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ค าน า 
           

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาตาม
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับชุมชนโดยใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจาก
สถานการณ์จริงในชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมครูผู้เรียน และกลุ่มคนในชุมชน เช่นการไปศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม การท ามาหากิน หัตถกรรม การศึกษาพยาบาลแบบพื้นบ้านจากบุคคล และองค์กรในชุมชน
นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ในห้องเรียน กระบวนการส าคัญของการเรียนรู้ใช้การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งจะช่วยให้
เกิดความรู้ในเนื้อหาตามหลักสูตรและเข้าใจชุมชนมากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
ด้านความรู้และทักษะอย่างหลากหลาย เช่น การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์การคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เจตคติที่พึงประสงค์ ตระหนักในความรับผิดชอบในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ชุมชนและผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน ทั้งโดยการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยชุมชน และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก อัน
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน (วิจารณ์ พานิช, 2557; กล้า ทองขาว, 2561 : 3) 
 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาที่
ด าเนินการตามหลักพันธกิจ 4 ด้าน คือ ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีพันธกิจในการให้บริการวิชาการให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ และมีการอบรม
ทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานในด้านการบริการและการท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการต่อยอด
ความรู้และทักษะที่ส าคัญ ที่ได้จากการอบรมเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้จากการจัดด าเนินการบริการวิชาการ
ให้แก่ชุมชนดังกล่าว ทางกลุ่มเห็นเป็นสิ่งที่ส าคัญในการสร้างองค์ความรู้จากการให้เกิดการเรียนรู้ในสถานที่จริง และ
สถานการณ์จริง โดยให้กลุ่มผู้เรียนรู้ อาจารย์ และชุมชน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ด้วยการ
ถ่ายทอดอย่างมีกระบวนการทางความคิด ท าให้เกิดการรียนรู้ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหา จักการแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์จริง  
 

จากความส าคัญดังกล่าว วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงได้ก าหนดการจัดตั้งกลุ่มความรู้การจัด
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning : CBL) โดยกลุ่มองค์ความรู้ได้จัดท าเร่ือง “กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้จากการถอดบทเรียนของชุมชน” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถือเป็นแบ่งปันความรู้จากภายใน
องค์กรสู่ชุมชนนอกและใช้สถานการณ์จริงมาถอดบทเรียนเปลี่ยนเป็นกรณีศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ร่วมกับกับ
กลุ่มผู้เรียน อาจารย์ และชุมชน จึงจะสามารถพัฒนาเป็นกระบวนการที่ใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไปในอนาคต 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 
 
1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี ้

โลกศตวรรษที่21เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจการเมืองสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีรวมถึงการเป็นโลกดิจิทัลที่ข้อมูลในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็ว
ในทุกมิติการพัฒนาศักยภาพของคนถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่ความก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560ข : ก) หลายปีที่ผ่านมา ระบบ
การศึกษาของประเทศต่าง ๆ ได้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยให้ค าจ ากัดความ “ทักษะในศตวรรษที่21”ว่ามีความส าคัญ
และเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในโลกปัจจุบันที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่หลากหลายและแตกต่างกันไป เช่น 
มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้แบบร่วมมือเน้นทักษะทางด้านเทคโนโลยีรวมทั้ง มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ทักษะการคิดที่ซับซ้อน ทักษะการเรียนรู้และทักษะการ
สื่อสาร โดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่าการท่องจ า (Saavedra and Opfer, 2012 : 5) 

