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ค าน า 
 

ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ได้จัดโครงการ การจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะน าพาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ
อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การสอนที่เชื่อมโยงเนื้อหาสาระในบทเรียนให้ 
สัมพันธ์กับชุมชน ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ 

คณะกรรมการจัดการความรู้จึงได้รวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มา  จัดท าเป็นคู่มือเพื่อเผยแพร่
เป็นแนวปฏิบัติให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และผู้ที่สนใจได้
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
 
 

คณะกรรมการจัดการความรู้ 
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บทน า 
 

โลกศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจการเมืองสิ่ง แวดล้อม 
และเทคโนโลยีรวมถึงการเป็นโลกดิจิทัลที่ข้อมูลในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง เชื่อมต่อกันอย่าง
รวดเร็วในทุกมิติการพัฒนาศักยภาพของคนถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ มุ่งสู่ความก้าวหน้าทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (ส านักงานเลขาธิการสภา การศึกษา, 2560) หลายปีที่ผ่าน
มา ระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ได้มีการปฏิรูปการศึกษาโดยให้ค าจ ากัดความ “ทักษะในศตวรรษที่ 21”ว่า
มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน ที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่หลากหลายและ
แตกต่างกันไป เช่น มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิด สร้างสรรค์และเรียนรู้แบบร่วมมือเน้นทักษะทางด้านเทคโนโลยี
รวมทั้งมีทัศนคติและค่านิยมที่พึงประสงค์ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ทักษะการคิดที่ซับซ้อน ทักษะการ
เรียนรู้และทักษะการสื่อสาร โดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่าการท่องจ า  

หมวดหมู่ทักษะที่ส าคัญของคนในศตวรรษที่ 21 เป็น 4 กลุ่ม คือ 
1. วิถีทางของการคิด (Ways of Thinking) ได้แก่คิดสร้างสรรค์คิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหาการ

เรียนรู้และตัดสินใจ 
2. วิถีทางของการท างาน (Ways of Working) ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร และการร่วมมือ  
3. เครื่องมือส าหรับการท างาน (Tools for Working) ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและ ความรู้ด้าน

ข้อมูลและ  
4. ทักษะส าหรับด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน (Ways of Living in the World) ได้แก่ ความเป็นพลเมือง 

ชีวิตและอาชีพ และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อันประกอบด้วย Knowledge - ความรู้, Skills - ทักษะ, 
Attitudes - ทัศนคต,ิ Values and Ethics - ค่านิยมและจริยธรรม ใช้อักษรย่อ ว่า KSAVE สอดคล้องกับเป้าหมาย
ด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) ในแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579 ของประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ 3Rs 8Cs ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะ 3Rs ได้แก่ การ
อ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic) ส่วน 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์
(Cross–cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื ่อสาร สารสนเทศ และการรู ้เท่าทันสื่อ (Communications, 
Information and Media Literacy) ทักษะด ้านคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื ่อสาร 
(Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  (Career and Learning Skills) รวมทั้ง
ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) เช่นเดียวกับคุณภาพของประชากรไทยตาม
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นโยบาย Thailand 4.0 ที่มุง่พัฒนาประเทศด้วยรูปแบบการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม” ให้เป็น Value-
based Economy คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ  เพิ่มมูลค่า
สินค้าและบริการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) การจัดการศึกษามีบทบาท หน้าที่หลักในการเตรียม
คนที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เท่าทันกับกระแส ความเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม  (Tradition Paradigm) ไปสู่กระบวน
ทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ที่เป็นการเรียนรู ้เพื ่อชีวิต สามารถน าทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการเรียนรู้ 4 แบบ ดังนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2561)  

1. การเรียนเพื่อรู้ (Learning to know) หมายถึง การเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดกระบวนการ 
เรียนรู้การแสวงหาความรู้และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต  
กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสติสมาธิความจ าความคิด ผสานกับสภาพจริงและประสบการณ์ในการปฏิบัติ  

2. การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง (Learning to do) หมายถึง การเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถ และ
ความช านาญ รวมทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปรับประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติงานและอาชีพได้อย่างเหมาะสม กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการระหว่างความรู้ภาค ทฤษฎีและการฝึก
ปฏิบัติงานที่เน้นประสบการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม  

3. การเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Learning to Live Together) 
หมายถึง การเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความ
ตระหนักในการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติ วิธีมีความเคารพสิทธิและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ของแต่ละบุคคลใน
สังคม  

4. การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) หมายถึง การเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้านทั้งจิตใจ และ
ร่างกาย สติปัญญา ให้ความส าคัญกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ศีลธรรม สามารถปรับตัว  และปรับปรุงบุคลิกภาพ
ของตนเข้าใจตนเองและผู้อื่น  

หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จึงควรออกแบบให้เน้นการเรียนรู ้อย่างกว้าง  ขวางและเป็นองค์รวม 
(Broad-based and Holistic Learning) เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยว กับประเด็นปัญหาในโลกที่เป็น
จริง โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระเข้าด้วยกันกับบริบทชีวิตส่วนการจัดการเรียน  รู้ควรบูรณาการทักษะการคิดการ
แก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมัลติมีเดียโดยมีการประเมินผลตามสภาพ จริงที่วัดความเข้าใจมากกว่าเนื้อหา และ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง มีการเชื่อมโยงหลักสูตรให้  เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับผู้เรียน และ
ผู้เรียนกับผู้เรียน ทั้งในระดับเดียวกัน ต่างระดับกัน และกับ  ชุมชนภายนอก มหาวิทยาลัยต้องแสวงหาแนวทาง
จัดการเรียนรู ้ที ่เชื ่อมโยงกับองค์กรหรือกลไกต่าง ๆ  ในชุมชนและในสังคม นั่นคือ การเรียนรู้แบบโครงงาน 

2 



6 

 

(Project-Based Learning : PBL) ที่บรรจบเข้ากับ การเรียนรู้แบบ “สถานที่เป็นฐาน” (Place-Based Learning 
: PBL) เรียกว่า การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Learning : CBL) ซึ่งมีความแตกต่างจาก
การเรียนการสอนแบบเดิม กล่าวคือ การเรียนรู้แบบเดิมผู้เรียนรับการถ่ายทอดจากครูโดยตรง (Reception 
Learning) ในขณะที่การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบ (Discovery Learning) มีการ
วิเคราะห์การประเมิน และการแก้ปัญหา โดยมีอาจารย์เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ (มณฑล จันทร์
แจ่มใส, 2558) 

 
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาชุมชนเป็นฐาน 
 

การจัดการศึกษาชุมชนเป็นฐาน หรือการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีแนวความคิดต่อประเด็น
พัฒนาการของการจัดการศึกษาในระบบของไทยว่า โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ สถานศึกษา
เป็นกลไกการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้ก้าวทันโลก การศึกษาท าให้คนไทยรู ้เท่าทัน ประเทศมีความ
เจริญก้าวหน้า และในสังคมแข่งขัน คนไทยให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถใช้ความรู้จัดการตนเองได้เพิ่มมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน แบบแผนการจัดการศึกษา
โดยสถานศึกษาได้แยกคนออกจากชุมชน สังคม วัฒนธรรม จิตวิญญาณของความเป็นท้องถิ่น จนลืมรากเหง้ า วิถี
ชีวิตและความเป็นตัวตนเกือบสิ้นเชิง แยกการศึกษาออกจากครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น วัด ศาสนสถาน ที่มีบรรพ
บุรุษ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณธรรมศีลธรรมเป็นกลไกเชื่อมโยงคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

หากมองในภาพกว้างเกี่ยวกับอนาคตด้านสังคมกับการศึกษา กลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษาและการเรียนรู้ 
จะถูกละเลยและทอดทิ้งโดยระบบการแข่งขัน คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคนจะลดลง เด็กและเยาวชนให้
ความส าคัญในโลกของตนเอง จะห่างเหินและละเลยบุพการี บรรพชนและความเป็นไปของสังคม เพราะโลกกว้าง
ของผู้เรียนถูกจ ากัดให้แคบลง เป็นการศึกษาเดินตามรอยตะวันตก แบบต่อท่อความรู้ การศึกษาแบบท่องจ าต ารา 
เน้นการท่องหนังสือ แต่ไม่เน้นการเรียนรู้วิถีชีวิต ทางออกของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือทางเลือกการศึกษา
ชุมชนเป็นฐาน แนวคิดในการจัดการศึกษาชุมชนเป็นฐาน มีสาระส าคัญโดยสังเขปดังนี้  (กล้า ทองขาว, 2561) 

