศึกษาทุกระดับนําองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยมา
ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับทั ้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ”
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต (สัมภาษณ์ , 25 พฤศจิกายน
2555)โดยดําเนิน การ “จัดทําสาระการเรี ยนรู้ ท้ อ งถิ่ นหรื อ จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความ
สอดคล้ องกับความต้ องการของท้ องถิ่นคือเรื่ องภูมิปัญญาไทย” ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริ ม
และพัฒนาการอ่านแห่งประเทศไทย (สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2554)
3. ผลการวิเคราะห์ ความต้ อ งการด้ านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
พบว่าบทบาทด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคือการจัดตัง้ ศูนย์การเรี ยนครู ภูมิปัญญาไทย
ในการจัดการแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการถาวรหรื อนิทรรศการชั่วคราว และจัดกิจกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยระบบออนไลน์เพื่อการสืบทอดองค์ ความรู้ สู่การพัฒนารู ปแบบ วิธีการ
ถ่ายทอดที่ทันสมัย สู่การเรี ยนรู้ ในอนาคตที่ประหยัดเวลาและงบประมาณหรื อ เป็ นสถานที่จัด
กิ จ กรรมการประชุ ม สัม มนา ระดับ ชุ ม ชน ระดับ ภูมิ ภ าค ระดับ ประเทศเพื่ อ ระดมความคิ ด
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แลกเปลีย่ นประสบการณ์การถ่ายทอด และการสืบทอดภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาสืบทอดองค์
ความรู้ ให้ คงอยู่ และการบทบาทในการนําเสนอแนวทางการใช้ ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมใน
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตต่อ รัฐบาลตลอดจนสามารถสร้ างเครื อ ข่ายการเรี ยนรู้ เชื่อมโยง
ระหว่างรัฐ และเอกชนให้ มีสว่ นร่ วมในการขับเคลื่อนการเรี ยนรู้ สูก่ ารพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
ด้ วยการใช้ กิจกรรมการเรี ยนการสอน การถ่ายทอด และการสืบทอดภูมิปัญญาไทยนําองค์ความรู้
ของครูที่ได้ รับการสืบทอดจากอดีตมาเชื่อมโยงเข้ ากับการถ่ายทอดสูผ่ ้ เู รี ยนในปั จจุบนั เพื่อการสร้ าง
อาชีพส่งเสริ มการนําภูมิปัญญาไทยไปสูค่ วามเป็ นสากล เช่น ดนตรี พื ้นบ้ าน งานหัตถศิลป์ไทยซึ่ง
“การสร้ างเครื อข่ายเป็ นการขับเคลื่อนการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืนโดยการ จัดทํานิทรรศการ
ถาวรที่บ้านของครู ในรู ปแบบของศูนย์ การเรี ย นรู้ ครู ภูมิปัญญาไทยเพื่อ ให้ บุคคลที่สนใจเข้ ามา
เรี ยนรู้ได้ ตลอดเวลาสร้ างอาชีพให้ กบั ชุมชนโดยสามารถพัฒนาเป็ นสินค้ าเพื่อการส่งออกมุ่งสูค่ วาม
เป็ นสากล” ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม รุ่นที่ 7 (สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2555)
4. ผลการวิเคราะห์ความต้ องการด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอนพบว่า
บทบาทด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอน คือ การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีช่วยส่งเสริ มการถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิธีการ การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยบันทึกผลงานลงบน สื่อ วีซีดี ดีวีดี โดย
รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ (กรณีของครู สงู อายุ ป้องกันการสูญหาย) เพื่อการสืบทอด
และการอนุรักษ์ มรดกศิลปกรรมของชาติ “การใช้ สื่อ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนพื ้นบ้ าน หรื อสื่อ
ประเภทเทคโนโลยีที่ ทันสมัยมาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตทํา ให้ ง่าย สะดวก ประหยัด
ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และเป็ นการประชาสัมพันธ์ ผลงานของครู ภูมิปัญญาไทยด้ าน
ศิลปกรรมผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ตแต่ต้องมี ผ้ ชู ่วยครู หรื อหน่วยงานภาครัฐเข้ ามาสนับสนุนดูแลใน
ส่วนนี ้” ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม รุ่ นที่ 5 (สัมภาษณ์ , 15 มีนาคม 2555) “ความต้ องการ
ด้ านสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนพบว่าครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมต้ องการมีบทบาทในการ
ใช้ สอื่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนพื ้นบ้ าน และต้ องการสือ่ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาช่วยในการจัดการ
เรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ทํ า ให้ ง่ า ย สะดวก ประหยัด และผู้เ รี ย นสามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองเกิ ด การ
ประชาสัม พันธ์ ผ ลงานผ่า นระบบอิ นเตอร์ เ น็ต เพราะเวลานี อ้ งค์ ความรู้ ของครู ภูมิ ปัญ ญาไทย
ต้ องการก้ าวสูอ่ นาคต สือ่ สิง่ พิมพ์ สื่อวีดีทศั น์ สามารถเก็บข้ อมูลรายละเอียดของภูมิปัญญาไทย”
ผู้เ ชี่ ย วชาญนัก วิ ช าการศึก ษาด้ า นการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต และภูมิ ปั ญญาไทย (สัม ภาษณ์ , 25
พฤศจิกายน 2554) “สือ่ เทคโนโลยีสามารถเก็บข้ อมูลรายละเอียดของภูมิปัญญาไทยจัดทําเป็ นวีดี
ทัศน์และสามารถนําภูมิปัญญาไทยไปเผยแพร่ สสู่ ากลโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยเพียงการใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และกล้ องดิจิตอลก็สามารถผลิตสื่อได้ ” ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริ มและ
พัฒนาการอ่านแห่งประเทศไทย(สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2554)
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5. ผลการวิเคราะห์ความต้ องการด้ านการประเมินผล พบว่า บทบาทด้ าน
การประเมิ น ผลควรจัดทํ า เกณฑ์ มาตรฐานให้ ผ้ ูเ รี ย นที่ผ่านการเรี ยนรู้ ตามหลัก สูต รของครู ภูมิ
ปั ญญาไทยโดยใช้ หลักการหรื อวิธีการที่หลากหลายมีความยืดหยุ่น เป็ นเกณฑ์การประเมินผลการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยหรื อเชิญเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการประเมินผลการเรี ยนรู้
ตามเนื ้อหาและหลักสูตรภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้ างคนรุ่ นใหม่ให้ สืบทอดภูมิปัญญาไทยรุ่ นเก่าเพื่อ
การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทยให้ คงอยู่กับคนรุ่ นหลัง “การขอการรั บรองมาตรฐานให้ ผ้ ูเรี ยนที่ผ่าน
หลัก สู ต รการเรี ย นการสอนหลัก สู ต รของครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ านศิ ล ปกรรมคื อ การเที ย บ
ประสบการณ์ตามเกณฑ์ของการศึกษานอกระบบของสํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการจัดให้ มีการเทียบโอนหน่วยกิจเป็ นบางราชวิชาเท่านั ้นแต่ยงั ไม่มีการ
ออกใบประกาศนียบัตรรับรองผลการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรของครูภมู ิปัญญาไทย” ครูภมู ิปัญญาไทย
ด้ านศิลปกรรม รุ่ นที่ 4 (สัมภาษณ์ , 15 มีนาคม 2555) “การประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามแบบอย่าง
ของครู ใ ช้ วิ ธี การสังเกต การทดสอบความสามารถเป็ นรายบุ ค คล และการใช้ ห ลัก คุณ ธรรม
จริ ยธรรม เป็ นเกณฑ์ ในการประเมิ นผลประเมินผู้เรี ยน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ มาจากจิ ต
วิญญาณให้ แก่ศิษย์สามารประเมินผลได้ ว่าศิษย์ที่เก่งและดีจริ งโดยสามารถสืบทอดทุกอย่างจาก
ครู เป็ นสิ่งที่ควรดํ าเนินการ” ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม รุ่ นที่ 1 (สัมภาษณ์ , 15 มี นาคม
2555)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาบทบาทในอนาคตของ
ครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทบาทในอนาคต
ของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมจากการตอบแบบสอบถามใน
รอบที่ 2 เป็ นแบบสอบถามประเมิ นค่า 5 สเกล (rating scale) และผลการหาค่ามัธยฐาน
(median) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ของแต่ละคําตอบของผู้เชี่ยวชาญ
ทัง้ 5 ด้ าน คือ ผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสื่อ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผล จากผู้เชี่ยวชาญ 19 ท่านมีรายละเอียดดังนี ้
2.1.1 ด้ านผู้สอน (8 ข้ อ)
1. ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําภูมิร้ ู ภูมิธรรมมาพัฒนาองค์ความรู้
และถ่ายทอดสูก่ ารจัดการเรี ยนรู้ ทงั ้ 3 รู ปแบบ คือ ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตาม
อัธยาศัย
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2. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําองค์ความรู้ ที่ผ่านการประเมินผล
แล้ วไปถ่ายทอดสูส่ งั คมจนสามารถแก้ ไขปั ญหาพัฒนาประเทศได้ อย่างยัง่ ยืน
3. ครู ภู มิ ปั ญญาด้ า นศิ ล ปกรรมถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ สู่ผ้ ู เรี ย นนํ า ไป
ประกอบอาชีพพัฒนาอาชี พ พัฒนาคุณภาพชีวิตรัฐบาลจึงต้ อ งจัดสรร งบประมาณ สวัสดิการ
สนับสนุน
4. ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีจิตอาสาจึงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
เสียสละซึง่ นําไปสูก่ ารอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทยของชาติ
5. การเผยแพร่ องค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําไปสู่
การสร้ างภูมิค้ ุมกัน ทางวัฒนธรรมและทํา ให้ ค นในชาติเ กิ ดความตระหนัก ถึงคุณค่า มรดกทาง
ภูมิปัญญา
6. ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมและสมาคมครู ภูมิปัญญาไทยร่ วมกัน
ร่างแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้ างเครื อข่าย แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เสริ มสร้ างพลังให้ ตวั เอง
7. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง
ควรได้ รับการรับรองวิทยฐานะเป็ นครู ผ้ สู อนในการจัดการเรี ยนรู้ ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ
ระดับอุดมศึกษา
8. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยบูรณาการ
องค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ให้ แก่กลุม่ เป้าหมายทุกเพศทุกวัย
2.1.2 ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร (8 ข้ อ)
1. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่ วมมือ กับสมาคมครู ภูมิปัญญาไทย
หรื อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเนื ้อหา และหลักสูตรสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
2. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการผลิต
สือ่ เสริ มการเรี ยนการสอนสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
3. ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยหลักสูตร และ
เนื ้อหาในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ความมัน่ คงของชาติ และการสืบทอดการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติตามนโยบายของรัฐบาล
4. ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างหลักสูตรท้ องถิ่นที่เปิ ดกว้ างและ
ยืดหยุน่ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความต้ องการของชุมชน
5. ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้สกู่ ารเปิ ดเสรี อาเซียนปี 2558
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6. ครู ภูมิ ปัญญาไทยด้ านศิล ปกรรมจัดทําคลังข้ อ มูล ร่ วมกับสมาคมครู
ภูมิปัญญาไทย เพื่อรวบรวมวิธีการถ่ายทอด การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและเผยแพร่ สกู่ ารจัดการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตทัง้ 3 รูปแบบ คือในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตามอัธยาศัย
7. ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรการจัดการเรี ยนรู้ วิธีการ
ถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญาไทยที่ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และนําไปแก้ ไขปั ญหาได้ จริ ง
8. ครู ภูมิ ปัญ ญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรมร่ วมกับสถาบัน การศึก ษาทุก ระดับ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับองค์ ความรู้ ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม
เพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
2.1.3 ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (11 ข้ อ)
1. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สกู่ ารสร้ างอาชีพนําไปสูค่ วามเป็ นสากล เช่น ดนตรี พื ้นบ้ าน งานหัตถศิลป์ไทย
2. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาระดับ
ชุมชน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เพื่อระดมความคิดและแลกเปลีย่ นประสบการณ์การถ่ายทอด
และการสืบทอดภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาและการคงอยูข่ ององค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทย
3. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีบทบาทในการนําเสนอแนวทางการ
ใช้ ภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตต่อรัฐบาล
4. ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างเครื อ ข่า ยการเรี ยนรู้ เชื่ อ มโยง
ระหว่างรั ฐและเอกชนให้ มีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อ นการเรี ยนรู้ สูก่ ารพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
ด้ วยการใช้ กิจกรรมการเรี ยนการสอน การถ่ายทอดและการสืบทอดภูมิปัญญาไทย
5. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน นําองค์
ความรู้ของครูที่ได้ รับการสืบทอดจากอดีตมาเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดสูผ่ ้ เู รี ยนในปั จจุบนั
6. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทํานิทรรศการถาวร นิทรรศการ
ชัว่ คราวหรื อกิจกรรมการถ่ายทอดระบบออนไลน์เพื่อการสืบทอดองค์ความรู้ เป็ นการพัฒนาวิธีการ
ถ่ายทอดที่ทนั สมัยสูก่ ารเรี ยนรู้ในอนาคตที่ประหยัดเวลาและงบประมาณ
7. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม รวบรวมองค์ความรู้ และผลงานอัน
ทรงคุ ณ ค่ า ที่ ค รู มี ค วามเชี่ ย วชาญโดยทํ า การจัด แสดง เผยแพร่ สู่ชุ ม ชน ทัง้ ในระดับ ท้ องถิ่ น
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และปลูกฝั งค่านิยมการอนุรักษ์ มรดกภูมิ
ปั ญญาสูร่ ะดับสากล
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8. ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดตั ้งศูนย์การเรี ยนรู้ เพื่อใช้ จัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน การถ่ายทอดให้ กบั ผู้เรี ยนเข้ ามาศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองตามอัธยาศัย
9. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดสรรพื ้นที่เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ ครู ภูมิ
ปั ญ ญาไทย ทํ าลานกิ จ กรรมเอนกประสงค์ เพื่ อ ใช้ เป็ นพื น้ ที่จัดกิ จกรรมทางการศึกษาหรื อ จัด
นิทรรศการพิเศษ ผู้เรี ยนสามารถเข้ ามาเรี ยนรู้ได้ ตามอัธยาศัย
10. ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ สู นใจได้ เรี ยนรู้ ทดลองปฏิบตั ิ และสร้ างสรรค์ผลงานสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีการ
บรรยายการสาธิต และการลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง
11. ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่ องลิขสิทธิ์ สิทธิ บตั ร
และทรัพย์สนิ ทางปั ญญาด้ านศิลปกรรมของชาติผา่ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.1.4 ด้ านสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน (5 ข้ อ)
1. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
พื ้นบ้ านที่ครู ภูมิปัญญาไทยจัดทําขึ ้นเองเพื่อใช้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยนําไปสู่
การสืบทอดองค์ความรู้
2. ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ สอื่ ประกอบการเรี ยนการสอนรวมถึง
ครูทําเป็ นตัวอย่างให้ ดแู ละผู้เรี ยนปฏิบตั ิตาม เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
3. ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมผลิตสือ่ ตํารา เอกสารวิชาการ เอกสาร
เผยแพร่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
4. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อ งจัดทํา
ระบบข้ อมูลสารสนเทศและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภท เว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ รายการ
วิทยุ เพื่อใช้ ประกอบการถ่ายทอดความรู้
5. ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาวิธีการ การถ่ายทอดองค์ความรู้
โดยบันทึกผลงานลงบน สื่อ วีซีดี ดีวีดี โดยรวบรวมองค์ ความรู้ จากประสบการณ์ (กรณี ของครู
สูงอายุ ป้องกันการสูญหาย) เพื่อการสืบทอดและการอนุรักษ์ มรดกศิลปกรรมของชาติ
2.1.5 ด้ านการประเมินผล (7 ข้ อ)
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ทั ้งนอกระบบโรงเรี ยนและตาม
อัธยาศัยเชิญครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมาเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลผู้เ รี ยน หรื อ
เป็ นกรรมการเทียบโอนประสบการณ์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในพื ้นที่
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2. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างคนรุ่ นใหม่ให้ สืบทอดภูมิปัญญา
ไทยรุ่นเก่าเพื่อการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทยให้ คงอยูก่ บั คนรุ่นหลัง
3. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสามารถประเมิ นผลการจบหลักสูตร
โดยวัดและประเมินผลให้ ผ้ เู รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์เพื่อให้ ได้ รับใบประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา
4. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ หลักการหรื อวิธีการที่หลากหลายมี
ความยืดหยุน่ เป็ นเกณฑ์การประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้
5. ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมิ นผลการถ่ายทอดองค์ ความรู้
ของผู้เรี ยนตามความเหมาะสม เช่น การติดตาม การตรวจเยี่ยม หลังจากผู้เรี ยน รับการถ่ายทอด
ไปแล้ ว
6. ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบของ
ครู ภูมิปัญญาไทยโดยใช้ หลักคุณธรรม จริ ยธรรม การสังเกต การทดสอบ ความสามารถเป็ น
รายบุคคล
7. ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลบุคคลที่สมัครเข้ ามาเป็ นลูก
ศิษย์ด้วยวิธีการที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของครู จนสามารถรู้ ได้ ว่ามีผ้ สู ืบทอดองค์ความรู้ และไม่
สูญหาย
2.2 ผลการพิจารณาฉันทามติของผู้เชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับบทบาทในอนาคตของครู ภูมิ
ปั ญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมจากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ แบบสอบถามในรอบที่ 3 นี ้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ ให้ ผ้ เู ชี่ ยวชาญได้ พิจารณาว่าข้ อ ความในแต่ละข้ อมี ความเหมาะสมมากน้ อยเพียงใดโดยใช้
โปรแกรม SPSS มาหาค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐาน
นิยม และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของข้ อความในแต่ละข้ อผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมจากแบบสอบถามรอบที่ 3 สรุปได้ ดงั นี ้
1. ด้ านผู้สอน
ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมว่าเป็ นบทบาท
ในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ านศิลปกรรมที่มีค่าตังแต่
้ 3.00 –
5.00 ในด้ านผู้สอนที่มีคา่ มัธยฐานเท่ากับ 5.00 มีจํานวน 6 ข้ อ (ตารางที่ 1) ได้ แก่
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ข้ อที่1.1 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําภูมิร้ ู ภูมิธรรมมาพัฒนาองค์ความรู้
และถ่ายทอดสูก่ ารจัดการเรี ยนรู้ ทงั ้ 3 รู ปแบบคือ ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตาม
อัธยาศัย
ข้ อที่ 1.2 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําองค์ความรู้ ที่ผ่านการประเมินผล
แล้ วไปถ่ายทอดสูส่ งั คมจนสามารถแก้ ไขปั ญหาพัฒนาประเทศได้ อย่างยั ้งยืน
ข้ อที่ 1.5 การเผยแพร่องค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําไปสู่
การสร้ างภูมิค้ มุ กันทางวัฒนธรรมและทําให้ คนในชาติเกิ ดความตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางภูมิ
ปั ญญา
ข้ อ ที่ 1.6 ครู ภูมิ ปั ญญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรมและสมาคมครู ภูมิ ปั ญญาไทย
ร่วมกันร่างแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้ างเครื อข่าย แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เสริ มสร้ างพลังให้ ตวั เอง
ข้ อที่ 1.7 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง
ควรได้ รับการรับรองวิทยฐานะเป็ นครู ผ้ สู อนในการจัดการเรี ยนรู้ ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ
ระดับอุดมศึกษา
ข้ อที1่ .8 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยบูรณาการ
องค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ให้ แก่กลุม่ เป้าหมายทุกเพศทุกวัย
ค่ามัธยฐานด้ านผู้สอนที่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.00 มีจํานวน 2 ข้ อ (ตารางที่ 1)
คือ
ข้ อ ที่ 1.3 ครู ภูมิ ปัญ ญาด้ า นศิ ลปกรรมถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ สู่ผ้ ูเ รี ยนนํ า ไป
ประกอบอาชีพพัฒนาอาชี พ พัฒนาคุณภาพชีวิตรัฐบาลจึงต้ อ งจัดสรร งบประมาณ สวัสดิการ
สนับสนุน
ข้ อที่ 1.4 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีจิตอาสาจึงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
เสียสละซึง่ นําไปสูก่ ารอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทยของชาติ
ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมว่าเป็ นบทบาท
ในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมด้ านผู้สอนที่มีค่า
ตังแต่
้ 3.00 – 5.00 ทีมีคา่ ฐานนิยมเท่ากับ 5.00 มี 6 ข้ อ (ตารางที่ 1) ได้ แก่
ข้ อ ที่ 1 .1 ครู ภูมิ ปั ญญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรมนํ า ภูมิ ร้ ู ภูมิ ธ รรมมาพัฒ นาองค์
ความรู้ และถ่ายทอดสูก่ ารจัดการเรี ยนรู้ทั ้ง 3 รูปแบบคือ ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และ
ตามอัธยาศัย

118
ข้ อที่ 1.2 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําองค์ความรู้ ที่ผ่านการประเมินผล
แล้ วไปถ่ายทอดสูส่ งั คมจนสามารถแก้ ไขปั ญหาพัฒนาประเทศได้ อย่างยังยื
้ นค่ามัธยฐานเท่ากับ
(5.00)
ข้ อที่ 1.5 การเผยแพร่องค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําไปสู่
การสร้ างภูมิค้ มุ กันทางวัฒนธรรมและทําให้ คนในชาติเกิ ดความตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางภูมิ
ปั ญญา
ข้ อ ที่ 1.6 ครู ภูมิ ปั ญญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรมและสมาคมครู ภูมิ ปั ญญาไทย
ร่วมกันร่างแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้ างเครื อข่าย แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เสริ มสร้ างพลังให้ ตวั เอง
ข้ อที่1.7 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง
ควรได้ รับการรับรองวิทยฐานะเป็ นครู ผ้ สู อนในการจัดการเรี ยนรู้ ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ
ระดับอุดมศึกษา
ข้ อที1่ .8 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยบูรณาการ
องค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ให้ แก่กลุม่ เป้าหมายทุกเพศทุกวัย
ค่าฐานนิยมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้ อความที่
เป็ นบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมในด้ าน
ผู้สอนทีมีคา่ ฐานนิยมเท่ากับ 4.00 มี 2 ข้ อ (ตารางที่ 1) ได้ แก่
ข้ อ ที่ 1.3 ครู ภูมิ ปัญ ญาด้ า นศิ ลปกรรมถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ สู่ผ้ ูเ รี ยนนํ า ไป
ประกอบอาชีพพัฒนาอาชี พ พัฒนาคุณภาพชีวิตรัฐบาลจึงต้ อ งจัดสรร งบประมาณ สวัสดิการ
สนับสนุน
ข้ อที่ 1.4 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีจิตอาสาจึงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
เสียสละซึง่ นําไปสูก่ ารอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทยของชาติ
ค่า พิ ส ัย ระหว่า งควอไทล์ ข องความต้ องการของผู้เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ความ
เหมาะสมของข้ อความที่เป็ นความต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า มีจํานวน 8 ข้ อที่มีค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 1.50 และไม่มีข้อที่มีคา่ พิสยั ควอไทล์มากกว่า 1.50 รายละเอียด (ตาราง
ที่ 1) ดังนี ้
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ตารางที่ 1 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐานนิยม
และค่าพิสยั ควอไทล์ของบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมด้ านผู้สอน
บทบาทในอนาคตของครูภูมิปัญญาไทยในการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้ านศิลปกรรมด้ าน ผู้สอน
(8 ข้ อ)จากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 2

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

1.00

1.2 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมนํ าองค์ความรู้ ที่
ผ่านการประเมินผลแล้ วไปถ่ายทอดสู่สงั คมจนสามารถ
แก้ ไขปั ญหาพัฒนาประเทศได้ อย่างยั ้งยืน

5.00

5.00

1.00

1.3 ครูภมู ปิ ั ญญาด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ผู้เรี ยนนําไปประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ รัฐบาลจึงต้ องจัดสรร งบประมาณ สวัสดิการ
สนับสนุน

4.00

4.00

1.00

1.4 ครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยด้ านศิล ปกรรมมี จิ ต อาสาจึ ง
ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความเสียสละซึ่งนํ าไปสู่การอนุรักษ์
ภูมปิ ั ญญาไทยของชาติ

4.00

4.00

1.00

1.5 การเผยแพร่ องค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยด้ าน
ศิลปกรรมนําไปสูก่ ารสร้ างภูมคิ ้ มุ กันทางวัฒนธรรมและ
ทําให้ คนในชาติเกิดความตระหนักถึงคุณค่ามรดกทาง
ภูมปิ ั ญญา

5.00

5.00

.50

1.6 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมและสมาคมครูภูมิ
ปั ญ ญาไทยร่ ว มกัน ร่ างแผนการถ่า ยทอดองค์ความรู้
สร้ างเครื อ ข่าย แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ เสริ มสร้ างพลัง ให้
ตัวเอง

5.00

5.00

1.00

ด้ าน ผู้สอน (8 ข้อ)
1.1 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําภูมริ ้ ูภมู ธิ รรมมา
พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การจัดการเรี ยนรู้ทัง้
3 รูปแบบ คือ ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และ
ตามอัธยาศัย
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ตารางที่ 1 (ต่ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้ านศิลปกรรมด้ าน ผู้สอน
(8 ข้ อ)จากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 2
ด้ าน ผู้สอน
1.7 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิล ปกรรมที่ ถ่ายทอดองค์
ความรู้อย่างต่อ เนื่อ งควรได้ รับการรั บรองวิทยะฐานะ
เป็ นครู ผ้ สู อนในการจัดการเรี ยนรู้ ระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน และระดับอุดมศึกษา
1.8 ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมถ่ า ยทอดองค์
ค ว า ม รู้ โ ด ย บู ร ณ า ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ เ กิ ด จ า ก
ประสบการณ์ให้ แก่กลุม่ เป้าหมายทุกเพศทุกวัย

