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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่
สงเสริมการสรางความรูบนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย กลุมเปาหมายเปน 
ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 10 โรงเรียน จํานวน 16 คน และนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาที่ 4 จํานวน 271 คน และผูเชี่ยวชาญดาน จํานวน 12 ทาน ใชรูปแบบ
การวิจัยเชิงพัฒนา แบบ Type I ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) กระบวนการออกแบบและ
พัฒนา พบวา กระบวนการการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูฯ ท่ีสังเคราะห
โดยอาศัยพื้นฐานทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางความรูตามปรัชญา สังคม วัฒนธรรมและ             
วิถี ไทย  รวมทั้ งค านิยมพื้ นฐานและภูมิปญญาไทย มี  12 องคประกอบ และ                       
2) กระบวนการประเมิน พบวา นวัตกรรมการเรียนรูฯ มีคุณภาพ ทั้ง 5 ดาน ไดแก             
(1) การประเมินผลผลิต (2) การประเมินบริบทการใช (3) การประเมินดานความคิดเห็น
ของผูเรียน (4) การประเมินดานความสามารถทางดานการปฏิบัติ และ (5) การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

คําสําคัญ :  การออกแบบการสอน  การสรางความรู  ภูมิปญญา  มิติวิถีไทย 
 นวัตกรรมการเรียนรู 
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Abstract 
 The purposes of this study were to design and develop learning 
innovation enhancing learner’s knowledge construction based on local wisdom 
and Thai living. The target groups were fourth grade students in primary school 
from 10 schools, total of 271 students, 16 teachers and 12 experts. 
Developmental Research Type I was employed in this study; there are                     
3 processes: Design process, Development process and Evaluation process. The 
research finding revealed that: 1) Design and development process found that; 
the learning innovation was synthesized from knowledge construction, Thai 
social, Thai culture and Thai living, including the Thai fundamental value and 
Thai wisdom. It was shown 12 elements. 2) Evaluation process found that; the 
efficiency 0f learning innovation was shown in 5 aspects: 1) Product assessment, 
2) Contextual utilization assessment, 3) Learners’ opinions assessment,                  
4) Assessment of learners’ cognitive ability, and 5) Assessment of learning 
achievement. 
 

Keyword :  Instructional design; Knowledge construction; Learning innovation;  
  Thai  Wisdom and Thai Living 
 
หลักการและเหตุผล  
 จากความมุ งหมายของการปฏิรูปการเรียนรูที่ ยึดหลักการ ผู เรียนมี
ความสําคัญที่สุดผูเรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได การจัดการ
ศึกษาตองเนนทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความ
เหมาะสม เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพและตามธรรมชาติ ดังความ
ในมาตรา 22, 23 และ มาตรา 24 โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาศักยภาพทางสติปญญา
ของผูเรียนที่ตองมีการพัฒนาใหสอดคลองและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล        
อีกทั้งเมื่อองคความรูของโลกขยายขอบเขตเพิ่มพูนขึ้นแบบเทาทวีคูณ ประกอบกับ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ทําใหผูคนสามารถเขาถึงความรูเหลานั้นไดในเวลาเพียง       
ลัดมือเดียว การเรียนรูที่แทจริงอยูในโลกจริง การเรียนวิชาในหองเรียนยังเปนการเรียน
แบบสมมติ ดังนั้นครูเพื่อศิษยจึงตองออกแบบการเรียนรูใหศิษย ไดเรียนในสภาพที่
ใกลเคียงจริงที่สุด (วิจารณ พานิช, 2555) 
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 จากแนวคิดเกี่ยวกับการปรับวิธีการจัดการเรียนรูดังกลาว ไดมีการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพการเรียนรูโดยเฉพาะการสงเสริม
การสรางความรูและการคิด แตสวนใหญเปนการนําแนวคิดทฤษฎีมาจากปรัชญา
ตะวันตกดังเชนที่กําลังเปนที่แพรหลายในขณะนี้คือทฤษฎีการเรียนรูคอนสตรัคติวิสต 
เชื่อวา ความรูถูกสรางขึ้นจากตัวของผูเรียนโดยกระบวนการที่เกิดจากลงมือกระทําที่
ผานกระบวนการทางพุทธิปญญา (Cognitive process) การสรางความหมายของการ
เรียนรูเกิดจากการพัฒนาประสบการณ ความรูตามแนวทางนี้จะมุงเนนความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวหรือวัตถุซ่ึงเปนสิ่งของที่มีอยูจริงในโลก มีการขยายความคิดรวบยอดให
กวางขวางขึ้น เกิดจากการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่หลากหลายจากภายนอกและใน
ขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางปญญา (Schema) ของตนเองดวยและ
สรางความหมายของตนเองขึ้นมาใหม (สุมาลี ชัยเจริญ, 2547) อยางไรก็ตามทฤษฎี
เหลานี้ไดพัฒนาขึ้นมารากฐาน สภาพสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรมและภูมิปญญาของ      
ชาติตะวันตกซึ่งมีพื้นฐานที่แตกตางจากสังคมไทย หากแตเรามองยอนกลับมาที่             
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมาจากภูมิปญญาและมิติวิถีไทยดังที ่      
ไดกลาวมาแลวในขางตนวา สังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาที่ไดรับการสราง พัฒนา
และถายทอดมาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน ความรูบางอยางที่มียังไมสามารถอธิบายได
ดวยทฤษฎีทางตะวันตก และหากการพัฒนาการศึกษาซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของชาติ ได
ถูกพัฒนารูปแบบขึ้นจากสภาพสังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ รวมทั้ง               
ภูมิปญญาของชาติตนเอง นาจะมีความเหมาะสม สอดคลองกับบมเพาะคนในชาติให
เติบโตทันตอกระแสสังคมโลก รวมทั้งการมีคุณลักษณะของคนไทยที่เปนการไมใช
เพียงแตการปลูกวิธีการดําเนินชีวิตแตยังเปนการปลูกฝงความเปนไทยใหเกิดขึ้นกับคน
ในชาต ิ
  ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางเรงดวนที่ตองพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพที่ทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและความสอดคลองกับสังคมไทย
มากเพิ่มขึ้น นั่นคือ การเรียนการสอนที่มุงเนนการสรางความรูเพราะอิทธิพลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและปรัชญาความรู (Epistemology) ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้ง
สังคมที่เปนเศรษฐกิจฐานความรู มีการเชื่อมโยงวิธีการเรียนรูในเนื้อหาวิชากับชีวิตจริง 
รวมทั้งการบูรณาการระหวางภูมิปญญาตามมิติวิถีไทย การสอดแทรกภูมิปญญา วิถีชีวิต 
สังคม และวัฒนธรรมไทยหลอมเขาดวยกัน ตลอดจนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู เพราะบางครั้งผูเรียนก็ไมสามารถที่
จะสรางความรูขึ้นมาไดโดยงายโดยเฉพาะเรื่องที่มีความยุงยากซับซอนหรือเรื่องที่ไม
คุนเคย ดังนั้นการอาศัยคุณลักษณะของสื่อ(Media attribution) และระบบสัญลักษณ
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ของสื่อ (Media symbol system) จึงเปนปจจัยสําคัญที่นํามาใชในการออกแบบ
นวัตกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมการสรางความรูของผูเรียน เชน คุณลักษณะของสื่อที่
เปนการเชื่อมโยงหลายมิต(ิHyperlink) ขอความหลายมิติ(Hypertext) และสื่อหลายมิติ
(Hypermedia) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) การนําเสนอโดยวีดิทัศน และเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย ซึ่งจากงานวิจัยพบวามัลติมีเดียไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการหนึ่งที่มี
ศักยภาพในการสรางโมเดลเชิงมโนทัศน(Conceptual models) ที่จะชวยพัฒนาการ
สรางความเขาใจของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะคุณลักษณะของสื่อดังกลาว
สามารถที่จะนําเสนอใหผูเรียนในลักษณะภาพท่ีแสดงความสัมพันธของเนื้อหาในเชิงเหตุ
และผล รวมทั้งปฏิกิริยาตอเนื่องที่สงผลตอระบบงานตางๆ (เชน ปฏิกิริยาทางเคมี 
เครื่องยนตกลไก ฯลฯ) (Jih & Reeves, 1992; Jonassen & Henning, 1999; Mayer, 
1992; Seel, 1992; สุมาลี ชัยเจริญ, 2547) นอกจากนี้ มัลติมีเดียยังสามารถนําเสนอใน
ลักษณะวีดิทัศนที่สะทอนใหเห็นถึงบริบท วิถีชีวิต ตลอดจนการปฏิบัติทีด่ีงาม อันจะชวย
สงเสริมใหผูเรียนสามารถเขาใจถึงคานิยมและวิถีปฏิบัติของสังคมไทย  

