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บทที่ 2 
แนวคดิทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพใน
พื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตามหัวข้อดังนี้ 
  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ 
2. ข้อมูลสภาพทั่วไปของอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
3. การจัดการความรู้ 
4. การมีส่วนร่วม 
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้ 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้ 
7. แนวทางการสร้างต้นแบบซอฟต์แวร์ 
8. การอออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
9. TRENDS Model 
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 จังหวัดสมุทรปราการ (สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลการ
พัฒนาจังหวัด, 2561) เป็นเมืองที่มีความสําคัญมาแต่โบราณ  เนื่องจากที่ต้ังเป็นเขตยุทธศาสตร์ทาง
การค้า คําว่า "สมุทรปราการ" มาจาก คําว่า "สมุทร" ซึ่งแปลว่าทะเล และ "ปราการ" ที่แปลว่า 
กําแพง จึงมีความหมายโดยรวมว่า "กําแพงริมน้ํา" และหากย้อนหลังไป 800 ปีเศษ ชนชาติขอม 
ซึ่งมีความรุ่งเรืองอยู่ในขณะนั้นได้สร้างเมืองพระประแดงบริเวณปากแม่น้ําเจ้าพระยา เพื่อเป็นเมือง
หน้าด่านซึ่งสันนิษฐานว่าในปัจจุบันคือบริเวณท่าเรือคลองเตย และต่อมาแผ่นดินบริเวณรอบเมือง 
พระประแดงนั้นได้งอกออกไปในทะเลโดยทิศใต้แผ่นดินงอกถึงแถบตําบลปากคลองบางปลากด ซึ่งอยู่
ทางฝั่งขวาของแม่น้ําเจ้าพระยา และทางฝั่งซ้ายของแม่น้ําเจ้าพระยาแผ่นดินได้งอกถึงบริเวณตําบล
บางด้วน บางหมู และบางนางเกรง ทําให้เมืองพระประแดงมีความสําคัญลดลง เนื่องจากอยู่ห่างจาก
บริเวณปากแม่น้ํา ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2163-2171 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมกษัตริย์แห่ง 
กรุงศรีอยุธยา ได้โปรดให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นใหม่ เพื่อเป็นเมืองปากน้ําหน้าด่านของกรุงศรี
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อยุธยา และใช้เป็นสถานที่ท้าการค้าขายกับชาวฮอลันดาโดยทรงพระราชทานที่ดินบริเวณคลอง 
บางปลากด ให้ชาวฮอลันดาไว้เป็นเมืองการค้าซึ่งเรียกว่า "นิวอัมสเตอร์ดัม" ในปี พ.ศ. 2306 สมัยกรุง
ธนบุรีเป็นสมัยที่สร้างราชธานีใหม่ สมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดฯ ให้รื้อกําแพงเมืองพระประแดงเดิมที่
ตําบลราษฎร์บูรณะ เพื่อไปสร้างกําแพงพระราชวัง เมืองพระประแดงสูญหายสิ้นซากนับแต่นั้นมา 
ในปี พ.ศ. 2352 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเห็น
ความสําคัญที่จะต้องสร้างเมืองทางชายฝั่ง เพื่อป้องกันศัตรูที่จะรุกล้ํามาจากทางทะเลสู่แม่น้ํา
เจ้าพระยา ซึ่งเดิมมีเมืองพระประแดงและเมืองสมุทรปราการเป็นเมืองหน้าด่าน แต่อยู่ในสภาพ 
ทรุดโทรมมาก พระองค์จึงทรงดําริที่จะบูรณะเมืองพระประแดง ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของแม่น้ํา
เจ้าพระยา ระหว่างเมืองสมุทรปราการและกรุงเทพฯ โดยโปรดให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิง
หนาท ลงสํารวจพื้นที่บริเวณปากน้ําเจ้าพระยา เพื่อสร้างเมืองขึ้นใหม่และสร้าง "ป้อมวิทยาคม" ที่ฝั่ง
ซ้ายของแม่น้ําเจ้าพระยา  
 ในปี พ.ศ. 2362 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดให้
ดําเนินการสร้างป้อมที่สําคัญหลายป้อม และทรงพระราชทานนาม ใหม่ว่า "เมืองนครเขื่อนขันธ์" และ
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้อพยพครอบครัวชาวมอญ โดยมีชายฉกรรจ์ประมาณ 300 คน ซึ่งมีพระ
ยาเจ่งเป็นผู้นําจากเมืองปทุมธานีมาอยู่ ณ เมืองนครเขื่อนขันธ์ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการรักษาเมือง 
นอกจากการสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์แล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ยังทรงสร้างเมือง
สมุทรปราการขึ้นมาใหม่ เนื่องจากทรงไม่ไว้วางใจญวนนัก ประกอบกับเมืองสมุทรปราการเองก็เป็น
เมืองที่อยู่ติดกับทะเลมากกว่า จึงทรงโปรดให้สร้างป้อมเพิ่มอีกจํานวน 6 ป้อมทั้งด้านซ้ายและขวาของ
แม่น้ําเจ้าพระยาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนช่ือ
เมืองนครเขื่อนขันธ์กลับเป็น "เมืองพระประแดง" ดังเดิม เพราะยังคงบริเวณเดิมของพระประแดง 
และในปี พ.ศ. 2459 ทรงเปลี่ยนค้าว่าเมืองเป็นจังหวัด เมืองสมุทรปราการจึงเปลี่ยนเป็น "จังหวัด
สมุทรปราการ" ประกอบด้วยอําเภอสมุทรปราการ อําเภอบ่อ อําเภอบางพลี และอําเภอสีชัง และ
เมืองพระประแดงเป็น จังหวัดพระประแดงประกอบด้วยอําเภอพระประแดง อําเภอพระโขนง และ
อําเภอราษฎร์บูรณะปี พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เกิด
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก รัฐบาลต้องประหยัดการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน จึงโปรดฯ ให้ยุบ
จังหวัดพระประแดงขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ อําเภอพระโขนงขึ้นกับจังหวัดพระนคร และอําเภอ
ราษฎร์บูรณะขึ้นกับจังหวัดธนบุรี 
 ในปี พ.ศ. 2485 ได้มีพระราชบัญญัติรวมจังหวัดพระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ และนนทบุรี
เข้าไว้ด้วยกัน รวมเรียกว่า นครบาล กรุงเทพฯ ธนบุรี และในปี พ.ศ. 2486 มีการปรับปรุงระเบียบการ
ปกครองใหม่ยุบจังหวัดสมุทรปราการขึ้นกับจังหวัดพระนคร และในปี พ.ศ. 2489 ได้มีพระราชบัญญัติ
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จัดต้ังจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 
2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489  
 

1. ตราประจําจังหวัดสมุทรปราการ 
  ตราประจําจังหวัดสมุทรปราการ เป็นรูปพระสมุทรเจดีย์และพระอุโบสถที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางห้ามสมทุร ดังภาพ 2.1 

 
 

ภาพ 2.1 ตราประจําจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่มา: สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลการพัฒนาจังหวัด, (2561) 
  
 จากภาพ 2.1 พระเจดีย์ หมายถึง พระสมุทรเจดีย์ที่สร้างอยู่กลางแม่น้ํา ภายในเจดีย์บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ และพระไตรปิฎก พระอุโบสถ หมายถึง พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน
ปางห้ามสมุทร 
 
 2. ต้นไม้ประจาํจงัหวัดสมุทรปราการ  
  ต้นไม้ประจําจังหวัดสมุทรปราการ คือ ต้นโพทะเล ดังภาพ 2.2 
 

 
 

ภาพ 2.2 ต้นโพทะเล ต้นไมป้ระจําจังหวัดสมุทรปราการ  
ที่มา: สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลการพัฒนาจังหวัด, (2561) 
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 3. คําขวญัประจาํจังหวัด สมุทรปราการ 
  “ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ํา ฟาร์มจระเข้ใหญ ่งามวิไลเมืองโบราณ 
  สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิด แห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม” 
 4. ที่ต้ังและขนาดพื้นที่  
  จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่น้ํา
เจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 – 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 – 101 องศา
ตะวันออกมีเนื้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557.50 ไร่ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งถ้าหากสังเกต
แนวแบ่งเขตของจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่อําเภอพระสมุทรเจดีย์ อําเภอพระประแดง ไปจรดอําเภอ
บางบ่อ ด้วยจินตนาการก็จะพบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีรูปร่างคล้ายส่วนหัวและลําตัวของ 
“ฮิปโปโปเตมัส” ที่หันหน้าออกสู่ฝั่งอ่าวไทยเพื่อคอยปกป้องประเทศชาติจากการรุกรานของมวลหมู่
ปัจจามิตร ด้วยจิตสํานึกและสัญชาติญาณรักษ์ถิ่นยิ่งชีพของตนเอง โดยพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรปราการ 
มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ ใกล้เคียง ดังนี้ 
  - ทิศเหนือติดกับกรุงเทพมหานคร   ระยะทาง 55.00 กิโลเมตร 
  - ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย (พื้นที่ชายฝั่งทะเล)  ระยะทาง 47.20 กิโลเมตร 
  - ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  ระยะทาง 42.60 กิโลเมตร 
  - ทิศตะวันตกติดกับกรุงเทพมหานคร   ระยะทาง 34.20 กิโลเมตร 
 

 
 
ภาพ 2.3 แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
ที่มา: สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลการพัฒนาจังหวัด, (2561) 