การจัดการศึกษาเป็นชุมชนฐาน เป็นระบบการศึกษาทางเลือกของภาคประชาชน ที่ให้ความส าคัญกับการ
สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก ที่จ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยให้ความส าคัญกับ
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น สถาบันศาสนา เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นของ
ประชาชน เติมเต็มการจัดการศึกษาที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน เพื่อน าไปสู่สุขภาวะของคนไทย ทั้งทางด้านสติปัญญา 
จิตใจ ร่างกาย และสังคม 
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1. การจัดการศึกษาชุมชนเป็นฐาน เป็นการศึกษาที ่เชื ่อว่า ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้ บน
หลักการการศึกษาเพื่อมวลชนและมวลชนเพื่อการศึกษา ช่วยกันท าให้การศึกษาเป็นกลไกปลูกฝัง และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรม รากเหง้า ประวัติศาสตร์ ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2. การจัดการศึกษาชุมชนเป็นฐาน เป็นการศึกษาที่เอา “ชีวิตเป็นตัวตั้ง” แทนการเอา “วิชาเป็นตัว
ตั้ง” ตามแบบแผนเดิม โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม รูปแบบ
การศึกษา เป็นการศึกษาระบบเปิด ที่บูรณาการทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่
ทุกคนมีสิทธิ เพ่ือที่จะให้ความเห็น หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นการศึกษาท่ีฟังเสียงประชาชน 

3. การจัดการศึกษาชุมชนเป็นฐาน เป็นการศึกษาที่สามารถรองรับผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไม่
ประสงค์เข้ารับการศึกษาในระบบ แต่สามารถศึกษาต่อด้วยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและการยอมรับจากสังคม ผู้จบการศึกษาสามารถเลือกรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และการอาชีวศึกษา หรือเลือกที่จะมีอาชีพอิสระ มีสถานประกอบการ และหากต้องการกลับเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ ก็สามารถเทียบความรู้และประสบการณ์ โดยองค์กรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ที่สามารถเชื่อมโยง
กันได้อย่างเป็นองค์รวม 

4. การจัดการศึกษาชุมชนเป็นฐาน เป็นการเพิ่มความส าคัญของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชนท้องถิ่น สถาบันศาสนาและสถาบันสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ต้องหันมาให้ความส าคัญกับ
เยาวชนและบุตรหลาน โดยร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มารยาท ประเพณีและวัฒนธรรมภายในครอบครัว
และชุมชน โดยรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง เป็นฐานราก
ของสังคม 

5. การจัดการศึกษาชุมชนเป็นฐาน เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ 
(Interactive Learning Through Action) กระบวนชุมชนคือ หัวใจของการพัฒนา แผนการพัฒนาของชุมชนเป็น
แผนอย่างบูรณาการคือ เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษาและประชาธิปไตย 
เพราะเชื่อว่า การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ จะน าไปสู่ชีวิตและการอยู่ร่วมกันที่ดี เป็นการเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุด 
ไม่ใช่การท่องวิชา การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท าให้ชีวิต เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างบูรณาการ  

แนวคิดในการจัดการศึกษาชุมชนเป็นฐาน เป็นการจัดการศึกษาทางเลือกที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งฐานราก
ที่จ าเป็นโดยภาคประชาชน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เพื่อสุขภาวะทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม เป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและท้องถ่ิน 
ชุมชนช่วยกันท าให้การศึกษาเป็นกลไกปลูกฝังคุณค่าและชีวิตที่ดีงาม เพราะกระบวนการชุมชน คือหัวใจของการ
พัฒนา  
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ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นที่รู้จักในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ทวีป  แอฟริกา 
และเอเชีย ในชื่อว่า การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning : SL) เป็นรูปแบบของ การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ท่ีออกแบบมาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลและความต้องการของชุมชน (Flecky, 2011 : อ้างใน วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต, 2561) การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหา ตามหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับชุมชน
โดยใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ  งานจากสถานการณ์จริงในชุมชน 
ภายใต้การมีส่วนร่วมระหว่าง อาจารย์ ผู ้เรียน และกลุ่มคนในชุมชน เช่น การไปศึกษาเรื ่องประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม การท ามาหากิน หัตถกรรม การศึกษาพยาบาลแบบพื้นบ้าน จากบุคคล และองค์กรในชุมชน 

นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ในห้องเรียน กระบวนการส าคัญของการเรียนรู้ ใช้การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ในเนื้อหาตามหลักสูตรและเข้าใจชุมชนมากข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้และทักษะอย่างหลากหลาย เช่น การคิด วิเคราะห์สังเคราะห์การคิดเชิงวิพากษ์ซึ ่งเป็น
ทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ ที่พึงประสงค์ ตระหนักในความรับผิดชอบในฐานะเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน รวมทั้งเพื่อตอบสนอง ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ชุมชนและผู้เรียนจะได้รับประโยชน์
ร่วมกัน ทั ้งโดยการบรรลุว ัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยชุมชน และสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก อัน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน (วิจารณ์ พานิช , 
2557; อ้างใน วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต, 2561) 

