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กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการ กรอบการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านวัฒนธรรมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง : กรณีอำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย การดำเนินโครงการนี้อาศัยความร่วมมือจากภาคีหลายภาคส่วน โดยมี 3 
หน่วยงานที่เป็นแกนนำ คือ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  โดยนางสุวารี วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการหอ
ศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดย Ms. Lydia Barraza 
ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และ แผนงาน
คนไทย 4.0 โดย ศาสตราจารย์.ดร.มิ ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานแผนงานคนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  
 ผู้ดำเนินโครงการขอขอบคุณ คุณลี อายุ จือปา ผู้ก่อตั้งกาแฟอาข่าอามา ที่ปรึกษาโครงการ ตัวแทนครู
ราชประชานุเคราะห์แม่แจ่ม ตัวแทนครูโรงเรียนสาธิตสมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิท
รวิโรฒ ขอขอบคุณ คุณพลากร วงศ์กองแก้ว ที่ปรึกษาสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน ผู้ประเมินโครงการ และ
ขอขอบคุณคณะทำงานได้แก่ คุณดวงเมือง แจ่มจำรัส ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสมิธโซเนี่ยน ผู้เชี่ยวชาญของ
โครงการ คุณกัญชลี จิตต์แจ้ง ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ
ประเทศไทย ผู้ประสานงานโครงการ และคุณจักรี เตจ๊ะวารี  ผู้จัดการแผนงานคนไทย 4.0 ที่เอื้ออำนวยและ
หนุนเสริมสนับสนุนการทำงานโครงการให้ลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
 ขอขอบคุณชุมชน ผู ้รู ้ทุกท่านที ่ให้ความเมตรตราให้ข้อมูลแก่นักเรียนในการเก็บข้อมูลทุนทาง
วัฒนธรรมและขอขอบคุณนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันตลอดโครงการ 
  
 
 

คณะทำงานโครงการ 
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บทสรปุผู้บริหาร  
(Executive Summary) 

 จากการศึกษากรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านวัฒนธรรมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง : กรณี
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย จากการศึกษาผลการดำเนินงานดังนี้ 1. กระบวนการ เล่า
เรื่อง เป็นเครื่องมือในการสร้างการตระหนักรู้ทุนชีวิตของนักเรียน ด้วยกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรม และ
การจัดนิทรรศการ เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่อง  1.1) บริบทของผู้เรียนที่เข้าร่วม 1.2) กิจกรรมการ
เดินทางของความทรงจำ (Dream Journey หรือ Memory Journey 1.3) กิจกรรมตราสัญลักษณ์ของ
ฉัน (My Logo) 1.4) กิจกรรมนิทรรศการ 2) การสัมภาษณ์เพื่อได้เรื่องเล่าจากชุมชน 2. การพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน 1) ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) 
2) ทักษะในการทำงานเป็นทีม (Collaboration Skills) 3) ทักษะในการวิเคราะห์ (Critical Skills) 4) 
ทักษะในการสร้างสรรค์ (Creative Skills) 3. การเสริมสร้างนักเรียนให้มีสำนึกด้านอัตลักษณ์ สำนึกความ
เป็นเจ้าของ และพันธกิจต่อชุมชน 1) กระบวนการสร้างความมั่นใจ 2) กระบวนการทำให้นักเรียน เป็น
พลเมืองผู้ตื ่นรู้  (Active citizen) ผู้ 3) กระบวนการเรียนรู้รากเหง้า รู ้สิทธิ รู ้ เท่าทันการเปลี่ยน 4. 
สนับสนุนการถ่ายโอนความรู้ข้ามรุ่นระหว่างนักเรียนและสมาชิกในชุมชน  1) เป็นกระบวนการการ
เชื่อมโยงสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับชุมชน 2) การสร้างและพัฒนาบทบาทของครู และพิพิธภัณฑ์ 
ในการทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ 3) การพัฒนาทักษะในการบูรณาการกระบวนการจัดเรียนรู้เข้ากับรายวิชา
ของครูที่เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบ 4) การลงทุนการสร้างคน สร้างทักษะ สร้างกระบวนการโครงสร้าง
ความรู้ใหม่ 5. จัดทรัพยากรและการฝึกอบรมให้กับครู 1) การจัดทรัพยากรและพื้นที่ให้ครูเรียนรู้จากผู้สอน
มาเป็นผู้เอื้อกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) 2) การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community based 
Learning) 3) การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Active Learning) 6. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์
ของนักเรียน จำนวนทั้งหมด 10 ผลิตภัณฑ์ดังนี้ 1) ข้าวปุ๊กหลากสี 2) ตุ๊กตาผ้าทอชนเผ่า 3) พวงกุญแจและ
ตุ้มหูย่ามชนเผ่า 4) เตหน่ากูฉบับกระเป๋า 5) กระเป๋าร่วมสมัย 6) จอกและหลอดดูดไม้ไผ่ 7) กังหันน้ำ 8) 
กระโปรงผ้าทอร่วมสมัย 9) ชุดผู้หญิงร่วมสมัย 10) กรอบรูปลายผ้าชนเผ่า 7. การสะท้อนผลการเรียนรู้จาก
โครงการของนักเรียน 1) Head ความรู้ นักเรียนได้เรียนรู้รากเหง้าวิถีชีวิตของหมู่บ้านตัวเองและหมู่บ้านเพื่อน 
เรียนรู้ด้านผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เรียนรู้การพัฒนาตัวเองและเรียนรู้การใช้ความสามารถของตนเอง 2) Heart 
ความรู้สึกและทัศนคติ นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิด เกิดความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง เกิดความประทับใจ
ในการทำงานแต่ละครั้งด้วยตัวเอง มีความสุข ดีใจ และภูมิใจที่ได้เผยแพร่วิธีชีวิตของตนเองให้กับผู้อื่นได้รับ 3) 
Hand ทักษะ นักเรียนเกิดทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์ ทักษะการลงมือปฏิบัติ ทักษะการฝึก
สมาธิของตนเอง ทักษะการนำเสนองาน ทักษะอาชีพ และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาโครงการ กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านวัฒนธรรมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง : กรณี
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อใช้การเล่าเรื่องเป็นวิธีการในการ
สร้างการตระหนักรู้ในกลุ่มนักเรียนเกี่ยวกับทุนชีวิตของพวกเขา (Life Asset) ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่แม่
แจ่ม 2) เสริมสร้างนักเรียนให้มีสำนึกด้านอัตลักษณ์ สำนักความเป็นเจ้าของ และพันธกิจต่อชุมชนแม่
แจ่มผ่านกระบวนการรวบรวมและบอกเล่าเรื ่องราว สนับสนุนการถ่ายโอนความรู้ข้ามรุ ่นระหว่าง
นักเรียนและสมาชิกในชุมชน 3) กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน/สร้างความเข้มแข็งให้กั บนักเรียน โดย
เปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีความเป็นเจ้าของกระบวนการทำงาน 4) สร้างสำนึกของความภาคภูมิใจและ
ความสนใจร่วมกันผ่านนิทรรศการและการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์และเป็นผู้ชม 5) เป็น
กระบวนการจัดทรัพยากรและการฝึกอบรมให้กับครู เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับไปช่วยนักเรียนผ่าน
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมทั้งทางวิชาการ ทางสังคม และทางอารมณ์ 6) สร้างสำนึกของ
ความภาคภูมิใจและความสนใจร่วมกันผ่านนิทรรศการและการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์
และเป็นผู ้ชม7) แสดงให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักรู ้ว่าพิพิธภั ณฑ์ ห้องสมุด และสถาบันด้าน
วัฒนธรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมีหน้าที่รับใช้ชุมชนในฐานะแหล่งความรู้และเป็นพื้นที่ทาง
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนได้ 8) บริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้กับครูเพื่อให้
พวกเขาสามารถกลับไปช่วยนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมทั้งทางวิชาการ ทางสังคม 
และทางอารมณ์  
 จากการศึกษาพบว่า 1. กระบวนการ เล่าเรื่อง เป็นเครื่องมือในการสร้างการตระหนักรู้ทุนชีวิต
ของนักเรียน ผ่านกิจกรรมกลุ่ม และการจัดนิทรรศการ เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่อง 2. เกิดการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน ทั้งทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม 
ทักษะในการวิเคราะห์ และ ทักษะในการสร้างสรรค์  3. การเสริมสร้างนักเรียนให้มีสำนึกด้านอัตลักษณ์ 
สำนึกความเป็นเจ้าของ และพันธกิจต่อชุมชนผ่านกระบวนการสร้างความมั่นใจ กระบวนการทำให้
นักเรียน เป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ กระบวนการเรียนรู้รากเหง้า รู้สิทธิ รู้เท่าทันการเปลี่ยน 4. สนับสนุนการ
ถ่ายโอนความรู้ข้ามรุ่นระหว่างนักเรียนและสมาชิกในชุมชนผ่านกระบวนการการเชื่อมโยงสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับชุมชน การสร้างและพัฒนาบทบาทของครู และพิพิธภัณฑ์ ในการทำหน้ าที่ส่งต่อ
ความรู้ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการกระบวนการจัดเรียนรู้เข้ากับรายวิชาของครูที่เข้าร่วมโครงการ
รับผิดชอบ 5. จัดทรัพยากรและการฝึกอบรมให้กับครูผ่านการจัดทรัพยากรและพื้นที่ให้ครูเรียนรู้จาก
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Abstract 
A Framework for Community-Centric Cultural Sustainability, The Case of Mae Chaem 

District, Chiang Mai, Thailand. has the following objectives:  
 1) To use storytelling as a method to raise awareness among students of the 

importance of their life as an asset in the communities of Mae Chaem area,  
2) To build capacity in students of a sense of identity, ownership, and commitment to 

the Mae Chaem community through the process of collecting and telling stories which support 
the transfer of knowledge across generations between students and community members, 

 3) To stimulate student learning and strengthen student confidence by providing the 
opportunity to take ownership of the work process, 

 4) To create a sense of pride and shared interest through exhibitions and participation 
with the community members who are the interviewees and attendants at the exhibitions, 

 5) To allocate resources and train teachers so that they can return to help students 
through a holistic learning process in academic, social, and emotional aspects, 

 6) To create awareness among the students, that museums, libraries and cultural 
institutions are part of the community and have a duty to serve the community as a source 
of knowledge and a space for community activities. 

The study found that: 
1) The storytelling process was a tool to raise awareness of students' Life Asset through 

group activities and exhibition. These activities became the tools for storytelling, 
 2) Development of learning skills in the 21st century for students in communication, 

teamwork, analysis, and creativity, 
 3) Through building capacity, students develop a sense of identity, ownership, and 

commitment to the community. Students became active citizens, knew their roots and rights, 
and were adaptable to change, 

 4) There was a support in the transfer of knowledge across generations between 
students and members of the community through the process of building the relationship 
between students and the community. In addition, teachers’ and museums’ role were 
developed in transferring knowledge, and developing skills to integrate the learning process 
with the teachers’ courses, 

 5) Teachers were allocated resources and training and were provided space to 
become facilitators, using community-based learning process and learning through real action, 

 6) Students created 10 projects. 
 7) Reflection was done to learn from the results of the student projects to assess the 

Head - Knowledge, Heart - Feelings and Attitudes, and Hand - Cultural Skills. 
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บทที่ 1 บทนำ 
 

1.ที่มาของความสำคัญ1   
1.1.1 ความทา้ทายและโอกาส 
แม่แจ่มเป็นหนึ่งใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายขอบด้านทิศตะวันตกของ

จังหวัด ในหุบเขาใกล้กับดอยอินทนนท์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่มีความสูงมากที่สุดของประเทศไทย แม้ว่าจะห่าง
จากตัวจังหวัดเพียงประมาณ 117 กิโลเมตร แม่แจ่มกลับดูเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลกันคนละโลกกับศูนย์กลางความ
เจริญของตัวเมือง หากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแม่แจ่ม เราจะพบเรื่องเล่า 2 แบบ คือ เรื่องแรกเป็นเรื่องเล่า
เกี่ยวกับความแร้นแค้น ไม่ว่าจะเป็นพิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว การทำไร่เลื่อน
ลอย การทำลายป่า มลพิษจากหมอกควัน และฝุ่นละออง หรือ ความยากจนอันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้าน
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและโอกาสด้านการทำงาน ส่งผลให้ประชากรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก 
เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการศึกษาและการศึกษาระดับสูง ถนนหนทาง ไฟฟ้า และความสะดวกสบาย
ด้านอื่นๆ ของชีวิตสมัยใหม่  

อย่างไรก็ตาม เรื่องเล่าในแบบที่สองกลับเป็นเรื่องของสินทรัพย์ เนื่องจากแม่แจ่มเป็นพื้นที่ที่มีหลาย
ชนเผ่าอาศัยอยู่ (ไทยวน ปกาเกอะญอ ลัวะ ม้ง และลีซู) จึงไม่เพียงเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม หากยังเต็มไปด้วยเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่ทำให้พื้นที่ที่อยู่ร่วมกันแห่งนี้มีความพิเศษ เรื่องราวของ
ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม ผู้ประกอบการด้านสังคม นักการศึกษา และผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหลายผู้ซึ่งได้ออกไปเผชิญโลกกว้าง สร้างเนื้อสร้างตัวและสั่งสมประสบการณ์มาแล้ว พวกเขาได้ตัดสินใจ
หวนกลับมายังแม่แจ่มที่ซึ่งพวกเขาภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ ที่ที่พวกเขารู้สึกถึงความเป็นเจ้าของอย่างจริงแท้ 
และอยากจะทุ่มเทฝากฝังชีวิตเอาไว้ ไม่ว่าเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาของพวกเขาจะเป็นอย่างไร แม่แจ่มเป็นที่เดียว
ที่พวกเขาเรียกว่าบ้าน 

เรื ่องเล่าในแบบที่สองนี้ยังเป็นเรื ่องราวของผู้คนที่หล่อเลี ้ยงแม่แจ่มให้ยังคงเป็นพื้นที่ที ่มีความ
หลากหลาย มีสีสัน มีพลัง และมีความยั่งยืนอยู่ได้ในปัจจุบัน อะไรคือสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่ง
ระหว่างผู้คนเหล่านี้กับพื้นที่แม่แจ่ม ความเชื่อมโยงที่เป็นสายใยนำไปสู่ความรู้สึกอันลึกซึ้งของพันธกิจและ
ความปรารถนาที่จะยกระดับความกินดีอยู่ดีในชุมชนของพวกเขา? อะไรคือสิ่งที่ช่วยสร้างพลังให้กับพวกเขา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันลงมือทำและลงทุนในชุมชนของพวกเขา? เราจะสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับเยาวชนผู้ซึ่งจะเป็นคนรุ่นอนาคตต่อไปของแม่แจ่ม ให้มีแรงขับเคลื่อนสังคมในลั กษณะคล้ายคลึงกันได้
อย่างไร? เราจะทำอย่างไรให้เยาวชนมาเข้าร่วมและได้รับการเตรียมการสำหรับการค้นคว้า การคิด การปฏิบัติ 
และเติบโตได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะ ปลูกฝังให้พวกเขาได้รับรู้พันธกิจและความเป็นเจ้าของชุมชน 
และการลงทุนในอนาคตร่วมกัน? 

แม้ว่า การพัฒนาเยาวชนกรณีแม่แจ่มนี้จะดูเป็นเรื่องจำเพาะที่ดำเนินการในระดับท้องถิ่น แต่สิ่งนี้
คือจิ๊กซอร์ตัวหนึ่งที่จะใส่ลงไปในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับชาติได้ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 
รัฐบาลไทยได้มีการประกาศแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื ่อกระตุ้นการพัฒนาประเทศให้ไปสู่ระดับที่มี
ความก้าวหน้ามากกว่าเดิม โดยกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สุขภาวะทางสังคม ค่านิยมของมนุษย์ 
และการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม แผนงานคนไทย 4.0 ซึ่งได้รับการอุดหนุนทุนดำเนินการจากสำนักงานการ
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วิจัยแห่งชาติ (วช) ถือเป็นแผนงานสนับสนุนการวิจัยและขับเคลื่อนงานวิจัยที่จะนำไปสู่การออกแบบนโยบาย
สาธารณะเพื่อตอบคำถามสำคัญว่าจะลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ของไทยอย่างไรเพื่อให้คนไทยในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ ด้านสังคม และด้านอารมณ์ และ
เป็นทุนมนุษย์ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปได้ การเรียนรู้จากกรณีของแม่แจ่มไม่เพียงแต่จะมีคุณูปการใน
ทางตรงต่อยุทธศาสตร์การศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ระดับชาติเท่านั้น แต่ยังถือเป็นโมเดลที่สามารถ
ปรับไปใช้กับชุมชนในพื้นที่อื่น หรือขยายกรอบการดำเนินการในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศต่อไปได้  

“โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแม่แจ่ม 
และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31” มีประชากรจำนวน 68,185 คน ในอำเภอแม่แจ่ม อยู่อาศัยในพื้นที่ 215 
หมู่บ้านที่มีความห่างไกลและกระจายตัวอยู่บนพื้นที่กว้าง 3,361,151 ตารางกิโลเมตร ที่มีความกันดารและภูเขาที่
แห้งแล้ง ประชากรส่วนใหญ่มาจากหลากหลายชนเผ่าทั้ง ปกากญอ ลั๊วะ ม้ง และลีซู อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม และ
แรงงานรับจ้าง ซึ่งมีความเป็นอยู่ยากจน การเข้าถึงพื้นที่มีข้อจำกัดและอาจใช้เวลาในการเดินทาง 2 ถึง 3 วัน ระหว่าง
หมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง ความท้าทายทางภูมิศาสตร์และการเดินทางเหล่านี้กลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญใน
การจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของแม่แจ่ม ด้วยเหตุนี้ เยาวชนจำนวน 3,709 คน ที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 13 ปี จาก 
141 หมู่บ้าน (หรือ 2 ใน 3 ของหมู่บ้านทั้งหมดในแม่แจ่ม) จึงไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ บางส่วนจำเป็นต้องย้าย
ถิ่นฐานตั้งแต่อายุน้อยๆ เพื่อไปเรียนในเมือง หรือในตัวอำเภอ เพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทำให้พวกเขาต้องห่าง
ครอบครัวและการสนับสนุนของชุมชน สถานการณ์ดังกล่าวนำไปสู่ปัญหาสังคมตามมาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของเด็กถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้าย การไร้บ้าน ความยากจน หรือการถูกบังคับให้ใช้แรงงาน 

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้น
ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชชนนี “สมเด็จย่า” ที่ทรงเห็นถึงความสำคัญของ
การศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ยากจน ขาดโอกาส เข้าไม่ถึงระบบการศึกษา โดยเฉพาะเด็กชาติพันธุ์  
จึงทรงพระเมตตารับโรงเรียนชาวเขาและประชาชนแดนไกลคมนาคมของตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์
การเรียนชุมชนชายไทยภูเขาของ กรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน (กศน.) ไว้ในอุปถัมภ ์
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีการจัดตั้งสถานศึกษาพิเศษชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” จัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษา โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกันของโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า กศน. และองค์การบริหารส่วน
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมตอนต้น จนมาถึงปี พ.ศ. 2552 ได้
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนสาธิต
ชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม เพื่อให้เป็นต้นแบบโรงเรียนสาธิตทางเลือก
สำหรับเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุมชนห่างไกล รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยสร้างองค์ความรู้
ศึกษาศาสตร์ชุมชนและเป็นสถานที่ฝึกสอนของนิสิตฝึกสอนจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกด้วย 

เช่นเดียวกับที่คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของอำเภอแม่แจ่มได้ยื่นข้อเสนอโครงการ
ไปยังมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้พิจารณาสร้างโรงเรียนประจำที่เปิดโอกาสให้
เยาวชนในอำเภอแม่แจ่มได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ในปี พ.ศ. 2541 จึงได้มีการก่อตั้งโรงเรียนราชประชา 
นุเคราะห์ 31 ขึน้เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาจากชุมชนต่าง ๆ ในอำเภอแม่แจม่
และพื้นที่ใกล้เคียง ในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 จำนวน 30 ชั้นเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 787 คน ตั้งแต่ก่อตั้งเป็นต้นมาโรงเรียนแห่งนี้ได้อุปการะเด็กกำพร้า
หรือเยาวชนที่ขาดแคลนผู้ดูแล เยาวชนจากพื้นที่ห่างไกล เยาวชนยากครอบครัวที่ยากจนข้นแค้น (มีรายได้
ครัวเรือนน้อยกว่า 20,000 บาทต่อปี) รวมถึงเยาวชนที่มีประวัติการถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้าย 
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แม้ว่าโรงเรียนจะสามารถช่วยในเรื่องของการจัดหาห้องเรียนเพื่อให้การศึกษาพื้นฐานรวมทั้งพื้นที่ปลอดภัย
แก่การพักพิงสำหรับนักเรียนเหล่านี้ กระนั้นโรงเรียนและการศึกษาโดยทั่วไปของอำเภอแม่แจ่มก็ยังคงด้อยคุณภาพ
ในหลายประการ จากการสัมภาษณ์ครูผู้นำสองคนในเดือนมีนาคม 2563 คือ ครูวิเศษ ฟองตา (รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31) และครูสิงหา แซ่ตึ้ง (อดีตรักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตสมเด็จย่า 
โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ปรากฏชัดเจนว่า มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาครูผู ้สอนให้มี
ความสามารถมากกว่าการสอนทางวิชาการ แต่จำเป็นต้องมีทักษะความรู้ในการช่วยนักเรียนให้มีการเรียนรู้ในเรื่อง
สังคมและอารมณ์ รวมไปถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อให้พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จในชีวิต
เมื่อออกไปใช้ชีวิตในโลกนอกห้องเรียน ครูผู้นำทั้งสองคนยังเห็นควรที่จะสร้างเครือข่ายครูในพื้นที่เพื่อแบ่งปัน
ประสบการณ์การเรียนการสอน และสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน ครูทั้งสองคนจึงตกลงที่จะเข้าร่วม
โครงการนี้ โดยจะรับบทบาทเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) เป็นผู้สืบต่อแนวทางรวมทั้งเครื่องมือและ
วิธีการต่าง ๆ ของโครงการให้กับนักเรียนรุ่นใหม่ๆ ต่อไปคาดว่าภายหลังจากมีรุ่นแรกแล้วจะมีรุ่นต่อๆ ไปเพื่อพัฒนา
แนวทางของโครงการให้สามารถปฏิบัติได้ดีย่ิงขึ้นกระทั่งสามารถสร้างเป็นเครือข่ายของการทำงานใหญ่ต่อไปได้  

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (หน่วยงานภายใต้เทศบาลนครเชียงใหม่) สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และแผนงานคนไทย 4.0 จะเป็นผู้สนับสนุนครูและนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้
เข้าร่วมในโครงการนี้ รวมทั้งจัดหาหัวหน้าโครงการเพื่อทำหน้าที่ดูแลบริหารโครงการให้ ทั้งนี้แผนงานคนไทย 4.0 
และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ในการร่วมมือกันเพื่อ
ทำงานวิจัยและการขับเคลื่อนโครงการวิจัยต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ของแผนงานคนไทย 4.0 อยู่ก่อนแล้ว ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็
เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้จึงแสดงเจตจำนงที่จะสนับสนุนเงินทุนดำเนินการโครงการนี้ร่วมกับทาง
แผนงานคนไทย 4.0 ในขณะที่หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่จะให้พื้นที่สำหรับการจัดนิทรรศการรวมทั้ง
สนับสนุนเจ้าหน้าที่บุคลากรของหอศิลป์ในช่วงการจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ ทั้ง 3 หน่วยงานนี้ยังจะช่วยนำพา
โครงการนี ้เชื ่อมโยงกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั ้งในระดับท้องถิ ่นคืออำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และใน
ระดับประเทศ ผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

 
1.1.2 ภาพรวมของโครงการ 
โครงการนี้เริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่าคนคือผู้สร้างชุมชน ด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คนผ่านเรื่องเล่า (พวก

เขาคือใคร? พวกเขาให้ความสำคัญกับเรื่องใด? อะไรคือความท้าทายหรือความยากลำบากที่พวกเขากำลัง
เผชิญอยู่? ความหวังและความฝันของพวกเขาคืออะไร?) นักเรียนไม่เพียงแต่เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนของพวกเขา
เท่านั้น แต่ยังมีโอกาสได้ย้อนกลับมาคิดถึงตัวตนของพวกเขาเอง และช่วยถ่ายทอดสำนึกทางอัตลักษณ์ สำนึก
ความเป็นเจ้าของ และแรงบันดาลใจของพวกเขา  

นักเรียนจะเป็นหัวขบวนหลักของโครงการน้ี โดยมีครู ภัณฑารักษ์ และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เป็นพี่เลี้ยง
ที่คอยสนับสนุน ในช่วงเริ ่มต้นโครงการครูอาสาสมัครของโรงเรียนที ่เข้าร่วมโครงการจะทำงานร่วมกับ
ภัณฑารักษ์เพื่อเรียนรู้การใช้ทรัพยากร ประสบการณ์ รวมทั้งเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ที่มีอยู่ของพิพิธภัณฑ์
เพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนรู้ และสร้างทักษะให้กับนักเรียนอีกทอดหนึ่ง หลังจากนั้นครูก็จะนำนักเรียน  
ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการมาเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ร่วมกัน ขณะที่ภัณฑารักษ์ก็จะช่วยนักเรยีนให้
เรียนรู้วิธีคิดแบบภัณฑารักษ์ จากนั้นจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดคุยถกเถียงกันเพื่อเลือกหัวข้อหรือประเด็น
เกี่ยวกับแม่แจ่มที่พวกเขาอยากบอกเล่า ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภูมิหลังของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมทั้งสองโรงเรียน
แล้ว หัวข้อที่นักเรียนเลือกอาจเป็นไปได้ตั ้งแต่เรื ่องงานหัตถศิลป์พื ้นถิ ่นของชนเผ่า ไปจนถึงวิถีชีวิตอัน  
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มีเอกลักษณ์ของพวกเขา เมื่อนักเรียนเลือกประเด็นที่สนใจได้แล้ว นักเรียนก็จะไปสัมภาษณ์สมาชิกในชุมชน
ของพวกเขา รวบรวมเรื่องราว และแบ่งปันเรื่องเล่าเหล่านั้นกับเพื่อนร่วมชั้นและครูผู้สอน จากนั้นนักเรียนก็จะ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบท แล้วจึงวิเคราะห์และถกเถียงกับเพื่อนร่วมชั้นและครูว่าแต่ละคนอยากนำ
เรื่องไหนไปบอกเล่าและจะมีวิธีการบอกเล่าอย่างไรบ้างในนิทรรศการที่จะมีการจัดขึ้นในตอนท้าย นักเรียนจะ
มีการนำเสนอแนวความคิดของพวกเขากับครูและภัณฑารักษ์ และจัดทำนิทรรศการโดยคำแนะนำของ
ภัณฑารักษ์ นิทรรศการดังกล่าวนี้จะนำเสนอให้ชุมชนในพื้นที่แม่แจ่มก่อนจะนำไปจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม
เชียงใหม่ จัดแสดงที่กรุงเทพฯ และอาจนำกลับมาจัดวางในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปในชุมชนแม่แจ่ม  