ดวยเหตุผลดังกลาวคณะผูวิจัยจึงทําการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรูที่สงเสริมการสรางความรู มีการเชื่อมโยงวิธีการเรียนรูในเนื้อหาวิชากับชีวิตจริง 
รวมทั้งการบูรณาการระหวาง ภูมิปญญาตามมิติวิถีไทย การสอดแทรกภูมิปญญา            
วิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรียนรูภาพการจัดการเรียนรูของ
ผูเรียนที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีความสอดคลองกับบริบทใน
สังคมไทย 

  
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่ อศึกษาการออกแบบและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่ ส งเสริมการ             
สรางความรูของผูเรียนบนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 10 โรงเรียน รวมทั้งหมด 16 คนและนักเรียนในชั้นเรียน
วิทยาศาสตรที่ครูในกลุมเปาหมายสอนอยู คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 10 
โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 271 คน รวมทั้งผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของผูเรียนบนพื้นฐาน              
ภูมิปญญาและมิติวิถีไทยประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา จํานวน 5 ทาน ดานการออกแบบการสอน ตรวจสอบคุณภาพการออกแบบที่
สงเสริมการสรางความรู ดานสื่อตรวจสอบคุณภาพของสื่อบนเครือขาย จํานวน 5 ทาน
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และดานการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล จํานวน 2 ทาน 
 2. รูปแบบการวิจัย เปนการวิจั ย เชิ งพัฒนา (Developmental research         
type I) Richey and Klein (2007) ประกอบดวย 3 กระบวนการ ดังนี้ 1) กระบวนการ
ออกแบบ 2) กระบวนการพัฒนา และ 3) กระบวนการประเมิน  
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

1. เครื่องมือที่ใชสําหรับการวิจัยเอกสาร คือ แบบบันทึกการตรวจสอบ
เอกสารเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการ
สรางความรูของผูเรียนบนพ้ืนฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย 

2. เครื่องมือที่ใชสําหรับการตรวจสอบคุณภาพการออกแบบ คือ แบบ
ประเมินกรอบแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรู
ของผูเรียนบนพ้ืนฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย 

3. เครื่องมือที่ใชสําหรับการศึกษาสภาพบริบท ประกอบดวย แบบสํารวจ
ความคิดเห็นครูผูสอนและผูเรียนเกี่ยวกับสภาพบริบทการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนที่สงเสริมการสรางความรูของผูเรียนบนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย        
แบบสังเกตกระบวนการเรียนการสอน และแบบสัมภาษณครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพบริบท
การจัดการเรียนการสอน 

4. เครื่องมือที่ ใชสําหรับการประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนรูฯ 
ประกอบดวย แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมฯ แบบสํารวจความคิดเห็นผูเรียนที่มีตอ
นวัตกรรมการเรียนรูฯ แบบสัมภาษณผูเรียนเกี่ยวกับการสรางความรูของผูเรียน              
บนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับคานิยมพื้นฐาน และ
แบบประเมินคานิยมพื้นฐานสําหรับครูและเพื่อนในชั้นเรียน 

5. นวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูบนพื้นฐานภูมิปญญาและ
มิติวิถีไทย เรื่อง ดิน สําหรับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  

 
การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล โรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 10 โรงเรียน ไดแกสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกน เขต 1 จํานวน 4 โรงเรียน คือ  โรงเรียนบานคอทอนนอย 
โรงเรียนพงษภิญโญ 2 โรงเรียนบานหินฮาวคุรุประชาสรรคและโรงเรียนกุดกวาง      
ประชาสรรค  ส ังก ัดสําน ัก งาน เขตพื ้นที ่ก ารศ ึกษาขอนแก น  เขต  4 จํานวน                  
3 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา โรงเรียนบานคําบงและโรงเรียน        
ทุงบอวิทยา และสังก ัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษากาฬสินธุ  เขต 1 จํานวน                
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3 โรงเรียน คือ โรงเรียนโนนปางิ้ววิจิตวิทยา โรงเรียนชุมชนน้ําเกลี้ยงกลอมวิทยา และ
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษราษฎรอํานวย โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังแสดง
ในภาพตอไปน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
 1. การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และ
งานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของผูเรียน
บนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย โดยศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีการ
เรียนรูที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนพื้นฐานการศึกษา และทําการบันทึกในแบบบันทึกการ