 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

11 

 5.  สภาพภูมิประเทศ  
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมี แม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่าน ไม่มีภูเขา มีลําคลองรวม 63 
สาย โดยเป็นคลองชลประทาน 15 สาย คลองธรรมชาติ 48 สาย ใช้ประโยชน์ทางคมนาคม และการ
ขนส่งทางน้ํา รวมทั้งการประมง และการเกษตรกรรม จังหวัดสมุทรปรการไม่มีพื้นที่ป่าไม้ (ป่าบก) 
มีแต่ป่าชายเลนลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  5.1 บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณทั้งสองฝั่งเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทํานาทํา
สวน และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนได้เปลี่ยนไปเป็นโรงงาน ที่อยู่อาศัยและ 
เขตพาณิชย์กรรมตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจด้านการค้า การลงทุน และชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ 
  5.2 บริเวณตอนใต้ชายติดทะเล เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของน้ําทะเลท่วมถึง ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่ม เป็นดินเหลวลุ่ม เหมาะแก่การท้าป่าจากป่าชายเลน และการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง 
  5.3 บริเวณที่ราบตอนเหนือและตะวันออก บริเวณนี้เป็นที่ราบกว้างใหญ่ สําหรับระบาย
น้ํา และเก็บกักน้ํา อํานวยประโยชน์ในด้านการชลประทาน การทํานา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ปัจจุบัน
เป็นที่ต้ังของสนามบินสุวรรณภูมิ และมีธุรกรรมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงหรือ Supply Chain ทั้งด้าน
การค้า การลงทุนภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมแปรรูป กิจกรรม Logistics และอสังหาริมทรัพย์ 
 6. สภาพภูมิอากาศ  
  จังหวัดสมุทรปราการมีสภาพภูมิอากาศแบบพื้นที่ชายทะเล ในฤดูร้อนมีความช้ืนใน
อากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝนตกมาก ฤดูหนาว 
ก็ไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด 28.91  
องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ย 29.75 องศาเซลเซียส 
 7. การปกครอง  
  แบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดออกเป็น 6 อําเภอ มี 50 ตําบล 399 หมู่บ้าน โดยมี
องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจํานวน 49 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาล จํานวน 18 แห่ง (1 เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง และ 13 เทศบาลตําบล) และองค์การ
บริหารส่วนตําบล (อบต.) จํานวน 30 แห่ง สามารถจําแนกตามรายอําเภอได้ดังนี้ 
  7.1 อําเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบด้วย เทศบาล 7 แห่ง คือ เทศบาลนคร
สมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ เทศบาลตําบลบางปู 
เทศบาลตําบลแพรกษา เทศบาลตําบลด่านสําโรง และเทศบาลตําบลบางเมือง อบต. 4 แห่ง คือ  
แพรกษา บางด้วน บางโปรง เทพารักษ์ และแพรกษาใหม่ 
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  7.2 อําเภอบางบ่อ ประกอบด้วย เทศบาล 4 แห่ง คือ เทศบาลตําบลบางบ่อ เทศบาล
ตําบลคลองสวน เทศบาลตําบลคลองด่าน และเทศบาลตําบลบางพลีน้อย อบต. 7 แห่ง คือ  
บางเพรียง บ้านระกาศ คลองด่าน บางบ่อ คลองนิยมยาตรา คลองสวน และเปร็ง 
  7.3 อําเภอบางพลี ประกอบด้วยเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลบางพลี อบต.  
6 แห่ง คือ บางพลีใหญ่ บางแก้ว บางโฉลง บางปลา ราชาเทวะ และหนองปรือ 
  7.4 อําเภอพระประแดง ประกอบด้วยเทศบาล 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองพระประแดง 
เทศบาลเมืองลัดหลวง และเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อบต. 6 แห่ง คือ ทรงคนอง บางกระสอบ 
บางยอ บางน้ําผึ้ง บางกะเจ้า และบางกอบัว 
  7.5 อําเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วยเทศบาล 2 แห่ง คือ เทศบาลตําบลพระสมุทร
เจดีย์ และเทศบาลตําบลแหลมฟ้าผ่า อบต. 4 แห่ง คือ บ้านคลองสวนใน คลองบางปลากด  
แหลมฟ้าผ่า และนาเกลือ 
  7.6 อําเภอบางเสาธง ประกอบด้วยเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลบางเสาธง อบต. 
3 แห่ง คือ บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย และศีรษะจรเข้ใหญ่ 
 จังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบันถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งมีความต้องการใช้แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมจํานวนมากมีทักษะฝีมือ และต่ํากว่าจากนอกพื้นที่ และในพื้นที่ ทั้งประเภทไปเช้า –
เย็นกลับ และมาพักค้างคืน ประกอบกับเมื่อ 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยกับกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดฯ ทั่วประเทศ แต่จังหวัดสมุทรปราการไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว จึงส่งผลให้เกิด
การขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัยเดิมและเกิดชุมชนที่อยู่อาศัยใหม่ ทั้งในรูปแบบหมู่บ้านจัดสรร  
บ้านเช่า ห้องเช่า คอนโดมิเนียม อาคารชุด บ้านเอื้ออาทรทําให้มีประชาชนมาอยู่อาศัยอยู่ในจังหวัด
หนาแน่นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีโครงการเอื้ออาทรทั้ง 17 โครงการ มีที่อยู่อาศัย 
30,557 แห่ง รวมทั้งเป็นแหล่งสะสมธนาคารที่ดิน (Land Bank) ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
และกลุ่มประชาชนที่มีรายได้หรือเงินออมสูง ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรและ
ราคาที่ดินแบบก้าวกระโดด เมื่อรวมกับการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าช่วงแบริ่ง - การเคหะสมุทรปราการ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ  
เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริการสาธารณะต่าง ๆ ไม่เพียงพอ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทุกด้าน ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสําคัญที่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด้าเนินการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการรองรับการขยายตัวแบบก้าวกระโดดที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

13 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 อําเภอบางพลี (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางพลี, 2561; วิกิพีเดีย, 2561) ประวัติความ
เป็นมาของอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สองนัย คือ 
เมื่อพ.ศ. 2041 ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  ได้โปรดเกล้าให้ขุดคลองสําโรงขึ้นและได้พบ
เทวรูปสําริด 2 องค์  ที่คลองทับนาง มีจารึกช่ือว่า “พญาแสนตา” กับ “บาทสังขรณ์”  พระองค์จึงได้
จัดทําพิธีบวงสรวงสังเวยเทวรูปนั้น  สถานที่ที่ทําพิธีบวงสรวงจึงเรียกว่า “บัตรพลี” นาน ๆ เข้าจึง
เพี้ยนเป็น “บางพลี” ส่วนข้อสันนิษฐานอีกประเด็นหนึ่ง คือกล่าวกันว่า เมื่อ พ.ศ. 2136  สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชได้ยกทัพขับไล่ข้าศึกมาทางทิศตะวันออกของกรุงศรีอยุธยามาถึงยังตําบลหนึ่งซึ่งไม่
ปรากฎนาม ณ ที่แห่งนั้น พระองค์สั่งให้หยุดทัพพักไพร่พล และในช่วงเวลาพักนั้นพระองค์ได้ประหาร
ฃีวิตทหารคนหนึ่งที่คิดคดทรยศต่อพระองค์ได้จัดทําพิธีบวงสรวง ปลูกสร้างศาลเพียงตาพร้อมทั้ง
เครื่องเซ่นสังเวยประดามี และทรงตั้งจิตอธิษฐานต่อเทวาอารักษ์ และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายว่าถ้า
พระองค์มีบุญญาธิการสามารถปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้มีความสุขร่มเย็นแล้วขอให้พระองค์มีชัย
ชนะแก่อริราชศัตรูทั้งมวลแล้วจึงได้ประหารชีวิติทหารผู้นั้น ส่วนการศึกสงครามในครั้งนั้นพระองค์ก็
ประสพชัยชนะอย่างเด็ดขาด สถานที่ที่พระองค์กระทําพิธีกรรมบวงสรวงนั้นชาวบ้านจึงเรียกว่า  
“บางพลี” 

1. คําขวัญอําเภอ 
  “ร่วมบุญบัวหลวง หวานมะม่วงน้ําดอกไม้  
  ไหว้หลวงพ่อดตศักด์ิสิทธ์ิ ยอดปลาสลิดบางพลี” 
 2. ที่ต้ังและอาณาเขต 
  -  ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตลาดกระบัง (กรุงเทพมหานคร) 
  -  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอบางเสาธง มีถนนเข้าวัดหัวคู้ คลองหนองงูเห่า 
คลองบางนา ถนนวัดศรีวารีน้อย คลองเสาระหงษ์ คลองสําโรง คลองโก่งประทุน คลองลาดหวาย 
และคลองโก่งประทุนเป็นเส้นแบ่งเขต 
  -  ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอบางบ่อ และอําเภอเมืองสมุทรปราการ มีคลองโก่ง
ประทุนและคลองสามเป็นเส้นแบ่งเขต 
  -  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอเมืองสมุทรปราการ เขตบางนา และเขตประเวศ 
(กรุงเทพมหานคร) มีคลองบางเหี้ยน้อย คลองบางกระบือ คลองกู้พารา คลองทับนาง คลองสําโรง 
คลองหนองกระทุ่ม คลองบางนา (สาหร่าย) คลองหนองตาดํา คลองปลัดเปรียง คลองต้นตาล  
แนวคันนาแบ่งเขตระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ คลองสลุด คลองปากน้ํา  
คลองสิงห์โต คลองขันแตก และคลองตาพุกเป็นเส้นแบ่งเขต 
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 3.  การแบ่งเขตการปกครอง 
  การปกครองส่วนภูมิภาค อําเภอบางพลีแบ่งเขตการปกครองย่อย 6 ตําบล แต่ละตําบล
แบ่งออกเป็นหมู่บ้าน รวม 83 หมู่บ้าน แสดงรายละเอียดดังตาราง 2.1  
 
ตาราง 2.1 การแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค อําเภอบางพลี จังหวังสมุทรปราการ 
 

ลําดับ ตําบล จํานวนหมู่บ้าน 

1. บางปลา  (Bang Pla) 15 

2. บางพลีใหญ่ (Bang Phli Yai) 23 

3. บางแก้ว (Bang Kaeo) 16 

4. บางโฉลง (Bang Chalong) 11 

5. ราชาเทวะ (Racha Thewa) 15 

6. หนองปรือ (Nong Prue) 3 

 รวม 83 

 
  การปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอบางพลีประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 7 
แห่ง แสดงรายละเอียดดังตาราง 2.2  
 
ตาราง 2.2 การแบ่งเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอบางพลี จังหวังสมุทรปราการ 
 

ลําดับ การปกครองสว่นท้องถิ่น ตราสญัลักษณ์ รายละเอียด 

1. เทศบาลตําบลบางพลี  

 

ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของตําบล
บางพลีใหญ่ หมู่ที่ 11 (บางส่วน)  
ตําบลบางปลา และตําบลบางโฉลง 

2. องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบางพลีใหญ ่

 

ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบางพลีใหญ ่ 
(นอกเขตเทศบาลตําบลบางพลี) 
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ตาราง 2.2 (ต่อ)  
 

ลําดับ การปกครองสว่นท้องถิ่น ตราสญัลักษณ์ รายละเอียด 

3. องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบางแก้ว 

 

ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบางแก้วทั้ง
ตําบล 

4. องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบางปลา 

 

ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที ่1 - 10,  
11 (บางส่วน), 12 - 15 ตําบลบาง
ปลา (นอกเขตเทศบาลตําบลบาง
พลี) 

5. องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบางโฉลง 

 

ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบางโฉลง  
(นอกเขตเทศบาลตําบลบางพลี) 

6. องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลราชาเทวะ 

 

ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลราชาเทวะ 
ทั้งตําบล 

7. องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองปรือ 

 

ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลหนองปรือ 
ทั้งตําบล 

 
 4. เศรษฐกิจ 
  อาชีพหลัก ได้แก่ การเกษตร การเลี้ยงปลา การปลูกมะม่วง อุตสาหกรรม  
  ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ปลาสลิด มะม่วงน้ําดอกไม้ และพืชสวนครัวต่างๆ   
 5. สถานที่ท่องเที่ยว 
  5.1 วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต) (touronthai, 2560; thai-tour, 2561) ต้ังอยู่
ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากประตูน้ําสําโรงประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 
40 กว่าไร่ เนื้อที่ต้ังวัดประมาณ 35 ไร่เศษ ต้ังอยู่ริมคลองสําโรง ตําบลบางพลีใหญ่ ห่างจากบึงตะโก้
ประมาณ 500 เมตร เดิมช่ือวัดพลับพลาไชยชนะสงคราม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สมัย
สุโขทัยปางมารวิชัยลืมเนตร หน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ เนื้อเป็นทองสัมฤทธ์ิเป็นพระประธานในโบสถ์ 
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เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนโดยทั่วไปนาม หลวงพ่อโต วัดนี้จึงมีอีกช่ือว่า วัดหลวงพ่อโต ชาวบางพลี
ได้อัญเชิญหลวงพ่อโตจําลองลงเรือในพิธีโยนบัวหรือรับบัวทุกปี ในวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 
 

 
 
ภาพ 2.4 หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญใ่น 
ที่มา: thai-tour, (2561) 
 
  5.2 วัดบางพลีใหญ่กลาง (วัดพระนอน) วัดบางพลีใหญ่กลาง ต้ังอยู่บริเวณคลองสําโรงฝั่ง
เหนือ ตําบลบางพลีใหญ่ ห่างจากวัดบางพลีใหญ่เล็กน้อย สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2367 ชาวบ้าน
เรียกว่า วัดกลาง ต่อมาเปลี่ยนเป็น วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม และครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็นวัดบางพลีใหญ่
กลาง เป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย ยาว 53 เมตร ภายในพระนอนมีห้องปฏิบัติธรรม ภาพเขียนเรื่องราวของเทวดา นรก 
และมีห้องหัวใจพระซึ่งประชาชนนิยมมาปิดทองเพื่อเป็นศิริมงคล (วัดบางพลีใหญ่กลาง, 2560) 
 

 
 

ภาพ 2.5  สมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร (พระนอนองค์ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ)  
  วัดบางพลีใหญก่ลาง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 
ที่มา: วัดบางพลีใหญ่กลาง, (2560) 
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  5.3 มัสยิดดีนุ้ลอิสลามหรือสุเหร่าบางปลา (มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม บางปลา, 2561) ต้ังอยู่ 
ถนนเทพารักษ์ กม.15 ซอย บางปลา 21 ชุมชนมัสยิดดีนุ้นอิสลาม ได้ถือกําเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2460 
มุสลิมกลุ่มแรกที่ได้มาต้ังรกรากมาจาก แถวมินบุรี ได้มาทํามาหากิน ทํานา หาปลา ตัดฟืน เพื่อหา
เลี้ยงชีพต่อมาได้มีพี่น้องมุสลิมทยอยกันกันมาตั้งรกรากอีกจํานวนมาก เช่นมาจากมินบุรี พระขโนง  
พระประแดง และได้แยกย้ายกันอยู่ที่บางกระสี บางปลา บางโฉลง จึงถือเป็นชุมชนมุสลิมที่ใหญ่
พอสมควร 
 

 
 

ภาพ 2.6 มัสยิดดีนุ้ลอิสลามหรือสุเหร่าบางปลา 
ที่มา: มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม บางปลา, (2561) 

 
  5.4 ตลาดน้ําโบราณบางพลี (touronthai, 2560) ต้ังอยู่ที่ตําบลบางพลีใหญ่ เป็นตลาด
เก่าแก่ริมคลองสําโรง พื้นตลาดเป็นพื้นไม้ สามารถเดินติดต่อกันได้ เดิมช่ือตลาด ศิริโสภณ สันนิษฐาน
ว่า ชาวจีนเข้ามาเปิดร้านในตลาดนี้ราว พ.ศ. 2400 เป็นตลาดโบราณริมคลองสําโรงเพียงแห่งเดียวที่
รอดพ้นจากไฟไหม้ และยังคงสภาพเดิมเหมือนแรกสร้าง ตลาดริมน้ําโบราณบางพลีเป็นชุมชนใหญ่
ชุมชนหนึ่ง และมีความรุ่งเรืองมากในอดีต เป็นตลาดขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากภาคตะวันออก
ชายฝั่งทะเลสู่กรุงเทพมหานคร การเดินทางในสมัยก่อน ใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางโดยการแจวพาย
และแล่นใบ เดินทางมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าจะอยู่ในคลองสําโรง ตลาดน้ําบางพลีถือเป็นตลาดน้ํา
ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีวัฒนธรรมที่ดีงามสั่งสมอยู่มากมายสมควรอนุรักษ์
ฟื้นฟูให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา และหวงแหนวัฒนธรรมเก่าแก่ของบรรพบุรุษสืบต่อไป 
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ภาพ 2.7 ตลาดน้ําโบราณบางพลี 
ที่มา: touronthai, (2560) 

 
  5.5 ฟาร์มหนองงูเห่า (touronthai, 2560) อยู่ที่ตําบลบางโฉลง ถนนบางนา-ตราด 
ประมาณกิโลเมตรที่ 14-15 แยกเข้าทางซ้าย 300 เมตร (เข้าซอยวิทยาลัยเกริก) เริ่มเปิดดําเนินการใน
ปี 2529 มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงงูเห่าชนิดต่าง ๆ และมีการแสดงวิธีรีดพิษงู 
การจับงู พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ทําด้วยหนังงู จําหน่ายในราคาย่อมเยา เช่น รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด 
ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงเสือให้ชมอีกด้วย เปิดให้เข้าชม 09.00-17.00 น. ปกติจะอนุญาตให้เข้า
ชมเฉพาะบริษัทนําเที่ยว ที่มีการติดต่อกันไว้แล้วเท่านั้น หากบุคคลท่ัวไปสนใจจะเข้าชม ต้องทํา
หนังสือหรือติดต่อขออนุญาตล่วงหน้าไปที่ ฟาร์มหนองงูเห่า เลขที่ 23/2 หมู่ 6 กิโลเมตรที่ 15 ถนน
บางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 

 
 

ภาพ 2.8 การแสดงการจับงูที่ฟาร์มหนองงูเห่า 
ที่มา: HotelDirect Services, (2561) 
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การจัดการความรู้ 
1. ความหมายของการจัดการความรู ้ 
    การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง การบริหารจัดการองค์กร 

โดยเน้นการใช้ความรู้และประสบการณ์ของคนทํางาน รวมทั้งสารสนเทศที่จําเป็นต้องใช้ในการทํางาน
เพื่อเพิ่มผลผลิตแก่องค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อการดํารงอยู่ขององค์กรและ
ชีวิตและครอบครัวของพนักงานร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการประมวลผล 
สารสนเทศความคิด การกระทําตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้าง ความรู้หรือนวัตกรรมและ
จัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูล ที่สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ  ที่องค์การจัดเตรียมไว้
เพื่อนําความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอน ความรู้และใน
ที่สุดความรู้ที่มีอยู่ก็จะแพร่กระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองค์การอย่างสมดุลเพื่อเพิ่มความสามารถ  
ในการพัฒนาผลผลิตขององค์การ ซึ่งการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้
ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญาในที่สุด 
และการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  
รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้เกิดองค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด (ปณิตา พ้นภัย, 2544 : 24; สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548 : 3;  
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2555) 

2. ประเภทของความรู ้ 
 Michael Polanyi และ Ikujiro Nonaka (อ้างถึงใน บุญดี บุญญากิจ, 2549) ได้จําแนก

ความรู้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 2.1 ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล เกิด

จากประสบการณ์ การสังเกต การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ซึ่งสื่อสารหรือถ่ายทอดในรูปของ
ตัวเลข สูตร หรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก ความรู้ชนิดนี้พัฒนาและแบ่งปันกันได้โดยการสังเกตและ
เลียนแบบ เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ ในการแข่งขัน  

 2.2 ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถ
รวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร และรายงาน เป็นต้น  
ทําให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

3. กระบวนการจัดการความรู้ 
 กระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge Management Process) เป็นสิ่งที่กล่าวถึง

ขั้นตอนการจัดการความรู้ที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติเพราะหากทราบเพียงคุณประโยชน์ของความรู้
แต่ไม่มีกระบวนการที่จะดึงมาใช้การจัดการความรู้คงไม่เกิดขึ้น และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
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(สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการความรู้ไว้ดังนี้ 

 3.1 การค้นหา/การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการค้นหาว่า มีความรู้
อะไรบ้างในองค์การที่มีผู้เกี่ยวข้องหรือลูกค้าต้องการทราบแล้วพิจารณาว่าความรู้นั้นเป็นรูปแบบใด 
อยู่ที่ใครหรือความรู้อะไรบ้างที่องค์การจําเป็นต้องมีแล้วจัดลําดับความสําคัญของความรู้นั้น เพื่อให้
องค์การวางขอบเขตของการจัดการความรู้ และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 3.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการ
กําหนดวิธีการในการดึงความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่อาจอยู่กระจัดกระจายมารวมไว้ จัดทําเนื้อหาให้
เหมาะสมและตรงกับความต้องการหรือลักษณะการเรียนรู้ของผู้ใช้ เป็นการสร้างความรู้ขึ้นจากความรู้
เดิมที่มีอยู่หรือนําความรู้จากภายนอกองค์การมาใช้ เพื่อให้องค์การมีความรู้ที่จําเป็นต้องมีแต่ยังไม่มี 

 3.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหา
และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งแบ่งชนิดหรือประเภทของความรู้โดยคํานึงถึงการนําไปใช้และ
ลักษณะการทํางานของบุคลากร 

 3.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
เป็นการประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้ 

 3.5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge  Access) เป็นการจัดเก็บและกระจายความรู้ 
ใน 2 ลักษณะคือ การป้อนความรู้เป็นการส่งข้อมูลความรู้ให้ผู้รับโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ และการให้
โอกาสเลือกใช้ความรู้  เป็นการที่ผู้ใช้สามารถเลือกรับหรือเฉพาะแต่ข้อมูลความรู้ที่ต้องการ ซึ่งช่วยลด
ปัญหาการได้รับข้อมูลความรู้ที่ไม่ต้องการมากเกินไป 

 3.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการแบ่งปันความรู้
ประเภทความรู้ที่ชัดแจ้งโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดทําเอกสารจัดทําฐานความรู้หรือการจัดทําสมุด
หน้าเหลือง โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ส่วนความรู้ประเภทฝังอยู่ในคนอาจใช้วิธีผสมผสานเพื่อ
ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก 