Schleicher (2012 : 34 - 35); The Assessment and Teaching of 21st Century Skills Project (2018 
: 12-13); Saavedra and Opfer (2012 : 4 - 5) ได้จัดหมวดหมู่ทักษะที่ส าคัญของคนในศตวรรษที่21เป็นสี่กลุ่ม คือ
1)วิถีทางของการคิด(WaysofThinking) ได้แก่คิดสร้างสรรค์คิดวิจารณญาณการแก้ปัญหาการเรียนรู้และตัดสินใจ2)
วิถีทางของการท างาน (Waysof Working) ได้แก่การติดต่อสื่อสารและการร่วมมือ 3) เครื่องมือส าหรับการท างาน 
(Tools for Working) ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ด้านข้อมูลและ 4) ทักษะส าหรับด ารงชีวิตในโลก
ปัจจุบัน (Ways of Living in the World) ได้แก่ ความเป็นพลเมือง ชีวิตและอาชีพ และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม อันประกอบด้วย Knowledge - ความรู้, Skills - ทักษะ, Attitudes - ทัศนคติ, Values and Ethics - 
ค่านิยมและจริยธรรม ใช้อักษรย่อว่า KSAVE สอดคล้องกับเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560 – 2579 ของประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
3Rs8Cs ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิด
เลขเป็น (Arithmetic)ส่วน 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา(Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์(Cross–cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork, and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ 
และการรู้ เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career 
and Learning Skills) รวมทั้งความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) เช่นเดียวกับคุณภาพ
ของประชากรไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ  ่งพัฒนาประเทศด้วยรูปแบบการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม” ให้เป็น Community-Based Learning : Effective Pedagogy Strategies for Teachers in the 21st 
Century CRRU 2018  Graduate School Journal Volume 11  Number 3  September - December 2018 
181 Value-based Economy คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ เพิ่ม
มูลค่าสินค้าและบริการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560ก : ช) การจัดการศึกษามีบทบาทหน้าที่หลักในการ
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เตรียมคนที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เท่าทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม 
(Tradition Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ที่เป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิต สามารถน าทักษะที่ได้รับ
จากการเรียนรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการเรียนรู้4 แบบ ดังนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2561 :  
1 -2) 
  1. การเรียนเพื่อรู้(Learning to know) หมายถึงการเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดกระบวนการเรียนรู้
การแสวงหาความรู้และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตกระบวนการ
เรียนรู้เน้นการฝึกสติสมาธิความจ า ความคิด ผสานกับสภาพจริงและประสบการณ์ในการปฏิบัติ 
  2. การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง (Learning to do) หมายถึง การเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถและความ
ช านาญ รวมทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปรับประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงาน
และอาชีพได้อย่างเหมาะสม กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงานที่
เน้นประสบการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม 
  3. การเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน (Learning to Live Together) 
หมายถึง การเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความ
ตระหนักในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีมีความเคารพสิทธิและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ ของแต่ละบุคคลในสังคม 
  4. การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) หมายถึง การเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้านทั้งจิตใจและร่างกาย 
สติปัญญา ให้ความส าคัญกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ศีลธรรม สามารถปรับตัวและปรับปรุงบุคลิกภาพของตน เข้าใจ
ตนเองและผู้อ่ืน 
  แต่จากรายงานสภาวะการศึกษาของประเทศไทย 2559/2560 ของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2561 : จ - ฉ) พบว่า ผลการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่นา่พงึพอใจ เนื่องจากผลการสอบ O-NET ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ใน 5 วิชาหลักตลอด 5 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ส่วนใหญ่
ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 นอกจากนี้เด็กและเยาวชนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรม เช่น ขาด
จิตอาสา ไม่มีวินัย ขาดความรับผิดชอบ เป็นต้น ซึ่งเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี
ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสอนของครูเน้นการบอกและบรรยายโดยครูไปหาความรู้จากต าราเอกสาร
แล้วน ามาบอกเด็กให้ฟังจด ท่องจ า ตามที่ครูบอกแล้วก็สอบตามนั้น ซึ่งไม่ท าให้ผู้เรียนมีทักษะส าหรับศตวรรษที่21
เพียงพอเป็นผู้ไม่รู้จักคิดไม่รับผิดชอบต่อเพื่อนและสังคม และไม่พัฒนาการมีคุณธรรมได้อย่างแท้จริง (ไพฑูรย์สินลา
รัตน์, 2557 : 18) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของครูใน
ศตวรรษที่ 21182 วารสาร 2561 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 
2561 
  จากสภาพปัญหาข้างต้น หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จึงควรออกแบบให้เน้นการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและ
เป็นองค์รวม (Broad-based and Holistic Learning) เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาใน
โลกที่เป็นจริง โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระเข้าด้วยกันกับบริบทชีวิตส่วนการจัดการเรียนรู้ควรบูรณาการทักษะการคิด
การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมัลติมีเดียโดยมีการประเมินผลตามสภาพจริงที่วัดความเข้าใจมากกว่าเนื้อหา และ
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ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง มีการเชื่อมโยงหลักสูตรให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรี ยน
กับผู้เรียน ทั้งในระดับเดียวกัน ต่างระดับกัน และกับชุมชนภายนอก(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2557:167-
168) เช่นเดียวกับ วิจารณ์พานิช(2557: 89) ที่ให้ทัศนะว่า โรงเรียนต้องแสวงหาแนวทางจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
องค์กรหรือกลไกต่าง ๆในชุมชนและในสังคม นั่นคือ การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning : PBL) ที่
บรรจบเข้ากับการเรียนรู้แบบ “สถานที่เป็นฐาน” (Place-Based Learning : PBL) เรียกว่า การเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน (Community-Based Learning : CBL) นั่นเอง ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนการสอนแบบเดิมกล่าวคือ 
การเรียนรู้แบบเดิมผู้เรียนรับการถ่ายทอดจากครูโดยตรง (Reception Learning) ในขณะที่การเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบ (Discovery Learning) มีการวิเคราะห์การประเมิน และการแก้ปัญหา โดยมี
ครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้(มณฑล จันทร์แจ่มใส,2558 : 148) 