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.00

5.00

5.00

.00

2. ด้ านเนือ้ หา และหลักสูตร
ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับความเหมาะสมว่าเป็ นบทบาทใน
อนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ที่มีค่าตังแต่
้ 3.00 –
5.00 ในด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ที่มีคา่ มัธยฐานเท่ากับ 5.00 มีจํานวน 8 ข้ อข้ อ (ตารางที่ 2) ได้ แก่
ข้ อที่ 2.1 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่ วมมื อกับสมาคมครู ภูมิปัญญาไทย
หรื อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเนื ้อหา และหลักสูตรสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้ อที่ 2.2 ครู ภูมิ
ปั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการผลิตสื่อเสริ มการเรี ยนการสอนสําหรับ
การถ่า ยทอดองค์ ค วามรู้ ข้ อ ที่ 2.3 ครู ภูมิ ปัญญาไทยด้ านศิล ปกรรมถ่ายทอดองค์ ความรู้ ด้ ว ย
หลักสูตร และเนื ้อหาในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ความมั่นคงของชาติ และการสืบทอดการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามนโยบายของรัฐบาล
ข้ อที่ 2.4 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างหลักสูตรท้ องถิ่นที่เปิ ดกว้ างและ
ยืดหยุน่ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความต้ องการของชุมชน
ข้ อที่ 2.5 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้สกู่ ารเปิ ดเสรี อาเซียนปี 2558
ข้ อที่ 2.6 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําคลังข้ อมูล ร่ วมกับสมาคมครู ภูมิ
ปั ญญาไทย เพื่อ รวบรวมวิธีการถ่ายทอด การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและเผยแพร่ สกู่ ารจัดการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตทัง้ 3 รูปแบบ คือในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตามอัธยาศัย
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ข้ อที่ 2.7ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรการจัดการเรี ยนรู้วิธีการ
ถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญาไทยที่ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และนําไปแก้ ไขปั ญหาได้ จริ ง
ข้ อ ที่ 2.8 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่ วมกับสถาบันการศึกษาทุกระดับ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับองค์ ความรู้ ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม
เพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับความเหมาะสมว่าเป็ นบทบาทใน
อนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมในด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร
ที่มีคา่ ตังแต่
้ 3.00 – 5.00 โดยความต้ องการทีมีคา่ ฐานนิยมเท่ากับ 5.00 มี 8 ข้ อ (ตารางที่ 2) ได้ แก่
ข้ อที่ 2.1 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่ วมมื อกับสมาคมครู ภูมิปัญญาไทย
หรื อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเนื ้อหา และหลักสูตรสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้ อที่ 2.2 ครู ภูมิ
ปั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการผลิตสื่อเสริ มการเรี ยนการสอนสําหรั บ
การถ่ายทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 2.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยหลักสูตร และ
เนื ้อหาในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ความมัน่ คงของชาติ และการสืบทอดการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติตามนโยบายของรัฐบาล
ข้ อที่ 2.4 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างหลักสูตรท้ องถิ่นที่เปิ ดกว้ างและ
ยืดหยุน่ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความต้ องการของชุมชน
ข้ อที่ 2.5 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้สกู่ ารเปิ ดเสรี อาเซียนปี 2558
ข้ อที่ 2.6 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําคลังข้ อมูล ร่ วมกับสมาคมครู ภูมิ
ปั ญญาไทย เพื่อ รวบรวมวิธีการถ่ายทอด การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและเผยแพร่ สกู่ ารจัดการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตทัง้ 3 รูปแบบ คือในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตามอัธยาศัย
ข้ อที่ 2.7ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรการจัดการเรี ยนรู้ วิธีการ
ถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญาไทยที่ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และนําไปแก้ ไขปั ญหาได้ จริ ง
ข้ อที่ 2.8 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาทุกระดับ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม
เพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
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ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของความต้ องการของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ข้ อความที่เป็ นความต้ องการตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่ามีจํานวน 8 ข้ อที่มีค่าพิสยั ระหว่างควอ
ไทล์น้อยกว่า 1.50 และไม่มีข้อที่มีคา่ พิสยั ควอไทล์มากกว่า 1.50 รายละเอียด (ตารางที่ 2) ดังนี ้
ตารางที่ 2 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐานนิยม
และค่าพิสยั ควอไทล์ของบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมด้ านด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร (8ข้ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้ านศิลปกรรมด้ าน ผู้สอน
จากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 2
ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร (8ข้ อ)
2.1 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่ วมมือกับสมาคม
ครู ภูมิปัญ ญาไทยหรื อ สถานศึก ษาเพื่ อ พัฒ นาเนื อ้ หา
และหลักสูตรสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
2.2 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาหลักสูตร
และเทคนิคการผลิตสื่อ เสริ มการเรี ยนการสอนสําหรั บ
การถ่ายทอดองค์ความรู้
2.3 ครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรมถ่ า ยทอดองค์
ความรู้ ด้ วยหลัก สู ต ร และเนื อ้ หาในเรื่ อ งคุณ ธรรม
จริ ยธรรม ความมั่นคงของชาติ และการสืบ ทอดการ
อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติตามนโยบายของรัฐบาล
2.4 ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมสร้ างหลัก สูต ร
ท้ อ งถิ่ น ที่ เ ปิ ดกว้ า งและยื ดหยุ่น ในการถ่า ยทอดองค์
ความรู้ตามความต้ องการของชุมชน
2.5 ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรใน
การพัฒนาศักยภาพเพื่อ การต่อ ยอดองค์ความรู้ สู่การ
เปิ ดเสรี อาเซียนปี 2558
2.6 ครูภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทํ าคลังข้ อ มูล
ร่ วมกับสมาคมครู ภูมิปัญ ญาไทย เพื่ อ รวบรวมวิธีการ
ถ่ายทอด การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและเผยแพร่ ส่กู าร
จัด การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต ทัง้ 3 รู ป แบบ คื อ ในระบบ
โรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตามอัธยาศัย

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.50

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00

123
ตารางที่ 2 (ต่ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้ านศิลปกรรมด้ าน ผู้สอน
จากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 2
ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร
2.7 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรการ
จัดการเรี ย นรู้ วิธี การถ่ ายทอดและสืบทอดภูมิปัญ ญา
ไทยที่ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง และนําไปแก้ ไข
ปั ญหาได้ จริง
2.8 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษาทุกระดับจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชาที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ภมู ปิ ั ญญาไทย
ด้ านศิลปกรรม เพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

.00

3. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เป็ น
ความต้ องการตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลกรรมในด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน รอบที่ 2 (ตารางที่ 3) สรุ ป
ได้ ดงั นี ้
ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้ อความที่เป็ น
ต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ที่มีคา่ ตั ้งแต่ 3.00 – 5.00 ในด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ที่มีคา่ มัธยฐานเท่ากับ 5.00 มีจํานวน 7 ข้ อ (ตารางที่ 3) ได้ แก่
ข้ อที่ 3.1 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การถ่ายทอด
องค์ความรู้สกู่ ารสร้ างอาชีพนําไปสูค่ วามเป็ นสากล เช่น ดนตรี พื ้นบ้ าน งานหัตถศิลป์ไทย
ข้ อที่ 3.2 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาระดับ
ชุมชน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เพื่อระดมความคิดและแลกเปลีย่ นประสบการณ์การถ่ายทอด
และการสืบทอดภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาและการคงอยูข่ ององค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทย
ข้ อที่ 3.3 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีบทบาทในการนําเสนอแนวทางการ
ใช้ ภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตต่อรัฐบาล
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ข้ อ ที่ 3.4 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างเครื อ ข่ายการเรี ยนรู้ เชื่ อมโยง
ระหว่างรั ฐและเอกชนให้ มีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อ นการเรี ยนรู้ สูก่ ารพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
ด้ วยการใช้ กิจกรรมการเรี ยนการสอน การถ่ายทอดและการสืบทอดภูมิปัญญาไทย
ข้ อที่ 3.5 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน นําองค์
ความรู้ ของครู ที่ ไ ด้ รั บ การสืบ ทอดจากอดี ต มาเชื่ อ มโยงกั บ การถ่ า ยทอดสู่ผ้ ู เ รี ย นในปั จ จุ บัน
ข้ อ ที่ 3.7 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม รวบรวมองค์ความรู้ และผลงานอันทรงคุณค่าที่ครู มี
ความเชี่ ยวชาญโดยทําการจัดแสดง เผยแพร่ สชู่ ุมชน ทังในระดั
้
บท้ อ งถิ่ น ระดับประเทศ ระดับ
นานาชาติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และปลูกฝั งค่านิยมการอนุรักษ์ มรดกภูมิปัญญาสูร่ ะดับสากล
ข้ อที่ 3.9 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดสรรพื ้นที่เป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ ครู ภูมิ
ปั ญ ญาไทย ทํ าลานกิ จ กรรมเอนกประสงค์ เพื่ อ ใช้ เป็ นพื น้ ที่จัดกิ จกรรมทางการศึกษาหรื อ จัด
นิทรรศการพิเศษ ผู้เรี ยนสามารถเข้ ามาเรี ยนรู้ได้ ตามอัธยาศัย
และด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.00 มีจํานวน 4 ข้ อ
(ตารางที่ 3) ได้ แก่
ข้ อ ที่ 3.6 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทํานิทรรศการถาวร นิทรรศการ
ชัว่ คราวหรื อกิจกรรมการถ่ายทอดระบบออนไลน์เพื่อการสืบทอดองค์ความรู้ เป็ นการพัฒนาวิธีการ
ถ่ายทอดที่ทนั สมัยสูก่ ารเรี ยนรู้ในอนาคตที่ประหยัดเวลาและงบประมาณ
ข้ อ ที่ 3.8 ครู ภูมิ ปัญ ญาไทยด้ า นศิ ลปกรรมจัด ตังศู
้ น ย์ ก ารเรี ยนรู้ เพื่อ ใช้ จัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน การถ่ายทอดให้ กบั ผู้เรี ยนเข้ ามาศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองตามอัธยาศัย
ข้ อที่ 3.10 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ สู นใจได้ เรี ยนรู้ ทดลองปฏิบตั ิ และสร้ างสรรค์ผลงานสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีการ
บรรยายการสาธิต และการลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง
ข้ อที่ 3.11 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่ องลิขสิทธิ์สทิ ธิบตั ร
และทรัพย์สนิ ทางปั ญญาด้ านศิลปกรรมของชาติผา่ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับความเหมาะสมของข้ อ ความที่
เป็ นความต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อ ที่ 2 บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมใน ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่มีค่าตั ้งแต่ 3.00 –
5.00 โดยความต้ องการ ทีมีคา่ ฐานนิยมเท่ากับ 5.00 มี 7 ข้ อ (ตารางที่ 3) ได้ แก่
ข้ อ ที่ 3.1ครู ภูมิ ปัญ ญาไทยด้ า นศิ ลปกรรมจัดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สกู่ ารสร้ างอาชีพนําไปสูค่ วามเป็ นสากล เช่น ดนตรี พื ้นบ้ าน งานหัตถศิลป์ไทย
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ข้ อที่ 3.2 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาระดับ
ชุมชน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เพื่อระดมความคิดและแลกเปลีย่ นประสบการณ์การถ่ายทอด
และการสืบทอดภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาและการคงอยูข่ ององค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทย
ข้ อที่ 3.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีบทบาทในการนําเสนอแนวทางการ
ใช้ ภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตต่อรัฐบาล
ข้ อที่ 3.4 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ เชื่อมโยง
ระหว่างรัฐและเอกชนให้ มีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นการเรี ยนรู้ สูก่ ารพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
ด้ วยการใช้ กิจกรรมการเรี ยนการสอน การถ่ายทอดและการสืบทอดภูมิปัญญาไทย
ข้ อที่ 3.5 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน นําองค์
ความรู้ของครูที่ได้ รับการสืบทอดจากอดีตมาเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดสูผ่ ้ เู รี ยนในปั จจุบนั
ข้ อ ที่ 3.7 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม รวบรวมองค์ ความรู้ และผลงานอัน
ทรงคุ ณ ค่ า ที่ ค รู มี ค วามเชี่ ย วชาญโดยทํ า การจัด แสดง เผยแพร่ สู่ชุ ม ชน ทัง้ ในระดับ ท้ องถิ่ น
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และปลูกฝั งค่านิยมการอนุรักษ์ มรดกภูมิ
ปั ญญาสูร่ ะดับสากล
ข้ อที่ 3.9 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดสรรพื ้นที่เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ ครู ภูมิ
ปั ญ ญาไทย ทํ าลานกิ จ กรรมเอนกประสงค์ เ พื่ อ ใช้ เป็ นพื น้ ที่จัดกิ จ กรรมทางการศึกษาหรื อ จัด
นิทรรศการพิเศษ ผู้เรี ยนสามารถเข้ ามาเรี ยนรู้ได้ ตามอัธยาศัย
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้ อความที่เป็ นความต้ องการ
ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 บทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ าน
ศิลปกรรมใน ด้ านผู้สอน ที่มีคา่ ทีมีคา่ ฐานนิยมเท่ากับ 4.00 มี 4 ข้ อ (ตารางที่ 3) ได้ แก่
ข้ อ ที่ 3.6 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทํานิทรรศการถาวร นิทรรศการ
ชัว่ คราวหรื อกิจกรรมการถ่ายทอดระบบออนไลน์เพื่อการสืบทอดองค์ความรู้ เป็ นการพัฒนาวิธีการ
ถ่ายทอดที่ทนั สมัยสูก่ ารเรี ยนรู้ในอนาคตที่ประหยัดเวลาและงบประมาณ
ข้ อที่ 3.8 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดตั ้งศูนย์การเรี ยนรู้เพื่อใช้ จดั กิจกรรม
การเรี ย นการสอน การถ่ า ยทอดให้ กับ ผู้เ รี ย นเข้ ามาศึ ก ษาค้ น คว้ าด้ วยตนเองตามอั ธ ยาศัย
ข้ อที่ 3.10 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู นใจได้ เรี ยนรู้
ทดลองปฏิบตั ิ และสร้ างสรรค์ผลงานสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีการบรรยายการสาธิ ต
และการลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง
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ข้ อที่ 3.11ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่ องลิขสิทธิ์ สิทธิ บตั ร
และทรัพย์สนิ ทางปั ญญาด้ านศิลปกรรมของชาติผา่ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของความต้ องการของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ข้ อความที่เป็ นความต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่ามีจํานวน11ข้ อที่มีค่าพิสยั ระหว่างควอ
ไทล์น้อยกว่า 1.50 และไม่มีข้อที่มีคา่ พิสยั ควอไทล์มากกว่า 1.50 รายละเอียด (ตารางที่ 3) ดังนี ้
ตารางที่ 3 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐานนิยม
และค่าพิสยั ควอไทล์ของบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน (11ข้ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ า นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน(11ข้ อ) รอบที่ 2

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.00

.2 ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมจัด กิ จ กรรมการ
ประชุมสัมมนาระดับชุมชน ระดับภูมิภาคระดับประเทศ
เพื่อ ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
ถ่ายทอดและการสืบทอดภูมปิ ั ญญาไทยเพื่อการพัฒนา
และการคงอยู่ขององค์ความรู้ภมู ปิ ั ญญาไทย

5.00

5.00

.00

3.3 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีบทบาทในการ
นําเสนอแนวทางการใช้ ภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมใน
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ต่อรัฐบาล

5.00

5.00

.50

3.4 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ เชื่อ มโยงระหว่างรัฐ และเอกชนให้ มีส่วนร่ วมใน
การขับ เคลื่ อ นการเรี ย นรู้ สู่ก ารพัฒนาประเทศอย่ า ง
ยั่ ง ยื น ด้ วยการใช้ กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน การ
ถ่ายทอดและการสืบทอดภูมปิ ั ญญาไทย

5.00

5.00

1.00

ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (11ข้ อ)
3.1ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมจัด กิจ กรรมการ
เรี ยนการสอน การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การสร้ างอาชีพ
นํ า ไปสู่ ค วามเป็ นสากล เช่ น ดนตรี พื น้ บ้ าน งาน
หัตถศิลป์ไทย
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ตารางที่ 3 (ต่ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ า นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน(11ข้ อ) รอบที่ 2

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

1.00

3.6ครูภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทํา นิทรรศการ
ถาวร นิ ท รรศการชั่ว คราวหรื อ กิ จ กรรมการถ่ ายทอด
ระบบออนไลน์ เพื่ อ การสื บ ทอดองค์ ค วามรู้ เป็ นการ
พัฒนาวิธีการถ่ายทอดที่ทนั สมัยสูก่ ารเรี ยนรู้ในอนาคตที่
ประหยัดเวลาและงบประมาณ

4.00

4.00

1.00

3.7 ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรม รวบรวมองค์
ความรู้และผลงานอันทรงคุณค่าที่ครูมีความเชี่ยวชาญ
โดยทําการจัดแสดง เผยแพร่สชู่ มุ ชน ทั ้งในระดับท้ องถิ่น
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
และปลูกฝั งค่านิยมการอนุรักษ์ มรดกภูมิปัญญาสู่ระดับ
สากล
3.8 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดตังศู
้ นย์ การ
เรี ยนรู้เพื่อใช้ จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน การถ่ายทอด
ให้ กั บ ผู้ เรี ยนเข้ ามาศึ ก ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองตาม
อัธยาศัย
3.9 ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดสรรพืน้ ที่ เป็ น
ศูน ย์ ก ารเรี ยนรู้ ครู ภู มิ ปั ญญาไทย ทํ า ลานกิ จ กรรม
เอนกประสงค์เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่จัดกิจกรรมทางการศึกษา
หรื อจัดนิทรรศการพิเศษ ผู้เรี ยนสามารถเข้ ามาเรี ยนรู้ได้
ตามอัธยาศัย

5.00

5.00

1.00

4.00

4.00

1.00

5.00

5.00

1.00

3.10 ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู นใจได้ เรี ยนรู้ ทดลองปฏิบตั ิ
และสร้ างสรรค์ผลงาน สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้โดยใช้
วิธี ก ารบรรยาย การสาธิ ต และการลงมื อ ปฏิ บัติด้ ว ย
ตนเอง

4.00

4.00

1.00

ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.5 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน นําองค์ความรู้ของครูที่ได้ รับการสืบทอด
จากอดีตมาเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดสูผ่ ้ เู รี ยนในปั จจุบนั
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ตารางที่ 3 (ต่ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ า นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน(11ข้ อ) รอบที่ 2
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.11 ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดความรู้
เรื่ อ งลิข สิทธิ์ สิท ธิบัตร และทรั พย์ สินทางปั ญ ญาด้ า น
ศิลปกรรมของชาติผา่ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

4.00

4.00

1.00

4. ด้ านสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน
ผลการวิเคราะห์ข้อ มูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เ ชี่ยวชาญที่เป็ น
ความต้ อ งการตามวัตถุประสงค์ ข้อ ที่ 2 บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมใน ด้ านสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนรอบที่ 2 (ตารางที่ 4) สรุ ปได้
ดังนี ้
ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับความเหมาะสมของข้ อ ความที่เป็ น
ต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ที่มีคา่ ตั ้งแต่ 3.00 – 5.00 ในด้ านสือ่ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่มี
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 มีจํานวน 3 ข้ อ (ตารางที่ 4) ได้ แก่
ข้ อ ที่ 4.1 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ า นศิลปกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ การเรี ย นการสอน
พื ้นบ้ านที่ครู ภูมิปัญญาไทยจัดทําขึ ้นเองเพื่อใช้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยนําไปสู่
การสืบทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 4.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมผลิตสือ่ ตํารา เอกสารวิชาการ เอกสาร
เผยแพร่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
ข้ อที่ 4.5 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาวิธีการ การถ่ายทอดองค์ความรู้
โดยบันทึกผลงานลงบน สื่อ วีซีดี ดีวีดี โดยรวบรวมองค์ ความรู้ จากประสบการณ์ (กรณี ของครู
สูงอายุ ป้องกันการสูญหาย) เพื่อการสืบทอดและการอนุรักษ์ มรดกศิลปกรรมของชาติ
ด้ านสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่มีคา่ มัธยฐานเท่ากับ 4.00 มีจํานวน 2 ข้ อ (ตาราง
ที่ 4) ได้ แก่
ข้ อที่ 4.2 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ สอื่ ประกอบการเรี ยนการสอนรวมถึง
ครูทําเป็ นตัวอย่างให้ ดแู ละผู้เรี ยนปฏิบตั ิตาม เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
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ข้ อที่ 4.4 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจัดทําระบบ
ข้ อมูลสารสนเทศและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภท เว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เพื่อ
ใช้ ประกอบการถ่ายทอดความรู้
ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้ อความที่เป็ น
ความต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมในด้ านสื่อ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน ที่มีค่าตังแต่
้ 3.00 – 5.00 โดย
ความต้ องการ ทีมีคา่ ฐานนิยมเท่ากับ 5.00 มี 3 ข้ อ (ตารางที่ 4) ได้ แก่
ข้ อ ที่ 4.1 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
พื ้นบ้ านที่ครู ภูมิปัญญาไทยจัดทําขึ ้นเองเพื่อใช้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยนําไปสู่
การสืบทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 4.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมผลิตสือ่ ตํารา เอกสารวิชาการ เอกสาร
เผยแพร่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
ข้ อที่ 4.5 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาวิธีการ การถ่ายทอดองค์ความรู้
โดยบันทึกผลงานลงบน สื่อ วีซีดี ดีวีดี โดยรวบรวมองค์ ความรู้ จากประสบการณ์ (กรณี ของครู
สูงอายุ ป้องกันการสูญหาย) เพื่อการสืบทอดและการอนุรักษ์ มรดกศิลปกรรมของชาติ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้ อความที่เป็ นความต้ องการ
ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 บทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ าน
ศิลปกรรมใน ด้ านสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่มีคา่ ทีมีคา่ ฐานนิยมเท่ากับ 4.00 มี 2 ข้ อ (ตาราง
ที่ 4) ได้ แก่
ข้ อที่ 2. การจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ควรนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาเป็ น สื่อ อุปกรณ์
การเรี ยนการสอน เพื่อใช้ ในการช่วยสอน ในระบบเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยนและตามอัธยาศัย เช่น
วีซีดี ดีวีดี
ข้ อที่ 4. สือ่ สามารถ ประชาสัมพันธ์ ผลงานของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมที่มี
อยูห่ ลากหลายให้ เป็ นที่ร้ ูจกั โดยการจัดทําเวปไซต์แนะนําองค์ความรู้ของครู ให้ บุคคลเข้ ามาเรี ยนรู้
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของความต้ องการของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ข้ อความที่เป็ นความต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า มีจํานวน 5 ข้ อที่มีค่าพิสยั ระหว่างควอ
ไทล์น้อยกว่า 1.50 และไม่มีข้อที่มีคา่ พิสยั ควอไทล์มากกว่า 1.50 รายละเอียด (ตารางที่ 4) ดังนี ้
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ตารางที่ 4 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐานนิยม
และค่าพิสยั ควอไทล์ของบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมด้ านสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน (5ข้ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ า นสื่ อ
อุปกรณ์ การเรียนการสอน (5ข้ อ) รอบที่ 2
ด้ านสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน (5ข้ อ)
4.1 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์
การเรี ยนการสอนพื ้นบ้ านที่ครูภูมิปัญญาไทยจัดทําขึ ้น
เองเพื่อ ใช้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญ ญาไทย
นําไปสูก่ ารสืบทอดองค์ความรู้
4.2 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ สื่อประกอบการ
เรี ยนการสอนรวมถึงครูทําเป็ นตัวอย่างให้ ดแู ละผู้เรี ยน
ปฏิบัติตาม เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้
4.3 ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมผลิต สื่ อ ตํ า รา
เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่ อุปกรณ์ การเรี ยนการ
สอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
4.4ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องจัดทําระบบข้ อมูลสารสนเทศและใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเภท เว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ รายการ
วิทยุ เพื่อใช้ ประกอบการถ่ายทอดความรู้
4.5 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาวิธีการ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยบันทึกผลงานลงบน สื่อ วีซี ดี
ดีวีดี โดยรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ (กรณี
ของครู สูงอายุ ป้องกันการสูญ หาย) เพื่อ การสืบทอด
และการอนุรักษ์ มรดกศิลปกรรมของชาติ

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.50

4.00

4.00

1.00

5.00

5.00

1.00

4.00

4.00

1.00

5.00

5.00

1.00

5. ด้ านการประเมินผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เป็ น
ความต้ องการตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลกรรมในด้ านการประเมินผลรอบที่ 2 (ตารางที่ 5) สรุปได้ ดงั นี ้
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ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับความเหมาะสมของข้ อ ความที่เป็ น
ต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ที่มีค่าตั ้งแต่ 3.00 – 5.00 ในด้ านการประเมินผล ที่มีค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 5.00 มีจํานวน 7 ข้ อ (ตารางที่ 5) ได้ แก่
ข้ อที่ 5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ ทั ้งนอกระบบโรงเรี ยนและตาม
อัธยาศัยเชิญครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมาเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลผู้เรี ยน หรื อ
เป็ นกรรมการเทียบโอนประสบการณ์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในพื ้นที่
ข้ อที่ 5.2 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างคนรุ่นใหม่ให้ สบื ทอดภูมิปัญญาไทย
รุ่นเก่าเพื่อการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทยให้ คงอยูก่ บั คนรุ่นหลัง
ข้ อที่ 5.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสามารถประเมินผลการจบหลักสูตรโดย
วัดและประเมินผลให้ ผ้ เู รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์เพื่อให้ ได้ รับใบประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา
ข้ อ ที่ 5.4 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ หลักการหรื อวิธีการที่หลากหลายมี
ความยืดหยุน่ เป็ นเกณฑ์การประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 5.5 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ผู้เรี ยนตามความเหมาะสม เช่น การติดตาม การตรวจเยี่ยม หลังจากผู้เรี ยน รับการถ่ายทอดไปแล้ ว
ข้ อที่ 5.6 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบของครู
ภูมิ ปั ญ ญาไทยโดยใช้ ห ลัก คุณ ธรรม จริ ย ธรรม การสัง เกต การทดสอบ ความสามารถเป็ น
รายบุคคล
ข้ อที่ 5.7 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลบุคคลที่สมัครเข้ ามาเป็ นลูก
ศิษย์ด้วยวิธีการที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของครู จนสามารถรู้ ได้ ว่ามีผ้ สู ืบทอดองค์ความรู้ และไม่
สูญหาย
ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับความเหมาะสมของข้ อ ความที่
เป็ นความต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อ ที่ 2 บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการ
เรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ านศิลปกรรมใน ด้ านการประเมิ นผล ที่มีค่าตั ้งแต่ 3.00 – 5.00 โดยความ
ต้ องการ ทีมีคา่ ฐานนิยมเท่ากับ 5.00 มี 7 ข้ อ (ตารางที่ 5) ได้ แก่
ข้ อที่ 5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ ทั ้งนอกระบบโรงเรี ยนและตาม
อัธยาศัยเชิญครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมาเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลผู้เรี ยน หรื อ
เป็ นกรรมการเทียบโอนประสบการณ์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในพื ้นที่
ข้ อที่ 5.2 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างคนรุ่นใหม่ให้ สบื ทอดภูมิปัญญาไทย
รุ่นเก่าเพื่อการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทยให้ คงอยูก่ บั คนรุ่นหลัง

132
ข้ อที่ 5.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสามารถประเมินผลการจบหลักสูตรโดย
วัดและประเมินผลให้ ผ้ เู รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์เพื่อให้ ได้ รับใบประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา
ข้ อ ที่ 5.4 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ หลักการหรื อวิ ธีการที่หลากหลายมี
ความยืดหยุน่ เป็ นเกณฑ์การประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 5.5 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ผู้เรี ยนตามความเหมาะสม เช่น การติดตาม การตรวจเยี่ยม หลังจากผู้เรี ยน รับการถ่ายทอดไปแล้ ว
ข้ อที่ 5.6 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบของครู
ภูมิ ปั ญ ญาไทยโดยใช้ ห ลัก คุณ ธรรม จริ ย ธรรม การสัง เกต การทดสอบ ความสามารถเป็ น
รายบุคคล
ข้ อที่ 5.7 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลบุคคลที่สมัครเข้ ามาเป็ นลูก
ศิษย์ด้วยวิธีการที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของครู จนสามารถรู้ ได้ ว่ามีผ้ สู ืบทอดองค์ความรู้ และไม่
สูญหาย
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของความต้ องการของผู้เชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับความเหมาะสมของ
ข้ อความที่เป็ นความต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า มีจํานวน 7 ข้ อที่มีค่าพิสยั ระหว่างควอ
ไทล์น้อยกว่า 1.50 และไม่มีข้อที่มีคา่ พิสยั ควอไทล์มากกว่า 1.50 รายละเอียด (ตารางที่ 5) ดังนี ้
ตารางที่ 5 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐานนิยม
และค่าพิสยั ควอไทล์ของบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมด้ านการประเมินผล (7 ข้ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ า นศิลปกรรมด้ า นการ
ประเมินผล (7 ข้ อ) รอบที่ 2
การประเมินผล (7 ข้ อ)
5.1หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การจัดการเรี ยนรู้ ทัง้ นอก
ระบบโรงเรี ยนและตามอัธยาศัยเชิญครูภูมิปัญญาไทย
ด้ านศิลปกรรมมาเป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิในการประเมินผล
ผู้เรี ยน หรื อ เป็ นกรรมการเที ยบโอนประสบการณ์ การ
เรี ยนรู้เกี่ยวกับภูมปิ ั ญญาไทยในพื ้นที่
5.2ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างคนรุ่นใหม่ให้
สืบทอดภูมปิ ั ญญาไทยรุ่นเก่าเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทยให้ คงอยู่กบั คนรุ่นหลัง