 3.7 การเรียนรู้ (Learning) บุคลากรเกิดการเรียนรู้อาจสังเกตได้จากความสามารถในการ
ทํางานดีขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถแก้ปัญหาในงานได้ดีขึ้น และ/หรือเกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น 
ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ขององค์การที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และนําไปสู่องค์การมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในที่สุด 
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4.  ปัจจัยที่ทําให้การจัดการความรู้ประสบความสําเร็จ 
 ปัจจัยสําคัญที่ ช่วยให้การจัดการความรู้ประสบความสําเร็จ มีรายละเอียดดังนี้  

(บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549 : 59) 
 4.1 ภาวะผู้นําและกลยุทธ์  ผู้บริหารต้องเข้าใจแนวคิด มีความตระหนัก มีทิศทางและ 

กลยุทธ์ที่ชัดเจน  
 4.2 วัฒนธรรมองค์กร คือ วัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่าง

บุคลากรภายในองค์กร 
 4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้คนใน

องค์กรสามารถค้นหาความรู้ ดึงความรู้ไปใช้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ 
 4.4 การวัดและประเมินผล จะช่วยให้องค์กรสามารถทบทวน ประเมินผล และทําการ

ปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ได้ 
 4.5 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การมีระบบรองรับให้บุคลากรในองค์กรได้มีการแลกเปลี่ยน

ความรู้กันอย่างสะดวก การมีสถานที่หรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ การมีระบบงานที่เอื้อให้เกิดสภาพที่
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ มีระบบประเมินผลงานและระบบการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลอย่าง
ชัดเจนและเป็นธรรม จะเอื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กร 

5.  เป้าหมายของการจัดการความรู้ 
 เป้าหมายหลักของการจัดการความรู้ คือ การใช้ประโยชน์จากความรู้มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค์กร เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของ
องค์กร ดังนั้น การจัดการ ความรู้จึงมีความสําคัญอย่างมากทั้งองค์การเอกชน และหรือภาครัฐ โดยมี
ประเด็นสําคัญ 3 ประการ (ศูนย์ความรู้กินได้, 2560) ดังนี้ 

 5.1  เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิย่ิงขึ้น  
 5.2  เพื่อการพัฒนาคน คือ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานในองค์การ  
 5.3  เพื่อการพัฒนา “ฐานความรู้” ขององค์การเป็นการเพิ่มพูนทุนความรู้หรือทุนปัญญา 

ขององค์การจะช่วยใหองค์การมีศักยภาพในการฟันฝ่าความยากลําบากหรือความไม่แน่นอนในอนาคต
ได้ดีย่ิงขึ้น 

6.  ประโยชน์ของการจัดการความรู ้
 ประโยชน์ของการจัดการความรู้ (ศูนย์ความรู้กินได้, 2560) มีรายละเอียดดังนี้ 
 6.1 ป้องกันความรู้สูญหาย การจัดการความรู้ทําให้องค์การสามารถรักษาความ

เชี่ยวชาญ ความชํานาญ และความรู ้ที่อาจสูญหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากร เช่น  
การเกษียณอายุ การลาออกจากงาน เป็นต้น  
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 6.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยประเภทคุณภาพและความสะดวกในการเข้
าถึงความรู้เป็นปัจจัยสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจต้อง
สามารถ ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

 6.3 ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น การทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ
ในงานและ วัตถุประสงค์ของงานโดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือมีการแทรกแซงมากมักจะทําให้ผู้
ปฏิบัติงาน สามารถทํางานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาจิตสํานึกในการ
ทํางาน 

 6.4 ความได้เปรียบในการแข่งขัน การจัดการความรู้ช่วยให้องค์การเข้าใจลูกค้าแนวโน้ม
ของการตลาดและการแข่งขัน ทําให้สามารถลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้] 

 6.5 การพัฒนาทรัพย์สิน เป็นการพัฒนาความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ได้แก่ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธ์ิ 

 6.6 การยกระดับผลิตภัณฑ์ การนําการจัดการความรู้มาใช้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลติ และบริการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้นอีกด้วย 

 6.7 การบริหารลูกค้า การศึกษาความสนใจและความต้องการของลูกค้าจะเป็นการสร้าง
ความพึง พอใจและเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้แก่องค์การ  

 6.8 การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการเรียนรู้
ร่วมกันการจัดการด้านเอกสาร การจัดการกับความท่ีไม่เป็นทางการเป็นการเพิ่มความสามารถให้แก่
องค์การ ในการจ้างและฝึกฝนบุคลากร 

7.  กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู้  
     กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู้ เป็นการช่วยให้การค้นหาเข้าถึง 

ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น การเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิด
ของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร และทรัพยากรสําหรับ
เครื่องมือการจัดการความรู้มีรายละเอียด (ศูนย์ความรู้กินได้, 2560) ดังนี้ 

 7.1 ฐานข้อมูล (Knowledge Bases) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่
จําเป็นต้องใช้ใน การทํางานขององค์กรให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรที่ต้องการใช้ข้อมูลความรู้นั้น
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว การรวบรวมจัดเก็บฐานข้อมูลความรู้สามารถทําได้ 2 วิธี
คือ จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร และจัดเก็บในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 7.2  การจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในรูปของเอกสาร  
เป็นการจัดเก็บความรู้หรือข้อมูลขององค์กรในรูปแบบง่าย ๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและ
นําไปใช้ เช่น คู่มือ การจัดฝึกอบรม คู่มือการตรวจประเมิน 5 ส. คู่มือการจัดการความรู้ เป็นต้น 
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 7.3 การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องนี้เป็นวิธีการ
เผยแพร่สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้แก่ผู้สนใจหรือคนในกลุ่มงานเดียวกัน โดยต้องสร้างความสมดุลระหว่าง
ความน่าสนใจในการบรรยายเรื่อง และเนื้อหาที่ต้องการสื่อ เช่น การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องในประเด็น
เกี่ยวกับความสําเร็จจากผู้ที่มีผลงานดีหรือมีวิธีการทํางานที่ดีหรือล้มเหลว เป็นต้น มาเล่าให้คนอื่น ๆ 
ฟังว่าทําอย่างไร มาผูกเป็นเรื่องราวให้น่าสนใจ ทําให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และกระตุ้น
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่มีระหว่างกันจนได้องค์ความรู้ที่ดีไว้ใช้ประโยชน์ และมีการบันทึก
เก็บไว้อย่างเป็นระบบ 

 7.4 การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR: After Action Reviews) คือ การอภิปราย
เกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน โดยให้สมาชิกแต่ละคนได้พูดสะท้อนความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกที่มีต่อการทํางานที่ผ่านมาว่า มีจุดเด่น จุดด้อย และข้อควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ถ้าจะมี
การทํางานนี้อีกในครั้งต่อไป ซึ่งจะทําให้สมาชิกในทีมได้เรียนรู้ความสําเร็จ ความผิดพลาด และสิ่งที่
ควรปรับปรุงแก้ไขในการทํางานครั้งต่อไป 

 7.5 ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัวจาก 
ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่าไปยังบุคลากรรุ่นใหม่หรือผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ 
น้อยกว่า ซึ่งระบบพี่เลี้ยงเป็นวิธีการหนึ่งในการสอนงานและคําแนะนําอย่างใกล้ชิด ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยง
มักจะมีตําแหน่ง และอาวุโสกว่า ซึ่งอาจอยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานก็ได้โดยท่ัวไป
ระบบพี่เลี้ยงจะใช้เวลา ค่อนข้างนาน เพราะทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างความคุ้นเคยความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจกัน ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยง นอกจากจะให้คําปรึกษาในด้านการงานแล้วยังเป็นที่ปรึกษาในเวลามี
ปัญหาหรือสับสน ที่สําคัญพี่เลี้ยงจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องพฤติกรรมจริยธรรม และการทํางานให้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 

 7.6  การจัดต้ังทีมข้ามสายงาน (Cross–Functional Team) เป็นการจัดต้ังทีมเพื่อมา
ทํางาน ร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กําหนดขึ้น ภายใต้ความเชื่อที่ว่าการทํางานในแต่ละเรื่องต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญจากหลาย ๆ ด้านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทํางานร่วมกันจึงจะประสบ
ความสําเร็จ 

 7.7  การประชุมระดมสมอง (Workshop/Brainstorming) เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจ
ดําเนินการ ปฏิบัติงาน ที่ผ่านประสบการณ์และมุมมองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 7.8  ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) เป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกัน
เพื่อแลก เปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานทั้งในส่วนที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ซึ่งเป็นประสบการณ์ ความสําเร็จและการสรุปบทเรียน (Lessons Learned) ซึ่งเป็นความผิดพลาด
ล้มเหลวและข้อควรระวังต่าง ๆ ในการทํางาน เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเพื่อน
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สมาชิกในกลุ่มนําไปใช้แก้ปัญหา และพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้ดี CoP สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็น
รูปแบบทางกายภาพ (มีสถานที่การพบปะ) หรือแบบเสมือนจริง (Virtual) เช่น ทางออนไลน์ เป็นต้น 

 7.9 เวทีเสวนาหรือสุนทรียสนทนา (Dialogue) คือ การจัดกลุ่มพูดคุยกันเพื่อเอาสิ่งดี ๆ 
ที่แต่ละคนมีอยู่ในตัวเองหรือในการปฏิบัติออกมา โดยไม่ขีดวงที่ชัดเจนมากเกินไป มีเพียงการกําหนด
ประเด็นกว้าง ๆ ในเรื่องที่จะสนทนากัน ไม่รู้คําตอบสุดท้ายว่าคืออะไร ไม่กําหนดเวลาสนทนาของแต่
ละคน เปิดกว้าง ด้านเวลา สถานที่บุคคลและเปิดกว้างทางใจของทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกัน 
บรรยากาศสบาย ๆ บรรยากาศเชิงบวก 

 7.10 เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) คือ การจัดการประชุม
หรือกิจกรรมอย่างเป็นกิจจะลักษณะอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสพบปะ
พูดคุยกัน เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ ซึ่งอาจทําได้ใน
หลายลักษณะ เช่น การสัมมนาและการประชุมทางวิชาการที่จัดอย่างสมํ่าเสมอ เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป การจัดการความรู้ เป็นการบริหารจัดการองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ โดย
อาจได้มาทั้งจากลักษณะของความรู้แบบ ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) หรือความรู้แบบ 
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) แล้วนํามาประมวลผล เพื่อสร้างความรู้หรือนวัตกรรมและจัดเก็บใน
ลักษณะของแหล่งข้อมูล เพื่อให้ทุกคนในองค์การหรือผู้สนใจสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และ 
มีความสามารถในเชิงแข่งขันได้  