กระบวนการทั้งหมดของโครงการคาดว่าจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 1 ปี ตั้งแต่การอบรมพัฒนา
ครูร่วมกับภัณฑารักษ์ การทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน การจัดนิทรรศการ และการประเมินโครงการ  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ: โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 

2.1) เพื่อใช้การเล่าเรื่องเป็นวิธีการในการสร้างการตระหนักรู้ในกลุ่มนักเรียนเกี่ยวกับทุนชีวิต
ของพวกเขา (Life Asset) ในชุมชนที ่อยู ่ ในพื ้นที ่แม่แจ่ม ไม่ว่าจะเป็น ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
สิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม (เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีเครื่องมือ ทักษะ และ
ความสามารถด้านการเรียนรู้ ผ่านการฝึกฟังแบบตั้งใจ การสัมภาษณ์ การเก็บสะสมเรื่องราว การเล่า
เรื่องและการสร้างนิทรรศการ  

2.2) เสริมสร้างนักเรียนให้มีสำนึกด้านอัตลักษณ์ สำนักความเป็นเจ้าของ และพันธกิจต่อชุมชน
แม่แจ่มผ่านกระบวนการรวบรวมและบอกเล่าเรื่องราว สนับสนุนการถ่ายโอนความรู้ข้ามรุ่นระหว่าง
นักเรียนและสมาชิกในชุมชน 

2.3) กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน/สร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้พวกเขา
ได้มีความเป็นเจ้าของกระบวนการทำงาน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่จะรวมบรมและประเมินข้อมูล  
มีพลังในการตัดสินใจและมีความสามารถในการบอกเล่าเรื่องเล่าของพวกเขาเอง  

2.4) สร้างสำนึกของความภาคภูมิใจและความสนใจร่วมกันผ่านนิทรรศการและการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์และเป็นผู้ชม  แสดงให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักรู้ว่าพิพิธภัณฑ์ 
ห้องสมุด และสถาบันด้านวัฒนธรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมีหน้าที่รับใช้ชุมชนในฐานะแห่ง
ความรู้และเป็นพื้นที่ทางกิจกรรมต่างๆของชุมชนได้  

2.5) เป็นกระบวนการจัดทรัพยากรและการฝึกอบรมให้กับครู เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับไป
ช่วยนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมทั้งทางวิชาการ ทางสังคม และทางอารมณ์  

2.6) สร้างสำนึกของความภาคภูมิใจและความสนใจร่วมกันผ่านนิทรรศการและการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์และเป็นผู้ชม 

2.7) แสดงให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักรู้ว่าพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และสถาบันด้านวัฒนธรรม
นั้นเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมีหน้าที่รับใช้ชุมชนในฐานะแหล่งความรู้และเป็นพื้นที่ทางกิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชนได้  

2.8) บริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู ้และการฝึกอบรมให้กับครูเพื ่อให้พวกเขาสามารถ
กลับไปช่วยนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมทั้งทางวิชาการ ทางสังคม และทางอารมณ์  
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1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แม่แจ่ม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 
 
1.4 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

เป็นนักเรียนมัธยมศึกษา (โดยเฉพาะมัธยมปีที่ 3 และมัธยมปีที่ 6)ในประเทศไทย นักเรียนจะเผชิญกับ
การตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตในช่วงมัธยมศึกษา โดยช่วงที่กำลังจะจบชั้นมัธยมปีที่ 3 นั้น นักเรียนจะต้อง
ตัดสินใจว่าจะต้องเลือกเรียนต่อสายสามัญ ชั้นมัธยมปลาย (ม.4 – ม.6) หรือเลือกไปต่อสายอาชีวะ สำหรับคน
ที่เลือกเรียนสายสามัญพวกเขาก็ยังต้องเผชิญการตัดสินใจอีกครั้งก่อนจบชั้นมัธยมปลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
มหาวิทยาลัยที่จะเรียน สาขาวิชาที่จะเรียน อาชีพในอนาคต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้นักเรียนในช่วง
วัยนี้ได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็น รวมไปถึงการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ และที่สำคัญ คือ การให้โอกาสพวกเขา
ได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นในช่วงวัยสำคัญของชีวิตพวกเขา   
 
1.5 แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย 

1.5.1 ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
แนวทางการดำเนินงานเพื่อหาคำตอบเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เยาวชนของเราเปี่ยมไปด้วยทักษะที่จะ

ก้าวเดินไปในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงทุกขณะ และจะทำอย่างไรที่จะปลูกฝังการรับรู้เรื่องอัตลักษณ์ ความรู้สึก
รักถิ่นฐาน  และความผูกพันกับชุมชน? คำถามเหล่านี้ล้วนไม่ใช่คำถามใหม่ ดังเช่น Partnership for 21st 
Century Skills (P21) ซึ่งเป็นความร่วมมือแบบไม่แสวงหากำไรจากผู้นำด้านธุรกิจ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
และผู้วางแผนนโยบาย ก็ได้มีการระบุทักษะความสามารถและการจัดการการเรียนรู้ที่จำเป็น เพื่อประสบ
ความสำเร็จในสังคมและการทำงาน ทักษะเหล่านี้รู ้จักกันในชื่อ ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการให้
ความหมายของความหมายของทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ได้มีหลายความหมาย 
หลายนิยามดังน้ี 

ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ตามความหมายของ กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และจรัสศรี เพ็ชรคง (2559) 
ประกอบด้วยทักษะการรู้หนังสือคือการอ่าน การเขียน การคำนวณ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ความร่วมมือ การ
ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทั้งอาชีพ และการเรียนรู้  
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ภาพที่ 1 Partnership for 21st Century Skills (P21) 

 ซึ่งได้สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยสำคัญของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หรือเรียกย่อๆ 
ว่า เครือข่าย P21 พัฒนากรอบแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ขึ้นจากความเชื่อที่ว่านักเรียนต้อง
เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จใน การดำเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งได้รับการยอมรับกันใน
วงกว้างต่อการนำไปปรับใช้ในแต่ละบริบทของสังคม เนื่องจากสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนของ
โลกยุคใหม่ โดยสะท้อนความเป็นไปได้ในด้านต่างๆของ การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21 มีการนำเสนอ
ความคิดอย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบเพื่อใช้ในการปรับความคิดและฟื้นฟูการศึกษา โดยนำองค์ประกอบ
ทั้งหมดมารวมกันทั้งผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้กลายเป็น
กรอบความคิดรวบยอด ดังภาพที่ 1 

และศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช (2556) ได้กล่าวถึงการสร้างการกระบวนการเรียนรู้สู่
ศตวรรษที ่21 ไว้ว่าประกอบด้วยหลัก 7 ประการคือ 
 1. ต้องเข้าใจความรู้เดิมของผู้เรียน เพราะในปัจจุบันการเข้าถึงความรู้ทำได้ง่าย จากความเจริญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ผู้คนค้นหาความรู้ได้โดยง่าย ซึ่งความรู้ที่แต่ละคนได้มานั้นอาจจะมีทั้งที่ถูกต้องและไม่
ถูกต้อง ผู้สอนจึงต้องประเมินและหาวิธีจัดการหรือการสอนให้กับเด็กในการมีความรู้ที่ถูกต้องก่อน “ไม่อย่างนั้น
เด็กจะผิดไปเรื่อย ๆ และพอเรียนชั้นต่อๆไปเขาก็จะเรียนไม่รู้เรื่องและจะเบื่อเรียนนี่คือหัวใจสำคัญ” 
  2. การจัดระบบความรู้ (Knowledge Organization) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพราะการจัดระเบียบความรู้ในสมองจะช่วยให้สามารถนำความรู้มาใช้ได้ทันท่วงทีและถูกกาลเทศะ ซึ่งคนที่
สามารถจัดระบบความรู้ในสมองได้ดีจึงเรียนหนังสือได้ดี สามารถเชื่อมโยงความรู้ ที่มีอยู่กับบริบทเพื่อการใช้
งานได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที 
 3. แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ (Inspiration) เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมาก ที่จะทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้
อยากเป็นและอยากทำ ดังนั้นครูที่ดีจะต้องมีวิธี และมีความเอาใจใส่ที่จะสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้ผู้ 
เรียน ยิ่งกับเด็กที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์แล้วสิ่งนี้เป็นส่วนที่สำคัญ เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้จะมีความรู้สึกด้อยกว่าเด็ก
ธรรมดาที่อยู่บนพ้ืนเรียบ 
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 4. การเรียนที่ถูกต้อง ผู้เรียนจะต้องเรียนจนรู้จริงหรือที่ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Mastery Learning 
การเรียนจนรู้นั้นคือการที่ผู้สอนนั้นสอนให้เด็กมีความรู้และเข้าใจกับสิ่งที่ครูสอนไป และนำไปใช้ประโยชน์ 
หรือการประยุกต์ในชีวิตได ้
 5. การสอนโดยการปฏิบัติและป้อนกลับ ในการออกแบบการเรียนนั้นจะต้องรู้ว่าต้องการให้เกิดการ
เรียนรู้อะไร ออกแบบอย่างไรให้ผู้เรียนทำอะไรเพื่อให้ได้อะไรและวัดได้อย่างไร ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ แล้วครู
ต้องให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียน ศิลปะของการให้ข้อมูลป้อนกลับสำคัญมากเพราะจะทำให้การ
เรียนสนุกเป็นการให้รางวัล (Rewarding) อย่างหนึ่ง เรียนแล้วเกิดความสุข เกิดความมั่นใจในตัวเอง รู้ ว่าอะไร
ที่ทำได้ดีรู้ว่าอะไรที่จะต้องปรับปรุง 
  6. พัฒนาการของผู้เรียนและบรรยากาศของการเรียน การเรียนในปัจจุบัน ต้องเรียนเป็นทีม เพราะ
โลกปัจจุบันนั้นความร่วมมือ (Collaboration) สำคัญกว่าการแข่งขัน (Competition) ทักษะของความร่วมมือ
กับผู้อื่นต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทำจริงตั้งแต่ตอนเรียน คือต้องให้นักเรียน เรียนรู้การทำงานเป็นทีม (Team 
Learning) นี่คือหลักการเรียนที่สำคัญที่สุด และบรรยากาศของการเรียนที่สำคัญคือไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือ
ผิด เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของความคิดที่หลากหลาย ฟังซึ่งกันและกัน ผลลัพธ์สุดท้ายผู้เรียนจะเข้าใจว่าเรื่อง
แบบนี้เพ่ือนคิดอย่างนี้ คิดได้หลายแบบ 
 7. ความสามารถในการกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ (Self - Directed Learner) ทักษะนี้ไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้จากการสอน แต่ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทั้งในเรื่องการคิดละการลงมือทำ
จริง ทั้งนี้ครูจะต้องรู้ว่าผูเ้รียนมีวิธีการเรียนอย่างไรและปรับปรุงวิธีการเรียนให้เหมาะสม 
  หลักการทั้ง 7 ประการนี้ หากผู้สอนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาพยาบาลได้ ไม่ว่าจะสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based 
Learning, PBL) การสอนโดยกรณีศึกษา (Case-Based Learning, CBL) หรือ การสอนโดยสถานการณ์จำลอง 
(Simulation-Based Learning, SBL) หรือวิธีการอื่นใดก็ตาม เพราะหากผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการคิด
และมีความเข้าใจในตัวผู้เรียน และปรับบทบาทเป็นผู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ขณะเดียวกันตัวผู้เรียนเอง
ก็ตอ้งมีความ สนใจใฝ่รู้ด้วย ก็จะเกิดการเรียนรู้ได้ดี โดยตัวแปรสำคญัของการเรียนรูท้ักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
 WEF กำหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 ไว้ทั้งหมด 16 ทักษะ ซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของ ทักษะการใช้ชีวิต
ให้เหมาะกับบริบทของโลกปัจจุบัน ทักษะในการจัดการกับความท้าทายในชีวิต และทักษะการรับมือกับโลกที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยกระบวนการที่ใช้ในการสร้างทักษะเหล่านี้ไม่สามารถสร้างได้จากกระบวนการที่ใช้
ในห้องเรียนแบบเดิม ๆ ได้ ดังนั ้นการใช้ Gamification & Game-Based Learning, Simulation Game, 
และ Coach & Facilitator เป็นหนึ ่งในกระบวนการที ่ช่วยขับให้เกิดการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่  21 
โดยเฉพาะด้าน Social & Emotional Skill ได ้โดยแบ่งเป็น 3 หมวด 
 1. Foundational Literacies   กลุ่มทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ใน ‘การปฏิสัมพันธ์กับบริบทที่
แตกต่างกัน’ ซึ่งแปลง่ายๆก็คือ ‘อยู่ที่ไหนแล้วต้องใช้อะไรบ้าง’ นั่นเอง เพราะเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆได้
ก่อให้เกิดบริบทการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทักษะเหล่านี้ได้แก่ การใช้ภาษา ( Literacy) การ
คำนวณ (Numeracy) การใช้เทคโนโลยี ( ICT Literacy) การใช้ว ิทยาศาสตร์กับสิ ่งรอบตัว (Scientific 
Literacy) การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม (Cultural & Civic Literacy) หรือแม้กระทั่ง การจัดการ
ด้านการเงิน (Financial Literacy) ที่รวมไปถึง วิธีการเป็นผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneurship ก็นับเป็น
ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตเช่นกัน 

2. Competencies   กลุ่มทักษะที่ต้องนำมาใช้ใน ‘การจัดการกับปัญหา’ หรือความท้าทายที่ต้องเจอ
ในชีวิต โดยกลุ่มทักษะนี้จะเป็นทักษะสำคัญที่ใช้ร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกจุด (Critical Thinking) 
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สร้างวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creativity) รวมทั้งสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น (Communication& 
Collaboration) เพื่อแก้ปัญหานั้นให้ได้ กลุ่มทักษะนี้มักถูกเรียกย่อๆว่า ‘4C’ จัดได้ว่าเป็นทักษะหลักที่ทำให้
มนุษย์เราเหนือกว่าคอมพิวเตอร์ คือ เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ยังทำไม่ได้ เช่น เด็กที่กำลังเรียนอยู่ในตอนนี้ เมื่อโต
ไปจะต้องเจอกับความท้าทายที่ซับซ้อนของปัญหาว่าจะทำยังไงให้มีน้ำดื่มที่สะอาด ถูกและเพียงพอสำหรับคน
ทั้งโลก? หรือ การหาพลังงานทางเลือกแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีอยู่? ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความซับซ้อน ปัจจัย และ
ข้อจำกัดต่างๆ ให้ต้องคำนึงถึงมากกว่า ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหาให้เจอ (Critical Thinking) อีกทั้งยังต้องการความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ (Creativity) ใน
การสร้างไอเดียเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดไอเดียนั้นออกมาให้ได้ (Communication)นอกจากนี้ยัง
ต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความสามารถหลากหลายและมีความแตกต่างกัน (Collaboration) เพื่อ
แก้ปัญหาร่วมกันให้ได ้

 
ภาพที่ 2 กรอบการเรียนรู้แบบ 4C (4C Framework) 

 
3. Character Qualities  กลุ่มทักษะที่ใช้ใน ‘การจัดการตัวเองกับสภาพสังคม’ ที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว เช่น ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) การริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) ความพยายามในการ
บรรลุเป้าหมายที่ตั ้งไว้ (Persistence/Grit) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม 
(Adaptability) ความเป็นผู้นำ (Leadership) และ ความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural 
Awareness) ด้วยเหตุว่าความรวดเร็วของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เด็กยุคใหม่ต้องก้าวตามให้ทัน 
ทักษะเหล่านี้จึงมีความสำคัญมากขึ้น เพื่อที่จะได้ไม่เป็นคนที่ตามหลังคนอื่นอยู่เสมอ และเป็นคนที่มีคุณภาพ 
(Character Qualities) เช่น โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพัฒนาที่เร็วมาก เด็กจำเป็นต้องมีความ
อยากรู้อยากเห็นในระดับที่เหมาะสม (Curiosity) เพื่อให้ตัวเองสามารถทันโลกและทันคนอื่น ประกอบกับการ
มีความคิดริเริ่ม (Initiative) ความต้ังมั่น (Persistence) และความเป็นผู้นำในการรวมทีม (Leadership) ถึงจะ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกมาให้กับโลกใบนี้ได้สำเร็จนั่นเอง 

ซึ่งดังกล่าวนี้เป็นทักษะเฉพาะทางขั้นพื้นฐาน’ (Literacies) ในบริบทต่างๆที่เจอได้ทั่วไปในโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ส่วนอีก 10 ทักษะในกลุ่มที่ 2 และ 3 นั้นเป็นกลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับ ‘ทักษะการเข้าสังคม
และอารมณ์’ (Social & Emotional Learning) โดยตรง และนับเป็นกลุ่มทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้น
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ตามผลการวิจัยตลาดแรงงานของ WEF ที่ได้พูดถึงไปข้างต้น เมื่อเด็กคนหนึ่งมีทักษะครบทั้ง 16 อย่างที่ทำงาน
สอดคล้องกัน จะสามารถใช้ชีวิตอยู่รอดบนโลกในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าสภาพแวดล้อมหรือสังคมจะเปลี่ยนไป
รวดเร็วแค่ไหน และไม่ว่าจะเจอความท้าทายในชีวิตมากน้อยเพียงใดก็ตาม ทักษะเหล่านี้จะทำให้เด็กคนหนึ่ง
สามารถเรียนรู้ตลอดเวลาได้ ซึ่ง WEF เรียกว่า ‘Lifelong Learning’ หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ไม่ได้จบแค่
ตอนเราเป็นนักเรียนในห้องเรียน Punya Mishra and Kristen Kereluik (2011) 

กล่าวโดยสรุปพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักในการพัฒนา
ทักษะของนักเรียน ผู้เรียนรู้รวมทั้งครูผู้สอน  

1) ทักษะจากองค์ความรู้ในสาขาวิชาหลักและทักษะจำเป็น โดยการเรียนรู้จะต้องยึดสาขาวิชาหลักจะ
เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็น ภาษาแม่ และภาษาสำคัญของโลก ศิลปะ 
คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ทั้งนี้
การเรียนรู้จะต้องยึดหลัก 3R คือ Reading (อ่านออก) w(R)iting (เขียนได้) A(R)ithemetics (คิดเลขเป็น) 
และการเรียนรู้วิชาหลักจะต้องสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปด้วย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโลก 
(Global Awareness) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, 
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) เป็นต้น 

2) นอกจากน้ีการเรียนรู้ยังต้องเสริมด้วยทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม เพื่อการสร้างความริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือ โดย
ทักษะดังกล่าวจะช่วยเสริมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกความเป็นจริงที่ซับซ้อนในอนาคตได้ง่ายขึ้น 

3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อรองรับความเป็นอยู่ในยุคเศรษฐกิจโลกใหม่ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การมีความรู้ด้านสารสนเทศ ด้านสื่อ และด้านเทคโนโลยี จึงเป็น
ทักษะสำคัญที่ควรเสริมสร้างเพื่อให้นักเรียน มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนไปของสังคม 

4) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ เป็นการเรียนรู้เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและทำงานได้ และเป็นทักษะที่
ควรเรียนรู้ อันได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและ
ส ังคมข ้ามว ัฒนธรรม การเป ็นผ ู ้สร ้างหร ือผ ู ้ผล ิต (Productivity) และความร ับผ ิดชอบเช ื ่อถ ือได้  
(Accountability) ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility) 

สรุปแล้วกรอบการทำงานสำหรับยุทธศาสตร์และปฏิบัติการด้านการศึกษาเบื้องต้นสำหรับเด็กชนเผ่า
ชาติพันธุ์นั้นการเริ่มต้นด้วย ควรเริ่มด้วย กรอบการทำงานที่เรียกว่า 4C (4C Framework) ประกอบด้วย 
ความร่วมมือ (Collaboration) การสื่อสาร (Communication) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) และ 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) แล้วนำมาประยุกต์กับการบริหารจัดการระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่
มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาครู/ผู้เช่ียวชาญ ตลอดทั้งสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ทั้งนี้การปลูกฝัง 4C หรือความสามารถในการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น เราสามารถหา
เครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติได้จากการศึกษานอกระบบ ( Informal Education) และการศึกษาด้าน
พิพิธภัณฑ์ ดังเช่น “โครงการ Zero (Project Zero)” ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University Art 
Museums) พิพิธภัณฑ์นี้เป็นศูนย์การศึกษาทางเทคนิคของศิลปะสมัยใหม่ และศูนย์ Straus ที่มีการใช้เทคนิค
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอนุรักษ์และการศึกษาทางเทคนิคการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเริ่มมาจากบทบาท
สำคัญในการทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับโปรแกรมการสอนการวิจัยและการฝึกอบรมวิชาชีพ ประกอบด้วย
ภาพวาดประติมากรรมและภาพวาดที่สำคัญในศตวรรษที่ 19 (Shari Tishman, 2019) และสถาบันด้าน
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วัฒนธรรมอื่น ๆ ของอเมริกา เป็นต้น หากเราพิจารณาว่าแนวทางปฏิบัติการศึกษาด้านพิพิธภัณฑ์จาก
กรณีศึกษาใน “โครงการ Zero (Project Zero)” ด้วยการใช้ศิลปะ ผลงานของสื ่อทั ้งหมด รวมทั ้งงาน
ประติมากรรม การนำเสนอวัฒนธรรม เป็นการนำมาใช้ทดลองในกระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่คณะผู้วิจัยอยากปลูกฝังกรอบแนวความคิดนี้ให้กับเด็กเพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงให้นักเรียน ชุมชน และสังคม ดังนั้นแนวทางเหล่านี้ก็สามารถตอบสนองผู้เรียนได้ดีกว่า
แนวทางเดิม เช่น การเรียนรู้ในห้องเรียนตามปกติ ซึ่งไม่อาจตอบสนองเรื่องเหล่านี้แก่ผู้เรียนได้  

กระแสการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นแนวคิดที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ โดยเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบของ Internet of Things หรือ IoT 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นำไปสู่การเกิดขึ้นของการศึกษา 4.0 เพื่อเป็นทางเลือกและทางรอด
ของสังคมโลกในยุคปัจจุบัน เพราะการศึกษา 4.0 เป็นการศึกษาที่เน้น  ทักษะการคิด ทักษะการออกแบบ 
ทักษะการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลผลิตและนวัตกรรม ใหม่ๆ  ควบคู่ไปกับการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เช่น ความรับผิดชอบ ความ กระตือรือร้น คุณธรรมจริยธรรม รวมไป
ถึงภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดีไปพร้อมกันอีกด้วย (ธนภัทร จันทร์เจริญ, 2562) ซึ่งแนวคิดนี้ก็สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังที่กล่าวมาแล้ว 

และจากการศึกษาของ นฤดี ภัทรจำรัสกุล, นฤมล ธีรวัฒน์ และเคนเน็ธ แอล แคมป์ (2562). ใน
กรณีศึกษาการสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตของนักเรียนผู้พักอาศัยในหอพัก
มูลนิธิโซ่แห่งมิตรภาพ จังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์ข้อมูลจึงนำมาสู่ผลการวิจัยทุนวัฒนธรรม
ของนักเรียนมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตนักเรียน รวมทั้งการออกแบบกิจกรรม
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผนลำดับกิจกรรมทำให้นักเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมและนำไปสู่
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะต่างๆ มากขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมอย่างมาก  และข้อค้นพบที่สำคัญคือในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต เราไม่ควรมองข้ามทุนวัฒนธรรมของนักเรียนแต่ละ
คนว่าเป็นอย่างไรเพราะสามารถนำมาใช้ประกอบการสร้างกิจกรรมที่เหมาะกับแต่ละคนเพื่อให้การพัฒนา
ตนเองของนักเรียนบรรลุผลสูงสุดและพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ 

นอกจากนี้ สุวรรณี คํามั่น และคณะ ยังได้นำเสนอแนวคิดในงาน การสัมมนาวิชาการประจำปี 2551  
การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ในเรื่อง ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ที่แสดงถึงความสำคัญของ
ทุนทางวัฒนธรรมที่รวมอยู่ในทุนทางสังคม โดยพิจารณา ทั้งระดับ Micro และ Macro โดยสรุปทุนมนุษย์ที่
เป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เนื่องจากการเป็นความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง
ในระดับสังคม โดยทนมนุษย์ที่เป็นทุนทางสังคมนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจ มีน้ำใจและเอื้ออาทร 
และมีความเชื่อในระบบคุณค่าและหลักศีลธรรมที่ดี เช่น คุณธรรม วินัย ความซื่อสัตย์และจิตสํานึกสาธารณะ 
ฯลฯ ซึ่งสะทอ้นออกมาในรูปแบบของการรวมกลุ่มและเครือขา่ย 

การพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางสังคมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางสังคม (Social Productivity) โดยการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคม ทุนมนุษย์และทุนภูมิปัญญา หรือทุนทางวัฒนธรรม โดยกำหนด
ค่านิยมพื้นฐานร่วม (Core Value) สำหรับสังคมไทยและคนไทยทุกคนในการสร้างเสริมและใช้ประโยชน์ทุน
ทางสังคมระหว่างกลุ่มต่างๆ เพื่อนําไปสู่การเพิ่มผลิตภาพทางสังคม อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศให้เติบโตอยางมีคุณภาพ 
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1.5.2 กระบวนทัศน์ใหม่ของงานพิพิธภัณฑ์และสหวิทยาการการเรียนรู้ 
การศึกษากระบวนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นอีกกระบวนการ

เรียนรู้ของนักเรียน ในการนำเสนอรูปแบบ ความคิด ทัศนะคติ ความภาคภูมิใจ ความเป็นตัวตน และวิธีการ
นำเสนอในพิพิธภัณฑ์ไปสู่พิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ (Discovery Museum) มีลักษณะการเรียนรู้แตกต่างกันการ
พัฒนากระบวนการ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อสงสัยหรือแนวคิดต่างๆ ในลักษณะของการตั้ งคำถาม 
หรือการตอบคำถามแล้วเหตุผลหรือประสบการณ์ของนักเรียน ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับ Discovery museum เป็น
อีกรูปแบบของต้นแบบการเรียนรู ้เพื ่อเครือข่าย (Discovery Museum Knowledge Model) ที่เป็นการ
นำเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์ทั้งในส่วนที่แบบทางการ ไม่เป็นทางการ และกึ่งทางการ สามารถทำให้ นักเรียน 
หรือภัณฑารักษ์นำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในทั้งในและนอกห้องเรียน
สามารถสร้างและพัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์นี้ จะอยู่ภายใต้การดูแลของ
นักเรียน ทำให้เป็นตัวกระตุ้นในกระบวนการนำเสนอความเป็นตัวตนตามโจทย์ที่ได้รับมา การเกิดความอยากรู้
ในประเด็นอื่นๆ ของเพื่อนๆที่มีการจัดนิทรรศการ ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ของตนเองและการเล่าเรื ่องของคนในชุมชน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และกระตุ้น ให้ทั้ง
นักเรียน ครู และผู้เข้าชม สามารถเชื่อมโยงแนวคิด องค์ความรู้ของชุมชนจากอดีต สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นิทรรศการ การร้อยเรียงเรื่องราว และนำไปสู่การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้นอกเหนือจากสาระองค์
ความรูใ้นห้องเรียน (จุฑามาศ แก้วพิจิตร, 2559)  