Evaluation 
process 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ประเมินคุณภาพ 
 

Development 
process 

การสังเคราะหกรอบแนวคิดการออกแบบ (Designing framework) 
 

ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของผูเรียนบน
พื้นฐานภูมิปญญาและมิตวิิถีไทย 

 

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของผูเรียนบน
พื้นฐานภูมิปญญาและมิตวิิถีไทย 

 

นําไปทดลองใชในบริบทจริง 
 

Design 
process 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎ ี
งานวิจัย 

การสังเคราะหกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎ ี(Theoretical framework) 

ศึกษาบริบทเกี่ยวกบัการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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ตรวจสอบเอกสาร เชน วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ (สุมน อมรวิวัฒน, 2542) โดย
ครูเสนอปญหาที่เปนสาระสําคัญของบทเรียน แนะแหลงขอมูลความรู ฝกใหนักเรียนฝก
การรวบรวมขอมูล จัดกิจกรรมเราใหนักเรียนเกิดความคิดวิธีตางๆ ฝกการสรุปประเด็น
ของขอมูลเพื่อเลือกวิธีการแกปญหา เลือกและตัดสินใจและฝกปฏิบัติเพื่อพิสูจนผล        
การเลือกวิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 (สาโรช บัวศรี, 2526) โดยครูกําหนดและนําเสนอ
ปญหาอยางละเอียด พยายามใหนักเรียนทําความเขาใจตอปญหานั้นตรงกันและ
พยายามเราความรูสึกใหนักเรียนเกิดความตระหนักวาสิ่งที่ครูนําเสนอน้ันเปนปญหาของ
ทุกคน ทุกคนมีสวนเกี่ยวของกับปญหานั้น และทุกคนจะตองรวมมือกันแกปญหา เพื่อ
ความสุขของทุกๆ คน  ครูชวยนักเรียนใหไดศึกษา พิจารณาดูปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง
ดวยความรอบคอบ และพยายามกําหนดขอบเขตของปญหาซึ่งนักเรียนจะตองคิดแก       
ใหได จากนั้นใหนักเรียนทดลองและเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลแลวสรุปผล 
กระบวนการทางปญญา (ประเวศ วะสี, 2542) ใหผูเรียนมีโอกาสสังเกตสิ่งตางๆใหมาก 
ใหรูจักสังเกต สิ่งแวดลอมรอบตัว จดบันทึกรายละเอียดสิ่งที่สังเกต แลวนําเสนอเรื่อง
นั้นๆ ตอที่ประชุม ฝกการเปนผูฟงที่ดี ฝกการใชการถามการตอบ รวมไดฝกการใช
เหตุผล การวิเคราะหและการสังเคราะห ฝกตั้งสมมติฐานและตั้งคําถาม เพราะคําถาม
เปนเครื่องมือสําคัญในการไดมาซึ่งความรู ฝกการคนหาคําตอบจากแหลงตางๆ เชน 
หนังสือ ตํารา อินเตอรเน็ต หรือไปสอบถามจากผูรู เปนตน ฝกการวิจัย เพราะการวิจัย
เปนกระบวนการคําตอบที่จะชวยใหผูเรียนพบความรูใหม ฝกเชื่อมโยงบูรณาการ เพื่อ
เชื่อมโยงใหเห็นความเปนทั้งหมด และเกิดการรูตัวเองตามความเปนจริง ฝกการเขียน
เรียบเรียงทางวิชาการ จะชวยใหความคิดประณีตขึ้น ทําใหตองคนควาหาหลักฐานที่มา
ของความรู ใหถี่ถวนแมนยําขึ้น ซึ่งเปนวิธีการสําคัญในการพัฒนาปญญาของตนและเปน
ประโยชนในการเรียนรูของผูอื่นในวงกวางออกไป จากวิธีการจัดการเรียนการสอน
ดังกลาว แสดงใหเห็นวาเปนการสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู  โดยการฝกใหผูเรียนได
สังเกตสิ่งรอบตัว เกิดความสงสัย ต้ังคําถามและการเสาะหาความรูจากการฟง สอบถาม 
และจากแหลงการเรียนรูตางๆ นอกจากนี้ยังฝกใหมีการวิเคราะห วิจัยเพื่อใหผูเรียน        
พบความรูใหม และเชื่อมโยงบูรณาการสิ่งที่คนพบใหเห็นความเปนทั้งหมด และฝกการ
เขียนเรียบเรียงทางวิชาการเพื่อนําเสนอความคิดในลักษณะที่ประณีตขึ้นนั่นก็คือ วิธีการ
สรางความรู ซึ่งผูเรียนตองผานการแกปญหาดวยตนเอง มีความสอดคลองกับทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต  
 2. สังเคราะหกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) จากทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของเชน วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ (สุมน อมรวิวัฒน, 2542) 
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วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 (สาโรช บัวศรี, 2526) กระบวนการทางปญญา (ประเวศ         
วะสี, 2542) และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 3. การศึกษาสภาพบริบท (Contextual study) เกี่ยวกับสภาพการจัดการ
เรียนรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประกอบดวยวิธีการจัดการเรียนรูของครู และ
นโยบายของสถานศึกษา เก็บขอมูลโดยใหกลุมเปาหมายตอบแบบสํารวจสภาพบริบท
จริงในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทั้งผูเรียน ผูสอนและ
ผูบริหารสถานศึกษา พบวา การจัดการเรียนการสอนยังมุงเนนการบรรยาย ถายทอด
สารสนเทศและความรูของครู อาจมีการทดลอง การศึกษาในแหลงการเรียนรูภายใน
โรงเรียนและในชุมชน แตยังไมมีการสงเสริมใหผูเรียนไดเสาะแสวงหาและสรางความรู 
จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอน พบวา ผูเรียนตอบคําถามโดยการคัดลอกจาก
หนังสือแบบเรียนและใบความรู โดยมีครูดูเดินรอบๆ กลุม ผูเรียนและครูมีปฏิสัมพันธกัน
นอยมาก โดยครูมีบทบาท เพียงแจกใบงานและถามคําถามใหเขียนตอบและกระตุนให
อาน และเนนย้ําวา ใหผูเรียนอานหนังสือเรียนเพราะในหนังสือมีคําตอบอยูแลว ในการ
จัดกลุมของครูพบวานักเรียน ไมไดรวมมือกันในการเรียนรู สวนใหญจะนั่งเงียบ สนทนา
เรื่องอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องที่กําลังเรียน และเฝาดูเพื่อนท่ีเปนตัวแทนเขียนตอบคําถาม 
จากการสังเกต พบวานักเรียนสวนใหญ ไมกระตือรือรนในการทํากิจกรรมในการเรียน 
ทั้งอาน บางสวนนั่งเฉยๆ และสนทนาหรือคุยกัน ไมใหสนใจเรื่องของเวลาที่ครูกําหนด 
และเมื่อถึงเวลาสง นักเรียนจะรีบเขียนคําตอบตามหนังสืออยางเรงรีบและจากการ
สัมภาษณครูเกี่ยวกับภูมิปญญาที่นํามาใชในการเรียนการสอนพบวา ครูไดนําเรื่อง
สมุนไพร ที่ไดฟงจากชาวบานที่เปนคนแกเลาใหฟง แลวสืบคนเพิ่มเติมในอินเทอรเน็ต 
นํามาสรุปเปนองคความรู เพื่อใชสอนนักเรียน นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนที่ใช
ภูมิปญญาทองถิ่น พบวา วิธีการคนหาจากอินเทอรเนตเกี่ยวกับภูมิปญญามาเลาหรือ
ถายทอดใหผูเรียนฟง โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงภูมิปญญาในชุมชน ไดแก  1)  บอปลา     
นาขาว เพื่อเรียนรูวิธีการเลี้ยงปลา การทํานา การผสมเกสรพริก แตงโม 2) การทําพาน
บายศรีสูขวัญ  3) การสานกระดง-กระติบขาว 4) การทอพรมเช็ดเทา 5) การประดิษฐ
ดอกไมจากใยบัว 6) รานวัสดุกอสราง เรียนรูวิธีการทําอิฐบล็อก แตสําหรับทางดาน
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ปรากฏวา ยังไมมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมหรือ
สอดแทรกเกี่ยวกับการสรางความรูที่อาศัยพื้นฐานภูมิปญญา รวมทั้งไมปรากฏโครงการ
ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน แตสําหรับมิติวิถีไทยที่เปน คานิยมพื้นฐาน 5 ประการ 
ไดแก การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัดและออม การมี
ระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา และความรักชาติ 
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ศาสน กษัตริย อาจมีการสอดแทรกโดยการถายทอด ในการจัดการเรียนการสอนบาง 
แตยังไมพบวา มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูการสรางความรูที่อาศัยพื้นฐาน              
ภูมิปญญา จากผลดังกลาว นํามาเปนพื้นฐานสําคัญในการออกแบบนวัตกรรมที่สงเสริม
ใหผู เรียนไดสรางความรู  คิด และแสวงหาคําตอบดวยตนเอง โดยมีการกําหนด
สถานการณปญหาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน การรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวของเพื่อ
สนับสนุนการแกปญหา มีการรวบรวมภูมิปญญาทางวิทยาศาสตร รวมทั้ง ปลูกฝง
คานิยมพื้นฐาน 5 ประการ โดยใชนิทานเปนสื่อเชื่อมที่กระตุนใหผูเรียนไดตระหนักคิด
และนําไปปฏิบัต ิ