 
หลักการและแนวทางจัดการศึกษาชุมชนเป็นฐาน 
 
 เป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศคือ การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมภูมิปัญญา หรือสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge-based Society) เป็นสังคมสันติสุข คนไทยรู้เท่าทันโลกและรักความเป็นไทย การศึกษาคือกลไก
หลัก หรือเครื่องมือส าคัญของการขับเคลื่อนสังคม ความเข้มแข็งฐานราก คือเป้าหมายของการจัดการศึกษาชุมชน
เป็นฐาน หลักการและแนวทางจัดการศึกษาตามแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย (กล้า ทองขาว, 2561) 

1. หลักการกระจายอ านาจไปยังประชาชนและชุมชน (Empowering People = E ) ให้ประชาชน
และชุมชนมีสิทธิ มีอิสระในการคิดและปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา ก าหนดเป้าหมายและแนวทาง หรือประเด็นที่
ต้องการเรียนรู้ เช่น ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินการ หรือการกระท าใดๆที่ยังไม่เคยท ามาก่อน (Learning to 
do) เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ (Learning to know) เรียนรู้ที่จะค้นหาหรือพัฒนาตน (Learning to be) และเรียนรู้ที่
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จะอยู ่ร่วมกันอย่างสันติ (learning to live together) โดยเบื ้องต้นจะมีนักวิชาการที ่เช ี ่ยวชาญด้านการจัด
การศึกษาชุมชนให้ค าปรึกษา 

2. หลักการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน (Participatory Learning = P )  องค์กรในชุมชน หมายถึง 
องค์กรที่ได้รับการจัดตั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ประกอบกันเป็นชุมชนท้องถิ่น เช่น 
องค์กรการปกครองท้องที่ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรศาสนา ครอบครัว 
องค์กรเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน ประชาคม กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรีและแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มสนใจ
ด้านอาชีพ สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ กลุ่มสนใจศิลปวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน เป็นต้น การมี
ส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ชุมชนหรือผู้น า หรือผู้แทนองค์กรในชุมชน มีบทบาทในการร่วมคิด ร่ วมค้นหา
ปัญหา ร่วมก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการแก้ไขปัญหา ที ่เรียกว่า ร่วมวางแผน ร่วมคิด ตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหาในขั้นปฏิบัติ ร่วมติดตามผล ประเมินผล ร่วมชื่นชม และร่วมเรียนรู้
ประสบการณ์ของกันและกันในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

3. หลักการเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Focused = A ) กล่าวคือ การจัดการศึกษาฐานชุมชน ใช้
กระบวนการชุมชนเป็นกลไก มีสภาผู้น าชุมชน โดยการรวมตัวของผู้น าชุมชน ทั้งผู้น าเป็นทางการและผู้น าตาม
ธรรมชาติ มีการศึกษาและส ารวจข้อมูลชุมชน ข้อมูลชุมชนใช้เป็นฐานความคิดและใช้ท าแผนชุมชน และแผนชุมชน
จะเป็นแผนพัฒนาอย่างบูรณาการ และตั้งเป้าหมายได้  มีสภาประชาชนที่คนทั้งชุมชนมีส่วนร่วม ก าหนดทิศทาง
และเป้าหมายของชุมชน ทั้งทางสังคมและสัมมาชีพ เป็นประชาธิปไตย มีหนึ่งมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่ตั้งในจังหวัด ร่วมท างานกับพ้ืนที่ บูรณาการทรัพยากรของชุมชน ท้องถิ่น และรัฐบาลสนับสนุน 

4. หลักการยึดชีวิตหรือยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง (Life, Learners Centered = L ) ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ความสนใจและความต้องการ ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เต็มตามศักยภาพ เช่น เรียนรู้รากเหง้า รู้ท้องถิ่น รู้
ศาสนา รู้วัฒนธรรม จารีตประเพณี รู้ประวัติศาสตร์ชุมชน รู้วิชาสามัญ รู้วิชาชีพ รู้รักษาสุขภาพ รู้ศิลปะคนตรีและ
กีฬา การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนรู้เท่าทันโลก การเป็นพลเมืองดี พลโลกที่
ดี มีสัมมาอาชีพและมีสันติสุข น าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน สาระการเรียนรู้เน้นวิถีชีวิต เป็นกระบวนการทางสังคม และ
เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ 

5. หลักการจัดการศึกษาที่บูรณาการกันระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (Integrated Education Systems Approach = I) เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการจัดการศึกษาที่ไม่
แยกการจัดการทั้งสามระบบออกจากกัน แต่เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนมีความหลากหลายวัยและวุฒิ 