การจัดการองค์ความรู้โดยถอดแบบจากการด าเนินโครงการในชุมชนเป็นโครงการที่ต้องการให้กลุ่มผู้เรียนรู้
ได้เข้าถึงสภาพความเป็นจริงของชุมชน และได้วิเคราะห์แก้ไขปัญหาพร้อมๆ กับการด าเนินกิจกรรมในชุมชนนั้น ดังนั้น
กลุ่มจึงเห็นความส าคัญในการศึกษาถอดแบบการจัดการองค์ความรู้ด้วยการถอดแบบการด าเนินกิจกรรมบริการ
วิชาการให้แก่ชุมชนในโครงการโครงการส่งเสริมความสามัคคีและหน้าที่พลเมืองที่ดีของเยาวชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยในสถานที่ท่องเที่ยวอ าเภออัมพวา ณ โรงเรียนบ้านบางนางลี่  อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

ขยะมูลฝอยนับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญปัญหาหนึ่งของชุมชนต่างๆทั่วโลก และมีแนวโน้มจะมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นทุกปีเนื่องจากประชากรที่เพิ่มจ านวนมากขึ้นรวมทั้งสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการบริโภคใน
รูปแบบต่างๆที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น "ชุมชนอัมพวา" หรือชุมชนที่อยู่ใน
เขตเทศบาล ต าบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง มีตลาดน้ าอัมพวาและมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
ส าคัญในพื้นที่ ซึ่งสิ่งนี้ได้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างจ านวนมาก  
 ดังนั้น “โครงการส่งเสริมความสามัคคีและหน้าที่พลเมืองที่ดีของเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่
ท่องเที่ยวอ าเภออัมพวา ณ โรงเรียนบ้านบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” คือการสร้างการเรียนรู้ถึง
แนวทางการจัดการขยะ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ โดยใช้วิธีการจั ดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่อ าเภออัมพวา  และผู้เข้า
เรียน ผู้ด าเนินกิจกรรม มีการสร้างการรับรู้โดยร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ขยะในพื้นที่ ที่เกิดจากการท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ และยังสามารถลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในชุมชนจากความ
รว่มมือของชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อชักชวน
ให้นักท่องเที่ยวดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางตามหลักการจัดการขยะโดยชุมชนอย่างเหมาะสมต่อไป 
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2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชกิ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บทบาท
หน้าที่ 