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00
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ตารางที่ 5 (ต่ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ า นศิลปกรรมด้ า นการ
ประเมินผล รอบที่ 2

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.00

5.4ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ หลักการ หรื อ
วิธี ก ารที่ ห ลากหลายมี ค วามยื ด หยุ่น เป็ นเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้

5.00

5.00

.50

5.5 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิล ปกรรมประเมินผลการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ของผู้เรี ยน ตามความเหมาะสม
เช่น การติดตาม การตรวจเยี่ยม หลังจากผู้เรี ยนรับการ
ถ่ายทอดไปแล้ ว

5.00

5.00

.50

5.6ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมประเมิน ผลการ
เรี ย นรู้ ด้ วยรู ปแบบของครู ภูมิปั ญ ญาไทยโดยใช้ ห ลัก
คุ ณ ธรรม จ ริ ย ธรร ม ก ารสั ง เก ต ก ารทดสอ บ
ความสามารถเป็ นรายบุคคล

5.00

5.00

.50

5.7 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลบุคคลที่
สมัครเข้ ามาเป็ นลูกศิษ ย์ ด้วยวิธีการที่ เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ของครู จ นสามารถรู้ ได้ ว่า มี ผ้ ูสื บ ทอดองค์
ความรู้และไม่สญ
ู หาย

5.00

5.00

1.00

การประเมินผล
5. 3 ครู ภู มิ ปั ญ ญาไทย ด้ าน ศิ ล ปกรรมสามารถ
ประเมินผลการจบหลักสูตรโดยวัดและประเมินผลให้
ผู้เ รี ยนที่ ผ่า นเกณฑ์ เ พื่ อ ให้ ได้ รั บ ใบประกาศนี ย บัต ร
รับรองวุฒิการศึกษา

จากผลการวิเคราะห์ ข้อ มูลผู้วิจัยได้ นําไปสร้ าง แบบสอบถามรอบที่ 3 โดยแสดง
ตําแหน่งของค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ และตําแหน่งคําตอบที่ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละคนตอบ
ในรอบที่ 2 และ 3 ผลการพิจารณาฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ บทบาทในอนาคตของครู ภูมิ
ปั ญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม จากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3
ผลการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 3 ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์ หาค่า
มัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม และค่าพิสยั
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ระหว่างควอไทล์ และนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาพิจารณาฉันทมติของกลุม่ ผู้เชี่ ยวชาญ โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณาตรวจสอบการได้ ฉันทามติ คือบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยใน
การจัด การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ด้ า นศิ ล ปกรรม จะได้ รั บ ฉัน ทามติ ข องกลุ่ม ผู้เ ชี่ ย วชาญก็ ต่อ เมื่ อ
ข้ อความนันมี
้ คา่ มัธยฐานไม่ตา่ กว่า 3.50 ระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00 และค่า
พิสยั ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50และกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญต้ องเห็นด้ วยมากที่สดุ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมในรอบที่ 3
สามารถนํามาสรุปได้ ดงั นี ้
1. ด้ านผู้สอน
ค่า มัธ ยฐานของความคิ ด เห็น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกับข้ อ ความที่ เ หมาะสมจะเป็ น
บทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ านผู้สอน
ที่มีคา่ ตังแต่
้ 3.00 – 5.00 ที่มีคา่ มัธยฐานเท่ากับ 5.00 มีจํานวน 6 ข้ อ (ตารางที่ 6) ได้ แก่
ข้ อ ที่ 1.1 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําภูมิร้ ู ภูมิธรรมมาพัฒนาองค์ ความรู้
และถ่ายทอดสูก่ ารจัดการเรี ยนรู้ ทั ้ง 3 รู ปแบบคือ ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตาม
อัธยาศัย
ข้ อที่ 1.2 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําองค์ความรู้ ที่ผ่านการประเมินผลแล้ ว
ไปถ่ายทอดสูส่ งั คมจนสามารถแก้ ไขปั ญหาพัฒนาประเทศได้ อย่างยัง่ ยืน
ข้ อที่ 1.5 การเผยแพร่ องค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําไปสูก่ าร
สร้ างภูมิค้ มุ กันทางวัฒนธรรมและทําให้ คนในชาติเกิดความตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางภูมิปัญญา
ข้ อที่ 1.6 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมและสมาคมครูภมู ิปัญญาไทยร่วมกันร่าง
แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้ างเครื อข่าย แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เสริ มสร้ างพลังให้ ตวั เอง
ข้ อที่ 1.7 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่องควร
ได้ รับการรั บรองวิทยะฐานะเป็ นครู ผ้ ูสอนในการจัดการเรี ยนรู้ ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และ
ระดับอุดมศึกษา
ข้ อที่ 1.8 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้โดยบูรณาการองค์
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ให้ แก่กลุม่ เป้าหมายทุกเพศทุกวัย
และค่ามัธยฐานด้ านผู้สอนที่มีคา่ มัธยฐานเท่ากับ 4.00 มีจํานวน 2 ข้ อ (ตารางที่ 6) ได้ แก่
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ข้ อที่ 1.3 ครู ภูมิปัญญาด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สผู่ ้ เู รี ยนนําไปประกอบ
อาชีพพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตรัฐบาลจึงต้ องจัดสรร งบประมาณ สวัสดิการ สนับสนุน
ข้ อที่ 1.4 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีจิตอาสาจึงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
เสียสละซึง่ นําไปสูก่ ารอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทยของชาติ
ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับความเหมาะสมของข้ อ ความที่
เป็ นความต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อ ที่ 2 บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมใน ด้ านผู้สอน ที่มีค่าตังแต่
้ 3.00 – 5.00 โดยความต้ องการ ทีมีค่า
ฐานนิยมเท่ากับ 5.00 มี 6 ข้ อ (ตารางที่ 6) ได้ แก่
ข้ อ ที่ 1.1 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําภูมิร้ ู ภูมิธรรมมาพัฒนาองค์ ความรู้
และถ่ายทอดสูก่ ารจัดการเรี ยนรู้ ทั ้ง 3 รู ปแบบคือ ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตาม
อัธยาศัย
ข้ อที่ 1.2 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําองค์ความรู้ ที่ผ่านการประเมินผลแล้ ว
ไปถ่ายทอดสูส่ งั คมจนสามารถแก้ ไขปั ญหาพัฒนาประเทศได้ อย่างยัง่ ยืน
ข้ อที่ 1.5 การเผยแพร่ องค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําไปสูก่ าร
สร้ างภูมิค้ มุ กันทางวัฒนธรรมและทําให้ คนในชาติเกิดความตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางภูมิปัญญา
ข้ อที่ 1.6 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมและสมาคมครูภมู ิปัญญาไทยร่วมกันร่าง
แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้ างเครื อข่าย แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เสริ มสร้ างพลังให้ ตวั เอง
ข้ อที่1.7 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่องควร
ได้ รับ การรั บรองวิท ยฐานะเป็ นครู ผ้ ูส อนในการจัดการเรี ยนรู้ ระดับการศึก ษาขันพื
้ ้นฐาน และ
ระดับอุดมศึกษา
ข้ อที่1.8 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยบูรณาการองค์
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ให้ แก่กลุม่ เป้าหมายทุกเพศทุกวัย
ค่าฐานนิยมความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้ อ ความที่เป็ น
ความต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมใน ด้ านผู้สอนทีมีคา่ ฐานนิยมเท่ากับ 4.00 มี 2 ข้ อ (ตารางที่ 6) ได้ แก่
ข้ อที่ 1.3 ครู ภูมิปัญญาด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สผู่ ้ เู รี ยนนําไปประกอบ
อาชีพพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตรัฐบาลจึงต้ องจัดสรร งบประมาณ สวัสดิการ สนับสนุน
ข้ อ ที่ 1.4 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิ ลปกรรมมี จิ ตอาสาจึงปฏิ บัติ หน้ าที่ด้ว ยความ
เสียสละซึง่ นําไปสูก่ ารอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทยของชาติ
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ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของความต้ องการของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ข้ อความที่เป็ นความต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า มีจํานวน 8 ข้ อที่มีค่าพิสยั ระหว่างควอ
ไทล์น้อยกว่า 1.50 และไม่มีข้อที่มีคา่ พิสยั ควอไทล์มากกว่า 1.50
ผลการวิเคราะห์จากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าบทบาทในอนาคตของครู
ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมใน ด้ านผู้สอน ที่ได้ รับฉันทามติจาก
ความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ และกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้ วยมากที่สดุ ว่าเหมาะสม ที่จะเป็ น
บทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม มีดงั นี ้
ข้ อที่ 1.5 การเผยแพร่ องค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําไปสูก่ าร
สร้ างภูมิค้ มุ กันทางวัฒนธรรม และทําให้ คนในชาติเกิดความตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางภูมิปัญญา
ข้ อที่ 1.7 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่ องควร
ได้ รับ การรั บรองวิท ยฐานะเป็ นครู ผ้ ูส อนในการจัดการเรี ยนรู้ ระดับการศึก ษาขันพื
้ ้นฐาน และ
ระดับอุดมศึกษา
ข้ อที่ 1.8 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยบูรณาการองค์
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ให้ แก่กลุม่ เป้าหมายทุกเพศทุกวัย รายละเอียด (ตารางที่ 6) ดังนี ้
ตารางที่ 6 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐานนิยม
และค่าพิสยั ควอไทล์ของบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมด้ านผู้สอน จากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 3
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้ านศิลปกรรมด้ าน ผู้สอน
(8 ข้ อ)จากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 3
ด้ าน ผู้สอน (8 ข้อ)
1.1 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําภูมริ ้ ูภมู ธิ รรมมา
พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การจัดการเรี ยนรู้ทัง้
3 รูปแบบคือ ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และ
ตามอัธยาศัย
1.2 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมนํ าองค์ความรู้ ที่
ผ่านการประเมินผลแล้ วไปถ่ายทอดสู่สงั คมจนสามารถ
แก้ ไขปั ญหาพัฒนาประเทศได้ อย่างยั ้งยืน

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00
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ตารางที่ 6 (ต่ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้ านศิลปกรรมด้ าน ผู้สอน
จากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 3
ด้ าน ผู้สอน
1.3 ครูภมู ปิ ั ญญาด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ผู้เรี ยนนํ า ไปประกอบอาชี พ พัฒ นาอาชี พ พั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต รั ฐ บาลจึ ง ต้ องจั ด สรร งบประมาณ
สวัสดิการ สนับสนุน
1.4 ครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยด้ านศิล ปกรรมมี จิ ต อาสาจึ ง
ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความเสียสละซึ่งนํ าไปสู่การอนุรักษ์
ภูมปิ ั ญญาไทยของชาติ
1.5 การเผยแพร่ องค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยด้ าน
ศิลปกรรมนําไปสูก่ ารสร้ างภูมคิ ้ มุ กันทางวัฒนธรรมและ
ทําให้ คนในชาติเกิดความตระหนักถึงคุณค่ามรดกทาง
ภูมปิ ั ญญา
1.6 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมและสมาคมครูภูมิ
ปั ญ ญาไทยร่ ว มกัน ร่ างแผนการถ่า ยทอดองค์ความรู้
สร้ างเครื อ ข่าย แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ เสริ มสร้ างพลัง ให้
ตัวเอง
1.7 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิล ปกรรมที่ ถ่ายทอดองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องควรได้ รับการรับรองวิทยฐานะเป็ น
ครูผ้ สู อนในการจัดการเรี ยนรู้ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
และระดับอุดมศึกษา
1.8 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอด
องค์ความรู้โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ให้ แก่กลุม่ เป้าหมายทุกเพศทุกวัย

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

4.00

4.00

1.00

4.00

4.00

1.00

5.00

5.00

.50

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

.00

5.00

5.00

.00

2. ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
บทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ านเนื ้อหา
และหลักสูตร ในรอบที่ 3 สามารถนํามาสรุปได้ ดงั นี ้
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ค่า มัธ ยฐานของความคิ ดเห็น ของผู้เชี่ ยวชาญเกี่ ย วกับข้ อ ความที่ เหมาะสมจะเป็ น
บทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ค่ามัธยฐาน
ของความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้ อความที่เป็ นต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 2 ที่มีคา่ ตังแต่
้ 3.00 – 5.00 ในด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ที่มีคา่ มัธยฐานเท่ากับ 5.00 มีจํานวน 8
ข้ อ (ตารางที่ 7) ได้ แก่
ข้ อที่ 2.1 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่วมมือกับสมาคมครูภมู ิปัญญาไทยหรื อ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาเนื ้อหา และหลักสูตรสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 2.2 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการผลิตสื่อ
เสริ มการเรี ยนการสอนสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 2.3 ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยหลักสูตร และ
เนื ้อหาในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ความมัน่ คงของชาติ และการสืบทอดการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติตามนโยบายของรัฐบาล
ข้ อ ที่ 2.4 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างหลักสูตรท้ องถิ่ นที่เปิ ดกว้ างและ
ยืดหยุน่ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความต้ องการของชุมชน
ข้ อที่ 2.5 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้สกู่ ารเปิ ดเสรี อาเซียนปี 2558
ข้ อ ที่ 2.6 ครู ภูมิ ปัญญาไทยด้ านศิล ปกรรมจัด ทําคลัง ข้ อ มูล ร่ ว มกับสมาคมครู
ภูมิปัญญาไทย เพื่อรวบรวมวิธีการถ่ายทอด การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและเผยแพร่ สกู่ ารจัดการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตทัง้ 3 รูปแบบ คือในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตามอัธยาศัย
ข้ อที่ 2.7ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรการจัดการเรี ยนรู้ วิธีการ
ถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญาไทยที่ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และนําไปแก้ ไขปั ญหาได้ จริ ง
ข้ อที่ 2.8 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาทุกระดับจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม เพื่อใช้
ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้ อความที่
เป็ นความต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อ ที่ 2 บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมใน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตรที่มีค่าตังแต่
้ 3.00 – 5.00 โดยความ
ต้ องการ ทีมีคา่ ฐานนิยมเท่ากับ 5.00 มี 8 ข้ อ (ตารางที่ 7) ได้ แก่
ข้ อที่ 2.1 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่วมมือกับสมาคมครูภมู ิปัญญาไทยหรื อ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาเนื ้อหา และหลักสูตรสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
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ข้ อที่ 2.2 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการผลิตสื่อ
เสริ มการเรี ยนการสอนสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 2.3 ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยหลักสูตร และ
เนื ้อหาในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ความมัน่ คงของชาติ และการสืบทอดการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติตามนโยบายของรัฐบาล
ข้ อ ที่ 2.4 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างหลักสูตรท้ องถิ่ นที่เปิ ดกว้ างและ
ยืดหยุน่ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความต้ องการของชุมชน
ข้ อที่ 2.5 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้สกู่ ารเปิ ดเสรี อาเซียนปี 2558
ข้ อ ที่ 2.6 ครู ภูมิ ปั ญญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรมจัดทํ าคลังข้ อ มูล ร่ ว มกับ สมาคมครู
ภูมิปัญญาไทย เพื่อรวบรวมวิธีการถ่ายทอด การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและเผยแพร่ สกู่ ารจัดการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตทัง้ 3 รูปแบบ คือในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตามอัธยาศัย
ข้ อที่ 2.7 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรการจัดการเรี ยนรู้ วิธีการ
ถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญาไทยที่ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และนําไปแก้ ไขปั ญหาได้ จริ ง
ข้ อที่ 2.8 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาทุกระดับจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม เพื่อใช้
ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของความต้ องการของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ข้ อความที่เป็ นความต้ องการตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่ามีจํานวน 8 ข้ อที่มีค่าพิสยั ระหว่างควอ
ไทล์น้อยกว่า 1.50 และไม่มีข้อที่มีคา่ พิสยั ควอไทล์มากกว่า 1.50
ผลการวิเคราะห์จากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าบทบาทในอนาคตของครู
ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมใน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ที่ได้ รับ
ฉัน ทามติ จ ากความคิ ด เห็น ของกลุ่ม ผู้เ ชี่ ย วชาญ และกลุ่ม ผู้เ ชี่ ย วชาญเห็ น ด้ วยมากที่ สุด ว่า
เหมาะสม ที่จะเป็ น บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ าน
ศิลปกรรมมีดงั นี ้
ข้ อที่ 2.1 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่วมมือกับสมาคมครู ภูมิปัญญาไทยหรื อ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาเนื ้อหา และหลักสูตรสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 2.8 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่ วมกับสถาบันการศึกษาทุกระดับจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม เพื่อใช้
ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตรายละเอียด (ตารางที่ 7) ดังนี ้
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ตารางที่ 7 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐานนิยม
และค่าพิสยั ควอไทล์ของบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชี วิ ต ด้ านศิ ล ปกรรมด้ า นด้ านเนื อ้ หาและหลัก สูต ร(8ข้ อ) จากการตอบ
แบบสอบถามรอบที่ 3
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้ านศิลปกรรมด้ าน ผู้สอน
จากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 3
ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร (8ข้ อ)
2.1 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่ วมมือกับสมาคม
ครู ภูมิปัญ ญาไทยหรื อ สถานศึก ษาเพื่ อ พัฒ นาเนื อ้ หา
และหลักสูตรสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
2.2 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาหลักสูตร
และเทคนิคการผลิตสื่อ เสริ มการเรี ยนการสอนสําหรั บ
การถ่ายทอดองค์ความรู้
2.3 ครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรมถ่ า ยทอดองค์
ความรู้ ด้ วยหลัก สู ต ร และเนื อ้ หาในเรื่ อ งคุณ ธรรม
จริ ยธรรม ความมั่นคงของชาติ และการสืบ ทอดการ
อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติตามนโยบายของรัฐบาล
2.4 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างหลักสูตร
ท้ องถิ่นที่เปิ ดกว้ างและยืดหยุ่น ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ตามความต้ องการของชุมชน
2.5 ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรใน
การพัฒนาศักยภาพเพื่อ การต่อ ยอดองค์ความรู้ สู่การ
เปิ ดเสรี อาเซียนปี 2558
2.6 ครูภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทํ าคลังข้ อ มูล
ร่ วมกับสมาคมครู ภูมิปัญ ญาไทย เพื่ อ รวบรวมวิธีการ
ถ่ายทอด การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและเผยแพร่ ส่กู าร
จัด การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต ทัง้ 3 รู ป แบบ คื อ ในระบบ
โรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตามอัธยาศัย
2.7ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรการ
จัดการเรี ย นรู้ วิธี การถ่ ายทอดและสืบทอดภูมิปัญ ญา
ไทยที่ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง และนําไปแก้ ไข
ปั ญหาได้ จริง

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.50

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00
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ตารางที่ 7 (ต่ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้ านศิลปกรรมด้ าน ผู้สอน
จากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 3
ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร
2.8 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษาทุกระดับจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชาที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ภมู ปิ ั ญญาไทย
ด้ านศิลปกรรม เพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.00

3. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
บทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ในรอบที่ 3 สามารถนํามาสรุปได้ ดงั นี ้
ค่า มัธ ยฐานของความคิ ดเห็น ของผู้เชี่ ยวชาญเกี่ ย วกับข้ อ ความที่ เหมาะสมจะเป็ น
บทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ในด้ านการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนค่ามัธยฐานของความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสม ที่มี
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 มีจํานวน 7 ข้ อ (ตารางที่ 8) ได้ แก่
ข้ อที่ 3.1 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การถ่ายทอด
องค์ความรู้สกู่ ารสร้ างอาชีพนําไปสูค่ วามเป็ นสากล เช่น ดนตรี พื ้นบ้ าน งานหัตถศิลป์ไทย
ข้ อ ที่ 3.2 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิ จกรรมการประชุมสัมมนาระดับ
ชุมชน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เพื่อระดมความคิดและแลกเปลีย่ นประสบการณ์การถ่ายทอด
และการสืบทอดภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาและการคงอยูข่ ององค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทย
ข้ อที่ 3.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีบทบาทในการนําเสนอแนวทางการใช้
ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตต่อรัฐบาล
ข้ อ ที่ 3.4 ครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยด้ านศิ ล ปกรรมสร้ างเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ เชื่ อ มโยง
ระหว่างรั ฐและเอกชนให้ มีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อ นการเรี ยนรู้ สูก่ ารพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
ด้ วยการใช้ กิจกรรมการเรี ยนการสอน การถ่ายทอดและการสืบทอดภูมิปัญญาไทย
ข้ อ ที่ 3.5 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน นําองค์
ความรู้ของครูที่ได้ รับการสืบทอดจากอดีตมาเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดสูผ่ ้ เู รี ยนในปั จจุบนั
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ข้ อ ที่ 3.7 ครู ภูมิ ปั ญญาไทยด้ านศิ ล ปกรรม รวบรวมองค์ ค วามรู้ และผลงานอัน
ทรงคุ ณ ค่ า ที่ ค รู มี ค วามเชี่ ย วชาญโดยทํ า การจัด แสดง เผยแพร่ สู่ชุ ม ชน ทัง้ ในระดับ ท้ องถิ่ น
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เพื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้ และปลูกฝั งค่านิยมการอนุรักษ์ มรดก
ภูมิปัญญาสูร่ ะดับสากล
ข้ อ ที่ 3.9 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดสรรพืน้ ที่เป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ ครู ภูมิ
ปั ญ ญาไทย ทํ าลานกิ จ กรรมเอนกประสงค์ เพื่ อ ใช้ เป็ นพื น้ ที่จัดกิ จกรรมทางการศึกษาหรื อ จัด
นิทรรศการพิเศษ ผู้เรี ยนสามารถเข้ ามาเรี ยนรู้ได้ ตามอัธยาศัย
ค่า มัธ ยฐานด้ า นการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มีเ ท่า กับ 4.00 มี จํ า นวน 4 ข้ อ
(ตารางที่ 8)
ข้ อ ที่ 3.6 ครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยด้ านศิ ล ปกรรมจัด ทํ า นิ ท รรศการถาวร นิ ท รรศการ
ชัว่ คราวหรื อกิจกรรมการถ่ายทอดระบบออนไลน์เพื่อการสืบทอดองค์ความรู้ เป็ นการพัฒนาวิธีการ
ถ่ายทอดที่ทนั สมัยสูก่ ารเรี ยนรู้ในอนาคตที่ประหยัดเวลาและงบประมาณ
ข้ อที่ 3.8 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดตั ้งศูนย์การเรี ยนรู้ เพื่อใช้ จัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน การถ่ายทอดให้ กบั ผู้เรี ยนเข้ ามาศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองตามอัธยาศัย
ข้ อที่ 3.10 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้สนใจได้ เรี ยนรู้ ทดลองปฏิบัติ และสร้ างสรรค์ ผลงานสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีการ
บรรยายการสาธิต และการลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง
ข้ อที่ 3.11 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่ องลิขสิทธิ์ สิทธิ บตั ร
และทรัพย์สนิ ทางปั ญญาด้ านศิลปกรรมของชาติผา่ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้ อความที่
เป็ นบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมใน ด้ าน
การจัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนที่มีค่าตั ้งแต่ 3.00 – 5.00 โดยความต้ องการ ทีมีค่าฐานนิยม
เท่ากับ 5.00 มี 7 ข้ อได้ แก่
ข้ อที่ 3.1 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การถ่ายทอด
องค์ความรู้สกู่ ารสร้ างอาชีพนําไปสูค่ วามเป็ นสากล เช่น ดนตรี พื ้นบ้ าน งานหัตถศิลป์ไทย
ข้ อ ที่ 3.2 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิ จกรรมการประชุมสัมมนาระดับ
ชุมชน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เพื่อระดมความคิดและแลกเปลีย่ นประสบการณ์การถ่ายทอด
และการสืบทอดภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาและการคงอยูข่ ององค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทย
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ข้ อที่ 3.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีบทบาทในการนําเสนอแนวทางการใช้
ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตต่อรัฐบาล
ข้ อ ที่ 3.4 ครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยด้ านศิ ล ปกรรมสร้ างเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ เชื่ อ มโยง
ระหว่างรั ฐและเอกชนให้ มีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อ นการเรี ยนรู้ สูก่ ารพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
ด้ วยการใช้ กิจกรรมการเรี ยนการสอน การถ่ายทอดและการสืบทอดภูมิปัญญาไทย
ข้ อ ที่ 3.5 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน นําองค์
ความรู้ของครูที่ได้ รับการสืบทอดจากอดีตมาเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดสูผ่ ้ เู รี ยนในปั จจุบนั
ข้ อ ที่ 3.7 ครู ภูมิ ปั ญญาไทยด้ านศิ ล ปกรรม รวบรวมองค์ ค วามรู้ และผลงานอัน
ทรงคุ ณ ค่ า ที่ ค รู มี ค วามเชี่ ย วชาญโดยทํ า การจัด แสดง เผยแพร่ สู่ชุ ม ชน ทัง้ ในระดับ ท้ องถิ่ น
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และปลูกฝั งค่านิยมการอนุรักษ์ มรดกภูมิ
ปั ญญาสูร่ ะดับสากล
ข้ อ ที่ 3.9 ครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรมจั ด สรรพื น้ ที่ เ ป็ นศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ ครู
ภูมิปัญญาไทย ทําลานกิ จกรรมเอนกประสงค์ เพื่อ ใช้ เป็ นพื ้นที่จัดกิจกรรมทางการศึกษาหรื อจัด
นิทรรศการพิเศษ ผู้เรี ยนสามารถเข้ ามาเรี ยนรู้ได้ ตามอัธยาศัย
ค่าฐานนิยมความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้ อ ความที่เป็ น
บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ านศิลปกรรมใน ด้ าน
ผู้สอน ทีมีคา่ ฐานนิยมเท่ากับ 4.00 มี 4 ข้ อได้ แก่
ข้ อ ที่ 3.6 ครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรมจัด ทํ า นิ ท รรศการถาวร นิ ท รรศการ
ชัว่ คราวหรื อกิจกรรมการถ่ายทอดระบบออนไลน์เพื่อการสืบทอดองค์ความรู้ เป็ นการพัฒนาวิธีการ
ถ่ายทอดที่ทนั สมัยสูก่ ารเรี ยนรู้ในอนาคตที่ประหยัดเวลาและงบประมาณ
ข้ อที่ 3.8 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดตั ้งศูนย์การเรี ยนรู้ เพื่อใช้ จัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน การถ่ายทอดให้ กบั ผู้เรี ยนเข้ ามาศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองตามอัธยาศัย
ข้ อที่ 3.10 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้สนใจได้ เรี ยนรู้ ทดลองปฏิบัติ และสร้ างสรรค์ ผลงานสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิ ธีการ
บรรยายการสาธิต และการลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง
ข้ อ ที่ 3.11ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่ อ งลิขสิทธิ์ สิทธิ บัตร
และทรัพย์สนิ ทางปั ญญาด้ านศิลปกรรมของชาติผา่ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
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ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของความต้ องการของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ข้ อ ความที่ เป็ นความต้ อ งการในวัตถุประสงค์ ข้อ ที่ 2 พบว่า มี จํ านวน11ข้ อ ที่มี ค่า พิส ัยระหว่า ง
ควอไทล์น้อยกว่า 1.50 และไม่มีข้อที่มีคา่ พิสยั ควอไทล์มากกว่า 1.50
ผลการวิเคราะห์จากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าบทบาทในอนาคตของครู
ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมในด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ที่ได้ รับฉันทามติจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ ยวชาญ และกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้ วยมาก
ที่สดุ ว่าเหมาะสม ที่จะเป็ น บทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
ด้ านศิลปกรรม มีดงั นี ้
ข้ อ ที่ 3.1ครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ านศิ ล ปกรรมจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สกู่ ารสร้ างอาชีพนําไปสูค่ วามเป็ นสากล เช่น ดนตรี พื ้นบ้ าน งานหัตถศิลป์ไทย
ข้ อที่ 3.2 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาระดับ
ชุมชน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เพื่อระดมความคิดและแลกเปลีย่ นประสบการณ์การถ่ายทอด
และการสืบทอดภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาและการคงอยูข่ ององค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทย
ข้ อที่ 3.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีบทบาทในการนําเสนอแนวทางการใช้
ภูมิ ปัญ ญาไทยด้ านศิ ลปกรรมในการส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต ต่อ รั ฐ บาล ดังรายละเอี ย ด
(ตารางที่ 8) ได้ แก่
ตารางที่ 8 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐานนิยม
และค่าพิสยั ควอไทล์ของบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน(11ข้ อ) จากการตอบ
แบบสอบถามรอบที่ 3
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ า นศิลปกรรม ด้ า นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน(11ข้ อ) รอบที่ 3
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(11ข้ อ)
3.1ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัด กิจ กรรมการ
เรี ยนการสอน การถ่ายทอดองค์ความรู้สกู่ ารสร้ างอาชีพ
นํ า ไปสู่ ค วามเป็ นสากล เช่ น ดนตรี พื น้ บ้ าน งาน
หัตถศิลป์ไทย