 
1.5.3 กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษา มีชื ่อว่า ่ “CLTE” มีองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ 4 ด้านที่
ประกอบด้วย 1.ชุมชน (Community) 2. การจัดการเรียนรู้ (Learning) 3.เทคโนโลยี (Technology) และ 4.
การประเมินผล (Evaluation) กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้จะต้องประกอบด้วย  

1) หลักการ เป็นการเรียนรู้บนฐานของชุมชน โดยคำนึงถึงซึ่งผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติจริงและแก้ ไข
ปัญหาที่พบในชุมชน ด้วยการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันโดยใช้ความคิดที่หลากหลาย จนกระทั่งได้
รูปแบบหรือแนวทางที่สร้างสรรค์  

2) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ ไขปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  

3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ PSRA ประกอบด้วย (1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing : P) (2) ขั้น
กลยุทธ์การเรียนรู้ (Strategies : S) (3) ขั้นสู่ผลสะท้อนคิด (Reflection : R) และ (4) ขั้นประเมินประสิทธิผล 
(Assessing : A )  

4) การวัดและประเมินผล ประเมินภาพรวมของกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
จากการสะท้อนคิดของผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องทุกฝ่าย  

5) เงื่อนไขในการนำกระบวนทัศน์ไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ (1) ชุมชนให้การส่งเสริม สนับสนุน
และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน (2) ผู้เรียนลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ฝึกการคิดและการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์จริงที่พบในชุมชน และ (3) การยืดหยุ่นเวลาในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมนอก
ห้องเรียน  

การจัดการเรียนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จะทำให้นักเรียน มีความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนในรูปแบบธรรมดา และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ การค้นคว้า การแสวงหา
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คำตอบ ค้นหาความจริง ความสามารถด้านการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ (ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ,์ 2557) 
 
 1.5.4 แนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้วยการบูรณาการวิทยาการร่วมกนั 

จากปาฐกถาหัวข้อ Integrative Disciplines for Innovation Development in The 21st Century 
หรือบูรณาการวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ภายในงาน The 2nd International and 
National Conference : Multidisciplinary Innovation Development in the 1 st Century ที่
มหาวิทยาลัยกว่า 13 แห่งทั้งในและต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ไดม้ีการเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้วยการบูรณาการวิทยาการร่วมกัน ดังนี ้

ประการที ่ 1 การบูรณาการข้ามศาสตร์ ด้วยโมเดล 8C (Dr. Dan Can Do 8C Integration 
Model: Integrated Disciplinary) การบูรณาการศาสตร์ ทำให้เกิดการขยายขอบเขตขององค์ความรู้ ทำ
ให้เกิดแนวทางและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการพัฒนานวัตกรรม เกิดพลังทวีคูณในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
มากกว่าการใช้ความรู้เพียงศาสตร์เดียว โดยรูปแบบการบูรณาการความรู้มีทั้งหมด 8 รูปแบบ ได้แก่ 

1) พหุศาสตร์ (Multi-Discipline) คือ การนำศาสตร์ต่าง ๆ มาศึกษา โจทย์เดียวกัน โดยที่แต่ละ
ศาสตร์ ไม่ได้เก่ียวข้องกัน เช่น สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

2) สหศาสตร์ (Inter-Discipline) คือ การนำศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันเป็นระบบความคิด แต่ยัง
มองเห็นขอบเขตของแต่ละศาสตร์ เช่น สตรีศึกษาอเมริกันศึกษา 

3) บรรจบศาสตร์ (Cross-Discipline) คือ การนำศาสตร์ต่าง ๆ มารวมกันเป็นศาสตร์ใหม่ ณ จุด
บรรจบ โดยยังเห็นร่องรอยของศาสตร์เดิม เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

4) สรรพศาสตร์ (Trans-Discipline) คือ การบูรณาการข้ามศาสตร์ จนเกิดศาสตร์ใหม่ที่มีความ
แตกต่างจากเดิม เช่น อนาคตศาสตร ์

5) ญาติศาสตร์ (Allied or Cognated Discipline) คือ การบูรณาการศาสตร์ที่มาจากรากเดียวกัน 
เช่น สะเต็ม (STEM) 

6) ผลึกศาสตร์ (Merged Discipline) คือ การผสมผสานศาสตร์เข้าด้วยกันให้เป็นศาสตร์เดียวอย่าง
ไร้รอยต่อ เช่น เศรษฐมิติ (Econometrics) 

7) ผนึกศาสตร์ (Unified or Synergized Discipline) คือ การผนึกศาสตร์เข้าหากันจนเกิดความ
เป็นเอกภาพของศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ชีวเคม ีกลศาสตร์ควอนตัม 

8) นวศาสตร์ (Neo-Discipline) คือ การบูรณาการศาสตร์แนวใหม่ จนเกิดเป็นศาสตร์ใหม่ที่ไม่เคยมี
มาก่อน เช่น ศาสตร์การสร้างชาติ ศาสตร์การเป็นพ่อแม่ 

ประการที่ 2 การบูรณาการ 3ศ: ศาสตร์-ศิลป์-ศาส์น ด้วยโมเดล Scienartsideologue (SAI 
Model) เป็นนวัตกรรมเกิดได้จากหลากหลายแหล่งที่มาและวิธีการ ไม่ใช่เพียงการใช้ ‘ศาสตร์ (Science)’ 
เท่านั ้น แต่การพัฒนานวัตกรรมควรบูรณาการระหว่างศาสตร์ คือ การทำซ้ำธรรมชาติ (Replication of 
Nature) ศิลป์ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ (Imitation of Nature) และ ศาส์น คือ การทำสอดคล้องธรรมชาติ 
(Synchronization of Nature) เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มีความสมบูรณ์ กลมกล่อม โดยเกิดจากการใช้ความรู้
ที ่สุดพรมแดนความรู้ มีการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเหมาะสม มีศิลปะ และนำสู่ความงามแท้ และสร้าง
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 

ประการที ่ 3 การบูรณาการภาคกิจ ด้วยโมเดลความร่วมมือตรีกิจ (Dr. Dan Can Do Tri-
Sectors Model) ความรู้ในอนาคตที่จะไม่ได้อยู่ที่ภาครัฐและมหาวิทยาลัยเท่านั้น การพัฒนานวัตกรรมจึง
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ควรบูรณาการองค์ความรู้ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผนวกจุดแข็งของแต่ละภารกิจเข้าด้วยกัน 
กล่าวคือ ภาครัฐกิจมีองค์ความรู้ และบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านวิจัยและการพัฒนา ภาคธุรกิจมีเงินทุนและ
ความสามารถพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้นแบบ ไปสู ่ผลิตภัณฑ์จำหน่ายในท้องตลาด ส่วนภาค
ประชาชนมีความใกล้ชิดประชาชน จึงมีความเข้าใจความต้องการของสังคมและเข้าใจปัญหา 

ประการที ่ 4 การบูรณาการนวัตกรรมด้วยโมเดลนวัตกรรม 3 ระดับ (Dr. Dan Can Do 3I 
Innovation Model) จากแนวคิดที่ว่าทุกนวัตกรรมล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิด ซึ่งการพัฒนานวัตกรรม
ควรบูรณาการทั ้ง นวัตกรรมความคิด ( Ideation Innovation) นวัตกรรมการปฏิบัติ ( Implementation 
Innovation) และนวัตกรรมผลกระทบ (Impact Innovation) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ 
จูงใจให้คนคิด สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนและถกเถียงเชิงแนวคิด และเปิดใจกับแนวคิด
ใหม่ ๆ ส่งเสริมการนำแนวคิดสู่การปฏิบัติ และสร้างวัฒนธรรมกล้าคิด กล้าทำ กล้าลองผิดลองถูก มีโครงการ
นำร่องและขยายไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่า เลอค่า มีผลกระทบในวงกว้าง และยั่งยืน 

ประการที่ 5 การบูรณาการ Explicit knowledge และ Implicit (Tacit) knowledge เป็นการ 
บูรณาการความรู้มีทั้งที่ปรากฏ (Explicit knowledge) และความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit knowledge) เช่น 
ประสบการณ์ ความเข้าใจลึกซึ้ง เป็นต้น การพัฒนานวัตกรรมควรพยายามดึงความรู้ในตัวคนออกมาด้วย โดย
สร้างการปฏิสัมพันธ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อให้เปิดเผยความคิด และสร้างชุมชน
หรือเครือข่าย ที่มีวัฒนธรรมในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดอย่างเปิดเผย และมีผู้ร่วมสนทนาที่สามารถ
กระตุ้น หรือตั้งคำถามที่ท้าทายให้คิด เช่น มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มีการแบ่งเป็นวิทยาลัย เพื่อพบปะและใช้
ชีวิตร่วมกัน ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาจากหลายคณะและชั้นปี 

ประการที ่ 6 การบูรณาการบนฐานความรู ้ Active Knowledge Acquisition และ Passive 
Knowledge Acquisition  การได้มาซึ่งความรู้มักเกิดจากการออกแบบวิธีวิจัยและเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเจาะจง หรือที่ผมเรียกว่า Active Knowledge Acquisition แต่ในอนาคต การได้มาซึ่งความรู้จะเกิด
ในลักษณะ Passive Knowledge Acquisition มากขึ้น ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากทุกคนและทุกเวลาต่อเนื่อง 
และประมวลผลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนานวัตกรรมจึงควรบูรณาการข้อมูลและความรู้ที่ได้จากทั้งสอง
แหล่ง เพราะความรู้ทั้งสองแบบมีจุดอ่อนและจุดแข็งต่างกัน จะช่วยให้การพัฒนานวัตกรรมมีประสิทธิ์สภาพ
มากขึ้น ลดความเสี่ยงจากความล้มเหลว และพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วมากขึ้น 

ประการที่ 7 การบูรณาการคน ระบบ บริบท เป็นการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน ต้องบูรณาการ 
ทั้งคน ระบบ และบริบทนวัตกรรม โดยสร้างคนที่มีความรู้ ทักษะ และลักษณะชีวิต ตามโมเดลสมรรถนะ KSL 
31220  สร้างระบบที่จูงใจให้คนพัฒนานวัตกรรม เอื้อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมลงทุน ร่วมรับความเสี่ยง เป็น
ต้น และมีบริบทที่สนับสนุน เช่น เป็นพื้นที่น่าอยู่ ใกล้แหล่งเศรษฐกิจ แข่งขันเสรี ยุติธรรม มีความหลากหลาย
เพื่อผสมเกสรทางความคิด เป็นต้น 

ประการที่ 8 การบูรณาการความดี ความเก่ง ความกล้า เป็นการพัฒนานวัตกรรม นอกจากจะ
ขึ้นอยู่กับความเก่งของคนแล้ว การเป็นนวัตกรรมที่จะพัฒนานวัตกรรมที่มีผลกระทบอย่างยั่งยืนได้นั้น จะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างบูรณาการให้เป็น คนดี เก่ง กล้า คือ ปรารถนาที่จะทำสิ่งดี และเป็นประโยช น์เพื่อ
ส่วนรวม มีความเช่ือว่าทำได้ (Can Do Spirit) และทุ่มเทพัฒนาตนเองจนเก่ง รวมทั้งกล้าคิด กล้าทำ กล้าเสี่ยง 
กล้ายืนหยัด หากเห็นว่าเป็นสิ่งดีและมีประโยชน์  (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2564) 
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 1.5.5 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะคนไทยยุค 4.0 
 ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 คือโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่
มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความ“มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน”โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value – Based Economy) เน้นภาคการผลิตไปสู่ภาค
บริการมากขึ้นและประชากรมีรายได้สูง นั่นหมายความว่าประเทศไทยจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมเป็นของ
ตนเอง และมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพสูง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งการ
ที่จะพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้ดังนั้น การศึกษาจึงต้อง
เร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อก้าวเข้าสู่ “การศึกษา 4.0” อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเ ช่นกัน 
กล่าวคือ ในการเรียนรู้ใด ๆ ก็ตามผู้เรียนจะต้องได้รับการสอนให้มี “ความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21” ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงบริหาร ทักษะการใช้ Internet ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ และทักษะด้านจิตสาธารณะ นอกจากนี้ ครูผู้สอนควรนำแนวทาง
ของ STEM Education, Active Learning และ Problem Based Learning มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจและรู้เท่าทันโลกหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และในการจัดการเรียนรู้ทุก ๆ วิชาควรมี
ความทันสมัย มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและความถนัดของผู้เรียน ครูผู้สอน
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง และรู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยบทบาทและ
หน้าที่ของครูผู้สอนในยุคThailand 4.0 คือ เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่ทำหน้าที่หล่อหลอมให้
ผู้เรียนเกิด “ทักษะ” ด้านต่าง ๆ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ใช้การคิด
วิเคราะห์การแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เ รียนสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการ
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาได้อันเป็นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไปใน
อนาคต (พาสนา จุลรัตน์,2561) 

 การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษาไทย 4.0 จะเกิดขึ้นได้จริง มีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จได้นั้น 
หลักสำคัญต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดของการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เพียงเพื่อให้ผู้เรียน
ศึกษา ค้นคว้า คิด เขียน วิเคราะห์ วิจารณ์ และสอบผ่านเท่านั้น ให้ก้าวข้ามไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.0 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิด ได้ปฏิบัติอย่างมีอิสรเสรีภาพ ตามความถนัดและความสนใจ โดยน าองค์ความรู้ 
ความสามารถในการคิดและเทคโนโลยีมาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถออกแบบ ผลิต พัฒนา และ
ต่อยอดผลผลิตที่มีคุณค่า โดยอาศัยหลักสูตร 4.0 ที่มีเนื้อหาเปลี่ยนไปตามความรู้ในโลกยุคใหม่ เรียนรู้เฉพาะ
เรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างลึกซึ้งสอดแทรกภูมิปัญญาไทยและสังคมโลกเพื่อให้มองเห็นโอกาสและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันที่สำคัญต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสการสร้างอาชีพใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เรียน 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4.0 ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ คิด
ผลิตภาพและคิดรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการเรียนที่เป็น
ผลผลิตหรือนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าในเชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์ และมีประโยชน์ ใช้การวัดและ
ประเมินผล 4.0 ซึ่งเป็นการประเมินผลระหว่างเรียนตามสภาพจริงที่เน้นการปฏิบัติและการสะสมผลงาน เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถที่แสดงให้เห็นพัฒนาการ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการอย่าง
หลากหลาย บูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยครูที่มีสมรรถนะของครู 4.0 กล่าวคือ มี
สมรรถนะแกนกลางของการศึกษายุค 4.0 และสมรรถนะวิชาชีพครูอันส่งเสริมให้ครูเป็นผู้ที่มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้ในยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนรู้จึงจะพัฒนาและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
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ของผู้เรียนในยุค 4.0 คือ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถผลิตและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างชำนาญ 
โดยอาศัยความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม เท่าที่ผ่านมา
ประเทศไทยก็มีความพยายามมาโดยตลอด แต่ผลสัมฤทธิ์ที ่ออกมายังไม่ปรากฏเด่นชัดสมดั่งเจตนารมณ์
เท่าที่ควร ดังนั้น “ครู” ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง จึงต้องศึกษาทำความเข้าใจแนวคิดการศึกษา 4.0 นี้ให้
ชัดเจน เลือกสรรแนวทางที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่วิถีการปฏิบัติที่กระทำได้จริง เมื่อครูรู้ ครูเข้าใจ และครูมี
แนวทางที่ชัดเจนแล้ว ก็จะสามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้สอดรับกันอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น การศึกษาไทย 4.0 ก็จะสำเร็จได้ตามความมุ่งหวังที่ปรารถนา(ธนภัทร จันทร์เจริญ,2562) 

 เนื่องจากเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การเรียนรู้ใน
ปัจจุบันจำเป็นต้องสร้างพื้นฐานทักษะความรู้ ความเข้าใจในมิติใหม่ ๆ ให้กับเด็กไทย โดยเฉพาะทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การมีทักษะในการสื่อสารที่ดี การทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น ตลอดจนการคิด การสร้างสรรค์ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ถ้า
หากย้อนดูกระแสที่ว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่แรงงาน หรือการทำงานของมนุษย์นั้น ผมเชื่อว่าถ้าหากเด็กรุ่น
ใหม่มีทักษะมีความสามารถที่กล่าวมาข้างต้น หุ่นยนต์จะไม่สามารถทำงานแทนได้ แม้ว่างานบางอย่างหุ่นยนต์
จะสามารถทำได้แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์ แต่งานที่จำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การ
คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ อาจจะยังแทนที่ไม่ได้ ฉะนั้น ตรงนี้จึงเป็นโจทย์สำคัญของระบบการศึกษาไทย ในการพัฒนา
คนให้มีทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ โดยเฉพาะในโรงเรียน ในห้องเรียน ห้องเรียนที่ดีต้องมีการปฏิสัมพันธ์ พูดคุย
กันเป็นอย่างมาก เนื่องจากในโลกการทำงานจริง เราจำเป็นต้องอาศัยการพูดคุย การระดมสมองอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อคิดค้น หรือพัฒนาสินค้าบริการใหม่ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะจะว่าไป ทักษะที่จำเป็นสำหรับ
เด็กรุ่นใหม่ ทำให้รูปแบบการสอนของครูเปลี่ยนไป จากห้องเรียนสี่เหลี่ยมที่มีคุณครูยืนสอนอยู่หน้าชั้น เด็ก
นักเรียนนั่งเป็นแถวคอยจดบันทึก มาเป็นรูปแบบของกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์กันใน
ห้องเรียนระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน คุณภาพของผู้เรียนเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอนที่ดี ครูผู้สอน
ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน และการมีเนื้อหา และสื่อการเรียนรู้ที่ดีที่จะ
ช่วยเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับโลกยุคใหม่ กระทั่งต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนการสอน
ที ่ดี สิ ่งสำคัญคือครูต้องเป็นผู ้ชวน หรือเปิดประเด็นให้นักเรียนได้ร่วมกันระดมสมอง ช่วยกันค้นคว้า 
แลกเปลี่ยน เพื่อคิดแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ที่ครูตั้งขึ้น และครูเองต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำ คำชี้แนะต่าง ๆ จน
ได้ผลการศึกษา ผลการทดลอง เพื่อนักเรียนจะได้มานำเสนอให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนฟัง ทำให้เห็นว่าห้องเรียน
จึงไม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ เพียงแต่ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะใหม่ ๆ โดยครูต้อง
ตั้งคำถาม ถามให้เยอะขึ้น และนักเรียนพูดคุย เสนอแนะให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ให้มากขึ้น ซึ่งสิ่ง
ที่จะตามมาคือทำให้เด็กเกิดทักษะสมัยใหม่ระหว่างการเรียน ด้วยวิธีการแบบนี้ จะทำให้ห้องเรียนสมัยใหม่
เกิดขึ้นจริงในทุกโรงเรียน แม้ในโรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องของทรัพยากร การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ฉะนั้น การ
เข้าถึงเทคโนโลยีอาจเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบหนึ่ง เพราะส่วนสำคัญคือเรื่องการออกแบบกระบวนการเรียน
การสอนในห้องเรียนมากกว่า (ตะวัน เทวอักษร,2561) 
 
 1.5.6 ครูผู้สอนคือการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
 การปรับเปลี่ยนบทบาทของครูครั้งสำคัญ เกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จากเดิมที่ครูเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน ( teacher-centered) มาสู่
ผ ู ้เร ียนเป็นสำคัญ (student-centered) ปัจจุบันก้าวเข้าสู ่ย ุคดิจิทัล ( digital era) ความก้าวหน้าของ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลความรู้และเรื่องราวต่างๆที่ผู้เรียนสามารถค้นคว้าเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 
ครูจึงไม่ใช่ผู้รู้ของผู้เรียนอีก ต่อไป ครูจึงต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอน ( teacher) มาเป็นผู้อำนวยการ
เรียนรู้ ( facilitator) โดยเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีหาความรู้ในโลกแห่งความรู้อันมากมายมหาศาลที่ไม่อาจเรียนรู้ได้
หมด 
 ครูในยุคดิจิทัลไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีความรู้ เก่งที่สุดหรือประสบการณ์มากที่สุด แต่ ต้องเป็นผู้ที่ 
“เข้าใจ” และ “เข้าถึง” ผู้เรียนผ่านการถาม การฟัง การสังเกต การสังเคราะห์ข้อมูล สร้างความไว้วางใจ 
ความรู้สึกมั่นใจและแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้กับศิษย์ 

 บทบาทของครูผู้สอนคือการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ที่ดี มีดังนี้ 
 1. เป็นผูจ้ัดบรรยากาศการเรียนรู้ เช่น การจัดชั้นเรียน สื่อ / วัสดุอุปกรณ์แสงสว่าง ระบบเสียง 
 2. เป็นผู้แนะแนวทางการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ 
 3. เป็นผู้เสริมแรงหรือสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้ผู ้เรียนมั่นใจและพัฒนาตนเองเห็นคุณค่าและ
ความหมายของการเรียนรู ้
 4. เป็นผู้ใช้คำถามเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน 
 5. เป็นผู้ประเมิน ให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เพื่อให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ของตน 
 6. เป็นผูเ้รียนรู้ไปพร้อมกับศิษย์ ในการศึกษาความรู้เรื่องใหม่ ๆ หรือพัฒนานวัตกรรม 
 7. เป็นผู้วิจัย ศึกษาปัญหาในชั้นเรียนและแก้ปัญหาโดยการทำวิจัยปฏิบัติการ 

 ทักษะสำคัญของครูผู้จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ ครูผู้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้เปรียบเสมือน
กระจกเงาให้นักเรียนสะท้อนตัวตน เกิดการตระหนักรู้ ค้นพบตนเอง และก้าวข้ามพ้นกับดักการเรียนรู้ ทักษะ
สำคัญในการเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ของครู มีดังนี้ 
 1) การใช้คำถาม การใช้คำถามที่ดีจะทำให้นักเรียนเข้าใจตนเองอยากเปลี่ยนแปลงตนเองและมี
เป้าหมายในการเรียนรู้มากขึ้น 
        2) การรับฟังอย่างตั้งใจ คือ การฟังความสนใจในเรื่องที่นักเรียนสื่อสาร ไม่ขัดจังหวะไม่สอดแทรก 
หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการนำเสนอความรู้ของนักเรียน การแสดงความสนใจฟัง จะทำ
ให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น 
         3) การให้ข้อมูลป้อนกลับ ควรใช้ภาษาเชิงบวก และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน เช่น ชื่นชมข้อดี จูงใจให้นักเรียนเห็นข้อดีของตัวเอง และคิดว่ าการแก้ไขปรับปรุงการเรียนรู้เป็น
เรื่องท้าทายความสามารถ 

 การจัดการเรียนการสอนในฐานะผู้อำนวยการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปการณ์ศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น ครูต้องลดบทบาทและความสำคัญของตนเองลง ผู้สอนจะต้อง
เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อำนวยความสะดวก และต้องใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ผู้เรียนที่มีความสามารถหลากหลายได้ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียนเพื่อให้เป็น
บุคคลที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องการแรงงานที่มีคุณสมบัติแห่งการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
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        ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูจะต้องคำนึงถึงความสนใจ ความต้องการ และ
แรงจูงใจ ที่จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ รู้จักคิด วิเคราะห์ มีส่วนร่วม และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  
        ในการที่ครูจะจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองนั้น 
จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเองมาเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ ผู้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนได้เรยีนรู้
ด้วยตนเองอย่างแท้จริง และรับบทบาทใหม่ดังนี้ 
        1) ผู้จัดระบบการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การศึกษาหลักสูตร ตลอดจนวางแผนการเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เลือก ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวัดผลและประเมินผล และรวมไปถึงการจัด
ระเบียบวินัยในชั้นเรียน 
        2) ผู้จัดบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ด้านกายภาพ ได้แก่ การจัดชั้นเรียน วัสดุอุปกรณ์ 
แสงสว่าง ระบบเสียงให้นักเรียนรู้สึกสบายและอยากเรียน ส่วนด้านจิตวิทยา ได้แก่ การจัดชั้นเรียนให้ผู้เรียนมี
โอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน กล้าคิด กล้าทำ ให้โอกาสผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จทุกคน  
        3) ผู้ชี้นำหรือแนะแนวทาง เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยการสังเกต การสำรวจ การทดลอง ซึ่ง
เป็นวิธีการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
        4) ผู้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อพร้อมที่จะเข้าใจ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ผู้ได้เรียนรู้ได้
อย่างราบรื่น 
        5) ผู้เสริมแรง เพื่อให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ครูต้องการ และเป็นการย้ำให้ผู้เรียนมั่นใจในการกระทำ
ของตนเอง จะได้พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยเลือกโอกาสในการเสริมแรงให้เหมาะสม 
        6) ผู้ถามคำถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด และใช้คำถามเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียน 
        7) ผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ เมื่อผู้เรียนลงมือปฏิบัติย่อมต้องการทราบผลการกระทำของตน 
 ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ กระบวนการเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก (กระทรวงศึกษาธิการ
,2556 : ออนไลน์) ผู้เรียนจะเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมีความก้าวหน้า และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากและรวดเร็วขึ้น ปัญหาที่สืบเนื่องมาจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นต่ อ
ห้องเรียน (สุดาพร ลักษณียนาวิน, 2553 : 18) บทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนในยุค Thailand 4.0 คือ เป็นผู้
อำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ที่ทำหน้าที่หล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิด “ทักษะ” ด้านต่างๆ ที่คงอยู่และมี
พัฒนาการเกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และเน้นให้ผู้เรียนใช้การคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ ที่
สามารถนำไปเป็นฐานใน การสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรม (Innovation) ได้ในอนาคต เพื่อตอบสนองนโยบาย 
Thailand 4.0 ของประเทศ คือ การก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และทรัพยากรบุคคลของประเทศเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ และใช้ความสามารถนั้นในการขับเคลื่อนประเทศ จนทำให้วิธีการสอนแบบเดิม ๆ ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ สื่อที่แสดงมีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอสำหรับ ผู้เรียนที่อยู่หลังห้อง ความจดจ่อกับผู้สอนถูก
เบี่ยงเบนจากพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนขนาดใหญ่ ผู้เรียนมีการนำเอาคอมพิวเตอร์พกพาเข้ามา
สืบค้นความรู้ในชั้นเรียน ผู้เรียนถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ครูกำลังสอน หรือนำข้อมูลเหล่านั้นมาพูดคุย โดยที่
ครูตอบไม่ได้ หรือไม่เคยรู้มาก่อน 