4. สังเคราะหกรอบแนวคิดการออกแบบ (Designing framework) ที่อาศัย
พื้นฐานจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) และการศึกษาสภาพ
บริบท (Contextual study) เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร โดยคณะผูวิจัยไดศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของผูเรียนบนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย 
รวมท้ังการศึกษาสภาพบริบทของสถานศึกษา ประกอบดวย (1) วิธีการสรางความรูแบบ
โยนิโสมนสิการ (สุมน อมรวิวัฒน, 2542) (2) วิธีการสรางความรูแบบอริยสัจ 4 
(สาโรช บัวศรี, 2526) และ (3) กระบวนการทางปญญาของ (ประเวศ วะสี, 2542) 
จากนั้นคณะผูวิจัยไดสังเคราะหเปนนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของ
ผูเรียนบนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย ประกอบดวย (1) สถานการณปญหา(2) 
ศูนยวิเคราะหปญหา (3) แหลงความรู (4) ฐานการชวยเหลือ (5) ศูนยพัฒนาทักษะการ
เก็บรวบรวมขอมูล (6) ศูนยฝกปุจฉาวิสัชนา (7) ศูนยการตัดสินใจ (8) ศูนยฝกทดลอง
และพิสูจนผล (9) ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรู (10) ศูนยภูมิปญญา (11) ศูนยสรางคานิยม 
(12) ศูนยฝกบูรณาการ 
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ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดการออกแบบ (Designing framework) 
ที่อาศัยพื้นฐานจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) 

 

 5. นํากรอบแนวคิดในการออกแบบ เสนอคณะนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญเพื่อ
วิพากษ  
 6. ออกแบบและสรางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของผูเรียน
บนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทยโดยอาศัยพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย 
 7. นํานวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของผูเรียนบนพื้นฐาน            
ภูมิปญญาและมิติวิถีไทยเสนอคณะนักวิจัยและนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

8. นํานวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของผูเรียนบนพื้นฐาน           
ภู มิปญญาและมิติวิถี ไทยเสนอผู เชี่ ยวชาญ  (Expert review) ด านตางๆ ไดแก 
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความตรง จํานวน 5 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบการสอนเพื่อตรวจสอบคุณภาพการออกแบบ ผูเชี่ยวชาญดานส่ือเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของสื่อ จํานวน 5 ทานและผูเชี่ยวชาญดานประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่ อ งมื อ  จํ านวน  2 ท าน  โดยใหผู เชี่ ย วชาญ บันทึ กผลในแบบประ เมิ น                     
ดังรายละเอียดตอไปนี้  1) ดานเนื้อหา พบวา มีความถูกตองตามหลักวิชาการ                
ครบประเด็นที่จะใหเรียนรู แตควรเพิ่มรายละเอียดในบางเรื่องเนื่องจากมีสารสนเทศ
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นอยเกินไปที่จะเพียงพอตอการแกปญหาและการสรางความรูของผูเรียน 2) ดานการ
ออกแบบการสอน พบวา รูปแบบของสื่อมีการออกแบบที่ชวยใหผูเรียนสามารถคนหา
สารสนเทศได การนําเสนอเนื้อหามีประสิทธิภาพโดยมีการแบงเนื้อหาออกเปนลําดับ
กอนหลัง ทําใหงายตอการทําความเขาใจ การออกแบบเครื่องนําทางมีโครงสรางที่
คลายคลึงกันและมีความคงที่แตควรปรับความสัมพันธของการวางเมนูที่สนับสนุนการ
คนหาคําตอบ และวิธีการเรียนรูของผูเรียนและควรใชใหเหมือนกันทุนวัตกรรมทั้ง ป.4, 
5 และ 6 การออกแบบองคประกอบทางศิลปะ (Architecture) มีความเหมาะสม        
สะดุดตา นาสนใจ ดีมากภาพกราฟกที่ใชประกอบ มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
เนื้อหา ชวยสงเสริมการเรียนรูแตพบวายังมีภาพนอยสนใหญเปนตัวอักษรควรแปลงจาก
ขอความเปนภาพแสดงความสัมพันธของเนื้อหาใหมากขึ้น ภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียง
บรรยายประกอบชวยดึงดูดความสนใจและชวยสงเสริมการเรียนรูดีแตบางเนื้อหา
คุณภาพของเสียงยังตองปรับปรุง เชน การเพิ่มระดับเสียง การใชเสียงที่นุมนวลหรือ            
เราความรูสึกของผูเรียน ตลอดจนการออกเสียงที่ถูกตองตามหลักภาษามีการออกแบบ
เครื่องหมายนําทางที่สามารถควบคุมสารสนเทศใหหยุดชั่วคราว เดินหนา ถอยหลัง          
ทําใหสามารถประมวลสารสนเทศไดสอดคลองกับความสามารถของแตละบุคคลดีมาก 
และ 3) ดานประเมินผล พบวา มีความตรงเชิงทฤษฎีที่นํามาเปนพื้นฐานในการออกแบบ
กรอบแนวคิดประกอบดวย (1) วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ (สุมน อมรวิวัฒน, 
2542) (2) วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 (สาโรช บัวศรี, 2526) และ (3) กระบวนการทาง
ปญญา (ประเวศ วะสี, 2542) ในองคประกอบของกรอบแนวคิดในการออกแบบแสดง
ใหเห็นวา ทฤษฎีที่ใชเปนพื้นฐานเขาไปปรากฏอยูอยางเดนชัดและอาศัยหลักการที่
ถูกตอง ดังนี้ สถานการณปญหา (Problem-base) สอดคลองกับพื้นฐานวิธีการสอน
แบบโยนิโสมนสิการ (สุมน อมรวิวัฒน, 2542) และ วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 
(สาโรช บัวศรี, 2526) วิเคราะหปญหา (Problem analysis) สอดคลองกับพื้นฐาน
วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 (สาโรช บัวศรี, 2526) แหลงความรู (Resources) สอดคลอง
กับพื้นฐานมาจากการหลักการวิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 (สาโรช บัวศรี, 2526) ฐานการ
ช วย เห ลื อ  (Scaffolding) สอ ดคล อ งกั บ  Social Constructivist ขอ ง Vygotsky             
ศูนยพัฒนาทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล สอดคลองกับพื้นฐานวิธีการสอนแบบ             
โยนิโสมนสิการ (สุมน อมรวิวัฒน, 2542) วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 (สาโรช บัวศรี, 
2526) และหลักการกระบวนการทางปญญา (ประเวศ วะสี, 2542) ศูนยฝกปุจฉา
วิสัชนาสอดคลองกับพื้นฐานกระบวนการทางปญญา (ประเวศ วะสี, 2542) ศูนยการ
ตัดสินใจสอดคลองกับพื้นฐานวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ (สุมน อมรวิวัฒน, 2542)
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และ วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 (สาโรช บัวศรี, 2526) และควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการ
หรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจวามีกระบวนการอยางไร ศูนยฝกทดลองและพิสูจนผล
สอดคลองกับพื้นฐานวิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 (สาโรช บัวศรี, 2526) และ วิธีการสอน
แบบโยนิโสมนสิการ (สุมน อมรวิวัฒน, 2542) ควรเพิ่มการฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ ศูนยภูมิปญญา  แตควรเพิ่มวิธีคิดแบบภูมิปญญาและหลักการ
ทางวิทยาศาสตร ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูสอดคลองกับพื้นฐานวิธีการสอนแบบ           
โยนิโสมนสิการ (สุมน อมรวิวัฒน, 2542) และ วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 (สาโรช บัวศรี, 
2526) ศูนยสรางคานิยม ศูนยบูรณาการ สอดคลองกับพื้นฐานวิธีการสอนแบบ         
โยนิโสมนสิการ (สุมน อมรวิวัฒน, 2542) และ วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 (สาโรช บัวศรี, 
2526) และหลักการกระบวนการทางปญญา (ประเวศ วะส,ี 2542) แตควรเพิ่มหลักการ
ของการตัดสนิใจที่ชัดเจนวามีกระบวนการอยางไร 
 9. ผูวิจัยไดนํานวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของผู เรียน             
บนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทยที่ปรับปรุงแกไขมาใชในบริบทจริง  
 10. ใหผูเรียนเรียนดวยนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของ
ผูเรียนบนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย โดยแบงกลุมผูเรียน กลุมละ 3 คน ครูนําเขา
สูบทเรียนโดยการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม และกลุมผูเรียนเขาศึกษาเริ่มจาก        
(1) สถานการณปญหา (2) ศูนยวิเคราะหปญหา (3) แหลงความรู (4) ฐานการชวยเหลือ 
(5) ศูนยพัฒนาทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล (6) ศูนยฝกปุจฉาวิสัชนา (7) ศูนยการ
ตัดสินใจ (8) ศูนยฝกทดลองและพิสูจนผล (9) ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรู (10) ศูนย                 
ภูมิปญญา (11) ศูนยสรางคานิยม (12) ศูนยฝกบูรณาการ ผูเรียนอาจเขาศึกษาทั้งหมด
หรือบางศูนย จนกระทั่งสามารถแกปญหาและตอบภารกิจการเรียนรูไดสําเร็จ 
 11. ผู เรียนทําแบบสํารวจความคิดเห็นของผู เรียนฯ แบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับคานิยมพื้นฐานและผูวิจัยสัมภาษณผูเรียนเพื่อศึกษาการสรางความรูของผูเรียน 
หลังจากการเรียนดวยนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของผูเรียนบน
พื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย  
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. วิธีการออกแบบ มีวิธีการวิเคราะหขอมูลดังนี ้ 
  1.1 กรอบแนวคิดเชิ งทฤษฎี  (Theoretical framework) ที่ ไดมาจาก
หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดวยการวิจัยเอกสาร (Document analysis) 
วิเคราะหขอมูลโดยการบรรยายเชิงวิเคราะหและสรุปตีความสภาพบริบทเกี่ยวกับการ
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จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร เก็บรวบรวมโดยแบบสํารวจความคิดเห็นฯ วิเคราะหขอมูล
โดยใชการสรุปตีความ สวนขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึกทําการวิเคราะหขอมูล
โดยการบรรยายเชิงวิเคราะหและสรุปตีความ 
  1.2 กรอบแนวคิดการออกแบบที่ไดมาจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและ
สภาพบริบทเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิเคราะหขอมูลโดยการบรรยายเชิงวิเคราะหและ
สรุปตีความ  
 2.  การตรวจสอบคุณภาพการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการสราง
ความรูของผูเรียนบนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการออกแบบที่ไดมาจากแบบประเมิน สําหรับผูเชี่ยวชาญ ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชการสรุปตีความ ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการเรียนดวย
มัลติมีเดียและดานการออกแบบที่สงเสริมการสรางความรูของผู เรียนบนพื้นฐาน               
ภูมิปญญาและมิติวิถีไทย  
 3. ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริม
การสรางความรูของผูเรียนบนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทยใชวิธีการวิเคราะหขอมูล
โดยการตีความ และสรุป จากแบบสํารวจความคิดเห็นของผูเรียน รวมทั้งขอมูลเชิง
คุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณผูเรียน ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการ
เรียนดวยมัลติมีเดียและดานการออกแบบที่สงเสริมการสรางความรูของผูเรียนบน
พื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย   
 4. การสรางความรูของผู เรียน ใชวิธีการวิเคราะหโปรโตคอล การอธิบาย 
ตีความ สรุป ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเรียน โดยอาศัยพื้นฐานของ สุมน อมรวิวัฒน 
(2542) สาโรช บัวศรี (2526) และประเวศ วะสี (2542) 
 5. คานิยมพื้นฐานของผูเรียน ใชวิธีการวิเคราะหขอมูล โดยใชคาสถิติพื้นฐาน