1 ดร.วีระ วีระโสภณ คุณเอ้ือ 

2 อาจารย์ศักรินทร์ ศรีอุปโย คุณอ านวย 

3 อาจารย์อรนพัฒน์ เหมือนเผ่าพงษ์ คุณอ านวย 

4 ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ คุณกิจ 

5 อาจารย์โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ คุณกิจ 

6 อาจารย์พนิตทัศน์ พ่ึงภักดี คุณกิจ 

7 อาจารย์นรินทร์ ยืนทน คุณกิจ 

8 อาจารย์ศศิธร เจตานนท์ คุณลิขิต 

9 ดร.ภรณ์นภัส เบินท ์ คุณประสาน 

10 อาจารย์ธีระ อินทรเรือง คุณประสาน 

11 อาจารย์ชิดชม  กันจุฬา คุณประสาน 

12 อาจารย์สุนิษา เพ็ญทรัพย์ คุณประสาน 

13 ณิชชา คุ้มเพชรรัฐ คุณวิศาสตร์ 

* บทบาทหน้าท่ี ระบุต าแหน่ง : คุณอ านวย คุณลิขิต คณุกิจ คณุประสาน คณุวิศาสตร์
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 
 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการความรู ้

1.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงานโดยสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในการก าหนดองค์ความรู้หลัก 
โดยไดบ้ทสรปุแนวทางการจัดการองค์ความรู้ดังนี้  

      1.1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้าน 
การจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน (Community Based Learning : CBL) โดยสมาชิกกลุ่มไดม้ีการก าหนด 
แนวทางจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับชุมชนมาถอดแบบเพื่อน ามาเป็นองค์ความรู้ในการเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม    

1.1.2 จัดตั้งกลุ่มประสานงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  
1.1.3 ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเปน็ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ “กระบวนการถ่ายทอด

ความรู้จากการถอดบทเรียนของชุมชน” ซึ่งก็คือการถ่ายทอดความรู้และด าเนินกิจกรรมโดยให้ชุมชน และผู้
เข้าเรียน มีส่วนร่วมพร้อมกันในสถานการณ์จริงพร้อม ๆ กัน  

1.1.4 ทางกลุ่มไดน้ าผลงานบริการวิชาการที่ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยมาท าการถอดแบบ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการถอดแบบบทเรียนจากชุมชน ได้แก่โครงการส่งเสริมความสามัคคีและหน้าที่
พลเมืองที่ดีของเยาวชนในการจดัการขยะมูลฝอยในสถานทีท่่องเที่ยวอ าเภออัมพวาพร้อมทั้งก าหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู ้และถอดบทเรียนจากโครงการ เพื่อให้ได้บทสรุปและน ามาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงในกลุ่ม และสามารถน าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัตงิานในอนาคต 

1.1.5 ได้ก าหนดรายชื่อสมาชิกกลุ่มและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนให้สอดคล้องกับ
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมาชิกได้มอบให้ อาจารย์ดร.วีระ วีระโสภณ เป็นคุณเอ้ือของ
กลุ่มเพื่อท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมายของผลลัพธ์และจัดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม และ
ก าหนดหน้าที่ของสมาชิกให้มีความเหมาะสม เพื่อการท างานตอ่เนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 
1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

      1.2.1 รายชื่อสมาชิกและหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
      1.2.2 ชื่อองค์ความรู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ “กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากการ
ถอดบทเรียนของชุมชน” ดังปรากฏในรายงานข้อ 1.1.3 

 
2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 

2.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 
โครงการส่งเสริมความสามัคคีและหน้าที่พลเมืองที่ดีของเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่

ท่องเที่ยวอ าเภออัมพวา ได้สร้างการเรียนรู้ถึงแนวทางการจัดการขยะ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
เยาวชนในพื้นที่ โดยใช้วิธีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่สถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่อ าเภออัมพวา  และมีการสร้างการรับรู้โดยร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ ที่เกิดจากการท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ และยังสามารถลดปริมาณขยะทีจ่ะ
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เกิดขึ้นในชุมชนจากความรว่มมือของชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ใน
สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อชักชวนให้นักท่องเที่ยวดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางตามหลักการจัดการ
ขยะโดยชุมชนอย่างเหมาะสม 

2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : เล่มงานบริการวิชาการ 
 

3. การปรับปรุง ดดัแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
3.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 
 