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.00
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ า นศิลปกรรม ด้ า นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน(11ข้ อ) รอบที่ 3

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.00

3.3 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีบทบาทในการ
นําเสนอแนวทางการใช้ ภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรม
ในการส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ต่อรัฐบาล

5.00

5.00

.50

3.4 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ เชื่ อมโยงระหว่างรัฐและเอกชนให้ มีส่วนร่ วมใน
การขับ เคลื่ อ นการเรี ยนรู้ สู่การพัฒนาประเทศอย่า ง
ยั่ ง ยื น ด้ วยการใช้ กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน การ
ถ่ายทอดและการสืบทอดภูมปิ ั ญญาไทย

5.00

5.00

1.00

3.5 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจ กรรมการ
เรี ยนการสอน นําองค์ความรู้ของครูที่ได้ รับการสืบทอด
จากอดีตมาเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดสูผ่ ้ เู รี ยนในปั จจุบนั

5.00

5.00

1.00

3.6 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทํา นิทรรศการ
ถาวร นิ ทรรศการชั่วคราวหรื อ กิ จ กรรมการถ่า ยทอด
ระบบออนไลน์ เพื่ อ การสืบ ทอดองค์ ค วามรู้ เป็ นการ
พัฒนาวิธีการถ่ายทอดที่ทันสมัยสู่การเรี ยนรู้ในอนาคต
ที่ประหยัดเวลาและงบประมาณ

4.00

4.00

1.00

3.7 ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ า นศิลปกรรม รวบรวมองค์
ความรู้และผลงานอันทรงคุณค่าที่ครูมีความเชี่ยวชาญ
โดยทําการจัดแสดง เผยแพร่สชู่ มุ ชน ทังในระดั
้
บท้ องถิ่น
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
และปลูกฝั งค่านิยมการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาสู่ระดับ
สากล

5.00

5.00

1.00

ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจ กรรมการ
ประชุมสัมมนาระดับชุมชน ระดับภูมิภาคระดับประเทศ
เพื่อ ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
ถ่ายทอดและการสืบทอดภูมปิ ั ญญาไทยเพื่อการพัฒนา
และการคงอยู่ขององค์ความรู้ภมู ปิ ั ญญาไทย
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ า นศิลปกรรม ด้ า นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน(11ข้ อ) รอบที่ 3

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

4.00

4.00

1.00

3.9 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดสรรพืน้ ที่ เป็ น
ศูน ย์ ก ารเรี ยนรู้ ครู ภูมิ ปั ญญาไทย ทํ า ลานกิ จ กรรม
เอนกประสงค์เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่จดั กิจกรรมทางการศึกษา
หรื อจัดนิทรรศการพิเศษ ผู้เรี ยนสามารถเข้ ามาเรี ยนรู้ได้
ตามอัธยาศัย

5.00

5.00

1.00

3.10 ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู นใจได้ เรี ยนรู้ ทดลองปฏิบตั ิ
และสร้ างสรรค์ผลงาน สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้โดย
ใช้ วิธีการบรรยาย การสาธิตและการลงมือปฏิบตั ิด้วย
ตนเอง

4.00

4.00

1.00

3.11 ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดความรู้
เรื่ อ งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรั พย์ สินทางปั ญ ญาด้ าน
ศิลปกรรมของชาติผา่ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน

4.00

4.00

1.00

ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.8 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดตัง้ ศูนย์ การ
เรี ยนรู้เพื่อใช้ จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน การถ่ายทอด
ให้ กั บ ผู้เรี ยนเข้ ามาศึ ก ษาค้ นคว้ าด้ ว ยตนเองตาม
อัธยาศัย

4. ด้ านสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ านสื่อ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ในรอบที่ 3 สามารถนํามาสรุปได้ ดงั นี ้
ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้ อความที่เหมาะสมจะเป็ นบทบาท
ในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ านสือ่ อุปกรณ์การ
เรี ยนการสอนค่ามัธยฐานของความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้ อความที่เป็ น
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ต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ที่มีคา่ ตั ้งแต่ 3.00 – 5.00 ในด้ านสือ่ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่มี
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 มีจํานวน 3 ข้ อ (ตารางที่ 9) ได้ แก่
ข้ อ ที่ 4.1 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิล ปกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
พื ้นบ้ านที่ครู ภูมิปัญญาไทยจัดทําขึ ้นเองเพื่อใช้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยนําไปสู่
การสืบทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 4.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมผลิตสือ่ ตํารา เอกสารวิชาการ เอกสาร
เผยแพร่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
ข้ อที่ 4.5 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาวิธีการ การถ่ายทอดองค์ความรู้
โดยบันทึกผลงานลงบน สื่อ วีซีดี ดีวีดี โดยรวบรวมองค์ ความรู้ จากประสบการณ์ (กรณี ของครู
สูงอายุ ป้องกันการสูญหาย) เพื่อการสืบทอดและการอนุรักษ์ มรดกศิลปกรรมของชาติ
ค่าค่ามัธยฐานด้ านสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่มีคา่ มัธยฐานเท่ากับ 4.00 มีจํานวน
2 ข้ อ (ตารางที่ 9) ได้ แก่
ข้ อที่ 4.2 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ สอื่ ประกอบการเรี ยนการสอนรวมถึง
ครูทําเป็ นตัวอย่างให้ ดแู ละผู้เรี ยนปฏิบตั ิตาม เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 4.4 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจัดทําระบบ
ข้ อมูลสารสนเทศและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภท เว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เพื่อ
ใช้ ประกอบการถ่ายทอดความรู้
ค่าฐานนิย มของความคิด เห็น ของผู้เชี่ ยวชาญเกี่ ย วกับข้ อ ความที่เ หมาะสมจะเป็ น
บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ านสื่อ
อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนค่าฐานนิยมของความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ข้ อความที่เป็ นต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ที่มีค่าตั ้งแต่ 3.00 – 5.00 ในด้ านสื่อ อุปกรณ์ การ
เรี ยนการสอนที่มีคา่ ฐานนิยมเท่ากับ 5.00 มีจํานวน 3 ข้ อ (ตารางที่ 9) ได้ แก่
ข้ อ ที่ 4.1 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิล ปกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
พื ้นบ้ านที่ครู ภูมิปัญญาไทยจัดทําขึ ้นเองเพื่อใช้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยนําไปสู่
การสืบทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 4.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมผลิตสือ่ ตํารา เอกสารวิชาการ เอกสาร
เผยแพร่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วย
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ข้ อที่ 4.5 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาวิธีการ การถ่ายทอดองค์ความรู้
โดยบันทึกผลงานลงบน สื่อ วีซีดี ดีวีดี โดยรวบรวมองค์ ความรู้ จากประสบการณ์ (กรณี ของครู
สูงอายุ ป้องกันการสูญหาย) เพื่อการสืบทอดและการอนุรักษ์ มรดกศิลปกรรมของชาติ
ค่าฐานนิยมด้ านสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.00 มีจํานวน 2
ข้ อ (ตารางที่ 9) ได้ แก่
ข้ อที่ 4.2 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ สอื่ ประกอบการเรี ยนการสอนรวมถึง
ครูทําเป็ นตัวอย่างให้ ดแู ละผู้เรี ยนปฏิบตั ิตาม เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 4.4 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจัดทําระบบ
ข้ อมูลสารสนเทศและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภท เว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เพื่อ
ใช้ ประกอบการถ่ายทอดความรู้
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของความต้ องการของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ข้ อความที่เป็ นความต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า มีจํานวน 5 ข้ อที่มีค่าพิสยั ระหว่างควอ
ไทล์น้อยกว่า 1.50 และไม่มีข้อที่มีคา่ พิสยั ควอไทล์มากกว่า 1.50
ผลการวิเคราะห์จากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าบทบาทในอนาคตของครู
ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมใน ด้ านสือ่ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
ที่ได้ รับฉันทามติจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ และกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้ วยมากที่สดุ ว่า
เหมาะสม ที่จะเป็ น บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ าน
ศิลปกรรม มีดงั นี ้
ข้ อ ที่ 4.1 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
พื ้นบ้ านที่ครู ภูมิปัญญาไทยจัดทําขึ ้นเองเพื่อใช้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยนําไปสู่
การสืบทอดองค์ความรู้ รายละเอียด (ตารางที่ 9) ดังนี ้
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ตารางที่ 9 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐานนิยม
และค่าพิสยั ควอไทล์ของบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชี วิตด้ านศิล ปกรรมด้ า นสื่อ อุ ปกรณ์ การเรี ยนการสอน(5ข้ อ ) จากการตอบ
แบบสอบถามรอบที่ 3
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ า นสื่ อ
อุปกรณ์ การเรียนการสอน (5ข้ อ) รอบที่ 3

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.50

4.2 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ สื่อประกอบการ
เรี ยนการสอนรวมถึงครูทําเป็ นตัวอย่างให้ ดแู ละผู้เรี ยน
ปฏิบัติตาม เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้

4.00

4.00

1.00

4.3 ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมผลิต สื่ อ ตํ า รา
เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่ อุปกรณ์ การเรี ยนการ
สอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง

5.00

5.00

1.00

4.4 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่ วมกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ องจั ด ทํ า ระบบข้ อมู ล สารสนเทศและใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประเภท เว็ บ ไซต์ รายการ
โทรทัศน์ รายการวิทยุ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการถ่า ยทอด
ความรู้

4.00

4.00

1.00

4.5 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาวิธีการ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยบันทึกผลงานลงบน สื่อ วีซี ดี
ดีวีดี โดยรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ (กรณี
ของครู สูงอายุ ป้องกันการสูญ หาย) เพื่อ การสืบทอด
และการอนุรักษ์ มรดกศิลปกรรมของชาติ

5.00

5.00

1.00

ด้ านสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน (5ข้ อ)
4.1 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์
การเรี ยนการสอนพื ้นบ้ านที่ครูภูมิปัญญาไทยจัดทําขึ ้น
เองเพื่อ ใช้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญ ญาไทย
นําไปสูก่ ารสืบทอดองค์ความรู้
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5. ด้ านการประเมินผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
บทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ในรอบที่ 3
สามารถนํามาสรุปได้ ดงั นี ้
ค่ามัธ ยฐานของความคิดเห็นของผู้เ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับข้ อ ความที่เ หมาะสมจะเป็ น
บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ านศิลปกรรมด้ านการ
ประเมินผล มีคา่ มัธยฐานของความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้ อความที่เป็ น
บทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมที่มีค่าตังแต่
้
3.00 – 5.00 ในด้ านการประเมินผลที่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 มีจํานวน 7 ข้ อ (ตารางที่ 10)
ได้ แก่
ข้ อที่ 5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ ทั ้งนอกระบบโรงเรี ยนและตาม
อัธยาศัยเชิญครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมาเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลผู้เรี ยน หรื อ
เป็ นกรรมการเทียบโอนประสบการณ์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในพื ้นที่
ข้ อที่ 5.2 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างคนรุ่นใหม่ให้ สบื ทอดภูมิปัญญาไทย
รุ่นเก่าเพื่อการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทยให้ คงอยูก่ บั คนรุ่นหลัง
ข้ อที่ 5.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสามารถประเมินผลการจบหลักสูตรโดย
วัดและประเมินผลให้ ผ้ เู รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์เพื่อให้ ได้ รับใบประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา
ข้ อ ที่ 5.4 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ หลักการหรื อวิ ธีการที่หลากหลายมี
ความยืดหยุน่ เป็ นเกณฑ์การประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 5.5 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ผู้เรี ยนตามความเหมาะสม เช่น การติดตาม การตรวจเยี่ยม หลังจากผู้เรี ยน รับการถ่ายทอดไป
แล้ ว
ข้ อที่ 5.6 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบของครู
ภูมิ ปั ญ ญาไทยโดยใช้ ห ลัก คุณ ธรรม จริ ย ธรรม การสัง เกต การทดสอบ ความสามารถเป็ น
รายบุคคล
ข้ อที่ 5.7 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลบุคคลที่สมัครเข้ ามาเป็ นลูก
ศิษย์ด้วยวิธีการที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของครู จนสามารถรู้ ได้ ว่ามีผ้ สู ืบทอดองค์ความรู้ และไม่
สูญหาย
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ค่าฐานนิยมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับความเหมาะสมของข้ อ ความที่
เป็ นบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมใน ด้ าน
การประเมินผล ที่มีค่าตังแต่
้ 3.00 – 5.00 โดยความต้ องการ ทีมีค่าฐานนิยมเท่ากับ 5.00 มี 7 ข้ อ
ได้ แก่ ข้ อ (ตารางที่ 10) ได้ แก่
ข้ อที่ 5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ ทั ้งนอกระบบโรงเรี ยนและตาม
อัธยาศัยเชิญครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมาเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลผู้เรี ยน หรื อ
เป็ นกรรมการเทียบโอนประสบการณ์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในพื ้นที่
ข้ อที่ 5.2 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างคนรุ่นใหม่ให้ สบื ทอดภูมิปัญญาไทย
รุ่นเก่าเพื่อการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทยให้ คงอยูก่ บั คนรุ่นหลัง
ข้ อที่ 5.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสามารถประเมินผลการจบหลักสูตรโดย
วัดและประเมินผลให้ ผ้ เู รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์เพื่อให้ ได้ รับใบประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา
ข้ อ ที่ 5.4 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ หลักการหรื อวิธีการที่หลากหลายมี
ความยืดหยุน่ เป็ นเกณฑ์การประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 5.5 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ผู้เรี ยนตามความเหมาะสม เช่น การติดตาม การตรวจเยี่ยม หลังจากผู้เรี ยน รับการถ่ายทอดไปแล้ ว
ข้ อที่ 5.6 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบของครู
ภูมิ ปั ญ ญาไทยโดยใช้ ห ลัก คุณ ธรรม จริ ย ธรรม การสัง เกต การทดสอบ ความสามารถเป็ น
รายบุคคล
ข้ อที่ 5.7 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลบุคคลที่สมัครเข้ ามาเป็ นลูก
ศิษย์ด้วยวิธีการที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของครู จนสามารถรู้ ได้ ว่ามีผ้ สู ืบทอดองค์ความรู้ และไม่
สูญหาย
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของความต้ องการของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ข้ อความที่เป็ นความต้ องการในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า มี จํานวน 7 ข้ อที่มีค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไทล์น้อยกว่า 1.50 และไม่มีข้อที่มีคา่ พิสยั ควอไทล์มากกว่า 1.50
ผลการวิเคราะห์จากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าบทบาทในอนาคตของครู
ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมในด้ านการประเมินผล ที่ได้ รับฉันทา
มติจากความคิดเห็นของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ และกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้ วยมากที่สดุ ว่าเหมาะสม ที่จะ
เป็ น บทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม มีดงั นี ้
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ข้ อที่ 5.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสามารถประเมินผลการจบหลักสูตรโดย
วัดและประเมินผลให้ ผ้ เู รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์เพื่อให้ ได้ รับใบประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา
ข้ อ ที่ 5.4 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ หลักการหรื อวิธีการที่หลากหลายมี
ความยืดหยุน่ เป็ นเกณฑ์การประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้
ข้ อที่ 5.5 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ผู้เรี ยนตามความเหมาะสม เช่น การติดตาม การตรวจเยี่ยม หลังจากผู้เรี ยน รับการถ่ายทอดไปแล้ ว
ข้ อที่ 5.6 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลการเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบของครู
ภูมิ ปั ญ ญาไทยโดยใช้ ห ลัก คุณ ธรรม จริ ย ธรรม การสัง เกต การทดสอบ ความสามารถเป็ น
รายบุคคล รายละเอียด (ตารางที่ 10) ดังนี ้
ตารางที่ 10 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐานนิยม
และค่าพิสยั ควอไทล์ของบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมด้ านการประเมินผล (7 ข้ อ) จากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 3
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ า นศิลปกรรมด้ า นการ
ประเมินผล (7 ข้ อ) รอบที่ 3

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

1.00

5.2 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างคนรุ่นใหม่ให้
สืบทอดภูมปิ ั ญญาไทยรุ่นเก่าเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทยให้ คงอยู่กบั คนรุ่นหลัง

5.00

5.00

1.00

5. 3 ครู ภู มิ ปั ญ ญาไทย ด้ าน ศิ ล ปกรรมสามารถ
ประเมินผลการจบหลักสูตรโดยวัดและประเมินผลให้
ผู้เ รี ยนที่ ผ่า นเกณฑ์ เ พื่ อ ให้ ได้ รั บ ใบประกาศนี ย บัต ร
รับรองวุฒิการศึกษา

5.00

5.00

.00

การประเมินผล (7 ข้ อ)
5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ งกับการจัดการเรี ยนรู้ ทัง้ นอก
ระบบโรงเรี ยนและตามอัธยาศัยเชิญครูภูมิปัญญาไทย
ด้ านศิลปกรรมมาเป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิในการประเมินผล
ผู้เรี ยน หรื อ เป็ นกรรมการเที ยบโอนประสบการณ์ การ
เรี ยนรู้เกี่ยวกับภูมปิ ั ญญาไทยในพื ้นที่
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ตารางที่ 10 (ต่ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ า นศิลปกรรมด้ า นการ
ประเมินผล (7 ข้ อ) รอบที่ 3

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.50

5.5 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิล ปกรรมประเมินผลการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ของผู้เรี ยน ตามความเหมาะสม
เช่น การติดตาม การตรวจเยี่ยม หลังจากผู้เรี ยนรับการ
ถ่ายทอดไปแล้ ว

5.00

5.00

.50

5.6ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมประเมิน ผลการ
เรี ย นรู้ ด้ วยรู ปแบบของครู ภูมิปั ญ ญาไทยโดยใช้ ห ลัก
คุ ณ ธรรม จ ริ ย ธรร ม ก ารสั ง เก ต ก ารทดสอ บ
ความสามารถเป็ นรายบุคคล

5.00

5.00

.50

5.7 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลบุคคลที่
สมัครเข้ ามาเป็ นลูกศิษ ย์ ด้วยวิธีการที่ เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ของครู จ นสามารถรู้ ได้ ว่า มี ผ้ ูสื บ ทอดองค์
ความรู้และไม่สญ
ู หาย

5.00

5.00

1.00

การประเมินผล
5.4 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ หลักการ หรื อ
วิธี ก ารที่ ห ลากหลายมี ค วามยื ด หยุ่น เป็ นเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้