ไดแก คาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ไดจากแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับคานิยมพื้นฐาน และแบบประเมินคานิยมพื้นฐานของครูและเพื่อนในชั้นเรียน 
และแปลความหมายโดยอาศัยจุดกึ่งกลางของคะแนนดังนี ้
  1.00 - 1.49 การปฏิบัติอยูในระดับปรับปรุงอยางยิ่ง 
  1.50 - 2.49 การปฏิบัติอยูในระดับปรับปรุง 
  2.50 - 3.49 การปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง 
  3.50 - 4.49 การปฏิบัติอยูในระดับ ด ี
  4.50 - 5.00 การปฏิบัติอยูในระดับ ดีมาก 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมการ
สรางความรูของผูเรียนบนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย โดยไดดําเนินการศึกษา 
ประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการออกแบบ กระบวนการพัฒนา และ 
กระบวนการประเมิน ผลจากการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี ้
 1. กระบวนการออกแบบ (Design process) ในกระบวนการนี้ทําการศึกษา 
วิเคราะห ทฤษฎีและหลักการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูบนพื้นฐานภูมิปญญาและ
มิติวิถีไทย ไดแก วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 วิธีการพัฒนาปญญาแบบโยนิโสมนสิการ 
วิธีการพัฒนาปญญา (ประเวศ วะสี, 2542) ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญในการสราง
ความรู คือ ดวยการนําเสนอปญหา เปดโอกาสใหนักเรียนรวมกันทําความเขาใจปญหา
และออกแบบปญหาที่มีลักษณะที่กระตุนใหนักเรียนเกิดความตระหนักวาเปนปญหาของ
ทุกคน ทุกคนมีสวนเกี่ยวของกับปญหานั้น และทุกคนจะตองรวมมือกันแกปญหา เพื่อ
ความสุขของทุกๆคน ครูชวยนักเรียนใหไดศึกษา พิจารณาดูปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง
ดวยความรอบคอบ และพยายามกําหนดขอบเขตของปญหาซึ่งนักเรียนจะตองคิด
หาทางแกไขปญหาจนสําเร็จ จากนั้นใหนักเรียนทดลองและเก็บขอมูล และวิเคราะห
ขอมูล มีการตัดสินใจ ใหเหตุผล ฝกทักษะทางปญญา แลวนําขอความรูที่ไดมาสรุปผล 
จากผลการออกแบบดังกลาวขางตนที่สังเคราะหจากอาศัยพื้นฐานการสรางความรูแบบ
มิติวิถีไทย (สุมน อมรวิวัฒน, 2542; สาโรช บัวศรี, 2526; และประเวศ วะสี, 2542) 
แสดงใหเห็นวามุงสงเสริมผูเรียนในการสรางความรู โดยการฝกใหผูเรียนไดสังเกต               
สิ่งรอบตัว เกิดความสงสัย ตั้งคําถามและการเสาะหาความรูจากการฟง สอบถาม และ
จากแหลงการเรียนรูตางๆ นอกจากนี้ยังฝกใหมีการวิเคราะห วิจัยเพื่อใหผูเรียนพบ
ความรูใหม และเชื่อมโยงบูรณาการสิ่งที่คนพบใหเห็น และฝกการเขียนเรียบเรียงทาง
วิชาการ เพื่อนําเสนอความคิดในลักษณะที่ประณีตขึ้น นั่นก็คือ วิธีการสรางความรูที่มี
พื้นฐานมิติวิถีไทยที่ไดจากการสังเคราะห ซึ่งผูเรียนตองผานการแกปญหาดวยตนเอง ซึ่ง
มีความสอดคลองกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต จากผลการศึกษาในกระบวนการออกแบบ 
คณะผูวิจัยไดสังเคราะหกรอบแนวคิดการออกแบบและองคประกอบนวัตกรรมการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมการสรางความรูของผูเรียนบนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย 
ประกอบดวย (1) สถานการณปญหา (2) ศูนยวิเคราะหปญหา (3) แหลงความรู (4) ฐาน
การชวยเหลือ (5) ศูนยพัฒนาทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล (6) ศูนยฝกปุจฉาวิสัชนา (7) 
ศูนยการตัดสินใจ (8) ศูนยฝกทดลองและพิสูจนผล (9) ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรู (10) 
ศูนยภูมิปญญา (11) ศูนยสรางคานิยม (12) ศูนยฝกบูรณาการดังมีรายละเอียด ตอไปนี ้ 
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1) สถานการณปญหา พัฒนาโดยการวิเคราะหความคิดรวบยอดที่สําคัญของเนื้อหา
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาผูกปมเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับชีวิตจริง สําหรับการ
พัฒนาสถานการณปญหาสําหรับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง ดิน จํานวน 3 สถานการณ
ปญหา คือ ดินเกิดขึ้นไดอยางไร ใชดินอยางไรใหเกิดประโยชน และ แกปญหาดินได
อยางไร 2) ศูนยวิเคราะหปญหา สรางสถานการณปญหาใหผูเรียนวิเคราะหเพื่อหา
ปญหาที่แทจริงคืออะไร วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาวาเกิดขึ้นมาจากอะไร ทําความ
เขาใจและสรางความตระหนักกับปญหา คิดหาแนวทางแกปญหาที่เปนไปได (คําตอบ
ลวงหนา) ในลักษณะความสัมพันธระหวางเหตุและผล โดยอาศัยการสังเกตความรู 
ประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน 3) แหลงความรูมีการออกแบบสารที่เอื้อตอการแสวงหา
แนวทางแกปญหา งายตอความเขาใจของผูเรียน เชน การนําเสนอสารสนเทศดวย
แผนผังความคิดที่แสดงความสัมพันธของเนื้อหาทั้งหมด การใชกราฟก ภาพเคลื่อนไหว 
เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของวัตถุตางๆ การเนนสารสนเทศที่สําคัญ เชน การใชสี           
การใชขนาด การขีดเสนใต ฯลฯเพื่อชวยในการประมวลสารสนเทศ 4) ฐานการ
ชวยเหลือ ประกอบดวย 4 ฐาน คือ ฐานการชวยเหลือดานความคิดรวบยอด 
(Conceptual scaffolding) เรียกวา ผูใหญคอน ฐานการชวยเหลือเกี่ยวกับการคิด 
(Metacognitive scaffolding) เรียกวา ผูใหญเมตตา ฐานการชวยเหลือกระบวนการ 
(Procedural scaffolding) เรียกวา  ผู ใหญ โปร ฐานการช วย เหลือด านกลยุทธ 
(Strategic scaffolding) เรียกวา ผูใหญยุทธศาสตร 5) ศูนยพัฒนาทักษะการเก็บ
รวบรวมขอมูล ออกแบบเปนหองปฏิบัติการที่ใหผูเรียนไดฝกฟง ฝกบันทึก ฝกวิจัยเพื่อ
คนหาคําตอบ 6) ศูนยฝกปุจฉาวิสัชนา ออกแบบในลักษณะที่ฝกฝนการถามตอบ             
7) ศูนยการตัดสินใจ สรางเปนสถานการณที่ใหผูเรียนไดเลือกตัดสินใจโดยใชเหตุผล         
8) ศูนยฝกทดลองและพิสูจนผล พัฒนาโดยสรางเปนหองปฏิบัติการเสมือนที่ผูเรียน
สามารถจัดกระทําไดเหมือนการทดลองจริงและฝกทักษะที่จําเปนสําหรับการทดลอง      
9) ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรู 10) ศูนยภูมิปญญา นําเสนอในรูปแบบของวีดิทัศนที่แสดง
กระบวนการของภูมิปญญา ความเชื่อ การเกิด การตอยอดภูมิปญญา และแสดงใหเห็น
หลักการทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของและสอดคลอง 11) ศูนยสรางคานิยมการนําเสนอ
นิทานคุณธรรมที่ปลูกฝงคานิยมที่ดี 5 ประการ คือ การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมี
ความรับผิดชอบ การประหยัดและออม การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา ความรักชาติ ศาสน กษัตริย 12) ศูนยฝกบูรณาการ 
ออกแบบโดยกําหนดสถานการณปญหาที่เกิดในสภาพจริงเกี่ยวกับปญหาดิน ที่ผูเรียน
จะตองวิเคราะหใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางวิถีชีวิตของคน ชุมชน อุตสาหกรรม             
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มีผลกระทบซึ่งกันและกันอยางไร รวมถึงที่กอใหเกิดอันตรายตอการตนเองและ
สิ่งแวดลอม 
 2. กระบวนการพัฒนา (Development process) ในกระบวนการนี้ คณะ
นักวิจัยไดสรางและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมการสรางความรูของผูเรียน
บนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย 12 องคประกอบ ไดแก (1) สถานการณปญหา           
(2) ศูนยวิเคราะหปญหา (3) แหลงความรู (4) ฐานการชวยเหลือ (5) ศูนยพัฒนาทักษะการ
เก็บรวบรวมขอมูล (6) ศูนยฝกปุจฉาวิสัชนา (7) ศูนยการตัดสินใจ (8) ศูนยฝกทดลองและ
พิสูจนผล (9) ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรู (10) ศูนยภูมิปญญา (11) ศูนยสรางคานิยม (12) 
ศูนยฝกบรูณาการ ตามพื้นฐานในกระบวนการออกแบบขางตน ดังแสดงในภาพขางลาง 
 