โดยสรุป หลักการและแนวทางในการจัดการศึกษาฐานชุมชน ที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า EPALI  จะประกอบด้วย 
หลักการกระจายอ านาจไปยังประชาชนและชุมชน หลักการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน หลักการเอาพื้นที่เป็น
ตัวตั้ง หลักการยึดชีวิตหรือผู้เรียนเป็นตัวตั้ง และหลักการจัดการศึกษาแบบบูรณาการทั้งสามระบบ ตามอธิบาย
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มาแล้ว โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดร่วมท างานกับพื้นที่ และบูรณาการทรัพยากรจากชุมชน รัฐและท้องถิ่น
สนับสนุน 
 
ฐานรากทฤษฎีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีฐานรากมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(Constructivist Theory) 
โดยมีเงื่อนไขการเรียนรู้คือการเรียนรู้เป็นกระบวนการลงมือกระท า ( Active Process ) ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล 
ความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือ  ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว 
รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง ประสบการณ์  ของผู้เรียนจะถูกน ามาเป็น
พื ้นฐานในการตัดสินใจ และจะมีผลโดยตรงต่อการสร้างความรู ้ใหม่ แนวคิดใหม่  หรือการเรียนรู ้น ั ่นเอง 
กระบวนการเรียนรู้จึงมักเป็นลักษณะที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากการร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยมีหลักการพื้นฐาน
ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2557)  

1. สถานการณ์ปัญหา (Problem Based) มาจากพ้ืนฐานของ Cognitive Constructivism ของ เพีย
เจต์ที่เชื่อว่าถ้าผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา หรือที่เรียกว่า เกิดการเสียสมดุล ทางปัญญา 
ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญาหรือสกีมา (Schema) ให้เข้าสู่ภาวะสมดุล โดย การดูดซึมหรือการ
ปรับโครงสร้างทางปัญญาสามารถที่จะสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาได้หรือเกิดการเรียนรู้นั่นเอง ภายใต้สิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น สถานการณ์ปัญหาจะเป็นเสมือนประตูที่น าผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหา  

2. แหล่งเรียนรู้ (Resource) เป็นที่รวบรวมข้อมูลเนื้อหาสารสนเทศที่ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหา  ใน
สถานการณ ์เช่น ชุมชนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติแหล่งสารสนเทศ เป็นต้น  

3. ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) ซึ่งจะสนับสนุนผู้เรียนในการแก้ปัญหาหรือการเรียนรู้ ในกรณีที่
ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจการเรียนรู้ให้ส าเร็จด้วยตัวเองได้หรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความพยายามในการเรียนรู้
โดยอาจเป็นค าแนะน า แนวทางตลอดจนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา หรือปฏิบัติภารกิจการเรียนรู้รวมทั้ง
กระบวนการคิด เป็นต้น  

4. การโค้ช (Coaching) เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยเปลี ่ยน  
บทบาทของครูจากหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้หรือบอกความรู้มาเป็น “ผู้ชี้แนะ” ที่ต้องให้ความช่วยเหลือ  และ
ค าแนะน าแก่ผู้เรียน ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้ในเชิงพุทธิปัญญา หรือการให้รู้คิด และการสร้างปัญญา  

5. การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration) เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียน ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นเพื่อขยายมุมมองให้แก่ตนเองการร่วมมือกันแก้ปัญหาจะสนับสนุนให้ผู้  เรียนเกิด
การคิดไตร่ตรอง เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งผู้เรียน ผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ ได้สนทนาแสดงความคิดเห็น ของตนเองกับ
ผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนส าคัญในการป้องกัน และปรับมโนมติที่คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึน ในขณะที่เรียนรู้  
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นอกจากนี้การจัดการเรียนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานยังอยู ่ภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู ้จากประสบการณ์  
(Experiential Learning Theory) โดย David Kolb ก าหนดไว้ 4 ขั้นตอน คือ (Bedri and Dowling, 2017 : อ้าง
ใน วไิลภรณ์ ฤทธิคุปต, 2561) 

1. การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Concrete Experience: CE) Kolb เชื่อว่าการเรียนรู้ที่แท้ จริง
จะเริ่มขึ้นเมื่อผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้สัมผัส “ธรรมชาติที่แท้จริงขององค์ความรู้นั้น” เช่น การ
เรียนการสอนในห้องเรียน การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านหนังสือการทดลองการพูดคุย และการประชุม 
เป็นต้น  

2. การสะท้อนการเรียนรู้/ทบทวนการเรียนรู้ (Reflective Observation: RO) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน
จะมีการสะท้อนคิด (Reflection) กระบวนการเรียนรู ้จะต้องมีการจัดสรรเวลาให้ขั ้นตอนนี้อย่างเหมาะสม  
เนื่องจากเป็นธรรมชาติของผู้เรียนที่จะต้องมีการสะท้อนคิดอยู่ตลอดเวลา เช่น การเขียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้ การบันทึก
การเรียนรู้การท าการบ้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน (Dialogue/Discussion)  