ความรู้ที่ได้จากการแสวงหาความรู ้ ความรู้ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมตอ่การน าไปปฏิบตัิ 
ระบบการศึกษามีการปฏิรูปอยา่งเป็นระบบตามโลกแห่ง
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีรวมถึงการเปน็โลก
ดิจิทัลที่ข้อมูลในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วในทุกมิติการ
พัฒนาศักยภาพของคนถือเป็นหัวใจส าคัญในการพฒันา
ประเทศให้มุ่งสู่ความก้าวหนา้ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรมอย่างยัง่ยืน  

ศึกษาการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์สถานการณ์แล้วน ามา
ปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ในรายวชิาที่เก่ียวข้องเพื่อให้
ผู้เรียนมีการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและรู้วิธีการ
เตรียมตัวการปฏิบัติตัวเองได้อยา่งเหมาะสม และมีปรบั
วิธีการเรียนรูอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความส าคัญและเก่ียวข้องกับ
การด าเนินชีวิตในโลกปัจจบุันทีซ่ับซ้อน ซึ่งประกอบดว้ย
ทักษะที่หลากหลายและแตกตา่งกันไป เช่น มีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้แบบร่วมมือ
เน้นทักษะทางดา้นเทคโนโลยีรวมทั้ง มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่พงึประสงค์ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่มุ่งเนน้ไปที่
ทักษะการคิดที่ซับซ้อน ทักษะการเรียนรู้และทักษะการ
สื่อสาร โดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่าการท่องจ า 

จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เน้นให้ผู้ศึกษาเรียนรู้ ฝึก
ทักษะจากสถานการณ์จริง และเรียนรู้นอกสถานที่โดย 
ได้รับประสบการณ์จริงจากภายนอกด้วยการด าเนินการ
โครงการต่าง ๆ ในแตล่ะพืน้ที่ เพื่อให้ได้มุมมองที่
หลากหลาย น ามาวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ในการเรียนของ
ตนเองอย่างเหมาะสม 

 
3.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : เอกสารแนวการสอนหรือมคอ.3 ของสมาชิกกลุ่ม 
 

4. การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
4.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

4.1.1 น าความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนในพื้นที่เพื่อน าไปใช้ในการจัดการการคัดแยกขยะในแหล่ง
ท่องเที่ยวได ้

4.1.2 น าความรู้ที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภออัมพวาถ่ายทอดสู่ชุมชนในพื้นที่มาใช้ในการ
แนะน านักท่องเที่ยวโดยเพิ่มการปลูกฝังจิตส านึกนักท่องเที่ยวให้รักษาความสะอาด และชว่ยกันดูแลสถานที่ท่องเที่ยว
ในที่ต่าง ๆ ได้  
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4.1.3 สร้างสาระการเรียนรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีกิจกรรมที่สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่
คณะได้อย่างดียิ่ง 
 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ สิ่งที่ปรบัปรุง 
อบรมให้ความรู้ในเรื่องการแยกขยะ
โดยไม่มีการปฏิบัติ 

น าความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนในพื้นที่
เพื่อน าไปใช้ในการจัดการการคัด
แยกขยะในแหล่งท่องเที่ยวได้ 

 
 
- 

อบรมทักษะการน าเที่ยวส าหรับ
ประชาชนผู้สนใจทั้งในและนอก
พื้นที่ 

น าความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับแหล่ ง
ท่องเที่ยวในอ าเภออัมพวาถ่ายทอด
สู่ชุมชนในพื้นที่มาใช้ในการแนะน า
นักท่องเที่ยวโดยเพิ่มการปลูกฝัง
จิตส านึกนักท่องเที่ยวให้รักษาความ
สะอาด และช่วยกันดูแลสถานที่
ท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ ได้ 

- 

จัดการอบรมที่ไม่ได้เน้นผู้เรียนใน
การท างานเป็นหมู่คณะ เน้นทฤษฎี
การเรียนให้แก่ผู้เรียนเพียงด้านเดียว 

สร้างสาระการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
รุ่นใหม่ ให้มีกิจกรรมที่สร้างความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะได้อย่างดียิ่ง 