 
ภาพท่ี 3 แสดงหนาจอนวัตกรรมการเรียนรูฯ เรื่อง ดิน สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

 
ภาพท่ี 4 แสดงหนาจอสถานการณปญหาดินเกิดขึ้นไดอยางไร 
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ภาพท่ี 5 แสดงหนาจอฝกการวิเคราะหปญหา เรื่องดิน 

 

 
ภาพท่ี 6 แสดงหนาจอการออกแบบสารสนเทศในศูนยสานสนเทศ  
ที่อาศัยหลักการจัดระเบียบสารสนเทศเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูไดงาย 

 

 
ภาพท่ี 7  แสดงหนาจอการออกแบบฐานการชวยเหลือ 
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ภาพท่ี 8 แสดงหนาจอหอง LAB ฝกเก็บรวบรวมขอมูลดิน 

 

 
ภาพท่ี 9  แสดงหนาจอการฝกตั้งคําถาม เรื่อง ดิน 

 

 
ภาพท่ี 10 แสดงหนาจอศูนยการตัดสินใจ เรื่อง ดิน 
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ภาพท่ี 11 แสดงหนาจอการทดลอง เรื่องดิน ขั้นตอนที่ 1 

 

 
ภาพท่ี 12 แสดงหนาจอศูนยบูรณาการ เรื่อง ดิน 

 