 
การมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่ให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานพัฒนา 
ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกึ่ยวข้องอย่างแข็งขันของ บุคคล แก้ไข
ปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององค์การและ
บุคคลที่เกึ่ยวข้อง 
 1. ทฤษฎีที่เก่ียวกับการมีส่วนร่วม  
  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มี 5 ทฤษฎี (ยุพาพร รูปงาม, 2545 : 7-9) ดังนี้ 
  1.1 ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuasion)  
   Maslow (อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์, 2527 : 7-8) กล่าวว่า การเกลี้ยกล่อม หมายถึง 
การใช้คําพูดหรือการเขียน เพื่อมุ่งให้เกิดความเชื่อถือ และการกระทํา ซึ่งการเกลี้ยกล่อมมีประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน และถ้าจะให้เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะใน
การสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อม โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของคนตามหลักทฤษฎี
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ของ Maslow ที่เรียกว่าลําดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs) คือ ความต้องการของคนจะ
เป็นไปตามลําดับจากน้อยไปมาก มีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้   
      1.1.1 ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (Survival Needs) ได้แก่ ความต้องการทางด้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม  
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ 
   1.1.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (Safety and Security Needs) 
ได้แก่ ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกทําร้ายร่างกายหรือถูกขโมยทรัพย์สิน 
หรือความมั่นคงในการทํางาน และการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม 
   1.1.3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) ได้แก่ ความต้องการความรัก 
ความต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
   1.1.4 ความต้องการที่จะมีเกียรติยศช่ือเสียง (Self-esteem Needs) ได้แก่ ความ
ภาคภูมิใจ ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความต้องการด้านนี้
เป็นความต้องการระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ และความสําคัญของ
บุคคล 
   1.1.5 ความต้องการความสําเร็จแห่งตน (Self-actualization Needs) เป็นความ
ต้องการในระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิด ของตนเองเพื่อ
จะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการพิเศษของบุคคลท่ีจะ
พยายามผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางที่ดีที่สุด 
  1.2 ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Morale)  
   คนเรามีความต้องการทางกายและใจถ้าคนมีขวัญดี พอผลของการทํางานจะสูงตาม
ไปด้วย แต่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ต่ําไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออก
ในรูปพฤติกรรมต่าง ๆ นั่นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เช่น 
การไม่เอารัดเอาเปรียบ การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น 
และเมื่อใดก็ตามถ้าคนทํางานมีขวัญดีจะเกิดสํานึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้ง
ในส่วนที่เป็นขวัญส่วนบุคคล และขวัญของกลุ่ม ดังนั้นจะเป็นไปได้ว่าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมี
ขวัญที่ดีย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนําไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน 
  1.3 ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism)  
   ปัจจัยที่นําสู่การมีส่วนร่วม คือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ้น หมายถึง 
ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือเน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ มีความ
พอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อท้องถิ่น 
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  1.4 ทฤษฎีการสร้างผู้นํา (Leadership) 
   การสร้างผู้นําจะช่วยจูงใจให้ประชาชนทํางานด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะผู้นําเป็นปัจจัยสําคัญของการรวมกลุ่มคนจูงใจไปยังเป้าประสงค์
โดยท่ัวไปแล้วผู้นําอาจจะมีทั้งผู้นําที่ดีเรียกวํา ผู้นําปฎิฐาน (Positive Leader) ผู้นําพลวัต คือ 
เคลื่อนไหวทํางานอยู่เสมอ (Dynamic Leader) และผู้นําไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ ที่เรียกว่า 
ผู้นํานิเสธ (Negative Leader) ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผู้นํา จึงทําให้เกิดการระดมความร่วมมือ
ปฏิบัติงานอย่างมีขวัญกําลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น
การสร้างผู้นําที่ดีย่อมจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
  1.5 ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 
   การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้กฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผน เป็นเครื่องมือในการดําเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของความร่วมมือยังไม่มีระบบ
ใดดีที่ชุดในเรื่องการใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้าทํางานตามความสมัครใจอย่างต้ังใจไม่มีใคร
บังคับก็จะทํางานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบาย และความจําเป็นของรัฐ 
เพราะการใช้ระบบบริหารเป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มความคาดหวัง
ผลประโยชน์ (ยุพาพร รูปงาม, 2545 : 8-9) 
 2. ขั้นตอนการมีส่วนร่วม มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
  2.1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ 
ถ้าหากชุมชนยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่น การดําเนินงาน
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชุมชนจะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึง
ความสําคัญของการดําเนินงานเหล่านั้น 
  2.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดําเนินงานเป็น
ขั้นตอนที่จะช่วยให้ชุมชนรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการนําเอาปัจจัยข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 
  2.3 การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะ
ยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะทําให้ชาว
ชนบทสามารถคิดต้นทุนดําเนินงานได้ด้วยตนเอง ทําให้ได้เรียนรู้การดําเนิน กิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
  2.4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ 
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ทําไปนั้นได้รับ
ผลดีได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างไร การดําเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบ
ความยากลําบาก  
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  รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของบุคคล ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน 
(มงคล จันทร์ส่อง, 2544) ดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วมจะต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การให้บุคคลเข้าร่วม
กิจกรรมจะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทํากิจกรรมนั้น ๆ ไปเพื่ออะไร ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรจะเข้าร่วมหรือไม่ 
  2. การมีส่วนร่วมจะต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
จะต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ตัดสินใจได้ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ 
  3. การเข้าร่วมจะต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การที่จะให้บุคคลเข้ามามีส่วนในร่วม
กิจกรรมนั้นจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยทั่วไปบุคคลกลุ่มเป้าหมายมักถูกจํากัดด้วย
กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน 
 กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่ให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ด้วยวิธีการใช้คําพูดหรือการเขียน เพื่อมุ่ง
ให้เกิดความเชื่อถือและการกระทํา การแสดงออกรูปพฤติกรรมต่าง ๆ ความรู้สึก การระดมความ
ร่วมมือ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและวิธีการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ
และมีความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง องค์ความรู้อันลุ่มลึกหรือการหยั่งรู้ที่เกิดจาก
สัมพันธภาพอันแนบแน่นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ และมนุษย์กับอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ ภูมิปัญญาจึงไม่ใช่ สิ่งที่เกิดขึ้นมาลอย ๆ แต่เป็นผลของกระบวนการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์
กับสรรพสิ่งภายในระบบนิเวศท้องถิ่น (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2536 : 3) ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
มี 4 ประการ คือ 
 1. ความรู้และระบบความรู้ เป็นระบบความรู้ที่ชาวบ้านมองเห็น ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
เป็นระบบความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นการศึกษาว่าชาวบ้าน “รู้อะไร” อย่างเดียวไม่พอ แต่ต้อง
ศึกษาด้วยว่าเขาเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างไร 
 2. การสั่งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสมและกระจายความรู้ และ
นํามาใช้หรือบริการกับคนในชุมชน เช่น หมอพื้นบ้าน เป็นต้น ชุมชนสั่งสมความรู้ทางการแพทย์ไว้ใน
ตัวคน ๆ หนึ่ง โดยมีกระบวนการที่ทําให้เขาสั่งสมความรู้ และควรศึกษาด้วยว่ากระบวนการนี้เป็น
อย่างไร หมอคนหนึ่งสามารถสร้างหมอคนอื่นต่อมาได้อย่างไร 
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 3. การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู้ แต่มีกระบวนการ
ถ่ายทอดที่ซับซ้อน ถ้าต้องการเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่นจะต้องเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดความรู้จาก
คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
 4. การสร้างสรรค์และการปรับปรุง ระบบความรู้ของชาวบ้านไม่ได้หยุดอยู่กับที่แต่ถูก
ปรับเปลี่ยนตลอดมา โดยอาศัยประสบการณ์ของชาวบ้านเอง ซึ่งยังขาดการศึกษาว่าชาวบ้าน
ปรับเปลี่ยนความรู้และระบบความรู้เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไร  
 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นการย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นก่อนได้คิดค้น
และบริหารจัดการไว้ สิ่งที่น่าสนใจอีกประการ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอดีตบางอย่างยังคงถูกนามาใช้
ในปัจจุบัน และการยอมรับอย่างมาก เช่น สูตรอาหาร สมุนไพร และยาตําราพื้นบ้าน เป็นต้น ถ้ามีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนรุ่นหลังได้นําไปประยุกต์ใช้ สังคมไทยก็จะพัฒนาต่อไปโดยไม่ทิ้งความเป็น
ไทยในอดีต ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค อาจจําแนกภูมิปัญญา
ท้องถิ่นออกเป็น 10 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา เกิดจากความเชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละ
ท้องถิ่น 
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม เป็นสิ่งที่คนในท้องถิ่นสร้างขึ้นมา
โดยเฉพาะเน้นการเพิ่มขวัญและกาลังใจคนในสังคม  
 3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน เป็นการนําทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
 4.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพ้ืนบ้าน นอกจากมนุษย์จะบริโภคอาหารแล้ว
ยังมีเทคนิคในการถนอมอาหารและการปรุงอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น 
 5.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน ถือเป็นการผ่อนคลาย สร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน อุปกรณ์ในการละเล่นส่วนใหญ่ประดิษฐ์มาจากวัสดุตามธรรมชาติ 
 6.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม พบได้จากงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ความคิดของคนในแต่ละท้องถิ่น 
 7.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน ส่วนมากแสดงออกถึงความสนุกสนาน บางครั้ง
ยังแฝงคติสอนใจ 
 8.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและตํารายาพื้นบ้าน ส่วนมากมักจะนําสรรพคุณ
ของพืชสมุนไพร มาใช้ในการรักษาโรค ซึ่งน่าจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 9.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับในอดีตยังไม่มีความเจริญด้านเทคโนโลยี แต่มนุษย์ในแต่ละ
ท้องถิ่นก็ใช้ภูมิปัญญาผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย และมีลักษณะเฉพาะในแต่ละ
ท้องถิ่น 
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 10.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อาชีพส่วน
ใหญ่ของคนไทยในอดีตคือเกษตรกรรม จึงมีพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกทั่วทุกภูมิภาค
ของไทย 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการพลวัตหรือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฉะนั้นเมื่อศึกษาเรื่อง 
ภูมิปัญญาอย่ามองในภาพนิ่ง เพราะภูมิปัญญาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นกระบวนการเรียนรู้ 
และกระบวนการทางวัฒนธรรม การที่จะเข้าใจหรือได้ประโยชน์จากภูมิปัญญาของชุมชนหรือท้องถิ่น
ใด เราต้องเข้าใจกระบวนการของภูมิปัญญาด้วย ซึ่งการพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ (สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2545) ดังนี้คือ 