3. การสรุปองค์ความรู้ (Abstract Conceptualization: AC) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจัดวางองค์ความรู้
ใหม่ผสานกับองค์ความรู้เก่าด้วยตนเอง เช่น การเขียนแผนภาพมโนทัศน์  (Mind Mapping) การสรุป การเรียนรู้
ออกมาเป็นรูปแบบหรือกรอบความคิด การน าเสนอผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

4. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Active Experimentation: AE) ผู้เรียนจะลงมือปฏิบัติอีกครั้ง เพ่ือพิสูจน์
การเรียนรู้ของตนเองว่าเข้าใจได้ถูกต้องหรือไม่ เพื่อรวบรวมสิ่งที่เรียนรู้ที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ควร  ปรับปรุงส าหรับ
ด าเนินการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 1 ต่อไป 

 
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานมีหลายรูปแบบ เป็นการผสมผสานทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่ง 
Melaville, Berg and Blank (อ้างใน วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต, 2561) ได้สรุปกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานไว้ 6 กลยุทธ์ดังนี้  

1. การให้บริการชุมชนเชิงว ิชาการ (Academically Based Community Service : ABCS) จะ
เชื่อมต่อภารกิจด้านการศึกษาของสถานศึกษากับชุมชนที่ล้อมรอบ ทั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนของ รัฐจะถูก
ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นในการฟื้นฟูชุมชน หลักการส าคัญของการให้บริการชุมชนเชิงวิชาการ คือ การร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความเป็นพลเมืองในสั งคม ประชาธิปไตยโดย
การให้บริการแก่ชุมชนรูปแบบนี้เริ ่มต้นจากความต้องการของชุมชน กระบวนการเรียนรู้  การวิจัย และการ
ด าเนินการต่าง ๆ ในวันที่มีการเรียนการสอนตามปกติและหลังเลิกเรียน  
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2. การศึกษาความเป็นพลเมือง (Civic Education) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองที่มี
พลังและรับผิดชอบ สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการ เรียนรู้ทาง
วิชาการของผู้เรียนกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีความส าคัญต่อประชาธิปไตยตาม รัฐธรรมนูญ มีหลักการ
ส าคัญคือ  

1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในบทบาทของพลเมืองอย่างชัดเจน  
2) สะท้อนถึงเจตนาและความพยายามมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของความเป็นพลเมือง 
3) ให้ประสบการณ์การเรียน รู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนและการมีส่วน

ร่วมของประชาชน  
4) เน้นแนวคิดท่ีจ าเป็น ต่อระบอบประชาธิปไตย  
5) ช่วยให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวความคิดประชาธิปไตยกับ ชีวิตของตนเอง  

3. การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Education) เป็นการใช้ประโยชน์จากความอยากรู้
อยากเห็นของผู้เรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติและความสัมพันธ์ทางสังคม โดยใช้สภาพแวดล้อม ของ
โรงเรียนและชุมชนเป็นกรอบให้ผู ้เรียนสร้างการเรียนรู้ของตนเองกลยุทธ์นี ้ไม่ได้มุ ่งเน้นการเรียนรู ้เกี ่ยว  กับ
สภาพแวดล้อมเป็นหลักแต่จะใช้สิ่งแวดล้อมสร้างความสนใจของผู้เรียนก่อน โดยมีหลักการส าคัญ คือ จะต้องสอน
แนวคิดทางนิเวศวิทยาที่ส าคัญ และความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ เสริมสร้างความรู ้ที ่ลุ ่มลึกเกี ่ยว  กับปัญหา
สิ่งแวดล้อม ให้ผู ้เรียนลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในชุมชนอย่างเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนบุคคลในเชิงบวกฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการสืบเสาะเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
รวมทั้งปลูกฝังทักษะความเป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน  

4. การเรียนรู้โดยใช้สถานที่เป็นฐาน (Place-Based Learning) หรือ“การเรียนรู้เชิงประสบการณ์” 
จะใช้ประวัติศาสตร์สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นบริบทในการเรียนรู้
การท างานของผู้เรียนตามความต้องการและความสนใจของสมาชิกชุมชน โดยชุมชนท าหน้าที่ เป็นแหล่งข้อมูลและ
ให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการท างาน เพื่อท าให้ ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้การ
ท างาน และการใช้ชีวิตที่ดีโดยชุมชนมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เรียน มีการเรียนรู้และท างานร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียน ครูผู้บริหารโรงเรียน และคนในชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมใน การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยใช้วิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลาย 