154

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิตด้ านศิลปกรรม ผู้วิจยั ศึกษาโดยใช้ วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi) โดยศึกษา
แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ อ ง และศึกษาข้ อ มูลเพิ่มเติมจากการเข้ าร่ วมประชุ มสมัช ชาครู ภูมิ
ปั ญญาไทย 4 ภาค จัดโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีวตั ถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อ
ศึกษาสภาพ ปั ญหา และความต้ องการของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ าน
ศิลปกรรม และเพื่อศึกษาบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
ด้ านศิลปกรรมซึง่ ผู้วิจยั ได้ แบ่งขันตอนการวิ
้
จยั เป็ น 2 ขันตอนตามวั
้
ตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หา และความต้ อ งการของครู ภูมิ
ปั ญญาไทยในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
ขันตอนที
้
1่ แนวคิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต แนวคิดภูมิปัญญาไทย ทฤษฎีบทบาท การวิจัย
แบบเดลฟาย งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และเข้ าร่วมประชุมสมัชชาครูภมู ิปัญญาไทย 4 ภาค จาก ครู ภูมิ
ปั ญญาไทย สํานักเลขาธิ การสภาการศึกษา และผู้แทนหน่วยงานจากกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กระทรวง
การท่องเทียวและกีฬา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สํานักงานส่งเสริ มการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ ข้ อ มูลที่เกี่ ยวกับ สภาพ ปั ญหา และความ
ต้ อ งการของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมจากการสัมภาษณ์
เก็บข้ อมูลรอบที่ 1 (ภาคสนาม) โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ (Open Ended Form) จากผู้เชี่ยวชาญที่
เป็ นครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม รุ่ นที่ 1 ถึงรุ่ นที่ 7 และผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
จํานวน 19 ท่าน
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
ขันตอนที
้
่ 2 ผู้วิจัยใช้ แบบถามรอบที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) และแบบถามรอบที่ 3 มีการกําหนดค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 7 และผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้
ตลอดชี วิต จํ า นวน 19 ท่านซึ่งเป็ นกลุ่ม เดี่ย วกัน กับ รอบที่ 1 ซึ่งในการเก็ บ ข้ อ มูล รอบที่ 2 เป็ น
แบบสอบถามที่พฒ
ั นามาจากข้ อคําตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 แล้ วจัดทําเป็ นแบบสอบถาม
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ประเมินค่า 5 สเกล (Rating Scale) แล้ วนําแบบสอบถามนี ้ส่งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญเพื่อลงนํ ้าหนักของ
ความสําคัญในแต่ล ะข้ อ คําถาม หลัง จากนี ้เก็ บแบบสอบถามที่ผ้ ูเชี่ ยวชาญส่งกลับคืน แล้ วนํ า
แบบสอบถามเหล่านีม้ าหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) และการเก็บข้ อมูลรอบที่ 3 เป็ นรอบสุดท้ าย เป็ นแบบสอบถามที่พฒ
ั นามาจากข้ อคําตอบ
ของผู้เชี่ ยวชาญในรอบที่ 2 ซึ่งแบบสอบถามในรอบที่ 3 นี ้ จะแสดงให้ เห็นค่าคําตอบเดิมของ
ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 แต่ละท่านตอบอย่างไรมีความแตกต่างไปจากค่ามัธยฐาน (Median) และ
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) และนํามาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาฉันทามติของ
ผู้เชี่ ยวชาญในการสรุ ปผลการวิจัยเรื่ อ งบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมใน 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสือ่ อุปกรณ์การ เรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผล สรุปผลการวิจยั
ดังนี ้
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา และความต้ องการของครู ภูมิปัญญาไทยในการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
1.1 สภาพ ของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ านศิลปกรรม ใน 5
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสื่อ
อุปกรณ์การ เรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผล มีดงั ต่อไปนี ้
1.1.1 สภาพด้ านผู้สอน พบว่าครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีศนู ย์การเรี ยนรู้
เป็ นของตนเองมีจิตอาสาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยน นอก
ระบบโรงเรี ยน และตามอัธยาศัยควบคู่ไปกับอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม สาขาที่ครู
เชี่ยวชาญ เช่น หมอลํา หนังตะลุง การทําตุงล้ านนา ศิลปะการป้องกันตัว การทํางานประดับมุก
การทําเครื่ องดนตรี พื ้นบ้ าน การแกะสลักของอ่อน การทําเครื่ องเงิน ลิเกฮูลู หนังใหญ่ การทําเทียน
พรรษา เป็ นต้ น และครูภมู ิปัญญาไทยมีอายุมากบางราย 70 ปี แต่ยงั สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ได้ อ ยู่และมี ความภาคภูมิ ใจที่ไ ด้ รั บการยกย่อ งให้ เป็ นครู ภูมิปั ญญาไทย ศิล ปิ นแห่งชาติ ช่ า ง
หัตถศิลป์
1.1.2 สภาพด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร พบว่าครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม
บางรายมีหลักสูตรเป็ นของตนเองมีรายละเอียดในเนื ้อหารายวิชาที่ใช้ สอนมีการอธิ บาย หลักการ
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วัต ถุป ระสงค์ คํ า อธิ บ ายประกอบรายวิ ช าที่ เ ป็ นของครู ภูมิ ปั ญญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรม มี ก าร
ถ่ายทอด ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยสอดคล้ องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการ
ถอดองค์ความรู้ และรวบรวมองค์ความรู้ ของครู เพื่อจัดทําหลักสูตรท้ องถิ่นเนื ้อหาตามบริ บทของ
ท้ องถิ่น เช่น หมอลํา หนังตะลุง การทําตุงล้ านนา ศิลปะการป้องกันตัว เป็ นต้ น
1.1.3 สภาพด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน พบว่าครู ภูมิปัญญาไทย
ด้ านศิลปกรรมสามารถนําองค์ความรู้ มาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต และการสร้ าง
อาชี พ เช่น ดนตรี พืน้ บ้ านอี สาน งานหัตถศิลป์ไทย และมี การจัดกิ จกรรมประชุมสัมมนาระดับ
ภูมิภาค การจัดนิทรรศการถาวร นิทรรศการชัว่ คราว เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างครู
ภูมิปัญญาไทยและยังมีการเผยแพร่องค์ความรู้ อยูต่ ลอดเวลา
1.1.4 สภาพด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอน พบว่าครู ภูมิปัญญาไทยด้ าน
ศิลปกรรมบางท่านมีการสอนผ่านสือ่ วีซีดี การทําหนังสือ ที่บอกขั ้นตอนการทํา งานอย่างละเอียด
สามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และการประชาสัมพันธ์ ผลงานผ่าน อินเตอร์ เน็ต มีหน่วยงานที่สนับสนุน
เช่น ศูนย์สง่ เสริ มศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน)และบางท่านใช้ สื่อที่จัดทําขึ ้นเองเพื่อ
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ได้ ดีได้ แก่ วัสดุอุปกรณ์ การทํา งานช่าง เครื่ องดนตรี พื ้นบ้ าน การ
ประดิษฐ์ งานหัตถศิลป์ การทําหนังตะลุง การทําเครื่ องดนตรี การแกะสลักหนังใหญ่ การแกะสลัก
หนังตะลุง การตัดกระดาษ การแกะผลไม้ การฉลุลายประดับมุก เป็ นต้ น
1.1.5 สภาพด้ านการประเมินผล พบว่าครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีการ
ประเมิ นผลผู้เรี ยนด้ วยตัวของครู เองโดยใช้ การสังเกต การทดสอบความสามารถเป็ นรายบุคคล
และหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ทังก่
้ อนเรี ยนและหลังเรี ยน
1.2 ปั ญหา ของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ใน 5
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสื่อ
อุปกรณ์การ เรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผล มีดงั ต่อไปนี ้
1.2.1 ปั ญหาด้ านผู้ส อน พบว่าครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมคือ ขาดการ
สนับสนุนเรื่ องงบประมาณ และค่าตอบแทนจากหน่วยงานภาครัฐ หรื อมีแต่ขาดความต่อเนื่องและ
ไม่ทวั่ ถึงสังคมไม่เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทยดั ้งเดิมด้ านศิลปกรรมขาดการสืบ
ทอดไปสู่ค นรุ่ น ใหม่ และคนไทยไม่ ส นใจที่ จ ะเรี ย นรู้ และบางสาขาได้ รั บ ความสนใจจาก
ชาวต่างชาติทําให้ นา่ เป็ นห่วงเรื่ องมรดกทางภูมิปัญญาของไทย
1.2.2 ปั ญหาด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร พบว่าครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม
บางรายไม่มีหลักสูตรแต่จะใช้ วิธีการสอนในแบบอย่างของครู เอง เป็ นการเรี ยนตามอัธยาศัย เช่น
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การลงมือ ปฏิบตั ิให้ ดูและผู้เรี ยนปฏิบัติตาม คําสอนของครู เช่น การทําหนังใหญ่ การร้ องเพลง
หมอรํ า และพบว่าบางรายต้ องการถ่ายทอดให้ บุคคลใกล้ ชิดได้ แก่ลกู หลาน หรื อบุคคลที่ครู ไว้ ใจ
เพราะการเรี ยนรู้ บางอย่างต้ องใช้ วิธีฝังตัว ติดตามครู เข้ าไปใช้ ชีวิตอยู่กับครู จึงจะได้ องค์ความรู้ ที่
แท้ จริ ง เช่น การแสดงหมอรํ า การแสดงหนังตะลุง การแสดงลิเกฮูลู การทําเครื่ องเงิน การเชิดหนัง
ใหญ่ การทํางานประดันมุก เป็ นต้ น
1.2.3 ปั ญหาด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน พบว่าขาดงบประมาณ
สนับสนุน และความรู้เรื่ อง ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร ทรัพย์สนิ ทางปั ญญายังเป็ นสิ่งสําคัญที่ต้องสนับสนุน
ให้ ครูเกิดการเรี ยนรู้เพิ่มเติม
1.2.4 ปั ญหาด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอน พบว่าครู ภูมิปัญญาไทยด้ าน
ศิลปกรรมที่มีอายุมากมีอุปสรรคในการใช้ สื่อเทคโนโลยี ที่ทนั สมัย เช่นอินเตอร์ เน็ต คอมพิวเตอร์
ต้ องใช้ ผ้ ชู ่วยครูและครูบางท่านไม่มีความรู้ในการใช้ สอื่ เหล่านี ้
1.2.5 ปั ญหาด้ า นการประเมิ นผล พบว่าครู ภูมิ ปั ญญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรม
สามารถสร้ างลูกศิษย์ออกมารับใช้ สงั คม สร้ างชื่อเสียง สร้ างรายได้ โดยใช้ เกณฑ์การประเมินของ
ครู แต่ยงั ไม่มีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองให้ ผ้ เู รี ยนที่ผ่านหลักสูตรการเรี ยนการสอนของครู
ภูมิปัญญาไทย
1.3 ความต้ องการของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
ใน 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ าน
สือ่ อุปกรณ์การ เรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผล มีดงั ต่อไปนี ้
1.3.1 ความต้ องการด้ านผู้สอน พบว่าครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมต้ องการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยนและตามอัธยาศัย และต้ องการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาดังเดิ
้ มด้ านศิลปกรรมสาขาที่ครูภมู ิปัญญาไทยเชี่ยวชาญต้ องการมีบทบาทในการสร้ าง
ภูมิค้ ุมกันให้ สงั คมเห็นคุณค่า ของมรดกทางภูมิปัญญาไทย ไม่ถูก ลืมเลือ นไปตามกาลเวลาที่
สําคัญคือไม่ต้องการถูกกระแสวัฒนธรรมต่างชาติเข้ ามาแทนที่
1.3.2 ความต้ องการด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร พบว่าครู ภูมิปัญญาไทยด้ าน
ศิลปกรรมต้ อ งการความช่วยเหลือจาก หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อ ง เข้ ามาช่วยในการจัดทําหลักสูตร
เนื ้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย เช่น สถาบันส่งเสริ มครู ภูมิปัญญาไทย ที่มีหน้ าที่พฒ
ั นาภูมิปัญญา
ไทย และมี นโยบายให้ สถาบันการศึกษาทุกระดับ นําองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยมาใช้ ใน
การจัดการเรี ยนการสอน ในสถานศึกษา ทุกระดับ ทั ้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
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1.3.3 ความต้ องการด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าครู ภูมิปัญญา
ไทยด้ านศิลปกรรมต้ องการสร้ างเครื อข่ายในการขับเคลื่อนการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตนําไปสูก่ ารพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ ยืนและต้ องการจัดทํานิทรรศการถาวรที่บ้านของครู ในรู ปแบบของศูนย์การเรี ยนรู้
ครู ภูมิปัญญาไทยเพื่อ ให้ บุคคลที่ สนใจเข้ า มาเรี ยนรู้ ได้ ตลอดเวลาและสร้ างอาชี พ ให้ กับชุมชน
เพราะบางสาขาของด้ านศิลปกรรมมีศกั ยภาพในการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้ างอาชีพเป็ นการสร้ าง
มูลค่าเพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์เป็ นสินค้ าเพื่อการส่งออก มุ่งสูค่ วามเป็ นสากลตามนโยบายของรัฐบาล
1.3.4 ความต้ องการด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอน พบว่าครู ภูมิปัญญา
ไทยด้ านศิลปกรรมต้ องการใช้ สื่อ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนพื ้นบ้ าน หรื อสื่อประเภทเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ทําให้ งา่ ย สะดวก ประหยัด และผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง และการประชาสัมพัน ธ์ ผ ลงานของครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรม ผ่านระบบ
อินเตอร์ เน็ตแต่ต้องมีผ้ ชู ่วยครูหรื อหน่วยงานภาครัฐเข้ ามาสนับสนุน ดูแลในส่วนนี ้
1.3.5 ความต้ อ งการด้ านการประเมิ น ผล พบว่ า ครู ภูมิ ปั ญญาไทยด้ าน
ศิลปกรรมต้ องการ การรับรองมาตรฐานให้ ผ้ เู รี ยนที่ผา่ นหลักสูตรการเรี ยน การสอนหลักสูตรของครู
ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม เทียบเท่าผู้ที่ศึกษาในระบบและให้ ใบประกาศนียบัตรรับรองและมี
การประเมินผลการเรี ยนรู้ ในแบบอย่างที่เป็ นรู ปแบบของครู ภูมิปัญญาไทย เช่น ใช้ วิธีการสังเกต
การทดสอบความสามารถเป็ นรายบุคคล และการใช้ หลัก คุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นเกณฑ์ร่วมกันใน
การประเมิน
ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาบทบาทในอนาคตของครู ภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
สรุปผลการวิจัยเพื่อศึกษาบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมโดยเทคนิคเดลฟาย(Delphi) ทั ้ง 5 ด้ าน คือ ด้ านผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและ
หลักสูตร ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสือ่ อุปกรณ์สอน ด้ านการประเมินผล โดยรอบ
นี ้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้ รับข้ อมูลป้อนกลับเชิ งสถิติ(Statistical Feedbacks)ที่เป็ นของกลุม่
โดยส่วนรวม เช่น ค่าร้ อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) ของกลุม่ ผนวกด้ วยคําตอบเดิมของตัวเอง แล้ วขอให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบ
ใหม่เ พื่อ นํ ามาสรุ ปและอภิปลายผลโดยการเสนอแนวโน้ ม ที่มีฉันทามติต ามเกณฑ์ ที่ ตงไว้
ั ้ แล้ ว
อภิปรายเสนอแนะจากผลการวิจัย (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2540) ใน 5 ด้ านจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 19
ท่าน ดังต่อไปนี ้
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1. ด้ านผู้สอน
สรุปผลการคัดเลือกคําตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญา
ไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมด้ านผู้สอนทังหมด
้
8 ข้ อ และที่กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
เห็นด้ วยมากที่สดุ ตังแต่
้ ร้อยละ 75 ขึ ้นไปมีจํานวน 3 ข้ อความ ดังนี ้
ข้ อที่ 1.5 การเผยแพร่ องค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําไปสูก่ าร
สร้ างภูมิค้ ุมกัน ทางวัฒนธรรม และทําให้ คนในชาติเ กิ ดความตระหนักถึ งคุณค่ามรดกทางภูมิ
ปั ญญา ( มัธยฐาน = 5.00 พิสยั ระหว่างควอไทล์ 0.50)
ข้ อที่ 1.7 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่องควร
ได้ รับ การรั บรองวิท ยฐานะเป็ นครู ผ้ ูส อนในการจัดการเรี ยนรู้ ระดับการศึก ษาขันพื
้ น้ ฐาน และ
ระดับอุดมศึกษา ( มัธยฐาน = 5.00 พิสยั ระหว่างควอไทล์ 0.00)
ข้ อที่ 1.8 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้โดยบูรณาการองค์
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ให้ แก่กลุม่ เป้าหมายทุกเพศทุกวัย ( มัธยฐาน = 5.00 พิสยั
ระหว่างควอไทล์ 0.00)
2. ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร
สรุปผลการคัดเลือกคําตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญา
ไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ านศิลปกรรมด้ านเนื ้อหาและหลักสูตรทังหมด
้
8 ข้ อ และที่
กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้ วยมากที่สดุ ตั ้งแต่ร้อยละ 75 ขึ ้นไปมีจํานวน 2 ข้ อความ ดังนี ้
ข้ อที่ 2.1 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่วมมือกับสมาคมครู ภูมิปัญญาไทยหรื อ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาเนื ้อหา และหลักสูตรสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ( มัธยฐาน = 5.00
พิสยั ระหว่างควอไทล์ 0.00)
ข้ อที่ 2.8 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่ วมกับสถาบันการศึกษาทุกระดับจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม เพื่อ ใช้
ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ( มัธยฐาน = 5.00 พิสยั ระหว่างควอไทล์ 0.00)
3. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สรุ ปผลการคัดเลือกคําตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญา
ไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทัง้ หมด
11 ข้ อ และที่กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้ วยมากที่สดุ ตั ้งแต่ร้อยละ 75 ขึ ้นไปมีจํานวน 3 ข้ อความ ดังนี ้
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ข้ อ ที่ 3.1 ครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรมจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สกู่ ารสร้ างอาชีพนําไปสูค่ วามเป็ นสากล เช่น ดนตรี พื ้นบ้ าน งานหัตถศิลป์ไทย
( มัธยฐาน = 5.00 พิสยั ระหว่างควอไทล์ 0.00)
ข้ อ ที่ 3.2 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิ จกรรมการประชุมสัมมนาระดับ
ชุมชน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เพื่อระดมความคิดและแลกเปลีย่ นประสบการณ์การถ่ายทอด
และการสืบทอดภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาและการคงอยูข่ ององค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทย
( มัธยฐาน = 5.00 พิสยั ระหว่างควอไทล์ 0.00)
ข้ อที่ 3.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีบทบาทในการนําเสนอแนวทางการใช้
ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตต่อรัฐบาล ( มัธยฐาน = 5.00
พิสยั ระหว่างควอไทล์ 0.50)
4. ด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน
สรุปผลการคัดเลือกคําตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญา
ไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอนทั ้งหมด 5 ข้ อ
และที่กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้ วยมากที่สดุ ตั ้งแต่ร้อยละ 75 ขึ ้นไปมีจํานวน 1 ข้ อความ ดังนี ้
ข้ อที่ 4.1 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนพื ้นบ้ าน
ที่ครูภมู ิปัญญาไทยจัดทําขึ ้นเองเพื่อใช้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยนําไปสูก่ ารสืบทอด
องค์ความรู้ ( มัธยฐาน = 5.00 พิสยั ระหว่างควอไทล์ 0.50)
5. ด้ านการประเมินผล
สรุปผลการคัดเลือกคําตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญา
ไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ านศิลปกรรมด้ านการประเมิ นผลทังหมด
้
7 ข้ อ และที่กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้ วยมากที่สดุ ตังแต่
้ ร้อยละ 75 ขึ ้นไปมีจํานวน 4 ดังนี ้
ข้ อที่ 5.3 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสามารถประเมินผลการจบหลักสูตรโดย
วัดและประเมินผลให้ ผ้ เู รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์เพื่อให้ ได้ รับใบประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา
( มัธยฐาน = 5.00 พิสยั ระหว่างควอไทล์ 0.00)
ข้ อ ที่ 5.4 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ หลักการหรื อวิธีการที่หลากหลายมี
ความยืดหยุน่ เป็ นเกณฑ์การประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ (มัธยฐาน = 5.00 พิสยั ระหว่าง
ควอไทล์ 0.50)
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ข้ อที่ 5.5 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ผู้เรี ยนตามความเหมาะสม เช่น การติดตาม การตรวจเยี่ยม หลังจากผู้เรี ยน รับการถ่ายทอดไป
แล้ ว ( มัธยฐาน = 5.00 พิสยั ระหว่างควอไทล์ 0.50)
ข้ อที่ 5.6 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบของครู
ภูมิ ปั ญ ญาไทยโดยใช้ ห ลัก คุณ ธรรม จริ ย ธรรม การสัง เกต การทดสอบ ความสามารถเป็ น
รายบุคคล ( มัธยฐาน = 5.00 พิสยั ระหว่างควอไทล์ 0.50)
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่ องบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ าน
ศิลปกรรมมีประเด็นที่จะอภิปราย 2 ประเด็น ประกอบด้ วย 1) สภาพ ปั ญหา และความต้ องการ
ของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม 2) บทบาทในอนาคตของครู
ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. สภาพ ปั ญหา และความต้ องการของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
1.1 สภาพของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ใน 5
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสื่อ
อุปกรณ์การ เรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผล มีดงั ต่อไปนี ้
1.1.1 สภาพด้ านผู้ส อนของครู ภูมิปัญญาไทยมีจิตอาสาในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม พบว่ามีศนู ย์การเรี ยนรู้ครูภมู ิปัญญาไทยสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้
อยู่ และมีความภาคภูมิใจที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นครูภมู ิปัญญาไทยและมีการสืบทอดองค์ความรู้
ตามแบบอย่างที่ปฏิบตั ิสบื ทอดบอกต่อกันมาสูย่ ุคปั จจุบนั ทั ้งนี ้รัตนพล ชื่นค้ า (2554) กล่าวไว้ ว่า
การถ่ายทอด และสืบทอดองค์ความรู้เป็ นการสืบทอดตามประเพณีมขุ ปาฐะด้ วยวิธีการฝากตัวเป็ น
ศิษย์กบั ครูและใช้ การเรี ยนรู้ แบบวิธีครู พกั ลักจําสอดคล้ องกับ พิชชาณัฐ ตู้จินดา (2554) กล่าวไว้
ว่าวิธีการถ่ายทอดความรู้ แบบมุขปาฐะที่เน้ นระเบียบวิธีการตามแบบโบราณจารย์ ที่ได้ รับการ
ถ่ายทอดเอาไว้ อย่างเคร่งครัดด้ วยวิธีการปฏิบตั ิ สูบ่ ุคคลภายใน และภายนอกตระกูลซึง่ องค์ความรู้
ต่างๆยังคงได้ รับการสืบทอดมาจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั
1.1.2 สภาพด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร พบว่าครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม
รวบรวมองค์ความรู้ จัดทําหลักสูตรภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดให้ ผ้ เู รี ยนตามอัธยาศัย
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เพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตซึง่ สอดคล้ องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานสาระการเรี ยนรู้
ศิลปะ(2551) และการถอดองค์ความรู้ โดยสภาการศึกษาตามนโยบาย ส่งเสริ มบทบาทครู ภูมิ
ปั ญ ญาไทยในการจัดการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต สอดคล้ อ งกับ สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึก ษา
(2553) การจัดทําหลักสูตร คูม่ ือการเรี ยนการสอน เอกสาร เป็ นการขับเคลื่อนความรู้ ตามแนวทาง
ในการส่งเสริ มรู ปแบบและวิธีการดําเนินกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการ
เรี ยนการสอนในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
1.1.3 สภาพด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน พบว่าครู ภูมิปัญญาไทย
ด้ านศิลปกรรมใช้ ศูนย์การเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ นําไปสูก่ ารเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
และสามารถสร้ างงาน สร้ างอาชีพ เช่น ดนตรี พื ้นบ้ านอีสาน หมอรํ า งานหัตถศิลป์ จากการศึกษา
ของสุมาลี สังข์ศรี และคณะ(2550)กล่าวว่าภูมิปัญญาไทยมีบทบาทต่อการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ใน
ระบบโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยครู ภูมิปัญญาไทยเข้ าไปช่วย
สอนและเผยแพร่องค์ความรู้ในลักษณะของการจัดการศึกษานอกระบบให้ กับหน่วยงานต่างๆ ทั ้ง
ภาครัฐและเอกชน และเผยแพร่ องค์ความรู้ กับประชาชนและกลุม่ สนใจ สอดคล้ องกับ อาชัญญา
รัตนอุบล และคณะ (2551) กล่าวว่าครู ภูมิปัญญาไทยมี การจัดการเรี ยนรู้ เพื่อ พัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมทังนี
้ ้ยังสอดคล้ อ งกับ Knowles (1975) กล่าวไว้ ว่ารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ผู้สอนต้ องสร้ างบรรยากาศความเป็ นกันเอง ให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
1.1.4 สภาพด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอน พบว่าครู ภูมิปัญญาไทยด้ าน
ศิล ปกรรมมี สื่อ วี ซี ดี จากสื่อ มวลชนมาบัน ทึก เทปรายการโทรทัศ น์ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ สู่
สาธารณะชน และใช้ สอื่ ที่จดั ทําขึ ้นเองเพื่อใช้ ถ่ายทอด ได้ แก่ วัสดุ อุปกรณ์ การทํางานช่าง เครื่ อง
ดนตรี พื ้นบ้ าน การประดิษฐ์ งานหัตถศิลป์ การทําหนังตะลุง การทําเครื่ องดนตรี การแกะสลักหนัง
ใหญ่ การแกะสลักหนังตะลุง การตัดกระดาษ การแกะผลไม้ การฉลุลายประดับมุก สอดคล้ องกับ
วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา (2547) กล่าวถึง สือ่ พื ้นบ้ าน(Folk Media) ควรเป็ นสื่อที่เกิดขึ ้นมาพร้ อม
กับมนุษย์ โดยรั บการถ่ายทอดมาจากบรรพชนรุ่ นก่อนๆ ที่สืบทอดต่อกันมา จนถึง คนรุ่ นปั จจุบัน
สือ่ พื ้นบ้ านนับว่าเป็ นสือ่ ที่มีประสิทธิภาพ และมีความสําคัญต่อการสร้ างสรรค์สงั คม สอดคล้ องกับ
อภิชาติ ประทุมนันท์(2555) กล่าวไว้ วา่ การใช้ สือ่ ที่อยูใ่ กล้ ตวั สามารถบูรณาการได้ หลากหลาย ให้
มีความเหมาะกับผู้เรี ยน สามารถเชื่อมโยงไปใช้ ในการสอน เข้ าถึงผู้เรี ยนได้ ง่าย สื่อสามารถ ทํา
ให้ การนําเสนอของครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น
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1.1.5 สภาพด้ านการประเมินผล พบว่าประเมิ นผลผู้เรี ยนด้ วยตัวของครู เอง
โดยใช้ การสังเกต การทดสอบความสามารถเป็ นรายบุคคลและหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ทังก่
้ อน
เรี ยนและหลังเรี ยน ซึง่ Knowles (1975) กล่าวไว้ ว่า การประเมินผลคือการประเมินความก้ าวหน้ า
ของการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองเป็ นระยะเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนตัดสินใจในการกระทําของตนเอง ตามกิจกรรม
การเรี ยนรู้ได้ ดี
1.2 ปั ญหาของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ใน 5
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้สอน ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ด้ านสื่ออุปกรณ์ การ เรียนการสอน ด้ านการประเมินผล มีดังต่ อไปนี ้
1.2.1 ปั ญหาด้ านผู้สอน พบว่าภูมิปัญญาไทยดังเดิ
้ มขาดการสืบทอดไปสูค่ นรุ่ น
ใหม่ คนไทยไม่ สนใจที่ จ ะเรี ย นรู้ ทํ า ให้ น่า เป็ นห่ว งจะขาดการสืบทอด และขาดการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง สอดคล้ องกับศูนย์คติชนวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(2550) กล่าวไว้ ว่าประชาชนที่เป็ นเจ้ าของภูมิปัญญาต้ อ งรู้ จักป้องกันภูมิปัญญา สอดคล้ อ งกับ
ไมตรี จันทรา (2547) กล่าวไว้ วา่ ควรส่งเสริ มให้ เยาวชนมีความรักหวงแหนในศิลปะการแสดง และ
วรวรรณ ศรี ตะลานุกค์ (2551) ยังกล่าวไว้ ว่า รั ฐบาลควรมี นโยบายสนับสนุนให้ นําภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นมาใช้ ในสถาบันอุดมศึกษาในด้ านหลักสูตร และการเรี ยนการสอน การวิจัย และส่งเสริ ม
สนับสนุนนิสติ นักศึกษาให้ ทํากิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม
1.2.2 ปั ญหาด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร พบว่าด้ านเนื ้อหาและหลักสูตรที่ใช้ เป็ น
การเรี ยนรู้ตามอัธยาศัยโดยลงมือปฏิบตั ิให้ ดู ผู้เรี ยนปฏิบตั ิตาม โดยถ่ายทอดให้ บุคคลใกล้ ชิดได้ แก่
ลูกหลาน หรื อบุคคลที่ครู ไว้ ใจ สอดคล้ อ งกับ พยุงพร ไตรรัตน์สิงหกุล (2537 ) กล่าวไว้ ว่า การ
ถ่ายทอดวิธีทําเครื่ องจักสาน สืบทอดกันมา จากรุ่ น สูร่ ุ่ น ด้ วยวิธีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ จาก
การสังเกต การทดลอง การบอกเล่าด้ วยปาก การปฏิบตั ิจริ ง การฝึ กฝนด้ วยตนเอง การเลียนแบบ
หรื อการถ่ายทอดจากเพื่อนบ้ าน
1.2.3 ปั ญหาด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าครู ภูมิปัญญาไทย
ด้ านศิลปกรรมขาดความรู้ เรื่ อง ลิขสิทธิ์ สิทธิ บตั ร และทรัพย์ สินทางปั ญญา สอดคล้ องกับศูนย์
คติชนวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2550) กล่าวไว้ ว่า ยังขาดการกระตุ้นให้ ประชาชนเข้ ามา
สนใจเรี ยนรู้ เรื่ อ งภูมิปัญญา ขาดการส่งเสริ มสูร่ ะดับชุมชน ต้ องสร้ างค่านิยมใหม่ให้ ประชาชน
เข้ าใจ และเห็นความสําคัญเกิดความตระหนักรู้ ถึงคุณค่าของภูมิปัญญาในวงกว้ าง และรัฐบาล
ควรมีสื่อโทรทัศน์เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาทั ้ง 4 ภาคให้ ได้ รับข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกันมี
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การเผยแพร่ ทางสื่อโทรทัศน์ในเรื่ อ งภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างจริ งจัง ต่อ เนื่องมี