 เมื่อเป็นเช่นนี้ ครูจึงต้องพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันยุคที่เปลี่ยนไป และต้องไม่ขาด
ความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะและวิทยาการให้ทันสมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคนิควิธีการเรียนการสอน
แบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมไทยและสังคมโลกต้องการใน
การนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ออนไลน์) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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(Information and Communications Technology :ICT) มาใช้ในการศึกษา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการพัฒนา
ครูได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน ตลอดจนลดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา
ในโรงเรียนที่ห่างไกลอีกด้วย และได้แนะนำวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ในบทบาทของครูและบทบาทผู้เรียน 
เพื่อให้ครูได้มีเทคนิคและวิธีการในการจัดขบวนการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเทคนิควิธีการ
เหล่านี้ล้วนเป็นวิธีที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้คิดค้นคว้าศึกษาทดลอง ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ผู้สอนจึงมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ลักษณะ ดังนี้ 

 1. เป็นผู้จัดการ (Manager) เป็นผู้กำหนดบทบาทให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนเข้าร่วมทำกิจกรรม
แบ่งกลุ่ม หรือจับคู่ เป็นผู้มอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ นักเรียนทุกคน จัดการให้ ทุกคนได้ทำงานที่ 
เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของตน 
 2. เป็นผู้ร่วมทำกิจกรรม (An active participant) เข้าร่วมทำกิจกรรมในกลุ่มจริง ๆ พร้อมทั้งให้
ความคิดและความเห็นหรือเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 
 3. เป็นผู้ช่วยเหลือและแหล่งวิทยาการ (Helper and resource) คอยให้คำตอบเมื่อนักเรียน
ต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการ ตัวอย่าง เช่น คำศัพท์หรือไวยากรณ์การให้ข้อมูลหรือความรู้ในขณะที่
นักเรียนต้องการ ซึง่จะช่วยทำให้การเรียนรูมี้ประสทิธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 4. เป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and encourager) ช่วยสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์
หรือให้คำแนะนำที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
 5. เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบงานที่นักเรียนผลิตขึ้นมาก่นที่จะส่งต่อไปให้
นักเรียนผลิตขึ้นมาก่อนที่จะส่งต่อไปให้นักเรียนคนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านความถูกต้อง ของคำศัพท์
ไวยากรณ์ การแก้คำผิด อาจจะทำได้ทั้งก่อนทำกิจกรรม หรือบางกิจกรรมอาจจะ แก้ทีหลังได้ดังตารางต่อไปนี้
เปรียบเทียบลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูสมัยใหม่กับครูสมัยเก่าก็จะเห็นความแตกต่า ง 
(ชาติ แจ่มนุช และคณะ, 2545: 16) 

 เมื่อพูดถึงบทบาทหน้าที่ของคุณครู เราจะนึกถึงหน้าที่ในการสอน หรือการจัดการเรียนรู้เป็นหลัก แต่
ที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือ การสร้างทัศนคติทางบวกให้นักเรียนมีต่อวิชาที่กำลังเรียนรู้ หากนักเรียนอยู่กับ
ความรู้สึกทำไม่ได้ เก่งไม่พอ สิ่งเหล่านั้นจะทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกไม่ชอบการเรียนวิชานั้น ๆ ไปได้ ทั้งนี้วิธี
สนองความต้องการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกันโดยการเพิ่มบทบาทการเป็น Facilitator หรือผู้อำนวยความ
สะดวกให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาสาระความรู้ได้ง่ายกันดีกว่า 

 Learning Facilitator (ผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้)  
          Facilitator คือ ผู้นำกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดชุดความรู้ใหม่ขึ้นจากภายในจิตใจของผู้เรียนเอง 
ชุดความรู้ใหม่นั้นมีได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น มุมมองใหม่ ความหมายใหม่ ความรู้สึกใหม่ ความคุ้นชินใหม่ 
กระบวนทัศน์ใหม่หรือกรอบความเชื่อใหม่ ที่สำคัญต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยต่อการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ร่วมกัน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และเอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมไปถึง
การเป็น Facilitator ที่ดีสิ่งที่ต้องมีคือทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี ฟังอย่างลึกซึ้งอนัประกอบด้วยการได้ยินความรู้สึก 
และความต้องการของอีกคน ตั้งใจด้วยหัวใจ เข้าอกเข้าใจ ไม่จับผิดตัดสิน 

 8 ทักษะที่จำเป็นสำหรบั facilitator ประกอบด้วย 
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  1. ทักษะการฟัง (Listening) 
  2. ทักษะการต้ังคำถาม (Questioning) 
  3. ทักษะการให้โอกาสแลกเปลี่ยนความคิด (Sharing) 
  4. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) 
  5. ทักษะการแก้ไขข้อขัดแย้ง (Resolving Conflict) 
  6. ทักษะการยอมรับผู้อื่น (Accepting Others) 
  7. ทักษะการนำเข้าสู่การอภิปราย (Leading) 
  8. ทักษะการบริหารเวลา (Time Management) 

          นอกจากทักษะทั้ง 8 ด้านที ่กล่าวไปข้างต้นแล้วการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู ้นั ้นมี 5 Key 
Principles ที่คุณครูผู้ทำหน้าที่ Facilitator จะสามารถนำไปใช้เพ่ือช่วยสร้างให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ได้แก่  
  1) Esteem รักษาและเพิ่มการเห็นคุณค่าในตัวเอง  
  2) Empathy ฟังและตอบสนองอย่างเข้าอกเข้าใจ  
  3) Involvement สนับสนุนการมีส่วนร่วม  
  4) Share แลกเปลี่ยนแบ่งปันเพื่อสร้างความไว้ใจ  
  5) Support เสนอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น 
          อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือ 6 Key Actions หลักการสอนในรูปแบบ Facilitation ที่จะช่วยให้คุณครู
ทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
  1) ใช้ Key Principles ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
การสอน 
  2) เชื่อมั่นในวิชาที่สอน แสดงออกถึงความเชื่อส่วนบุคคล ในแนวคิด เครื่องมือ และเนื้อหาที่
สอน หรือกิจกรรมที่ทำ 
  3) อธิบายวัตถุประสงค์ของหลักสูตร/วิชา รวมถึงเครื่องมือ กิจกรรม ที่ใช้ในการสอน 
  4) ใช้ทักษะการสังเกตและวัดผล ครูต้องมั่นใจว่าผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกันในสาระสำคัญ
ตามหัวข้อที่กำหนดในเวลาที่กำหนด 
  5) เน้นไปที่ประโยชน์ส่วนตนของผู้เรียน ทั้งประโยชน์ของการใช้แนวคิด ทักษะ เครื่องมือที่ได้
จากการเรียนไปใช้ในการทำงาน และ 
  6) มีความชัดเจนในการนำกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการอธิบายถึงกิจกรรมว่า
ต้องทำอะไร อย่างไร และเมื่อไร 
          จากข้างต้นเห็นได้ว่า คุณครูนั้นไม่ได้เพียงแค่สร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักเรียน
เท่านั้น แต่คุณครูนั้นยังมีบทบาทไปถึงการเป็นผู้อำนวยความสะดวก ให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ในแบบของ
ตัวเองได้อีกด้วย 
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บทที่ 2 
วิธีการดำเนินงาน 

 
2.1 กระบวนการดำเนินงาน 

1) ต้นน้ำ เป็นการสร้างคุณค่าปัจเจกบุคคลให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าระดับบุคคลของตัวเอง มี
ความภาคภูมิใจ และความรู ้สึกเท่าเทียมกับนักเรียนทั ่วไป  ด้วยกระบวนให้นักเรียน ได้วาดภาพ
สัญลักษณ์ที ่แทนคุณค่าความหมายของตัวนักเรียน หรือออกแบบโลโก้แล้วให้นักเรียน ได้นำภาพ 
สัญลักษณ์หรือโลโก้เหล่านั้นมาเล่าถึงความเป็นตัวตน ความฝัน หรือการเดินทางของความฝันที่นักเรียน
ได้ให้ความหมาย รวมทั้งแสดงถึงความคิดในด้านที่มองเห็นคุณค่าของตนเอง  

2) กลางน้ำ เป็นการที่ให้นักเรียน เห็นและเข้าใจความสำคัญของชุมชน โดยใช้กระบวนการ
อบรมการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อให้เข้าใจคำถามที่จะต้องใช้ในการตั้งคำถามกับชุมชน หรือ
ต้องใช้คำถามรูปแบบไหนเพื่อที่จะได้คำตอบที่สามารถจะนำไปศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ชุมชน แนวทาง
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน การตัดสินใจเลือกพัฒนาหรือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ที่มีศักยภาพที่สามารถนำไปต่อยอดหรือสืบสานต่อไป รวมทั้งให้นักเรียน มีส่วนในการเข้าหาพูดคุยกับ
ชุมชนทั้งที่เป็นผู้แก่ผู้เฒ่าในชุมชน หรือผู้นำ นักปราชญ์ ด้วยการใช้ทักษะการถาม การบันทึก การวาด
ภาพ การเก็บข้อมูล การศึกษาข้อมูลชุมชน และนำข้อมูลที่ได้มาร่วมวิเคราะห์ทางวัฒนธรรมที่เป็น
จุดเด่น และการเลือกเนื้อหา หรือการสร้างวัสดุอุปกรณ์ตามจินตนาการ เพื่อที่จะนำเสนอที่สะท้อน
ความคิดของมุมมองที่เด็กได้คิดร่วมกับชุมชน สร้างคุณค่าเพื่อต่อยอดให้กับชุมชนและส่วนร่วม โดยใช้
กระบวนการสร้างสรรค์กระบวนการความคิดของเด็กนักเรียน  

3) ปลายน้ำ เป็นกระบวนการที ่ ให้นักเรียน นำข้อมูลชุมชน มาผสมกับการวิเคราะห์ ทาง
วัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น ที่นักเรียน คิดว่าจะนำมาออกแบบและสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อนำเสนอ การ
กระทำผ่านในรูปของผลิตภัณฑ์ การนำเสนอในพิพิธภัณฑ์รูปแบบต่าง ด้วยการมองจากมุมของนักเรียน 
รวมทั้งการให้คำแนะนำจากครู เพื่อที่จะทำให้ผลงานที่ใช้นำมาเสนอสามารถสร้างหรือสะท้อน คุณค่า
ของชุมชนที่ตนอยู่สู่สาธารณะ สังคม ที่สามารถสะท้อนภาพจากสิ่งที่โครงการปลูกฝังและการสร้างการ
เรียนให้กับนักเรียน 

4) การสะท้อนการเปลี ่ยนแปลงที ่ เกิดขึ ้นจากกระบวน 3 H (Head Heart Hand) เป็น
กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ จากการะบวนการปลูกฝังและการสร้างการเรียนให้กับนักเรียน ด้วยการ
ให้นักเรียนรู้จักแนวคิดในมุมมองต่างๆ และร่วมนำมาวิเคราะห์ร่วมกัน เกิดความคิดสร้างสรรค์จากการ
ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม (Head) จากนั้นจึงเป็นกระบวนการที่ครูและคณะผู้วิจัยทำ
การบ่มเพาะให้นักเรียนมีความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมของตนเอง 
ทำให้ตนเองรู้สึกมีความมั่นใจในตัวตนของตนเอง และมองเห็นว่าตนเองนั้นจะทำอะไรเพื่อชุมชนและ
สังคมโดยเป็นการกระทำที่ออกมาจากจิตใจ (Heart and Hand) การสะท้อนเปลี ่ยนที ่ เกิดขึ ้นจาก
กระบวน 3 H ช่วยทำให้คณะผู้วิจัยเข้าใจความคิดของทั้งเด็กและครูว่าสุดท้ายแล้วกระบวนการนี้ได้สร้าง
การเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้กับเด็กนักเรียน ครู ชุมชน ร่วมถึงสังคมที่นักเรียน นั้นจะกลับไปสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในด้านความคิด จิตใจ และการลงมือปฏิบัติ 

5) กระบวนการจัดทรัพยากรและการฝึกอบรมให้กับครู  การนำครูเข้ามาร่วมเป็นผู ้ เอื ้อ
กระบวนการโครงการเพื่อให้ครูเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นต้น และสามารถเป็นได้ทั้งพี่เลี้ยง ครู
ที่คอยแนะนำให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้ รวมถึงการแนะนำมุมมองการวิเคราะห์จาก
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ประสบการณ์ของครูที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ครูสามารถช่วยนักเรียน ให้สามารถผ่านกระบวนการ
เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมทั้งทางวิชาการ ทางสังคม และทางอารมณ์  รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ความรู้สึกภายในจิตใจที่อยากจะเห็นนักเรี ยนหรือนักเรียน มีการพัฒนาทั้งความคิด จิตใจ และการ
กระทำที่สามารถเป็นจุดเล็กๆ ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ รวมทั้งจากประสบการณ์ของครูที่ผ่านไป
ทุกปีนั้นจะยิ่งทำให้นักเรียน ได้ปลูกฝังความกล้า ความมั่นใจ ความคิด จิตใจ  การทำงานเพื่อชุมชนได้
อย่างยั่งยืน แม้ว่านักเรียน เหล่านี้จะจบการศึกษาไปแล้ว 

สรุป กระบวนการดำเนินงาน มีขั้นตอนตามขั้นบันไดการดำเนินงานต่อไปนี้  
 

 
ภาพที่ 3 ขั้นบันไดการดำเนินงาน 
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บทที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 

 
3.1 การใช้กระบวนการ เล่าเรื ่อง เป็นเครื ่องมือในการสร้างการตระหนักรู ้ทุนชีวิตของ

นักเรียน  
การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือและวิธีการในการสร้างการตระหนักรู้ในกลุ่มนักเรียนเกี่ยวกับทุนชีวิต

ของนักเรียน (Life Asset) ในชุมชนที ่อยู ่ ในพื ้นที ่แม่แจ่ม ไม่ว่าจะเป็น ทุนทางเศรษ ฐกิจ ทุนทาง
สิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมดังนี้ 

1) กิจกรรม และการจัดนิทรรศการ เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่อง  
กิจกรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า  มศว. แม่แจ่ม

จังหวัดเชียงใหม่นั้น เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้อัตลักษณ์ของตนเอง และทุนชีวิตผ่านการเล่า
เรื่องตามขั้นตอนการดำเนินงานคือ
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  1.1) บริบทของผนักเรียนที่เข้าร่วม 

ตารางที่ 1 บริบทของผู้เรียนที่เข้าร่วม 

ลำดับ
ที ่
 

ชื่อ-สกุล ชนเผ่า ความฝัน ความรู้สึกที่มีต่อชุมชน สิ่งที่อยากจะทำเพื่อชุมชน 

1. เด็กหญิง กมลลักษณ์ ถาวรนนทคุปต์ ปกาเกอะญอ หมอ ชอบอาหาร อยากให้ชุมชนมีรายได ้
2. นายกฤติน วงศ์ธรรมสว่าง ปกาเกอะญอ ครู ชอบเสียงหัวเราะของชุมชน พัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหนา้ 
3. นายกฤษณะ จุติพนาไพร ปกาเกอะญอ นักกีฬา ชอบภูเขาธรรมชาติ อยากทำถนนให้ชุมชน 
4. นางสาวฉมาพร  อุดมปิยะนันท ์ ปกาเกอะญอ พยาบาล ชุมชนมีวัฒนธรรมของตัวเอง อยากให้ชุมชนมีอาชีพที่มีรายได้เยอะๆ 
5. นายชาติชัย ไพศาลเป่ียมสุข ปกาเกอะญอ หมอ มีธรรมชาติที่สวยงาม อยากนำเสนอชุมชนให้คนอื่นรับรู ้
6. เด็กหญิง ชินันพร โชคมณีรุ่งเรือง ปกาเกอะญอ พยาบาล มีอาหารที่อร่อย อยากหารายได้ให้ชุมชน 
7. เด็กหญิง ดวงพร เจริญสิทธิกูล ปกาเกอะญอ พยาบาล มีประเพณีวัฒนธรรมที่ด ี อยากพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 
8. เด็กชาย ธนพล ตระกูลลลิตา ปกาเกอะญอ ช่างอาชีพ มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ์ อยากให้ชุมชนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้น 
9. นายธีรเดช แจ่มเจริญพรดำรง ปกาเกอะญอ ศิลปิน มีอาหารมากมายหลายอย่าง อยากนำเสนออาหารของชุมชน 
10. เด็กหญิง นิพร จารุสมบตัินันท ์ ปกาเกอะญอ เกษตรกร มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง อยากอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน 
11. เด็กหญิง นุชวรา กนกโอฬารกิจ ปกาเกอะญอ พยาบาล มีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อยากแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
12. เด็กหญิง พรศิริ บิโข ่ ปกาเกอะญอ ช่างอาชีพ ชอบชุดชนเผ่าของตัวเอง อยากสร้างอาชีพให้ชุมชน 
13. นายพุทธิศักดิ์ หนึ่งชัชวาล ปกาเกอะญอ เจ้าของ

กิจการ 
ชอบข้าวเบ๊อะ อยากทำอาหารปกาเกอะให้เป็นที่รู้จัก 

14. เด็กชายลิขิต ไพสิฐธรรมสกุล ปกาเกอะญอ เจ้าของ
กิจการ 

มีภาษาของตนเอง อยากอนุรักษ์ภาษาของชุมชน 

15. นายวรเทพ เจนจิตร์รัศม ี ปกาเกอะญอ นักกีฬา ชอบวิวที่สวยงามของชุมชน อยากให้ชุมชนเป็นที่ท่องเที่ยว 
16. นางสาวสุขใจ ดนุพลชายชาญ ปกาเกอะญอ ครู มีผู้คนที่มีน้ำใจ อยากเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 



24 
 

17. เด็กหญิง สุดารัตน ์ถวัลย์ชลาลัย ปกาเกอะญอ พยาบาล ชุมชนมีความสามัคคีกัน อยากให้ชุมชนชีวิตที่ดีขึ้น 
18. เด็กหญิง สุธิดา คีรีสุขไสว ปกาเกอะญอ หมอ ชุมชนคอยช่วยเหมือกัน อยากพัฒนาสินค้าของชุมชน 
19. เด็กหญิง สุรีย์พร กระจ่างกิจเลิศล้ำ ปกาเกอะญอ พยาบาล ชอบอากาศที่ชุมชนตัวเอง อยากนำเสนอชุมชนให้ภายนอกรับรู ้
20. เด็กหญิง อภิญญา จารุกรภู่สกุล ปกาเกอะญอ ช่างอาชีพ ชอบอาหาร อยากพัฒนาอาหารของชุมชนให้คนอื่นได้กิน 
21. นายเจษฎา วิริยสามารถ ปกาเกอะญอ หมอ มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ ์ อยากสร้างรายได้ให้ชุมชน 
22. นายพายัพ ชลธีเลิศสกุล ปกาเกอะญอ ทหาร ภูมิใจในความเป็นชนเผ่า อยากให้ชุมชนมีรายได ้
23. นางสาวจันจิรา ปู่มา ปกาเกอะญอ เกษตรกร ชอบธรรมชาติในชุมชน อยากทำให้ชุมชนสะดวกสบายมากขึ้น 
24. นายชัยวัฒน์ ถวัลย์ชลาลัย ปกาเกอะญอ ตำรวจ ชอบธรรมชาติในชุมชน อยากพัฒนาเป็นที่ท่องเที่ยว 
25. นายชานน กันทรโสภณ ปกาเกอะญอ ช่างอาชีพ ชุมชนน่าอยู่ อยากทำถนนให้ชุมชน 
26. เด็กชายณัฐกร หมันการ พื้นเมืองใต ้ ตำรวจ ชอบอาหารพื้นบ้าน อยากให้ชุมชนอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านไว้ 
27. นางสาวดาริกา สิงห์พงไพร ปกาเกอะญอ พยาบาล ชอบผ้าทอปกาเกอะญอ อยากพัฒนาปกาเกอะญอเพ่ือสร้างรายได้ให้ชุมชน 
28. เด็กชายนำลาภ ไชยสุวรรณ พื้นเมืองใต ้ ทหาร ชุมชนมีภาษาเป็นของตนเอง อยากอนุรักษ์ภาษาไม่ให้หายไป 
29. นายพงศกร ดวงเนตรงาม ปกาเกอะญอ นักกีฬา ภาคภูมิใจในความเป็นชุมชน อยากพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชนให้มีมูลค่า 
30. นายพงศธร มณีวิวัฒน ์ ปกาเกอะญอ นักกีฬา ชอบภาษาปกาเกอะญอ อยากพัฒนาชุมชน 
31. นายสถาพร คุบวย ปกาเกอะญอ ศิลปิน ชอบดนตรีของชนเผ่า อยากให้คนรู้จักชุมชนมากขึ้น 
32. เด็กชาย สุรายุทธ ตระกูลเลิศสุข ปกาเกอะญอ ช่างอาชีพ ดีใจที่ได้เกิดมาในชุมชนน้ี อยากพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รูจ้ักมากขึ้น 
33. นายอัครพล นิตินโคทร ปกาเกอะญอ ช่างอาชีพ คนในชุมชนใจด ี อยากพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 
34. นายเก่งกล้า สถิตพงษ์เดช ปกาเกอะญอ ครู ชุมชนมีความสามัคคีกัน อยากทำให้ชุมชนมีการศึกษาที่ด ี
35. นางสาวกรกนก  จารุวัฒน์อมรกุล ปกาเกอะญอ หมอ คนในชุมชนใจด ี อยากพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 
36. นางสาวกาญจนาพร  เลิศหลัง่หลาย ปกาเกอะญอ ตำรวจ มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ ์ อยากให้ชุมชนมีรายได ้
37. นางสาวจันทกานต์  เจนจิตร์สันติ ปกาเกอะญอ พยาบาล ภูมิใจในความเป็นชนเผ่า อยากพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชนให้มีมูลค่า 
38. นางสาวทัศณีย์  ศิวกรศลิป์ ปกาเกอะญอ ครู มีอาหารมากมายหลายอย่าง ทำถนนของชุมชนให้เดินทางสะดวกขึ้น 
39. นางสาวธมลวรรณ  มาลีนาฎ ปกาเกอะญอ ตำรวจ ชอบอาหาร อยากพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รูจ้ักมากขึ้น 
40. นางสาวนิตยา   จิรภาภูม ิ ปกาเกอะญอ พยาบาล มีอาหารที่อร่อย อยากให้ชุมชนชีวิตที่ดีขึ้น 
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41. นางสาวปิยะวัลย์  เอื้อบุญนธิิเกษม ปกาเกอะญอ ตำรวจ ธรรมชาติที่สวยงาม อยากอนุรักษ์ภาษาของชุมชน 
42. นางสาวพณินพร  ขวัญไพรโรจน์กิจ ปกาเกอะญอ หมอ มีอากาศที่ด ี อยากให้คนรู้จักชุมชนมากขึ้น 
43. นางสาวพรชิตา  ขจรสุภาพกร  ปกาเกอะญอ พยาบาล มีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อยากให้ชุมชนมีรายได ้
44. นางสาวพรนภัส  ลาภภพวรากุล ปกาเกอะญอ ครู มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ์ อยากพัฒนาอาหารของชุมชนให้คนอื่นได้กิน 
45. นางสาวพัชนีกร  ดรุณีเลศิวรกุล ลาหู ่ พยาบาล มีวัฒนาธรรมทีแ่ตกต่าง อยากให้ชุมชนมีอาชีพที่มีรายได้เยอะๆ 
46. นางสาวพาณี  ลาภโสมนัส  ลั้วะ หมอ มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ์ อยากทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่ม 
47. นางสาวภัคจีรา  บุญนิธิอุดร ปกาเกอะญอ ศิลปิน ชุมชนคอยช่วยเหมือกัน อยากพัฒนาชุมชน 
48. นางสาวมะลิวัลย์  ลิขิตศิลป ์ ปกาเกอะญอ ศิลปิน ชอบดนตรีของชนเผ่า อยากพัฒนาสินค้าของชุมชน 
49. นางสาวรชดา  วิทยาวัฒนวันชัย ปกาเกอะญอ หมอ ภาคภูมิใจในความเป็นชุมชน อยากพัฒนาปกาเกอะญอเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน 

50. นางสาวลำดวน ตะโฮ  ลีซ ู นักกีฬา มีภาษาเป็นของตัวเอง อยากทำให้ชุมชนสะดวกสบายมากขึ้น 
51. นางสาววรนุช  อนุสรณ์ความดี ปกาเกอะญอ พยาบาล ชอบผ้าทอ อยากนำเสนอชุมชนให้คนอื่นรับรู ้
52. นางสาววรัญญา  จิตรวารีเกษม ปกาเกอะญอ เกษตรกร ชอบชุดชนเผ่าของตัวเอง อยากพัฒนาอาชีพของชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
53. นางสาวศรานุช  ตระกูลไมตรี  ปกาเกอะญอ นักกีฬา ชุมชนมีวัฒนธรรมของตัวเอง อยากพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชนให้มีมูลค่า 
54. นางสาวศรินทิพย์  จรพิบุญ ปกาเกอะญอ หมอ ชอบผ้าทอ อยากสร้างรายได้ให้ชุมชน 
55. นางสาวศิริรัตน์  เมฆบุญเขต   ปกาเกอะญอ เกษตรกร มีภาษาของตนเอง อยากทำพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น 
56. นางสาวสายทอง  ยอดย่ิงหทัยกุล    ปกาเกอะญอ พยาบาล ชอบวิวที่สวยงามของชุมชน อยากพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 
57. นางสาวสิดาพร  โคมไพรครีี   ปกาเกอะญอ นักกีฬา มีอาหารมากมายหลายอย่าง อยากทำถนนให้ชุมชน 
58. นางสาวสิริกร  กนลเพชร   ปกาเกอะญอ เกษตรกร มีพชืผักผลไม้ให้กิน อยากอนุรักษ์ภาษาไม่ให้หายไป 
59. นางสาวสุดา  วิจิตรโยธิน   ปกาเกอะญอ ครู ชอบผ้าทอ อยากนำเสนอชุมชนให้ภายนอกรับรู ้
60. นางสาวสุภาภรณ์  พงษ์ประทีปชัย   ปกาเกอะญอ พยาบาล ชอบภูเขาธรรมชาติ อยากพัฒนาอาหารของชุมชนให้คนอื่นได้กิน 
61. นางสาวสุรินทร์รัตน์ อนุรักษว์นภูมิ ปกาเกอะญอ ครู ชอบอากาศที่ชุมชนตัวเอง อยากหารายได้ให้ชุมชน 
62. นางสาวสุวิณี    กระจ่างเลิศ   ปกาเกอะญอ ศิลปิน มีธรรมชาติที่สวยงาม อยากแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
63. นางสาวอรณิช  เมธาวิโรจน์   ปกาเกอะญอ เกษตรกร มีอาหารที่ชอบมากมาย อยากทำถนนให้ชุมชน 
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  1.2) กิจกรรมการเดินทางของความทรงจำ (Dream Journey หรือ Memory Journey 
เป็นการเล่าเรื่องความทรงจำดี ๆของนักเรียนแต่ละคนที่มีต่อชุมชนของตนเองในวัยเด็ก ที่สัมพันธ์กับ
พื้นที่กายภาพ เพื่อน ครอบครัว และชุมชน ผ่านการวาดภาพความทรงจำและเล่าเรื่องตนเองให้เพื่อนๆ 
ฟัง และรับฟังเรื่องเล่าของเพื่อนๆ ด้วยเช่นกัน 