5. การเรียนรู้โดยการบริการ (Service Learning) เป็นการบูรณาการระหว่างการให้บริการชุมชน กับ
การศึกษาเนื้อหาสาระตามหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อประชาสังคมและชุมชน กิจกรรม  การ
ให้บริการที่ผู้เรียนก าหนดขึ้นต้องตอบสนองความต้องการของชุมชน และเชื่อมโยงกับเป้าหมายของการ เรียนรู้ตาม
หลักสูตรโดยมีหลักการส าคัญคือ 
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1) เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีเป้าหมายด้านความรู้ความ สามารถ ทักษะที่ชัดเจน  
2) การบริการตอบสนองความต้องการของชุมชนที่แท้จริง มีช่วงเวลาการปฏิบัติ  อย่างเหมาะสม 

เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและชุมชน  
3) มีการร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก โดยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมีส่วนร่วมในการวาง

แผนการให้บริการและทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน  
4) ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ และด าเนินการในตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  
5) การสะท้อนคิด ซึ่งเกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และหลังการเรียนรู้  
6) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้โดยมี  เป้าหมายเพื่อวัดความก้าวหน้าในการ

เรียนรู้ของตน  
6. การเรียนรู้โดยการใช้การท างานเป็นฐาน (Work-Based Learning) เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้เรียน

ใช้เวลากับผู้ที่มีประสบการณ์เพ่ือขอค าปรึกษา หรือการให้ข้อมูลเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ และซึมซับแบบอย่างที่ดี
จากผู้มีประสบการณ์  

อย่างไรก็ตามการแบ่งกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นไม่อาจแบ่งกันอย่างชัดเจนตายตัว ขึ้นอยู่กับ
บริบท และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง เช่น การน าผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้การบริการ
สังคม และการวิจัยชุมชน (Community-Based Research) บางครั้งอาจใช้สลับกัน หรือร่วมกันกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นร่มใหญ่  ของการบริการสังคมและการ
วิจัยชุมชน ดังนั้นการน าไปใช้จะต้องระบุกลยุทธ์และเป้าหมายการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานยังมีเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย ชุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุน และมี
ส่วนร่วมในทุกขั ้นตอน ผู ้เรียนลงพื ้นที่ในชุมชนเพื ่อเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ฝึกการคิดและการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริงที่พบในชุมชน และมีการยึดหยุ่นเวลาในการจัด การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมนอกห้องเรียน 
(ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์, 2557) ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุมชนเป็นฐานนั้นประกอบ
ไปด้วยการสร ้างเคร ือข ่ายทางการศึกษา (Partnership)กระบวนการท างานร ่วม กันระหว ่างเคร ือข่าย 
(Procession) และการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและผู้เรียน (Public Participation) (มณฑล จันทร์แจ่มใส, 2558) 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 

1) ศึกษาศักยภาพของชุมชน  
2) กระตุ้นบุคคลในชุมชน และบุคลากรในโรงเรียน ตระหนัก และมีพลังอ านาจในการจัดการศึกษาร่วมกัน  
3) ศึกษาความต้องการพัฒนาด้านอาชีพในท้องถิ่นของนักเรียน  
4) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
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5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นการปฏิบัติจริง  
6) จัดโครงการเสริมการเรียนรู้  
7) ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

 

 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 

แนวทางการวัดและประเมินผล  
 

แนวทางการวัดและประเมินผลจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  (วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต, 2561) 
Ash and Clayton ได้แบ่งวัตถุประสงค์การประเมินผลเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ ด้านความรู้สมรรถนะ/

คุณลักษณะที่มุ่ง เน้นการคิดเชิงวิพากษ์และความเป็นพลเมือง  
Steinke and Fitch แบ่งการประเมิน โดยใช้ผลการเรียนรู้ 2 หมวดหมู่คือผลลัพธ์ด้านความรู้ความเขา้ใจ 

(เช่น การคิดเชิงวิพากษ์และการพัฒนา ด้านสติปัญญา) และคุณลักษณะทักษะของผู้เรียน (เช่น การมีส่วนร่วม 
ความเป็นพลเมือง และการพัฒนา ด้านจริยธรรม)  

Bednar and Simpson ก าหนดประเด็นในการวัดและประเมินผล 4 เรื่อง คือ  
1. ข้อมูลผู้เรียนโดยละเอียด  
2. มุมมองของผู้เรียนเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุมชน เป็นฐาน  
3. ทัศนคติของผู้เรียนต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน  
4. การสะท้อนความเห็นส่วนตัวโดย 
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Bedri, Frein and Dowling ได้เสนอแนะเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ประกอบด้วย  
1. การประเมินการเขียน (Written assessment) การเขียนบันทึกสะท้อนคิด (Reflection Journal) 