แหล่งความรู้และมีแหล่งภูมิปัญญาในแต่ละท้ องถิ่น เพื่อเป็ นแหล่ง ค้ นคว้ าและวิจัยของชุมชน การ
ป้องกันภูมิปัญญา
1.2.4 ปั ญหาด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอน พบว่าอายุมากมีอุปสรรคใน
การใช้ สอื่ เทคโนโลยี ที่ทนั สมัย เช่น อิเลคโทรนิคส์ อินเตอร์ เน็ต คอมพิวเตอร์ ต้ องใช้ ผ้ ชู ่วยครู และ
ครูบางท่านไม่มีความรู้ในการใช้ สอื่ เทคโนโลยี สอดคล้ องกับสุมาลี สังข์ศรี และคณะ(2550)กล่าวไว้
ว่าการใช้ สอื่ และอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบการถ่ายถอดความรู้ นั ้น ขึ ้นอยู่กับประเภทของความรู้ แต่ละ
ด้ า น สื่อ และอุป กรณ์ ที่ ค รู ภูมิปั ญญาไทยใช้ ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ นของจริ งหรื อ วัสดุที่ใ ช้ จริ งในการ
ปฏิบตั ิงานส่วนขันตอนการบรรยาย
้
การให้ ความรู้ทวั่ ไป จะใช้ เอกสารแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ วี
ดีทศั น์ ชุดสาธิ ต นิทรรศการ และคอมพิวเตอร์ เป็ นรายกรณี ส่วนขันตอนการฝึ
้
กปฏิบตั ิจะใช้ วสั ดุ
ของจริ ง เช่น การทําใบตอง การจักสาน การทอผ้ า โดยครู ภูมิปัญญาไทยบางท่านจัดเตรี ยมวัสดุ
อุปกรณ์ไว้ ให้ แต่บางท่านจะให้ นําวัสดุ มาเองบางอย่าง
1.2.5 ปั ญหาด้ านการประเมินผล พบว่าสามารถสร้ างลูกศิษย์ ออกมารั บใช้
สัง คม สร้ างชื่ อ เสี ย ง สร้ างรายได้ โดยใช้ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ของครู แต่ ยัง ไม่ มี ก ารออกใบ
ประกาศนียบัตรรับรองให้ ผ้ เู รี ยนที่ผา่ นหลักสูตรการเรี ยนการสอนของครู ภูมิปัญญาไทย สอดคล้ อง
กับศรี ยา นิยมธรรม (2544) กล่าวไว้ วา่ การประเมินผลงานทางศิลปะควรเป็ นเรื่ องของการช่วยให้
ผู้เรี ยนมีการพัฒนาการ สร้ างกําลังใจให้ แก่ผเู่ รี ยน มากกว่าจะทําให้ เกิดความท้ อแท้ เบื่อหน่าย การ
วิจารณ์ ผลงานที่ดีในที่ประชุม ย่อมทําให้ เจ้ าของผลงานที่ไม่ดี มองเห็นตัวเองได้ ดีกว่าการตําหนิ
ผลงานที่ ไม่ส มใจครู ครู จ ะต้ อ งเข้ าใจผู้เ รี ยน เข้ าใจจิ ตวิ ทยาพัฒ นาการของผู้เรี ย น เข้ าใจถึ ง
ความสามารถ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ การประเมินผลการเรี ยนวิชาศิลปศึกษาที่สําคัญ ก็คือ การ
วัดพัฒนาการของผู้เรี ยนในด้ านการสร้ างสรรค์สนุ ทรี ยภาพ การรับรู้ อารมณ์ สติปัญญา สังคม
และการวัดพฤติกรรมที่เกิดจากการเรี ยนการสอนวิชาศิลปะ เกี่ยวกับ ทักษะ ความรู้ ความเข้ าใจ
ความคิด ความนิ ยม เจตคติ และการนําไปใช้ เป็ นการวัดด้ านพัฒนาการ ดังนี ้ 1.พัฒนาการ
ทางการสร้ างสรรค์ 2. พัฒนาการทางสุนทรี ยภาพ 3.พัฒนาการทางการเรี ยนรู้ 4.พัฒนาการ
ทางด้ านสติปัญญา 5.พัฒนาการทางด้ านอารมณ์ 6.พัฒนาการทางกายภาพ 7.พัฒนาการ
ทางด้ านสังคม และการวัดด้ านพฤติกรรมดังนี ้1.ด้ านความรู้ ความสามารถ 2.ด้ านความเข้ าใจ 3.
ด้ านความคิดและการออกแบบ 4.ด้ านศิลปนิยม 5.ด้ านเจตคติและความสามารถ 6.ด้ านทักษะ
และการนําไปใช้
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1.3 ความต้ องการของครู ภูมิ ปัญญาไทยในการจั ดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต ด้ า น
ศิลปกรรม ใน 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้สอน ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้ านสื่ออุปกรณ์ การ เรียนการสอน ด้ านการประเมินผล มีดังต่ อไปนี ้
1.3.1 ความต้ องการด้ านผู้สอน พบว่าครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมต้ องการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยนและตามอัธยาศัย และต้ องการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาดัง้ เดิมด้ านศิลปกรรม สาขาที่ครู ภูมิปัญญาไทยเชี่ยวชาญ ต้ องการมี บทบาทในการ
สร้ างภูมิค้ มุ กันให้ สงั คมเห็นคุณค่า ของมรดกทางภูมิปัญญาไทย ไม่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาที่
สํ า คัญ คื อ ไม่ ต้ องการถู ก กระแสวัฒ นธรรมต่ า งชาติ เ ข้ ามาแทนที่ ส อดคล้ อ งกั บ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551) กล่าวไว้ ว่าการรับรองวิทยฐานะในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ
ปราชญ์ ภูมิปัญญาไทยในฐานะผู้สอนระดับอุด มศึกษา หน่วยงานที่มี อํ านาจหน้ าที่แ ละความ
รั บ ผิด ชอบให้ ก ารรั บ รองวิท ยฐานะปราชญ์ ภูมิ ปัญ ญาไทยในฐานะผู้ส อน และการทํา นุบํา รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและท้ องถิ่น
1.3.2 ความต้ องการด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร พบว่าครู ภูมิปัญญาไทยด้ าน
ศิลปกรรม มีหลักสูตร และต้ องการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยนและ
ตามอัธยาศัย สอดคล้ องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ บญ
ั ญัติเรื่ อ งที่เกี่ยวข้ องกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นและภูมิปัญญาไทยที่มี
สาระสําคัญได้ แก่ มาตรา 23 บัญญัติไว้ ว่าความรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ ภูมิ
ปั ญญา และมาตรา 27 บัญญัติไว้ ว่าการจัดทําสาระของหลักสูตรภูมิปัญญาท้ องถิ่น ตามมาตรา
57 บัญญัติไว้ วา่ ให้ หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้ มีสว่ นร่ วมในการจัด
การศึกษาโดยนํา ประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชํานาญ และภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ นของบุคคล
ดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผ้ ทู ี่สง่ เสริ มและสนับสนุนการจัด
การศึกษา
1.3.3 ความต้ องการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน พบว่าการสร้ าง
เครื อข่ายในการขับเคลื่อนการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เช่น การจัดทํานิทรรศการถาวรในศูนย์การเรี ยนรู้
ครูภมู ิปัญญาไทย สอดคล้ องกับ รายงานการวิจัยของสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2550)
กล่าวไว้ ว่าควรมีการเผยแพร่ กิจกรรมของครู ภูมิปัญญาไทยเพื่อให้ ประชาชนรู้ และเข้ าใจและรู้ วิธี
ติดต่อกับเจ้ าของภูมิปัญญา หน่วยงานที่เกี่ยงข้ องควรมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ ความรู้ ผลงานของ
ครูภมู ิปัญญาไทย การจัดนิทรรศการถาวร ที่บ้านของครูภมู ิปัญญาไทย
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1.3.4 ความต้ องการด้ านสื่ ออุ ปกรณ์ การเรี ยนการสอน พบว่าการใช้ สื่อ
อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนพื ้นบ้ าน ทําได้ ง่าย สะดวก ประหยัด ทั ้งผู้เรี ยน ผู้สอน และหน่วยงาน
ภาครัฐควรเข้ ามาสนับสนุน ให้ พฒ
ั นาสื่อประเภทเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตหรื อเผยแพร่ผลงานของครูภมู ิปัญญาไทยผ่านอินเตอร์ เน็ต สอดคล้ องกับ สุมาลี สังข์ศรี
สุนนั ท์ นิลบุตร สมคะเน คํ ้าจุนและ พัชรา สังข์ศรี (2550) กล่าวไว้ วา่ ครูภมู ิปัญญาไทยช่วยส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ตามอัธยาศัยในลักษณะการใช้ สื่อเพื่อเผยแพร่ ความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ โดยครู ทําสื่อขึ ้นเอง
หรื อหน่วยงาน องค์กรเป็ นผู้เชิญหรื อจัดทําให้ เช่น ครู ภูมิปัญญาได้ รับเชิญไปเผยแพร่ ความรู้ ทาง
รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การจัดพิมพ์หนังสือและเอกสาร สอดคล้ องกับ ถวัลย์ มาส
จรัส (สัมภาษณ์, 2555 โรงแรม เอส ดีอเวนิว) กล่าวไว้ ว่าการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเลคโทนิคส์หรื ออีบ๊ ุคใน 4 มิติ ดังมีลําดับขันตอนต่
้
อไปนี ้ 1) การ
เรี ยง ลําดับความคิด ลําดับภาพ ลําดับหัวเรื่ องไว้ อย่างเป็ นระบบเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการสื่อสาร
และปฏิบตั ิงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ 2) การสัง่ สมประสบการณ์ (จินตมยปั ญญา) ความรู้ (Knowledge)
ปั ญญาที่เกิดจากการคิดเป็ นเรื่ องของทฤษฎีผ้ เู รี ยนเป็ นเพียงผู้เก็บข้ อมูลเข้ าไปไว้ ในการรับรู้ของเขา
ความรู้ เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ ในทุกคนแม้ ดวงตาของเขาจะมืดบอด สถานะ ผู้เสพ การรู้ (Knowing)
เป็ นเรื่ องของประสบการณ์ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้สร้ างและผู้สงั่ สมประสบการณ์ ด้วยตัวตนของเขา เป็ นสิ่งที่
เกิดจากการศึกษา ค้ นคว้ า ทดลอง และจากการปฏิบตั ิจริ งสถานะผู้สร้ าง 3) การเก็บข้ อมูล ปุ
(ปุจฉา) ปั ญญาที่เกิดจากการถาม และ 4) การลงมือเขียน ลิ (ลิขิต) ปั ญญาที่เกิดจากการเขียน
1.3.5 ความต้ องการด้ านการประเมินผล พบว่าการรับรองมาตรฐานให้ ผ้ เู รี ยน
ที่ผา่ นหลักสูตรการเรี ยน การสอนหลักสูตรของครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม เทียบเท่าผู้ที่ศึกษา
ในระบบและให้ ใบประกาศนียบัตรรั บรองและมี การประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ในแบบอย่างที่ เป็ น
รูปแบบของครูภมู ิปัญญาไทย สอดคล้ องกับ ศรี ยา นิยมธรรม (2544) กล่าวไว้ ว่า การประเมินผล
งานควรเป็ นเรื่ องของการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีการพัฒนาการ สร้ างกําลังใจให้ แก่ผ้ ูเรี ยน มากกว่าจะทํา
ให้ มากกว่าที่จะทําให้ เกิดความท้ อแท้ เบื่อหน่าย การวิจารณ์ ผลงานที่ดีในที่ประชุม ย่อมทําให้
เจ้ าของผลงานที่ไม่ดี มองเห็นตัวเองได้ ดีกว่าการตําหนิผลงานที่ไม่สมใจครู ครู จะต้ องเข้ าใจผู้เรี ยน
เข้ าใจจิ ตวิ ทยาพัฒนาการของผู้เรี ยน เข้ าใจถึงความสามารถ ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ การ
ประเมิ น ผลการเรี ย นวิ ช าศิล ปศึกษาที่ สํา คัญ ก็ คือ การวัด พัฒ นาการของผู้เ รี ย นในด้ านการ
สร้ างสรรค์สนุ ทรี ยภาพ การรับรู้ อารมณ์ สติปัญญา สังคม และการวัดพฤติกรรมที่เกิดจากการ
เรี ยนการสอนวิชาศิลปะ ในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ความคิด ความนิยมในศิลปะเจตคติ ทักษะ
และการนําไปใช้ คือการวัดด้ านพัฒนาการมีดงั นี ้ 1) พัฒนาการทางการสร้ างสรรค์ 2) พัฒนาการ
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ทางสุนทรี ยภาพ 3) พัฒนาการทางการเรี ยนรู้ 4) พัฒนาการทางด้ านสติปัญญา 5) พัฒนาการ
ทางด้ านอารมณ์ 6) พัฒนาการทางกายภาพ 7) พัฒนาการทางด้ านสังคม และการวัดด้ าน
พฤติกรรมมี ดังนี ้ 1) ด้ านความรู้ ความสามารถ 2) ด้ านความเข้ าใจ 3) ด้ านความคิดและการ
ออกแบบ 4) ด้ านศิลปะนิยม 5) ด้ านเจตคติและความสามารถ 6) ด้ านทักษะ และการนําไปใช้
ทังนี
้ ้จากการวัดผลวิชาศิลปศึกษา ครูควรอธิบายเกณฑ์การให้ คะแนนให้ ผ้ เู รี ยนทราบเพื่อจะได้ เป็ น
มาตรฐานให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสตรวจสอบผลงานเพื่อแก้ ไขปรับปรุงผลงานของตนเองต่อไป
2. บทบาทในอนาคตของครู ภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ าน
ศิลปกรรม ใน 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้สอน ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน ด้ านการประเมินผล มีดังต่ อไปนี ้
2.1 บทบาทด้ านผู้สอน คือการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดองค์ ความรู้ เพื่อการ
อนุรักษ์ มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการเผยแพร่ องค์ความรู้ นําไปสูก่ ารสร้ างภูมิค้ มุ กันทาง
วัฒนธรรม และทําให้ คนในชาติเกิ ดความตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางภูมิปัญญาสอดคล้ องกับ
ถวัลย์ มาศจรัส (2553)กล่าวไว้ ว่า ควรสร้ าง ความตระหนัก ความซาบซึ ้ง และเห็นคุณค่าของภูมิ
ปั ญญาไทยส่งเสริ มให้ มีบทบาทและหน้ าที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ปฏิบตั ิสืบ
ทอดต่อกันมาตังแต่
้ โบราณ ไม่ให้ สญ
ู หาย และสามารถจัดการเรี ยนรู้ได้ หลายช่องทาง เช่น ตํารา
รายการวิทยุ โทรทัศน์ พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ ศูนย์การเรี ยนรู้ครูภมู ิปัญญาไทยที่ตวั ครู ภูมิปัญญา
เป็ นผู้จดั กระบวนการเรี ยนรู้ ให้ แก่ผ้ เู รี ยนโดยตรง สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกครู มิปัญญา
ไทยของสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2554) กล่าวไว้ ว่าการประกาศเชิดชูเกียรติเป็ นครู มิ
ปั ญญาไทยซึ่งกําหนดไว้ 3 ด้ านคือ 1) ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้ วยการประพฤติตน
เป็ นแบบอย่างที่ดีและเป็ นที่ยอมรับของสังคม 2) ด้ านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประกอบด้ วยมีการ
ปรับปรุ งและพัฒนาวิธีการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความสามารถในการสร้ างเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ภูมิปัญญามีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญา 3) ด้ านคุณภาพของผลงานมีผลงานที่
เกิดจากความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องทังนี
้ ้การถอดองค์ความรู้ และจัดทําเป็ น
สาระการเรี ยนรู้ ท้ องถิ่น เรื่ องภูมิปัญญาไทยโดยครูภมู ิปัญญาไทยให้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
ฐานะผู้มีบทบาทการเป็ นผู้สอน และเป็ นผู้พฒ
ั นากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
2.2 บทบาทด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร คือการรวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ า นโดยร่ วมมื อ กับ สมาคมครู ภูมิ ปั ญญาไทยหรื อ สถานศึก ษาเพื่ อ พัฒ นาเนื อ้ หา และ
หลักสูตรสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยร่ วมกับสถาบันการศึกษาทุกระดับจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษารายวิช าที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับองค์ ความรู้ ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม เพื่อใช้ ในการ
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จัด การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต สอดคล้ อ งกับ สํา นักงานเลขาธิ ก ารสภาการศึกษา(2555) กล่าวไว้ ว่า
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีนโยบายให้ สถาบันการศึกษาทุกระดับนําองค์ความรู้ ของครู
ภูมิปัญญาไทยมาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ในสถานศึกษาตามแนวความคิดและแนวทางที่สง่ เสริ ม
ให้ เกิดการใช้ ทรั พยากร ที่มีอ ยู่ในสังคม ในการพัฒนาความรู้ ความคิด และความสามารถของ
มนุษย์ทําให้ แก้ ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ เกิดจนตาย ยังผลให้ สงั คม
นั ้นเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ นอกจากนี ้ยัง สอดคล้ องกับอุดม เชยกีวงศ์ (2551) กล่าวไว้ ว่าการนํา
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเข้ าสูส่ ถานศึกษานับว่าเป็ นสิง่ สําคัญ การสร้ างคุณภาพการศึกษาให้ ก้าวสูส่ ากล
และพัฒนาไปสูอ่ นาคต แต่พื ้นฐานความรู้ เก่าๆ นับแต่อดีตมาถือได้ ว่าเป็ นพื ้นฐานที่มั่นคงในการ
คิดค้ น สืบค้ น และสามารถประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันให้ เกิดคุณค่า นอกจากนี ้อังกูล สมคะเนย์
(2535) ยังกล่าวไว้ วา่ การนําภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ในการพัฒนาหลักสูตร เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ คติ
ความคิด ความเชื่ อ ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี สู่การประกอบอาชี พของ
ท้ องถิ่น ซึง่ มีความสอดคล้ องกับสุมาลี สังข์ศรี (2545) กล่าวไว้ ว่าสถาบันการศึกษาทุกระดับควร
นําองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยมาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อมุ่งพัฒนาบุคคลให้ ปรับตัวเข้ า
กับการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีความสอดคล้ องกับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น
พื ้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ระบุไว้ วา่ ต้ องมีการส่งเสริ มให้ สถานศึกษานําภูมิปัญญาไทย
และภูมิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ นเข้ ามามี ส่ว นร่ ว มในการจัดการศึก ษาเกี่ ย วกับ ภูมิ ปัญ ญาไทย และภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นในการจัดเนื ้อหาการเรี ยนรู้ตามกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศิลปะ
2.3 บทบาทด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคือการพัฒนาศูนย์การเรี ยนครู
ภูมิปัญญาไทย สําหรั บการถ่ายทอดองค์ ความรู้ ผ่านการจัดทํานิทรรศการหรื อ เป็ นสถานที่จัด
กิจกรรมศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา สืบทอดภูมิปัญญาไทย พัฒนาองค์ความรู้ สกู่ ารสร้ างอาชีพ
หรื อนําไปสูค่ วามเป็ นสากล และนําไปสูแ่ นวทางการนําเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อ นําภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต สอดคล้ องกับ นโยบายของ
สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551) กล่าวไว้ ว่าครู ภูมิ
ปั ญญาไทยมีความสามารถในการจัดกิจกรรมในแหล่งการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
จากภูมิปัญญาชาวบ้ าน สอดคล้ องกับงานวิจัยของอาชัญญา รัตนอุบล (2551) กล่าวไว้ ว่าองค์
ความรู้มากมายประดุจขุมทรัพย์ที่มีอยูใ่ นตัวครูภมู ิปัญญาการได้ มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่ วมกันทําให้ เกิ ดพุทธิ ปัญญาขึ ้นในตัวบุคคลมากบ้ างน้ อ ยบ้ างขึ ้นกับศักยภาพของแต่ละบุคคล
สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัยได้ อย่าง
แท้ จริ งในฐานะของนักการศึกษานอกระบบที่เป็ นเพื่อนร่ วมทางการเรี ยนรู้ และมีสว่ นสนับสนุนให้
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เกิดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต สอดคล้ องกับสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ
(2550) กล่าวไว้ ว่าการจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนภูมิปัญญาไทยเป็ นนโยบายที่กําหนดให้ ครู ภูมิปัญญา
ไทยสามารถมีบทบาทในการจัดการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย สอดคล้ องกับ สุวิธิดา จรุ งเกี ยรติกุล (2550) กล่าวไว้ ว่าภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ น มี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยนและตามอัธยาศัย
โดยมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มาจากผู้ร้ ู สือ่ นิทรรศการ ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้ องถิ่น
2.4. บทบาทด้ านสื่อ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน คือการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ การ
เรี ยนการสอนของครู ภูมิปัญญาไทยที่จัดทําขึน้ เองช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ได้ ดี และการนํา
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาช่วยพัฒนาสือ่ เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกิดประสิทธิ ภาพ สอดคล้ องกับ
สุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2550) กล่าวไว้ ว่าครู ภูมิปัญญาไทยใช้ สื่อ เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ผ่านสื่อ
ต่างๆ โดยครู ทําสื่อขึ ้นเองหรื อหน่วยงาน องค์กรเป็ นผู้เชิญหรื อ จัดทําให้ เช่น ครู ภูมิปั ญญาได้ รับ
เชิญไปเผยแพร่ ความรู้ ทางรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การจัดพิมพ์ หนังสือ เอกสาร
สอดคล้ องกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) กล่าวไว้ วา่ ครูภมู ิปัญญาไทยที่ผา่ นเกณฑ์
ต้ องมีความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยการใช้ สื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และต้ อง
ใช้ วิธีการถ่ายทอดที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรี ยน ในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ทังนี
้ ้ต้ อ งมี กระบวนการถ่ายทอดที่เป็ นลําดับขันตอนที
้
่ชัดเจน มีการนํา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ ในการถ่ายทอดความรู้ มีการพัฒนาปรับปรุงสือ่ อุปกรณ์อยูเ่ สมอ และมี
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานภูมิปัญญา ผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วีดิทศั น์ วิทยุ หอ
กระจายข่าว บทความ วารสาร งานวิจัย และนิทรรศการ ทั ้งนี ้สอดคล้ องกับ ธี รยุทธ เสนีวงศ์ ณ
อยุธยา (2553) กล่าวไว้ ว่าการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สงู อายุด้วยวิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดย
บันทึกองค์ความรู้ไว้ เป็ นลายลักษณ์ในรูปแบบของตํารา และในรูปแบบของสือ่ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
วีดีทศั น์ วีซีดี ดีวีดี เทปเสียง หรื อแผ่นซีดีเสียง รวมถึงเว็บไซด์ เพื่อให้ คนรุ่นหลังได้ ศกึ ษาเรี ยนรู้ และ
สืบสานภูมิปัญญาต่อไป ไม่ให้ สญ
ู หายนั ้นเป็ นวิธีการถ่ายทอดที่แม้ ว่าจะเป็ นวิธีที่นิยมใช้ ในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาแต่ไม่ได้ หมายความว่าวิธีใดจะดีกว่ากันในลักษณะของการเปรี ยบเทียบและ
คงจะไม่มีวิธีการถ่ายทอดใดเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ หากอยู่ที่การเลือกใช้ วิธีการถ่ายทอดให้ เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการถ่ายทอด องค์ความรู้ ที่จะถ่ายทอด กลุม่ เป้าหมายที่จะรับการถ่ายทอด และ
รวมถึงความพร้ อมของผู้ถ่ายทอดเอง ซึ่งอาจต้ องใช้ หลายวิธีผสมผสานกันไป จึงจะช่วยให้ การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้ องกับสุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2550)กล่าวไว้
ว่า ครู ภูมิปัญญาไทยมีความเชี่ยวชาญอันเป็ นอัตตาลักษณ์ เฉพาะบุคคลมีรูปแบบวิธีการใช้ สื่อที่
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หลากหลายตามรายละเอี ย ดขององค์ ค วามรู้ ในศาสตร์ ส าขานัน้ ๆเพราะองค์ ค วามรู้ ของครู มี
ความหมายลึกซึ ้ง เกี่ยวข้ องกับความเชื่อที่ครูได้ รับการสืบทอด สืบต่อกันมา และครูภมู ิปัญญาไทย
ใช้ สื่อเพื่อ เผยแพร่ ความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ โดยครู ทําสื่อขึ ้นเองหรื อหน่วยงาน องค์กรเป็ นผู้เชิญหรื อ
จัด ทํา ให้ เช่น ครู ภูมิปั ญ ญาได้ รั บ เชิ ญ ไปเผยแพร่ ความรู้ ทางรายการวิ ทยุก ระจายเสีย ง วิ ท ยุ
โทรทัศน์ การจัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร สอดคล้ องกับ อาชัญญา รัตนอุบล (2551) กล่าวไว้ ว่าการใช้
สื่อ เป็ นตัวกลางที่ใช้ ช่วยในการเรี ยนการสอนคือการใช้ สื่อ ความหมาย ถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสาร
ความรู้ เนือ้ หาความรู้ จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับ สาร และเทคโนโลยี คือ การนําความรู้ ความคิ ด
วิธีการหรื อ กระบวนการทางการศึกษาไปใช้ ในกิ จกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน ได้ แก่ สื่อ
บุคคล สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ โสตทัศนศึกษา สือ่ มวลชน หรื อสือ่ ที่เป็ นของจริ งและสื่อที่เป็ นของจําลอง สื่อ
พื ้นบ้ าน
2.5 บทบาทด้ านการประเมิ นผลคื อ ครู ภูมิปัญญาไทยด้ า นศิลปกรรมสามารถ
ประเมิ น ผลการจบหลัก สูต รโดยวัด และประเมิ น ผลให้ ผ้ ู เ รี ย นที่ ผ่ า นเกณฑ์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ใบ
ประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่มีการเชิญครู ภูมิปัญญา
ไทยด้ านศิ ลปกรรมเข้ าไปถ่ ายทอด เช่น โรงเรี ยน ศูนย์ การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย และบุคคลที่เข้ ามาเรี ยนรู้ ในศูนย์การเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาไทยให้ ครู มีสว่ นร่ วมในการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ตามเนื ้อหาและหลักสูตรโดยร่ วมกันพัฒนาหรื อจัดทํา เกณฑ์การประเมินผล
ผู้เรี ยนที่เข้ ามารับการถ่ายทอดโดยใช้ หลักคุณธรรม จริ ยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาไทยด้ าน
ศิลปกรรมตามแนวทางปฏิบตั ิของครูที่ได้ รับการสืบทอด สืบต่อกับมา เพื่อใช้ รับรองผลให้ แก่ผ้ เู รี ยน
หรื อบุคคลที่ได้ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทย สอดคล้ อ งกับ วัลภา เล็กวัฒนานนท์
(2554) กล่าวไว้ วา่ ครูภมู ิปัญญาไทยตังตนอยู
้
ใ่ นหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็ นหลักในการดําเนิน
ชีวิตและในการถ่ายทอดองค์ความรู้ครูภมู ิปัญญาไทย สอดคล้ องกับ ณัฏฐลักษณ์ ศรี มีชัย (2554)
กล่าวไว้ ว่า ครู ภูมิปัญญาไทยประกอบด้ วย การเป็ นผู้ยึดคําสอนทางศาสนา และวัฒนธรรมการ
เกื ้อกูลในสังคมไทยมีความเป็ นจิตอาสา ความเป็ นครู ความใฝ่ รู้ ความจริ งใจ ความมุ่งมั่น ความ
กระตือรื อร้ น ความเสียสละ ความศรัทธา มีการแต่งกาย กริ ยาท่าทาง และการพูดที่เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และมีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต สอดคล้ องกับสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553)
กล่าวไว้ วา่ การจัดการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลในด้ านตัวคนคือ ความสุขอย่างยัง่ ยืน ส่งเสริ ม
การสร้ างคุณภาพ คนดีมีคุณธรรม สูส่ งั คมมี การพัฒนาปั ญญา และความรู้ ต่อ เนื่อ งตลอดชี วิต
สอดคล้ อ งกับ สํานัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึกษา (2554) กล่าวไว้ ว่าเกณฑ์ การประเมิ นด้ า น
คุณลักษณะส่วนบุคคลของครู ภูมิปัญญาไทย คือ ต้ องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีและเป็ นที่
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ยอมรับของสังคม มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และเสียสละในการถ่ายทอดภูมิปัญญามีความสามารถใน
การใช้ ภมู ิปัญญาด้ านที่เชี่ยวชาญ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน ใฝ่ ปฏิบตั ิ เป็ นผู้นําที่ดี และมีความสามารถในการ
บริ หารจัดการ และสอดคล้ องกับเกณฑ์การประเมินด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคลของครู ภูมิปัญญา
ไทย คือ ต้ องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีและเป็ นที่ยอมรับของสังคม มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
เสียสละในการถ่ายทอดภูมิปัญญามีความสามารถในการใช้ ภมู ิปัญญาด้ านที่เชี่ยวชาญ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน
ใฝ่ ปฏิบตั ิ เป็ นผู้นําที่ดี และมีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ องบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอด
ชี วิต ด้ านศิลปกรรม ผู้วิจัยใคร่ ทํา การเสนอแนะบางประการเพื่อ เป็ นแนวคิด ในการศึกษาวิจัย
บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปั ญญาไทยด้ า นอื่ นๆ จากข้ อ เสนอแนะในการทําวิ จัย ครั ง้ นี ้ และ
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไปที่สาํ คัญดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ นี ้
1.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาคมครูภมู ิปัญญาไทย ควรให้ ความสําคัญ
ในการส่งเสริ มให้ ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมมี บทบาทในการถ่ายทอดองค์ ความรู้ ที่เป็ น
เอกลัก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น สามารถส่ง เสริ ม ให้ เด็ ก และเยาวชนตระหนัก ถึ ง คุ ณ ค่า ในเรื่ อ งของ
ภูมิปัญญาไทย ด้ านศิลปกรรม และศิลปวัฒนธรรมไทย
1.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาคมครู ภูมิปัญญาไทย ควรนําผลที่ได้ รับ
จากการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้เป็ นแนวทางแนวปฏิบตั ิและขยายผลสูภ่ ูมิปัญญาไทยด้ านอื่ นๆ เช่น
ด้ านเกษตรกรรม ด้ านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม. ด้ านการแพทย์ แผนไทย ด้ านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ด้ านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้ านภาษาและวรรณกรรม ด้ าน
ปรัชญาศาสนาและประเพณี ด้ านโภชนาการ เป็ นต้ น
1.3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรสนับสนุนงบประมาณ เพื่อนําไปพัฒนา
ศูนย์การเรี ยนรู้ภมู ิปัญญาไทย พัฒนาหลักสูตร จัดทําสื่อพื ้นบ้ านโดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามา
ช่วยพัฒนา ในการถ่ายทอดองค์ ความรู้ เป็ นประโยชน์ในการเผยแพร่ อ งค์ความรู้ สคู่ นรุ่ นหลังเพื่อ
การจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรสนับสนุนครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมให้ มีบทบาทในการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการ
สืบทอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม และการอนุรักษ์ มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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1.5 ครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมควรรวบรวมเนื ้อหาที่เป็ นองค์ความรู้ และ
พัฒนาเป็ นหลักสูตรของครูภมู ิปัญญาไทยที่เป็ นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านของครู เพื่อป้องกันการ
สูญหาย และถ่ายทอดสูค่ นรุ่นใหม่
1.6 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมควรพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ ครู ภูมิปัญญา
ไทยด้ านศิลปกรรมเป็ นศูนย์ กลางการถ่ายทอดองค์ ความรู้ หรื อ การจัดทําเป็ น นิทรรศการถาวร
นิทรรศการเคลือ่ นที่ พิพิธภัณฑ์ของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมี การศึกษารู ปแบบการดําเนินกิ จกรรมจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตของครู
ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม (Case Study) ที่ประสบความสําเร็ จระดับประเทศหรื อที่ได้ รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ
2.2 ควรศึกษารูปแบบการถ่ายทอดด้ วยการใช้ สื่อเทคโนโลยี สื่ออีเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
การอนุรัก ษ์ และสืบ ทอด มรดกศิ ลปวัฒนธรรมของชาติเ พื่อ การยกระดับ ภูมิ ปัญญาไทยด้ า น
ศิลปกรรมนําไปสูก่ ารจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ

อาจารย์ ดร.ภัทรพล มหาขันธ์

ดร. ยิ่ง กีรติบูรณะ
อาจารย์ ดร. สุวิธิดา จรุงเกียรติกลุ
อาจารย์ ถวัลย์ มาศจรัส

อาจารย์ประจําภาควิชาวิจยั และจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจํา ภาควิชาการพัฒนามนุษย์
และสังคม สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาตลอดชีวิต
อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญด้ านครูภมู ิปัญญาไทย และ
หลักสูตรท้ องถิ่น

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามผู้ เชี่ ยวชาญที่ ให้ ความอนุ เ คราะห์ ในการสั ม ภาษณ์ และตอบ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ 3 ในครัง้ นี ้
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดร.ภัทรพล มหาขันธ์
ภาควิชาการพัฒนามนุษย์และสังคม
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ดร. วัลภา เล็กวัฒนานนท์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
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ผู้เชี่ยวชาญครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรม

ภาคเหนือ
ครูเบญจพล สิทธิปราณีต

ครู ดิเรก สิทธิการ

ภาคกลาง
ครูวีระ มีเหมือน

ครูเสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์

ครู พ.จ.อ.ดํารงศักดิ์ นิรันต์

ครูกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครู ไสว สุวรรณหอม

ครูเทวี บุตรตัว้

ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 (โคมตุง และศิลปะ
งานตัดฉลุกระดาษลายล้ านนา) เลขที่ 8-10
วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 5 (ศิลปะการบุดนุ
เครื่ องเงิน) เลขที่ 27/1-2 ซ.2ก ถ.วัวลาย
ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 (หนังใหญ่) เลขที่
119 หมู่ที่ 4 ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้
จ.อ่างทอง 14160
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 (ศิลปะการทํา
ตะลุม่ - พานแว่นฟ้า) เลขที่ 40/2 หมู่ที่ 5 ต.
บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 (การแกะสลักของ
อ่อน) เลขที่ 100 ซอยตรงข้ ามวัดบางนาง
นอก ต.บางนา อ.บางนา กรุงเทพฯ 10260
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 (ศิลปะการต่อสู้
ประจําชาติไทย) เลขที่ 62 หมู่ที่ 1
ต.แคราย อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
74110
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 (การทําพิณและ
การเล่นพิณอีสาน) เลขที่ 183 หมู่ที่ 3
ต.สว่าง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 (หมอรํ าคํากลอน)
เลขที่ 14 ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
41000
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ครู ฉวีวรรณ พันธุ (ศิลปิ นแห่งชาติ)

ครู สํารอง สาธุการ

ครู โสโชค สู้โนนตาด

ครู ธรรมรงค์ แก้ วโบราณ

ครู สมหมาย ศรี เมืองแก้ ว

ครู อํานาจ แผงงาม

ครูสมคิด สอนอาจ

ภาคใต้
ครูนคริ นทร์ ชาทอง(ศิลปิ นแห่งชาติ)

ครูหะมะ แบลือแบ

ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 (การแสดงพื ้นบ้ าน
หมอลํา) เลขที่ 23/9 ถ.มีโชคชัย บ้ านพัก
ข้ าราชการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้ อยเอด ต.ใน
เมือง อ. เมือง จ. ร้ อดเอ็ด 45000
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 (หมอลํากลอน)
เลขที่ 323 หมู่ที่ 17 บ.โคกพัฒนา ต.โพน
งาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 (เพลงพิณอีสาน)
เลขที่65 ม.12 ต.บ้ านเขว้ า อ.บ้ านเขว้ า
จ. ชัยภูมิ 36170
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 (จิตรกรรมปริ ศนา
ธรรมพุทธพจน์) เลขที่ 666/26 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ครูภมู ิปัญญาไทยรุ่นที่ 6 21/17 ถนนวัด
โพธิวราราม ชุมชนโพธิวราราม ต.หมากแข้ ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 7(หมอลํา) 99/26
ม.4 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 (การทําเทียน
พรรษา,การติดพิมพ์เทียนพรรษา) เลขที่ 6
ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ. อุบลราชธานี 34000
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 (การแสดงพื ้นบ้ าน
หนังตะลุง) 66 ม.5 ถนนบ้ านพรุธานี ต.บ้ าน
พรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 (ลิเกฮูล)ู เลขที่ 128
ม.1 ต.บาโร๊ ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
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แบบสัมภาษณ์ เพื่อการวิจัย
เรื่องบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้ าน
ศิลปกรรมรอบที่1(ภาคสนาม)
คําชีแ้ จง

แบบสัมภาษณ์ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา และความต้ องการบทบาท
ของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการจัด การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ด้ า นศิ ล ปกรรมเพื่ อ นํ า ข้ อ มูล จากการ
สัม ภาษณ์ ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากผู้เ ชี่ ย วชาญไปพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการสร้ าง
แบบสอบถามรอบที่สองเพื่อหาบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิตด้ านศิลปกรรมโดยแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ สมั ภาษณ์
ส่วนที่ 2 สภาพ ปั ญหา และความต้ องการในอนาคตของครูภมู ิ
ปั ญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมโดยแบ่งเป็ น 5 ด้ านดังนี ้
1.ด้ านผู้สอน
2.ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร
3. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4. ด้ านสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
5. ด้ านการประเมินผล
ความคิดเห็นดังกล่าวของท่านทั ้งหมดนี ้เป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าต่อการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นอย่างยิ่ง
และใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้ โปรดแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามรอบนี ้ทุกข้ อเพื่อความ
เที่ยงตรงสําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้ด้ วย
จักรกริ ศษ์ สุขสวัสดิ์
ผู้วิจยั

(ต่ อ)
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ส่ วนที่1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ สมั ภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล…………………………..........หน่วยงานที่สงั กัด....................................................
ตําแหน่ง....................................................ระดับการศึกษาสูงสุด.............................................
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ..................................ประสบการณ์การทํางาน.........................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.............................วันที่ให้ สมั ภาษณ์ ......................เวลา......................
คําชีแ้ จง
ส่ วนที่ 2 สภาพ ปั ญหา และความต้ องการในอนาคต ของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ดังนี ้
- สภาพ ของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
- ปั ญหา ของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
- ความต้ องการ มีบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิตด้ านศิลปกรรม
1.ด้ านผู้สอน
1.1 สภาพที่เป็ นอยูเ่ ป็ นอย่างไร (ปั จจุบนั ครูสอนอย่างไร เช่น สอนในระบบ นอกระบบ
ตามอัธยาศัย ).........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.2 ปั ญหามีอะไรบ้ าง(ชีวิตความเป็ นอยูข่ องครูเป็ นอย่างไร)........................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3.3 บทบาทในอนาคตของการเป็ นครูภมู ิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมในอนาคตจะเป็ นอย่างไร(การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร
2.1 สภาพที่ เ ป็ นอยู่ เ ป็ นอย่า งไร(ปั จจุ บัน ครู ส อนอย่ า งไร เช่ น มี ห ลัก สูต รเป็ นของตัว เอง)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
(ต่ อ)
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2.2 มี ปัญ หาในการสอนอะไรบ้ างและอะไรเป็ นปั ญ หามากที่สุด เช่ น เวลาครู สอน ครู มีก าร
เรี ยงลําดับการสอนหรื อไม่ ถ้ ามีเป็ นอย่างไร. (ในการสอนของครูอะไรเป็ นปั ญหามากที่สดุ )
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.3 ต้ องการพัฒนา ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ของครูภมู ิปัญญาไทยหรื อไม่ (ต้ องการให้
ภาครัฐส่งเสริ มสนับสนุนเรื่ องการพัฒนาองค์ความรู้สอู่ นาคตหรื อไม่และควรเป็ นอย่างไรใดบ้ าง)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สภาพที่เป็ นอยูเ่ ป็ นอย่างไร(ปั จจุบนั ครูสอนอย่างไร เช่น มีหลักสูตรเป็ นของตัวเอง)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.2 มีปัญหาในการสอนอะไรบ้ างและอะไรเป็ นปั ญหามากที่สดุ เช่น เวลาครูสอน ครูมีการ
เรี ยงลําดับการสอนหรื อไม่ ถ้ ามีเป็ นอย่างไร. (ในการสอนของครูอะไรเป็ นปั ญหามากที่สดุ )
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.3 ต้ องการพัฒนา ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ของครูภมู ิปัญญาไทยหรื อไม่ (ต้ องการให้
ภาครัฐส่งเสริ มสนับสนุนเรื่ องการพัฒนาองค์ความรู้สอู่ นาคตหรื อไม่และควรเป็ นอย่างไรใดบ้ าง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. ด้ านสื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน
4.1 มีการใช้ สอื่ อุปกรณ์ ใน กิจกรรมการสอนการถ่ายทอดของครูภมู ิปัญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมหรื อไม่ อย่างไร(เครื่ องมือที่ช่วยให้ การสอนดีขึ ้น เข้ าใจง่าย
ขึ ้น เช่น ตํารา วีซีดี วัสดุอุปกรณ์)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4.2 มีปัญหาการใช้ สอื่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนในกิจกรรมการถ่ายทอดของครูภมู ิปัญญา
ไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมหรื อไม่ อย่างไร(ปั ญหาของเครื่ องมือ ที่ใช้ )
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(ต่ อ)
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4.3 ในอนาคตข้ างหน้ าครู ต้ องการ ใช้ สอื่ อุปกรณ์ เพื่อช่วยในการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างไรบ้ าง (เช่น ต้ องการ พัฒนาสือ่ ไอซีที ในการจัดการเรี ยนรู้)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5.ด้ านการวัดและประเมินผล
5.1 มีการวัดและประเมินผลในกิจกรรมการสอนการถ่ายทอดของครูภมู ิปัญญาไทย ใน
การจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมหรื อไม่ อย่างไร(เช่น ครูร้ ูได้ อย่างไรว่าลูกศิษย์ที่ครูสอน
ผ่านแล้ วหรื อใช้ ได้ )
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5.2 มีปัญหาการวัดและประเมินผลในกิจกรรมการสอนการถ่ายทอดของครูภมู ิปัญญาไทย
ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมหรื อไม่ อย่างไร(มีปัญหาอะไรบ้ าง จะทําอย่างไรที่จะ
ไม่ให้ วิชาความรู้ของครูสญ
ู หาย ควรเป็ นอย่างไรบ้ าง)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5.3 ในอนาคต ความต้ องการด้ านการวัดและประเมินผลในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทย
ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมควรเป็ นอย่างไร( การเตรี ยมความพร้ อมในอนาคต
เช่น มีผ้ สู บื ทอด หรื อมีลกู ศิษย์เอกหรื อยัง)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้ด้ วย
จักรกริ ศษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้วิจยั
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญความคิดเห็นรอบที่2
ชื่อวิทยานิ พนธ์ : บทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ าน
ศิลปกรรม
โดย : นายจักรกริ ศษ์ สุขสวัสดิ์ ระดับปริ ญญาโท สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โทรศัพท์ 0816951675, jukkit2508@hotmail.com)
วัตถุประสงค์ ของแบบสอบถาม : เพื่อต้ องการหาบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยนด้ านศิลปกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ รับการคัดเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. เป็ นผู้ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญมี ผ ลงานเป็ นที่ ป ระจัก ษ์ ต่อ สาธารณชน สามารถ
สร้ างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นเป็ นที่ร้ ูจกั ได้ รับการยอมรับในสังคมและสร้ างผลงานอย่างต่อเนื่องเกิน
5 ปี
2. เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ การเรี ยน การสอน การถ่ายทอด ในระบบโรงเรี ยน นอก
ระบบโรงเรี ยนและตามอัธยาศัย สร้ างผลงานในด้ าน ศิลปกรรม ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม
ช่างฝี มือ ต่อเนื่องเกิน 5 ปี
3. ได้ รั บ การเชิ ด ชู เ กี ย รติ เ ป็ นศิ ล ปิ นแห่ ง ชาติ ใ ช้ ฐานข้ อมู ล ของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
4. ได้ รับการเชิ ดชูเกียรติเป็ นครู ภูมิปัญญาไทยที่เป็ นสมาชิ กและขึน้ ทะเบียนกับ
สมาคมครู ปั ญญาไทยโดยใช้ ฐ านข้ อ มูล ของ สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึก ษา กระทรวง
ศึกษาธิการ
5. ได้ รับการเชิดชูเกียรติเป็ น ครูช่างหัตถศิลป์ไทย ช่างฝี มือ ใช้ ฐานข้ อมูลของ ศูนย์
ส่งเสริ มศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงพาณิชย์

(ต่ อ)
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คําชีแ้ จง

จากข้ อมูลที่ได้ รับจากแบบสัมภาษณ์ รอบที่หนึ่ง (ภาคสนาม)ชนิดคําถามปลายเปิ ด
ได้ รับจากผู้เชี่ยวชาญตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพ ปั ญหา และความต้ องการ ทราบบทบาท
ในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ านศิลปกรรมโดยผู้วิจัยทําการ
สรุป ประเด็นเป็ นรายข้ อในแบบสอบถามฉบับนี ้เพื่อขอความคิดเห็นจากท่าน ว่าประเด็นที่ระบุมา
ในแบบสอบถามเป็ นรายข้ อนัน้ เหมาะสมมากน้ อยเพียงใดในความคิดเห็นของท่านขอความกรุ ณา
ผู้เชี่ ยวชาญแสดงความเห็นของท่านให้ ครบทุกข้ อ ด้ วยการเขียนเครื่ อ งหมาย (ถูก) ในช่อ งทาง
ขวามือที่ตรงกับระดับความเห็นของท่านในแต่ละประเด็น
5 หมายถึง เห็นด้ วยมากที่สดุ
4 หมายถึง เห็นด้ วยมาก
3 หมายถึง เฉยๆ เห็นด้ วยระดับปานกลาง
2 หมายถึง ไม่คอ่ ยเห็นด้ วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
ความคิดเห็นเพิ่มเติมท่านสามารถเขียนในตอนท้ านของแต่ละข้ อแบบสอบถามแบ่งเป็ น
ตอนได้ ดงั นี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 ประเด็นข้ อความคําถามเกี่ยวข้ อง ด้ านผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัด
กิจกรรมการ เรี ยนการสอน ด้ านสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ด้ านประเมินผล
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล (***โปรดระบุให้ ครบ***)
ชื่อ.................................................นามสกุล..........................................................................
สถานที่ทํางานหรื อที่อยูป่ ั จจุบนั
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์หรื ออีเมล์)
..............................................................................................................................................

(ต่ อ)
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ตอนที่ 2 ประเด็นข้ อความคําถามที่เกี่ยวข้ อง ด้ านผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผล
ด้ านผู้สอน
ข้ อ

ประเด็นเป็ นรายข้ อ

1
1.1

ด้ านผู้สอน(จํานวน 8 ข้ อ)
ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําภูมิร้ ูภูมิธรรมมาพัฒนา
องค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การจัดการเรี ยนรู้ทัง้ 3 รู ปแบบ
คือ ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตามอัธยาศัย
ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนํ าองค์ความรู้ ที่ผ่านการ
ประเมินผลแล้ วไปถ่ายทอดสู่สงั คมจนสามารถแก้ ไขปั ญหา
พัฒนาประเทศได้ อย่างยั ้งยืน
ครู ภูมิปัญญาด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผ้ เู รี ยน
นํ า ไปประกอบอาชี พ พัฒ นาอาชี พ พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต
รัฐบาลจึงต้ องจัดสรร งบประมาณ สวัสดิการ สนับสนุน
ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีจิตอาสาจึงปฏิบตั ิหน้ าที่
ด้ วยความเสียสละซึ่งนํ าไปสู่การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทยของ
ชาติ
การเผยแพร่ องค์ ค วามรู้ ของครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ าน
ศิลปกรรมนําไปสู่การสร้ างภูมิค้ มุ กันทางวัฒนธรรมและทํา
ให้ คนในชาติเ กิ ด ความตระหนัก ถึ ง คุณ ค่า มรดกทางภู มิ
ปั ญญา
ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมและสมาคมครูภูมปิ ั ญญา
ไทยร่วมกันร่างแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้ างเครื อข่าย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เสริมสร้ างพลังให้ ตวั เอง
ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมที่ ถ่ ายทอดองค์ค วามรู้
อย่างต่อเนื่องควรได้ รับการรับรองวิทยะฐานะเป็ นครูผ้ สู อน
ในการจั ด การเรี ยนรู้ ระดั บ การศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐานและ
ระดับอุดมศึกษา
ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้โดย
บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ที่ เ กิ ด จากประสบการณ์ ใ ห้ แก่
กลุม่ เป้าหมายทุกเพศทุกวัย

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

ระดับความเห็นของ ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
เพิม่ เติม
5 4 3 2 1

203
ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร
ข้ อ

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

ประเด็นเป็ นรายข้ อ

ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร(8ข้ อ)
ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่ วมมือกับสมาคมครู
ภูมปิ ั ญญาไทยหรื อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเนือ้ หา และ
หลักสูตรสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาหลักสูตรและ
เทคนิคการผลิตสื่อเสริ มการเรี ยนการสอนสําหรั บการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้ วยหลักสูตร และเนื อ้ หาในเรื่ อ งคุณ ธรรม จริ ยธรรม
ความมั่น คงของชาติ และการสื บ ทอดการอนุรั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามนโยบายของรัฐบาล
ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างหลักสูตรท้ องถิ่น
ที่ เปิ ดกว้ างและยื ดหยุ่น ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ตามความต้ องการของชุมชน
ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรในการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อ การต่อยอดองค์ความรู้ สู่การเปิ ด
เสรี อาเซียนปี 2558
ครู ภู มิปั ญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมจัด ทํ า คลัง ข้ อมูล
ร่ วมกับสมาคมครูภูมิปัญ ญาไทย เพื่อ รวบรวมวิธีการ
ถ่ายทอด การสืบทอดภูมปิ ั ญญาไทยและเผยแพร่ ส่กู าร
จัด การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต ทัง้ 3 รู ป แบบ คื อ ในระบบ
โรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตามอัธยาศัย
ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทํ าหลัก สูตรการ
จัดการเรี ยนรู้ วิธีการถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญ ญา
ไทยที่ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้ วยตนเอง และนําไปแก้ ไข
ปั ญหาได้ จริง
ค รู ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย ด้ า น ศิ ล ป ก ร ร ม ร่ ว ม กั บ
สถาบันการศึกษาทุกระดับจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชาที่ มีเนื อ้ หาเกี่ยวกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย
ด้ านศิลปกรรม เพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ

ระดับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
5 4 3 2

1

ความเห็น
เพิม่ เติม

204
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ข้ อ

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

ประเด็นเป็ นรายข้ อ

ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(11ข้ อ)
ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจ กรรมการเรี ยน
การสอน การถ่า ยทอดองค์ค วามรู้ สู่ก ารสร้ างอาชี พ
นํ า ไปสู่ ค วามเป็ นสากล เช่ น ดนตรี พื น้ บ้ าน งาน
หัตถศิลป์ไทย
ครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ านศิ ล ปกรรมจั ด กิ จ กรรมการ
ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า ร ะ ดั บ ชุ ม ช น ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค
ระดับ ประเทศ เพื่ อ ระดมความคิด และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การถ่ายทอดและการสืบทอดภูมิปัญญา
ไทยเพื่อการพัฒนาและการคงอยู่ขององค์ความรู้ ภูมิ
ปั ญญาไทย
ครู ภู มิปั ญญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรมมี บ ทบาทในการ
นําเสนอแนวทางการใช้ ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรม
ในการส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ต่อรัฐบาล
ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างเครื อ ข่ายการ
เรี ยนรู้เชื่อ มโยงระหว่างรัฐและเอกชนให้ มีส่วนร่ วมใน
การขับเคลื่ อ นการเรี ยนรู้ สู่การพัฒนาประเทศอย่า ง
ยั่ ง ยื น ด้ วยการใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การ
ถ่ายทอดและการสืบทอดภูมปิ ั ญญาไทย
ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจ กรรมการเรี ยน
การสอน นําองค์ความรู้ของครูที่ได้ รับการสืบทอดจาก
อดีตมาเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดสูผ่ ้ เู รี ยนในปั จจุบนั
ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมจัด ทํ า นิ ท รรศการ
ถาวร นิทรรศการชั่วคราวหรื อ กิจ กรรมการถ่ ายทอด
ระบบออนไลน์ เพื่ อ การสืบ ทอดองค์ ความรู้ เป็ นการ
พัฒนาวิธีการถ่ายทอดที่ทนั สมัยสู่การเรี ยนรู้ในอนาคต
ที่ประหยัดเวลาและงบประมาณ

ระดับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
5 4 3 2

ความเห็น
เพิม่ เติม
1

205
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ต่อ)
ข้ อ

3
3.7

ประเด็นเป็ นรายข้ อ

ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรม รวบรวมองค์ความรู้
และผลงานอันทรงคุณค่าที่ครูมีความเชี่ยวชาญโดยทํา
การจั ด แสดง เผยแพร่ สู่ชุม ชน ทั ง้ ในระดับ ท้ องถิ่ น
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
และปลูก ฝั ง ค่า นิ ย มการอนุรั ก ษ์ ม รดกภู มิปั ญ ญาสู่
ระดับสากล
3.8 ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดตัง้ ศูนย์การเรี ยนรู้
เพื่ อ ใช้ จัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน การถ่ า ยทอด
ให้ กั บ ผู้เรี ยนเข้ ามาศึ ก ษาค้ นคว้ า ด้ ว ยตนเองตาม
อัธยาศัย
3.9 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดสรรพื ้นที่เป็ นศูนย์
การเรี ยน รู้ ครู ภู มิ ปั ญญ าไทย ทํ าลานกิ จ กรรม
เอนกประสงค์ เ พื่ อ ใช้ เป็ นพื น้ ที่ จัด กิ จ กรรมทางการ
ศึกษา หรื อจัดนิทรรศการพิเศษ ผู้เรี ยนสามารถเข้ ามา
เรี ยนรู้ได้ ตามอัธยาศัย
3.10 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู นใจได้ เรี ยนรู้ ทดลองปฏิบตั ิ และ
สร้ างสรรค์ผลงาน สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้โดยใช้
วิธีการบรรยาย การสาธิตและการลงมือปฏิบตั ดิ ้ วย
ตนเอง
3.11 ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่ อ ง
ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร และทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญาด้ าน
ศิลปกรรมของชาติผ่านการจัดกิจ กรรมการเรี ยนการ
สอน

ระดับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
5 4 3 2

ความเห็น
เพิม่ เติม
1

206
ด้ านสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน
ข้ อ

ประเด็นเป็ นรายข้ อ

4
4.1

ด้ านสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน(5ข้ อ)
ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาสื่ อ อุปกรณ์ การ
เรี ยนการสอนพื ้นบ้ านที่ครูภูมิปัญ ญาไทยจัดทําขึ ้นเองเพื่อ
ใช้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยนําไปสู่การสืบ
ทอดองค์ความรู้
ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ สื่อประกอบการเรี ยน
การสอนรวมถึ งครู ทําเป็ นตัวอย่า งให้ ดูและผู้เ รี ยนปฏิบัติ
ตาม เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมผลิต สื่ อ ตํ า รา เอกสาร
วิชาการ เอกสารเผยแพร่ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน เพื่อให้
ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
ครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ านศิ ล ปกรรมร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ยวข้ อ งจัดทํ าระบบข้ อ มูลสารสนเทศและใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเภท เว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ
เพื่อใช้ ประกอบการถ่ายทอดความรู้
ครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ านศิ ล ปกรรมพั ฒ นาวิ ธี ก าร การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยบันทึกผลงานลงบน สื่อ วีซีดี ดีวีดี
โดยรวบรวมองค์ค วามรู้ จากประสบการณ์ (กรณี ของครู
สูง อายุ ป้ องกัน การสูญ หาย) เพื่ อ การสื บ ทอดและการ
อนุรักษ์ มรดกศิลปกรรมของชาติ

4.2

4.3

4.4

4.5

ระดับความเห็นของ
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
เพิม่ เติม
5 4 3 2 1

207
ด้ านการประเมินผล
ข้ อ

5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

ประเด็นเป็ นรายข้ อ

การประเมินผล (7 ข้ อ)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ทงั ้ นอกระบบ
โรงเรี ยนและตามอัธยาศัยเชิญครูภูมิปัญญาไทยด้ าน
ศิลปกรรมมาเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลผู้เรี ยน
หรื อ เป็ นกรรมการเที ยบโอนประสบการณ์ การเรี ยนรู้
เกี่ยวกับภูมปิ ั ญญาไทย ในพื ้นที่
ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างคนรุ่นใหม่ให้ สืบ
ทอดภูมิปัญญาไทยรุ่นเก่าเพื่อการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ไทยให้ คงอยู่กบั คนรุ่นหลัง
ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมสามารถประเมินผล
การจบหลักสูตรโดยวัดและประเมินผลให้ ผ้ เู รี ยนที่ผ่าน
เกณฑ์เพื่อให้ ได้ รับใบประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา
ครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ านศิ ล ปกรรมใช้ หลัก การ หรื อ
วิธี ก ารที่ ห ลากหลายมี ค วามยื ด หยุ่น เป็ นเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้
ครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ านศิ ล ปกรรมประเมิ น ผลการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ของผู้เรี ยนตามความเหมาะสม
เช่น การติดตาม การตรวจเยี่ ยม หลัง จากผู้เรี ยน รั บ
การถ่ายทอดไปแล้ ว
ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลการเรี ยนรู้
ด้ วยรูปแบบของครูภมู ปิ ั ญญาไทยโดยใช้ หลักคุณธรรม
จริ ยธรรม การสังเกต การทดสอบ ความสามารถเป็ น
รายบุคคล
ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลบุคคลที่
สมัครเข้ ามาเป็ นลูกศิษย์ ด้วยวิธีการที่ เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ของครู จนสามารถรู้ ได้ ว่า มีผ้ ูสื บทอดองค์
ความรู้และไม่สญ
ู หาย

ระดับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
5 4 3 2

1

ความเห็น
เพิม่ เติม
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ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ร่วมอุทิศข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์กบั วงการครูภมู ิ
ปั ญญาไทยร่วมกันครับ
นาย จักรกริ ศษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้วิจยั
มือถือ 081- 695 -1675 , jukkit2508@hotmail.com
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ รอบที่3
ชื่อวิทยานิพนธ์ : บทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ าน
ศิลปกรรม
โดย : นายจักรกริ ศษ์ สุขสวัสดิ์ ระดับปริ ญญาโท สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน คณะคุรุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โทรศัพท์ 0816951675, jukkit2508@hotmail.com)
วัตถุประสงค์ ของแบบสอบถาม : เพื่อศึกษาบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยนด้ านศิลปกรรม
คําชีแ้ จง

จากข้ อมูลที่ได้ รับจากแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยใช้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) ที่ได้ รับจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาบทบาทในอนาคตของครู ภูมิปัญญาไทย
ในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ านศิลปกรรมโดยผู้วิจัยทําการสรุ ปประเด็นตามความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ และกําหนดค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของคําตอบทั ้งหมดในแต่
ละข้ อ เพื่อ เป็ นข้ อ มูลประกอบการตัดสินใจยืนยันคําตอบเดิมหรื อ เปลี่ยนแปลงคําตอบใหม่หรื อ
ต้ อ งการยืนยันคําตอบเดิมที่ไม่ได้ อ ยู่ในขอบเขตพิสยั ระหว่างควอไทล์ และขอความอนุเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น และเหตุผลประกอบด้ วย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ชื่อ.................................................นามสกุล..........................................................................
สถานที่ทํางานหรื อที่อยูป่ ั จจุบนั
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์หรื ออีเมล์)
..............................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 (***โปรดตอบคําถามให้ ครบทุกข้ อ***) ประเด็นข้ อ ความคําถามที่เกี่ยวข้ อง ด้ าน
ผู้สอน ด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสื่ออุปกรณ์
การเรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผลมีดงั ต่อไปนี ้
1. ด้ านผู้สอน
ข้ อ