1.  ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อย่างน้อยทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทําให้ภูมิปัญญาเกิดความแตกต่าง และเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ภูมิปัญญาจะหยุดนิ่งไม่ได้ เพราะ
สภาพแวดล้อมทรัพยากรมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

2.  คตินิยมวัฒนธรรม ต้องคํานึงถึงคตินิยมที่เปลี่ยนไป หรือสภาพของวัฒนธรรมที่โยงใย 
เพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดพลวัตตลอดเวลา เช่น วัฒนธรรมของพาณิชย์นิยม ที่ภูมิปัญญาต้องเอามา
ขายเป็นมูลค่าหรือตัวเงิน แต่ในวัฒนธรรมชุมชนหรือท้องถิ่น บางทีค่าที่มีมากกว่านั้น คือ สิ่งที่เป็น 
“คุณค่า” ที่ไม่ใช่มูลค่าหรือตัวเงิน คุณค่า คือ ค่าที่เป็นคุณ ไม่ได้สัมผัสด้วยรูปธรรมในเชิงวัตถุนิยม 

3.  ประโยชน์ใช้สอย เป็นปัจจัยที่ทําให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีพลวัต เช่น สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน
ของปักษ์ใต้ที่เป็นภูมิปัญญาพิเศษ คือ บ้านของชาวใต้จะมีตีนเสา ก็เพราะสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม 
และประโยชน์ใช้สอยต่างจากภาคอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะตีนเสาเหมาะที่จะทําให้บ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่ม
สามารถโยกย้ายไปไหน เมื่อใดก็ได้และยังทําให้พวกมด ปลวก และงู ขึ้นไปสู่ตัวบ้านยากขึ้น 

4.  อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วย
ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเปลี่ยนไป องค์ความรู้เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีทันสมัยขึ้น ก็จะทําให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีเหตุปัจจัยทําให้เกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลง (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2546) 
ดังนี้ 

 4.1  ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการคมนาคมทําให้การ
เดินทาง การส่งข่าวสาร การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ประกอบกับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจสมัยใหม่เปิดโอกาสให้คนมีทางเลือกในการทํางานและการครองชีพหลากหลาย และ
กว้างขวาง รวมทั้งมีการเดินทางอพยพเคลื่อนย้ายมากขึ้น ทําให้ความเป็นปึกแผ่นของชุมชนท้องถิ่น
อันเกิดจากความใกล้ชิดและการพึ่งพากันในชนบท ในกระแสของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สังคม
เมืองเติบโตขยายตัวดึงดูดคน และทรัพยากรจากชนบท เช่น ดิน นํ้า ป่า และแรงงานคน ทําให้ชุมชน
ท้องถิ่นในชนบทเล็กลง ถดถอย อ่อนแอ และยากจนมากขึ้น 
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 4.2  แบบแผนการผลิตและการบริโภคของคนในสังคมไทยเปลี่ยนไปจากการทําไร่ไถนา 
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบมุ่ง “เฮ็ดกินเฮ็ดอยู่” กลายเป็นการปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อขายเอา
เงินตรา และในปัจจุบันวิธีการผลิตทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคในปริมาณมาก ๆ มุ่งผลกําไร ระบบการ
พึ่งพากันในชุมชนท้องถิ่นแบบ “พริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้” ไม่อาจดํารงอยู่ได้ เพราะระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหม่เอาอํานาจเงิน แรงงาน เทคโนโลยีการผลิต การจัดการเป็นปัจจัยสําคัญ 

ในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จําเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของภูมิปัญญาใน 
3 ส่วนที่สําคัญ (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2546) ดังนี้ 

1.  องค์ความรู้ องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นมิได้เกิดขึ้นลอย ๆ แต่เกิดจากการที่สังคมมี
ระบบคิดหรืออุดมการณ์ของชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวกํากับองค์ความรู้ให้สมาชิกภายในชุมชนท้องถิ่นได้
นําไปใช้อย่างเหมาะสม ประสบการณ์ของบุคคล และชุมชนท้องถิ่นก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดองค์
ความรู้ต่าง ๆ ได้ ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น มีหลายประเภท ทั้งที่เป็นความรู้ด้านเนื้อหาสาระ  
ด้านเทคนิค และความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการทํางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น
โดยตรง มีทั้งความรู้ที่ใช้ประโยชน์ในระดับครอบครัว และความรู้ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือ
ชุมชนท้องถิ่น 

2.  กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ กระบวนการที่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสําคัญและ
ควรเน้นมากกว่าตัวเนื้อหาภูมิปัญญา เป็นหลักการที่ต้องคิดกันในแง่ของการนําภูมิปัญญามาใช้
ประโยชน์ หรือเป็นสิ่งที่นํามาปรับใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสังคม พัฒนาอาชีพ กระบวนการ
ดังกล่าวนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังที่เขาสามารถจะพัฒนาความรู้หรือภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้ว
ด้วยตัวของเขาเองตามสภาพตามกาลเวลา 

3.  เป้าหมายหรือทิศทางของการพัฒนา การนําความรู้ไปใช้ หรือผลกระทบจากความรู้ และ
กระบวนการนั้น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ เพราะจะสะท้อนกระบวนทัศน์ วิธีคิด ที่กําหนด
วิธีการในเรื่องต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม 
 กล่าวโดยสรุป ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นระบบความรู้ที่มีการสั่งสมมาจากตัวบุคคลภายในชุมชน 
ในรูปแบบของ ความเชื่อและศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม ศิลปะพื้นบ้าน อาหารและผักพ้ืนบ้าน 
การละเล่นพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม เพลงพื้นบ้าน สมุนไพรและตํารายาพื้นบ้าน เกี่ยวกับในอดีตยังไม่มี
ความเจริญด้านเทคโนโลยี และดํารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถนํามารวบรวม
และจัดการเพ่ือเป็นภูมิปัญญาสําหรับการสืบทอดให้กับคนในยุคหลัง เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุบัน
รวมถึงการพัฒนาอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนได้ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้ 
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดําเนินการ และเป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดการ
ความรู้ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและ 
มีบทบาทในการจัดการความรู้ (สมชาย นําประเสริฐชัย, 2560) มีดังนี้ 
  1. เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ช่วยให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวมทั้งสามารถ ติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ  
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่ต้องการได้ผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ต เอ็กซ์ตราเน็ต หรือ 
อินเทอร์เน็ต 
  2.  เทคโนโลยีการทํางานร่วมกัน (Collaboration Technology) ช่วยให้สามารถ
ประสานการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรค์ในเรื่องของระยะทาง เช่น โปรแกรมกลุ่ม 
Groupware ต่าง ๆ หรือระบบ Screen Sharing เป็นต้น 
  3.  เทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage Technology) ช่วยจัดเก็บและจัดการความรู้ต่าง ๆ 
 ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการความรู้โดยเฉพาะที่เรียกว่า Know-Ware เช่น 
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Management) หรือระบบการ
จัดการความรู้ระดับองค์กร (Enterprise Knowledge Portal) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้ เช่น ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge-Based 
Systems) ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting Systems) และระบบการประชุม
ทางไกล (Video-Conferencing) เป็นต้น   
 กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันจัดเป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการทํางานร่วมกัน และเทคโนโลยีการจัดเก็บ รวมถึง
เทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ระบบการประชุมทางไกล เป็นต้น           

 
แนวทางสร้างต้นแบบซอฟต์แวร์ 
 การสร้างต้นแบบซอฟต์แวร์ (Software Prototyping) เป็นการสร้างต้นแบบของซอฟต์แวร์
คล้ายกับในอุตสาหกรรมอื่นที่เป็นรุ่นไม่สมบูรณ์จากซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา และให้ผู้ผลิตสามารถ
ทําความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายจะมีลักษณะอย่างไรก่อนที่จะมีการเพิ่มเติมทรัพยากร เช่น เวลา 
และเงิน เป็นต้น การสร้างต้นแบบซอฟต์แวร์จะช่วยให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์มีโอกาสในการประเมิน
ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสิ่งใดต้องปรับปรุงหรือไม่ก่อนนําไปเผยแพร่ (Srisod, T., 2011; 
Stanley, L., 2018; ISTQBExamCertification, 2018) สรุปได้ดังนี้ 
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 1. การกระบวนการสร้างต้นแบบ 
  1.1 การกําหนดความต้องการ (Identify Initial Requirements) เป็นขั้นตอนที่ผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์ทําการศึกษาความต้องการพื้นฐานซอฟต์แวร์จากผู้ใช้ระบบว่าต้องการฟังก์ชันการทํางาน
ของซอฟต์แวรด้านใดบ้าง โดยอาศัยนักวิเคราะห์และออกแบบระบบในการศึกษาวิเคราะห์ให้เห็น
ภาพรวมของทั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
ซอฟต์แวร์ก่อนส่งไปให้นักนักออกแบบซอฟต์แวร์หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
  1.2 ออกแบบและพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ (Design and Develop Initial 
Prototype) เป็นขั้นตอนที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะพิจารณาข้อกําหนดตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบไว้ และเริ่มจัดทําต้นแบบของซอฟต์แวร์ โดยอาจใช้เครื่องมือหรือซอฟตร์แวร์สําเร็จรูปช่วยใน
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ 
  1.3 นําต้นแบบไปทดลองใช้งานและให้ข้อเสนอแนะ (Take the Prototype to Trial 
and Review) เป็นการนําต้นแบบซอฟต์แวร์ไปทดลองใช้งานกับผู้ใช้งานว่าสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้มากน้อยเพียงใด และให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น เพื่อนําไปปรับปรุงต้นแบบซอฟต์แวร์ต่อไป 
  1.4 การปรับแต่งต้นแบบซอฟต์แวร์ (Revise) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการ คือ 
การปรับแต่งและแก้ไขต้นแบบซอฟต์แวร์ตามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน เพื่อให้
ต้นแบบซอฟร์แวร์สมบูรณ์ที่สุด ก่อนจะทําไปใช้งานจริง 
 2. เครื่องมือในการพัฒนาต้นแบบ (Prototyping Tools)  
  2.1 CASE Tools (Computer Aided Software Engineering Tools) คือ ซอฟต์แวร์
พิเศษสําหรับช่วยในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจากข้อกําหนด เช่น โปรแกรมบันทึกข้อมูล 
โปรแกรมแสดงรายงาน โปรแกรมค้นฐานข้อมูล หรือโปรแกรมคํานวณ เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลด
ต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมไปถึงสามารถพัฒนาได้รวดเร็วย่ิงขึ้น 
  2.2 Report generators หรือเรียกว่า ตัวเขียนรายงาน (Report Writer) คือ 
ซอฟต์แวร์ในการสร้างรายงานจากระบบการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็นเครื่องมือสําหรับการออกแบบ
รูปแบบของรายงาน ผู้ใช้จะสามารถมองเห็นได้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการตัดสินใจออกแบบรายงาน 
ขั้นสุดท้าย 
  2.3 Screen generators หรือเรียกว่า ตัวสร้างฟอร์ม (Forms Generator) คือ ตัวสร้าง
หน้ าจอภาพ  เป็น เครื่ อ งมือประเภทซอฟต์แวร์ที่ ช่ วยออกแบบส่วนต่อประสานตามสั่ ง  
สร้างหน้าจอภาพ และจัดการกับกระบวนการป้อนข้อมูล ควบคุมจอภาพ โดยการแสดงคําบรรยาย
ภาพ เขตข้อมูล ข้อมูล และคุณลักษณะประจําอ่ืนๆ ที่สามารถมองเห็นได้ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