- 

 
 ผลที่เกิดจากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ 
 สร้างกระบวนการคิดให้แก่เยาวชนในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว โดยแบ่งให้มีกิจกรรมการ
เรียนรู้และรู้จักประเภทของขยะ รู้จักวิธีการจัดการขยะในแต่ละประเภท และประโยชน์ของการก าจัดขยะในแต่ละ
รูปแบบ ซึ่งสามารถสร้างทักษะการเรียนรู้ การแยกแยะประเภทของขยะและสามารถน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง ทั้งนี้
ยังสร้างจิตส านึกแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีการหวงแหนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างดี 

4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : รายงานการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
  

5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดออกมา
เป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 
กลุ่มความรู้............ได้ประชุมกลุม่ย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการน ากระบวนการ/วิธี

ปฏิบัติงานทีป่รับปรุง ไปปฏบิัติ โดยสมาชิก KM ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้ 
ทางกลุ่มได้สร้างการประชุม แบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้

ท า และน ามาผสมผสานกับความรู้ที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาจากวิทยากรหรือผู้มีประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม ง่ายต่อ
ความเข้าใจและการน าไปประยุกต์ใช้ โดยน าผลของกิจกรรมกลุ่ม น ามาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุม 
เพื่อให้ได้ออกมาสู้องค์ความรู้ที่มีรูปธรรมที่มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับรูปแบบ 
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6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
6.1 รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

กลุ่มความรู้.............ได้น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวฒุิ มาปรับกระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน เร่ือง
.........และสรุปองค์ความรู้เรื่อง...........จัดท าเป็นกระบวนการ/วธิีปฏิบัติงานเร่ือง..........ที่พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรที่
เก่ียวข้องน าสู่การปฏิบตัิ โดยมีกระบวนการ/วิธีการปฏบิัติงาน ดงันี ้

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ สิ่งที่ไดป้รับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

อบรมให้ความรู้ในเรื่องการแยกขยะ
โดยไม่มีการปฏิบัติ 

น าความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนในพื้นที่เพื่อ
น าไปใช้ในการจัดการการคัดแยกขยะ
ในแหล่งท่องเที่ยวได้ 

 

อบรมทักษะการน า เที่ ยวส าหรับ
ประชาชนผู้สนใจทั้งในและนอกพื้นที่ 

น า ค ว า ม รู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวในอ าเภออัมพวาถ่ายทอดสู่
ชุมชนในพื้นที่มาใช้ ในการแนะน า
นักท่องเที่ ยวโดยเพิ่มการปลูกฝั ง
จิตส านึกนักท่องเที่ยวให้รักษาความ
สะอาด และช่ วยกันดูแลสถานที่
ท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ ได้ 

 

จัดการอบรมที่ไม่ได้เน้นผู้เรียนในการ
ท างานเป็นหมู่คณะ เน้นทฤษฎีการ
เรียนให้แก่ผู้เรียนเพียงด้านเดียว 

สร้างสาระการเรียนรู้ให้กับเยาวชนรุ่น
ใหม่  ให้มีกิจกรรมที่สร้างความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะได้อย่างดียิ่ง 

 

 
6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : เอกสารรายงานการประชุม 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 

1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้ 
ความรู้ที่ได้ (อธิบายรายละเอียดความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร) 

1.1 ด้านการจัดการศึกษา 
ได้บูรณาการในรายวิชาทรัพยากรท่องเที่ยวให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดโครงการ 
กิจกรรมนี้ และให้ฝึกนักศึกษาในการถ่ายทอดความรู้จากในรายวิชาสู่ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 1.2 ด้านวิชาการ/ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู 
ฝึกทักษะการวางแผนการจัดการ รวมถึงการประเมินผล รูปแบบวิธีคิดและกระบวนการ
การด าเนินงานทั้งโครงการ ทั้งยังใช้ Problem based learning  (PBL) จากการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือจากการน าเอากรณีศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมในโครงการ  

1.3 ด้านการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก/การสร้างเครือข่าย 
ได้ท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก และสร้างเครือข่ายการจัดการและเผยแพร่ความรู้ 
และสาระทางวิชาการแก่พื้นที่ภายนอกหน่วยงาน ท าให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการจัดโครงการและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างดี ผ่าน
การกลั่นกรองจาก 