เป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนตรวจสอบ ประสบการณ์ของ
ตนในด้านผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ทักษะส่วนบุคคล และการมีส่วนร่วมกับชุมชนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน  

2. การน าเสนอด้วยปากเปล่า (Oral assessment) เป็นการประเมินเพื่อสังเกตผู้เรียนในการน า เสนอ
ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ได้เรียนรู้รวมถึงการประเมินความเข้าใจและทักษะการน าเสนอของผู้เรียน ในระหว่างการ
น าเสนอ ผู้สอนสามารถให้ข้อเสนอแนะในทันทีเมื่อพบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  พร้อมทั้งเติมเต็ม
ความรู้ให้กับผู้เรียนด้วย  

3. การใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Research scales) ส าหรับประเมินทักษะต่าง ๆ เช่น 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น แนวทางการประเมินดังกล่าวข้างต้น เป็นการประเมินตาม
สภาพจริง โดยครูชุมชน และนักเรียน ประเมินร่วมกัน ใช้วิธีการและเครื ่องมือที ่หลากหลายซึ ่งจะสะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของผู ้เรียนได้อย่าง  ครอบคลุม แนวทางการวัดและประเมินผล แนวทางการวัดและ
ประเมินผลจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

Ash and Clayton ได้แบ่งวัตถุประสงค์การประเมินผลเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ ด้านความรู้ สมรรถนะ/
คุณลักษณะที่มุ่งเน้น การคิดเชิงวิพากษ์และความเป็นพลเมือง  

Steinke and Fitch แบ่งการประเมินโดยใช้ ผลการเรียนรู้ 2 หมวดหมู่ คือ ผลลัพธ์ด้านความรู้ความ
เข้าใจ (เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ และการพัฒนา ด้านสติปัญญา) และคุณลักษณะ/ทักษะของผู้เรียน (เช่น การมีส่วน
ร่วม ความเป็นพลเมือง และการพัฒนา ด้านจริยธรรม)  

Bednar and Simpson ก าหนดประเด็นในการวัดและประเมินผล 4 เรื่อง คือ  
1. ข้อมูลผู้เรียนโดยละเอียด  
2. มุมมองของผู้เรียนเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุมชน เป็นฐาน  
3. ทัศนคติของผู้เรียนต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน และ  
4. การสะท้อนความเห็นส่วนตัว  

Bedri, Frein and Dowling ได้เสนอแนะเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ ประกอบด้วย  
1. การประเมินการเขียน (Written assessment) การเขียนบันทึกสะท้อนคิด (Reflection Journal) 

เป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนตรวจสอบ ประสบการณ์ของ
ตนในด้านผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ทักษะส่วนบุคคล และการมีส่วนร่วมกับชุมชนใน  ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน  
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2. การน าเสนอด้วยปากเปล่า (Oral assessment) เป็นการประเมินเพื่อสังเกตผู้เรียนในการน าเสนอ
ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ได้เรียนรู้ รวมถึงการประเมินความเข้าใจและทักษะการน าเสนอของผู้เรียน ในระหว่าง
การน าเสนอ ผู้สอนสามารถให้ข้อเสนอแนะในทันทีเมื่อพบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  พร้อมทั้งเติมเต็ม
ความรู้ให้กับผู้เรียนด้วย  

3. การใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Research scales) ส าหรับประเมินทักษะต่าง ๆ เช่น 
การคิด 

 
สรุปการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานมีหลายกลยุทธ์ ได้แก่ การให้บริการชุมชนเชิงวิชาการ  

การศึกษาความเป็นพลเมือง การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้โดยใช้สถานที่เป็นฐาน การเรียนรู้โดย  การ
บริการและการเรียนรู้โดยการใช้การท างานเป็นฐาน ในแต่ละกลยุทธ์มีกระบวนการที่เชื่อมโยงการท างาน ในชั้น
เรียนกับชุมชนที่มีความหมายโดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาครูผู้เรียน และคนในชุมชน ในลักษณะของการเป็น
หุ้นส่วนในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ ท าให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากผู้เรียนได้ลงพื้นที่เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา จากสถานการณ์ที่พบ
จริงในชุมชนในลักษณะของการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ มีในการแก้ปัญหาได้อย่าง
หลากหลาย เป็นการเรียนที่กระตุ้นและท้าทายความสามารถของผู้เรียนให้มี  ความสามารถด้านการคิดและการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้การน ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน เป็นฐานไปใช้ให้เกิดผลส าเร็จนั้น ผู้สอน
จะต้องระบุกลยุทธ์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติในชุมชนภายใต้ความ
ร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายทางการศึกษา และการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและผู้เรียน 
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