33 

  2.4 Application generators หรือเรียกว่า ตัวสร้างชุดคําสั่ง (Code Generator) คือ  
ตัวสร้างระบบประยุกต์ ช่วยพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว โดยการแปลแบบจําลอง 
เชิงตรรกะเป็นรหัสคําสั่งยุคที่สี่ 
  2.5 Fourth-generation languages (4GLs) หรือภาษายุคที่สี่ ส่วนใหญ่เป็นภาษาไร้
กระบวนคําสั่ง (Nonprocedural Languages) ที่กระตุ้นให้ผู้ใช้ และโปรแกรมเมอร์กําหนดผลลัพธ์ที่
ต้องการ ขณะที่คอมพิวเตอร์กําหนดลําดับของคําสั่งที่ทําให้ผลลัพธ์นั้นสําเร็จลุล่วงได้ ผู้ใช้และ
โปรแกรมเมอร์ไม่ต้องใช้เวลาในการพัฒนามากอีกต่อไป ซึ่งอย่างไรก็ตามถ้าต้องการความยืดหยุ่น 
 3. ข้อดีของต้นแบบซอฟต์แวร์ 
  3.1 ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยการนําความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้ และ
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไปแก้ปัญหาได้เร็ว 
  3.2 ฟังก์ชันที่ขาดหายสามารถระบุได้ง่าย  
  3.3 การตรวจสอบความต้องการการใช้งานเป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งอาจไม่สมบูรณ์
เท่าที่ควร แต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ 
 4. ข้อเสียของต้นแบบซอฟต์แวร์ 
  4.1 แอพพลิเคชันไม่สมบูรณ์อาจทําให้โปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ 
  4.2 การวิเคราะห์ปัญหาไม่สมบูรณ์หรือไม่เพียงพอ 
 
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ มีข้อที่ควรพิจารณา (ประเวศน์ วงษ์คําชัยและแอนนา พายุ
พัด, 2551: 62; ทวีศักด์ิ กาญจนสุวรรณ, 2552) ดังนี้ 
 1. หลักในการออกแบบเว็บไซต์  
  การออกแบบเว็บไซต์ เป็นส่วนสําคัญอย่างมากที่จะสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้ใช้บริการ และทําให้อยากกลับเข้ามาใช้อีกในอนาคต ซึ่งนอกจากจะต้องพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีมี
ประโยชน์แล้วยังต้องแข่งขันกับเว็บไซต์อื่นที่ให้บริการแบบเดียวกัน รวมไปถึงต้องสร้างความได้เปรียบ
ให้เหนือกว่าเว็บไซต์ที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต การออกแบบเว็บไซต์นั้นไม่ได้หมายถึงลักษณะ
หน้าตาของเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่การกําหนดเป้าหมาย การระบุ
กลุ่มเป้าหมาย การจัดระบบข้อมูล การสร้างระบบเนวิเกชัน การออกแบบหน้าเว็บ รวมไปถึงการใช้
กราฟิก การเลือกใช้สี และการจัดรูปแบบตัวอักษร นอกจากนั้นยังต้องคํานึงถึงความแตกต่างของ
สื่อกลางในการแสดงผลเว็บไซต์ ได้แก่ ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์ ขนาดของหน้าจอมอนิเตอร์ ความ
ละเอียดของสีในระบบ รวมไปถึง Plug-in ชนิดต่าง ๆ ที่ผู้ใช้มีอยู่ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจที่จะ
ท่องไปในเว็บไซต์นั้น ซึ่งมีแนวทางการออกแบบ ดังนี้ 
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  1.1 รูปลักษณ์ (Context) คือ โครงร่างของการจัดวางองค์ประกอบบนหน้าเว็บที่ช่วยสื่อ
ความหมายให้ง่ายต่อการรับรู้และการใช้งานเครื่องมือหน้าเว็บ 
  1.2 เนื้อหา (Content) คือ ข้อมูลที่จะนําเสนอบนเว็บควรมีทั้งในรูปแบบข้อความ 
รูปภาพ หรือมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มความหน้าในใจให้แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น คลิปวิดีโอแนะนําสินค้า 
เป็นต้น 
  1.3 ชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร (Community) คือ แหล่งหรือสถานที่นัดพบสําหรับผู้ที่
สนใจเรื่องเดียว เพื่อให้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 
  1.4 การปรับแต่ง (Customization) คือ เทคนิคที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการใช้งาน
เว็บไซต์ได้ตามที่ต้องการ เช่น การปรับแต่งรูปแบบการนําเสนอขนาดตัวอักษร สีพื้นหลัง สีตัวอักษร 
และภาษา เป็นต้น 
  1.5 การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ การสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ใช้บริการในเว็บไซต์กับผู้ประกอบการหรือองค์กรเจ้าของเว็บไซต์ อาจติดต่อสื่อสารแบบทาง
เดียว หรือแบบสองทางก็ได้ 
  1.6 การเชื่อมต่อเว็บไซต์ (Connection) คือ การติดต่อสื่อสารไปยังเว็บไซต์ปลายทางที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้า
ด้วยกัน 
 2. องค์ประกอบพื้นฐานที่ควรมีในการออกแบบเว็บไซต์ 
  องค์ประกอบพื้นฐานสําคัญที่ควรคํานึงถึงเมื่อทําการออกแบบเว็บไซต์มีดังต่อไปนี้  
  2.1 ความเรียบง่าย (Simplicity) คือ การสื่อสารเนื้อหาถึงผู้ใช้โดยจํากัดองค์ประกอบ
เสริมที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอให้เหลือเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเท่านั้น รวมไปถึงไม่ใช้สีตัวอักษรมากเกินไป
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีของลิงค์ให้สับสน 
  2.2 ความสม่ําเสมอ (Consistency) คือ การออกแบบเว็บไซต์ให้มีรูปแบบเดียวกันตลอด
ทั้งเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกกับเว็บไซต์ว่าเป็นเสมือนสถานที่จริง รูปแบบของหน้า สไตล์ของกราฟิก 
ระบบเนวิเกชัน และโทนสีที่ใช้ควรจะมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์ 
  2.3 ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) คือ การออกแบบที่สื่อถึงลักษณะขององค์กร 
เป็นหลัก เนื่องจากรูปแบบของเว็บไซต์สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้น 
มีความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงมีการเลือกใช้ชุดสี ชนิดตัวอักษร รูปภาพและกราฟิกอย่างเหมาะสม 
  2.4 เนื้อหาที่มีประโยชน์ (Useful Content) คือ ในเว็บไซต์ควรจัดเตรียมเนื้อหาและ
ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
และไม่ซ้ํากับเว็บอ่ืน  
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  2.5  ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย (User-Friendly Navigation) คือ ต้องออกแบบให้ผู้ใช้
เข้าใจง่ายและใช้งานได้สะดวก โดยใช้กราฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับคําอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมี
รูปแบบและลําดับของรายการที่สม่ําเสมอ 
  2.6 มีลักษณะน่าสนใจ (Visual Appeal) คือ การออกแบบเว็บไซต์ให้มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น คุณภาพของกราฟิกที่จะต้องสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยของความ
เสียหายเป็นจุดด่างหรือมีขอบเป็นขั้นบันไดให้เห็น ชนิดตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตา และโทนสีที่เข้า
กันอย่างสวยงาม เป็นต้น 
  2.7 การใช้งานง่ายอย่างไม่จํากัด (Compatibility) คือ ออกแบบเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่
เข้าถึงได้มากที่สุด สามารถแสดงผลได้อย่างไม่มีปัญหา  
  2.8 คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) คือ การให้ความสําคัญกับการ
ออกแบบเว็บไซต์ เช่น การออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาที่มีมาตรฐาน 
  2.9  ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง (Functional Stability) คือ การเชื่อมโยงการทํางาน
ต่างๆ ในเว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอนและทําหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
  2.10 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท (About the Company) คือ การแนะนําข้อมูลพื้นฐานของ
บริษัทในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้มีความเช่ือมั่นในตัวสินค้าและบริการของบริษัท 
  2.11 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Information) คือ การแสดงรายละเอียดของ
สินค้าและบริการให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ  
  2.12 ข่าวความคืบหน้าและข่าวจากส่ือมวลชน (News/Press releases) คือ การ
นําเสนอดข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีให้บริการ เพื่อสื่อให้
ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลที่ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
  2.13 ข้อมูลในการติดต่อ (Contact Information) คือ การแสดงช่องทางในการติดต่อ
จากลูกค้า เช่น อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์และแฟกซ์ เป็นต้น 
  2.14 คําถามยอดนิยม (Frequently Asked Question) คือ การรวบรวมคําถามและ
คําตอบที่สําคัญไว้ในส่วนของคําถามยอดนิยมหรือ FAQ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สนใจได้รับคําตอบที่ต้องการ
อย่างรวดเร็ว 
 กล่าวโดยสรุป การออกแบบเว็บไซต์ ควรมีการกําหนดรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ให้มีความ
สวยงามเป็นสัดส่วนทั้งในด้านการจัดระบบข้อมูล การสร้างระบบเนวิเกชัน การออกแบบหน้าเว็บ  
รวมไปถึงการใช้กราฟิก การเลือกใช้สี และการจัดรูปแบบตัวอักษร เพื่อให้ผู้เข้าชมอยากกลับเข้ามาใช้
บริการอีก รวมไปถึงมีการใช้เนื้อหาที่หลากหลายทั้งแบบข้อความ รูปภาพ และมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่ม
ความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน มีช่องทางในการ
ติดต่อกับเจ้าของเว็บไซต์ มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ  
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TRENDS Model 
TRENDS Model เป็นแนวทางที่ส่งเสริมงานวิจัยที่ทําควบคู่ไปกับการเรียนการสอนและ

งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ (Srisod, T.,2011; Wuthsien, S., 2006) 

 ขั้นที่ 1 Transmitting of International Knowledge - T คือ การถ่ายทอดความรู้สากลแก่
นักศึกษาทุกประเภท อันถือเป็นภารกิจพื้นฐานที่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษากระทําอยู่แล้ว  
 ขั้นที่ 2 Research/Recovery of Data - R คือ การทําวิจัยและการศึกษาข้อมูลท้องถิ่นซึ่ง
เป็นความพยายามเข้าใจท้องถิ่นบนฐานของวิชาการสากล  
 ขั้นที่ 3 Experiment in Local Situation - E คือ เมื่อใดได้ข้อมูลหรือความรู้ใหม่จากการ
สรุปและการวิจัย ต้องมีการทดลอง/ตรวจสอบในท้องถิ่น หรือในสถานการณ์จริงเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจก่อนเผยแพร่ต่อไป  
 ขั้นที่ 4 Newly Appropriate Knowledge - N คือ การสรุปจาก 3 ขั้นตอนแรกให้เหมาะสม
สําหรับการเผยแพร่ในท้องถิ่น สิ่งที่ได้รับจะเป็นความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  
 ขั้นที่ 5 Distribution of Knowledge to Development - D คือ ขั้นการเผยแพร่ความรู้
ใหม่เพื่อการพัฒนา ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่หรือสอนความรู้ใหม่ให้แก่นักศึกษา  
 ขั้นที่ 6 Service to Locality - S คือ ขั้นการนําสิ่งค้นพบสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยปฏิบัติการ
ให้ความรู้ใหม่นั้นสนองความต้องการของท้องถิ่น การให้บริการทางวิชาการต่อสังคมโดยการนําสิ่ง
ค้นพบจากงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนบทความวิจัยเผยแพร่ในวง
วิชาการ การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย การสาธิตผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางสื่อต่าง ๆ 
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และทางเว็บไซต์  
 กล่าวโดยสรุป TRENDS Model ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การถ่ายทอดความรู้สากล 
2) การทําวิจัยและการศึกษาข้อมูล 3) การทดลองใช้งานจริง 4) การสรุปเพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่สู่การ
เผยแพร่ 5) การเผยแพร่ความรู้ใหม่ และ 6) การให้บริการแก่สังคม 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 
 การศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านควรมีกรอบความคิด
เพื่อใช้เป็นหลักนําร่องความคิดและเป็นเครื่องกําหนดเส้นทางการศึกษาและเรียนรู้ ดังนี้ ภูมิปัญญา 
สั่งสม วิถีชีวิต และประสบการณ์พื้นฐานแตกต่างกัน รากเหง้าของวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และกระบวนการเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดและพัฒนาภูมิปัญญาให้สอดคล้องกับความ
จําเป็นใหม่ โดยมีภูมิปัญญาสั่งสมเป็นพื้นฐานรองรับจึงควรส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเห็นคุณค่า 
ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการความรู้ของตนเอง และสามารถเข้าถึง ดูแล ใช้ประโยชน์จาก 
ภูมิปัญญาของตนเองได้จริงในวิถีชีวิตปัจจุบัน จึงจะทําให้ภูมิปัญญานั้นอยู่รอด และยังเป็นเครื่อง
ยืนยันถึงการดํารงอยู่ และพัฒนาสืบทอดอย่างยั่งยืน ฉะนั้นชุมชนท้องถิ่นจึงควรได้รับการติดอาวุธทาง
ความคิด หรือมีเครื่องมือที่เหมาะสมที่สามารถอนุรักษ์ สืบสาน จัดการและพัฒนาภูมิปัญญาของ
ตนเองได้ (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2546) 
 ดวงฤทัย อรรคแสงและวิภาวี กฤษณะภูติ (2552 : บทคัดย่อ) ทําการวิจัยเรื่อง กระบวนการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ
ผลิต สภาพปัญหา การอนุรักษ์ การถ่ายทอด การตลาด และการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้า
ไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ พบว่า กระบวนการผลิต ได้แก่ การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การเตรียม
เส้นไหม และการทอ สภาพปัญหาที่พบ ได้แก่ ปัญหาด้านกระบวนการผลิต และปัญหาด้านการตลาด 
การอนุรักษณ์ธรรมชาติ คือ การปลูกไม้ทดแทนเสมอ การอนุรักษณ์กระบวนการผลิต คือ การสอนกัน
โดยตรง การถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การจดจําและปฏิบัติตาม ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า เป็นผ้าไหมย้อมสี
ธรรมชาติ ด้านราคา จะพิจารณาจากความยากง่ายและต้นทุนทั้งหมดในการผลิต ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย จําหน่ายที่ทําการกลุ่ม และงานแสดงสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางวิทยุ อินเทอร์เน็ต และการบอกต่อ กระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ การสร้าง การจัดเก็บ การ
เผยแพร่ และการใช้ความรู้ 
 วราวุธ ผลานันต์ (2551 : บทคัดย่อ) ทําการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรื่อง การทอผ้าไหมกาบผัว เพื่อศึกษากระบวนการผลิต รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ และการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมกาบบัว พบว่า การผลิตผ้าไหมกาบบัวมี 6 ขั้นตอน ได้แก่  
การเลือกเส้นไหม การย้อม การเตรียมทางเครือ การเตรียมทางต่ํา การทอ และการเก็บขิด ด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ใช้วิธีการถ่ายทอดกันภายในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ จากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ให้แก่
ลูกหลานในครอบครัว ในส่วนของการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้จัดทําเอกสารเรื่องการทอผ้า
ไหมกาบบัว วิดีทัศน์ ป้ายนิทรรศการ แผ่นพับ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
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 ศิริสุภา เอมหยวก และคณะ (2548 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้า บ้านคลองเตย ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  
เพื่อศึกษาบริบทการทอผ้า กระบวนการถ่ายทอดความรู้ และแนวทางการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นบ้านคลองเตย พบว่า บริบทการทอผ้าบ้านคลองเตยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมี 4 ยุค คือ  
1) ยุคแสวงหาเดินเท้าป้ันข้าวเหนียว 2) ยุคโหยหาภูมิปัญญาดั้งเดิม 3) ยุคริเริ่มสานฝัน และ  
4) ยุคปัจจุบันก้าวไกล กระบวนการถ่ายทอดความรู้ในอดีตบรรพบุรุษถ่ายทอดด้วยการ ทําให้ดู จับมือ
สอน รวมทั้งใช้แรงงานผลักดันด้านค่านิยมความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนภาคอีสาน ส่วนในปัจจุบัน
ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนที่รวมกลุ่มกันทอผ้าตาม
สถานที่ต่าง ๆ ในอําเภอบางระกําต่างอําเภอและต่างจังหวัด รวมทั้งไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก
กลุ่มแม่บ้านที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะการทอ และเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในเวลาเรียนปกติ 
และเวลาว่างตอนปิดภาคเรียน ในส่วนของแนวทางในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้าน
คลองเตยควรจัดการความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าต้ังแต่การเตรียมเส้นด้าย กระบวนการทอ และ
ลวดลายผ้าโบราณกับการจัดการความรู้ด้านการทอผ้าสมัยใหม่ที่ผนวกเรื่องการบริหารจัดการ 
การตลาด การมีข้อมูลลูกค้า และการมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิต
และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้ทันโลก รวมไปถึง
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เป็นสารสนเทศ และอาศัย
เทคโนโลยีด้านข้อมูล ด้านคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยเพิ่มพลังในการจัดการความรู้ 
 กนกพร ฉิมพลี (2555 : บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา มีองค์ประกอบ
ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่
บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนกลายเป็นความรู้ภูมิปัญญาประจําท้องถิ่น  
2) กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การกําหนดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  
การแสวงหาและยึดกุมความรู้ที่มาจากภายในกลุ่มและภายนอก การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้มี
ความรู้และทักษะในการผลิตมากขึ้น การจัดเก็บความรู้ในตัวบุคคล และการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งมีการ
ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และ 3) เง่ือนไขที่มีผลต่อการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย ความรู้ด้านการจัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นํา และโครงสร้างพื้นฐาน  
ซึ่งนําไปสู่การพึ่งตนเองของกลุ่มองค์การชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
 ธัชกร วงษ์คําชัย และฐัศแก้ว ศรีสด (2557); แอนนา พายุพัด และคณะ (2559); พนิดา  
สมประจบ (2551: บทคัดย่อ); ดุลยเทพ ภัทรโกศล (2550 : บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ พบว่า การพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
การออกแบบส่วนนําเข้า (Input Design) การออกแบบส่วนนําออก (Output Design) และ 
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การออกแบบรายงาน (Report Design) ส่วนของระบบปฏิบัติการ (Operating System) ได้เลือก
ระบบปฏิบัติการตระกูล Unix คือ ระบบปฏบัติการ CentOS Linux ใช้เป็นเครื่องบริการเว็บ 
(Server) ในการทดสอบระบบ และส่วนของเครื่องรับ (Client) หรือเครื่องที่ใช้พัฒนาจะเลือกใช้ระบบ
ปฏิบัตการตระกูล Microsoft Windows โดยจําลองเว็บเครื่องบริการเว็บ (Web Server) ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Apache ส่วนโปรแกรมสร้างเว็บเพจใช้โปรแกรม PHP, HTML/XHTML 
เทคโนโลยี AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) เทคโนโลยี CSS (Cascading Style 
Sheet) และภาษา JavaScript ด้านการติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูลใช้โปรแกรม MySQL โดยระบบ
ฐานข้อมูลจะต้องมีความสามารถในการบันทึกข้อมูล เพิ่ม และแก้ไขข้อมูล สืบค้นข้อมูล แสดงผลและ
พิมพ์รายงานได้ทั้งจอภาพและเครื่องพิมพ์ และมีระบบป้องกันความปลอดภัยโดยใช้รหัสผ่าน 
 วิจัยที่เกี่ยวข้องกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ คือ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรูปแบบของ
การศึกษาถึงกระบวนการผลิต สภาพปัญหา การอนุรักษ์ กระบวนการถ่ายทอด การตลาด และ 
การจัดการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงศึกษาถึงวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นํา และโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งนําไปสู่การพ่ึงตนเองของกลุ่มองค์การชุมชนได้อย่างเหมาะสม ในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การออกแบบส่วนนําเข้า (Input Design) การออกแบบ
ส่วนนําออก (Output Design) และการออกแบบรายงาน (Report Design) เครื่องมือที่นิยมใช้ใน
การพัฒนาส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Apache สําหรับจําลองเว็บเครื่องบริการเว็บ โปรแกรม PHP, 
HTML/XHTML สําหรับสร้างเว็บเพจ และโปรแกรม MySQL สําหรับจัดการฐานข้อมูล และ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเว็บไซต์ เช่น AJAX และ CSS เป็นต้น 
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