บันทึกอยู่ที่: รายงานการประชุมกลุ่ม KM 2565 
2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชนใ์นการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของกลุ่มความรู้) 

2.1.1 น าความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนในพื้นที่เพื่อน าไปใช้ในการจัดการการคัดแยกขยะในแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ 
2.1.2 น าความรู้ที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภออัมพวาถ่ายทอดสู่ชุมชนในพื้นที่มาใช้ในการ

แนะน านักท่องเที่ยวโดยเพิ่มการปลูกฝังจิตส านึกนักท่องเที่ยวให้รักษาความสะอาด และช่วยกันดูแล
สถานที่ท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ ได้  

2.1.3 สร้างสาระการเรียนรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีกิจกรรมที่สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่
คณะได้อย่างดียิ่ง การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีหลักฐาน
ประกอบ) 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง: รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมความสามัคคีและหนา้ทีพ่ลเมืองที่ดี
ของเยาวชนในการจัดการขยะมลูฝอยในสถานที่ท่องเที่ยวอ าเภออัมพวา ณ โรงเรียนบ้านบางนางลี่  อ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 



 

 

13 

 

 สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 
2.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

2.1.1 ข้อเสนอแนะ - การจัดโครงการที่เก่ียวข้องกับการดูแลจัดการสถานที่ท่องเที่ยว ต้องมีการ
ติดตามและดูแลอย่างเปน็ระบบ และอย่างสม่ าเสมอ โดยโครงการนี้ ควรต่อยอด และได้จดั
โครงการนี้ในคร้ังต่อไป แต่ในบริบทพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อดูประสทิธิภาพของโครงการในการ
ขยายผลและการน าไปใช้จริง 

2.1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา - จัดโครงการการดูแลรักษาสถานที่ทอ่งเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงและมี
การต่อยอด ดูแลติดตามประเมนิผลโดยตัวแทนชุมชนหรือเยาวชนในครั้งต่อไป เพื่อน าผลมา
แก้ไข พัฒนาการจัดโครงการนี้ในคร้ังต่อ ๆ ไป 

2.2 ปัญหาและอุปสรรค 
2.2.1 ปัญหา - นักเรียนยังขาดทักษะการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้การร่วมกิจกรรมบาง

ขั้นตอน ท าให้การถ่ายทอดความรู้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ ยังต้องบรรยายซ้ า หรือต้องอธิบายบาง
ช่วงบางตอนที่ผู้เข้าร่วมไม่เข้าใจบางกิจกรรม 

2.2.2 อุปสรรค - เนื่องจากการจัดกิจกรรมโครงการนี้ อยู่ห่างจากส านักงานที่ตั้ง ท าให้การติดตาม 
และประเมินผล ขาดประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมในคร้ังต่อไป 

3. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  
3.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้) 
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนจากชุมชนเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 
3.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด) 

- 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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รายชื่อสมาชิกการจัดความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2565  

กลุ่มความรู ้การจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning : CBL) 

องค์ความรู้เรื่อง กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากการถอดบทเรียนของชุมชน 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บทบาท
หน้าที่ 

1 ดร.วีระ วีระโสภณ คุณเอ้ือ 

2 อาจารย์ศักรินทร์ ศรีอุปโย คุณอ านวย 

3 อาจารย์อรนพัฒน์ เหมือนเผ่าพงษ์ คุณอ านวย 

4 ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ คุณกิจ 

5 อาจารย์โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ คุณกิจ 

6 อาจารย์พนิตทัศน์ พ่ึงภักดี คุณกิจ 

7 อาจารย์นรินทร์ ยืนทน คุณกิจ 

8 อาจารย์ศศิธร เจตานนท์ คุณลิขิต 

9 ดร.ภรณ์นภัส เบินท ์ คุณประสาน 

10 อาจารย์ธีระ อินทรเรือง คุณประสาน 

11 อาจารย์ชิดชม  กันจุฬา คุณประสาน 

12 อาจารย์สุนิษา เพ็ญทรัพย์ คุณประสาน 

13 ณิชชา คุ้มเพชรรัฐ คุณวิศาสตร์ 

 