 
ภาพท่ี 13 แสดงหนาจอศูนยสรางคานิยม 
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 3. กระบวนการประเมิน (Evaluation process) ในกระบวนการนี้ เปนการ
ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของผูเรียนบน
พื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย โดยอาศัยพื้นฐานการประเมินของ สุมาลี ชัยเจริญ 
(2557) พบวานวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของผูเรียนบนพื้นฐาน             
ภูมิปญญาและมิติวิถีไทย มีคุณภาพ ท้ัง 5 ดาน คือ (1) การประเมินผลผลิต ที่ประเมิน
โดยผูเชี่ยวชาญ สามารถสรุปไดวา การออกแบบนวัตกรรมฯ มีความสอดคลองกับ
หลักการและทฤษฎีที่นํามาเปนพื้นฐาน และสามารถสงเสริมการสรางความรูของผูเรียน
บนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย ซึ่งมีขอเสนอใหปรับปรุงเกี่ยวกับภาษา และการ
กระตุนใหคิด รวมทั้งการใชสมรรถนะของสื่อมัลติมีเดียสําหรับการสงเสริมการสราง
ความรู (2) การประเมินบริบทการใช พบวา จํานวนผูเรียน 3 คนตอกลุมในการเรียน
ดวยนวัตกรรมฯ มีความเหมาะสมในการรวมมือกันแกปญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ชวยใหเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) การประเมินดานความคิดเห็นของผูเรียน 
พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการใชนวัตกรรมฯ เชน เปดโอกาสใหเรียนรูตามความ
ตองการของตนเอง ทําใหรูจักคิดดวยตนเอง ไดฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรในการเรียน
และการแกปญหาและสามารถคนพบคําตอบดวยตนเอง นอกจากนี้ผูเรียนสวนใหญ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการเรียนดวยนวัตกรรมฯดีกวาการสอนแบบปกติท่ีใหเรียน
จากหนังสือเรียน และทําแบบฝกหัด ซึ่งไมไดเรียนรูคนหาคําตอบและลงมือกระทําการ
เรียนรู ด วยตน เอ ง (4) ก ารประ เมิ นด านความสามารถทางด านก ารปฏิ บั ติ 
(Performance) ของผูเรียน ที่พบวา ผูเรียนสามารถสรางความรูบนพื้นฐานภูมิปญญา
และมิติวิถีไทย รวมทั้งคาเฉลี่ยระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับคานิยมพื้นฐานของผูเรียนทุก
ระดับชั้นอยู ในระดับดี ( x  = 3.42, S.D. = 0.15) และ (5) การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน ( x= 16.30, S.D. = 0.14) ซึ่งผานเกณฑรอยละ 80  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการ
สรางความรูของผูเรียนบนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย พบวา มีองคประกอบที่สําคัญ
คือ (1) สถานการณปญหา (2) ศูนยวิเคราะหปญหา (3) แหลงความรู (4) ฐานการชวยเหลือ 
(5) ศูนยพัฒนาทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล (6) ศูนยฝกปุจฉาวิสัชนา (7) ศูนยการตัดสินใจ 
(8) ศูนยฝกทดลองและพิสูจนผล (9) ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรู  (10) ศูนยภูมิปญญา              
(11) ศูนยสรางคานิยม (12) ศูนยฝกบูรณาการ  การพัฒนานวัตกรรมฯในการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับการศึกษาของสุชาติ วัฒนาชัย และคณะ (2550) ที่ไดศึกษาการออกแบบ
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นวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการคิด และงานวิจัยของสุชาติ วัฒนชัย และคณะ (2551) ที่
ไดศึกษาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูทาง
สมองของผูเรียนโดยใช Brain-based learning ที่อาศัยการนําเสนอในรูปแบบคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียซึ่งผลที่ไดคือนวัตกรรมเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และยังสอดคลองกับสุมาลี           
ชัยเจริญ และคณะ (2547) ที่ไดพัฒนาโมเดลการสรางความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสุมาลี ชัยเจริญ และคณะ (2550) ที่ไดศึกษาการออกแบบและพัฒนาโมเดลตนแบบ
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรูบนเครือขายที่สงเสริมการสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต 
แตสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ไดมีองคประกอบของนวัตกรรมที่สงเสริมการสรางความรูบน
พื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งทฤษฎีที่เปนพื้นฐานนํามาจากทฤษฎีที่
สงเสริมการสรางความรูตามแนวคิดของสังคมไทย คือ วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 วิธีการ
พัฒนาปญญาแบบโยนิโสมนสิการ วิธีการพัฒนาปญญาแบบโยนิโสมนสิการ และยังมีการ
หลอมภูมิปญญาไทยที่ไดจากการศึกษาจากที่มีทองถิ่นรวมทั้งวิเคราะหหลักการทาง
วิทยาศาสตรที่ใชในภูมิปญญา โดยที่งานของสุมาลี ชัยเจริญ และคณะ (2547, 2550) จะใช
เฉพาะหลักการตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเปนหลักและอาศัยคุณลักษณะของสื่อบน
เครือขาย (Web-based learning) สวนสุชาติ วัฒนชัยและคณะ (2550) จะใชทฤษฎี           
คอนสตรัคติวิสตเปนหลักเชนเดียวกับสุมาลี ชัยเจริญ และคณะ (2547, 2550) และมี
องคประกอบที่สงเสริมการคิด และตางจากสุชาติ วัฒนชัยและคณะ (2551) ท่ีจะมี
องคประกอบที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางสมองของผู เรียนโดยใช Brain-based 
learning ผลงานวิจัยท่ีผานมาสวนใหญจะอาศัยพื้นฐานจากทฤษฎีทางตะวันตก แตสําหรับ
ขอคนพบที่สําคัญของการวิจัยครั้งนี้คือการใชทฤษฎีการสรางความรูของคนไทยและ              
ภูมิปญญาไทยในการออกแบบและสรางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของ
ผูเรียนบนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย   
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  1. ควรศึกษาผลของการออกแบบแตละองคประกอบวาสงเสริมการสรางความรู
ของผูเรียนไดอยางไร เชน สถานการณปญหา และการออกแบบฐานการชวยเหลือ        
เพื่อนําไปใชในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูของผูเรียน
บนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถีไทย   
 2. ควรศึกษาผลของสื่อหรือระบบสัญลักษณของสื่อที่ชวยสงเสริมการสราง
ความรูของผู เรียนบนพื้นฐานภูมิปญญาและมิติวิถี ไทยที่มีตอกระบวนการทาง               
พุทธิปญญาของผูเรียน (Cognitive effect)  
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