 
ภาพที่ 4 ภาพ Dream Journey 

  1.3) กิจกรรมตราสัญลักษณ์ของฉัน (My Logo) เป็นให้ความหมาย คุณค่า สัญลักษณ์
ตัวตนของตนเองแทน คน สัตว์ สิ่งของ ที่สัมพันธ์นิเวศวัฒนธรรมของชุมชนและโรงเรียนอันเป็นบริบท
นิเวศชีวิตของตัวนักเรียนแต่ละคน ผ่านการวาดรูปและเล่าเรื่องตนเองให้เพื่อนๆ ฟั ง และรับฟังเรื่องเล่า
ของเพื่อนๆ ด้วยเช่นกัน 

 
     ภาพที่ 5 ภาพ (My Logo) 
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  ทั้งสองกิจกรรมแสดงถึงกระบวนการให้นักเรียนฝึกใช้ความคิดในด้านที่มองเห็นคุณค่า
ของตนเอง ต้นทุนทางชีวิตของแต่ละบุคคลว่าเป็นอย่างไร  แต่ผลของกิจกรรมนี้จะเป็นส่วนช่วยให้
นักเรียน ได้มีการทบทวนและมองเห็นคุณค่าของตนเองมากกว่าจากการที่จะมองตนเองในด้านลบวาด
หรือแสดงออกมาถึงความคิดภายใต้การจินตนาการของพวกเขา ที่ถูกเสริมให้มีความเข้มแข็ง กล้า
ยอมรับ และกล้าแสดงออกถึงตัวตน หรือการนิยามตัวตนของตนเองได้ My Logo การทบทวนอัตลักษณ์
ความเป็นตัวตน เป็นการทบทวนตนเอง เพื่อสรุปความเป็นตัวตนระดับปัจเจกออกมานำเสนอเป็นภาพ
สัญลักษณ์ เป็นภาพตัวแทนที่สื่อถึงความเป็นภาพพจน์และคุณค่าของตนเองได้ โดยใช้ การเล่าเรื่องเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารเรื่องของตนเองให้กับเพื่อ ดังนั้นเพื่อจะเล่าเรื่องได้จึงต้องมีกระบวนการคิดเรื่อ ง
ของตนเองจากตัวตน และในกระบวนการนี้ทำให้การเล่าเรื่องเป็นเงื่อนไขหรือเป็นโจทย์ในการค้นหาเพื่อ
รู้และตระหนักในตัวตนระดับปัจเจก 
  1.4) กิจกรรมนิทรรศการ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้ทำหน้าที่ เป็นผู ้ เล่าเรื ่อง 
กระบวนการทำงานของตนเองตั้งแต่เริ่มโครงการจนไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สาธารณะ ทั้งในระดับ
พื้นที่อำเภอแม่แจ่มและในเมืองเชียงใหม่ ทำให้นักเรียนจะต้องมีการเตรียมตัว ศึกษาข้อมูล เตรียมสื่ อทั้ง
จากเครื่องมือการเก็บข้อมูลและผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรม องค์ประกอบของเนื้อหาที่นักเรียนต้อง
นำเสนอในกิจกรรมนิทรรศการครอบคลุมกระบวนการเก็บข้อมูลชุมชน ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
ประวัติความเป็นของชุมชน ที่มาแนวคิดในการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองแต่ละกลุ่ ม ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขให้นักเรียนต้องมีเตรียมการพูด การสื่อสาร เพื่อสามารถเล่าเรื่องได้อย่างครอบคลุมข้อมูลที่
กำหนด และเตรียมตัวในการตอบคำถาม ดังนั้นข้อมูลที่เป็นสารตั้งต้นที่นักเรียนต้องรู้ทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนของตนเองซึ่งจะเชื่อมโยงกับกระบวนการอื่นๆ ซึ่งการเรี ยนรู้ข้อมูลนี้เป็นกระบวนการหนึ่งในการ
สร้างความตระหนักรู้ในทุนทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียน และเมื่อนักเรียนได้ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารบอก
เล่าเรื่องราวของทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง ได้ ให้สัมภาษณ์ผู้ เข้าชมนิทรรศการ แสดงให้ถึงการได้รับ
ความสนใจจากคนต่างวัฒนธรรม ยิ่งเป็นกระบวนการที่กระตุ้นและสร้างสำนึกตระหนักถึงคุณค่าทางทุน
วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชุมชนมากขึ้น  

ภาพที่ 6 การเล่าเรื่องกระบวนการและผลผลิตของนักเรียนในกิจกรรมนิทรรศการที่เชียงใหม่ ซึ่งได้
เผยแพร่ในรายการนักข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
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ภาพที่ 7 โปสเตอร์กิจกรรมนิทรรศการ 

2) การสัมภาษณ์เพื่อได้เรื่องเล่าจากชุมชน 
เป็นกระบวนการที่หลังจากการอบรมการใช้เครื่องมือที่ทางคณะผู้วิจัยได้จัดกระบวนการ

เรียนรู้แล้วให้นักเรียนกลับไปสัมภาษณ์คนในชุมชน ผู้ใหญ่ ผู้รู้ ผู้อ าวุโส พ่อ แม่ ว่าชุมชนหรือสังคมที่
นักเรียนอยู่นั้น มีประวัติความเป็นมาอย่างไร มีจุดเด่นทางอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านไหนบ้าง ซึ่งทำ ให้
นักเรียนได้รู้รากฐานของชีวิต ได้รับรู้รับฟังวิถีและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทุนชีวิต ทุนทางวัฒนธรรมจากผู้คน
ใน เช่น อัตลักษณ์ด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย  งานหัตถศิลป์ ดนตรี กสิกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ เป็น
ต้น รวมทั้งการเรียนรู้ทำความเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเข้าใจ และให้นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรม
สามารถมองเห็นและเข้าใจถึงภาพรวมบริบทของชุมชน จากกระบวนการที่นักเรียนได้เข้าไปสัมภาษณ์
ข้อมูลกับชุมชน  นอกจากนั้นนักเรียนยังต้องทำหน้าที่นำข้อมูลที่สัมภาษณ์จากคนในชุมชน นำมาร่วมกัน
สรุปถึงข้อมูลทุนทางชีวิตและชุมชนเป็นอย่างไร แล้วต้องทำหน้าที่มานำเสนอให้กับเพื่อน ๆ หมู่บ้านอื่นๆ
ได้รับฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมระหว่างกันด้วย ทำให้เป็นการแปลงบทบาท"จาก
ผู้ฟังสู่ผู้เล่า จากผู้เรียนสู่ผู้ถ่ายทอด  จากผู้ไม่รู้สู่ผู้รู้"  
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ภาพที่ 8 ภาพการนำเสนอข้อมูลชุมชนตนเองของนักเรียน 

 
ภาพที่ 9 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และนำมาวิเคราะห์ภาพรวมบริบทของชุมชน 

3) ผลของการใช้กระบวนการเล่าเรื่องที่มีต่อความตระหนักเรื่องทุนทางวัฒนธรรม  
จากการสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียนและครู แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในทุนชีวิต

หรือทุนทางวัฒนธรรม ด้านต่างๆ ของนักเรียนและชุมชน ทั้งด้านทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสิ่งแวดล้อม 
ทุนทางสังคม และอื่น  

โดยหลังจากที่นักเรียนและครูได้ร่วมโครงการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการสัมภาษณ์
ตัวแทนของนักเรียนและครู ได้มีการสะท้อนความเห็นที่สัมพันธ์ กับความหนักเรื่องทุนทางวัฒนธรรมดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้  

  “พอนักเรียนได้กลับไปศึกษาข้อมูลในชุมชนแล้วก็จะมีการทำ
ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เช่นตุ๊กตาชนเผ่า การทำพวงกุญแจ การทำเตหน่า  (ที่เป็น
เครื่องดนตรีเฉพาะของชุมชนกะเหรี่ยง) รวมถึงการปักผ้า  กรอบลายปักผ้า
ชนเผ่ากระเป๋าผ้าร่วมสมัย จอกไม้ไผ่และหลอดดูดน้ำไม้ไผ่ กังหันน้ำไม้ไผ่ 
เตหน่ากูไม้ไผ่ และข้าวปุ๊กหลากสี เป็นต้น เหตุผลที่นักเรียน ทำสื่อออกมา
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เป็นรูปของตุ๊กตาชาวเขานั้น คือสื่อที่นักเรี ยน อยากสื่อถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของเรา และเป็นการสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน
ค่ะ”  ครูพรสวรรค์ สุวรรณสันติชัย  ครูวิชาการงานอาชีพ โรงเรียนสาธิต
ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ มศว แม่แจ่ม กล่าว  

“ ส่วนอันนี ้ค ือ เตหน่ากู จะเป็นเครื ่องปกาเกอะญอที ่ม ีความ
แตกต่างจากโน๊ตดนตรีไทย ที่จะมี โด เร มี ฟา ซอล ลา ที แล้วก็กลับไปโด 
แต่ของเตหน่าจะไม่มี ฟา กับ ที แต่จะใส่มี กับ เร แทนเสียงต่ำและเสียงสูง 
เป็นอัตลักษณ์ดนตรีของเรา” เด็กชายนำลาภ ไชยสุวรรณ กล่าวตอนนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

"หลังจากที่นักเรียนได้กลับไปเก็บข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมกับผู้รู้ ผู้
อาวุโสกับชุมชนแล้ว ไม่เพียงแต่ทำให้ได้ความรู้ แต่ยังได้เกิดความสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างนักเรียนและผู้อาวุโสในชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน และ
ทำให้นักเรียนเองได้เห็นความสำคัญของผู้อาวุโสในชุมชนมากขึ้นด้วย"  ครูศิ
ริมา เมฆปัจฉาพิชิต ครูวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 61 แม่
แจ่ม กล่าว  

 นอกจากนี้จากการใช้การทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม Pre Test และหลังเข้าร่วมกิจกรรม Post 
test เป็นกระบวนการที่ใช้การทดสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสะท้อนการพัฒนาด้านความคิด การ
ตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าของตนเอง และความเข้าใจที่ตนเองมีต่อชุมชนและส่วนรวม พบว่า
นักเรียนได้มองชุมชนของตนเองเปลี่ยนไป จากที่มองชุมชนตนเองมีปัญหาด้านความไม่เจริญด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เปลี่ยนเป็นมองชุมชนมีสิ่งดีๆ ทางวัฒนธรรม  จากที่มองอยากพัฒนาเรื่องถนนเข้า
หมู่บ้านเป็นอยากพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม    

สรุป 
 จากการนำเสนอแนวคิดของนักเรียนและครูดังกล่าว สะท้อนการเรียนรู ้ จากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมหรือทุนชีวิตที่มีอยู่ในชุมชนตนเอง กระบวนการต่างๆ ที่ได้พัฒนาให้นักเรียน มีความรู้ความ
เข้าใจในชุมชนนั้น อย่างน้อยจากผลที่ได้คือนักเรียน มีความกล้าแสดงออกในการเล่าเรื่องเรื่องชุมชน
ตนเอง การมีความคิดสร้างสรรค์หรือมีอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการสื่อสาร ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของนักเรียน จากกระบวนการเรียนรู้ที่ทางนักวิจัย พยายามที่จะเลือกและใช้วิธีที่จะให้นักเรียนมีความ
เข้าใจจากการเป็นตัวตนของตัวเองก่อน แล้วจะขยายไปเป็นการทำความเข้าใจกับชุมชนและสังคม ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะเป็นการช่วยหล่อหลอมและทำให้เกิดความยั่งยืนภายในจากของนักเรียน รวมทั้งยังจะสามารถ
พัฒนาให้เป็นแนวทางหรือหลักสูตรการเรียนรู้ให้นักเรียน ที่มีความห่างไกลจากสังคมเมืองได้มีความ
มั่นใจในความเท่าเทียมทางสังคม แม้ว่าอาจจะยังมีสถานะที่ยังรู้สึกด้อยกว่าก็ตาม แต่หากการพัฒนานี้ได้
ผ่านการฝึกฝนมากๆ นักเรียน ชนเผ่าต่างๆ ก็จะถูกปลูกฝังแนวคิดนี้ และจะมีความกล้า รวมถึง ได้แสดง
ศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างภาคภูมิใจ  โดยเกิดจากการออกแบบกระบวนการเรียนที่เป็นขั้นตอน
สำคัญ 3 (3s)ขั้นตอนในโครงการดังนี้ คือ ขั้นการสร้างการรับรู้ตัวตนทั้งในระดับปัจเจกและชุมชน( Self-
Perception) ต่อด้วยขั้นที่สองคือขั้นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวตนหรือทุนชีวิตและวัฒนธรรม(Self 
Esteem) และขั้นที่สามคือนำไปสู่การสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของทุนชีวิตหรือทุนทาง
วัฒนธรรมที่มี(Self-Awareness) 
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ภาพที่ 10 กระบวนการ 3S 

  
 ดังนั้นเรื่องเล่าของชุมชนจึงเป็นเสมือนขุมทรัพย์ที่ทรงพลังให้นักเรียนได้รับรู้คุณค่าของชุมชน ได้
สื่อสารต่อ จากผู้ฟังสู่ผู้เล่าจึงเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้นักเรียนกลายเป็นผู้ถือเรื่องราวของชุมชนอยู่
ในมือ ในใจ เป็นผู้สื่อสารเล่าเรื่องชุมชนต่อ เรื่องเล่าจากตัวนักเรียนเองได้สร้างความภูมิใจให้นักเรียน 
และนำไปสู่ความตระหนักให้นักเรียนตัดสินใจเลือกทุนทางวัฒนธรรมที่ภูมิใจนั้น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ร่วมสมัยที่ยังเชื่อมร้อยรากทางวัฒนธรรมและเลือกจะหยิบเรื่องของชุมชนเล่าเรื่อง สื่อสารสู่สาธารณะ 
และตอบสนองวิถีในยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสม  

 
3.2 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน 

กระบวนการของโครงการ เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีเครื่องมือ ทักษะ และ
ความสามารถด้านการเรียนรู้ ผ่านการฝึกฟังแบบตั้งใจ การสัมภาษณ์ การเก็บสะสมเรื่องราว การเล่า
เรื่องและการสร้างนิทรรศการ ด้วยการใช้หลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (21st Century Skills) วิชา
แกนหลักนี้จะนำมาสู่การกำหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหา
เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ผ่านแกนสาระหลัก 4Cs ดังนี้ 

1) ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) โดยเริ่มต้นจากกระบวนการที่นักเรียน 
ได้มีส่วนร่วมในการถาม การฟัง การบอกเล่าหรือจากการเขียนที่ได้ไปค้นคว้าข้อมูลของชุมชน รวมถึง
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี การนำเสนอข้อมูลผ่านรูปแบบต่างๆ ตามความรู้ความสามารถ 
ความถนัด และข้อจำกัดของพื้นที่ เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและ
เทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ซึ่งทักษะในการสื่อสารอาจจะรวมถึงการใช้
สิ่งประดิษฐ์ จากความคิดสร้างสรรค์ เช่น แผนภาพเดินดินของชุมชน ตุ๊กตาชนเผ่า เป็นต้น ซึ่งสิ่ งเหล่านี้
ก็สามารถเป็นตัวสื่อสารแนวความคิดของนักเรียน ได้เช่นกัน และถ้ายิ่งมีเวทีให้พวกเขาเหล่านั้นได้
นำเสนอก็จะยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องการสนับสนุนด้าน สารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี ตรงนี้อาจจะต้องใช้กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนช่วยให้นักเรียน มีความรู้ 

กระบวนการ 3 

สุวชิาน พัฒนาไพรวัลย์ 2565
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ความกล้า การรู้เท่าทันสังคมภายนอก รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน และใช้สื่อเหล่านี้ไป
ในทางที่ถูกต้อง 

 
ภาพที่ 11 การสื่อสารของนักเรียนให้ท่านกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย(เชียงใหม่)รับฟัง

ข้อมูล 

2) ทักษะในการทำงานเป็นทีม (Collaboration Skills) โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำงานกัน
ตั้งแต่ต้น เริ่มตั้งแต่การฝึกใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม การไปเก็บข้อมูลในชุมชน ที่ต้องมีการ
ทำงานเป็นกลุ่ม มีการประสานงานกับผู้รู ้ผู ้อาวุโสในชุมชน นั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ให้นักเรียนเลือก
ทำงานความประเด็นที่สนใจร่วมกันเป็นกลุ่มเช่น กลุ่มเครื่องดนตรี กลุ่มจอกไม้ไผ่ กลุ่มตุ๊กตาผ้า กลุ่มอาหาร 
กลุ่มกรอบภาพลายผ้า เป็นต้น ทักษะด้านนี้จะเป็นการที่ทำให้นักเรียน ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การ
ยอมรับ การให้และฟังเหตุผลของเพื่อนในกลุ่ม รวมทั้งยังมีการให้สิทธิที่เท่าเทียมในการยอมรับการทำงาน
ร่วมกัน ตั้งแต่กิจกรรมกลุ่มที่จะต้องมีการออกแบบกระบวนการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ การร่วมกัน
แสดงและยอมรับความคิดเห็น ความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน จนถึงการสิ ้นสุดกระบวนการจัด
นิทรรศการ ซึ่งทักษะด้านนี้เป็นสิ่งสำคัญในอนาคตเมื่อนักเรียน ต้องใช้ชีวิตในสังคมและการประกอบอาชีพ 
ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื ่นในสังคม โดยที่เด็กเหล่านี้จะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ และไม่ด้อย
คุณค่าของตนเอง ซึ่งทักษะดังกล่าวประกอบด้วย ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และ
เป็นตัวของตัวเอง ความภูมิใจในตนเอง ทักษะทางสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 12 นักเรียนกำลังทำงานเป็นกลุ่ม 
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3) ทักษะในการวิเคราะห์ (Critical Skills) ทักษะด้านนี้จะเป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จาก ฐานคิดที่ทำให้นักเรียน ทำไมถึงเลือกที่จะวิเคราะห์ และเลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูล การตัดสินใจ
ด้วยเหตุผลอะไรมารองรับ เกิดการถกเถียงด้วยเหตุและผลเพื่อให้ได้ข้อสรุป และทักษะในการแก้ปัญหา
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  โดยเฉพาะในกระบวนการตัดสินใจเลือกหยิบความภูมิใจทางทุนชีวิตและ
วัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอด และกระบวนการวิเคราะห์ออกแบบผลิตภัณฑ์จากรากทางวัฒนธรรมมา
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย เป็นกระบวนการที่ต้องฝึกใช้เหตุใช้ผล ใช้ทักษะการวิเคราะห์แนวโน้ม
ความน่าจะเป็น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้บนฐานของความเป็นจริงและจินตคติอย่างลงตัว  

 
ภาพที่ 13 นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่ม 

4) ทักษะในการสร้างสรรค์ (Creative Skills) เช่น การวิเคราะห์จุดเด่นที่น่าสนใจของ
ชุมชน หรือทรัพยากรธรรมชาติที่มี มาลองฝึกเคราะห์และพัฒนาเป็นทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
ของชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมที่มีใกล้ตัวก่อนว่าจะสามารถนำมาพัฒนาและออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้
บ้าง เริ่มจากโจทย์เล็กๆ ด้วยการแนะกระบวนการวิเคราะห์จากครูหรืออาจจะหาแนวทางจากสื่อการ
เรียนการสอนร่วมกันของครู โดยพัฒนาโจทย์จากความสำคัญใกล้ตัว หรือการค้นคว้าหาความรู้จากทั้งใน
ชุมชนและโลกภายนอก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทำงานที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่  ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ เป็นการฝึกใช้ทักษะการสร้างสรรค์ 

 

 
ภาพที่ 14 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากรากวัฒนธรรมของนักเรียน 
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3.3 การเสริมสร้างนักเรียนให้มีสำนึกด้านอัตลักษณ์ สำนึกความเป็นเจ้าของ และพันธกิจต่อ
ชุมชน 

1) กระบวนการสร้างความมั ่นใจ  เป็นส่วนหนึ ่งที ่สำคัญของความของผลที ่ ได้จากการ
ดำเนินงานของโครงการ เพราะว่าจากการที่นักเรียน ได้มีการนำเสนอผลงาน การอธิบาย ตั้งแต่งาน
ระดับกลุ่ม จนถึงการนำผลงานในพิพิธภัณฑ์นั้น เราจะสามารถสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน 
ที่มีความกล้าแสดงออกมาทีละระดับชั้นของกระบวนการต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงความมั่นใจในการ
นำเสนอตัวตนของนักเรียน สีหน้า แววตา น้ำหนักเสียง แนวความคิด การวิเคราะห์ต่างๆ ซึ่งสุดท้ายแล้ว
ความมั่นใจเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เกิดมาจากความรู้สึกนึกคิดภายในของเด็กที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
ร่วมกัน เป็นผลที่มีจากการภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งจะเป็นส่วนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและ
การประสบความสำเร็จของนักเรียน ในอนาคตได้ เพราะความมั่นใจก็คล้ายกับความเชื่อ ถ้าหากเราเชื่อ
ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ เราก็จะมีกำลังใจและแรงบันดาลใจที่จะบรรลุเป้าหมายได้  แต่
หากเราไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ก็จะไม่มีแรงที่จะเดินทางไปยังเป้าหมายนั้นๆ ได้   

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ผู้เอื้อกระบวนการเรียนรู้ สร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้
ครูและนักเรียนได้เข้าใจวิธีการ ขั้นตอนในการใช้เครื่องมือเพื่ อสามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้
เครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชนของนักเรียนได้ โดยออกแบบให้ใช้บริบทของโรงเรียนเป็น
กรณีทดลอง ดังนี้  

1) แผนที่ชุมชน Community Mapping เปลี่ยนเป็นแผนที่โรงเรียน แผนที่กายภาพ
ของโรงเรียนและสถานที่สำคัญของโรงเรียน 

2) Community Time Line ฝึกทำประวัติความเป็นมาของโรงเรียน และเหตุการณ์
สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  

3) Cultural Calendar ฝึกทำปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน  
4) การศึกษาทุนทางอาหารและหัตถกรรมชุมชน ผ่านกิจกรรม เมนูบ้านฉันและ

หัตถกรรมบ้านฉัน ฝึกเก็บข้อมูลเมนูอาหารของโรงเรี ยน และงานหัตถกรรมใน
โรงเรียน ดังภาพประกอบ 

 
ภาพที่ 15 กระบวนการสร้างความมั่นใจของนักเรียน ผ่านกระบวนการนำเสนอข้อมูลในระดับต่างๆ  
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2) กระบวนการทำให้นักเรียน เป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ (Active citizen) ผู้ที่เคยเป็นผู้รับจาก
การเรียนรู ้ในห้องเรียนหรือครูเพียงอย่างเดียวได้กลับมามีบทบาท เป็น Active Learner คือการที ่
นักเรียน ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้น่วมใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาคิดใส่ไปในกระทำหรือ
ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น ความรู้ที่ได้เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู ้ เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือ
กระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว เกิดการเรียนรู้จากการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการ
วิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้นักเรียน อาจจะได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการประเมินค่า เป็นการจัดกิจกรรมนำไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติ กับตนเอง ชุมชน มีความภูมิใจ มั่นใจ 
ว่าตนเอง ชุมชน มีดีอะไร สำนึกความเป็นเจ้าของ  (Self-Belonging) เป็นตัวของตนเอง อัตลักษณ์ จน
พร้อม ตระหนักและมั่นใจในการต่อยอด การเผยแพร่ การสื่อสาร ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้เป็นความ
พยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และแต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

3) กระบวนการเรียนรู้รากเหง้า รู้สิทธิ รู้เท่าทันการเปลี่ยน เป็นแนวคิดของการทำงานที่
ต้องการจะให้นักเรียน เข้าใจ ยินดี และยอมรับในการเรียนรู้คุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ยังมีความรู้
ที่เท่าทันสังคมภายนอก ที่ทำให้สามารถดำรงอยู่ด้วยสถานะและความภาคภูมิใจของตนเองและชุมชนต่อ
การเปลี่ยนแปลงไปของโลก สามารถกำหนดวิถีชีวิตของตนเองด้วยการผสมผสานวิถีภูมิปัญญา และการ
คิดอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักเรียน และชุมชนมีภูมิคุ้มกันของชีวิตและสามารถกำหนดวิถีการดำเนินชีวิต
ด้วยย่างก้าวที่มั่นคง ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน ด้วยกระบวนการแปลงความด้อยของ
ตนเอง (Shame) สู่การพัฒนาด้วยความมั่นใจจนกลายเป็นเฉลิมฉลอง (Joy) ของตนเอง เป็นการแปลง
ความด้อยสู ่ความเด่น จากที ่ ไม่มีความรู ้ความเข้าใจและรู ้สึกเขินอายในความเป็นเด็กชนเผ่า สู ่
กระบวนการเปิดใจ เปิดตัว แลกเปลี่ยน นำไปสู่การรับรู้ ความเข้าอกเข้าใจ  นำเสนอตัวตนอย่างมั่นใจ 
และเป็นพลังในการสื่อสารเพื่อการอยู่ร่วมกับสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข Peaceful Living 
Together 

3.4 สนับสนุนการถ่ายโอนความรู้ข้ามรุ่นระหว่างนักเรียนและสมาชิกในชุมชน   
  1) เป็นกระบวนการการเชื่อมโยงสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับชุมชน เป็นการสร้าง
พื้นที่ในการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับผู้ใหญ่ในชุมชน เป็นการฟื้นคุณค่า บทบาทหน้าที่ของชุมชน ทั้งคน 
วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันในชุมชน เป็นสร้างนิเวศการเรียนรู้ที่มีชุมชนเป็นฐาน  

“นอกจากความรู้ ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักเรียน 
จากครูสู่นักเรียน การเล่า การสอน ที่ควรเป็นการทำงานและ
เรียนรู้ร่วมกัน” ครูศิริมา เมฆปัจฉาพิชิต ครูวิชาสังคมศึกษา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 61 แม่แจ่ม กล่าว 

2) การสร้างและพัฒนาบทบาทของครู และพิพิธภัณฑ์ ในการทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ 
โดยหากยังมีการสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของครูให้สามารถสร้างกระบวนการ
เรียนรู้แบบนี้ ที่ไม่ได้ทำในเพียงแต่พิพิธภัณฑ์เท่านั้น แต่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่น แหล่งศูนย์
การของชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ก็จะทำให้กระบวนการนี้มีความยั่งยืนและ เสริมศักยภาพของครูและ
โรงเรียนให้กลายเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างที่สำคัญของโรงเรียนต่อไป และยังความเป็นช่อง
ทางการถ่ายทอดความรู้สำหรับเด็กรุ่นต่อไป นอกจากนี้บทบาทของพิพิธภัณฑ์ ยังเป็นพื้นที่ให้นักเรียนได้
แสดงออกสิ่งที่ภูมิใจ เป็นพื้นที่เรียนรู้ทางสาธารณะ  พื้นที่เอื้อ ต่อการสร้างการยอมรับอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ที่หลากหลาย แตกต่างทางสังคมสำหรับนักเรียน เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการสื่อสารความมี
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ตัวตน ไม่ไร้ตัวตน ให้เกิดการยอมรับและเคารพความเหมือนและความต่างอย่างเข้าอกเข้าใจ และเห็น
อกเห็นใจ 

3) การพัฒนาทักษะในการบูรณาการกระบวนการจัดเรียนรู้เข้ากับรายวิชาของครูที่เข้า
ร่วมโครงการรับผิดชอบ เช่นวิชาการงานอาชีพ วิชาสังคมศึกษา รวมถึงการระดมความคิดของครูใน
โรงเรียนเพื่อบูรณาการบรรจุเข้าหลักสูตรรายวิชาของโรงเรียนหรือเป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
(Extra curriculum) โดยที่นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการในรุ่นนี้สามารถเป็นพี่เลี้ยงสำหรับนักเรียนใน
รุ่นต่อไปได้ เป็นการสร้างความยั่งยืนในกระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์
ที่ศึกษาในระบบโรงเรียนที่จะมีโอกาสได้ เรียนรู้ทุนทางชีวิตและวัฒนธรรม รากเหง้าของตัวตนในพื้นที่
การศึกษาในระบบที่เชื่อมโยงโยงบริบทชุมชนของนักเรียน 

4) การลงทุนการสร้างคน สร้างทักษะ สร้างกระบวนการโครงสร้างความรู้ใหม่ ที่จะเป็น
ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งอาจจะต้องมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้นี้ แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีต่อๆ ไป ด้วยการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย 
4 กลุ่ม ได้แก่  

ชุมชน เพื่อการมองเห็นคุณค่าทุนทางชีวิตของนักเรียน ระดมข้อคิดเห็น มุมมอง ความรู้สึก
ของชุมชน ที่มีต่อพัฒนาการของนักเรียน ข้อเสนอแนะของชุมชน  

 คนทำงานพิพิธภัณฑ์ เพื่อการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ของงานพิพิธภัณฑ์ ซึ่งคนทำงาน
พิพิธภัณฑ์อาจจะต้องมอง โรงเรียน ชุมชน เห็นบทบาทของตนเองที่เปลี่ยนไป ทำหน้าที่ใหม่ ข้ามกำแพง
กระบวนทัศน์ของงานพิพิธภัณฑ์เดิม ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและทุนชีวิตนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และเน้น
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการร่วม  

 ครู เพื่อเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้ครูได้เห็นพลังของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ทุน
ชีวิตที่แตกต่างหลากหลายของผู้เรียนเป็นฐาน นำมาวิเคราะห์ความจำเป็นที่ ควรเสริมทักษะในส่วนไหนให้
เกิดกระบวนการพัฒนาการสร้างการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ในรุ่นถัดไปของนักเรียน  

นักเรียน เพื่อติดตามพัฒนาการและความต้องการของนักเรียนในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนด้านวัฒนธรรมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง  

 

3.5 จัดทรัพยากรและการฝึกอบรมให้กับครู  
กระบวนการของโครงการได้มีการออกแบบเงื่อนไขที่ให้ครูในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ

คณะทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นกระบวนการสร้างพื้นที่การเรียนรู ้ เชิงปฏิบัติการในวิธีคิด วิธีการ 
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านวัฒนธรรมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ให้ครู
สามารถเป็นบุคลากรสำคัญช่วยนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมทั้งทางวิชาการ ทาง
สังคม และทางอารมณ์ ด้วยกระบวนการและเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1) การจัดทรัพยากรและพื ้นที ่ให้ครูเร ียนรู ้จากผู ้สอนมาเป็นผู ้ เอ ื ้อกระบวนการเรียนรู้ 
(Facilitator) 

โดยการใช้เครื่องมือการจัดการพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ บูรณา
การศาสตร์ ข้ามศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แบบการจัดการร่วมระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  โดยครกูับ
นักเรียนเรียนรูร่้วมกัน การเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ร่วม จากเดิมที่ความรู้มาจากครูเท่านั้น  มาเป็นความรู้มาจาก
ชุมชนด้วย และนักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ เป็นเจ้าของความรู้ร่วม ครูเป็นผู้เอื้อกระบวนการเรียนรู้  
ซึ่งในกระบวนการจัดนิทรรศการนั้นโครงการได้ให้ครูร่วมกับนักเรียน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมออกแบบการ
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จัดนิทรรศการร่วมกัน โดยที่ครูเป็นผู้กระตุ้นความคิด กระตุ้นการเรียนรู้ เอื้ออำนวยสิ่งจำเป็น ไม่ใช่ผู้ชี้นำ  โดย
เริ่มตั้งแต่การออกแบบ ติดต้ัง จัดวาง การเลือกผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการนำเสนอการอธิบาย เพื่อให้ครูได้สังเกต
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ในด้านความมั่นใจ โดยมุ่ง
ให้นักเรียนเกิดแปลงร่าง(Transform)จากผู้รับหรือผู้เรียนเป็นผู้ให้ความรู้   โดยบทบาทของพิพิธภัณฑ์เป็น
พื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความรู้และทักษะที่มีอย่างเป็นอิสระ และเต็มศักยภาพ เป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active 
Learner) 

 
ภาพที่ 16 ครทูำงานร่วมกับนักเรียนเป็นการเรียนรู้ร่วม 

2) การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community based Learning) 
ในโครงการได้ออกแบบเงื่อนไขให้ครูที่มาร่วมโครงการต้องมี เชื่อมโยงกระบวนการและเนื้อหา

ของโครงการไปบูรณาการในรายวิชาที่ครูรับผิดชอบ เพื่อสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงการ
เรียนรู้กับทุนชีวิตหรือทางนิเวศวัฒนธรรมนักเรียนที่หลากหลาย เป็นรูปแบบ Inclusive Learning ที่มองว่า
นักเรียนรวมทั้งชุมชนของแต่ละพื้นที่ มีความต่างกัน  ดังนั้นครูต้องเตรียมกระบวนการเรียนรู้ที่รองรับความ
แตกต่างของผู้เรียน เพื่อเป็นการเรียนรู้ที่หนุนเสริมคุณค่าอัตลักษณ์ของผู้เรียน  มิใช่ทำลาย เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างพื้นที่ความปลอดภัยให้กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  โดยไม่มีการกีดกันโอกาสทาง
ความแตกต่าง และสามารถนำความแตกต่างทางวัฒนธรรมมาเป็นทุนในการต่อยอดความรู้ของชุมชนเพื่อสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบสนองการดำรงชีวิตของนักเรียนได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
ภาพที่ 17 นักเรียนนำเสนอประวัติศาสตร์ความเป็นของชุมชนตนเอง 
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3) การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
โครงการได้ให้ครูเรียนรู้ การเป็นผู้จัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญด้านสังคม อารมณ์ 

ความรู้สึกของผู้เรียน  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสนุกสนาน ไม่ไกลตัวผู้เรียนมากเกินไป เป็นการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ใช้ในชีวิตจริง (Immersive Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ใช้ได้จริง กินได้จริง (Edible 
Learning)   โดยการใช้ทุนชีวิตในมิติต่างๆ ทุนวัฒนธรรมของชุมชนรวมถึงบริบทชุมชนเป็นเครื่องมือ ผ่านการ
ปฏิบัติการลงมือ จากเครื่องมือที่ถูกอบรมมาจากโครงการ  เริ่มการค้นหาสิ่งที่มีโดยไม่จำเป็นต้องค้นหาสิ่งที่ไม่
มีในระยะเริ่มต้น ทำให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทุนทางชีวิตของพื้นที่ชุมชนและการเป็นตัวของ
ตนเอง  จากนั้นให้การลงมือวิเคราะห์หยิบเรื่องราวของชุมชนที่ภูมิใจมาเล่า มานำเสนอ และมาออกแบบสร้าง
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่จับต้องได้ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างความรู้และผลิตภัณฑ์นั้นมาจากตัว
นักเรียนที่มีรากทางวัฒนธรรมของชุมชนเป็นฐานหรือที่เรียกว่าทุนชีวิต  การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติที่สร้างความภาคภูมิใจ ความมั่นใจในอัตลักษณ์ และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานรากของวัฒนธรรม สร้างเงื่อนไขการเรียนรู้ที่นำไปสู่การสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียน
ในการเล่าเรื่องของตนเองและชุมชน มีความพร้อม ความเต็มใจในการเผยแพร่ความเป็นตัวตนของชุมชน และ
การสื่อสารกับสังคมอย่างภาคภูมิใจ 

มากกว่านั้นคือทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่สร้างความหมายและ
ความหวังในชีวิตของผู้เรียนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 

ภาพที่ 18 นักเรียนนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

  



39 
 

3.6 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 จากกระบวนการของโครงการทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดการรับรู้และภาคภูมิใจใน

ความเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนชีวิต จนนำไปสู่ความตระหนักในการร่วมพัฒนามรดกทางเป็นทุน
ทางวัฒนธรรมเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีรากจากวัฒนธรรมชุมชนจำนวนทั้งหมด 10 ผลิตภัณฑ์ดังนี้  

1) ข้าวปุ๊กหลากสี 
 ที่มาของความคิด ด้วยในวัยเด็กของนักเรียน ชาติพันธุ์ไม่ได้ทานขนมเหมือนเด็กในเมือง

ทั่วไป เนื่องจากความขาดแคลนและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร “ข้าวปุ๊ก” จึงเป็นขนมเลิศรสสำหรับนักเรียนปกา
เกอะญอ นักเรียนจึงคิดถึงวัฒนธรรมอาหาร (ขนม) ของตัวเองจึงคิดทำข้าวปุ๊กที่มีสีสันที่หลากหลายจากสี
ธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัว เพ่ือสร้างสีสันที่แปลกใหม่และสามารถนำไปขายและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 

 
ภาพที่ 19 ข้าวปุ๊กหลากสี 

2) ตุ๊กตาผ้าทอชนเผ่า 
 ที่มาของความคิด ครั้งหนึ่งนักเรียน ได้ไปเที่ยวในเมืองจึงมีโอกาสได้แวะร้านขายของที่ระลึก

ซึ่งมีตุ๊กตาที่น่ารักมากมายต่างสวมชุดไทย ชุดภาคเหนือ ชุดภาคกลาง และชุดภาคอีสาน ทำให้นักเรียนมี
ความคิดที่อยากจะทำชุดตุ๊กตาผ้าทอชนเผ่าที่อยู่ในพื้นที่แม่แจ่มทั้ง 4 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ 
ชาติพันธุ์ลัวะ ชาติพันธุ์ม้ง และชาติพันธุ์พื้นเมือง 

 
ภาพที่ 20 ตุ๊กตาผ้าทอชนเผ่า 
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3) พวงกุญแจและตุ้มหูย่ามชนเผ่า 
 ที่มาของความคิด นักเรียน ปากาเกอะญอทุกคนมีย่ามทอมือเพื่อใช้สำหรับใส่สิ่งของต่างๆ 

ไม่ว่าจะไปไร่  ไปสวน ไปโรงเรียน หรือไปในที่ต่างๆ นักเรียนก็มักจะสะพายย่ามติดตัวไปด้วยทุกครั้ง ด้วยความ
เคยชินและความผูกพันเด็กจึงมีไอเดียว่าน่าจะทอย่ามใบเล็ก ๆ เพื่อมาทำเป็นพวงกุญแจและตุ้มหูย่ามชนเผ่า
สำหรับเป็นเครื่องประดับและตกแต่งให้กับคนที่ชื่นชอบและหลงใหลในย่ามชนเผ่า 

 
ภาพที่ 21 พวงกุญแจและตุ้มหูย่ามชนเผ่า 

4) เตหน่ากูฉบับกระเป๋า 
ที่มาของความคิด เตหน่ากูเป็นเครื่องดนตรีของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ที่นักเรียน ทุกคนในโรงเรียน

สาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่ามีความรู้จักเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ขับบทเพลงเพื่อเล่า
เรื่องราวของโรงเรียนซึ่งเป็นชุดการแสดงที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น ที่แสดงให้ผู้มาเยือนโรงเรียนทุกครั้ง ฉะนั้น
นักเรียน จึงมีความคิดอยากสร้างของที่ระลึกที่บ่งบอกถึงตัวตนของตนเองเพื่อมอบให้ผู้มาเยี่ยมเยือน จึงเกิด
เป็นช้ินงานที่เรียกว่า “เตหน่ากูฉบับกระเป๋า” ขึ้น 

 
ภาพที่ 22 เตหน่ากูฉบับกระเป๋า 
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5) จอกและหลอดดูดไม้ไผ ่
 ที่มาของความคิด  ด้วยโรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเรื่องไม้ไผ่ จอกและ

หลอดดูดไม้ไผ่ จึงเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนเลือกทำเพราะทำง่ายและโดยทั่วไปแล้วบนดอย หรือที่บ้าน
นักเรียนก็ใช้จอกในการดื่มน้ำ หรือดื่มชาอยู่แล้ว เมื่อนักเรียน ได้เรียนรู้และเห็นไอเดียที่แปลกใหม่มากขึ้นจึงมี
การพัฒนาฝีมือและสร้างหลอดดูดไม้ไผ่เพื่อลดการใช้หลอดดูดพลาสติก 

 
ภาพที่ 23 จอกและหลอดดดูไม้ไผ ่

6) กังหันน้ำ 
 ที่มาของความคิด ด้วยโรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเรื่องไม้ไผ่ กังหันน้ำเป็น

อีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนคุ้นเคยมาจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ของ
มูลนิธิชัยพัฒนาที่เด็กได้ฟังและเรียนผ่านบทเรียนในวิชาสังคมศึกษา นักเรียน จึงอยากสร้างกังหันน้ำขนาดเล็ก
ที่สามารถนำมาตกแต่งสวนหย่อม ตกแต่งบ้านเรื่อน และเป็นของที่ระลึกให้กับให้กับผู้ที่ชื่นชอบได้ 

 
ภาพที่ 24 กังหันน้ำ 
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7) กรอบรูปลายผ้าชนเผ่า 
 ที่มาของความคิด  นักเรียน เห็นการปักผ้าตั้งแต่เล็กๆ จนถึงปัจจุบัน การปักผ้าปกาเกอะญ

อมีหลากหลายแบบ และหลายลวดลาย ซึ่งแต่ละลวดลายนั้นล้วนมีความหมายที่เกิดจากวัฒนธรรมของปกา
เกอะญอ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้ถ่ายทอดออกมาลงบนผืนผ้าที่แสดงออกถึงความสวยงามของวัฒนธรรมปกา
เกอะญอ จึงได้แนวคิดการปักผ้าด้วยการออกแบบลวดลายต่างๆลงบนผืนผ้าเล็กๆ แล้วนำมาใส่ในกรอบรูปเพื่อ
ใช้ในการตกแต่งภายในบ้าน เอาไว้เป็นของที่ระลึก สามารถนำไปจำหน่ายให้ผู้ที ่สนใจ และเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย 

 
ภาพที่ 25 กรอบรูปลายผ้าชนเผ่า 

8) กระโปรงผ้าทอร่วมสมัย 
 ที่มาของความคิด ในสมัยอดีตนักเรียนไม่เคยได้ใส่กระโปรงของปกาเกอะญอเลย เพราะเป็น

วัฒนธรรมของปกาเกอะญอ ซึ่งนักเรียนได้ใส่แต่ชุดเชวาแค่ตัวเดียวเท่านั้น  แต่ในปัจจุบันเวลาไปเที่ยวหาเพื่อน
ต่างหมู่บ้าน ต่างพื้นที่ ร้านขายเสื้อผ้าปกาเกอะญอ แม้กระทั่งการขายเสื้อผ้าออนไลน์ (ขายชุดปกาเกอะญอ) มี
ความหลากหลายมาก มีทั้งของนักเรียน และผู้ใหญ่ จึงมีความคิดที่จะมาออกแบบ กระโปรงผ้าทอร่วมสมัย 
กระโปรงที่สามารถใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีความสวยงามและสามารถสื่อให้คนอื่นๆรู้ว่าซิ่นปกาเกอะญอสา
มารถมาออกแบบเป็นกระโปรงที่มีความหลากหลายแล้วสวยงามอีกด้วย 

 
ภาพที่ 26 กระโปรงผ้าทอร่วมสมัย 



43 
 

9) ชุดผู้หญิงร่วมสมัย 
 ที่มาของความคิด ในตอนเด็ก นักเรียนได้ใส่แต่ชุดเชวา (เสื้อสีขาว) ที่แม่ทอให้แค่ตัวเดียว

เท่านั้น ไม่เคยมีชุดสวยๆ ได้ใส่เหมือนกับคนอื่นๆเลย เพราะที่บ้านเป็นพื้นที่กันดารอยู่บนดอย การที่จะหาสี
ด้ายมาทอเสื้อผ้ายากมากๆ แต่ในปัจจุบันสามารถหาด้ายสีได้มาง่ายสำหรับมาทอเสื้อผ้า จึงมีความคิดที่จะ
ออกแบบชุด “ผู้หญิงร่วมสมัย” ที่สวยงามสามารถใส่ไปออกงานในที่ต่างๆ ได้สง่างาม และเป็นการสื่อให้
ชาวโลกได้รับรู้ว่าชุดปกาเกอะญอสวยไม่แพ้ชาติใดในโลก 

 
ภาพที่ 27 ชุดผู้หญิงร่วมสมัย 

10) กระเป๋าร่วมสมัย 
 ที่มาของความคิด ด้วยทางโรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเรื่อง ผ้าทอร่วมสมัย

ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นักเรียนบอกว่าในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสังคมชนบท สังคมเมืองก็มีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมเยอะมาก บางคนสะพายย่ามปกาเกอะญอบอกว่าใส่ของได้น้อยเวลาออกไปในที่ต่างๆ จึง
มีความคิดที่อยากทำ “กระเป๋าร่วมสมัย”กระเป๋าทั้งสะพายข้างและสะพายพายหลังได้ด้วย 

 
ภาพที่ 28 กระเป๋าร่วมสมัย 
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3.7 การสะท้อนผลการเรียนรู้จากโครงการของนักเรียน 
โครงการได้ออกแบบกระบวนการสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการใน 3 H หรือ 

3 ด้านได้แก่  Head คือความรู้  Heart  คือ ความรู้สึกและทัศนคติ  และHand คือ ทักษะ  โดยให้เขียน
ข้อความของนักเรียนแต่ละคนแล้วไปติดในตุ๊กตาผ้าชนเผ่าดังภาพ  และผลการสะท้อนการเรียนรู้จากโครงการ
ของนักเรียนสามารถสรุปได้ดังนี ้

 
ภาพที่ 29 การสะท้อนการเรียนรู้จากโครงการของนักเรียน 

 Head คือความรู้ การทอผ้าทำเป็นพวงกุญแจ การเรียนรู้การทำเตหน่า การทำกังหันลม การเรียนรู้
การเย็บผ้าด้วยจักร ความรู้ทักษะอาชีพ การรู้จักการใช้เครื่องมือในการทำงาน การออกแบบลวดลายผ้า การ
ปักผ้า การจักสาน การเรียนรู้วิถีชีวิตของหมู่บ้านตัวเองและหมู่บ้านเพื่อน การเรีนรู้ถึงรากเหง้าของตนเอง การ
ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำ
ด้วยการลงมือทำเอง การได้ความรู ้จากการทำตุ ๊กตาชนเผ่า เรียนรู ้การพัฒนาตัวเอง การเรียนรู ้การใช้
ความสามารถของตนเอง 

 Heart คือ ความรู้สึกและทัศนคติ ได้แลกเปลี่ยนความคิด การทำได้สำเร็จ ความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเอง ความประทับใจในการทำงานแต่ละครั้งด้วยตัวเอง ความประทับใจที่ได้เผยแพร่วิธีชีวิตให้กับผู้อื่นได้รับรู้
ได้เผย ความรู้สึกดีใจ มีความสุข และมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง ความรู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตื่นเต้นในการทำกิจกรรม สนุกสนาน ประทับใจในตนเองและเพื่อนๆ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ดีใจที่ได้
รู้จักผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

 Hand คือ ทักษะ ทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์ ทักษะการลงมือปฏิบัติ ทักษะการฝึก
สมาธิของตนเอง ทักษะการนำเสนองาน ทักษะอาชีพ การท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 
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ภาพที่ 30 แผนที่ร่างกาย 

 
สรุปความสัมพันธ์ผลผลิตของกิจกรรมโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ในการดำเนินกิจกรรมโครงการได้เกิดผลผลิตตามรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งสามารถสรุป
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในโครงการดังตารางต่อไปนี้  

ตารางที่ 2 สรุป ผลผลิตของกิจกรรมการพัฒนาโครงการที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลผลิต (Output) วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หมาย
เหตุ 

1. เกิดนักเรียนมัธยมศึกษา (โดยเฉพาะมัธยมปีที่ 2 และมัธยมปีที่ 5) 
ที่มีระดับพื้นที่ที่ได้รับพัฒนากระบวนการความคิดเข้มแข็ง อย่างน้อย
จำนวน 50 คน ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวและ
ชุมชนได้และมีการพัฒนาต่อยอด 

ข้อที่ 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 และ 2.6 

 

ได ้แลกเปล่ียนความคิด 

การท าได ้ส าเร็จ 
ความประทับใจในการ
ท างานแต่ละคร้ังด ้วย

ต ัวเอง

ความประทับใจที่ได ้เผยแพร่วิธีชีวิต
ให้ก ับผู้อ่ืนได ้รับรู้ได ้เผย 

ต ื่นเต ้น
สนุกสนาน 

ด ีใจ 
มีความสุข 

ความภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ประทับใจในตนเองและ

เพื่อน 
เก ิดความคิดสร้างสรรค ์ 

การท าพวงก ุณแจ 
การท าก ังหันลม 

การออกแบบลวดลายผ้า 

การเรียนรู้วิถีชีวิตของหมู่บ้าน
ตัวเองและหมู่บ้านเพื่อน

การท าต ุ๊กตาชนเผ่า
การไดเ้รียนรู้ถึงความแตกต่าง

ของชุมชนตั้งแต ่อด ีตถึงปัจจุบัน 

การเรีนรู้ถึงรากเหง้าของ
ตนเอง 

การรู้จักการใช้เคร่ืองมือในการท างาน 

การได ้เรียนรู้ข้ันตอนการท า
ด ้วยการลงมือท าเอง 

การจักสาน 

ความรู้ทักษะอาชีพ 

การเย็บผ้าด ้วยจักร 

เรียนรู้การพัฒนาตัวเอง 

การเรียนรู้การใช้ควสาม
สามารถของตนเอง

การปักผ้า

ทักษะการใช้วัสด ุอุปกรณ์
ในการท าผลิตภัณฑ์ 

ทักษะการลงมือ
ป ิบัต ิ ทักษะการฝึกสมาธิของ

ตนเอง 

ทักษะการน าเสนองาน 

ทักษะอาชีพ 

การท างานร่วมก ับผู้อ่ืน
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ผลผลิต (Output) วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หมาย
เหตุ 

2. ครูต้นแบบที่ผ่านกระบวนการร่วมพัฒนาองค์ความรู้กับเด็กอย่าง
น้อยจำนวน 5 คน 

ข้อที่ 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6 และ 

2.8 

 

3. เกิดการรวมตัวกันของเด็กและชุมชนในการร่วมสร้างและพัฒนา
อาชีพอย่างน้อย 5 กลุ่มอาชีพและมีวิทยากรชุมชนอย่างน้อย 10 คน  

ข้อที่ 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 และ 2.6 

 

4. มีการฝึกอบรม/การสร้างรายได้ให้กับนักเรียน เริ่มต้นที่ร้อยละ 
50 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

ข้อที่ 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 และ 2.6 

 

5. เกิดการสร้างองค์ความรู้ของเด็ก ครู โรงเรียนและ ชุมชนเรื่อง
ก ร อ บ ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ แ บ บ  4C  
(4C Framework) การเรียนรู้ถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมตนเองใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่น และเรียนรู้การพัฒนาตัวเองบนรากฐานความรู้
ของวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ข้อที่ 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 และ 2.6 

 

 
ตารางที่ 3 สรุปผลลัพธ์ของกิจกรรมการพัฒนาโครงการที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลลัพธ์ (Outcome) วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หมาย
เหตุ 

1. เกิดการสำรวจ รวบรวมและบันทึกข้อมูลบริบทของพื้นที่ ความคิด 
การศึกษาประเพณีและการเข้าใจวัฒนธรรมของชุมชนอย่างลึกซึ้ง 
รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจากเพื่อนๆที่เข้ามาร่วม
กิจกรรม 

ข้อที่ 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 และ 2.6 

 

2. เกิดการถ่ายทอด องค์ความรู้ จากผู้นำชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและการถ่ายทอดองค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนสู่เด็กและเยาวชนในชุมชนใน เพื่อให้เกิดความรักและภูมิใจใน
สิ่งที่ตนเองและชุมชนเป็นอยู่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

ข้อที่ 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 และ 2.6 

 

3. เป็นกระบวนการสร้างคุณค่าเพื่อต่อยอดให้กับ โดยใช้กระบวนการ
ให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนเข้าหา พูดคุยกับชุมชน ด้วยการใช้ทักษะการ
เก็บข้อมูล การศึกษาข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ และการเลือกเนื้อหา
เพื่อที่จะนำเสนอที่สะท้อนความคิดของมุมมองที่เด็กได้คิดร่วมกับ
ชุมชน 

ข้อที่ 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 2.7 
และ 2.8 

 

4. เกิดเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าสู่สาธารณะ สังคม ด้วยการที่ให้
นักเรียน การกระทำผ่านในรูปของผลิตภัณฑ์ การนำเสนอใน
พิพิธภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ที่สามารถสะท้อนภาพจากสิ่งที่โครงการ
ปลูกฝังและการสร้างการเรียนให้กับนักเรียน 

ข้อที่ 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 2.7 
และ 2.8 
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ภาพที่ 31 การวิเคราะห์ Social Impact Pathway ที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ
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บทที่ 4 
สรุปและอภิปรายผล 

 
4.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการ กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านวัฒนธรรมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง : กรณีอำเภอแม่
แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 8 ข้อ ดังนี้ 

1.เพื่อใช้การเล่าเรื่องเป็นวิธีการในการสร้างการตระหนักรู้ในกลุ่มนักเรียนเกี่ยวกับทุนชีวิตของ
พวกเขา (Life Asset) ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่แม่แจ่ม ไม่ว่าจะเป็น ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสิ่งแวดล้อม 
ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม (เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีเครื่องมือ ทั กษะ และความสามารถ
ด้านการเรียนรู้ ผ่านการฝึกฟังแบบตั้งใจ การสัมภาษณ์ การเก็บสะสมเรื่องราว การเล่าเรื่องและการ
สร้างนิทรรศการ  

2. เสริมสร้างนักเรียนให้มีสำนึกด้านอัตลักษณ์ สำนักความเป็นเจ้าของ และพันธกิจต่อชุมชนแม่
แจ่มผ่านกระบวนการรวบรวมและบอกเล่าเรื ่องราว สนั บสนุนการถ่ายโอนความรู้ข้ามรุ ่นระหว่าง
นักเรียนและสมาชิกในชุมชน 

3. กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน/สร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้พวกเขา
ได้มีความเป็นเจ้าของกระบวนการทำงาน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่จะรวมบรมและประเมินข้อมูล  
มีพลังในการตัดสินใจและมีความสามารถในการบอกเล่าเรื่องเล่าของพวกเขาเอง  

4. สร้างสำนึกของความภาคภูมิใจและความสนใจร่วมกันผ่านนิทรรศการและการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์และเป็นผู้ชม แสดงให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักรู้ว่าพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด 
และสถาบันด้านวัฒนธรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมีหน้าที่รับใช้ชุมชนในฐานะแห่งความรู้และ
เป็นพื้นที่ทางกิจกรรมต่างๆของชุมชนได้  

5. เป็นกระบวนการจัดทรัพยากรและการฝึกอบรมให้กับครู เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับไปช่วย
นักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมทั้งทางวิชาการ ทางสังคม และทางอารมณ์  

6. สร้างสำนึกของความภาคภูมิใจและความสนใจร่วมกันผ่านนิทรรศการและการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์และเป็นผู้ชม 

7. แสดงให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักรู้ว่าพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และสถาบันด้านวัฒนธรรมนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมีหน้าที่รับใช้ชุมชนในฐานะแหล่งความรู้และเป็นพื้นที่ทางกิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชนได้  

8. บริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้กับครูเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับไป
ช่วยนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมทั้งทางวิชาการ ทางสังคม และทางอารมณ์  
 โครงการได้ออกแบบกระบวนการดำเนินงาน เป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 

1) ต้นน้ำ เป็นการสร้างคุณค่าปัจเจกบุคคลให้นักเรียนได้เห็นคนค่าระดับบุคคลของตัวเอง  
2) กลางน้ำ เป็นการที่ให้นักเรียน เห็นและเข้าใจความสำคัญของชุมชน  
3) ปลายน้ำ เป็นกระบวนการที ่ ให้นักเรียน นำข้อมูลชุมชน มาผสมกับการวิเคราะห์ ทาง

วัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น นำมาออกแบบและสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อนำเสนอ การกระทำผ่านในรูป
ของผลิตภัณฑ์  
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4) การสะท้อนการเปลี ่ยนแปลงที ่ เกิดขึ ้นจากกระบวน 3 H (Head Heart Hand) เป็น
กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เปลี่ยนแปลงจากการเข้าร่วมโครงการของ
นักเรียน 

5) กระบวนการจัดทรัพยากรและการฝึกอบรมให้ กับครู การนำครูเข้ามาร่วมเป็นผู ้ เอื ้อ
กระบวนการโครงการเพื่อให้ครูเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นต้น  

 
ผลการดำเนินงาน 
 1. กระบวนการ เล่าเรื่อง เป็นเครื่องมือในการสร้างการตระหนักรู้ทุนชีวิตของนักเรียน  

 1) กิจกรรม และการจัดนิทรรศการ เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่อง 1.1) บริบทของผู้เรียน
ที่เข้าร่วม 1.2) กิจกรรมการเดินทางของความทรงจำ (Dream Journey หรือ Memory Journey เป็น
การเล่าเรื่องความทรงจำดี ๆของนักเรียนแต่ละคนที่มีต่อชุมชนของตนเองในวัยเด็ก 1.3) กิจกรรมตรา
สัญลักษณ์ของฉัน (My Logo) เป็นให้ความหมาย คุณค่า สัญลักษณ์ตัวตนของตนเอง 1.4) กิจกรรม
นิทรรศการ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้ทำหน้าที่เป็นผู้เล่าเรื่อง กระบวนการทำงานของตนเองตั้ งแต่
เริ่มโครงการจนไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สาธารณะ  

 2) การสัมภาษณ์เพื่อได้เรื่องเล่าจากชุมชน กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนกลับไป
สัมภาษณ์คนในชุมชน ผู้ใหญ่ ผู้รู้ ผู้อาวุโส พ่อ แม่ ว่าชุมชนหรือสังคมของนักเรียน นอกจากนั้นนักเรียน
ยังต้องทำหน้าที่นำข้อมูลที่สัมภาษณ์จากคนในชุมชน มานำเสนอให้กับเพื่อน ๆ หมู่บ้านอื่นๆได้รับฟัง 
แปลงบทบาท"จากผู้ฟังสู่ผู้เล่า จากผู้เรียนสู่ผู้ถ่ายทอด จากผู้ไม่รู้สู่ผู้รู้"  
 2. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน 

 1) ทักษะในการสื ่อสาร (Communication Skills)  โดยเริ ่มต้นจากกระบวนการที ่
นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการถาม การฟัง การบอกเล่าหรือจากการเขียนที่ได้ไปค้นคว้าข้อมูลของชุมชน 
2) ทักษะในการทำงานเป็นทีม (Collaboration Skills) โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำงานกันตั้งแต่ต้น 3) 
ทักษะในการวิเคราะห์ (Critical Skills) ให้นักเรียนฝึก วิเคราะห์ และเลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูล ฝึกใช้
เหตุใช้ผล ใช้ทักษะการวิเคราะห์แนวโน้มความน่าจะเป็น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้บนฐานของ
ความเป็นจริงและจินตคติอย่างลงตัว 4) ทักษะในการสร้างสรรค์ (Creative Skills) การฝึกพัฒนาและ
ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์จากฐานต้นทุนทางวัฒนธรรม  
 3. การเสริมสร้างนักเรียนให้มีสำนึกด้านอัตลักษณ์ สำนึกความเป็นเจ้าของ และพันธกิจต่อ
ชุมชน 

 1) กระบวนการสร้างความมั่นใจ  2) กระบวนการทำให้นักเรียน เป็นพลเมืองผู้ตื ่นรู้  
(Active citizen) 3) กระบวนการเรียนรู้รากเหง้า รู้สิทธิ รู้เท่าทันการเปลี่ยน  

 4. สนับสนุนการถ่ายโอนความรู้ข้ามรุ่นระหว่างนักเรียนและสมาชิกในชุมชน   
  1) เป็นกระบวนการการเชื่อมโยงสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับชุมชน  2) การสร้าง
และพัฒนาบทบาทของครู และพิพิธภัณฑ์ ในการทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ 3) การพัฒนาทักษะในการบูรณา
การกระบวนการจัดเรียนรู้เข้ากับรายวิชาของครูที่เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบ 4) การลงทุนการสร้างคน 
สร้างทักษะ สร้างกระบวนการโครงสร้างความรู้ใหม่  
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 5. จัดทรัพยากรและการฝึกอบรมให้กับครู  
  1) การจัดทรัพยากรและพื้นที ่ให้ครูเรียนรู ้จากผู ้สอนมาเป็นผู ้เอื ้อกระบวนการเรียนรู้ 
(Facilitator) 2) การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community based Learning) 3) การจัดการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 6. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของนักเรียน 

 จากกระบวนการของโครงการทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดการรับรู้และภาคภูมิใจใน
ความเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนชีวิต จนนำไปสู่ความตระหนักในการร่วมพัฒนามรดกทางเป็นทุน
ทางวัฒนธรรมเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีรากจากวัฒนธรรมชุมชนจำนวนทั้งหมด 10 ผลิตภัณฑ์ดังนี้ 1) ข้าวปุ๊ก
หลากสี 2) ตุ๊กตาผ้าทอชนเผ่า 3) พวงกุญแจและตุ้มหูย่ามชนเผ่า 4) เตหน่ากูฉบับกระเป๋า 5) กระเป๋าร่วมสมัย 
6) จอกและหลอดดูดไม้ไผ่ 7) กังหันน้ำ 8) กระโปรงผ้าทอร่วมสมัย 9) ชุดผู้หญิงร่วมสมัย 10) กรอบรูปลายผ้า
ชนเผ่า 

7. การสะท้อนผลการเรียนรู้จากโครงการของนักเรียน 
 จากกระบวนการการสะท้อนผลการเรียนรู้จากโครงการของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้

นักเรียนเกิด  
 Head คือความรู้ นักเรียนได้เรียนรูร้ากเหง้าวิถีชีวิตของหมู่บ้านตัวเองและหมู่บ้านเพ่ือน ทำให้เห็นถึง
ความแตกต่างของชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เรียนรู้ด้านผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การเย็บผ้าปักผ้า การจักสาน การทำเตหน่า การทำกังหันลม และการทำตุ๊กตาชนเผ่า ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทักษะ
อาชีพ การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเรียนรู้การพัฒนาตัวเองและเรียนรู้การใช้ความสามารถของตนเอง 
 Heart คือ ความรู้สึกและทัศนคติ นักเรียนได้แลกเปลีย่นความคิด เกิดความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง 
เกิดความประทับใจในการทำงานแต่ละครั้งด้วยตัวเอง มีความสุข ดีใจ และภูมิใจที่ได้เผยแพร่วิธีชีวิตของตนเอง
ให้กับผู้อื่นได้รับ ความรู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานในการทำกิจกรรม  
 Hand คือ ทักษะ นักเรียนเกิดทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์ ทักษะการลงมือปฏิบัติ 
ทักษะการฝึกสมาธิของตนเอง ทักษะการนำเสนองาน ทักษะอาชีพ และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
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4.2 อภิปรายผล 
จากผลการดำเนินโครงการทำให้ค้นพบประเด็นที่สำคัญดังนี้  
1) ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเครื่องมือที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
จากการดำเนินโครงการพบว่าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเป็นเครื่องมือที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน โดยที่มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่สอดรับกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(4 Cs) ดังนี ้

1.1) Critical Thinking Skills การวิพากษ์ ทักษะการวิเคราะห์ ซึ่งนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อคัดเลือก ต่อยอด หรือพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของยุคปัจจุบัน  

1.2) Communication Skills ทักษะการสื่อสาร การที่เราใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ ทำให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับผู้รู ้ในชุมชนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของทุนทาง
วัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างเพื่อนๆภายในกลุ่มเพื่อสื่อสารประสานงานกันในการทำงานกลุ่มร่วมกัน ก าร
สื่อสารกับโลกภายนอกในการจัดนิทรรศการ หรือการสื่อสารให้กับผู้จัดโครงการและครูได้รับรู้ รับฟัง เรื่องทุน
ทางวัฒนธรรมของตนเอง ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเอง  

1.3) Collaboration Skills ทักษะความร่วมมือ นักเรียนได้ฝึกใช้ทุนทางวัฒนธรรมของตนเองในการ
เรียนรู้ทักษะความร่วมมือ เริ่มตั้งแต่ความร่วมมือในการติดต่อประสานงานกับคนในชุมชน ความร่วมมือในการ
ทำงานเป็นกลุ่มของตนเอง ความร่วมมือในออกแบบการจัดทำนิทรรศการโดยนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมของ
ตนเองล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการประสานงานหรือความร่วมมือ  

1.4) Creative Skills ทักษะความคิดสร้างสรรค์การที่ให้โจทย์นักเรียนต้องนำทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
มาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น ทำให้นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุนทาง วัฒนธรรม
เป็นฐานแต่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ในการทำให้ผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมนั้นสามารถยกระดับต่อ
ยอดได้ นอกจากนี้จากนี้ยังทำให้นักเรียนเกิดทักษะอื่นๆเช่น การฟัง การตั้งคำถาม การแลกเปลี่ยน การพูดคุย 
การวิเคราะห์ และเลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูล ซึ้งสอดคล้องกับ กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และจรัสศรี เพ็ชรคง 
(2559) กล่าวว่าประกอบด้วยทักษะการรู้หนังสือคือการอ่าน การเขียน การคำนวณ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอาชีพ และการเรียนรู้  ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช (2556) ได้
กล่าวถึงการสร้างการกระบวนการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ไว้ว่าประกอบด้วยหลัก 7 ประการคือ 1. ต้องเข้าใจ
ความรู้เดิมของผู้เรียน  2. การจัดระบบความรู ้ (Knowledge Organization) 3. แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ 
(Inspiration) 4. การเรียนที่ถูกต้อง 5. การสอนโดยการปฏิบัติและป้อนกลับ 6. พัฒนาการของผู้เรียนและ
บรรยากาศของการเรียน 7. ความสามารถในการกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ (Self - Directed Learner)  
หากผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและมีความเข้าใจในตัวผู้เรียน และปรับบทบาทเป็นผู้ที่เอื้อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู ้ขณะเดียวกันตัวผูเ้รียนเองก็ต้องมีความ สนใจใฝ่รู้ด้วย ก็จะเกิดการเรียนรู้ได้ดี โดยตัวแปรสำคญั
ของการเรยีนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

ซึ่งกระบวนการที่โครงการได้จัดทำในกิจกรรมนั้น เป็นส่วนที่สร้างคุณค่าจากการก้าวย่างของนักเรียน
ชนเผ่า ที่จากจะมองว่าตัวเองยังด้อยกว่าเด็กธรรมดาในสังคม แต่กระบวนการนี้เป็นส่วนที่ช่วยให้พวกเค้า เห็น
คุณค่าของตนเอง วัฒนธรรมและบริบทของชุมชนที่ตนเองมีอยู ่ และการมองตนเองอย่างเท่าเทียมกับ
บุคคลภายนอก ถึงแม้จะเป็นจุดและโครงการที่เพิ่งจะเริ่มทำ แต่โครงการนี้ได้สร้างคุณค่า การปลูกฝังแนวคิด 
(Embodyment) ให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงเพื่อต่อยอดให้กับชุมชน เพื่อที่จะนำเสนอที่สะท้อนความคิด
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ของมุมมองที่เด็กได้คิดร่วมกับชุมชนและการเกิดเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าสู่สาธารณะ สังคม ด้วยการที่ให้
นักเรียน การกระทำผ่านในรูปของผลิตภัณฑ์ การนำเสนอในพิพิธภณัฑ์รูปแบบต่าง ที่สามารถสะท้อนภาพจาก
สิ่งที่โครงการปลูกฝังและการสร้างการเรียนให้กับนักเรียน 

 2) กระบวนการเรียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะคนไทยยุค 4.0  
เครื่องมือหรือกระบวนการทั้งหมดที่ผู้ออกแบบโครงการได้สร้างเงื่อนไขให้แก่นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้เป็น

ตัวกระตุ้นการเรียนรู้และฝึกทักษะการสร้างความรู้สำหรับนักเรียน นี่ เป็นคุณลักษณะ หรือสมรรถนะของคน
ไทยในอนาคต ยุค 4.0 ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เมื่อนักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 แล้ว
นักเรียนจะกลายเป็นผู้นำในอนาคตจะมีทักษะในการสร้างและดึงความรู้ออกมาใช้อย่างมีความหมายได้  
“เรียนอย่างไรสำคัญกว่าเรียนอะไร” และที่สำคัญเป็นการสร้างสมรรถนะของนักเรียนในการดึงคุณค่าและ
ความหมายของทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ คุณค่าและความหมายของรากเหง้าทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้ นี่เป็นสมรรถนะของคนไทยในยุค 4.0 เพราะฉะนั้นหากเราต้องการสร้างคนในยุค 4.0 ที่
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กระบวนการของโครงการนี้จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อจะ
พัฒนาสมรรถนะคนไทยในยุค 4.0 ที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการแนวคิดของยุค 4.0 ที่ ตะวัน เทวอักษร
,2561 ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ในปัจจุบันจำเป็นต้องสร้างพื้นฐานทักษะความรู้ ความเข้าใจในมิติใหม่ ๆ ให้กับ
นักเรียน โดยเฉพาะทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การมีทักษะใน
การสื่อสารที่ดี การทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนการคิด การสร้างสรรค์ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใน
รูปแบบสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ โดยครูต้องตั้งคำถาม ถามให้เยอะขึ้น และนักเรียนพูดคุย เสนอแนะให้มากขึ้น 
เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ให้มากขึ้น ซึ่งสิ่งที่จะตามมาคือทำให้เด็กเกิดทักษะสมัยใหม่ระหว่างการเรียน ด้วย
วิธีการแบบนี้ จะทำให้ห้องเรียนสมัยใหม่เกิดขึ้นจริงในทุกโรงเรียน แม้ในโรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องของ
ทรัพยากร การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ฉะนั้น การเข้าถึงเทคโนโลยีอาจเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบหนึ่ง เพราะส่วน
สำคัญคือเรื่องการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนมากกว่า  พาสนา จุลรัตน์,2561 กล่าวว่า 
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและรู้เท่าทันโลกหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และในการ
จัดการเรียนรู้ทุก ๆ วิชาควรมีความทันสมัย มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและ
ความถนัดของผู้เรียน ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง และรู้วิธีแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยบทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนในยุคThailand 4.0 คือ เป็นผู้อำนวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ที่ทำหน้าที่หล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิด “ทักษะ” ด้านต่าง ๆ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำองค์
ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาได้อันเป็นฐานในการ
พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต และ ธนภัทร จันทร์เจริญ,2562 กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.0 ที่
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้คิด ได้ปฏิบัติอย่างมีอิสรเสรีภาพ ตามความถนัดและความสนใจ โดยนำองค์ความรู้ 
ความสามารถในการคิดและเทคโนโลยีมาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถออกแบบ ผลิต พัฒนา และ
ต่อยอดผลผลิตที่มีคุณค่า โดยอาศัยหลักสูตร 4.0 ที่มีเนื้อหาเปลี่ยนไปตามความรู้ในโลกยุคใหม่ เรียนรู้เฉพาะ
เรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างลึกซึ้งสอดแทรกภูมิปัญญาไทยและสังคมโลกเพื่อให้มอ งเห็นโอกาสและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันที่สำคัญต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสการสร้างอาชีพใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เรียน 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4.0 ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ คิด
ผลิตภาพและคิดรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการเรียนที่เป็น
ผลผลิตหรือนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าในเชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์ และมีประโยชน์ 
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ทักษะที่เกิดขึ้นในโครงการ สร้างคนสำหรับอนาคตอย่างไร ใช้ทุนชีวิต ในมิติต่าง ๆ ทุนวัฒนธรรมเด่น
ที่สุด ใช้บริบทพื้นที่เป็นที่ตั้ง  ค้นหาสิ่งที่มี ไม่จำเป็นต้องค้นหาสิ่งที่ไม่มีในระยะเริ่มต้น  เกิดการตระหนักรู้ทุนทาง
ชีวิตของพื้นที่ชุมชนและตนเอง 

กระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ทำให้ตัวนักเรียน เอง เข้าใจวิถีในอัตลักษณ์ของตนเอง  
ในขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในแต่ละด้านที่นักเรียนสนใจ และสามารถต่อยอดพัฒนาไปเป็น
ผลิตภัณฑ์และสินค้าอื่นๆ บนรากฐานวัฒนธรรมของชุมชน 

 3) กระบวนทัศน์ใหม่ของงานพิพิธภัณฑ์ 
การดำเนินโครงการครั้งนี้เป็นการนำเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ของงานพิพิธภัณฑ์ว่า งานพิพิธภัณฑ์เป็น

เครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์ข้าม
ศาสตร์สร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ร่วมระหว่างครูและนักเรียน โดยที่เมื่อก่อนครูมีหน้าที่ในการสอนและ
เป็นผู้รู้ทั้งหมด นักเรียนเป็นเพียงผู้ฟัง แต่กระบวนการนี้เป็นกระบวนการทัศน์ใหม่ของงานพิพิธภัณฑ์ ที่นักเรียน
สามารถออกแบบงานพิพิธภัณฑ์เองได้ งานพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเดียว แต่งาน
พิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องที่ต้องหลอมรวมความรู้หลากหลายด้านที่เป็นสหวิทยาการ การบูรณาศาสตร์ การข้ามศาสตร์
และการจัดการร่วม เพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะครูกับนักเรียนที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน แต่นักพิพิธภัณฑ์วิทยาเองก็ได้
เรียนรู้ร่วมกัน  นักเรียนหรือนักพิพิธภัณฑ์เองมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ฉะนั้นความรู้ไม่ได้สร้างได้เฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญหรือนักพิพิธภัณฑ์วิทยาเท่านั้น แต่ความรู้งานพิพิธภัณฑ์เกิดได้จากทุกคน เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความรู้ร่วม เป็นเจ้าของความรู้ร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ จุฑามาศ แก้วพิจิตร(2559) กล่าวว่า การนำเสนอรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ทั้งในส่วนที่แบบทางการ ไม่เป็นทางการ และกึ่งทางการ สามารถทำให้ นักเรียน หรือภัณฑารักษ์นำ
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในทั้งในและนอกห้องเรียนสามารถสร้างและ
พัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์นี้ จะอยู่ภายใต้การดูแลของนักเรียน ทำให้เป็น
ตัวกระตุ้นในกระบวนการนำเสนอความเป็นตัวตนตามโจทย์ที่ได้รับมา การเกิดความอยากรู้ในประเด็นอื่นๆ 
ของเพื่อนๆที่มีการจัดนิทรรศการ ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ
ตนเองและการเล่าเรื่องของคนในชุมชน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และกระตุ้น ให้ทั้งนักเรียน ครู และผู้เข้า
ชม สามารถเชื่อมโยงแนวคิด องค์ความรู้ของชุมชนจากอดีต สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการ การร้อย
เรียงเรื่องราว และนำไปสู่การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้นอกเหนือจากสาระองค์ความรู้ในห้องเรียน  
เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นผู้เอื้อกระบวนการเรียนรู้ไม่เพียงแต่เป็นผู้สอนอย่างเดียว สุดาพร ลักษณียนาวิน(2553) 
บทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนในยุค Thailand 4.0 คือ เป็นผู้อำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ที่ทำหน้าที่
หล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิด “ทักษะ” ด้านต่างๆ ที่คงอยู่และมีพัฒนาการเกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และเน้นให้ผู้เรยีน
ใช้การคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปเป็นฐานใน การสร้างผลผลิตหรือ
นวัตกรรม (Innovation) ได้ในอนาคต เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศ 

 ดังนั้นนักออกแบบพิพิธภัณฑ์เองไม่ได้เพียงแค่ออกแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์หรือไม่ได้เป็นผู้อธิบาย
ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองทั้งหมดแต่ตรงกันข้ามนักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบจัดวางผลิตภัณฑ์ตลอดจนให้
นักเรียนเป็นแนวหน้าในการอธิบายผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง นี่เป็นกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทัศน์ใหม่ของ
งานพิพิธภัณฑ์ที่เป็นการเสริมพลังและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนเป็นการแปลงร่างของนักเรียนจากผู้รับหรือ
นักเรียนให้กลายเป็นผู้รู้หรือผู้ให้ความรู้หรือผู้จัดการความรู้ เป็นการแปลงร่างจากผู้ฟังเป็นผู้เล่าทำให้นักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็น Active Learner เป็นนักเรียนรู้แบบเชิงรุกไม่ใช่การเรียนรู้แบบเชิงรับเพียงอย่างเดียว 
เพราะฉะนั้นงานพิพิธภัณฑ์ในลักษณะนี้จึงเป็นงานพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่  Neo Museology เป็นงานพิพิธภัณฑ์ที่
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เสริมพลังกับนักเรียนเสริมพลังกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เสริมพลังกับชุมชน เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่
สำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน คนทำงานพิพิธภัณฑ์  อาจจะต้องมอง โรงเรียน ชุมชน เห็นบทบาทของตนเอง
ที่เปลี่ยนไป ทำหน้าที่ใหม่ ข้ามกำแพงกระบวนทัศน์ของงานพิพิธภัณฑ์แบบเดิม ๆ 

บทบาทของพิพิธภัณฑ์ เป็นพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกสิ่งที่ภูมิใจ เป็นพื้นที่เรียนรู้ทางสาธารณะ  
พื้นที่เอ้ือสร้างพื้นที่การยอมรับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่หลากหลาย แตกต่าง ทางสังคมสำหรับนักเรียน เป็น
พื้นที่ปลอดภัยในการสื่อสาร  ความมีตัวตน ไม่ไร้ตัวตน ยอมรับและเคารพความเหมือนและความต่าง  ความ
เข้าอกเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ  พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่เล่าเรื่อง พื้นที่สื ่อสารที่ปลอดภัย พื้นที่นำเสนอความคิด
สร้างสรรค์ ( Validate) เป็นสนามปล่อยของ เพื่อยืนยัน ตอกย้ำ สะท้อนคุณค่า พื้นที่เรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดพื้นที่
ฝึกฝนความมั่นใจสำหรับเด็ก การสร้างแรงบัลดาลใจเพื่อไปสร้างการเปลี่ยนแปลง หรือเติมบางอย่างในชีวิต
เพื่อเอาไปใช้คิด พูด หรือทำ สำหรับผู้เข้าชม 

จากผลผลิตและผลลัพธ์ที ่เกิดขึ ้นจากการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆนั ้น ได้ทำให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของเด็ก เยาวชน ครู และชุมชน ในการร่วมกันสำรวจ รวบรวมและบันทึกข้อมูลบริบทของพื้นที่ 
ความคิด การศึกษาประเพณีและการเข้าใจวัฒนธรรมของชุมชนอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมจากเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรม การถ่ายทอด องค์ความรู้ จากผู้นำชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและการถ่ายทอดองค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสู่เด็กและเยาวชนในชุมชนใน เพื่อให้เกิด
ความรักและภูมิใจในสิ่งที่ตนเองและชุมชนเป็นอยู่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การร่วมสร้างกระบวนการทำ
ให้นักเรียน ให้ได้กลับมามีบทบาทเป็น Active Learner คือการที่นักเรียน นักเรียนได้ลงมือกระทำ และได้ร่วม
ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาคิดใส่ไปในกระทำหรือผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น อีกทั้งให้นักเรียน อาจจะได้ใช้
กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เป็นการจัดกิจกรรมนำไปสู่การ
เปลี่ยนทัศนคติ กับตนเอง ชุมชน มีความภูมิใจ มั่นใจ ว่าตนเอง ชุมชน มีดีอะไร สำนึกความเป็นเจ้าของ เป็น
ตัวของตนเอง อัตลักษณ์ จนพร้อมและมั่นใจในการต่อยอด การเผยแพร่ การสื่อสาร ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้
เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และแต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และการเรียนรู้
รากเหง้า รู้สิทธิ รู้เท่าทันการเปลี่ยน เป็นแนวคิดของการทำงานที่ต้องการจะให้นักเรียน เข้าใจ ยินดี และ
ยอมรับในการเรียนรู้คุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ยังมีความรู้ที่เท่าทันสังคมภายนอก ที่ทำให้สามารถดำรง
อยู่ด้วยสถานะและความภาคภูมิใจของตนเองและชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก สามารถกำหนดวิถีชีวิต
ของตนเองด้วยการผสมผสานวิถีภูมิปัญญา และการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักเรียน และชุมชนมีภูมิคุ้มกัน
ของชีวิตและสามารถกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตด้วยย่างก้าวที่มั่นคง  

 4) ความท้าทายในการดำเนินงาน    
สิ่งที่ถือว่าท้าทายในการพัฒนาด้วยกระบวนการนี้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งครู รวมถึงผู้วิจัยอาจจะต้องมีการ

ออกแบบกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดรับกันมากกว่านี้ เพราะด้วยตัวกระบวนการพัฒนา 
การบูรณาการข้ามศาสตร์ด้วยโมเดล 4 C 8C Dr Dan Can Do 8C Integration  

พหุศาสตร์ สหศาสตร์ บรรจลศาสตร์ สรรพศาสตร์ ฯลฯ ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก หากแต่ครูและ
กระบวนการที่จะทำให้เด็กนักเรียนเข้าถึง ถึงสัจจธรรมของการบูรณาการความรู้ในกระบวนการนี้ยั้งต้องใช้
ศาสตร์ขั้นสูง เพื่อนำมาย่อให้เป็นกระบวนการที่เข้าใจง่ายขึ้นหรือกล่าวโดยสรุปแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
ด้วยการบูรณาการวิทยาการ หรือ 8C Dr Dan Can Do 8C Integration คือ “การสร้างระบบการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการรวมศาสตร์ทั ้งในกลุ ่มศาสตร์การเรียนรู ้ในวิชาเดียวกันและการข้ามศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการง่าย  ตั้งแต่การ ให้เด็กได้คิดจากการที่มีโจทย์ร่วมกัน มาร่วมกันเป็นระบบความคิด แล้วใช้
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ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการวิเคราะห์โจทย์ ซึ่งการสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กด้วยแนวความคิดนี้ ทาง
ครูและอาจารย์ที่สอนจำเป็นต้องย่อยองค์ความรู้ให้เป็นกระบวนการที่สามารถทำให้เด็กเข้าใจได้ง่าย (จาก
การบูรณาการศาสตร์เดียวกันและการข้ามศาสตร์ การผสมผสานการผนึกศาสตร์เข้าหากันจนเกิดความ
เป็นเอกภาพของศาสตร์ต่าง  )” ซึ่งอาจจะยังเป็นความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน หรือ
หากจะมองกรณีศึกษาตัวอย่างที่ชัดเจนของฮาร์วาร์ดมาวิเคราะห์บนพ้ืนฐานความคิดโมเดลบูรณาการ  

ดังที่คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล และดำเนินโครงการที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือ
ทั้งหมดเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ และการฝึกทักษะการสร้างความรู้ เพื่อเสริมคุณลักษณะ หรือสมรรถนะของ
คนไทยในอนาคต ยุค 4.0 ศตวรรษที่ 21 ผู้นำในอนาคตจะมีทักษะในการสร้างและดึงความรู้ออกมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝัง 4C  8C หรือความสามารถในการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น เรา
สามารถหาเครื ่องมือและแนวทางการปฏิบัติได้จากการศึกษานอกระบบ ( Informal Education) และ
การศึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ ดังเช่น “โครงการ Zero (Project Zero)” ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard 
University Art Museums) พิพิธภัณฑ์นี้เป็นศูนย์การศึกษาทางเทคนิคของศิลปะสมัยใหม่ และศูนย์ Straus 
ที่มีการใช้เทคนิคการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอนุรักษ์และการศึกษาทางเทคนิคการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่ง
เริ่มมาจากบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับโปรแกรมการสอนการวิจัยและการฝึกอบรม
วิชาชีพ ประกอบด้วยภาพวาดประติมากรรมและภาพวาดที่สำคัญในศตวรรษที่ 19 (Shari Tishman, 2019) 
และสถาบันด้านวัฒนธรรมอื่น ๆ ของอเมริกา เป็นต้น หากเราพิจารณาว่าแนวทางปฏิบัติการศึกษาด้าน
พิพิธภัณฑ์จากกรณีศึกษาใน “โครงการ Zero (Project Zero)” ด้วยการใช้ศิลปะ ผลงานของสื่อทั้งหมด 
รวมทั้งงานประติมากรรม การนำเสนอวัฒนธรรม เป็นการนำมาใช้ทดลองในกระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับ
เด็กๆ ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่คณะผู้วิจัยอยากปลูกฝังกรอบแนวความคิดนี้ ให้กับเด็กเพื่อ
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เด็กๆ ชุมชน และสังคม ดังนั้นแนวทางเหล่านี้ก็สามารถตอบสนองผู้เรียนได้ดีกว่า
แนวทางเดิม เช่น การเรียนรู้ในห้องเรียนตามปกติ ซึ่งไม่อาจตอบสนองเรื่องเหล่านี้แก่ผู้เรียนได้  

ตัวอย่างดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจมีตัวร่วมของทั้งแนวคิด 4C  8C หรือความสามารถในการเรียนรู้ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 นั้น อาจจะยังคงเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ในระบบการศึกษาไทยแต่โดยภาพรวมของแนวคิด
นั้น ทั้งที่มีแนวทางของการรวมศาสตร์ข้ามศาสตร์ การสร้างจิตสำนึก ความเป็นหนึ่งเดียว ความคิดสร้างสรรค์
เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับเด็ก นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา จะแสดงให้เห็นถึงการขยายขอบเขต
ขององค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดและสร้างสรรค์ที่มากกว่า 1 ระดับ อาทิ ร่วมแนว ร่วมงาน ร่วมแรง ร่วมแน่น 
โดยที่ร่วมจิตเป็นลักษณะการร่วมระดับสูงสุดและเป็นการร่วมที่จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์อันเข้มแข็งและยั่งยืน
มากที่สุดในอนาคต โมเดลบูรณาการด้านการศึกษาที่เป็นมิติสำคัญของแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยผสมผสาน
แนวคิดทางการศึกษาที่เด็กนักเรียนจะสามารถที่จะนำไปใช้ชีวิตต่อในองค์กร ชุมชน สังคม เพ่ือสร้างการพัฒนา
และความเข้มแข็งที่ยั่งยืนได ้

 จากการดำเนินงานจริงในพื้นที่และบนหลักการนั้นหากยอมรับส่วนข้อจำกัดของการพัฒนา
เด็กและครูในตามความเป็นจริงอาจจะมีการบูรณาการทักษะหรือผสมผสานกันอาจจะยังไม่ครบทั้ง 8  ระดับ 
เพราะอาจจะด้วยวุฒิภาวะ สถานะ ปัจจัยเกื้อหนุนจากครอบครัว บริบท และชุมชนนั้นอาจมาเป็นปัจจัยที่
เกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น แต่หากยังมีกระบวนการพัฒนาด้วยชุดแนวคิดนี้ต่อไป ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาการเรียน
การรู้ของเด็กและครูในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถส่งผลให้เกิดเป็นการรวมกันอยู่ของประชากรที่มี
คุณภาพ สิ่งดีงามที่ยึดถือ เทิดทูน เห็นคุณค่า มีความสามัคคีร่วมกัน รวมถึงการเป็นลักษณะระดั บสูงสุด อาทิ 
การยึดถืออุดมการณ์
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ภาพที่ 33 พื้นฐานความคิดโมเดลบูรณาการ



57 
 

4.3 ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข 

 1) นักเรียนมีพื้นที่ส่วนตัวสูงและไม่ค่อยมีความกล้าแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหรือความคิดเห็น
ส่วนตัว สิ่งเหล่านี้มาจากปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงนักเรียนในระยะสั้นได้ ซึ่งการทำการ
ออกแบบการจัดกระบวนการกับนักเรียนในช่วงแรกทำให้ไม่สามารถละลายพฤติกรรมของนักเรียนในระยะสั้น
ได้ ไม่สามารถสร้างความมั ่นใจให้กับนักเรียนในระยะสั ้นได้ ไม่สามารถจู ่โจมนักเรียนเพื ่อให้นักเรียน
เปลี่ยนแปลงในระยะสั้นได้ภายใน 1-2 วันดังนั้นการออกแบบกระบวนการจะต้องออกแบบกระบวนการจะต้อง
ค่อยๆทำให้นักเรียนพูดในสิ่งที่รู้สึกปลอดภัยมากที่สุดพูดโดยไม่รู้สึกเขินหรืออายมากที่สุดโดยการพูดเรื่องที่เขา
รู ้สึกสบายตัวและสบายใจดังนั ้นในการออกแบบกระบวนการปัญหาและอุปสรรคคือ  เราจะต้องเข้าใจ
วัฒนธรรมส่วนตัวและวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์ของนักเรียนด้วย ดังนั้นวิธีการคือการจะต้องศึกษาเบื้องหลังของ
นักเรียนแต่ละคน นอกจากการศึกษาผ่านแบบสอบถามของโครงการแล้ว ยังต้องศึกษาผ่านการสอบถามจาก
ครูว่านักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างไร ในการออกแบบกระบวนการนั้นเมื่อถึงสถานการณ์จริงเราวิเคราะห์แล้วว่า
กิจกรรมบางกิจกรรมไม่เหมาะสมกับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายผู้วิจัยจึงได้ปรับกระบวนการและวิธีการของ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเมื่ อมีการจัดกิจกรรม
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 นักเรียนไม่ค่อยกล้าพูดกล้าแสดงออกกับนักวิจัยมากเท่าที่ควร แต่หลังจากจบโครงการ
นักเรียนกลา้ท่ีจะมาขอกอด ขอท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพ่ือพูดคุยปรึกษาต่อ 

 2) ผลสำเร็จของนักเรียนทั้ง 50 คนมีในระดับที่แตกต่างกันเนื่องจาก ปัจจัยครอบครัวที่ไม่เหมือนกัน
บางครอบครัวเลี้ยงเด็กให้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนได้แต่ในบางครอบครัวมีวัฒนธรรมที่ไม่เปิดโอกาสให้
เด็กได้แสดงความคิดเห็นทำให้นักเรียนบางคนยังติดวัฒนธรรมของครอบครัวที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อ
ผู้ใหญ่ไม่กล้ากระทั่งมองหน้า ปัจจัยการศึกษาบางคนจบการศึกษาที่มีครูออกแบบการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นได้แต่ในบางโรงเรียนครูไม่มีเพียงพอและไม่ค่อยมีกิจกรรมในชั้นเรียนให้กับนักเรียนทำให้เด็กไม่มี
ประสบการณ์ในการแสดงออกในที่สาธารณะ ทั้ง 2 ข้อเป็นปัจจัยของอุปสรรคที่ทำให้ผลสำเร็จของนักเรียนทั้ง 
50 คนไม่เท่ากันโดยเฉพาะเรื่องของการกล้าแสดงออกหรือการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่ไม่เท่ากันซึ่งเกิด
จากความแตกต่างจากตัวตนของนักเรียน ดังนั้นทางโครงการจึงได้ออกแบบให้นักเรียนได้มีบทบาทในการ
ทำงานที่แตกต่างกัน เช่น คนที่เก่งการวาดรูปให้ทำหน้าที่ในการวาดรูป หรือบางคนเก่งเรื่องการประสานงาน 
บางคนเก่งเรื่องการสร้างความบันเทิง บางคนเก่งเรื่องการคิด ในขณะที่บางคนเก่งเรื่องการนำเสนองาน จึง
แก้ปัญหาด้วยการให้แต่ละคนทำงานที่ตนเองถนัด ที ่สำคัญคือให้แต่ละคนได้มีโอกาสเลือกที ่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองสนใจและถนัด โดยที่ไม่บังคับให้ทำตามในสิ่งที่ผู้วิจัยได้คิด และไม่บังคับให้ทำอะไรที่เป็น
นวัตกรรมที่ล้ำเลิศโดยให้เริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวและมีพื้นฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเรียนในการอธิบายว่า
ทำไมถึงอยากจะทำ เพราะฉะนั้นหากนักเรียนเริ่มจากอธิบายสิ่งที่เขาทำว่าทำอย่างไรได้นั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่
ทำให้นักเรียนขจัดอุปสรรคในความไม่กล้าพูดไม่กล้านำเสนอออกไปได้และจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นักเรียน
เปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้อย่างเปิดใจและไร้ขีดจำกัด 
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4.4 ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรมีการขยายผลของโครงการนี้ไปยังโรงเรียนอื่นๆ 
 2) ควรมีการพัฒนาเป็นหลักสูตรเพื่ออบรมหรือพัฒนาศักยภาพคร ู
 3) เป็นการลงทุนการสร้างครู  สร้างทักษะ กระบวนการ โครงสร้างความรู้ใหม่ ที่จะเป็น

ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเน้นบทบาทของครู  บทบาทของพิพิธภัณฑ์ ในการทำหน้าที่ส่งต่อความรู้  
เป็นศักยภาพเป็นโครงสร้างความรู้สำหรับเด็กรุ่นต่อไป 

 4) ควรเติมทักษะการตลาดสำหรับนักเรียนเพื่อที่สามารถแปลงคุณค่าจากทุนทางวัฒนธรรม
เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ เป็นการศึกษาที่กินได้ ขายได้ 
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ภาคผนวก ก 
 

รายชื่ออนักเรียนโรงเรียน ราชประชานเุคราะห ์

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชนเผ่า 
1. นางสาวกรกนก  จารุวัฒน์อมรกุล ปกาเกอะญอ 
2. นางสาวกาญจนาพร  เลิศหลั่งหลาย ปกาเกอะญอ 
3. นางสาวจันทกานต์  เจนจิตร์สันติ ปกาเกอะญอ 
4. นางสาวทัศณีย์  ศิวกรศลิป์ ปกาเกอะญอ 
5. นางสาวธมลวรรณ  มาลีนาฎ ปกาเกอะญอ 
6. นางสาวนิตยา   จิรภาภูม ิ ปกาเกอะญอ 
7. นางสาวปิยะวัลย์  เอื้อบุญนธิิเกษม ปกาเกอะญอ 
8. นางสาวพณินพร  ขวัญไพรโรจน์กิจ ปกาเกอะญอ 
9. นางสาวพรชิตา  ขจรสุภาพกร  ปกาเกอะญอ 
10. นางสาวพรนภัส  ลาภภพวรากุล ปกาเกอะญอ 
11. นางสาวพัชนีกร  ดรุณีเลศิวรกุล ปกาเกอะญอ 
12. นางสาวพาณี  ลาภโสมนัส  ลั้วะ 
13. นางสาวภัคจีรา  บุญนิธิอุดร ปกาเกอะญอ 
14. นางสาวมะลิวัลย์  ลิขิตศิลป ์ ปกาเกอะญอ 
15. นางสาวรชดา  วิทยาวัฒนวันชัย ปกาเกอะญอ 
16. นางสาวลำดวน ตะโฮ  ลีซู 
17. นางสาววรนุช  อนุสรณ์ความดี ปกาเกอะญอ 
18. นางสาววรัญญา  จิตรวารีเกษม ปกาเกอะญอ 
19. นางสาวศรานุช  ตระกูลไมตรี  ปกาเกอะญอ 
20. นางสาวศรินทิพย์  จรพิบุญ ปกาเกอะญอ 
21. นางสาวศิริรัตน์  เมฆบุญเขต   ปกาเกอะญอ 
22. นางสาวสายทอง  ยอดย่ิงหทัยกุล    ปกาเกอะญอ 
23. นางสาวสิดาพร  โคมไพรครีี   ลาหู่ 
24. นางสาวสิริกร  กนลเพชร   ปกาเกอะญอ 
25. นางสาวสุดา  วิจิตรโยธิน   ปกาเกอะญอ 
26. นางสาวสุภาภรณ์  พงษ์ประทีปชัย   ปกาเกอะญอ 
27. นางสาวสุรินทร์รัตน์ อนุรักษว์นภูมิ ปกาเกอะญอ 
28. นางสาวสุวิณี    กระจ่างเลิศ   ปกาเกอะญอ 
29. นางสาวอรณิช  เมธาวิโรจน์   ปกาเกอะญอ 
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รายชื่ออนักเรียนโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จยา่ มศว. 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชนเผ่า 
1. เด็กหญิง กมลลักษณ์ ถาวรนนทคุปต์ ปกาเกอะญอ 
2. นายกฤติน วงศ์ธรรมสว่าง ปกาเกอะญอ 
3. นายกฤษณะ จุติพนาไพร ปกาเกอะญอ 
4. นางสาวฉมาพร  อุดมปิยะนันท ์ ปกาเกอะญอ 
5. นายชาติชัย ไพศาลเป่ียมสุข ปกาเกอะญอ 
6. เด็กหญิง ชินันพร โชคมณีรุ่งเรือง ปกาเกอะญอ 
7. เด็กหญิง ดวงพร เจริญสทิธิกูล ปกาเกอะญอ 
8. เด็กชาย ธนพล ตระกูลลลิตา ปกาเกอะญอ 
9. นายธีรเดช แจ่มเจริญพรดำรง ปกาเกอะญอ 
10. เด็กหญิง นิพร จารุสมบตัินันท ์ ปกาเกอะญอ 
11. เด็กหญิง นุชวรา กนกโอฬารกิจ ปกาเกอะญอ 
12. เด็กหญิง พรศิริ บิโข ่ ปกาเกอะญอ 
13. นายพุทธิศักดิ์ หนึ่งชัชวาล ปกาเกอะญอ 
14. เด็กชายลิขิต ไพสิฐธรรมสกุล ปกาเกอะญอ 
15. นายวรเทพ เจนจิตร์รัศม ี ปกาเกอะญอ 
16. นางสาวสุขใจ ดนุพลชายชาญ ปกาเกอะญอ 
17. เด็กหญิง สุดารัตน ์ถวัลย์ชลาลัย ปกาเกอะญอ 
18. เด็กหญิง สุธิดา คีรีสุขไสว ปกาเกอะญอ 
19. เด็กหญิง สุรีย์พร กระจ่างกิจเลิศล้ำ ปกาเกอะญอ 
20. เด็กหญิง อภิญญา จารุกรภู่สกุล ปกาเกอะญอ 
21. นายเจษฎา วิริยสามารถ ปกาเกอะญอ 
22. นายพายัพ ชลธีเลิศสกุล ปกาเกอะญอ 
23. นางสาวจันจิรา ปู่มา ปกาเกอะญอ 
24. นายชัยวัฒน์ ถวัลย์ชลาลัย ปกาเกอะญอ 
25. นายชานน กันทรโสภณ ปกาเกอะญอ 
26. เด็กชายณัฐกร หมันการ คนใต ้
27. นางสาวดาริกา สิงห์พงไพร ปกาเกอะญอ 
28. เด็กชายนำลาภ ไชยสุวรรณ คนใต ้
29. นายพงศกร ดวงเนตรงาม ปกาเกอะญอ 
30. นายพงศธร มณีวิวัฒน ์ ปกาเกอะญอ 
31. นายสถาพร คุบวย ปกาเกอะญอ 
32. เด็กชาย สุรายุทธ ตระกูลเลิศสุข ปกาเกอะญอ 
33. นายอัครพล นิตินโคทร ปกาเกอะญอ 
34. นายเก่งกล้า สถิตพงษ์เดช ปกาเกอะญอ 
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ภาคผนวก ข 
 

รายละเอียดการจัดนิทรรศการที่หอศิลป์กรุงเทพ  
นิทรรศการ “เสียงจากแม่แจ่ม......รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน” 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 – 19.00 น.  
ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(โถงนิทรรศการ ชัน้ 1)"  
16.30 –16.50 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมงาน 
 ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยมีการกล่าวเชิญชวนให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้า
ร่วมงานและสามารถเดินชมนิทรรศการไปได้ก่อนงานจะเริ่มได้ 

 
ที่มา SEA-Junction 

16.50 –17.00 น. การแสดงดนตรีชนเผา่ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการ โดยนักเรียนและครูจากโรงเรยีน
สาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มศว.  
 นักเรียนและครูจากโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรูส้มเด็จย่า มศว. แสดงดนตรีชนเผ่า ผศ. 
ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ กล่าวแนะนำการแสดงดนตรีชนเผ่าคร่าวๆเพื่อให้ทราบที่มาที่ไปของเพลงที่ใช้ใน
การแสดง 
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17.00 –17.30 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน & นำเข้าสู่การเสวนา 
 (ผศ. ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และเล่าที่มาที่ไปของงาน
นิทรรศการในวันนี้สั้นๆ จากนั้น คุณสุวิสาส์ วัฒนานนท์ ได้ชี้แจงกําหนดการงานเปิดนิทรรศการ “เสียงจากแม่
แจ่ม......รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน” พร้อมนำเข้าสู่การเสวนารอบที่ 1) 
เสวนารอบที่ 1: สรุปบทเรียนการทำกิจกรรม 
 “โครงการกรอบการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านวัฒนธรรมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง:  กรณีอำเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย”  
 1. ผศ. ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ (ครูชิ) (หัวหน้าโครงการฯ) 
 2. ครูพรสวรรค์ สุวรรณสันติชัย (ครูจอย) (ตัวแทนครูโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้

สมเด็จย่า มศว.) 
 3. ตัวแทนนักเรียนผู้ร่วมโครงการ 4 คน 
 4. คุณสุวิสาส์ วัฒนานนท์ (ผู้ดำเนินรายการ) อาจมีลำดับประมาณนี้ 
  - เริ่มจากสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนแล้วแนะนำตัวเองและบทบาท 
  - จากนั้นจึงกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมการเสวนาทุกคนบนเวที 
  - เริ่มจากให้ครูชิสรุปที่มาที่ไปของกิจกรรมที่ได้ทำจนมาถึงวันนี ้
  - เชิญครูจอยเล่าความประทับใจและสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้ 
  - ให้น้อง ๆแนะนำตัวเองแล้วเล่าว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากโครงการนี้ 

 
17.30 – 18.00 น. เสวนารอบที่ 2: สะท้อนความเห็นต่อโครงการฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1. รศ. ดร.ประภาภัทร นิยม (อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์) 
 2. ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง (รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ มศว.) 
 3. คุณสุวารี วงค์กองแก้ว (ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่) 
 4. ผศ. ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ (ผู้ดำเนินการเสวนา) อาจมีลำดับประมาณนี้ 
 แนะนำผู้ร่วมการเสวนาทุกคนบนเวที 
 - เชิญ ดร.ประภาภัทร และ ดร.กิตติคุณ ให้ความเห็นต่องานนิทรรศการในวันนี้และมุมมอง รวมทั้ง
ความประทับใจที่มีต่อผลงานที่จัดแสดง 
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 - สุดท้ายคือเชิญพี่ตา-สุวารี ในฐานะ ผู้ร่วมจุดประกายโครงการนี้ร่วมกับคุณเต็งดวงเมืองตั้งแต่
แรกเริ่ม และเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญที่ทำให้มีงานในวันนี้ได้ พูดถึงบทเรียนที่ได้จากการผลักดันโครงการนี้ และ
ความประทับใจต่องาน 

 
18.00 – 18.10 ผศ. ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนและ 
แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ และ คุณสุวิสาส์กล่าวแนะนำและให้ตัวแทนนักเรียน 5 คนมอบของที่
ระลึกให้กับผู้สนับสนุนโครงการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณามาสะท้อนความเห็นต่อโครงการฯ ได้แก่ 
 (1) ผศ.นิรมล แจ่มจำรัส และ ดร.นรินทร์ แจ่มจำรัส - คุณแม่และคุณพ่อของคุณดวงเมือง แจ่ม
จำรัส หรือคุณเต็ง ผู้เป็นคนจุดประกายให้เกิดงานในวันนี้และเป็นที่ปรึกษานสำคัญตลอดช่วงการดำเนินงาน 
 (2) รศ.ดร.ประกาภัทร นิยม - อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านแรกที่ได้ให้เกียรติ
มาร่วมสะท้อนความเห็นต่อโครงการเยาวชนแม่แจ่มในวันนี้ และอีกท่านหนึ่งคือ 
 (3) ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง - รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ มศว. 
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งที่ได้ให้เกียรติมาร่วมสะท้อนความเห็นต่อโครงการเยาวชนแม่แจ่ม 
 (4) ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด - ประธานแผนงานคนไทย 4.0 ผู้สนับสนุนงบประมาณในส่วนของ
โครงการวิจัยที่มีผลผลิตสำคัญคือการจัดนิทรรศการในวันนี้ และท่านสุดท้ายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง
เช่นเดียวกันคือ 
 (5) คุณลีเดีย บาร์ราซ่า - ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัดรราชทูตสหรัฐอเมริการ 
ประจำประเทศไทย ผู้สนับสนุนงบประมาณในส่วนของการจัดนิทรรศการ และพร้อมกันนี้ ขอเรียนเชิญคุณลี
เดีย เป็นตัวแทนผู้สนับสนุนทุกท่านกล่าวเปิดงานในวันนี้ 
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18.10 – 18.30 น. คุณลีเดีย บาร์ราซ่า ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษาสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน 
 คุณลีเดีย บาร์ราซ่า ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัดรราชทูตสหรัฐอเมริการ 
ประจำประเทศไทย ขึ้นกล่าวเปิดงานนิทรรศการ “เสียงจากแม่แจ่ม......รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน” 

 
18.30 - 19.00 น. คุณสุวิสาส์กล่าวของคุณคุณลีเดียที่ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และเชิญชวนแขกผู้มี 
เกียรติทุกท่านชมนิทรรศการร่วมกัน 
 คุณสุวิสาส์ กล่าวของคุณคุณลีเดีย บาร์ราซ่า ที่ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และกล่าวเชิญชวนผู้เข้าร่วม

ทุกท่านเดินชมงานนิทรรศการ “เสียงจากแม่แจ่ม......รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน” โดยในแต่ละจุดจะมี
นักเรียนค่อยอธิบาย 

 
ที่มา SEA-Junction 
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ภาคผนวก ค 
 

รายชื่อนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องในโครงการ 

1 ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด    ประธานแผนงานคนไทย 4.0 ผู้สนับสนุนโครงการ 

2 นางสุวารี วงศ์กองแก้ว     ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ 
      ผู้สนับสนุนโครงการ 

3 Ms. Lydia Barraza     ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถาน 
     เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย  
     ผู้สนับสนุนโครงการ 

4 นายลี อายุ จือปา     ผู้ก่อตั้งกาแฟอาข่าอามา ที่ปรึกษาโครงการ 

5 ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์    อาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวหน้าโครงการ 

6 ตัวแทนครูมัธยมแม่แจ่ม    ตัวแทนครูมัธยมแม่แจ่ม ครูผู้ประสานงานโครงการ 

7 นายสิงหา แซ่ตั้ง     อาจารย์ โรงเรียนสาธิตสมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม  

      ครูผู้ประสานงานโครงการ 

8 นายพลากร วงศ์กองแก้ว    ที่ปรึกษาสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน ผู้ประเมินโครงการ 

9 นายดวงเมือง แจ่มจำรัส    ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสมิธโซเนีย่น  
      ผู้เชี่ยวชาญของโครงการ 

10 นางสาวกัญชลี จิตต์แจ้ง    ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต
     สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ผู้ประสานงานโครงการ 

11 นายจักรี เตจ๊ะวารี      ผู้จัดการแผนงานคนไทย 4.0  ผู้ประสานงานโครงการ 
 

 
 