ประเด็นเป็ นรายข้ อ

1
1.1

ด้ านผู้สอน(จํานวน 8 ข้ อ)
ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําภูมิร้ ูภูมิธรรมมาพัฒนา
องค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การจัดการเรี ยนรู้ทัง้ 3 รู ปแบบ
คือ ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตามอัธยาศัย
ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมนํ าองค์ความรู้ ที่ผ่านการ
ประเมินผลแล้ วไปถ่ายทอดสู่สงั คมจนสามารถแก้ ไขปั ญหา
พัฒนาประเทศได้ อย่างยั ้งยืน
ครู ภูมิปัญญาด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผ้ เู รี ยน
นํ า ไปประกอบอาชี พ พัฒ นาอาชี พ พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต
รัฐบาลจึงต้ องจัดสรร งบประมาณ สวัสดิการ สนับสนุน
ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีจิตอาสาจึงปฏิบตั ิหน้ าที่
ด้ วยความเสียสละซึ่งนําไปสูก่ ารอนุรักษ์ภมู ปิ ั ญญาไทยของชาติ
การเผยแพร่ องค์ ค วามรู้ ของครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ าน
ศิลปกรรมนําไปสู่การสร้ างภูมิค้ มุ กันทางวัฒนธรรมและทํา
ให้ คนในชาติเ กิ ด ความตระหนัก ถึ ง คุณ ค่า มรดกทางภูมิ
ปั ญญา
ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมและสมาคมครูภูมปิ ั ญญา
ไทยร่วมกันร่างแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้ างเครื อข่าย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เสริมสร้ างพลังให้ ตวั เอง
ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมที่ ถ่ ายทอดองค์ค วามรู้
อย่างต่อเนื่องควรได้ รับการรับรองวิทยะฐานะเป็ นครูผ้ สู อน
ในการจั ด การเรี ยนรู้ ระดั บ การศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐานและ
ระดับอุดมศึกษา
ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้โดย
บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ที่ เ กิ ด จากประสบการณ์ ใ ห้ แก่
กลุม่ เป้าหมายทุกเพศทุกวัย

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

ระดับความเห็นของ ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
เพิม่ เติม
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2. ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร
ข้ อ

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

ประเด็นเป็ นรายข้ อ

ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร(8ข้ อ)
ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่ วมมือกับสมาคมครู
ภูมปิ ั ญญาไทยหรื อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเนือ้ หา และ
หลักสูตรสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาหลักสูตรและ
เทคนิคการผลิตสื่อเสริ มการเรี ยนการสอนสําหรั บการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้ วยหลักสูตร และเนื อ้ หาในเรื่ อ งคุณ ธรรม จริ ยธรรม
ความมั่น คงของชาติ และการสื บ ทอดการอนุรั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามนโยบายของรัฐบาล
ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างหลักสูตรท้ องถิ่น
ที่ เปิ ดกว้ างและยื ดหยุ่น ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ตามความต้ องการของชุมชน
ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรในการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อ การต่อยอดองค์ความรู้ สู่การเปิ ด
เสรี อาเซียนปี 2558
ครู ภู มิปั ญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมจัด ทํ า คลัง ข้ อมูล
ร่ วมกับสมาคมครูภูมิปัญ ญาไทย เพื่อ รวบรวมวิธีการ
ถ่ายทอด การสืบทอดภูมปิ ั ญญาไทยและเผยแพร่ ส่กู าร
จัด การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต ทัง้ 3 รู ป แบบ คื อ ในระบบ
โรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตามอัธยาศัย
ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทํ าหลัก สูตรการ
จัดการเรี ยนรู้ วิธีการถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญ ญา
ไทยที่ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้ วยตนเอง และนําไปแก้ ไข
ปั ญหาได้ จริง
ค รู ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย ด้ า น ศิ ล ป ก ร ร ม ร่ ว ม กั บ
สถาบันการศึกษาทุกระดับจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชาที่ มีเนื อ้ หาเกี่ยวกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย
ด้ านศิลปกรรม เพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ

ระดับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
5 4 3 2
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3. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ข้ อ

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

ประเด็นเป็ นรายข้ อ

ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(11ข้ อ)
ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจ กรรมการเรี ยน
การสอน การถ่า ยทอดองค์ค วามรู้ สู่ก ารสร้ างอาชี พ
นํ า ไปสู่ ค วามเป็ นสากล เช่ น ดนตรี พื น้ บ้ าน งาน
หัตถศิลป์ไทย
ครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ านศิ ล ปกรรมจั ด กิ จ กรรมการ
ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า ร ะ ดั บ ชุ ม ช น ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค
ระดับ ประเทศ เพื่ อ ระดมความคิด และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การถ่ายทอดและการสืบทอดภูมิปัญญา
ไทยเพื่อการพัฒนาและการคงอยู่ขององค์ความรู้ ภูมิ
ปั ญญาไทย
ครู ภู มิปั ญญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรมมี บ ทบาทในการ
นําเสนอแนวทางการใช้ ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรม
ในการส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ต่อรัฐบาล
ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างเครื อ ข่ายการ
เรี ยนรู้เชื่อ มโยงระหว่างรัฐและเอกชนให้ มีส่วนร่ วมใน
การขับเคลื่ อ นการเรี ยนรู้ สู่การพัฒนาประเทศอย่า ง
ยั่ ง ยื น ด้ วยการใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การ
ถ่ายทอดและการสืบทอดภูมปิ ั ญญาไทย
ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจ กรรมการเรี ยน
การสอน นําองค์ความรู้ของครูที่ได้ รับการสืบทอดจาก
อดีตมาเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดสูผ่ ้ เู รี ยนในปั จจุบนั
ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมจัด ทํ า นิ ท รรศการ
ถาวร นิทรรศการชั่วคราวหรื อ กิจ กรรมการถ่ ายทอด
ระบบออนไลน์ เพื่ อ การสืบ ทอดองค์ ความรู้ เป็ นการ
พัฒนาวิธีการถ่ายทอดที่ทนั สมัยสู่การเรี ยนรู้ในอนาคต
ที่ประหยัดเวลาและงบประมาณ

ระดับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
5 4 3 2

ความเห็น
เพิม่ เติม
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3. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ต่ อ)
ข้ อ

3
3.7

ประเด็นเป็ นรายข้ อ

ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรม รวบรวมองค์ความรู้
และผลงานอันทรงคุณค่าที่ครูมีความเชี่ยวชาญโดยทํา
การจั ด แสดง เผยแพร่ สู่ชุม ชน ทั ง้ ในระดับ ท้ องถิ่ น
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
และปลูก ฝั ง ค่า นิ ย มการอนุรั ก ษ์ ม รดกภู มิปั ญ ญาสู่
ระดับสากล
3.8 ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดตัง้ ศูนย์การเรี ยนรู้
เพื่ อ ใช้ จัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน การถ่ า ยทอด
ให้ กั บ ผู้เรี ยนเข้ ามาศึ ก ษาค้ นคว้ า ด้ ว ยตนเองตาม
อัธยาศัย
3.9 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดสรรพื ้นที่เป็ นศูนย์
การเรี ยน รู้ ครู ภู มิ ปั ญญ าไท ย ทํ าลานกิ จ กรรม
เอนกประสงค์ เ พื่ อ ใช้ เป็ นพื น้ ที่ จัด กิ จ กรรมทางการ
ศึกษา หรื อจัดนิทรรศการพิเศษ ผู้เรี ยนสามารถเข้ ามา
เรี ยนรู้ได้ ตามอัธยาศัย
3.10 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู นใจได้ เรี ยนรู้ ทดลองปฏิบตั ิ และ
สร้ างสรรค์ผลงาน สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้โดยใช้
วิธีการบรรยาย การสาธิตและการลงมือปฏิบตั ดิ ้ วย
ตนเอง
3.11 ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่ อ ง
ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร และทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญาด้ าน
ศิลปกรรมของชาติผ่านการจัดกิจ กรรมการเรี ยนการ
สอน

ระดับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
5 4 3 2

ความเห็น
เพิม่ เติม
1
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4. ด้ านสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน

ประเด็นเป็ นรายข้ อ

ข้ อ
4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ด้ านสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน(5ข้ อ)
ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ การ
เรี ยนการสอนพื ้นบ้ านที่ ครู ภูมิปัญ ญาไทยจัดทํ าขึ ้นเอง
เพื่อใช้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยนําไปสู่
การสืบทอดองค์ความรู้
ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ สื่อประกอบการเรี ยน
การสอนรวมถึงครูทําเป็ นตัวอย่างให้ ดแู ละผู้เรี ยนปฏิบัติ
ตาม เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมผลิตสื่อ ตํารา เอกสาร
วิช าการ เอกสารเผยแพร่ อุป กรณ์ ก ารเรี ยนการสอน
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
ครู ภู มิปั ญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้ องจัดทําระบบข้ อมูลสารสนเทศและใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเภท เว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ รายการ
วิทยุ เพื่อใช้ ประกอบการถ่ายทอดความรู้
ครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ านศิ ล ปกรรมพัฒ นาวิ ธี ก าร การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยบันทึกผลงานลงบน สื่อ วีซีดี ดีวี
ดี โดยรวบรวมองค์ความรู้จ ากประสบการณ์ (กรณี ของ
ครูสงู อายุ ป้องกันการสูญหาย) เพื่อการสืบทอดและการ
อนุรักษ์ มรดกศิลปกรรมของชาติ

ระดับความเห็นของ
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
เพิม่ เติม
5 4 3 2 1
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5. ด้ านการประเมินผล
ข้ อ

ประเด็นเป็ นรายข้ อ

5
5.1

การประเมินผล (7 ข้ อ)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ทงนอกระบบ
ั้
โรงเรี ยนและตามอัธยาศัยเชิญครูภูมิปัญญาไทยด้ าน
ศิล ปกรรมมาเป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิ ใ นการประเมิ น ผล
ผู้เรี ยน หรื อเป็ นกรรมการเทียบโอนประสบการณ์ การ
เรี ยนรู้เกี่ยวกับภูมปิ ั ญญาไทย ในพื ้นที่
ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างคนรุ่นใหม่ให้ สืบ
ทอดภูมิปัญญาไทยรุ่นเก่าเพื่อการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ไทยให้ คงอยู่กบั คนรุ่นหลัง
ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมสามารถประเมินผล
การจบหลักสูตรโดยวัดและประเมินผลให้ ผ้ เู รี ยนที่ผ่าน
เกณฑ์ เ พื่ อ ให้ ได้ รั บ ใบประกาศนี ย บั ต รรั บ รองวุ ฒิ
การศึกษา
ครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยด้ านศิล ปกรรมใช้ ห ลัก การ หรื อ
วิธี ก ารที่ หลากหลายมี ค วามยื ด หยุ่นเป็ นเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้
ครู ภู มิ ปั ญญาไทยด้ านศิ ล ปกรรมประเมิ น ผลการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ของผู้เรี ยนตามความเหมาะสม
เช่น การติดตาม การตรวจเยี่ ยม หลัง จากผู้เรี ยน รั บ
การถ่ายทอดไปแล้ ว
ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลการเรี ยนรู้
ด้ วยรูปแบบของครูภมู ปิ ั ญญาไทยโดยใช้ หลักคุณธรรม
จริยธรรม การสังเกต การทดสอบ ความสามารถเป็ น
รายบุคคล

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

ระดับความเห็นของ
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
เพิม่ เติม
5 4 3 2 1
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5. ด้ านการประเมินผล (ต่ อ)
ข้ อ

ประเด็นเป็ นรายข้ อ

5
5.7

การประเมินผล (7 ข้ อ)
ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลบุคคลที่
สมัครเข้ ามาเป็ นลูกศิษย์ ด้วยวิธีการที่ เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ของครู จนสามารถรู้ ได้ ว่า มีผ้ ูสืบทอดองค์
ความรู้และไม่สญ
ู หาย

ระดับความเห็นของ
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
เพิม่ เติม
5 4 3 2 1

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ร่วมอุทิศข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์กบั วงการครูภมู ิปัญญาไทย
ร่วมกันครับ
นาย จักรกริ ศษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้วิจยั
มือถือ 081- 695 -1675 , jukkit2508@hotmail.com

217

ภาคผนวก ค
ตาราง ค่ ามัธยฐาน ค่ าฐานนิยม ค่ าสัมบูรณ์ ของผลต่ าง
ระหว่ างค่ ามัธยฐาน และฐานนิยมและค่ าพิสัยควอไทล์ ของบทบาทในอนาคตของ
ครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม
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ตารางที่ 1 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐานนิยม
และค่าพิสยั ควอไทล์ของบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมด้ าน ผู้สอน
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้ านศิลปกรรมด้ าน ผู้สอน ค่ ามัธยฐาน
(8 ข้ อ)จากการตอบแบบสอบถาม
ด้ าน ผู้สอน (8 ข้อ)
1.1ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมนําภูมิร้ ูภูมิธรรมมา
5.00
พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การจัดการเรี ยนรู้ทัง้
3 รูปแบบคือ ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และ
ตามอัธยาศัย
1.2 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมนํ าองค์ความรู้ ที่
5.00
ผ่านการประเมินผลแล้ วไปถ่ายทอดสู่สงั คมจนสามารถ
แก้ ไขปั ญหาพัฒนาประเทศได้ อย่างยั ้งยืน
1.3ครูภูมิปัญญาด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่
4.00
ผู้เ รี ยนนํ า ไปประกอบอาชี พ พั ฒ นาอาชี พ พั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต รั ฐ บาลจึ ง ต้ องจั ด สรร งบประมาณ
สวัสดิการ สนับสนุน
1.4ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีจิตอาสาจึงปฏิบตั ิ
4.00
หน้ าที่ ด้ วยความเสี ย สละซึ่ ง นํ า ไปสู่ก ารอนุ รั ก ษ์ ภู มิ
ปั ญญาไทยของชาติ
1.5การเผยแพร่ องค์ความรู้ ของครูภูมิปัญญาไทยด้ าน
5.00
ศิลปกรรมนําไปสูก่ ารสร้ างภูมคิ ้ มุ กันทางวัฒนธรรมและ
ทําให้ คนในชาติเกิดความตระหนักถึงคุณค่ามรดกทาง
ภูมปิ ั ญญา
1.6 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมและสมาคมครูภูมิ
5.00
ปั ญ ญาไทยร่ ว มกัน ร่ างแผนการถ่า ยทอดองค์ความรู้
สร้ างเครื อ ข่าย แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ เสริ มสร้ างพลัง ให้
ตัวเอง
1.7 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิล ปกรรมที่ ถ่ายทอดองค์
5.00
ความรู้อย่างต่อ เนื่อ งควรได้ รับการรั บรองวิทยะฐานะ
เป็ นครู ผ้ สู อนในการจัดการเรี ยนรู้ ระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน และระดับอุดมศึกษา

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

1.00

5.00

1.00

4.00

1.00

4.00

1.00

5.00

.50

5.00

1.00

5.00

.00
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ตารางที่ 1 (ต่ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้ านศิลปกรรมด้ าน ผู้สอน
(8 ข้ อ)จากการตอบแบบสอบถาม
ด้ าน ผู้สอน
1.8 ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมถ่ า ยทอดองค์
ค ว า ม รู้ โ ด ย บู ร ณ า ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ เ กิ ด จ า ก
ประสบการณ์ให้ แก่กลุม่ เป้าหมายทุกเพศทุกวัย

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.00

ตารางที่ 2 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐานนิยม
และค่าพิสยั ควอไทล์ของบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมด้ านด้ านเนื ้อหาและหลักสูตร (8ข้ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้ านศิลปกรรมด้ าน ผู้สอน
จากการตอบแบบสอบถาม
ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร(8ข้ อ)
2.1 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่ วมมือกับสมาคม
ครู ภูมิปัญ ญาไทยหรื อ สถานศึก ษาเพื่ อ พัฒ นาเนื อ้ หา
และหลักสูตรสําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
2.2 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาหลักสูตร
และเทคนิคการผลิตสื่อ เสริ มการเรี ยนการสอนสําหรั บ
การถ่ายทอดองค์ความรู้
2.3 ครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยด้ า นศิ ล ปกรรมถ่ า ยทอดองค์
ความรู้ ด้ วยหลัก สู ต ร และเนื อ้ หาในเรื่ อ งคุณ ธรรม
จริ ยธรรม ความมั่นคงของชาติ และการสืบ ทอดการ
อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติตามนโยบายของรัฐบาล
2.4 ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมสร้ างหลัก สูต ร
ท้ อ งถิ่ น ที่ เ ปิ ดกว้ า งและยื ดหยุ่น ในการถ่า ยทอดองค์
ความรู้ตามความต้ องการของชุมชน
2.5 ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรใน
การพัฒนาศักยภาพเพื่อ การต่อ ยอดองค์ความรู้ สู่การ
เปิ ดเสรี อาเซียนปี 2558

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.50

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00
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ตารางที่ 2 (ต่ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้ านศิลปกรรมด้ าน ผู้สอน
จากการตอบแบบสอบถาม
ด้ านเนือ้ หาและหลักสูตร(8ข้ อ)
2.6 ครูภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทํ าคลังข้ อ มูล
ร่ วมกับสมาคมครู ภูมิปัญ ญาไทย เพื่ อ รวบรวมวิธีการ
ถ่ายทอด การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและเผยแพร่ ส่กู าร
จัด การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต ทัง้ 3 รู ป แบบ คื อ ในระบบ
โรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และตามอัธยาศัย
2.7ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทําหลักสูตรการ
จัดการเรี ย นรู้ วิธี การถ่ ายทอดและสืบทอดภูมิปัญ ญา
ไทยที่ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง และนําไปแก้ ไข
ปั ญหาได้ จริง
2 . 8 ครู ภู มิ ปั ญ ญ า ไท ย ด้ าน ศิ ล ปก ร ร มร่ ว ม กั บ
สถาบันการศึกษาทุกระดับจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
รายวิช าที่ มีเนื อ้ หาเกี่ ยวกับองค์ความรู้ ภูมิปัญ ญาไทย
ด้ านศิลปกรรม เพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

.00

ตารางที่ 3 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐานนิยม
และค่าพิสยั ควอไทล์ของบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน (11ข้ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ า นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน(11ข้ อ)
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(11ข้ อ)
3.1 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิ จ กรรมการ
เรี ยนการสอน การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การสร้ างอาชีพ
นํ า ไปสู่ ค วามเป็ นสากล เช่ น ดนตรี พื น้ บ้ าน งาน
หัตถศิลป์ไทย
3.2 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิ จ กรรมการ
ประชุมสัมมนาระดับชุมชน ระดับภูมภิ าค ระดับประเทศ
เพื่อ ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
ถ่ายทอดและการสืบทอดภูมปิ ั ญญาไทยเพื่อการพัฒนา
และการคงอยู่ขององค์ความรู้ภมู ปิ ั ญญาไทย

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.00

5.00

5.00

.00
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ตารางที่ 3 (ต่ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ า นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.3 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมมีบทบาทในการ
นําเสนอแนวทางการใช้ ภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมใน
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ต่อรัฐบาล
3.4 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ เชื่อ มโยงระหว่างรัฐ และเอกชนให้ มีส่วนร่ วมใน
การขับ เคลื่ อ นการเรี ย นรู้ สู่ก ารพัฒนาประเทศอย่ า ง
ยั่ ง ยื น ด้ วยการใช้ กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน การ
ถ่ายทอดและการสืบทอดภูมปิ ั ญญาไทย
3.5 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน นําองค์ความรู้ของครูที่ได้ รับการสืบทอด
จากอดีตมาเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดสูผ่ ้ เู รี ยนในปั จจุบนั
3.6 ครูภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดทํา นิทรรศการ
ถาวร นิ ท รรศการชั่ว คราวหรื อ กิ จ กรรมการถ่ ายทอด
ระบบออนไลน์ เพื่ อ การสื บ ทอดองค์ ค วามรู้ เป็ นการ
พัฒนาวิธีการถ่ายทอดที่ทนั สมัยสูก่ ารเรี ยนรู้ในอนาคตที่
ประหยัดเวลาและงบประมาณ
3.7 ครู ภูมิ ปั ญญาไทยด้ านศิล ปกรรม รวบรวมองค์
ความรู้และผลงานอันทรงคุณค่าที่ครูมีความเชี่ยวชาญ
โดยทําการจัดแสดง เผยแพร่สชู่ มุ ชน ทั ้งในระดับท้ องถิ่น
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
และปลูกฝั งค่านิยมการอนุรักษ์ มรดกภูมิปัญญาสู่ระดับ
สากล
3.8 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดตังศู
้ นย์ การ
เรี ยนรู้เพื่อใช้ จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน การถ่ายทอด
ให้ กั บ ผู้ เรี ยนเข้ ามาศึ ก ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองตาม
อัธยาศัย

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00
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5.00

5.00
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5.00

1.00
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ตารางที่ 3 (ต่ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ า นการ ค่ ามัธยฐาน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.9 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดสรรพืน้ ที่ เป็ น
5.00
ศูน ย์ ก ารเรี ยนรู้ ครู ภู มิ ปั ญญาไทย ทํ า ลานกิ จ กรรม
เอนกประสงค์เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่จัดกิจกรรมทางการศึกษา
หรื อจัดนิทรรศการพิเศษผู้เรี ยนสามารถเข้ ามาเรี ยนรู้ได้
ตามอัธยาศัย
3.10ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ านศิลปกรรมจัดกิ จ กรรมการ
4.00
เรี ยนรู้ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู นใจได้ เรี ยนรู้ ทดลองปฏิบัติ
และสร้ างสรรค์ผลงาน สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้โดยใช้
วิธีการบรรยาย การสาธิตและการลงมือปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง
3.11ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมถ่ายทอดความรู้
4.00
เรื่ อ งลิข สิทธิ์ สิท ธิบัตร และทรั พย์ สินทางปั ญ ญาด้ า น
ศิลปกรรมของชาติผา่ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน

ค่ าฐานนิยม

5.00

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์
1.00

4.00

1.00

4.00

1.00

ตารางที่ 4 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐานนิยม
และค่าพิสยั ควอไทล์ของบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมด้ านสือ่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน(5ข้ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ า นสื่ อ
อุปกรณ์ การเรียนการสอน (5ข้ อ)
ด้ านสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน(5ข้ อ)
4.1 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์
การเรี ยนการสอนพื ้นบ้ านที่ครูภูมิปัญญาไทยจัดทําขึ ้น
เองเพื่อ ใช้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญ ญาไทย
นําไปสูก่ ารสืบทอดองค์ความรู้
4.2 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ สื่อประกอบการ
เรี ยนการสอนรวมถึงครูทําเป็ นตัวอย่างให้ ดแู ละผู้เรี ยน
ปฏิบัติตาม เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.50

4.00

4.00

1.00
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ตารางที่ 4 (ต่ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรม ด้ า นสื่ อ
อุปกรณ์ การเรียนการสอน
ด้ านสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน
4.3 ครู ภูมิปั ญ ญาไทยด้ า นศิล ปกรรมผลิต สื่ อ ตํ า รา
เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่ อุปกรณ์ การเรี ยนการ
สอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
4.4ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องจัดทําระบบข้ อมูลสารสนเทศและใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเภท เว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ รายการ
วิทยุ เพื่อใช้ ประกอบการถ่ายทอดความรู้
4.5 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมพัฒนาวิธีการ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยบันทึกผลงานลงบน สื่อ วีซี ดี
ดีวีดี โดยรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ (กรณี
ของครู สูงอายุ ป้องกันการสูญ หาย) เพื่อ การสืบทอด
และการอนุรักษ์ มรดกศิลปกรรมของชาติ

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

1.00

4.00

4.00

1.00

5.00

5.00

1.00

ตารางที่ 5 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน และฐานนิยม
และค่าพิสยั ควอไทล์ของบทบาทในอนาคตของครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตด้ านศิลปกรรมด้ านการประเมินผล (7 ข้ อ) จากการตอบแบบสอบถาม
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ า นศิลปกรรมด้ า นการ
ประเมินผล (7 ข้ อ)
การประเมินผล
5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ ทัง้ นอก
ระบบโรงเรี ยนและตามอัธยาศัยเชิญครูภูมิปัญญาไทย
ด้ านศิลปกรรมมาเป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิในการประเมินผล
ผู้เรี ยน หรื อ เป็ นกรรมการเที ยบโอนประสบการณ์ การ
เรี ยนรู้เกี่ยวกับภูมปิ ั ญญาไทยในพื ้นที่
5.2 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมสร้ างคนรุ่นใหม่ให้
สืบทอดภูมปิ ั ญญาไทยรุ่นเก่าเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทยให้ คงอยู่กบั คนรุ่นหลัง

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

1.00

5.00

5.00

1.00
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ตารางที่ 5 (ต่ อ)
บทบาทในอนาคตของครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตด้ า นศิลปกรรมด้ า นการ
ประเมินผล
การประเมินผล
5. 3 ครู ภู มิ ปั ญ ญาไทย ด้ าน ศิ ล ปกรรมสามารถ
ประเมินผลการจบหลักสูตรโดยวัดและประเมินผลให้
ผู้เ รี ยนที่ ผ่า นเกณฑ์ เ พื่ อ ให้ ได้ รั บ ใบประกาศนี ย บัต ร
รับรองวุฒิการศึกษา
5.4 ครู ภูมิปัญญาไทยด้ านศิลปกรรมใช้ หลักการ หรื อ
วิธี ก ารที่ ห ลากหลายมี ค วามยื ด หยุ่น เป็ นเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้
5.5 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิล ปกรรมประเมินผลการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้เรี ยนตามความเหมาะสม เช่น
การติ ด ตาม การตรวจเยี่ ย ม หลัง จากผู้เ รี ย นรั บ การ
ถ่ายทอดไปแล้ ว
5.6 ครู ภูมิปัญ ญาไทยด้ านศิล ปกรรมประเมินผลการ
เรี ย นรู้ ด้ วยรู ปแบบของครู ภูมิปั ญ ญาไทยโดยใช้ ห ลัก
คุ ณ ธรรม จ ริ ย ธรร ม ก ารสั ง เก ต ก ารทดสอ บ
ความสามารถเป็ นรายบุคคล
5.7 ครูภมู ปิ ั ญญาไทยด้ านศิลปกรรมประเมินผลบุคคลที่
สมัครเข้ ามาเป็ นลูกศิษ ย์ ด้วยวิธีการที่ เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ของครู จ นสามารถรู้ ได้ ว่า มี ผ้ ูสื บ ทอดองค์
ความรู้และไม่สญ
ู หาย

ค่ ามัธยฐาน

ค่ าฐานนิยม

ค่ าพิสัย
ระหว่ าง
ควอไทล์

5.00

5.00

.00

5.00

5.00

.50

5.00

5.00

.50

5.00

5.00

.50

5.00

5.00

1.00
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ประวัติผ้ เู ขียนวิทยานิพนธ์
นายจักรกริ ศษ์ สุขสวัสดิ์ เกิด 7 ธันวาคม 2508 เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ตําบลบัวปากท่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม สําเร็ จการศึกษาระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชี วศึกษา (วิทยาเขตเพาะช่าง) สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ศึกษาศาสตร์ บัณฑิต
การศึกษานอกระบบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช

