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บทสรุป 
บทความนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือรวบรวมความรูและจัดทําคูมือเรื่องการเดินทางไปราชการตางประเทศของ

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีทั้งนี้โดยใชกรอบแนวคิดการจัดการความรูของสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการวิเคราะหแเอกสารการสัมภาษณแสนทนากลุม และการ
แลกเปลี่ยนความรูผลผลิตของการจัดการความรูพบวา องคแความรูเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการตางประเทศของ
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักดังนี้คือ ขั้นตอนกอนเดินทางไปราชการตางประเทศ ขั้นตอน
ระหวางการเดินทางไปราชการตางประเทศ และขั้นตอนรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ ความสําเร็จของการดําเนินงานครั้งนี้ ทําใหวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีสามารถพัฒนาการทํางานของฝุาย
สนับสนุนไดดวยภาวะผูนําของผูบริหารที่สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดังกลาว รวมทั้งกอใหเกิดประโยชนแกับ
บุคลากรที่เดินทางไปราชการ รวมทั้งผูตรวจสอบเอกสารการเบิกจายใชปฏิบัติงานไดถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งจะ
เปๅนแนวปฏิบัติที่ดีแกบุคลากรในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 

ค าส าคัญ: การจัดการความรู  การเดินทางไปราชการตางประเทศ  แนวปฏิบัติ  วิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี 
 

Summary 
 This article aims atcollecting  the knowledge relating to official travelling abroad and to 
prepare the trip manual for Lopburi College of Dramatic Arts’ officials based ona knowledge 
management framework issued by the Office of the Public Sector Development 
Commission(O.P.D.C.). The data were collected through document analysis, focus group, and 
knowledge exchange. Triangulation technique was employed for information accuracy. The 
result of the KM project showsed that Lopburi College of Dramatic Arts’ travelling abroad 
procedures can be divided into 3 stages: pre-travelling, travelling, and post-travelling. With the 
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full support of Lopburi College of Dramatic Arts’ administrative team, this knowledge 
management project can be achieved and benefits not only the college’s personnel who are 
about to take an official trip abroad but also the college’s auditors who can correctly and easily 
investigate all the disbursement documents required during the trip abroad.  

Key words: Knowledge Management, Travelling Abroad, Policy Handbook, Lopburi College of  
               Dramatic Arts 

บทน า 
 การจัดการความรูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งสําหรับองคแกรทุกระดับ เพ่ือเตรียมตัวพัฒนาสถานศึกษา 
บุคลากร และผูเรียน การจัดการความรูเปๅนเครื่องมือสําคัญเพ่ือใหเกิดบรรลุเปูาหมายของงานการพัฒนาคน และ
พัฒนาองคแกรไปสูองคแกรแหงการเรียนรู เปๅนหมูคณะที่มีความเอ้ืออาทรตอกันในระหวางการปฎิบัติงาน แนวคิดใน
การจัดการความรูที่สําคัญๆ ไดแก แผนผังกางปลา (Tuna Model) เปๅนกรอบแนวคิดอยางงายในการจัดการ
ความรูที่ประกอบดวย (1) สวนหัว หมายถึง เปูาหมาย (2) สวนกลางลําตัว หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู (3) 
สวนหาง หมายถึง คลังความรูที่เชื่อมโยงเครือขายโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิจารณแ  พานิช,2548 : 20-23)
และในสวนของภาครัฐโดยสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการไดกําหนดกรอบแนวคิดการจัดการความรู
เพ่ือการพัฒนาบุคคลและองคแกรไว 7ข้ันตอน คือ (1) การคนหาความรู (2) การสรางและแสวงหาความรู (3)การจัด
ความรูใหเปๅนระบบ (4) การประมวลและกลั่นกรองความรู (5) การเขาถึงความรู (6)การแบงปในแลกเปลี่ยนความรู 
(7) การเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2548 : 24-32) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  เปๅนสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจดําเนินการจัด
การศึกษาศิลปวัฒนธรรม ดานนาฏศิลป ดนตรี เพ่ืออนุรักษแ สืบสาน สรางสรรคแ และเผยแพรผลงานในระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ ทําใหมีการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและตางประเทศเปๅนประจํา   
ที่ผานมาบุคลากรผูเดินทางไปราชการตางประเทศ จะถูกทักทวงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขั้นตอนดําเนินการ 
โดยเฉพาะในสวนของเอกสารที่ใชประกอบการเบิกจายจากผูตรวจสอบ จึงลําบากแกทุกฝุายที่จะตองดําเนินการ
แกไขเอกสารภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางไปราชการตางประเทศ  มีรายงานวากระทรวงศึกษาธิการและ
มหาวิทยาลัยในสังกัด เชน จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ ไดจัดการรวบรวมองคแความรู เรื่อง การ
เดินทางไปราชการ จัดทําเปๅนคูมือการปฏิบัติงานแกบุคลากร  และมีผลการวิจัย พบวาปใจจัยแหงความสําเร็จใน
การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบดวย ภาวะผูนําของผูบริหาร   โครงสรางพ้ืนฐานการจัดการ
ความรู  วัฒนธรรมองคแกร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผล (เสนาะ กลิ่นงาม, 2551 : 76-82) 

จากสภาพปใญหาดังกลาว ผูบริหารวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรแจัดการองคแ
ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเดินทางไปราชการตางประเทศ  เพ่ือใหการเบิกคาใชจายเปๅนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง
และเปๅนประโยชนแกับผูที่เดินทางไปราชการ รวมทั้งผูตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย ลดความเสี่ยงในการถูก
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ตรวจสอบจนอาจจะถูกเรียกเงินคืนและ/หรือถูกดําเนินการทางวินัย  ผลที่ไดจากการจัดการความรูครั้งนี้ วิทยาลัย
ฯ จะไดใชเปๅนแนวทางพัฒนางานสายสนับสนุนและแนวปฏิบัติแกบุคลากรในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 

วิธีการด าเนินงาน 
การจัดการความรูครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือรวบรวมความรูและจัดทําคูมือเรื่องการเดินทางไปราชการ

ตางประเทศของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการวิเคราะหแเอกสารการสัมภาษณแแบบ
สนทนากลุม และการแลกเปลี่ยนความรู  เพ่ือคนหาความสามารถหลักจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 14คนซึ่งเปๅน
บุคลากรผูมีแนวปฏิบัติงานที่ดี (Bestpractice) มีประสบการณแโดยเฉพาะ เรื่องการเดินทางไปราชการตางประเทศ
นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปวิเคราะหแเนื้อหา และนําเสนอผลการจัดการความรู ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

แหลงขอมูลที่ใชเปๅนบุคลากร สายบริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุน จํานวน14คน และเอกสารดาน
กฎหมายระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการตางประเทศไดแกคูมืองานวิเทศสัมพันธแสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลประเบียบกระทรวงการคลังระเบียบกรมบัญชีกลางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
เก็บรวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวปฏิบัติที่ดีการเดินทางไปราชการตางประเทศจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ประสบการณแตรง  ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาขอมูลที่ไดโดยวิธีการสามเสาจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูดานกฎระเบียบดานเอกสารงานการเงิน ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณแตรงการเดินทางไป
ราชการตางประเทศ รวมทั้งขอกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของทั้งหมด 

กรอบแนวคิดที่ใชในการจัดการความรูครั้งนี้ ดําเนินการตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ม ี7 ขัน้ตอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดการความรู 

      ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (2548) 
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สรุปการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม การด าเนินการ 

(1) การคนหาความรู  
 

กําหนดปใญหา  ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ ไดแก 
เอกสารของ ส.ต.ง. งานวิจัย ระเบียบ กฎหมาย  

(2) การสรางและแสวงหาความรู  -พูดคุยสนทนากลุมกับผูทรงคุณคุณวุฒิ รวม  10 ครั้ง 
ครั้งที่ 1-2 ทีมKM ศึกษาเอกสารคนหาขอมูลกําหนด
แนวทางแสวงหาความรู และแหลงขอมูล 
ครั้งที่ 3-9 ทีมKM เชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณแ
เดินทางไปราชการตางประเทศ อาทิ ผูบริหาร ครู 
นักแสดงที่เคยเดินทางไปราชการบอยผูรูระเบียบ
กฎหมาย  และการเงินสนทนาแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือ
ดึงประสบการณแออกมารวบรวมเปๅนองคแความรู 
ครั้งที่ 10ประชุมตรวจสอบขอมูลความถูกตองกับ
ระเบียบขอกฎหมายการเงิน เพ่ือเตรียมขอมูลจัดทํา
คูมือ และแผนพับ 

(3) การจัดความรูใหเปๅนระบบ  จัดเก็บขอมูลไวใน KM ROOM โดยแยกเปๅนขอมูล   
ทีไ่ดจากผูทรงคุณวุฒิและขอมูลที่ไดมาจากเอกสาร 

(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยวิธีสามเสา 
(Triangulation) จาก 1. ทีมงาน KM สายสนับสนุน 
2. ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณแเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ  3. ขอกฎหมาย 4. ผูรูระเบียบกฎหมาย
และการเงินเพ่ือเตรียมขอมูลจัดทําคูมือ และแผนพับ 

(5) การเขาถึงความรู  
 

จัดทําแผนพับ คูมือเดินทางไปราชการตางประเทศ  
แจกคูมือไปยังบุคลากรของวิทยาลัยฯ เผยแพรความรู
ทางเว็บไซตแ เฟสบุ฿ควิทยาลัย 

(6) การแบงปในแลกเปลี่ยนความรู 
 

จัด Km Day ของวิทยาลัย พูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เขียนบทความเผยแพร 

(7) การเรียนรู 
 

นําความรูที่ไดจากคูมือมาใชในการปฏิบัติงานของ
วิทยาลัยฯ ในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 
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ขั้นตอนการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ 

ก่อนเดินทาง 

เขียนโครงการ 

ขออนุมัติเดินทาง 

ทําหนังสือเดินทาง 

ระหว่างเดินทาง 

ปฏิบัติราชการ 

บันทึกรายละเอียด 

รายงานผล 

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

รวบรวมหลักฐาน
ประกอบรายงาน 

ผลการด าเนินงาน 
จากการดําเนินการจัดการความรู เรื่อง การเดินทางไปราชการตางประเทศ ตามกรอบแนวคิดการจัดการ

ความรู 7 ขัน้ตอนของสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ(ก.พ.ร.) ทําใหคณะกรรมการจัดการความรูสาย
สนับสนุนของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี นําขอมูลมาใชสรางเปๅน “คูมือการเดินทางไปราชการตางประเทศของ
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

1. ขั้นตอนก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศดําเนินการ ดังนี้ 
1.1 วางแผนงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรแของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 1.2 ตั้งชื่อโครงการใหระบุคําวาประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือเผยแพร เพ่ือใหเบิกคาใชจาย
ไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 1.3 ขออนุมัติหลักการโครงการฯ ตออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 1.4 ทําหนังสือขออนุมัติดําเนินโครงการฯเสนอตออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ผานงานแผนและ
งบประมาณ)แนบหนังสือขออนุมัติหลักการ  และเอกสารประสานงานกับหนวยงานตางประเทศ 
 1.5 ทําหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศ พรอมทั้งแนบเอกสารที่เก่ียวของ 

แผนผังแสดงขั้นตอนการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
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 1.6 ติดตอกับหนวยงานตางประเทศที่ดําเนินโครงการรวมกัน เตรียมเอกสารจดหมายเชิญ  จดหมายขอ
เขาเยี่ยมชม จดหมายตอบรับการเชิญ จดหมายขอบคุณ 
 1.7 ขอหนังสือเดินทางไปราชการตางประเทศ 

1.8 ขอหนังสือทําวีซาและหนังสือรับรองคณะเดินทางในการเดินทางไปราชการตางประเทศ บางประเทศ
จะตองทําตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซา   
 1.9 การดําเนินงานดานอ่ืนๆ เชนการซื้อตั๋วเครื่องบิน  ใหขาราชการที่จะเดินทางไปราชการตางประเทศ  
ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินจากบริษัท การบินไทย (ภาคราชการ)  ซึ่งจะตองจัดทําหนังสือสอบถามที่นั่งและราคาคา
บัตรโดยสารเครื่องบินและนําหนังสือแจงตอบของบริษัทการบินไทยแนบเรื่องประกอบการอนุมัติในกรณีที่สวน
ราชการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผานบริษัททัวรแ ตองทําหนังสือสอบถามราคาบัตรโดยสารเครื่องบินจากบริษัทการ
บินไทย เพ่ือเปรียบเทียบราคาและใชเปๅนหลักฐานประกอบการเบิก และทําหนังสือถึงอธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป  เพ่ือขออนุมัติใชใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวรแ โดยแนบหลักฐานของบริษัททัวรแ ไดแก ใบเสนอราคา 
หนังสือทะเบียนการคา สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาสมุดบัญชีธนาคาร 
 ในกรณีการเดินทางไปราชการที่มีสัมภาระมีน้ําหนักมากเกินที่สายการบินกําหนดใหผูเดินทางตองยื่น
หนังสือขอความอนุเคราะหแเพ่ิมน้ําหนักสัมภาระไปยังสายการบินที่ใชบริการ โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิ ตพัฒน
ศิลปเปๅนผูลงนามหนังสือ 

การทําหนังสือขอบคุณกรณีเยี่ยมชมศึกษาดูงานหรือทําบันทึกขอตกลงควรมีหนังสือขอบคุณจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปหนังสือรับรองคณะเดินทางในการเดินทางไปราชการตางประเทศที่ไดรับการมอบหมายจาก
สถาบันฯ  ควรมีหนังสือรับรอง ผูเดินทาง/คณะผูเดินทางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปๅนภาษาอังกฤษ   เพ่ือ
ความสะดวกในการผานดานตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศโดยทําหนังสือจากสถาบันฯ ผานงานวิเทศสัมพันธแ 
ถึงอธิการบดสีถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพ่ือลงนามในหนังสือรับรองคณะเดินทางดังกลาว  การเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
ผูเดินทางหรือกําหนดการเดินทางตองทําหนังสือ โดยอางถึงหนังสือขออนุมัติเดินทางฉบับเดิม  พรอมแนบหลักฐาน
การจัดซื้อของที่ระลึกจะตองระบุในประมาณคาใชจายและขออนุมัตดิําเนินงาน 
     1.10 การดําเนินการเกี่ยวกับการเงินไดแก ทําหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ (แนบสัญญายืม
เงิน 2 ฉบับ)พรอมแนบเอกสารดังนี้ โครงการขออนุมัติเดินทาง กําหนดการ (กรณีดําเนินการเอง)ทําหนังสือขอ
อนุมัติจัดจาง(กรณีจางบริษัททัวรแ)  พรอมใบเสนอราคา และเอกสารแนบอ่ืนๆ ตามระเบียบราชการ เอกสารการ
เดินทางไปราชการตางประเทศ  

ขั้นตอนกอนเดินทางไปราชการตางประเทศนี้ เปๅนการรวบรวมความรูที่ไดจากการสัมภาษณแแบบสนทนา
กลุมจากผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธีการแบบสามเสาสอดคลองตามคูมืองานวิเทศสัมพันธแ  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2556  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนํา
เงินสงคลังพ.ศ. 2551 ขอ 39  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  
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2550  และ(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว.103 ลงวันที่  9 
ธันวาคม  2542 เรื่องการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปตางประเทศ   หนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0408.2/ ว 112 ลงวันที่  30  ธันวาคม 2546 เรื่องการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไป
ตางประเทศจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/ว 25 ลงวันที่ 22  
มกราคม 2547 เรื่องการใชใบเสร็จของบริษัททัวรแประกอบการเบิกจาย, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ  พ.ศ.  2535  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.  2552 และคําแนะนําจากสํานักตรวจสอบการเงิน ที่ระบุ
ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศ ตองดําเนินการตามข้ันตอนที่กลาว ไวขางตนโดยเครงครัด 

2. ขั้นตอนระหว่างการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ปฏิบัติหนาที่ราชการตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายจากทางราชการแลวจะตองคํานึงถึงการดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 ในระหวางที่ปฏิบัติงานอยูตางประเทศตองมีหลักฐานที่สําคัญอยูกับผูเดินทาง  เชน หนังสือเดินทาง, 
บัตรประชาชนตัวจริง เปๅนตน 

2.2 การกรอกใบขอเขาเมืองมี 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ (หลัก) และภาษาของประเทศท่ีศึกษาดูงาน 
2.3 ผูเดินทางจะตองบันทึกภาพ เชน สถานที่ไปศึกษาดูงานและการแสดงเผยแพรศิลปวัฒนธรรม เปๅนตน 
ขั้นตอนระหวางการเดินทางไปราชการตางประเทศนี้ มีความสอดคลองกับ ผลการสัมภาษณแแบบสนทนา

กลุมจากผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ดร.สมชาย  ฟูอนรําดี (ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีในขณะนั้น) นายณรงคแ
ฤทธิ์  คงปิๆน และนายพลณศักดิ์  ทรัพยแบางยาง ที่มีประสบการณแเดินทางไปปฏิบัติราชการตางประเทศเปๅนประจํา
ทุกปี และยังมีความสอดคลองกับวิธีการปฏิบัติตนขณะเดินทางไปปฏิบัติราชการตางประเทศ ที่ปรากฏในคูมืองาน
วิเทศสัมพันธแ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2556 

3. ขั้นตอนรายงานผลเม่ือเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  รายงานผลการดําเนิน
โครงการใหฝุายวิเทศสัมพันธแเพ่ือเสนอตออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปรายงานกําหนดใหมีรายละเอียด  ดังนี้ 

3.1 กําหนดการปฏิบัติงาน ณ ประเทศท่ีศึกษาดูงาน 
3.2  รายงานผลการปฏิบัติงาน  โดยระบุปใญหา/อุปสรรค  ในการปฏิบัติงานพรอมขอเสนอแนะ วิธีการ

แกไข และประโยชนแที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน 
3.3  หลักฐานประกอบการรายงาน  ไดแกหนังสือเชิญประเทศเจาภาพ/หนังสือเชิญประชุม, หนังสือ

อนุมัติโครงการ, หนังสืออนุมัติดําเนินงาน, หนังสือขออนุมัติ/เห็นชอบใหเดินทางไปราชการ และอ่ืนๆ (ถามี) 
3.4  ภาคผนวก ไดแกรูปภาพระหวางปฏิบัติงานโครงการ, หลักฐานการทํา MOU (กรณีที่ทํา MOU), คํา

บรรยายการแสดงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่มีการแสดง),เอกสารสําคัญของบริษัททัวรแหรือตัวแทน
จําหนายตั๋วเครื่องบินโดยสาร (ในกรณีที่ใชบริการของบริษัททัวรแ), กากตั๋วเครื่องบิน,  ใบเสร็จรับเงิน (คาที่พัก)และ
เอกสารอื่น ๆ (ถามี)  
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ขั้นตอนรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางไปราชการตางประเทศนี้สอดคลองกับระเบียบสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศ ถือปฏิบัติโดยเครงครัดดังปรากฏรายละเอียด ในคูมืองาน
วิเทศสัมพันธแ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2556 

 
 

 
 

ภาพที่ 2  ขั้นตอนกิจกรรมการคนหาความรู 
                   ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (2559) 

 

 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนกิจกรรมการสรางและการแสวงหาความรู 
                           ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (2559) 
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนกิจกรรมการจัดความรูใหเปๅนระบบ 
                               ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (2559) 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนกิจกรรมการประมวลผลและกลั่นกรองความรู 
                                    ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (2559) 
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ภาพที่ 6 ขั้นตอนกิจกรรมการเขาถึงความรู 
      ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (2559) 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 7 ขั้นตอนกิจกรรมการแบงปในความรู 
    ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (2559) 
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ภาพที่ 8 ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู 
             ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (2559) 

 
 

อภิปรายผล 
ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความรวมมือรวมใจของบุคลากร 

ถอดบทเรียนความสําเร็จจากแนวปฏิบัติที่ดีการเดินทางไปราชการตางประเทศ และสืบ เนื่องจากภาวะผูนําของ
ผูบริหาร (ดร.สมชาย  ฟูอนรําดี)ผูกําหนดกลยุทธแใชการจัดการความรู เพ่ือแกไขปใญหาเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร 
เรื่อง การเดินทางไปราชการตางประเทศของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดยมอบหมายใหผูบริหารระดับกลางที่เปๅน
หัวหนางานในสายสนับสนุน ไดแก งานธุรการ งานการเงิน และงานพัสดุ เปๅนผูขับเคลื่อนกลยุทธแ คือ ปใจจัยสําคัญ
ที่นําความสําเร็จมาสูการจัดการความรู  เรื่อง การเดินทางไปราชการตางประเทศครั้งนี้ เปๅนที่ประจักษแจาก
ความสําเร็จในโครงการพัฒนาความรวมมือและเชื่อมโยงดานศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน ณประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนลาว และโครงการพัฒนาความรวมมือและเชื่อมโยงดานศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนอินโดนีเซีย ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของเสนาะ  กลิ่นงาม ที่กลาวไววา ปใจจัย
ความสําเร็จของการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฎประกอบดวย ภาวะผูนําของผูบริหาร  โครงสรา ง
พ้ืนฐานการจัดการความรู วัฒนธรรมองคแกร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผล  
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สรุป  
การจัดการความรู ครั้งนี้ คือการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีจากองคแความรูที่มีอยูภายในตัวบุคลากรใน

องคแกรนํามาจัดทํา “คูมือการเดินทางไปราชการตางประเทศ”สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นปใจจัย
ความสําเร็จของการจัดการความรูครั้งนี้ เกิดขึ้นจากมีภาวะผูนําของผูบริหารเปๅนแบบอยางที่ดีในการแลกเปลี่ยน
ความรู และการมีสวนรวมในการถายทอดความรู  โดยใหคณะกรรมการจัดการความรูและผูมีสวนเกี่ยวของ  เปๅนผู
ขับเคลื่อนการจัดการความรูใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง สงผลใหมีแนวทางการปฏิบัติงานการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศเกิดการปฏิบัติงานที่ดี จนทําใหวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี มีนโยบาย นําความรูที่ไดจากการจัดการ
ความรูครั้งนี้ไปใชในการปฏิบัติงานจรงิ 

 ขอเสนอแนะของบทความนี้ คือ ควรใหบุคลากรแสวงหาแนวทางจัดการความรูเพ่ือพัฒนาตนเองและ
องคแกร รวมถึงการสงเสริมใหบุคลากรมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น และประการสําคัญภาวะผูนําของ
ผูบริหารทุกระดับสามารถสรางขวัญกําลังใจ ความเชื่อถือ ศรัทธา และความไววางใจใหกับบุคลากรทุกกลุมอยาง
ทั่วถึง ผูบริหารตองเปๅนผูนําในการกําหนดกลยุทธแการจัดการความรู จะมีสวนสําคัญในการนําองคแกรสูความสําเร็จ 
ดังที่เห็นไดชัดจากกรณีการจัดการความรูการเดินทางไปราชการตางประเทศของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
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กลยุทธก์ารตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากแป้งสาคู 
Marketing Strategy of Sago Cracker Product 

สุพัตรา  คําแหง 
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บทสรุป 
มรดกวัฒนธรรมอาหาร ภูมิปใญญา และความหลากหลายของชุมชนทองถิ่น ทําใหผลิตภัณฑแอาหารชุมชน

มีมิติเอกลักษณแ มีเสนหแ ผลิตภัณฑแอาหารชุมชนยังสามารถนําไปตอยอดและพัฒนาโดยการรวมแรงรวมใจและสราง
ระบบคุณภาพ และการบริหารจัดการในแตละชุมชน  สรางมูลคาเพ่ิมอยางตอเนื่อง ภายใตการแขงขันที่รุนแรงที่
เกิดจากการขาดทรัพยากรและความรูในการจัดการและการตลาด ศักยภาพของชุมชนอยูที่การเตรียมความพรอม
สําหรับการแขงขัน การสรางสินคาที่ทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยพัฒนาผลิตภัณฑแจากชุมชนทองถิ่นดึงเอา
ทรัพยากรที่ถูกละเลยมองขามใหกลายเปๅนสมบัติอันล้ําคา ปกปใกรักษาและพัฒนา เพ่ือใหสังคมไดรับรู และทําให
เพ่ิมรายได สรางตลาดใหกับชุมชน  

ขาวเกรียบจากแปูงสาคู ทรัพยากรจากพืชทองถิ่นพัฒนาเปๅนผลิตภัณฑแขาวเกรียบจากแปูงสาคูโดยการใช
แปูงสาคูที่มีประโยชนแตอสุขภาพมาเปๅนสวนประสมหลักในการผลิตซึ่งอุดมไปดวยโภชนาการและใชกลยุทธแทาง
การตลาดเพื่อพัฒนาการผลิตและการจัดจําหนายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

 

ค าส าคัญ: กลยุทธแการตลาด  ผลิตภัณฑแชุมชน  ขาวเกรียบจากแปูงสาคู 
 

Summary  
Foods wisdom and diversity of the local community cause food to make the community 

a unique dimension charming community food products that can be further developed through 
joint efforts and is  able to  create a quality system and management in each community. Also, 
it cause add value to ongoing under the fierce competition caused by the lack of resources and 
knowledge in management and marketing. The community has to be prepared for the match in 
order to create products that contributes to sustainable development. The development of 
local communities draw upon resources being overlooked as a treasure, conservation, and 
development. All ar done to vaiee v raise social awareness and to increase revenue as well as 
eating  a market for the community. 
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Sago cracker resources from local plants have beery developed to be cracker products 
from sago starch using sago with having health benefits. It is mixed mainly in manufacturing, 
which is rich in nutrition with marketing strategies for the development, production, and 
distribution this product meets consumer demand. 
Key words: Marketing strategies, Local products, Sago Cracker. 
 

บทน า 
ปใจจุบันธุรกิจตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางการแขงขัน ไมวาจะเปๅนปใจจัยทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคาที่ไมหยุดนิ่ง การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางการแขงขันเกิดขึ้นทั้งระดับโลก ระดับภายในประเทศ และระดับภูมิภาค เปๅน
ตน (พรเทพ ผดุงถิ่น, 2552) การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจกลาวไดวาเกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงแหงโลกาภิ
วัตนแ ซึ่งเปๅนเศรษฐกิจยุคใหมที่มีการแขงขันอยางเขมขน ธุรกิจจําเปๅนตองมีการปรับตัวและเตรียมพรอมรับ
สถานการณแการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพ่ือใหธุรกิจของตนเองอยูรอด  และเติบโตไดอยางมั่นคงใน
สภาพแวดลอมทางการแขงขันที่มีการเปลี่ยนแปลง อยางไมหยุดนิ่งตลอดเวลา 

ธุรกิจชุมชนเปๅนอีกหนึ่งธุรกิจที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางการแขงขัน เนื่องจาก
ธุรกิจชุมชนเปๅนธุรกิจที่มุงเนนการผลิตที่นําทรัพยากรในทองถิ่นพรอมกับนําเอาภูมิปใญญาทองถิ่นมาพัฒนาและ
สรางสรรคแผลิตภัณฑแใหมีคุณภาพ สรางความเปๅนเอกลักษณแจุดเดน และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑแเพ่ือ
นําเสนอ ซึ่งกิจกรรมชุมชนเกิดขึ้นเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางอาชีพ สรางรายได
ใหกับชุมชน สรางความเขมแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองอันนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน (สุรัสวดี เทียนทอง, 
2552) จังหวัดนครศรีธรรมราชเปๅนอีกหนึ่งจังหวัดที่ใหความสําคัญและสนับสนุนสงเสริมผูประกอบการธุรกิจชุมชน 
ใหผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน และสงเสริมใหสินคาสูสากลเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจชุมชน จึง
มุงแสวงหากลยุทธแทางการแขงขันเพ่ือนํามาใชในการแขงขันของธุรกิจอันนําไปสูความไดเปรียบทางการแขงขันใน
ยุคเศรษฐกิจที่มีการแขงขันอยางรุนแรงโดยพยายามยกระดับฐานะผลิตภัณฑแใหสูงขึ้นและสามารถแขงขันภายใน
ตลาดระดับสากล 

การจัดการตลาดเปๅนกลยุทธแทางการแขงขันที่มีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางยิ่งเนื่องจากการ
จัดการตลาดเปๅนเครื่องมือสําหรับการขับเคลื่อนและนําเสนอสินคาและบริการใหเปๅนที่รูจักและตอบสนองความ
ตองการของลูกคาอันนําไปสูความพึงพอใจของลูกคาไดอยางสูงสุด ธุรกิจชุมชนตองแสวงหากลยุทธแทางการตลาดที่
จะตองนํามาปรับใชเปๅนเครื่องมือเพ่ือยกระดับความสามารถทางการแข งขันอันนําไปสูความไดเปรียบทางการ
แขงขัน ซึ่งจะตองคํานึงถึงการมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง  ขณะที่กลยุทธแทางดาน
ราคา จะตองใหความสําคัญสําหรับการกําหนดราคาท่ีผูบริโภคยอมรับไดและยินดีจาย การจัดจําหนายและกระจาย
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สินคาตองสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อ กลยุทธแการสงเสริมการตลาดตองใชความพยายามจูงใจลูกคาใหเกิด
ความชอบในสินคาและดึงดูดความสนใจที่จะซื้อสินคาในที่สุด (Kotler, 1997; เสรี วงษแมณฑา,2542) จึงกลาวไดวา 
กลยุทธแทางการตลาด เปๅนกลยุทธแที่สามารถสงเสริมและสนับสนุนใหองคแกรธุรกิจสามารถแขงขันเพ่ือสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน (ชาญยุทธ บุงทอง และคณะ, 2555) ทั้งนี้ ความไดเปรียบทางการแขงขันเปๅน
ความสามารถของชุมชนที่จะกระทําหรือใหบริการแกลูกคาไดดีกวาและเหนือกวาคูแขงขัน  ไมวาจะเปๅนการสราง
ความแตกตาง ความโดดเดน สามารถนําเสนอรูปแบบการใหบริการพัฒนาและสรางสรรคแตัวสินคาใหทันสมัยอยู
เสมอ สามารถสรางโอกาสทางธุรกิจและเติบโตไดอยางมั่นคง    (สุภมิตร ไชยรัตนแ และคณะ,2555)  

ธุรกิจชุมชนบานกะโสมพัฒนาผลิตภัณฑแจากองคแความรูและนําผลิตภัณฑแจากชุมชนทองถิ่นคือแปูงสาคู  
มาผลิตเปๅนขาวเกรียบแปูงสาคู  เมื่อผลิตเสร็จก็จะตองดําเนินการทดสอบตลาดเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑแใหตรงกับ
ความตองการของผูบริโภค  ซึ่งปใญหาของผลิตภัณฑแในการผลิตคือ  คุณภาพและรสชาตไมคงที่  ไมมีบรรจุภัณฑแที่
สวยงาม  ตนทุนการผลิตสูงเนื่องจากตองซื้อบรรจุภัณฑแที่ มีความเหมาะสม  ขาดการทดสอบคุณภาพทาง
โภชนาการ  และยังไมสามารถหาตลาดได 

ดังนั้นการจัดการตลาดชุมชนเชิงกลยุทธแเปๅนอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทําใหธุรกิจชุมชนบานกะโสมปรับตัว
และสามารถขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจที่ไมหยุดนิ่งและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กลยุทธแการจัดการตลาด
ที่ดีและเหมาะสมทําใหเกิดการเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนไปสูตลาดไดอยางตอเนื่อง  (กรมพัฒนาชุมชน,2556) โดย
ตองมีการจัดการตลาดเชิงกลยุทธแ ทั้ง 4 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑแ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
เพ่ือเปๅนกลยุทธแทางการแขงขันของธุรกิจชุมชน เปๅนเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา
อยางถูกตองและทันทวงที ดังนั้น ธุรกิจชุมชนตองตระหนักถึงความสําคัญสําหรับการสรางศักยภาพทางการแขงขัน 
ตองมีการวางแผนและพัฒนากลยุทธแที่เหมาะสมสามารถแขงขันในตลาดไดสรางความพึงพอใจแกลูกคารวมทั้ง
ธุรกิจเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันและเติบโตไดอยางยั่งยืน  
 
แนวคิดเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) 

ความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) หมายถึงความสามารถที่องคแการดําเนิน
ธุรกิจของตัวเองไดดีกวาองคแการอ่ืน ทํากําไรไดสูงกวามาตรฐาน องคแการสามารถสรางใหเกิดคุณคาแกองคแการ
มากกวาคูแขงขัน (เรวัตนแ ชาตรีวิศิษฎแ และคณะ, 2553) เชนเดียวกับ Porter(1990) กลาววา ความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน เปๅนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหสูงกวาคูแขงขัน องคแกรตองสรางความแตกตางจาก
คูแขงขัน 3 ดาน ประกอบดวย การเปๅนผูนําดานตนทุน การสรางความแตกตาง และการมุงเนนตลาดเฉพาะสวน 

พัชสิรี ชมพูคํา (2553) กลาววา การจัดการเพ่ือเพ่ิมความไดเปรียบทางการแขงขัน เพ่ือใหกิจการสามารถ
เอาชนะคูแขงและอยูรอดได องคแกรตองสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหเหนือกวาคูแขง ซึ่งหมายความวา
องคแกรจะตองสรางสรรคแสิ่งที่มีคุณคาใหกับลูกคาไดดีกวาคูแขงขัน  



16 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Management) 
การจัดการตลาดเชิงกลยุทธแ หมายถึง กระบวนการขององคแการซึ่งเกี่ยวของกับกลวิธี หรือกลยุทธแการ

จัดการตลาดขององคแการที่นํามาเปๅนเครื่องมือในการวางแผน การบริหารจัดการทางการตลาดทั้งดานผลิตภัณฑแ 
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและสราง
ความพึงพอใจสูงสุดแกผูบริโภคอยางสูงสุดอันนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคแขององคแการ(Schermerhorn.ม2002 ; 
Jain, 2004))การศึกษาครั้งนี้เปๅนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการตลาดเชิงกลยุทธแประยุกตแจากแนวคิดสวนประสม
ทางการตลาดซึ่งเปๅนตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได  ซึ่งสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ประกอบดวย ดังตอไปนี้ (Kotler, 1997) 

1. ผลิตภัณฑแ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความจําเปๅนหรือความตองการ
ของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑแ สี ราคา คุณภาพ ตรา
สินคา บริการ และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑแอาจจะเปๅนสินคา บริการ สถานที่ บุคคลหรือความคิด ผลิตภัณฑแที่
เสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑแ จึงประกอบดวย สินคา บริการความคิด สถานที่องคแกร หรือ
บุคคลผลิตภัณฑแตองมีอรรถประโยชนแ (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑแ
สามารถขายได 

2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาที่เปๅนตนทุนของสินคาลูกคาหรือผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา 
(Value) ของผลิตภัณฑแกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑแนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู
กําหนดกลยุทธแดานราคาตองคํานึงถึงคุณสมบัติที่สําคัญของราคา  

3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพ่ือ
เคลื่อนยายผลิตภัณฑแและบริการจากองคแการไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑแออกสูตลาดเปูาหมาย คือ สถาบัน
การตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา  

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปๅนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือ
บริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล หรือเปๅนการติดตอสื่อสาร เกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพ่ือสราง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขายและการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน  
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคแกรอาจใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งตองใชหลักการเลือกใช
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication หรือ IMC) 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑแ คูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือการสงเสริม
การตลาดที่สําคัญ ไดแก การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การใหขาวและการ
ประชาสัมพันธแ และ การตลาดทางตรง 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา การจัดการตลาดเชิงกลยุทธแ เปๅนปใจจัยสําคัญที่สรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันใหกับธุรกิจของชุมชนกะโสมได เนื่องจากการจัดการตลาดเชิงกลยุทธแเปๅนเครื่องมือทางการตลาดที่
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สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง มีความพึงพอใจจากการรับบริการ และจะทําใหธุรกิจมี
ศักยภาพทางการแขงขันตอไป ธุรกิจชุมชนกะโสมเปๅนอีกหนึ่งธุรกิจที่ตองตระหนักถึงความสําคัญของการสราง
ศักยภาพทางการแขงขันใหกับธุรกิจเนื่องจากธุรกิจ ชุมชนกะโสมมีเปูาหมายเพ่ือสรางงานสรางรายได สรางความ
เขมแข็งแกชุมชน ชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง ดังนั้นจึงเปๅนสิ่งจําเปๅนที่ธุรกิจชุมชนกะโสม ตองแสวงหาวิธีการจัดการ
เชิงกลยุทธแตาง ๆ ใหธุรกิจอยูได และมีความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน โดยพยายามพัฒนาผลิตภัณฑแที่มี
คุณภาพ มีจุดเดน มีมูลคาเพ่ิม เปๅนที่ตองการของการตลาดในยุคเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 

วิธีการด าเนินงาน  
1. ขั้นตอนในการด าเนินการ (ชัชวาลยแ ทัตศิวัช, 2558) 

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกชุมชนเปูาหมายที่ใชภูมิปใญญาทองถิ่นในการผลิตผลิตภัณฑแจากชุมชนและใชองคแ
ความรูภูมิปใญญาทองถิ่นในการดําเนินการ  

1.1 การเลือกชุมชนเป้าหมาย และศึกษาบริบทชุมชน 
1.2 การเลือกบุคคลในชุมชนร่วมระดมสมองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากแป้งสาคู  เพ่ือ

รวมกันเสนอแนวคิดในการพัฒนาสูตรอาหารบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และบริบทชุมชน ผูรวมการระดมสมอง
ในชุมชน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบดวย ผูนําชุมชน  สตรีในชุมชน บุคคล
อ่ืนๆ ในชุมชน (ผูมีภูมิปใญญา / ผูมีประสบการณแ)  

1.3 การเลือกบุคคลในชุมชนร่วมปฏิบัติการจัดท าผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากแป้งสาคู การเลือกบุคคลใน
ชุมชนรวมปฏิบัติการจัดทําผลิตภัณฑแขาวเกรียบจากแปูงสาคู  

 1.4 การใช้แบบสอบถามและให้ทดลองชิมเพื่อเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการยอมรับ
ข้าวเกรียบจากแป้งสาคูที่ได้พัฒนาขึ้น โดยเลือกบุคคลทุกวัย (รวีโรจนแ อนันตธนาชัย และคณะ, 2552) 

ขั้นตอนที่ 2 การประชุมระดมสมองสร้างสูตรข้าวเกรียบจากแป้งสาคู ในการพัฒนาขาวเกรียบจากแปูง
สาคูบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวม จะเริ่มตนดวยการประชุมระดมสมองเพ่ือ
สรางขาวเกรียบจากแปูงสาคูบนพ้ืนฐานบริบทชุมชนและเชิญอาจารยแและผูทรงคุณวุฒิดานอาหารมาใหความรูกับ
ชุมชนและทดลองทําผลิตภัณฑแขาวเกรียบจากแปูงสาคูสูตรตาง ๆ  

2.1 ร่วมกันคัดเลือกสูตรผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากแป้งสาคู โดยรวมกันคัดเลือกสูตรขาวเกรียบจากแปูง
สาคูนํามาปรับปรุงหรือพัฒนาใหมีความเปๅนอาหารเพื่อสุขภาพยิ่งขึ้น  

2.2 ร่วมกันก าหนดคุณลักษณะของข้าวเกรียบจากแป้งสาคูที่จะพัฒนาขึ้น ดังนี้ 
1) เปๅนอาหารสมดุล (มีความสมดุลทางคุณคาดานโภชนาการ) 
2) เปๅนอาหารสมุนไพร (อุดมดวยพืชผักสมุนไพรที่มีประโยชนแนานาชนิด) 
3) เปๅนอาหารสะอาดและปลอดภัย 
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4) มีรสชาติและคุณลักษณะโดยรวมเปๅนที่ยอมรับของผูบริโภค 
5) ใชวัตถุดิบอาหารพื้นบาน และภูมิปใญญาทองถิ่น 
6) ผสมผสานภูมิปใญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการจัดปรุงผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากแป้งสาคู การดําเนินการจัดปรุงผลิตภัณฑแ
ขาวเกรียบจากแปูงสาคู ตามมาตรฐานหรือคุณลักษณะที่กําหนดไว  

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการยอมรับข้าวเกรียบจากแป้งสาคูจากผู้บริโภคในชุมชน ทําการประเมินการ
ยอมรับขาวเกรียบจากแปูงสาคูที่พัฒนาขึ้น โดยวิธีประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) เพ่ือประเมินความชอบ
ในดานคุณลักษณะโดยรวม ใชแบบประเมินความชอบ 5–point Hedonic Scale  

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเกรียบจากแป้งสาคู ทําการประเมินคุณคาทาง
โภชนาการของขาวเกรียบจากแปูงสาคูท่ีพัฒนาขึ้น  

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมสุขภาพ ทําการประเมินคุณสมบัติอ่ืนๆที่สงเสริมสุขภาพ
นอกเหนือจาก คุณคาทางโภชนาการพ้ืนฐานของขาวเกรียบจากแปูงสาคูที่พัฒนาขึ้น  

ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล ขอมูลเชิงปริมาณ ทําการวิเคราะหแโดยการประมวลคาสถิติ ไดแก 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนขอมูลเชิงคุณภาพ จะทําการวิเคราะหแ
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis Technique) 

 
แนวปฏิบัติที่เกิดจากการจัดการความรู้“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษ ท่ี 21 

การจัดนักศึกษาลงพ้ืนที่ ณ สถานประกอบการจริง เพ่ือศึกษาปใญหา ณ สถานประกอบการ ตาม
กระบวนการ  PDCA และใชปใญหาเปๅนฐานในการจัดการความรู  โดยสถานประกอบการชุมชนมีปใญหาเรื่องชอง
ทางการจัดจําหนายโดยทีมอาจารยแและนักศึกษาไดจัดการดําเนินการใหความรูชองทางการจัดจําหนายดวยวิธีการ
ที่สะดวก ประหยัดและรวดเร็ว โดยเนนการใหความรูทางการตลาดดังตอไปนี้  

1. ตลาดเปูาหมาย โดยชุมชนตองศึกษาความตองการของลูกคาเปูาหมาย เพ่ือจะไดเลือกสถานที่จําหนาย
ที่ตรงกับความตองการของตลาดหรือกลุมลูกคาการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายใหสนองกับความตองการของ
กลุมเปูาหมาย  

2. วิธีการจัดจําหนาย การจําหนายโดยตรงจากผูผลิตไปสูผูบริโภค ยอมตองการบรรจุภัณฑแลักษณะหนึ่ง 
แตหากจําหนายผานคนกลาง เปๅนคนกลางประเภทใด มีวิธีการซื้อของเขารานอยางไร วางขายสินคาอยางไร 
เพราะพฤติกรรมของรานคายอมมีอิทธิพลตอโอกาสการขายของผลิตภัณฑแนั้น ๆ รวมทั้งพิจารณาถึงผลิตภัณฑแของ
คูแขงขันที่จําหนายในแหลงเดียวกัน  
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4. การขนสง มีหลายวิธีและใชพาหนะตางกัน รวมทั้งระยะทางในการขนสง ความทนทานและความ
แข็งแรงของบรรจุภัณฑแ ควรคํานึงถึงวิธีที่จะใชในการขนสงก็เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบใหเกิดผลเสียนอยที่สุด 
รวมถึงความประหยัดและปใจจัยเรื่องสภาพดินฟูาอากาศในปใจจุบันนิยมการขนสงดวยระบบตูบรรทุกสําเร็จรูป  

5. การเก็บรักษา (Storage) การเลือกบรรจุภัณฑแจะตองพิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษา สภาพของสถานที่
เก็บรักษา รวมทั้งวิธีการเคลื่อนยายในสถานที่เก็บรักษา 

  
แนวปฏิบัติที่ดี 

 
 

ภาพที่ 1 แนวคิดการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรและอาหาร 
ที่มา: The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and SINER-GI. (2010) 

 
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาราก (Identification) โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในชุมชน เปๅนการ

คนหาสินคาทองถิ่นและทรัพยากรในชุมชนเพ่ือนําไปพัฒนาตอยอดสรางรายไดสูชุมชน ซึ่งจะตองเปๅนกิจกรรมของ
ชุมชนที่ประกอบไปดวยสมาชิกจากตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตเกษตรกร ผูแปรรูปสินคาผูจัดจําหนายสินคาทั้งใน
และนอกชุมชน จนถึงผูบริโภค ซึ่งรวมไปถึง ประชาชนผูอยูอาศัยในทองถิ่นในฐานะผูบริโภคและผูนําเอาผลิตผลไป
ใชในการคาอีกตอหนึ่ง โดยมีเปูาประสงคแเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม ความตระหนัก การรับรู และความภาคภูมิใจใน
คุณคาของวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติที่มีเฉพาะในพ้ืนที่ของชุมชนซึ่งทําใหมีลักษณะเฉพาะโดดเดน 

 ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดคุณสมบัติของสินค้า (Product qualification)เปๅนขั้นตอนที่ทําใหทุกคนใน
หวงโซมูลคาเห็นถึงคุณคาของผลิตผลทองถิ่น โดยคุณสมบัติที่กําหนดรวมกันจะตองมีความชัดเจน เพ่ือใหทุกคนใน
หวงโซมูลคาเห็นภาพที่ตรงกัน มีการกําหนดนิยามของลักษณะของพ้ืนที่ผลิต ขั้นตอนและวิธีการผลิต รวมถึง
ลักษณะของผลิตภัณฑแ และเครื่องมือที่ใชในการทดสอบคุณภาพและรักษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑแ และสิ่งบงชี้ทาง
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4. รสชาต ิ ความ
อร่อย 15.45% 

ราคาเหมาะสม 
15.95% 

2. บรรจุภณัฑ์ 
ความคงทน 

สวยงาม น่าสนใจ
17.25% 

3. ข้อมูล
โภชนาการควบ
ถ้วน16.20% 

2. ความน่าสนใจ
ของผลิตภณัฑ์ 

แปลกใหม่
น่าสนใจ 17.25% 

1 ปริมาณ
เหมาะสม 17.9 

ภูมิศาสตรแ (GI) ซึ่งเปๅนอีกหนึ่งเครื่องมือในการประชาสัมพันธแและสงเสริมใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวาง
ผลิตภัณฑแ พ้ืนที่ทางภูมิศาสตรแ และคุณสมบัติเฉพาะพ้ืนที่ที่เปๅนเอกลักษณแไมมีใครเหมือนในการกําหนดคุณสมบัติ
ของสินคา ผูผลิตในทองถิ่นจะตองรวมตัวกันเพ่ือสรางกฎเกณฑแขอปฏิบัติ (Code of Practice) ที่จะทําใหบรรลุ
เปูาหมายคุณภาพเฉพาะตามที่กําหนด และจะตองปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว เพ่ือสรางหลักประกันคุณภาพ จึงเปๅน
ขั้นตอนที่สําคัญในการสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภควาจะไดสินคาที่ปลอดภัยมีความสม่ําเสมอในคุณภาพและ
รสชาติ อันจะนําไปสูการปรับปรุง การอนุรักษแ และการผลิตซ้ําของทรัพยากรในทองถิ่นตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างผลตอบแทน (Product renumeration)เปๅนขั้นตอนที่ผูบริโภคจายคาตอบแทน
ตอผูผลิตโดยการซื้อสินคาของชุมชน ทั้งนี้ผลตอบแทนที่จายจะตองครอบคลุมตนทุนการผลิตของสินคา แตสินคา
ชุมชนโดยสวนใหญมีตนทุนสูง ดังนั้นจึงตองมีการสรางตลาดสินคารองรับเพ่ิมโอกาสใหผูผลิตพบผูบริโภคมากขึ้น 
เชนผานการทองเที่ยวในทุกจุดที่นักทองเที่ยวไดสัมผัส (Touch point) เชน รานอาหาร โรงแรม จุดแวะพัก
ระหวางทางและอ่ืนๆ เพ่ือสรางความแข็งแกรงในชุมชนในทองถิ่นและสรางความนิยมจากในทองถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 4 การอนุรักษ์และการผลิตทรัพยากรของท้องถิ่น (Reproduction of local resources) 
เปๅนการสรางระบบใหเกิดการพัฒนาเพ่ิมคุณคา การผลิตทรัพยากรของทองถิ่นทดแทนอยางถนอมรักษา เพ่ือให
สามารถผลิตสินคาซ้ํา มีจํานวนที่เพียงพอตอการจําหนายอยางตอเนื่อง เกิดความยั่งยืนในระยะยาวในทองถิ่น  
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมินข้าวเกรียบจากแป้งสาคูจากผู้บริโภคในชุมชน 
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สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากแป้งสาคู 
ผลิตภัณฑ์ 

-ควรมีน้ําจิ้มเพ่ือเพ่ิมความเขมขนของรสชาติ 
-รสชาติจืดไปตองใหเขมกวานี้ 
-ควรคลุกเคลาเครื่องปรุงใหเขากันเพราะเวลาที่นําไปทอดรสชาติจะไดเหมือนกัน 
-สรางรสชาติใหกลมกลอม รสชาติออนไป 
-ควรมีรสชาติที่แตกตาง 
-รสชาติยังขาดหวาน 
-ชิ้นเล็กไป 

ราคา 
-ราคาอยูในเกณฑแเหมาะสม 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
-ควรจัดบูธเพ่ือใหลูกคาชิมผลิตภัณฑแ 
-ควรมีการจัดจําหนายตามรานคาทั่วไป 
-หาซื้อยาก 
-ควรจัดสงตามรานคาปลีก/มินิมารแท 
-ควรสงขายใหทั่วพ้ืนที่ 

การส่งเสริมการขาย 
-เนนสงเสริมโดยจุดเดนเพื่อสุขภาพ 
-ควรมีการลดราคาเม่ือมีการซื้อเยอะ 

 

สรุป 
มรดกวัฒนธรรมอาหาร ภูมิปใญญา และความหลากหลายของทองถิ่น ทําใหผลิตภัณฑแอาหารชุมชนมีมิติ

เอกลักษณแ มีเสนหแ ผลิตภัณฑแอาหารทองถิ่นควรประกอบไปกับการรวมแรงรวมใจกันพัฒนาและสรางระบบ
คุณภาพ และการบริหารจัดการอยางตอเนื่องในแตละชุมชนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมอยางตอเนื่องและยั่งยืน    
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บทสรุป 
 การบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชนบานปากคลอง ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงคแเพ่ือการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา การพัฒนาผลิตภัณฑแอาหาร และการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑแ เพ่ือสรางอาชีพเสริมใหแกชุมชน เพ่ิมรายไดใหแตละครัวเรือน เกิดการเรียนรูและพ่ึงพาตนเอง 
การดําเนินงานอยูในชวงเดือนเมษายน พ.ศ.2559 แบงออกเปๅน 2 กิจกรรม คือ 1) การสงเสริมทักษะและอบรม
อาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา และ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑแอาหารสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจากการ
ใหบริการวิชาการ กลุมวิสาหกิจชุมชนไดมีการนําไปใชประโยชนแดานการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงหอยแมลงภู ก าร
พัฒนาผลิตภัณฑแขาวเกรียบปลาผสมฟใกทองและมันเทศ ซึ่งผลิตภัณฑแดังกลาวสามารถพัฒนาเปๅนผลิตภัณฑแที่
จําหนายเชิงพาณิชยแ สรางรายไดใหแกสมาชิกกลุมได  
 

ค าส าคัญ: การจัดการความรู  ความเขมแข็งและยั่งยืน  ชุมชนปากคลอง จังหวัดตรัง 
 

Summary 
The objectives of academic services for strong and sustainable encouragement to Ban 

Pak-klong Borhin Subdistrict, Sikao District, Trang Province were aquaculture development, food 
product development, and food product storage to provide occupations, incomes, and learning. 
The services were operated on April 2016. The services were provided in 1) skill encourages and 
occupation training of aquaculture and 2) food product development for the community 
enterprises. The community enterprises took advantage of green mussel culture, mushroom 
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cultivation, and crisp fish-cakes mixed pumpkin and sweet potato. All products can be 
developed into commercial products which make more income to the community enterprises. 
 

Key words: Knowledge Management, Strong and Sustainable, Pak-klong Community, Trang  
      Province  

บทน า 
การบริการวิชาการแกสังคม เปๅนกิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือ

เปๅนการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษา โดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ การบริการวิชาการแกสังคมเปๅนหนึ่ง
ในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่พึงใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตาม
ความถนัดและในดานความเชี่ยวชาญของคณาจารยแ โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน และ
สังคมโดยกวาง  การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปๅนการทําประโยชนแใหกับสังคมแลว คณะฯยังไดรับประโยชนแ
ในดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและประสบการณแของอาจารยแอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการ
เพ่ือใชประโยชนแทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารยแ และสราง
เครือขายกับหนวยงานตางๆ โดยเนนการนําผลจากการบริการทางวิชาการไปสูความยั่งยืนของชุมชนในระยะ 5 ป ี 

 ชุมชนประมงชายฝใๆง ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง เปๅนชุมชนที่คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี
การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ไดเขาไปพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง 
เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามศักยภาพที่มีอยู โดยประชากรในชุมชนประมงชายฝใๆงประกอบอาชีพการ
ทําประมงชายฝใๆงขนาดเล็กเปๅนอาชีพหลัก ซึ่งบางรายมีการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ําควบคูกันไป และแมบานชาวประมง
สวนหนึ่งมีการรวมกลุมกันเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑแสัตวแน้ํา จําหนายใหแกผูบริโภคทั้งภายในและนอกชุมชน การ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการจะประสบความสําเร็จได ตองอาศัยปใจจัยที่สําคัญ คือ การจัดการความรู 
(Knowledge management) ซึ่งเปๅนกระบวนการที่สําคัญในการจัดการความรูและภูมิปใญญาที่มีอยูในองคแกร ซึ่ง
กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปๅนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคแกรสามารถเขาถึงความรู
และพัฒนาตนเองใหเปๅนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคแกรมีความสามารถในเชิง
แขงขันสูงสุด นอกจากนี้ ยังเปๅนการพัฒนาดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร 
และการพัฒนาองคแกรไดอยางครบถวน (พรพิมล, 2550) 

ดังนั้น คณะฯ ถือวาการจัดการความรูที่เรียนจากการปฏิบัติเปๅนปใจจัยสําคัญ ทําใหเกิดประสบการณแ และ
เกิดแนวทางของการปฏิบัติที่ดี (Best-practice) เพ่ือใหคนรุนหลังนําไปศึกษา นําไปใชประโยชนแ และนําไปตอยอด
ความรูตอไป เพราะสถานศึกษาเปๅนองคแกรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของคนในสังคมทุกระดับ ให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้น คณะฯ จึงไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมในพ้ืนที่ชุมชนบอหิน 
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
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ภาพที่ 1 การประชุมคณะทํางานรวมกับ         
ผูนําชุมชนบานปากคลอง 

วิธีการด าเนินงาน 

1. การวางแผน 
ประชุมคณะทํางานและพิจารณาแนวทางในการ

ดําเนินโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยไดโดยใชผลการสํารวจความตองการของ
ชุมชน และผลการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณที่ผานมา มาปรับปรุงการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณปใจจุบัน โดยรวมกันวางแผนการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการระหวางหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและผูนําชุมชนรวมถึงการประชาสัมพันธแ
กิจกรรมตางๆ ของโครงการฯ  

2. การด าเนินงาน 
2.1 ดําเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการทางดานสงเสริมทักษะและอบรมอาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตวแ

น้ํา โดยรวมกันระหวางอาจารยแ นักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการประมงและชุมชนบอหิน  
2.2 ดําเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑแอาหารสําหรับกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน โดยรวมกันระหวางอาจารยแ นักศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑแประมงและชุมชนบอหิน  

3. การประเมินผล 
ติดตามสรุปผลกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมและรายงานผลตอคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะฯ และ

ดําเนินกิจกรรมการเสวนารายงานผลการดําเนินงานสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงานร วมกับชุมชน 
รวมถึงประเมินผลความพึงพอใจ ติดตามผลการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

4. น าผลมาปรับปรุงการท างาน 
คณะกรรมการประเมินความสําเร็จโครงการบริการวิชาการ จัดทําสรุปและรายงานผลความสําเร็จตอ

คณะกรรมการประจําคณะ 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
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 กําหนดกลุมเปูาหมาย โดยการสอบถามจากนายกองคแการบริหารสวนตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง พบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนมีดวยกันหลายกลุม แตกลุมที่มีความเขมแข็งและเหมาะสมกับความรูความสามารถ
ของอาจารยแและสาขาตางๆ ที่คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการประมงจัดการเรียนการสอนอยู คือ กลุม
วิสาหกิจเลี้ยงปลาในกระชังบานปากคลอง  และกลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง ตําบลบอหิน อําเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง 
 2. การก าหนดประเด็นความรู้ 

จากการสํารวจความตองการของกลุมวิสาหกิจเลี้ยงปลาในกระชังบานปากคลอง  และกลุมแมบาน
วิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบวา สมาชิกในชุมชนตองการใหคณะ
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการประมงใหความรูและฝึกทักษะทางดานตางๆ ดังนี้  

2.1 การสงเสริมดานการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา สมาชิกกลุมวิสาหกิจเลี้ยงปลาในกระชังบานปากคลอง ตองการ
เลี้ยงหอยแมลงภู ซึ่งในอดีตการเลี้ยงหอยแมลงภูเปๅนที่นิยมเลี้ยงกันในหลายครัวเรือน เนื่องจากเลี้ยงงาย ไมยุงยาก 
และสามารถเลี้ยงรวมกับสัตวแน้ําชนิดอ่ืนได แตไดหยุดชะงักไปเนื่องจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สึนามิ ซึ่งสราง
ความเสียหายที่สําคัญแกการประกอบอาชีพทางการประมง สมาชิกกลุมจึงตองการมีความรูและฝึกทักษะดานการ
เลี้ยงหอยแมลงภูเพ่ือเปๅนการประกอบอาชีพเสริม 

2.2 การสงเสริมดานการพัฒนาผลิตภัณฑแอาหาร สมาชิกกลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง 
ตองการพัฒนาผลิตภัณฑแขาวเกรียบปลาใหมีรสชาติที่หลากหลาย ซึ่งเปๅนกิจกรรมที่ตอเนื่องจากโครงการบริการ
วิชาการปีที่ผานมา โดยสาขาอุตสาหกรรมอาหารไดใหความรูและฝึกทักษะแกกลุมดานการแปรรูปขาวเกรียบปลา 
ปลาหยอง และนัตเก็ตปลา ผลิตภัณฑแทั้ง 3 ชนิด ดังกลาว สามารถนําไปจําหนายใหแกผูบริโภคทั้งในและนอก
ชุมชนได โดยเฉพาะขาวเกรียบปลาที่เปๅนที่รูจักและเปๅนของฝากจากชุมชนบานปากคลองได ดังนั้น สมาชิกกลุมจึง
สนใจพัฒนาความหลากหลายของรสชาติขาวเกรียบปลาโดยการใชพืชหรือสมุนไพรที่เปๅนประโยชนแตอผูบริโภค 

 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการประมง ไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม ณ ที่ทําการกลุม

แมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งจากการกําหนดประเด็นความรูของ
แตละชุมชน คณะฯ ไดสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยแที่มีประสบการณแในการดําเนินงานทั้งระดับนโยบายและผู
ปฏิบัติ จัดทําโครงการบริการวิชาการ เพ่ือถายทอดความรู เทคนิควิธีการแกผูรวมกิจกรรม โดยการวางแผนการ
บริการวิชาการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาไปสูการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยในสาขาตางๆ โดยแบงเปๅน
กิจกรรมยอย ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมโครงการบริการวิชาการทางดานสงเสริมทักษะและอบรมอาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา ใน
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 จัดโดยสาขาเทคโนโลยีการประมง ไดผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ 

 3.1.1 ผลผลิต จํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด 30 คน 
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3.1.2 ผลลัพธแ สมาชิกกลุมวิสาหกิจเลี้ยงปลาในกระชังบานปากคลอง ไดพัฒนาความรูและทักษะ
ดานการเลี้ยงหอยแมลงภู ซึ่งกลุมเปูาหมายเคยเลี้ยงมากอนแตยังขาดความรูในการเลี้ยง  ภายหลังจากการอบรม
เชิงปฏิบัติการ กลุมวิสาหกิจชุมชนไดดําเนินการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแขวน ซึ่งไดนําไปแขวนบริเวณกระชังปลา
กะพง เปๅนการสรางรายไดเสริมใหกับสมาชิกกลุม และเปๅนการเพิ่มความหลากหลายของผลผลิตสัตวแน้ําแกผูบริโภค
ดวย นอกจากนี้ กลุมเปูาหมายยังไดรับความรูเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลากะพงตนทุนต่ํา เพ่ือลดตนทุนในการ
เลี้ยงปลากะพง 
  3.1.3 การบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย นําไปใชในรายวิชา ปฏิบัติการทาง
เพาะเลี้ยงสัตวแน้ําชายฝใๆง และการบริหารธุรกิจประมงขนาดกลางและขนาดยอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
และบูรณาการกับงานวิจัยเรื่องการเลี้ยงปลากะพงขาวรวมกับหอยแมลงภูแบบผสมผสานในบอดิน และการทดลอง
ใชกากเนื้อเมล็ดในปาลแมน้ํามันหมักเพ่ือลดตนทุนคาอาหารสําหรับการเลี้ยงปลากะพงขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กิจกรรมการใหบริการวิชาการดานสงเสริมทักษะและอบรมอาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ขนาดของหอยแมลงภูกอนและหลังการจัดกิจกรรมการใหบริการวิชาการเปๅนระยะเวลา 4 เดือน 
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3.2 กิจกรรมโครงการบริการวิชาการทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑแอาหารสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน  ใน
วันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2559 จัดโดยสาขาอุตสาหกรรมอาหาร ไดผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้ 

3.2.1 ผลผลิต จํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด 30 คน 
3.2.2 ผลลัพธแ สมาชิกกลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง ไดเรียนรูและฝึกทักษะการผลิต

ขาวเกรียบปลาผสมฟใกทองและขาวเกรียบปลาผสมมันเทศ โดยชุมชนมีสวนรวมในการคักเลือกสวนผสมของ
ผลิตภัณฑแ และวัตถุดิบที่ใชในการผลิต นอกจากนี้ ยังมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการผลิตดวย 
สงผลใหกลุมวิสาหกิจชุมชนปากคลองมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเปๅนการเสริมสรางอาชีพใหกับชุมชน  อีกทั้งเปๅนแหลง
เรียนรูแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังไดพัฒนาบรรจุภัณฑแ และสลากผลิตภัณฑแจนเปๅนสินคาที่
จําหนายเชิงพาณิชยแได โดยไดขายในหมูบาน ขายตามรานขายของที่ระลึก และขายในงานแสดงสินคา OTOP 
ตางๆ ที่หนวยงานราชการจัดขึ้น  

 3.2.3 การบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย นําไปใชในรายวิชา เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และบูรณาการกับงานวิจัยเรื่องการประยุกตแใชระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางดานอาหารในผลิตภัณฑแที่ใชวัตถุดิบจากสัตวแน้ํา 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 กิจกรรมบริการวิชาการดานการพัฒนาผลิตภัณฑแอาหารสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง 
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 4. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ 
โครงการบริการวิชาการแกสังคมเปๅนโครงการที่มีประโยชนแและคุณคาตอสถาบัน ในการถายทอดความรู

และประสบการณแจากบุคลากรที่มีความรูความสามารถสูชุมชน เพื่อความเขมแข็งและยั่งยืนของชุมชน นักศึกษาได
เรียนรูในการใหบริการวิชาการแกสังคมสอดคลองกับภารกิจของคณะฯ ในการใหบริการ สงผลตอการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ พัฒนาการเรียนการสอน อาจารยแมีการพัฒนาความเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยมีปใจจัยที่กอใหเกิด
ความสําเร็จ ดังนี้ 

4.1 มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานชุมชนทองถิ่น ในการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชนและสังคม  

4.2 มีการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและมีการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน  
4.3 มีการเสริมสรางพัฒนาคณาจารยแและนักศึกษาในการดูแลชุมชนและสังคม   
4.4 มีการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 

 

สรุป 
คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีการ

ดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชนเพ่ือความเขมแข็งและยั่งยืนของชุมชนบานปากคลอง ตําบลบอหิน อําเภอ
สิเกา จังหวัดตรัง โดยหนวยงานภายนอกที่ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการ นอกจากองคแการ
บริหารสวนตําบลบอหิน ที่ทําบันทึกความรวมมือ (MOU) ทางดานบริการวิชาการแกสังคมระหวางคณบดี คณะ
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการประมงแลว ยังมีกลุมเปูาหมาย คือ วิสาหกิจชุมชนแมบานปากคลอง กลุมวิสาหกิจ
เลี้ยงปลาในกระชังบานปากคลอง สวนหนวยงานภายใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่เขาไปรวมมือกันบริการ
วิชาการ นอกจากคณะฯ แลวยังมี วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง นอกจากนี้ กลุมชุมชนบานปากคลองยังไดรับการสนับสนุนความรูและฝึกทักษะจากหนวยงานภายนอกอ่ืนๆ 
เชน เกษตรกรอําเภอ การศึกษานอกโรงเรียน พัฒนากรอําเภอ และธนาคารออมสิน เปๅนตน ดังนั้ น กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแมบานปากคลอง จึงเสมือนเปๅนสื่อกลางระหวางหนวยงานภายนอกอ่ืนๆ หนวยงานภายใน มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง และคณะฯ สามารถดําเนินงานจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคมรวมกันในการพัฒนากลุม
ตอไปในอนาคต 
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การพัฒนาชุมชนต้นแบบสหกรณ์ สมุนไพรสกลนคร จ ากัด 
Community development cooperative Herb Sakon nakhon Ltd. 
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บทสรุป 

 ปริมาณการใชสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้นทั้งในระบบสาธารณสุขของรัฐ และในชุมชนโดยหมอพ้ืนบาน ทําให
ตองสั่งซื้อวัตถุดิบสมุนไพรจากตลาดกลางมาใชปริมาณมาก แตมีเครือขายหลายชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตและ
แปรรูปสมุนไพร ไดเริ่มดําเนินการปลูกและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร โดยการรวมกลุมรวบรวมพืชสมุนไพรที่อยูใน
ชุมชนไดหลากหลายชนิด ในการสนับสนุนจากกองทุนภูมิปใญญาการแพทยแแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข แตมี
ขอจํากัดดานระยะทางแตละชุมชนไกลการขนสงวัตถุดิบชา เทคนิคการเก็บและแปรรูปสมุนไพรแตละชนิดที่
ตางกัน วัฒนธรรมของแตละชุมชนมีหลายกลุมชาติพันธุแตางกัน  รวมถึงปใจจัยการผลิตในการดําเนินการ ซึ่งเปๅน
สาเหตุใหผลิตวัตถุดิบสมุนไพรปริมาณไมเพียงพอตอความตองการใชภายในจังหวัดสกลนคร และคุณภาพของ
สมุนไพรต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด ดังนั้นจึงไดดําเนินโครงการคลังวัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพรจังหวัดสกลนคร 
โดยความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือจัดการผลิตและแปรรูปสมุนไพรที่เหมาะสม 

ค าส าคัญ: สหกรณแ  สมุนไพร  สกลนคร 

Summary 

 The use of herbs growing in the state health system. And in the community, traditional 
healers The need to purchase herbs from mid-market to large quantities. However, there are 
several networking community with the potential to produce and processed herbs. Has begun 
to grow herbs and raw materials. By grouping together plants were in various communities. In 
support of the Fund wisdom medicine Thailand. Ministry of Public Health However, there are 
restrictions on the distance of each community far slower material transport. Each herb 
collection and processing techniques differ. The culture of each community, there are many 
different ethnic groups. The inputs to the process. This causes the production of raw herbs 
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insufficient demand within the province. And the quality of herbs under the standards. 
Therefore, project finance, raw materials and processed medicinal province. In cooperation with 
other agencies. To manage the production and processing of herbs. 

Key words:  Cooperative, Herbs, Sakon Nakhon 

บทน า              

ความต้องการใช้ยาสมุนไพร การที่สกลนครเปๅนจังหวัดตนแบบดานการแพทยแแผนไทยโดยมีการ
ใหบริการการแพทยแแผนไทยในสถานพยาบาลทุกแหง ทั้งโรงพยาบาลประจําอําเภอ และ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ ทั้งยังมีโรงพยาบาลการแพทยแแผนไทยเฉพาะทางอีก 2 แหง ไดแก โรงพยาบาลการแพทยแแผนไทยดาน
มะเร็ง วัดคําประมง และโรงพยาบาลการแพทยแแผนไทยสกลนคร หลวงปูุแฟฺบ สุภัทโท  ซึ่งสถานพยาบาลที่กลาว
มาไดสั่งยาสมุนไพรสวนใหญมาจากหางรานจํานายยาสมุนไพรตลาดกลางแถบกรุงเทพและปริมณฑล และปริมาณ
ความตองการเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ ดังนั้นจําเปๅนตองวางแผนการผลิตโดยดวน 

การสร้างรายได้เสริมจากการท านา การปลูกสมุนไพรสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน ปลูกสมุนไพร
เปๅนพืชหลัก หรือตามแนวรั้วในบริเวณบาน ตามที่วางในนา หรือปลูกแซมไมอ่ืนที่ปลูกในสวน โดยที่เกษตรกรไม
ตองเพ่ิมที่ดิน แตเปๅนการใชพื้นที่ดินใหเกิดประโยชนแเพิ่มขึ้น ทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการขายสมุนไพรเสริมรายได
จากการทํานา สามารถขยายกําลังการผลิตสมุนไพรเพื่อเปๅนอาชีพใหมใหแกชาวบานไดอีกดวย 

 การลดการเก็บสมุนไพรจากป่าธรรมชาติ พืชสมุนไพรสวนใหญสามารถปลูกและเจริญเติบโตไดดีใน
จังหวัดสกลนคร แตไมมีการแนะนําสงเสริมใหมีการปลูก ดังนั้นเมื่อจําเปๅนตองใชยาสมุนไพร ชาวบานมักจะเก็บ
ผลผลิตสมุนไพรหลายชนิดเก็บไดจากปุาธรรมชาติ เชน ปุาภูพาน ปุาภูลังกา ปุาดอนปูุตา ปุาชุมชนตางๆ โดยเขา
ไปตัดเอามาใชทํายาสมุนไพร หรือจําหนายไปยังรานขายยา ทําใหพรรณไมหลายชนิดถูกทําลายบางชนิดเริ่มสูญ
พันธแไปจากปุา เชน ตูมกาแดง ประดงเลือด จันแดง ตูมกาทอง กวาวเครือขาว เปๅนตน การสงเสริมใหเกษตรกร
ผลิตสมุนไพรทําใหเกิดการเรียนรู วางแผน และพัฒนาระบบการใชสมุนไพรแบบยั่งยืน ลดปใญหาการเก็บสมุนไพร
จากแหลงธรรมชาติ 

 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคแ เพ่ือใหมีปริมาณสมุนไพรเพียงพอตอความตองการใชในงาน
สาธารณสุข ทั้งชนิดและปริมาณของสมุนไพร  เพ่ือลดปริมาณการซื้อวัตถุดิบยาสมุนไพรจากตลาดกลาง และ
เพ่ือใหไดชุมชนตนแบบในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรปลอดสารพิษของจังหวัดสกลนคร 

วิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรม ประชุมสรางการเรียนรูเสริมสัมพันธแในกลุมสูเปูาหมาย  
     หนวยงานดําเนินการ สาขาวิชาการแพทยแแผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน 
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- รายละเอียดกิจกรรม จัดประชุมยอยในแตละชุมชน จํานวน 10 ชุมชนๆ ละ 1 ครั้ง  
   - รายละเอียดกิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนองคแความรูการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรแกสมาชิก  
        - รายละเอียดกิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนองคแความรูการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรขั้นตน 

- รายละเอียดกิจกรรม จัดประชุมสรุปผลการดําเนินกิจกรรม ปใญหาอุปสรรคแ กําหนดแผนกิจกรรมในป ี
  ถัดไป และจัดตั้งสหกรณแการผลิตสมุนไพร  

 กิจกรรม การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรในแตละชุมชน             
หนวยงานดําเนินการ สาขาวิชาการแพทยแแผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน 

- รายละเอียดกิจกรรม สนับสนุนพันธุแพืชสมุนไพรและปใจจัยการผลิตเบื้องตน ใหกับกลุมเกษตรกรและ
สมาชิกสหกรณแสมุนไพรสกลนคร จํากัด 

กิจกรรม การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร                
หนวยงานดําเนินการ สาขาวิชาการแพทยแแผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน 

   - รายละเอียดกิจกรรม ใหความรูและการสนับสนุนอุปกรณแการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร  เชนถังอบ
สมุนไพร เครื่องหั่นสมุนไพร   

 กิจกรรม การจัดตั้งสหกรณแผลิตและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร      
    หนวยงานดําเนินการ สาขาวิชาการแพทยแแผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน 
   - รายละเอียดกิจกรรม จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการจัดซื้อวัตถุดิบสมุนไพร ซึ่งไดจดทะเบียนสหกรณแ
สมุนไพรสกลนคร จํากัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธแ 2559  
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

 การดําเนินโครงการนี้ไดผลเปๅนที่นาพอใจและมีเสียงตอบรับการเขารวมอยางตอเนื่อง ไดมีจากการเปิด
บริษัทประชารัฐ การใหความรวมมือสนับสนุนของจังหวัดสกลนคร ในการเปๅนเมืองสมุนไพรตนแบบของประเทศ 
รวมกับภาคีเครือขาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร ไดใหสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม เกษตรจังหวัดสกลนคร ใหความรวมมือดานการใหความรูเกี่ยวกับ
การเพาะปลูกสมุนไพร สํานักงานพาณิชยแจังหวัดสกลนคร และสหกรณแจังหวัดสกลนคร ใหการสนับสนุนดานการ
จดทะเบียนสหกรณแ และการจัดซื้อจําหนายของสมุนไพรในอนาคต และหนวยงานอ่ืน ๆ อีกมากมาย การ
กําหนดการจัดโครงการ จึงทําใหการประสานงานของแตละหนวยงานภาคี ไมมีขอบกพรองและเปๅนไปในทิศทาง
เดียวกัน ในกิจกรรมที่กําหนด  
 ทําใหมีแนวทางในการนําผลการดําเนินงานและผลลัพธแที่ไดนั้น สามารถเปๅนแบบอยางที่ดีและเปๅนแนว
ทางการพัฒนาประเทศ ที่เกิดจากการบริการวิชาการแบบมีสวนรวม เพ่ือเปๅนการสรางชุมชนที่เขมแข็งตอไป  
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สรุป 

สกลนคร เปๅนจังหวัดตนแบบดานการแพทยแแผนไทยของประเทศ การสนับสนุนการดูแลสุขภาพของ
ชุมชนแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน เปๅนกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ผานแผนงานพัฒนาภูมิ
ปใญญาทองถิ่นดานสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน  โดยมูลนิธิสุขภาพไทย เริ่มเมื่อปี 2550 โดยการนําคณะ
หมอพ้ืนบานสกลนครจํานวน 18 คน และผูเรียนรู จํานวนมากวา 30 คน ออกคาราวานหมอพ้ืนบานสัญจร โดย
ใหบริการดูแลรักษาสุขภาพผูปุวยในเขต อ.กุสุมาลยแ จ.สกลนครทุกเดือนเปๅนเวลานาน   1 ปี พบมีผูปุวยมารับ
บริการจํานวนมากกวา 150 ราย/ครั้ง และ เริ่มนํานักศึกษาจากสาขาวิชาการแพทยแแผนไทยเขารวมกิจกรรมศึกษา
เรียนรูไปพรอมกัน  ไดมีการสัญจรออกใหบริการในพ้ืนที่ของอําเภออ่ืนๆทั่วจังหวัดสกลนคร ในปี 2552 มีผูปุวยมา
รับบริการเกือบ 5,000 ราย ทําใหหมอพ้ืนบานไดเกิดความรู ทักษะ และประสบการณแจากการใหบริการตรวจ
รักษาโรคแกผูปุวยจํานวนมาก ทั้งจากหมอพ้ืนบาน ผูเรียน และนักศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสใหผูปุวยในพ้ืนที่ไดรับการ
รักษา สรางประสบการณแหมอพ้ืนบาน และเกิดการพัฒนาเครือขายหมอพ้ืนบานในพ้ืนที่อ่ืนจนเปๅนที่รูจัก เกิดการ
ยอมรับและความสนใจจากหนวยงานราชการอ่ืนๆ เชน องคแการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร และ เทศบาลตางๆ 
จากคนทั่วไปทั้งจังหวัดสกลนคร  ดังนั้น การจัดกิจกรรมคาราวานหมอพ้ืนบานในปี 2553 จึงไดรับการสนับสนุน
งบประมาณบางสวนจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น แตจํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมนอยลง ทําใหผูปุวยไปรับ
การรักษาที่บานของหมอพ้ืนบานมากขึ้น ดังนั้นจึงตองหันพัฒนาบานหมอใหพรอมสําหรับการบริการผูปุวย และมี
การจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทยแแผนไทยสกลนคร หลวงปูุแฟฺบ สุภัทโท สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน เพ่ือสถานที่ใหบริการรักษาโรคดวยกรรมวิธีทางการแพทยแพ้ืนบาน และการแพทยแแผนไทย เปๅนที่ฝึกทักษะ
ภาคปฏิบัติแกนักศึกษา ทั้งยังเปๅนการอนุรักษแและเสริมสรางการใชประโยชนแจากฐานทรัพยากรใหมั่นคงแกชุมชน
ตลอดไป 

บรรณานุกรม 

คูมือการขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑแเสริมอาหาร กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด. 2549. กองควบคุมอาหาร 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ. 

โครงการสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน. 2547. คูมือสมุนไพร เลมที่ 1. สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 
สาธารณสุข. กรุงเทพฯ.   

โครงการพัฒนาเทคนิคการทํายาสมุนไพร. 2524. การใชสมุนไพร เลม 2. คณะเภสัชศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแนวปฏิบัติที่ด ีในการถ่ายทอดวิธีการสอนร้องเพลงเรือ 
โดยใช้แบบฝึกการอ่านร้อยกรองเป็นท านองเพลงเรือ  

ศุภชาติ เสถียรธนสาร1  
ชาสินี สําราญอินทรแ1 

คณะศิลปะศาสตรแ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
E-mail:  AJ.MUAK@gmail.com 

 

บทสรุป 

      การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปๅนแนวปฏิบัติที่ดีในการถายทอดวิธีการสอนรองเพลงเรือเปๅนวิธีการ
วิจัยโดยมีวัตถุประสงคแในการสรางแบบฝึกการอานรอยกรองเปๅนทํานอง ประเภทเพลงเรือ ใหนักเรียน สามารถฝึก
รองเพลงเรือได โดยผูวิจัยไดศึกษารวบรวมองคแความรู ภูมิปใญญาเพลงเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลวนํามา
สรางเปๅนแบบฝึกการรองเพลงเรือ เพ่ือหาแนวทางสืบสาน สืบทอดเพลงเรืออยุธยา และใชในการอนุรักษแแบบรวม
สมัย กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดไผโสมนรินทรแ และโรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ 
ผูวิจัยวิเคราะหแขอมูลโดยเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอน เรียน ( Pretest ) และหลังเรียน ( Posttest ) จากการ
ประเมินผลการอานรอยกรองเปๅนทํานอง (เพลงเรือ) โดยใชคา t-test 
              ผลการวิเคราะหแพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานรอยกรองเปๅนทํานอง (เพลงเรือ) ของนักเรียนที่เรียนดวย
แบบฝึกหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยผูเรียนสามารถรองเพลงเรือตามแบบฝึกท่ีสรางขึ้นไดเมื่อการวิจัยประสบผลดี  
จึงนําวิธีการตามกระบวนการวิจัยดังกลาวถายทอดใหกับคณะครู  นักศึกษาและผูสนใจไดเรียนรูตามรูปแบบ  KM 
( Knowledge Management )  เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีของประเทศไทยสืบไป 

ค าส าคัญ: เพลงเรือ  แบบฝึก     
Summary 
 Research to practice singing vessels. Students can sing. A research studies knowledge 
of thai folk barcarole. The research and knowledge about Ayutthaya Boat Song, information to 
build a singing boat. Guidelines for succession Ayutthaya Boat song and to preserve the old – 
fashioned. The samples were pretest and posttest scores primary School from students of two 
schools. The researchers compared the before and after learning and analyzed by using the     
t-test.  
 The results showed that after studying the songs  more from the teaching module. 
ereated by a KM tool the students ability of singing is different significantly. KM ( Knowledge 
Management ) process research and Thailand this tradition very well. 

mailto:AJ.MUAK@gmail.com
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บทน า  

      การวิจัยการพัฒนาแบบฝึกการอานรอยกรองเปๅนทํานอง  )เพลงเรือ   ( จัดทําโดย อาจารยแศุภชาติ เสถียร
ธนสาร และอาจารยแชาสินี สําราญอินทรแ อาจารยแประจําสาขาภาษา (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยไดเสนอโครงการวิจัยจากเงินอุดหนุนงานวิจัย   คณะศิลปศาสตรแ ประจําปี
งบประมาณ 2559   งานวิจัยนี้เปๅนการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยและการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมเขา
ดวยกัน ซึ่งผล  การวิจัยนี้สามารถเปๅนแนวผลิตบัณฑิตใหเห็นภาพกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งเปๅนสวนหนึ่งใน
เนื้อหารายวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication) ที่นักศึกษาตองเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
โดย กระบวนการวิจัยนี้ไดสรางตัวอยางองคแความรูดานการอาน การใชอวัจนภาษาในการสื่อสารผานการสอนรอง 
เพลงเรือใหกับกลุมตัวอยางนักเรียนสองโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือเปๅนการอนุรักษแและสืบทอด 
การรองเพลงเรือตามลักษณะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหคงอยู     และเมื่อผลการวิจัยประสบความสําเร็จ  ใน
การนําใชกับกลุมตัวอยางแลว จึงไดนําวิธีการที่ใชในกระบวนการวิจัยการสอนรองเพลงเรือตามขั้นตอน   ของแบบ
ฝึกดังกลาวนําเผยแพรสูคณาจารยแ นักเรียน  นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  ใหเปๅนลักษณะของการสอน  ซึ่งการ
ถายทอดองคแความรูนี้เปๅนไปตามรูปแบบการจัดการความรูเปๅนระยะๆ 

วิธีการด าเนินงาน 

           จากการศึกษารายวิชา Thai for Communication เพ่ือบูรณาการกับงานวิจัยและวางแผนดําเนินงาน 
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559) และศึกษาองคแความรูการรองเพลงเรือจากครูเพลงเรือของจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา แลวนําวิธีการรองเพลงเรือนั้นมาสรางเปๅนแบบฝึกและนําไปทดลองวิจัยใหกับนักเรียนกลุม  
ตัวอยางสองโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเปรียบเทียบการเรียนกอนและหลังการใชนวัตกรรมแบบฝึก 
ชวยรองเพลงเรือ จากนั้นจึงเผยแพรสูบุคลากรตางๆ ตามลักษณะรูปแบบของ KM ซึ่งสามารถสรุปเปๅนขั้นตอน 
การดําเนินตามตาราง ไดดังนี้ 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

             อาจารยแสาขาภาษา (ภาษาไทย) ทราบแนวสอนจากผูวิจัย และบุคลากรภายนอกตางๆ สามารถนํา 
วิธีการสอนการฝึกรองเพลงเรือตามกระบวนการวิจัยไปใชตอซึ่งสามารถอนุรักษแวัฒนธรรมประเพณีนี้ใหคงอยูได 
โดยมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนองคแความรูจากงานวิจัยที่ใชนวัตกรรมแบบฝึกชวยรองเพลงเรือใหกับบุคลากรทั้ง 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหทราบเมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยผศ.นันทวดี วงษแเสถียร รอง
คณบดีดานวิชาการและการวิจัย ไดเปๅนประสานใหอาจารยแศุภชาติ เสถียรธนสาร จัดกิจกรรม KM โดยนํา ผลงาน
การวิจัยมาเผยแพรสูคณาจารยแสาขาภาษา (ภาษาไทย) พรอมเชิญอ.ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี รองคณบดีดาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผศ.ศรีเวียง ไตรชิระสุนทร  อ.ชานนทแ เรียนกิจ และอ.พรทิพยแ ผลไพร เขารวม
ในการจัดเผยแพรองคแความรูสูอาจารยแ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ซึ่งอาจารยแศุภชาติ เสถียรธนสาร ได
ถายทอดองคแความรูที่ประสบผลสําเร็จจากงานวิจัยและแสดง หลักฐานความสําเร็จที่ใชฝึกนักเรียนไดผล พรอม
ถายทอดใหนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สอนอยู นําวิธีการของ อ.ศุภชาติ เสถียรธนสาร ไปสอนนักเรียนตามสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยใหรวมในกิจกรรมจิตอาสาได ซึ่งนําไปสู การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยอยางยั่งยืนตามภาพและ
ตาราง ดังนี้ 
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 จากการศึกษาขางตน พบประเด็นที่นาสนใจซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรองเพลงเรือดีขึ้น โดยมีความรูความเขาใจการรองเพลงเรือหลัง 

เรียนดีกวากอนเรียน เปๅนเพราะไดฝึกตามขั้นตอนของแบบฝึกที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยางเปๅนลําดับ 
ขั้นจากการฝึกแบงวรรค การใสอารมณแ และการผันเสียงวรรณยุกตแตามการเอ้ือนเสียง 

2. นักเรียนสามารถรองและทองจําบทรองเพลงเรือไดแมนยํา เพราะไดฝึกซ้ําบอยๆตามแบบฝึก ที่
สามารถฝึกอานดวยตนเองอยางซ้ําไปซ้ํามาได 

ผู้วิจัย KM ภายใน 

(Knowledge  
Management) 

KM ภายนอก 

(Knowledge 
 Management) 

นักศึกษาท่ีเรียน 

 วิชาการใช้
ภาษาไทย 

เพ่ือการสื่อสาร 

นักเรียน
โรงเรียน วัดไผ่

โสมนรินทร์ 

นักเรียน
โรงเรียน 

เทศบาลวัด
ตองปุ 

 โบราณ
คณิสสร 

สร้างองค์ความรู้ 

ภูมิปัญญาเพลงเรือ
ในจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา 

จากปราชญ์ 
ตัวแทน ศิลปิน และ
ผู้แทนชาวบ้านใน
ชุมชน 

สร้างคุณเอ้ือ  
    คุณอ านวย 

    คุณกิจ 

    คุณลิขิต 

    คุณประมวล 

เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การ 

บูรณาการการเรียน  
การสอน การวิจัย 
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

สร้างโมเดลปลา
ทู 

หัวปลา 

ตัวปลา 

หางปลา 

-สร้างพ้ืนฐาน 

การอ่านภาษาไทย 

ให้ชัดเจนตาม 

ขั้นตอนแบบฝึก 

-สร้างตัวอย่าง 

การเขียน
โครงการวิจัย  
ที่ปฏิบัติจริงจาก 

 อาจารย์ผู้สอน 

สร้างนักเรียนที่  
ร้องเพลงเรือได้ 

สร้างนักเรียนที่  
ร้องเพลงเรือได้ 

มีการบันทึกเพลง
เรือ 

มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้อาจารย์
ภาษาไทย 

ในมหาวิทยาลัย 

มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ครู
ภาษาไทย และ
บุคคลภายนอก 

มีการใช้ภาษาไทย
เพ่ือ 

การสื่อสาร เช่น  
สัมภาษณ์ จด
บันทึก  
ย่อความ เป็นต้น 

มีแนวทางสืบ
สาน สืบทอด
เพลงเรือ 

พร้อมท านุ
บ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม 

มีแนวทางสืบ
สาน สืบทอด
เพลงเรือ 

พร้อมท านุ
บ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม 

เกิดผลงานวิจัย 

เป็นแบบฝึก 

เกิดแผน 

ผลิตบัณฑิต 

เกิดโมเดล 

ปลาตะเพียน 

เกิดแนวทางสู่  
บัณฑิตนักปฏิบัติ 

เกิดการอนุรักษ์  
แบบร่วมสมัย 

เกิดการ
อนุรักษ์  

แบบร่วมสมัย 
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3. ผลของการวิจัยสามารถถายทอดวิธีการสอนใหกับผูอ่ืนตามขั้นตอน KM ไดและเกิดแนว 
ความคิดวา ควรใชวิธีตามแบบฝึกนี้สรางเปๅนแบบฝึกรองเพลงพื้นบานอื่นๆ ตอไปและ จัดการ
ความรูสูผูอื่น อันจะเกิดผลใหทุกฝุายทํานุศิลปวัฒนธรรมไดอยางยั่งยืน 

 
สรุป 
          การดําเนินโครงการวิจัยการพัฒนาแบบฝึกการอานรอยกรองเปๅนทํานอง  )เพลงเรือ) สําหรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่   1-6  โรงเรียนวัดไผโสมนรินทรแ และโรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ   ตําบลบานเกาะ  อําเภอ 
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นี้กลาวไดวาคณะผูวิจัยไดถายทอดกระบวนการการเรียนรูประเพณี 
อันล้ําคาเรื่องเพลงเรือ ซึ่งเปๅนแนวปฏิบัติในการบูรณาการเรียนการสอนการวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ดวยเพลงเรือ โดยตระหนักในคุณคาตางๆท่ีวา เพลงพื้นบานประเภทเพลงเรือเปๅนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมา
หลายชั่วอายุคน อยูคูกับวิถีชีวิตริมน้ําของชุมชนคนอยุธยามาอยางยาวนาน และควรสืบทอดใหคงอยูถึงปใจจุบัน 
          การดําเนินโครงการวิจัย  การพัฒนาแบบฝึกการอานรอยกรองเปๅนทํานอง  )เพลงเรือ  ( ในอําเภอพระนคร- 
ศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ จึงสรางขึ้นดวยใจรักและพรอมเผยแพรวิธีวิจัย (KM) ตอไปอยางยั่งยืน โดย
มีความทาทายตอไปในการดําเนินงานคือ การใชวิธีการตามแบบฝึกนี้สรางเปๅนแบบฝึกรองเพลงพ้ืนบานอ่ืนๆ และ
จัดการความรูถายทอดไปสูผูอ่ืน อันจะเกิดผลใหทุกฝุายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางยั่งยืน 
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การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสร้างธุรกิจใหม่ : 
วิชาที่มหาวิทยาลัยได้สอน + ประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยสอนไม่ได้ 

 

Entrepreneurship of New Ventures Creation : Subject that can be Taught by 
University and Experience that cannot be Taught by University 

 

ฐปณี  รัตนถาวร1  
พรชัย  จิตติวสุรัตนแ1  

อาจารยแ สาขาสถาปใตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 
คณะสถาปใตยกรรมศาสตรแและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรแ  

E-mail: tapanee.r@rmutr.ac.th , pornchai.j@rmutr.ac.th 
 

บทสรปุ 
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การเปๅนผูประกอบการเพ่ือสรางธุรกิจใหม : วิชาที่มหาวิทยาลัยไดสอน + 

ประสบการณแที่มหาวิทยาลัยสอนไมได” เปๅนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา  ARC 4319 การเปๅน
ผูประกอบการเพ่ือสรางธุรกิจใหม ในสาขาวิชาสถาปใตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปใตยกรรม
ศาสตรแและการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทรแ ที่มุงใหผูเรียนไดใชทักษะในการฝึกคิด วิเคราะหแ วางแผนและ
ดําเนินการทดลองฝึกปฏิบัติเปๅนผูประกอบการในพ้ืนที่ชุมชน แทนรูปแบบการเรียนแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติดวย
แบบฝึกหัดตามวัตถุประสงคแของรายวิชาอยูเพียงในชั้นเรียน เพ่ือใหนักศึกษาเกิดทักษะและประสบการณแที่ชวย
สรางเสริมใหเกิดองคแความรูใหมจากสถานการณแจริง  โดยใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) เขามามีสวน
ในการจัดการเรียนการสอน ไดแก การสรางชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) แหลงผูรูในองคแกร 
(Center of Excellence-CoE) และการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review-AAR)  รวมทั้งใชแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แกนักศึกษาประกอบกัน เพ่ือใหเปๅนไป
ตามวัตถุประสงคแรายวิชา ผลจากการจัดการเรียนการสอนพบวา นักศึกษามีทักษะการเปๅนผูประกอบการทั้งดาน
การใชความคิดเชิงวิจารญาณ (critical thinking) และความคิดสรางสรรคแ (creative thinking) ในการออกแบบ
ธุรกิจของตนเองไดมากขึ้นและสอดคลองกับทักษะวิชาชีพสถาปใตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture) ที่กําลัง
ศึกษาอยู อีกทั้งผลงานที่ไดทําการออกแบบสามารถนําไปเปๅนตนแบบสินคาที่ระลึกใหแกชุมชนเพ่ือจัดจําหนาย
ตอไป 

ค าส าคัญ: ผูประกอบการ  การสรางธุรกิจใหม  ธุรกิจสรางสรรคแ  ประสบการณแ  หองเรียน 
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Summary  

Good practices on "Entrepreneurship of New Ventures Creation is a subject that can be 
taught by university and experience that cannot be taught by university” is teaching activities in 
ARC 4319, Entrepreneurship of New Ventures Creation, Department of Architecture and Urban 
Design, Faculty of Architecture and Design, Rajamangala University of Technology Rattanakosin.  
The purposes of this class are to train students to use critical thinking skills, to formulate a plan, 
and to simulate themselves to be entrepreneurs on a field in an urban area instead of learning 
by lecture and exercises in the classroom. This class also provides students experience and 
skills learning on the field by using knowledge management as a part of teaching. The learning 
practice such as Community of Practice-CoP, Center of Excellence-CoE, After Action Review-AAR, 
and the 21st Century Learning Skills are all teaching convergence to achieve to subject 
purposes. The results from this teaching revealed that students had gained entrepreneurial 
skills, critical thinking skills, and creative thinking skills to their business model and corporate 
with their professional skill in urban architecture. Moreover, the students’ designs could be used 
as souvenir prototype of the community for selling distribution in the near future. 
 

Key words: Entrepreneurs, Creative Business, New Ventures Creation, Experience, Classroom 

บทน า 

การเปๅนผูประกอบการเพ่ือสรางธุรกิจใหม (Entrepreneurship of New Ventures Creation) เปๅน
รายวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรสถาปใตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปใตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 
คณะสถาปใตยกรรมศาสตรแและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรแ ซึ่งมีนโยบายจัดการ
เรียนการสอน ตามวิสัยทัศนแของมหาวิทยาลัย ในการเปๅนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงสังคมการประกอบการ (The 
leading University of Entrepreneurs) และสอดคลองกับพันธกิจในการผลิตบัณฑิตดานศิลปวิทยาที่มีคุณภาพ 
สามารถกาวสูสังคมการประกอบการ รวมทั้ง สามารถสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐแ นวัตกรรม และงานสรางสรรคแที่มี
คุณคา ทีต่อบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนในรายวิชา ARC  
4319 การเปๅนผูประกอบการเพ่ือสรางธุรกิจใหม (Entrepreneurship of New Ventures Creation) มี
วัตถุประสงคแเพ่ือตองการใหนักศึกษามีคุณลักษณะ ทักษะ บทบาทและความรับผิดชอบของการเปๅนผูประกอบการ  
มีความเขาใจรูปแบบของการประกอบธุรกิจ กฎหมายหรือระเบียบที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ ความ
รับผิดชอบตอสังคมและจริยธรรมของผูประกอบการ การจัดทําแผนธุรกิจ ประกอบดวย การวิเครา ะหแ
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สภาพแวดลอม การวางแผนเชิงกลยุทธแ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารจัดการ และแผนการเงิน การ
นําเสนอแผนงานหรือโครงการ เพ่ือเตรียมความพรอมในการสรางธุรกิจและการเปๅนผูประกอบการดาน
สถาปใตยกรรม  งานออกแบบและงานกอสราง (หลักสูตรสถาปใตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปใตยกรรม
และการออกแบบชุมชนเมือง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ดวยพื้นฐานของนักศึกษาในสาขาวิชาสถาปใตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง มีทักษะความรูดานการ
ออกแบบสถาปใตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมืองควบคูกัน ภายใตหลักการและวัตถุประสงคแของหลักสูตรฯ ที่
ตองการผลิตบัณฑิตสถาปนิกที่มีความรูความสามารถดานการออกแบบอาคารแนวราบและผังชุมชนเมือง ตลอดจน
ปรับปรุงพัฒนาชุมชนเดิมใหอยูในสภาพที่ดี เพ่ือใหผลการปฏิบัติมีสวนสรางสรรคแชุมชนใหเขมแข็ง สอดคลองกับ
นโยบายของประเทศ นับวานักศึกษาตองมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการใชความคิดสรางสรรคแ
เพ่ือพัฒนาเมือง (urban development) อนุรักษแเมือง (urban conservation) หรือฟ็ืนฟูเมือง (urban 
redevelopment) ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เหมาะสม เพ่ือสงเสริมใหชุมชนหรือเมืองนั้นๆ มีลักษณะทาง
กายภาพที่ดี เปๅนสังคมที่นาอยูและมีระบบเศรษฐกิจที่เฟๆืองฟู โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุมชนและเมืองที่มีประวัติศาสตรแ 
มักตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา การถูกทิ้งราง ซึ่งนําไปสูการเสื่อมสภาพและการสูญหายไปในที่สุด 
การจัดการกับชุมชนลักษณะนี้สามารถดําเนินการเก็บรักษาไวไดในหลายรูปแบบ ดังในปใจจุบันนิยมส งเสริมใหมี
กิจกรรมการทองเที่ยว การคาขายในพ้ืนที่เพ่ือใหเมืองหรือชุมชนเกายังคงมีการดําเนินชีวิตอยู (ปิๆนรัชฎแ กาญจนัษ
ฐิติ, 2552) 

สาขาวิชาสถาปใตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง กําหนดใหวิชาการเปๅนผูประกอบการเพ่ือสรางธุรกิจ
ใหม จัดอยูในกลุมวิชาชีพเลือก สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  2 มีการเรียนการสอน
ครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ในรูปแบบการบรรยายและฝึกปฏิบัติตามวัตถุประสงคแของรายวิชา ซึ่งเปๅน
รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมๆ เชน ทําแบบฝึกหัด ศึกษาจากกรณีตัวอยาง การทํารายงานตามหัวขอที่ ไดรับ
มอบหมาย รวมถึงการนําเสนอหนาชั้นเรียน ฯลฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการเรียนการสอน พบวา นักศึกษาบางสวนมี
ความตั้งใจเรียนดี แตยังมีบางสวนที่ไมสนใจ ขาดความกระตือรือรนในขณะเรียน บางสวนมาสายและไมสงงานตาม
กําหนด ซึ่งสะทอนใหเห็นวา นักศึกษาไมสนุกและเกิดความเบื่อหนาย เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนที่ยังเปๅน
การเรียนแบบสมมติและแทบไมไดเปิดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความสามารถในเชิงความคิดสรางสรรคแที่มีอยูเปๅน
พ้ืนฐานตามศาสตรแที่กําลังศึกษาอยู  

ตอมาในภาคการศึกษาที่ 2/2558 อาจารยแผูสอนจึงไดวางแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให
นักศึกษาไดใชทักษะในการฝึกคิด วิเคราะหแ วางแผนและดําเนินการทดลองฝึกปฏิบัติเปๅนผูประกอบการในพ้ืนที่
ชุมชน โดยเปิดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถเฉพาะตัวที่มีอยู รวมทั้งไดรับประสบการณแที่ชวยสรางเสริม
ใหเกิดองคแความรูใหมจากสถานการณแจริง ที่ไมเปๅนเพียงการเรียนรูแบบสมมติและอยูแตในชั้นเรียน อีกทั้งยังเปๅน
ความทาทายของอาจารยแผูสอนที่จะตองออกแบบใหผูเรียนไดเรียนรูในสภาพที่ใกลเคียงชีวิตจริงมากที่สุด ภายใต
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ขอจํากัดดานเวลาและทรัพยากรตางๆ จึงนับเปๅนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและอาจารยแไปพรอมกัน จึงเปๅน
ที่มาของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา “การเปๅนผูประกอบการเพ่ือสรางธุรกิจใหม : วิชาที่มหาวิทยาลัยได
สอน + ประสบการณแที่มหาวิทยาลัยสอนไมได” นับเปๅนรูปแบบหนึ่งในการจัดการความรูดาน “การเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาบัณฑิต (CoP1)” จากองคแกร 7 ชุมชนนักปฏิบัติ โดยมีการเลือกพ้ืนที่ชุมชนเกาเปๅนโจทยแในการเรียน
การสอน เพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคาของชุมชนเมืองเกาควบคูกับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ โดยมี
รายละเอียดดังที่จะกลาวตอไป 
 

วิธีการด าเนินงาน  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา การเปๅนผูประกอบการเพ่ือสรางธุรกิจใหม จึงไดปรับเปลี่ยน

กระบวนการเรียนรูใหม ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระยะเวลา 15 สัปดาหแ (1 ภาคการศึกษา) โดยมีนักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 จํานวนทั้งสิ้น 33 คน ใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) เขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน 
และใชแนวทางการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แกนักศึกษา เพ่ือให การ
ดําเนินงานเปๅนไปอยางมีระบบและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมี 6 กระบวนการ ดังนี้ 

กระบวนการที่ 1 : ผู้สอนและผู้เรียนท าความเข้าใจโจทย์การเรียนรู้ร่วมกัน 
อาจารยแผูสอนชี้แจงรายละเอียดใหนักศึกษาทุกคนรับทราบในคาบแรก ซึ่งเปๅนจุดเริ่มตนสําคัญในการเรียน

การสอน มีประเด็นดังนี้ 
1. เนื้อหาของรายวิชาตามหลักสูตรฯ  
2.  รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมที่ผานมา และแนวทางการเรียนการสอนแบบใหมที่จะเปิด

โอกาสใหนักศึกษาฝึกปฏิบัติเปๅนผูประกอบการจริงในพ้ืนที่ชุมชน  
3. ทําความเขาใจและชี้ใหเห็นความสําคัญและประโยชนแของการเรียนรูจากประสบการณแตรง 

รวมทั้ง ความสอดคลองกับศาสตรแทางวิชาชีพที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู จึงมีลักษณะเปๅน  critical thinking 
(ความคิดเชิงวิจารญาณ) + creative thinking (ความคิดสรางสรรคแ) ประกอบกัน 

4.  ทําแบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) 

กระบวนการที่ 2 : ผู้สอนและผู้เรียนวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน 
อาจารยแผูสอน เปิดโอกาสใหผูเรียนรวมกันวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอน ภายใต

เครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) “ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP)” ที่มุงใหเกิดการ
เรียนรูรวมกัน ภายใตพ้ืนฐานและความสนใจที่ใกลเคียงกัน โดยมีประเด็นและขอสรุปดังตอไปนี้ 

1. กําหนดโจทยแพ้ืนที่ที่สนใจ โดยไดขอสรุปวา ตองเปๅนชุมชนที่อยูไมไกลจากมหาวิทยาลัย 
สามารถเดินทางไดสะดวก เปๅนชุมชนเกาที่มีเอกลักษณแ มีความสําคัญ สมควรไดรับการอนุรักษแฟ็ืนฟู มีกิจกรรม
การคาเปๅนพ้ืนฐาน รวมทั้งมีศักยภาพที่จะนําผลงานนักศึกษาออกแบบไปเปๅนตนแบบเพ่ือเปๅนสินคาที่ระลึกของ
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ชุมชนตอไป และสรุปไดวาเปๅน “ชุมชนตลาดเกาลําพญา” อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยจําหนายสินคาใน
บริเวณตลาดน้ําวัดลําพญา ในชวงวันหยุดเสารแและอาทิตยแ  

2. กําหนดโจทยแสินคา โดยไดขอสรุปวา เปๅนสินคาหรือการบริการที่สงเสริมเอกลักษณแชุมชน เพ่ือ
การอนุรักษแและฟ็ืนฟูชุมชน ไมซ้ํากับสินคาที่มีจําหนายอยูเดิม นักศึกษามีความถนัดสามารถออกแบบหรือผลิตได
เอง หรือพัฒนาตอยอดมาจากสินคาที่มีอยูในทองตลาด ชุมชนสามารถนําไปเปๅนตนแบบเพ่ือพัฒนาเปๅนสินคาหรือ
ของที่ระลึกเพ่ือจําหนายตอไปได 

3. กําหนดระยะเวลาการทํางาน ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้น โดยทําเปๅนตารางการทํางาน ใชเปๅน
เครื่องมือสําคัญที่ชวยใหการปฏิบัติงานเปๅนไปตามเปูาหมายและแผน มีความสอดคลองกับความเรงรัดหรือ
สถานการณแจริง โดยเฉพาะวันที่ตองไปจําหนายสินคาในชุมชน 

 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 บรรยากาศของสถานที่จําหนายสินคา บริเวณตลาดน้ําวัดลําพญา 

 
กระบวนการที ่3 : ผู้สอนและผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 

อาจารยแผูสอนเปิดโอกาสใหนักศึกษาไดรับความรูที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา ภายใตเครื่องมือการ
จัดการความรู “ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP)”และ “แหลงผูรูในองคแกร (Center of 
Excellence-CoE)” ซึ่งอาจารยแผูสอนไดเปๅนผูประสานหรือติดตอไปยังผูเชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ เพ่ือใหทุกคน
เห็นภาพและเขาใจเนื้อหาสาระที่ตรงกัน และใหนักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญของสิ่งที่ไดฟใงมานําเสนอในชั้นเรียน 
ในหัวขอตอไปนี้ 

1. คุณลักษณะ ทักษะ บทบาทและความรับผิดชอบของการเปๅนผูประกอบการ เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการสรางธุรกิจและการเปๅนผูประกอบการดานสถาปใตยกรรม  งานออกแบบและงานกอสราง 

2. หลักการและรูปแบบของทําธุรกิจประเภทตางๆ  การทําธุรกิจสรางสรรคแ และการทําธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จและลมเหลว 

3. การจัดทําแผนธุรกิจ ประกอบดวย การวิเคราะหแสภาพแวดลอม การวางแผนเชิงกลยุทธแ 
แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารจัดการ และแผนการเงิน การนําเสนอแผนงานหรือโครงการที่สนใจ 
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4. กฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวของการประกอบธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมและจริยธรรมของ
ผูประกอบการ ทรัพยแสินทางปใญญา 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 การเรียนรูนอกสถานที่เกี่ยวกับการเปๅนผูประกอบการ 
 

 

กระบวนการที่ 4 : ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ ผู้สอนท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา (Coach) 
1. นักศึกษาแบงกลุมเพ่ือดําเนินการตามแผนที่วางไว จํานวนกลุมละ 5 คน โดยแบงตามความสมัครใจ 

เพ่ือลดความกดดันและกอใหเกิดความคิดสรางสรรคแ ซึ่งนักศึกษาควรมีความพึงพอใจและสนใจที่จะออกแบบและ
ผลิตสินคารวมกัน  ซึ่งเปๅนแนวทางการเรียนรู ภายใตเครื่องมือการจัดการความรู “ชุมชนนักปฏิบัติ (Community 
of Practice-CoP)”และนําเสนอในรูปแบบกลุมตลอดการดําเนินกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่กําหนดให คือ นําเสนอ
รูปแบบธุรกิจสรางสรรคแที่สนใจหรือประทับใจ เกี่ยวกับรูปแบบสินคาและบริการ โดยนําเสนอในชั้นเรียน  ทําการ
วิเคราะหแธุรกิจประเภทตางๆ จากที่ไดศึกษามา 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 การนําเสนอรูปแบบธุรกิจสรางสรรคแท่ีสนใจหรือประทับใจ 

 
2. นักศึกษาลงพ้ืนที่สํารวจสถานที่จัดจําหนายสินคาตามที่ไดกําหนดไว รวมกับการสังเกตการณแแบบไมมี

สวนรวมในพ้ืนที่ตลาดและกลุมลูกคา จากนั้นทําการวิเคราะหแชุมชนดวยเครื่องมือ SWOT Analysis ดานจุดแข็ง
และจุดออน โอกาสและอุปสรรค 

3. นักศึกษานําเสนอผลงานการออกแบบ (ปฏิบัติงานเปๅนกลุม) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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3.1  นําเสนอผลงานการออกแบบสินคาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแกราฟิก ประกอบดวย ลักษณะ
รูปแบบสินคา ราคา การสงเสริมการขาย หีบหอ ตราสัญลักษณแ ฯลฯ เพ่ือพัฒนารูปแบบสินคาใหลงตัว 2 ครั้ง 

3.2  นําเสนอตนแบบสินคา ประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาและการจัดจําหนายในชั้น
เรียน ซึ่งเปๅนกระบวนการมีสวนรวมระหวางนักศึกษาดวยกัน ภายใตการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
 
         ภาพที่ 4 นําเสนอตนแบบสินคาโดยกระบวนการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

 

3.3  นําเสนอตนแบบสินคาแกตัวแทนชุมชน ประกอบดวยรายละเอียดสินคาและการจําหนาย ซึ่ง
เปๅนกระบวนการมีสวนรวมระหวางนักศึกษาและชุมชนที่สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        ภาพที่ 5 นําเสนอตนแบบสินคาโดยกระบวนการมีสวนรวมในชุมชน 
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4. นักศึกษาดําเนินการจําหนายสินคาในชุมชน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 4.1 การจําหนายสินคาในชุมชน (ปฏิบัติงานเปๅนกลุม) นักศึกษาตองทําการออกแบบหนาราน

และปูายราน การจัดวางสินคา กลยุทธแในการจําหนายสินคา การแบงหนาที่กันภายในกลุม อาจารยแทําหนาที่
สังเกตการณแและเปิดโอกาสใหนักศึกษาดําเนินการอยางอิสระ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ปฏิบัติการจําหนายสินคาในชุมชน 
 

4.2  การวัดและประเมินผล โดยอาจารยแผูสอน ตัวแทนชุมชนและลูกคาในพ้ืนที่ เพ่ือใหคะแนน
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

5. นักศึกษารวมกันอภิปรายผลการทดลองจําหนาย แลกเปลี่ยนเรียนรูแบงปในประสบการณแที่ไดจากการ
ขายสินคา ในชวงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม เพ่ือทบทวนเหตุการณแที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะวิกฤต ปใญหาที่พบและ
การแกไขปใญหาเฉพาะหนาของนักศึกษา ตลอดจนการคนพบจุดออนและจุดแข็งของสินคาและการขาย รวมทั้งขอ
ควรระวังและไมควรมองขาม ซึ่งเปๅนขั้นตอนที่อยูภายใตเครื่องมือการจัดการความรู “การทบทวนหลังการปฏิบัติ”  

6. นักศึกษาจัดทํารูปเลมรายงาน เพ่ือสรุปผลองคแความรูที่ไดทั้งหมด และหลังจากที่ไดดําเนินการตาม
กระบวนการทั้งแลว พบวา การจัดทํารูปเลมรายงานก็ไดถูกออกแบบใหเขากันกับตัวสินคาไปโดยอัตโนมัติ 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 7 รูปเลมรายงาน ภายหลังจากดําเนินตามกระบวนการทั้งหมด 
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กระบวนการที่ 5 : ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้ ผู้สอนท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา  
นักศึกษารวมกันถอดบทเรียนที่ไดจากกระบวนการทํางานทั้งหมดและชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการใช

ความคิดสรางสรรคแ (creative thinking) รวมกับการใชความคิดเชิงวิจารญาณ (critical thinking) ในกิจกรรมการ
เรียนรูเพื่อการอนุรักษแฟ็ืนฟูชุมชน ซึ่งเปๅนหัวใจสําคัญประการหนึ่งของศาสตรแดานสถาปใตยกรรมผังเมือง 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8 รวมกันถอดบทเรียนที่ไดจากกระบวนการทํางาน 
 

กระบวนการที่ 6 : ผู้เรียนและผู้สอนด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งสองทาง 
1. การวัดและประเมินผล มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ทําแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) 
1.2 อาจารยแผูสอนวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลงานของ

นักศึกษาและผลที่ไดจากการประกอบการ 
1.3 นักศึกษาประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพการสอนของอาจารยแผูสอนตามขอกําหนด

ของมหาวิทยาลัย 
2. อาจารยแผูสอนการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และสง

มอบตัวอยางสินคาและตนแบบ (Pattern) เพ่ือใชพัฒนาเปๅนสินคาใหแกตัวแทนชุมชนตอไป 
 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “การเปๅนผูประกอบการเพ่ือสรางธุรกิจใหม : วิชาที่

มหาวิทยาลัยไดสอน + ประสบการณแที่มหาวิทยาลัยสอนไมได” นับเปๅนรูปแบบหนึ่งในการจัดการความรูดาน 
“การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต (CoP1)” จากองคแกร 7 ชุมชนนักปฏิบัติ สามารถเปๅนแนวทางที่ชวยให
อาจารยแผูสอน สามารถนําไปปรับใชในกระบวนการเรียนการสอน ที่มีจุดมุงหมายในการเปิดโอกาสให นักศึกษา
ไดรับประสบการณแที่ชวยสรางเสริมใหเกิดองคแความรูใหมจากสถานการณแจริง ไดลองผิดลองถูก ที่ไมเปๅนเพียงการ
เรียนรูแบบสมมติและอยูแตในชั้นเรียน ซึ่งเปๅนความทาทายของอาจารยแผูสอนที่จะตองออกแบบใหผูเรียนไดเรียนรู
ในสภาพที่ใกลเคียงชีวิตจริง  ภายใตขอจํากัดดานเวลาและทรัพยากรตางๆ ซึ่งผูเรียนจะไดรับในสิ่งที่มีคุณคาที่เกิด
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จากการเรียนรู นอกเหนือจากตัวความรู ซึ่งการออกแบบการเรียนรูลักษณะนี้เปๅนการมุงใหผูเรียนสนใจสาระและ
กิจกรรมในการเรียน โดยแมไมมีอาจารยแผูสอน สอดคลองกับ “ลักษณะหองเรียนกลับทาง” (Flip Your 
Classroom) ซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยลงมือทํา (Learning by Doing) (อางใน วิจารณแ พานิช, 2556) 

ความทาทายจากการจัดการเรียนการสอน พบวา การเปิดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถ
เฉพาะตัวที่มีอยูอยางเต็มที่ รวมทั้งไดรับประสบการณแที่ชวยสรางเสริมใหเกิดองคแความรูใหมจากสถานการณแจริง  
ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในชุมชนเกาลําพญา ไดเปๅนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและการกระจายผลประโยชนแไปสู
ชุมชน รวมทั้งไดนําเอกลักษณแของชุมชนมาเปๅนสวนหนึ่งของการทองเที่ยว  นักศึกษาไดมีการออกแบบสินคาโดยมี
เอกลักษณแของชุมชนมาเปๅนสวนหนึ่งของตัวสินคาหรือหีบหอ เรียกไดวา เปๅนการเลาเรื่องใหกับตัวสินคา (Story 
Telling) ซึ่งเปๅนหลักการตลาดที่ชวยเพ่ิมมูลคาใหตัวสินคา (รวิศ หาญอุตสาหะ, 2557) และยังชวยใหชุมชนเปๅนที่
รูจักและจดจําได โดยใชความคิดเชิงสรางสรรคแ (Creative thinking) และความคิดเชิงกลยุทธแ (Strategic 
thinking) ที่แตกตางและโดดเดน นับเปๅนการพัฒนากิจการเพ่ือสังคมไทยใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย 
(คณะผูจัดทํารวมกิจการเพ่ือสังคมในไทย, 2555) ประกอบกับใชการทองเที่ยวเปๅนตัวกระตุนในการอนุรักษแชุมชน
ใหดึงดูดนักทองเที่ยวเขาในพ้ืนที่ ซึ่งสงผลดีตอเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ ชวยใหเกิดกิจกรรมในชุมชน เกิด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ดี ทําใหเกาไมสูญเสียคุณคาและความงดงามเฉพาะไป (ปิๆนรัชฎแ  กาญจนัษฐิติ, 
2552) 
องค์ความรู้ที่ได้จะสะสมเป็นประสบการณ์ เป็นแรงบนัดาลใจในการคิดและสร้างเอกลกัษณ์ผ่านงานออกแบบต่างๆ ให้แก่
ชมุชนและท้องถ่ินของตวัเองได้ในอนาคต ดงัที่ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้กลา่วถึงลกัษณะของผู้ประกอบการใน
อีก 10 ปีข้างหน้าว่าจะเป็นกลุม่คนที่มีความรู้ระดบัปริญญาตรีที่ได้รับการฝึกฝนด้านการค้าและวิชาชีพคล้ายกบัช่างฝีมือใน
อดีต ไมเ่ฉพาะการผลติสนิค้าเทา่นัน้ แตย่งัรู้วิธีการท่ีจะจบัเอากลุม่ลกูค้าและผู้ผลติสว่นตา่งๆ มารวมกนั จนสามารถตอบสนอง
ลูกค้าที่มองหาสินค้าจากต้นก าเนิดหรือความพิเศษเฉพาะ ซึ่งก าลงัเพิ่มมากขึ น้เร่ือยๆ และกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้
ผู้ประกอบการท่ีเป่ียมพลงันีม้ีบทบาทในการก าหนดรูปร่างของเศรษฐกิจโลกอีกด้วย (ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2557) การ
จดัการเรียนการสอนในวิชา การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่  ยงัสามารถน ามาปรับใช้กบัการจดัการเรียนการสอนใน
รายวิชาอื่นๆ เพื่อให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบรูณาการรายวิชานีก้บัสาขาวชิาอ่ืนๆ ที่เปิดสอน และท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น 
การฟังบรรยายจากผู้ เช่ียวชาญ การออกร้านจ าหน่ายสินค้า ตลอดจน การออกแบบสินค้าร่วมกนัระหว่างสาขาวิชา เป็นต้น 

เพื่อให้กระบวนการจดัการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นเครือข่ายที่กว้างขวางมากยิ่งขึน้ เกิดเป็นแนวปฏิบตัิที่ดี  (Good 

Practice) และแนวปฏิบตัิที่เป็นเลศิ (Best Practice) ตอ่ไป 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ภายหลังจากท่ีปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มาดําเนินการดังรายละเอียดขางตน พบวา ได

กอใหเกิดประโยชนแและคุณคาในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ประโยชนแและคุณคาที่มีตอตัวนักศึกษา นับเปๅนคุณคาสูงสุดของการจัดการเรียนการสอนที่ถูก

ออกแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 กลาวคือ นักศึกษาทุกคน
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ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะการไดทําหนาที่ตามความถนัด รวมทั้งไดรับการพัฒนาทักษะ
ดานตางๆ มากยิ่งข้ึน ทั้งการคิด การวิเคราะหแ การแสดงออก การใชทักษะ ฝีมือและพรสวรรคแที่ตนเองมีอยูออกมา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักศึกษาไดเขาใจถึงกระบวนการทํางานในชุมชน การใชทักษะต างๆ ไมวาจะเปๅนการพูด ฟใง 
การแสดงออกในที่สาธารณะและใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ ซึ่งในทุกๆ กิจกรรมจะถูกประกอบขึ้นจากความ
ถนัดและพรสวรรคแของนักศึกษาที่รวมมือกัน ภายใตการเสริมสรางและสอดแทรกเนื้อหาวิชาที่สอนรวมกับศาสตรแ
วิชาชีพที่นักศึกษากําลังศึกษาอยูควบคูกันไป นอกจากนั้น ยังพบวา ผลจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียนมีคาคะแนนที่สูงขึ้นทุกคน 

2. ประโยชนแและคุณคาที่มีตออาจารยแผูสอน กลาวคือ ผูสอนไดประสบการณแในการจัดการเรียน
การสอนที่ชวยสรางเสริมใหผูเรียนเกิดองคแความรูใหมจากสถานการณแจริง ซึ่งจะตองออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาส
เรียนรูในสภาพที่ใกลเคียงชีวิตจริงมากท่ีสุด ภายใตขอจํากัดดานเวลาและทรัพยากรตางๆ 

3. ประโยชนแและคุณคาที่มีตอชุมชน พบวา โดยปกติในบริเวณที่นักศึกษาไดจัดกิจกรรมจะเปๅน
บริเวณท่ีคอนขางเงียบ ไมมีกิจกรรม เนื่องจากอยูดานในสุดของพ้ืนที่ เมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว ได
ทําใหพื้นที่เกิดความคึกคักมากขึ้น มีผูคนใหความสนใจและมาเลือกซ้ือสินคา ชุมชนไดตนแบบสินคาที่ออกแบบโดย
นักศึกษาไปพัฒนาตอเปๅนของที่ระลึกประจําชุมชนเพ่ือจัดจําหนายตอไป 

4. ประโยชนแและคุณคาที่มีตอมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชาฯ กลาวคือ การจัดกิจกรรมใน
ชุมชน ตลอดทั้งกระบวนการ ไดเปๅนการประชาสัมพันธแใหหนวยงานเปๅนที่รูจักมากขึ้น รวมทั้ง เกิดเครือขาย
ระหวางชุมชนและมหาวิทยาลัยที่จะเอ้ือใหเกิดกิจกรรมอ่ืนๆ ไดตอเนื่อง 

5.  ประโยชนแและคุณคาอ่ืนๆ นับเปๅนสิ่งสําคัญ ไดแก การที่นักศึกษาไดนําไปตอยอดเปๅนอาชีพเสริม
ระหวางเรียน ดวยการจําหนายสินคาแบบออนไลนแและการฝากขายที่รานคาในชุมชน รวมทั้งเปๅนประสบการณแ
และแรงบันดาลใจในการคิดและสรางเอกลักษณแผานงานออกแบบตางๆ ใหแกชุมชนและทองถิ่นของตัวเองไดใน
อนาคต 

ปัจจัยท่ีช่วยให้การจัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ ได้แก่ 
1. อาจารยแตองไมเปๅนผูสอน (Teacher) แตตองทําหนาที่เปๅนผูใหคําปรึกษา (Coach) และเปลี่ยน

การเรียนรูของนักศึกษาจากผูรับฟใงอยางเดียว (Passive Learner) มาเรียนรูสิ่งตางๆ ดวยตัวเอง (Self-Learner) 
โดยเปๅนผูเปิดโอกาสใหเกิดการแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาในแตละขั้นตอน เพ่ือนําไปสู
จุดมุงหมายของการเรียนรู 

2. การประเมินผลหรือทดสอบความเขาใจ ตองดําเนินการอยูเปๅนระยะๆ ทั้งการทําแบบทดสอบ
ปกติ และในรูปแบบที่ไมเปๅนทางการจนเกินไป วัดผลจากความเขาใจและความคิดสรางสรรคแมากกวาความผิดถูก 
รวมทั้งไมเนนการตําหนิติเตียน แตเปๅนการชี้แนะใหเกิดการพัฒนามากยิ่งข้ึน  
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3. อาจารยแควรวิเคราะหแพ้ืนฐานความรูความสามารถของผูเรียนและบูรณาการกิจกรรมใหเขากับ
ศาสตรแที่เกี่ยวของกับเนื้อหาการเรียนการสอนหลัก  ซึ่งในรายวิชานี้เปๅนสวนหนึ่งของกระบวนการอนุรักษแฟ็ืนฟู
ชุมชน ภายใตศาสตรแดานสถาปใตยกรรมผังเมือง 

4. อาจารยแตองทําหนาที่ชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกตามความจําเปๅน เชน ติดตอ
สถานที่ เชิญตัวแทนชุมชนมาเพ่ือแสดงความเห็นและใหคะแนน ประชาสัมพันธแกิจกรรมในภาพรวม ฯลฯ เพ่ือให
การดําเนินกิจกรรมเปๅนไปอยางราบรื่น สมบูรณแ 

5. ระยะเวลา บรรยากาศและสถานที่ มีสวนสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหประสบ
ความสําเร็จ โดยเฉพาะกระบวนการถอดบทเรียน ซึ่งตองมีลักษณะที่เอ้ือใหนักศึกษากลาแสดงความคิดเห็น ควรมี
เวลามากพอ ไมเรงเราจนเกิดความกดดัน และนักศึกษาไมอยูในสภาวะที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจนเกินไป 

ปใญหาและอุปสรรคที่สําคัญตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีดังกลาวนี้ ไดแก ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ กลาวคือ เพ่ือใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชนแตอผูเรียนสูงสุดทําใหตองใชเวลา
คอนขางมาก โดยเฉพาะชวงเวลาในการผลิตสินคาใหไดปริมาณมากพอที่จะนํามาจําหนายตามวันเวลาที่กําหนด ซึ่ง
เปๅนชวงที่นักศึกษาตองปฏิบัติงานวิชาอ่ืนๆ ไปพรอมกัน ทําใหไมสามารถดําเนินการในสวนนี้ไดอยางเต็มที่ 
จําเปๅนตองแบงเวลาไปทํางานวิชาอ่ืนๆ ดวย จึงมีแนวทางแกไข คือ การปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานหรือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบางสวนลง หากพบปใญหา อุปสรรคอื่นๆ ระหวางดําเนินการ ใหปรับแกตามความเหมาะสม 
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ภูมิ เพ่ือเปๅนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สังคม การพัฒนาระบบ กลไก และการ
จัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ มีวัตถุประสงคแ เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยใหสามารถบูรณาการกับ
พันธกิจวิชาการอ่ืน และผลงานวิจัยเกิดประโยชนแตอชุมชน สังคม การพัฒนาระบบ กลไก และการจัดการงานวิจัย 
ผานการเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยมี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันคลังสมองของชาติ 
เปๅนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) แนะนําวิธีการทํางาน ชวยเหลือสนับสนุน และใหคําปรึกษาชี้แนะ ในลักษณะการสอน
งาน (Coaching) และใชเครื่องมือจัดการความรูผสมผสานระหวางนักวิจัย ชุมชน หนวยงานภาคี  ผลการ
ดําเนินงานสามารถพัฒนานักวิจัยรุนใหม ใหมีทักษะการทํางานวิจัยแบบมีสวนรวม ผลงานวิจัยสามารถใชประโยชนแ
ทางวิชาการดวยการตีพิมพแในวารสารวิชาการ และเปๅนประโยขนแในการพัฒนาชุมชน อยางไรก็ตามควรมีการ
พัฒนาระบบตอเนื่องเพ่ือยกระดับการทํางาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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Summary 
Social and University Engagement is one of Rajamangala University of Technology 

Suvarnabhumi’s strategies. To be the top university of professional and technology for society, 
development of system, mechanism and management of area based collaborative 
development research aimed to develop research management system to be integrated with 
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the other academic mission. The research results are also useful to community. Development 
of system, mechanism and research management through learning by doing are advised and 
supported in terms of coaching and integrated knowledge tools among researchers, community 
and network by Thailand Research Fun and Knowledge Network of Thailand as mentor. The 
results can develop new researchers to create collaborated research and be utilized by 
publishing in an academic journal as well as developing the community. However, the system 
should be continuously developed for working improvement and supporting.  

 

Key words:  Research system,   Research management unit,   Knowledge management,  Social 
engagement scholarship  

บทน า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการพัฒนางานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอยาง
ตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับชุมชน และสังคม ดังที่กําหนดไวเปๅนวิสัยทัศนแ “มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและ
เทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ” และตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการที่เปๅนกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนสูความเปๅนมหาวิทยาลัยชั้นนําเพ่ือสังคม โดยนําองคแความรู เทคโนโลยี
จากการวิจัย พัฒนาเปๅนนวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม ดวยกระบวนการมีสวนรวม เกิด
ผลลัพธแและผลกระทบที่ประเมินได ตามหลักพันธกิจสัมพันธแมหาวิทยาลัยกับสังคม (วิจิตร, 2557) ซึ่งจะเปๅน
บทบาทสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 20 ปี ที่จะกระจายอํานาจลงสูฐาน
จังหวัด/กลุมจังหวัด   

ระบบและกลไก ตามคํานิยามศัพทแที่ใชในตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ หมายถึง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมาตามที่ตองการ 
องคแประกอบของระบบประกอบดวยปใจจัยนําเขา ( Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิตและขอมูลปูอนกลับ 
(Feedback) ซึ่งมีความสัมพันธแเชื่อมโยงกัน การขับเคลื่อนหรือทําใหระบบดําเนินการอยูไดตองอาศัยกลไก ซึ่งตอง
มีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคแกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปๅนผูดําเนินงาน (สกอ. 2553) ระบบและกลไก
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ขับเคลื่อนโดยมี
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปๅนหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานงานกับคณะตางๆ เพ่ือบริหารจัดการระบบใหบรรลุ
เปูาหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีกลไกสําคัญที่ขับเคลื่อนใหระบบทํางาน ไดแก ระเบียบวาดวยการใชจาย
งบประมาณอุดหนุนการวิจัย กองทุนสงเสริมการวิจัยจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  มีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสงเสริมการวิจัย ทําใหมหาวิทยาลัยฯ สามารถผลิตผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพแเผยแพรเพ่ิมขึ้น แตผลงานวิจัยที่
สามารถนําไปใชประโยชนแเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมยังมีจํานวนนอย (สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา, 
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2558) ซึ่งสาเหตุทั่วไปเกิดจาก 1) โจทยแวิจัยไมไดมาจากปใญหาที่แทจริงของชุมชน สังคม 2) ผลงานวิจัยไม
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ไมสามารถใชไดกับสภาพพ้ืนที่จริง 3) ไมมีผูนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนแ 4) 
งานวิจัยไมมีคุณภาพ และ 5) การจัดการงานวิจัยและงานบริการทางวิชาการมีลักษณะแยกสวนกันทํางาน เปๅนตน 
(ระวีวรรณและคณะ, 2558) 

เมื่อวิเคราะหแระบบ กลไก และการจัดการงานวิจัยพบวา ระบบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มี
ลักษณะเปๅนระบบปิดที่เกี่ยวของเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาคมวิจัยที่อยูเฉพาะวงวิชาการ การวัด
ความสําเร็จของการวิจัยจึงเนนจํานวนผลงานวิจัยที่ตี พิมพแเผยแพรในรายงานการประชุมวิชาการและ
วารสารวิชาการเปๅนหลัก และใหความสําคัญนอยกับงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนแเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
โดยตรง ทั้งนี้อาจเนื่องจากยังไมมีกลไกการวัดความสําเร็จที่เห็นผลไดอยางชัดเจน และไมมีระบบติดตามประเมิน
ผลลัพธแและผลกระทบจากการวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือใหมีการนําผลงานไปใชประโยชนแในดานตางๆ 
จําเปๅนตองมีการจัดการความสัมพันธแกับองคแกร หรือบุคคลอ่ืนๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเปๅนผูมีสวนไดสวนเสีย 
ภายใตบริบท สถานการณแ และเงื่อนไขที่ไมแนนอน การจัดการจึงควรมีรูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติที่ไมตายตัว 
มีการทบทวนเพ่ือทําความเขาใจในตัวระบบที่เชื่อมโยงสัมพันธแกับบริบทรอบๆ ตัว ขณะเดียวกันตองสามารถ
จําแนกระหวางระบบและบริบทออกจากกันไดดวย การพัฒนาระบบ กลไก การจัดการงานวิจัยจึงตองใชความรู
และประสบการณแจากผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อพัฒนาตอเนื่องยืดหยุนเปลี่ยนแปลงไดตามบริบท
และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอก 

ดวยปใญหาดังกลาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงไดเสนอโครงการวิจัย การพัฒนาระบบ
การจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา และไดรับทุนสนับสนุนจาก
จากเครือขายองคแกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ  (คอบช.) ภายใตแผนงานวิจัยมุงเปูาตอบสนองความตองการพัฒนา
ประเทศ  กลุมเรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน ซึ่งมีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) เปๅนผูบริหาร
ทุน และเปๅนพี่เลี้ยงในการดําเนินงาน  

วิธีการด าเนินงาน  

ดังนั้นเพ่ือแกปใญหาดังกลาวจึงไดนํากรอบแนวคิดและประสบการณแการวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area 
Based Collaborative Research) ซึ่งเปๅนการวิจัยที่ใชพื้นที่เปๅนตัวตั้งในการทํางาน และนักวิจัยทํางานรวมกันกับ
ผูมีสวนได สวนเสียตัวจริง เพ่ือใหไดขอมูลจากการวิจัย ที่สามารถใชจัดการเรื่องสําคัญของพ้ืนที่ใหนําไปสูการ
พัฒนาและสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559) นํามาเปๅนตัวแบบการพัฒนา
ระบบการวิจัยของมหาวิทยาลัย ดําเนินการรวมกับการจัดการวงจรคุณภาพ (PDCA cycle) และหลักพันธกิจ
สัมพันธแมหาวิทยาลัยกับสังคม (วิจิตร, 2557) และใชการจัดการความรูเปๅนเครื่องมือในการทํางาน (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 2559) 
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 การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) การพัฒนาระบบ กลไก และการจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ดําเนินงานโดยตั้งหนวยวิจัยนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน เพ่ือทดลองหารูปแบบการทํางาน โดยมี
วัตถุประสงคแเพ่ือบูรณาการงานวิชาการตามหลักพันธกิจสัมพันธแมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม และกําหนดเปูาหมายเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงใหไดผลผลิต (output) ใหมจากกระบวนการ คือ ผลงานวิจัยที่ไดสามารถใชประโยชนแเพ่ือการ
พัฒนาพื้นที่ ซึ่งมอีงคแประกอบที่ตองพัฒนาในกระบวนการควบคูไปทั้ง 3 ดาน ไดแก 1) ดานระบบ กลไก และการ
จัดการงานวิจัยตั้งแตการสกัดโจทยแวิจัยจากพ้ืนที่ การพัฒนาขอเสนอการวิจัยที่สามารถใชแกปใญหาเพ่ือพัฒนาเชิง
พ้ืนที่  การสรางบรรยากาศวิชาการเพ่ือสงเสริมกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม และชวยเหลือนักวิจัยระหวางทาง 
การเผยแพรผลงานวิจัยสูผูใชประโยชนแและการสื่อสารสาธารณะ 2) ดานการพัฒนานักวิจัย ใหสามารถดําเนิน
งานวิจัยแบบมีสวนรวม มีทักษะการทํางานเปๅนทีม สามารถทํางานรวมกับชุมชนและภาคีเครือขาย  และทัศนคติ
การทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 3) ดานคุณภาพของผลงานวิจัย เพ่ือใหผลงานวิจัยสามารถเผยแพรใน
วารสารวิชาการ และสามารถใชประโยชนแไดจริง การดําเนินงานใชเครื่องมือการจัดการความรูหลายเครื่องมือ
ผสมผสานกัน  ไดแก  

หนวยวิจัยนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน บริหารจัดการในรูปแบบคณะทํางานที่ เปๅนทีมข้ามสายงาน 
(Cross-Functional Team) ประกอบดวยผูแทนจากคณะตางๆ โดยมีรองอธิการบดีดานการวิจัยเปๅนประธาน มี
หนาที่ วางแผนบริหารจัดการเพ่ือพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเชิงพ้ืนที่  โดยประสานงานกับภาคีเครือขายองคแกร
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดประเด็นวิจัยที่ตอบสนองความตองการของพ้ืนที่  ประสานงานนักวิจัยเพ่ือพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัยที่ตอบสนองความตองการของพ้ืนที่ สงเสริม สนับสนุน และสรางบรรยากาศการวิจัยใหเกิด
การบูรณาการพันธกิจ มีทีมวิจัยสหวิชาการที่ทํางานดวยกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม  ใหไดผลงานวิจัยที่ใช
แกปใญหา หรือตอบสนองความตองการของพ้ืนที่ ติดตามผลการดําเนินงาน และนําขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) เปๅนพี่เลี้ยง (Mentoring) แนะนําวิธีการทํางาน ชวยเหลือสนับสนุน และใหคําปรึกษาชี้แนะ  

การพัฒนาระบบไดกําหนดขั้นตอนของระบบวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และมีการจัดการที่สําคัญ ไดแก  

-การกําหนดพ้ืนที่เปูาหมายการพัฒนา 2 ตําบล ไดแก ตําบลทับน้ํา อําเภอบางปะหัน ตําบลสามเรือน 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

-การนํานักวิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือรวมวิเคราะหแศักยภาพ ปใญหา และความตองการพัฒนาของพ้ืนที่เปูาหมาย 
โดยกระบวนการมีสวนรวม ดวยเครื่องมือศึกษาชุมชนแบบมีสวนรวม  โดยความรวมมือกับองคแการบริหารสวน
ตําบล และภาคีหนวยงานในพื้นท่ี เชน สํานักงานเกษตรและสหกรณแจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ พัฒนาชุมชน 
เปๅนตน  



57 
 

- การสังเคราะหแและกําหนดประเด็นการวิจัย โดยใช SWOT analysis และ LOG Frame เพ่ือจัดลําดับ
ความสําคัญของปใญหา ตามระดับความรุนแรงหรือจําเปๅน ความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชนในการ
แกปใญหา ความพรอมของนักวิจัย ระยะเวลาดําเนินงานที่เหมาะสม และมีผูใชประโยชนแจากผลงานวิจั ยชัดเจน 
เพ่ือประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยและจัดสรรทุนวิจัย  

- การรวมกลุมนักวิจัย เปๅนทีมข้ามสาขาวิชาการ เพ่ือพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหความรูการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและใหคําแนะนําเพ่ือ
พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย  

- การพัฒนานักวิจัย ที่รวมกลุมทํางานรวมกันในพ้ืนที่เปูาหมาย เปๅนชุมชนนักปฏิบัติ (Communities 
of Practice หรือ CoP) ทํางานวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชนเปูาหมาย โดยมีนักวิจัยที่มีประสบการณแชวยให
คําปรึกษาลักษณะ เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) นักวิจัยมีการตั้งกลุ่ม Line กลุ่ม RUS วิชาการเพื่อสังคม 
เพ่ือเปๅนชองทางสื่อสารภายในกลุมและแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุมและระหวางกลุม 

-ระหวางการวิจัย มีการจัดประชุมเพ่ือกําหนดเปูาหมายการทํางานรวมกันในพื้นที่ การประชุมเพ่ือรายงาน
ความกาวหนาการวิจัยระยะ 3 เดือน และการนําเสนอผลงานวิจัย เพ่ือเปๅนเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge Forum) ระหวางนักวิจัยดวยกัน และระหวางนักวิจัยกับผูทรงคุณวุฒิ สกว. และผูใชประโยชนแ
ผลงานวิจัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังจัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัยเพื่อเพ่ิมทักษะการวิจัย ในดานกระบวนการวิจัย
แบบมีสวนรวม โดยผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และทักษะการเขียนบทความ
วิชาการเพ่ือเผยแพรในวารสารวิชาการเพ่ือสังคม โดยผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันคลังสมองของชาติ  

- จัดศึกษาดูงาน (Study tour) แกผูประสานงานวิจัย เพ่ือศึกษาระบบ กลไกการจัดการงานวิจัย และ
ถอดบทเรียนปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของงานวิชาการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถแ 
และมหาวิทยาลัยพะเยา และศึกษาดูงานความสําเร็จของงานวิจัยทองถิ่น ที่พัฒนาใหคนในชุมชนเปๅนนักวิจัย
ทองถิ่น ที่ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  เพ่ือใหนักวิจัยเรียนรูกระบวนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคนในชุมชนใหเปๅนนักวิจัยทองถิ่น ระหวางการทํางานวิจัยแบบมีสวนรวมในชุมชน 

- การเผยแพรผลงานวิจัยและนิทรรศการในพ้ืนที่ โดยรวมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณแจังหวัด และ
องคแการบริหารสวนตําบล จัดงานวันมันเทศ ทับน้ํา และงานเห็ดตับเตางามที่สามเรือน เพ่ือเปๅน เวทีส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวางนักวิจัยกับชุมชน และภาคีเครือขายในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังไดนําผลงานวิจัยเขารวมจัด
แสดงในงานเกษตรอยุธยาแฟรแ และงานมหกรรมวิจัยแหงชาติ เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณะ 

- ในทุกขั้นตอนของการทํางาน เมื่อเสร็จสิ้นการทํางานไดมีการทบทวนสรุปบทเรียน (After action 
review หรือ AAR) เพ่ือทบทวนกระบวนการทํางานแตละขั้นตอน ทําการสรุปบทเรียน และตรวจสอบระดับของ
การบรรลุวัตถุประสงคแที่กําหนดไวดวย 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

ผลจากการพัฒนาระบบ กลไก การจัดการเพ่ือใหเกิดการบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เปๅน
งานวิชาการเพ่ือสังคม ผานการเรียนรูโดยการปฏิบัติ พบวา การจัดการงานวิจัยโดยกําหนดพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนที ่ในตําบลทับน้ํา อําเภอบางปะหัน ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนํา
นักวิจัยตางสาขาวิชาการลงพ้ืนที่ศึกษาบริบทชุมชนแบบมีสวนรวม ทําใหทราบปใญหาและความตองการพัฒนาของ
ชุมชน โดยพบวาทั้งสองตําบลที่มีบริบททางสังคมที่แตกตางกัน โดยตําบลทับน้ํา อําเภอบางปะหัน ประชากรสวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ครัวเรือนรอยละ 95 มีรายไดหลักจากภาคการเกษตร ยังประสบปใญหา
เชนเดียวกับผูประกอบอาชีพเกษตรทั่วไป คือ ตนทุนการผลิตสูง มีความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมและภูมิอากาศที่
แปรปรวน และราคาผลผลิตไมแนนอน ขณะที่ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน มีหมูบานจัดสรรและหอพัก
จํานวนมากในพ้ืนที่ พ้ืนที่ของตําบลอยูใกลนิคมอุตสาหกรรม ประชากรสวนใหญจึงประกอบอาชีพนอกภาค
การเกษตร และประชากรสวนหนึ่งยายมาจากตางถิ่น แตพ้ืนที่สวนใหญยังเปๅนพ้ืนที่เกษตรกรรม สังคมมีลักษณะ
ซอนทับระหวางสังคมเมืองและชนบท ปใญหาหลักที่พบในพ้ืนที่ คือมลภาวะทางน้ําในคลองโพธแ ซึ่งเปๅนแหลงน้ําที่
หลอเลี้ยงภาคการเกษตร  นอกจากปใญหาของพ้ืนที่ ขณะเดียวกันการศึกษาบริบทชุมชนยังทําใหทราบวาในชุมชน
มีทรัพยากรธรรมชาติ มีภูมิปใญญา วัฒนธรรมและเครือขายทางสังคม ซึ่งเปๅนทุนของชุมชน ทําใหนักวิจัยไดเรียนรู
แลกเปลี่ยนประสบการณแรวมกับคนในชุมชน แสวงหาแนวทางการแกไขปใญหา หรือแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่
รวมกัน สามารถกําหนดเปๅนโจทยแและพัฒนาเปๅนหัวขอวิจัย การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยจึงอยูบนพ้ืนฐานของ
บริบท และเงื่อนไขของชุมชน และมีคนในชุมชนที่พรอมเขารวมในกระบวนการวิจัย เกิดขอเสนอโครงการที่
สอดคลองตามแผนและทิศทางการพัฒนาของชุมชน รอยเรียงเปๅนแผนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยมีเปูาหมาย
รวมกัน คือ การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรในชุมชน ใหคนในชุมชนสามารสรางรายไดเพ่ิม
จากทรัพยากรในชุมชน ดวยความรูและนวัตกรรมที่ใชตอยอดภูมิปใญญา ซึ่งถาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเปๅนเศรษฐกิ จ
ฐานรากของประเทศพัฒนาไดดีแลว จะลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมซึ่งเปๅนปใญหาใหญของประเทศ  

นักวิจัยทํางานวิจัยดวยกระบวนการมีสวนรวมและผูกพันกับคนในชุมชน จึงเปรียบเหมือนสัญญาใจที่ไม
ทอดทิ้งกัน ผลจากการดําเนินงาน ไดพัฒนานักวิจัยรุนใหมที่สามารถทํางานวิชาการดวยกระบวนการมีสวนรวม 
และสรางความรู นวัตกรรม ที่สามารถใชแกปใญหาตามความตองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การดําเนินงานในระยะ 2 ปี 
มีโครงการที่พัฒนาโดยใชโจทยแปใญหา ความตองการพัฒนาของพ้ืนที่ในปีที่ 1 จํานวน  14 โครงการ และปีที่ 2 
จํานวน 17 โครงการ มีนักวิจัยจาก 5 คณะเขารวมโครงการจํานวน 73 คน เปๅนนักวิจัยใหม 64 คน   ผลงานวิจัย
ในปีแรกสามารถนําเสนอในการประชุมและตีพิมพแในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
จํานวน 6 บทความ อยูระหวางการพิจารณาเพ่ือตีพิมพแในวารสารระดับชาติ จํานวน 1 บทความ ระดับนานาชาติ 
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1 บทความ อยูระหวางการยื่นขอสิทธิบัตร 1 ผลงาน นอกจากการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ยังมีการจัดกิจกรรม
รวมกับภาคีเครือขายระดับจังหวัด เชน การจัดงานวันมันเทศ ตําบลทับน้ํา และวันเห็ดตับเตางามที่สามเรือน ดวย
งบประมาณของจังหวัดและทองถิ่น ทําใหชุมชนและองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีการตื่นตัวเขารวมกิจกรรม
วิชาการ และนําขอมูลและความรูจากการวิจัยไปใชประโยชนแในดานตางๆ เชน จัดทําแผนพัฒนาตําบลในดานการ
พัฒนากลุมอาชีพ การจัดการทองเที่ยวในชุมชน การรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑแจากมันเทศ และ
เห็ดตับเตา การรวมกลุมเพ่ืออนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติแหลงน้ําในชุมชน และยังทําใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการ
รวมกับองคแกรภาคีเครือขาย เชน ศูนยแประสานงานวิจัยเพ่ือทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครือขายนักวิจัย
ทองถิ่น เครือขายภาคประชาสังคม และหนวยงานตางๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําใหเกิดบรรยากาศทาง
วิชาการ เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถกระตุนใหบุคคลากรในมหาวิทยาลัยมีความตื่นตัว 
และนักวิจัยไดทําความรูจักกับนักวิจัยทองถิ่น ผูแทนจากหนวยงานตางๆ เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการ
พัฒนา ขณะเดียวกนัยังทําใหชุมชน สังคม ไดเห็นวานักวิชาการและงานวิชาการในมหาวิทยาลัยไมแยกตัวออกจาก
ชุมชน สังคม ซึ่งจะนําไปสูการประสานงานและความรวมมือในการรวมกันพัฒนาจังหวัดตอไปในอนาคต  

ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

มนตรีและกัณภร (2559) ไดประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดย
ประเมิน 1) ปใจจัยนําเขาซึ่งวัดผลจากระบบและกลไกการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก  
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การกําหนดพ้ืนที่เปูาหมายและการพัฒนาโจทยแวิจัย และ 1.2 การเปิดรับขอเสนอและจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัย ทั้ง 2 ตัวชี้วัดผานเกณฑแการประเมินมีความเหมาะสมในระดับดีมาก  2) ประเมินกระบวนการ 
วัดผลจากระบบและกลไกการหนุนเสริมการดําเนินงานวิจัย จํานวน 5  ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 2.1 การเบิกจาย
ทุนอุดหนุนการวิจัย ตัวชี้วัดที่ 2.2 การประสานงาน ตัวชี้วัดที่ 2.3 กระบวนการติดตามความกาวหนา ตัวชี้วัดที่ 
2.4 การหนุนเสริมความรวมมือกับเครือขาย/ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่ และตัวชี้วัดที่ 2.5 กิจกรรมหนุนเสริม
นักวิจัย ทั้ง 5 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด และ 3) ประเมินผลผลิต วัดผลจากผลการ
ดําเนินงาน จํานวน  6 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 3.1 จํานวนโครงการวิจัยที่สนองความตองการที่แทจริงของพ้ืนที่  มี 
12 โครงการ ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนนักวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่รุนใหมที่มีสวนรวมดําเนินการวิจัยจํานวน 53 คน 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จตามกําหนดเวลา มีจํานวน 13 โครงการ ตัวชี้วัดที่ 3.4 จํานวนผลงาน
วิชาการที่เกิดขึ้นและคาดวาจะเกิดขึ้น มีจํานวน 22 ผลงาน ตัวชี้วัดที่ 3.5 จํานวนโครงการวิจัยที่ตอบสนองความ
ตองการของพ้ืนที่พรอมขยายผลสูการนําไปใชประโยชนแ มีจํานวน 9 โครงการ และตัวชี้วัดที่ 3.6 จํานวน
โครงการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีจํานวน 
11 โครงการ แสดงใหเห็นวา ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย มีผลการประเมินผานเกณฑแการประเมิน
ในทุกตัวชี้วัด ซึ่งปใจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ ไดแก 
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- การสนับสนุนจากฝุายบริหารในทุกระดับ ในการสนับสนุนงบประมาณ การอํานวยความสะดวกและ
สงเสริมกิจกรรมตาง ทําใหเกิดบรรยากาศวิชาการและสรางขวัญกําลังใจแกคณะทํางานและนักวิจัย อยางไรก็ตาม
ระบบ กลไก และวิธีการจัดการจะคงอยูไดตองมีการพัฒนาตอเนื่อง ยืดหยุนไดตามบริบทและงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง 
เชน นโยบายจากภาครัฐ นโยบายและจุดเนนของมหาวิทยาลัย และความตองการของชุมชน จึงควรมีการพิจารณา
กฏเกณฑแ ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 

- การมผีูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันคลังสมองของชาติ เปๅน
พ่ีเลี้ยง (Mentoring) แนะนําวิธีการทํางาน ชวยเหลือสนับสนุน และใหคําปรึกษาชี้แนะ ในลักษณะการสอนงาน
(Coaching) แกผูบริหารโครงการและนักวิจัย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายที่ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยกลุมเรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน  ทําใหการวางระบบ กลไก การจัดการ ประสบผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคแ และทําใหนักวิจัยมีการพัฒนาตนเองตอเนื่อง แตการทํางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ที่มีลักษณะบูรณาการ
รวมกันหลายหนวยงาน จึงจําเปๅนตองพัฒนานักวิจัย ดานทักษะการจัดการงานวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถทํางาน
วิจัยรวมกับนักวิจัยตางสาขา และหนวยงานภาคี พรอมทั้งทํางานของตนเองไดสําเร็จตามวัตถุประสงคแและเสร็จ
ตามเวลากําหนด ขณะเดียวกันตองพัฒนาระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงและระบบการสอนงาน เพ่ือใหงานมีการพัฒนา
ตอเนื่อง สามารถพ่ึงตนเองได 

- นักวิจัยใหม นักวิจัยที่มีประสบการณแ ไดเรียนรูวิธีการจัดการงานวิจัย และการทํางานวิจัยแบบมีสวน
รวม โดยผูทรงคุณวุฒิจาก สกว. และการถอดบทเรียนรวมกันระหวางนักวิจัย ทําใหพัฒนานักวิจัยที่มีประสบการณแ
สูการเปๅนพ่ีเลี้ยง และพัฒนานักวิจัยใหมใหมีทักษะการทํางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ และมีทักษะการทํางานรวมกับชุมชน
และภาคีเครือขายเรียนรูงานจากผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก นักวิจัย มีทัศนคติการทําวิจัยที่คํานึงถึงผูใช
ประโยชนแและการมีสวนรวมของชุมชนในการทําวิจัย  ดังเชน การสะทอนคิด (Reflection) คุณคาของงานวิจัย 
ระหวางและหลังการดําเนินการวิจัยแลวเสร็จ วาเปๅน “งานวิจัยที่โจทยแปใญหาหรือประเด็นการวิจัยเปๅนความ
ตองการของชุมชน มีเปูาหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้น การทํางานวิจัยตองอาศัยการมีสวนรวม
ระหวางชุมชน ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ และผลการวิจัยตองสามารถนําไปใชแกปใญหาเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนใน
การพัฒนาพื้นที่ตอไป” ซึ่งทัศนคติและการทํางานที่มีผูใชผลงานทําใหนักวิจัยมีแรงผลักดันในการทําผลงานวิชาการ
เพ่ือสังคม  

- ชุมชนและหนวยงานภาคีเครือขายมีความเขาใจในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น วามหาวิทยาลัยมี
บทบาทหนาที่ทางวิชาการ ไมมีงบประมาณหรือสิ่งของมาแจก ความเขาใจนี้นําไปสูความคาดหวังใหม และ
วางแผนการทํางานรวมกันตามบทบาทและหนาที่ของหนวยงาน เนื่องจากเปูาหมายของการจัดการมองถึงการเปๅน
ที่พ่ึงทางวิชาการกับพื้นท่ีในระดับจังหวัด และกลุมจังหวัด จึงควรมีการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือนําผลการทํางาน
ในพ้ืนที่สูการขยายผล การเลือกโจทยแวิจัยควรเปๅนปใญหาที่ใหญและสงผลกระทบสูงขึ้นและเปๅนโจทยแวิจัยที่คาดวา
จะแกปใญหาที่เกิดในอนาคต ซึ่งจะทําใหผลงานสามารถใชแกปใญหาไดทันที  
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- ระบบหรือกลไกที่จะหนุนเสริมโครงการวิจัยที่พรอมขยายผลสูการนําไปใชประโยชนแ ควรดําเนินการ
ทันทีใหเกิดผลอยางเปๅนรูปธรรม สําหรับโครงการที่ไมพรอมขยายผลในทันทีควรวิเคราะหแหาสาเหตุ เพ่ือจัดการให
เหมาะสมกับประเภทของโครงการ เชนบางโครงการมีความจําเปๅนตองดําเนินการวิจัยเพ่ิมเติมหรือบางโครงการ
อาจจําเปๅนตองยุติ/ยกเลิกโครงการ นอกจากนี้บางโครงการวิจัยมีองคแความรูพรอมในการถายทอดสูชุมชนเพ่ือ
นําไปปฏิบัติแตตองมีกระบวนการที่เหมาะสมในการหนุนเสริมใหชุมชนนําไปใชประโยชนแตอไป 

- ควรพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนเพ่ือหนุนเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเก็บหลักฐานตางๆ เพื่อใชในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

สรุป 
ระบบ กลไก และการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จะเปๅนกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู

การเปๅนมหาวิทยาลัยรับใชสังคม เปๅนที่พ่ึงทางวิชาการ โดยเฉพาะในสาขาวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 
การพัฒนาระบบ กลไก และการจัดการงานวิจัย ผานการเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยมี สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และสถาบันคลังสมองของชาติ เปๅนพี่เลี้ยง (Mentoring) แนะนําวิธีการทํางาน ชวยเหลือสนับสนุน 
และใหคําปรึกษาชี้แนะ ในลักษณะการสอนงาน (Coaching) และใชเครื่องมือจัดการความรูผสมผสานเพ่ือสราง
การเรียนรูระหวางนักวิจัย ชุมชน หนวยงานภาคี ทําใหทุกฝุายมีความเขาใจในระบบงานไปในทิศทางเดียวกัน การ
จัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยจัดการงานตลอดหวงโซตั้งแตตนทาง เพ่ือกําหนดพ้ืนที่ วิเคราะหแและสกัด
โจทยแวิจัยโดยมีผูใชประโยชนแและผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวม รวมกับการพัฒนานักวิจัยระหวางทําวิจัยเพ่ือเสริม
ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม และการจัดการปลายทางเพ่ือใหผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนแไดทั้งทาง
วิชาการและใชแกปใญหาในชุมชน ทําใหผลงานวิจัยมีคุณคาทางวิชาการและใชประโยชนแไดจริง อยางไรก็ตามความ
ยั่งยืนของระบบตองมีการพัฒนาตอเนื่อง และยกระดับการทํางานเพ่ือใหเกิดผลกระทบในวงกวาง 
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บทสรุป 

 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) ไดจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนักเทคโนโลยียาง ที่ตอบสนองตอการ

พัฒนาอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจของประเทศในยุคปใจจุบันที่มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 

จึงมีความจําเปๅนจะตองพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทั้งดานความรู มีทักษะการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะหแ คิด

สรางสรรคแและแกไขปใญหาตางๆได สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรแจึงไดพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให

สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใชเครื่องมือจัดการความรู (KM Tools) ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนในทุกรายวิชา โดยไดนํารองในรายวิชาทักษะวิชาชีพ ตั้งแตปีการศึกษา 2556 เปๅนตนมา โดยมีวัตถุประสงคแ

เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและพัฒนาทักษะการเรียนรูและสงเสริมวิชาชีพแก

นักศึกษา ซึ่งพบวาสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหนักศึกษาคิดเปๅน ทําเปๅน 

แกไขปใญหาเปๅน ซึ่งการใชวิธีการเรียนรูที่หลากหลายทําใหเกิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สามารถนําไปขยายผลเพ่ือประยุกตแใช

กับการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ตลอดจนภารกิจงานตางๆของสาขาได สงผลใหองคแกรเกิดการพัฒนาไปสู

ความเปๅนองคแกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง 

ค าส าคัญ: ทักษะวิชาชีพ  องคแกรแหงการเรียนรู  เทคโนโลยียางและพอลิเมอรแ  
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Summary  

The Department of Rubber and Polymer Technology, Faculty of Science and 
Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat (Saiyai) 
Campus has purposed to produce graduate technologists in rubber technology under the 
response to develop rubber industry and the national economy. Nowadays, technology is 
rapidly developed. Therefore, it is necessary to develop the knowledge and readiness for 
students in practical skills to critically thinking, creativity and resolve problems. Knowledge 
management tools (KM Tools) were used to improve for 21st century skill learning of students in 
rubber and polymer technology program. Since 2013, The Technical skills have been the pilot 
project with the aim to develop teaching styles to be more efficient as well as improving skills 
for professional's students. It was found that student learning is improved effectively. The 
students are able to plan, do, and solve the problems. The varieties of learning make good 
practices that can be apply to expand the teaching of other subjects and works. As a result, the 
organization has been developed to be the learning organization. 

Key words: Technical skill, Learning Organization, Rubber and Polymer Technolgy 

บทน า 

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีการยาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพ่ือมุงผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบและผลิตภัณฑแจากยางพารา ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนา
ประเทศ โดยสรางบัณฑิตที่มีเอกลักษณแของมหาวิทยาลัยคือ  "เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีทักษะปฏิบัติ" และมีอัต
ลักษณแของความเปๅน “บัณฑิตนักปฏิบัติ” อยางสมบูรณแ ซึ่งมีสวนสําคัญในการสรางสังคม เศรษฐกิจและ
ประเทศชาติในอนาคต จากขอมูลของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและออกไปทํางานในสถานประกอบการตางๆ ทํา
ใหทราบวา ปใจจุบันบัณฑิตจําเปๅนตองมีทักษะการคิดวิเคราะหแและมีความคิดสรางสรรคแในการพัฒนางานของตน
ใหมีความโดดเดน ซึ่งเปๅนเรื่องที่ทาทายอยางยิ่ง ทั้งนี้การเรียนในสถาบันการศึกษาเพ่ือมุงเนนการเรียนการสอนที่
เนนทฤษฎีเชิงวิชาการเปๅนหลักนั้น อาจไมสอดคลองกับสภาวการณแในปใจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แบบกาวกระโดด ในปีการศึกษา 2556 เปๅนตนมา สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรแ ไดมีการพัฒนาการเรียนการ
สอนเพ่ือใหสอดคลองตามลักษณะการเรียนรูในศตวรรษ 21 อยางจริงจัง โดยการปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการ
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เรียนการสอนในทุกรายวิชา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุงเนนการเรียนรูของนักศึกษา โดยใชเครื่องมือการ
จัดการความรู (KM tools) เปๅนสวนสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน  

วิชาทักษะวิชาชีพเปๅนสวนหนึ่งในวิชาบังคับของหลักสูตรที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน (Project-based Learning) ควบคูกับการเรียนรูแบบปใญหาเปๅนฐาน (Problem-Based Learning) ซึ่งมี
จุดประสงคแใหนักศึกษาไดใชองคแความรูเรื่องวัตถุดิบยางพาราและสารเคมีสําหรับยาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑแจาก
ยางพาราขึ้นมา โดยใชความคิดสรางสรรคแของตนเอง แลวลงมือปฏิบัติเพ่ือสรางผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความ
ตองการของกลุมผูบริโภค และมีความสวยงามเฉพาะตัว โดยแตละปีการศึกษานั้น นักศึกษาจะมีการพัฒนาชิ้นงาน
ที่หลากหลายและมีเอกลักษณแเฉพาะตัวออกมาอยางสม่ําเสมอ ซึ่งถือเปๅนจุดเดนของการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชานี้ที่มีความยืดหยุนสูงและสอดรับกับยุคสมัยอยางทันทวงที แนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการจัดการเรียนการสอน
วิชาทักษะวิชาชีพนี้ไดถูกพัฒนาตอยอดและขยายผลไปสูวิชาตางๆที่เปิดสอนในหลักสูตร  จนสามารถพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนไดอยางเปๅนรูปธรรมที่ชัดเจน อีกทั้งยังสามารถประยุกตแกับการดําเนินงานตามภารกิจ
ตางๆของสาขาวิชาไดอีกดวย   

วิธีการด าเนินงาน  

 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะวิชาชีพนั้น มุงเนนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติในการทํา
ผลิตภัณฑแจากยางพาราตั้งแตกระบวนการออกแบบ วางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑแ โดยผลิตภัณฑแที่นักศึกษาฝึก
ทักษะนั้นมี 3 ประเภท  ไดแก 1. การหลอแบบ 2. การชุบ และ 3. การตีฟองน้ํายาง การจัดการเรียนการสอน
ดังกลาวมีรูปแบบการดําเนินการตามแผนผังกระบวนการเรียนการสอนดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การจัดการเรียนการสอนทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนาองคแกรแหงการเรียนรู 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุงสูการพัฒนาองคแกรแหงการเรียนรู ของสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรแ 
คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มี 6 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 การสอนทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น มีการใช KM tools ไดแก การถายทอดโดยการเลาเรื่อง 
(storytelling) ที่มุงใหนักศึกษาไดเรียนรูความเปๅนมาของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
และมีการใชแหลงผูรูในองคแกร (center of excellence) จากอาจารยแในสาขาที่จะใหความรูที่จําเปๅนเพ่ือให
นักศึกษามีความรูเชิงทฤษฎีและปฏิบัติที่เพียงพอเพ่ือสามารถนําไปประยุกตแใชในพัฒนางานในขั้นตอนตอไป อีกทั้ง
การจัดจับกลุมพูดคุยเรื่องการเรียนรูหรือแนวปฏิบัติตางๆที่เปๅนประโยชนแแกการดําเนินงานผานทางชุมชนนัก
ปฏิบัติ (communities of practice) โดยมีกลุมนักศึกษาเปๅนกลุมเปูาหมาย ซึ่งใชเวลาประมาณ 20 ชั่วโมง 

 ขั้นตอนที่ 2 การเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน เปๅนการลงมือปฏิบัติเพ่ือสรางชิ้นงานอยางงายเปๅนรายบุคคลซึ่ง
เปๅนการเรียนรูโดยการปฏิบัติ (action learning) โดยมีการฝึกจํานวน 3 ทักษะ(ฐาน) คือ การหลอแบบพวง
กุญแจที่ระลึก การชุบถุงมือแมบานและการตีฟองตุ฿กตายางฟองน้ํา โดยใชเวลาประมาณ 30 ชั่วโมง ซึ่งนักศึกษา
สามารถออกแบบชิ้นงานที่สนใจ และลงมือปฏิบัติโดยมีอาจารยแ บุคลากร เปๅนผูสอนงาน (coaching) และเมื่อ
ผลิตชิ้นงานแรกสําเร็จแลว จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (job rotation) เพ่ือฝึกทักษะอ่ืนๆตอไป
จนครบทั้ง 3 ทักษะ โดยนักศึกษาแตละคนจะเปๅนพ่ีเลี้ยง (mentoring) ใหแกคนอ่ืนๆสลับกัน เพ่ือใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณแและมีมิติความสัมพันธแระหวางบุคคลขึ้นมา ซึ่งสามารถสรางเครือขายขนาดเล็ก ที่จะ
นําไปสูความรวมมือกันในข้ันตอนตอไป 

 ขั้นตอนที่ 3 การน าเสนอชิ้นงานเพื่อประเมินผล เมื่อนักศึกษาเรียนรูและฝึกทักษะพ้ืนฐานครบทั้ง 3 
ทักษะแลว จะมีการจัดเวทีเสวนาขึ้น (dialogue) เพ่ือนําผลงานรายบุคคลมานําเสนอตอคณะกรรมการ 
(ประกอบดวย อาจารยแ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาในสาขาเปๅนกรรมการ) โดยมีการทบทวนบทเรียนตางๆ 
(after action review) เพ่ือเฟูนหาแนวปฏิบัติที่เปๅนเลิศจากการเรียนรู (best practice) ทั้งนี้คณะกรรมการจะ
มีการประเมินผลงานเปๅนรายบุคคล โดยเกณฑแการประเมินมี 2 ระดับคือ ผาน (คะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 75 
ขึ้นไป) และไมผาน (คะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 75)  กรณีที่ชิ้นงานในทักษะใดๆ ไมผานการประเมิน นักศึกษา
จะนําคําแนะนําไปปรับปรุงแกไขชิ้นงานใหม ภายในระยะเวลาที่กําหนด แลวนําเสนอใหม เมื่อนักศึกษาผานการ
ประเมินแลว คณะกรรมการจะพิจารณาเพ่ือแบงกลุมนักศึกษาตามความถนัดเฉพาะ (ซึ่งพิจารณาจากผลงานที่
นําเสนอ) เพ่ือพัฒนาชิ้นงานแยกทักษะเฉพาะตอไป 

 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาชิ้นงานแยกทักษะเฉพาะ นักศึกษาในแตละกลุมจะมีการวางแผนเพ่ือสราง
ชิ้นงานเฉพาะกลุมที่สามารถนําไปใชประโยชนแได ขั้นตอนนี้จะนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใชเปๅนเครื่องมือในการ
ดําเนินการ เริ่มตนนักศึกษาจะมีการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑแที่สนใจและผลงานของนักศึกษารุนกอน
หนามาประกอบการพิจารณาเพื่อนํามาออกแบบและวางแผนในการทําผลิตภัณฑแนั้นๆ (P) จากนั้นจะนําเสนอโครง



68 
 

รางแผนงานตอคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยอาจารยแ  บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา ทั้งจากในสาขาและนอก
สาขา เพ่ือรวมกันพิจารณาและใหขอเสนอแนะตางๆ กอนการลงมือปฏิบัติ เมื่อผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการแลว นักศึกษาแตละกลุมจะเริ่มดําเนินการฝึกปฏิบัติในการสรางผลิตภัณฑแ (action learning) ของ
กลุมตนเองขึ้นมา (D) ซ่ึงใหเวลาประมาณ 30 ชั่วโมง โดยในระหวางการดําเนินการนี้จะมีการวางแผนการทํางาน
ยอยของแตละงาน ซึ่งจะเกิดวงจรคุณภาพแบบยอยขึ้น (pdca) ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทักษะแตละดานที่
ครบถวนและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาในกลุมจะคอยใหการชวยเหลือและรวมกันปฏิบัติงาน (peer 
assist) ตามเปูาหมายที่วางไว จากนั้นนักศึกษาแตละกลุมจะนําเสนอความเสนอความกาวหนาในรูปแบบสภา
กาแฟ (knowledge café) ภายใตกิจกรรม “Shop & Share” เพ่ือพูดคุย ทบทวนแผนงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยน
แนวคิด และประสบการณแตางๆ (lesson learned) ที่ผานมา (C) โดยมีอาจารยแในสาขา บุคลากรจากภายนอก
หลักสูตร ศิษยแเกาและรุนพ่ีที่มีประสบการณแ (cross-functional team) รวมพูดคุยเลาถึงปใญหาและแนว
ทางแกไขตางๆ ทั้งนี้สภากาแฟเปๅนลักษณะการพบปะท่ีเปๅนแบบไมเปๅนทางการมากนัก ทําใหผูเขารวมมีความผอน
คลายและเกิดแนวคิดดีๆเพ่ือนําไปพัฒนาผลงานของตนเองได หลังจากนั้นนักศึกษาในแตละกลุมจะนําวิธีการที่ดีที่
ไดจากสภากาแฟ ไปใชปรับปรุงพัฒนาผลงาน(A) และปรับแผนงาน(P) ของแตละกลุมเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน 
(C) ตอไป จากนั้นจะมีการจัดกิจกรรม “2nd Shop & Share” ขึ้นอีกครั้งในรูปแบบเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู (knowledge forum) เพ่ือหาแนวทางแกไขปใญหาและแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ของแตละกลุม 
เพ่ือพัฒนาชิ้นงานใหมีความสมบูรณแยิ่งขึ้น ทําใหเกิดการเรียนรูระหวางกันและเกิดความกระตือรือร นของแตละ
กลุมในการพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองใหมีความโดดเดนเฉพาะตัว 

 ขั้นตอนที่ 5 จัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน เมื่อครบกําหนดการพัฒนาชิ้นงานแยกทักษะเฉพาะแลว ใน
ระหวางสัปดาหแที่ 13-15 ของภาคการศึกษา จะมีการนําเสนอผลงานจากการฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษา (ดัง
ภาพที่ 2-4) โดยจัดรูปแบบของเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู (knowledge forum) เพ่ือนําเสนอชิ้นงานแก
บุคคลทั่วไป รวมทั้งมีการสงมอบชิ้นงานบางสวนแกหนวยงาน องคแกรที่จะนําไปใชประโยชนแ ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาว
จะมีการถายทอดความรูโดยการเลาเรื่อง (storytelling) จากกลุมนักศึกษาที่ไดพัฒนาชิ้นงาน มีการทบทวนสรุป
บทเรียน (after action review)  และไดวิธีการปฏิบัติที่เปๅนเลิศ (best practice) ที่สามารถนําไปใชในการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการดําเนินภารกิจตางๆ ของสาขาตอไป 
 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลิตภัณฑแที่ไดจากการหลอแบบ (พวงกุญแจการแตูน) 
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ภาพที่ 3 ตัวอยางผลิตภัณฑแท่ีไดจากการชุบ (ถุงมืออเนกประสงคแ) 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอยางผลิตภัณฑแท่ีไดจากการตีฟอง (หมอนยางพารา) 

 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

การดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆขางตน เปๅนแนวทางในการพัฒนาองคแกรแหงการเรียนรูใหแกบุคคลากร 
นักศึกษา และหนวยงานได โดยผลที่เกิดกับนักศึกษาคือการที่นักศึกษามีทักษะวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาผลิตภัณฑแจากยางพาราที่สูงขึ้น สามารถคิดวิเคราะหแและแกปใญหาเฉพาะหนาไดเปๅนอยางดี โดยพบวาผล
ประเมินจากผูเรียนวิชาทักษะวิชาชีพ  ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พบวา วิชาทักษะวิชาชีพไดรับ
คะแนนประเมินจากนักศึกษาเทากับ 4.77 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเปๅนรอยละ 95.40 ซึ่งมากกวาปีการศึกษา 2557 
และ 2558 ซึ่งไดรับคะแนนประเมินรอยละ 88.40 และ 91.20 ตามลําดับ นอกจากนี้หลังจากการดําเนินการ
ดังกลาวสงผลใหองคแกรเกิดวินัย 5 ประการ ตามหลักการของ Peter M. Senge (ปาริฉัตตแ, 2558) คือ 1. บุคคลที่
รอบรู้ (Personal Mastery) ซึ่งมีความรูจากประสบการณแที่เกิดขึ้น รวมทั้งเทคนิควิธีการที่มีผลสําเร็จยืนยัน 
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สามารถถายทอดแกบุคคลอ่ืนไดตอไป  2. รูปแบบความคิด (Mental Model) เกิดรูปแบบความคิดใหม ที่มี
ความแตกตางจากเดิม แตมีอัตลักษณแเฉพาะตัว ซึ่งสงผลตอการทํางานรวมกันเปๅนทีม 3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
(Shared Vision) จากผลสําเร็จและการเรียนรูรวมกัน สงผลใหสมาชิกในองคแกรมีความมุ งหวังและเปูาหมายที่
เปๅนเลิศรวมกัน ยอมทําใหเกิดวิสัยทัศนแที่กวางและลึกรวมกัน สงผลดีตอการทํางานที่มุงสูความสําเร็จไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) การพ่ึงพา ชวยเหลือ สนับสนุนกันอยางเปๅนระบบ 
กอใหเกิดองคแความรูและประสบการณแรวมกันของสมาชิกในองคแกรไดเปๅนอยางดีและ 5. การคิดเชิงระบบ 
(System Thinking) ที่สามารถสอดประสานกันไดอยางลงตัว โดยสมาชิกในองคแกรสามารถคิดในภาพรวมที่กวาง
และลึกอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรแสามารถนําผลจากการปฏิบัติไปขยายผลเพื่อปรับใชกับการเรียนการ
สอนในวิชาอ่ืนๆได รวมทั้งการพัฒนาภาระงานอ่ืนๆ ของสาขาฯ คณะฯและมหาวิทยาลัย โดยใชรูปแบบ 
Nonaka’s Model ดังภาพที่ 5 ซึ่งประกอบดวย 1. มีการถายโอนความรูระหวางกลุมและบุคคล ทั้งจากภายใน
และภายนอกหลักสูตร (Socialization) 2. มีการเรียนรูสิ่งใหมๆ จากภายนอกที่ทันตอเหตุการณแ ยุคสมัยและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งจากผูใชประโยชนแ ผูรับริการหรือกลุมเปูาหมายโดยตรง (Externalization)  3. มีการ
เชื่อมโยงความรูทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาเพ่ือหาวิธีปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม เพ่ือนําไปปรับใชกับภาระ
งานตางๆ (Combination) และ 4. การนําผลความรูที่ไดจากการเชื่อมโยงความรูตางๆ ซึ่งเกิดเปๅนประสบการณแ
และปใญญาฝใงอยูในตัวคน กลายเปๅน Tacit Knowledge สามารถนําไปถายทอดหมุนเวียนตอไป (ปาริฉัตตแ, 2558) 

 

 

ภาพที่ 5 Nonaka’s SECI Model 
   ที่มา: ปาริฉัตตแ (2558) 
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ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลส าเร็จ  

จากการดําเนินงานพบวาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลศรีวิชัย 
สามารถดําเนินการจนประสบผลสําเร็จไดเนื่องจากมีปใจจัยที่สําคัญในการสงเสริมการพัฒนาองคแกรแหงการรูคือ  

1. บุคลากรในสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรแ มีความพรอมและความมุงมั่นในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยการประยุกตแใชเครื่องมือจัดการความรู (KM Tolls) ในการพัฒนา
และมีเปูาหมายรวมกันในการพัฒนาสาขาไปสูองคแกรแหงการรูสงผลใหการดําเนินงานตางๆเปๅนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสําเร็จตามวัตถุประสงคแ 

2. นักศึกษามีความเห็นความสําคัญ มีความสนใจและกระตือรือรน พรอมที่จะเรียนรูในรูปแบบใหม ที่เนน
การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ มากกวาการถายทอดความรูดวยการสอน  

3. คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใหความสําคัญกับการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 จึงทําใหการดําเนินงานเปๅนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จอยางเปๅนรูปธรรม 

สรุป 

จากการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาองคแกรแหงการเรียนรูนั้น พบวาการนําเครื่องมือจัดการความรู
ที่หลากหลายมาใชในการเรียนการสอนวิชาทักษะวิชาชีพสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหนักศึกษาเกิดทักษะการคิดวิเคราะหแ ทักษะการปฏิบัติงานและการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางนักศึกษา บุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา นักศึกษามีพัฒนาการดานทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น 
มีความรูในการนําเครื่องมือจัดการความรูไปใชในการเรียนวิชาอ่ืนๆได และในสวนของหนวยงานเกิดการเรียนรูที่
เปๅนรูปธรรมในดานการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาองคแกรโดยสามารถนํากระบวนการและวิธีการดําเนินงานไป
ประยุกตแใชกับภาระงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาองคแกรไปสูองคแกรแหงการเรียนตอไป  

ความท้าทายในการด าเนินกิจกรรมในอนาคต 

ในการดําเนินงานครั้งนี้สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะนํา
องคแความรูและประสบการณแที่ไดไปขยายผลอยางตอเนื่อง และจะพัฒนาชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรูของนักศึกษา
ไปสูชิ้นงานที่มีคุณคาทางดานการออกแบบและการใชงานที่สามารถจดสิทธิบัตรไดตอไปในอนาคต  
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บทสรุป 

การจัดการความรูวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) ในหัวขอ สรางสรรคแ
หลักสูตร เสริมสรางเครือขาย สรรสรางวิทยากร ไดนําหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการองคแความรู 
เกี่ยวกับการทบทวนผลการทํางาน AAR (After Action Review) ซึ่งเปๅนขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน เปๅนการ
ทบทวนวิธีการทํางานทั้งดานความสําเร็จและปใญหาที่เกิดขึ้น จากการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ผานมา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในระยะ 3 ปี ในปีงบประมาณ 2557- 2559 ทั้งนี้
ยังเปๅนการทบทวนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณแการทํางาน เพ่ือแกปใญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือใหเกิดประโยชนแสูงสุดใน
การสนับสนุนการทํางานโดยเรียนรูจากปใญหาของการทํางานในระบบเดิมแลวปรับปรุงใหเกิดกระบวนการทํางาน
ใหม 

ค าส าคัญ: หลักสูตร  บริการวิชาการ  การจัดการความรู 

Summary 

Knowledge Management for good practice in topic “Need to good practice for long term 
cours” To takes principles or a theory to connect the dot about knowledge factors and AAR 
(Action After Review).  There for it is a one step in work circle to re-think about solutions to a 
problem from action operated of Academy Service Project  of Rajamangala University of 
Technology Isan, Sakon Nakhon Campus in 3 years in the yearly budget 2014-2016. Also, it is a 
re-think for work experience exchange to a solution for a problem to archive high performance 
to support work system by studing from a work system  to apply and adaptive for the best new 
work system. 

Key words: Course of study, Academic service, Knowledge Management 
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บทน า 

เดิมในการใหบริการวิชาการนั้น องคแความรูนั้นจะมาจากอาจารยแในมหาวิทยาลัย ที่เปๅนแหลงองคแความรู 
และหากลุมเปูาหมายเอง ซึ่งในบางครั้งองคแความรูนั้นก็สามารถตอบสนองแกผู รับบริการ และไมสามารถ
ตอบสนองแกผูรับบริการ เพราะวาเปๅนองคแความรูที่อาจารยแหรือเจาขององคแความรูเปๅนผูมอบให ไมใชความ
ตองการของผูรับบริการโดยตรงจึงทําใหเกิดการสรางสรรคแหลักสูตรขึ้นมา และในสวนของงบประมาณที่นํามา
ถายทอดนั้น จะมาจากแหลงงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการสรางสรรคแหลักสูตรนี้นั้น ผูรับบริการสามารถ
เลือกหลักสูตรที่ตัวเองมาความสนใจ และมีความตองการที่จะเขารับการอบรม พรอมทั้งมหาวิทยาลัยยังมีอีกหลาย
หลักสูตร ที่ใหผูรับบริการเลือกที่จะรับบริการ จึงเปๅนที่มาของการสรางสรรคแหลักสูตร 

นอกจากหลักสูตรที่พรอมจะถายทอดของมหาวิทยาลัยที่มีใหแกผูรับบริการเลือกที่จะอบรมแลวนั้น 
นอกเหนือจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีนั้น แตเปๅนความตองการของผูเขารับอบรม มหาวิทยาลัยก็ยังมี
เครือขายที่พรอมจะถายทอดองคแความรูใหแกผูรับบริการดวยการหาเครือขาย และหาแหลงงบประมาณในการ
นํามาถายทอดเทคโนโลยีทั้งแหลงงบประมาณ ภายในและภายนอก  ซึ่งปใจจุบันมหาวิทยาลัยมีเครือขายคลินิก
เทคโนโลยี ทั้งประเทศที่พรอมจะถายทอดองคแความรูที่ผูรับบริการมีความตองการที่จะอบรมจึงเปๅนที่มีของการ
เสริมสรางเครือขาย 

เมื่อผูรับบริการไดรับการถายทอดองคแความรูที่เปๅนความตองการอยางแทจริงแลวจึงเกิดการเรียนรู และ
สามารถนําไปใชประโยชนแกับตนเองและภายในครอบครัวจนขยายถึงการนําความรูนั้นไปใชในชุมชน จนเกิดความ
เชี่ยวชาญและสามารถถายทอดใหแกประชาชนในทองถิ่นของตัวเอง จนเกิดเปๅนความเชี่ยวชาญและสามารถเปๅน
วิทยากรชุมชนได จึงเปๅนที่มาของการสรรสรางวิทยากร 

และที่กลาวมานั้นจึงเปๅนขั้นตอนและกระบวนการในการทํางานของ  การสํารวจหลักสูตรที่เปๅนความ
ตองการของชุมชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยการออกสํารวจความ
ตองการของชุมชนภายในจังหวัดสกลนคร โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ ขนาดของประชากร 400  แลว
นํามาวิเคราะหแความตองการอบรม เมื่อไดขอมูลความตองการแลวนั้น นําขอมูลที่ไดมาเขียนขอเสนอโครงการจาก
แหลงงบประมาณภายใน และภายนอก 

วิธีการด าเนินงาน 
1. แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
2. ลงพื้นที่เพ่ือหาความตองการเขารับบริการจากมหาวิทยาลัย โดยใชแบบสํารวจความตองการ เปๅน

เครื่องมือในการหาความตองการ 
3. วิเคราะหแขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจความตองการ 
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4. แจงผลการวิเคราะหแขอมูลใหแกมหาวิทยาลัยทราบ โดยการทําเปๅนรูปเลมรายงาน เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการเขียนขอเสนอโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุน ภายในและภายนอก 

เครื่องมือการจัดการองค์ความรู้ 
การจัดการองคแความรู “สร้างสรรค์หลักสูตร เสริมสร้างเครือข่าย สรรสร้างวิทยากร” เปๅนการนําการ

หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการองคแความรู เกี่ยวกับเรียนรูระหวางทํางาน AAR (After Action 
Review) ซึ่งเปๅนขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน เปๅนการทบทวนวิธีการทํางานทั้งดานความสําเร็จและปใญหาที่
เกิดข้ึน จากการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการท่ีผานมาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ทั้งนี้ยังเปๅนการทบทวนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณแการทํางาน เพ่ือแกปใญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือใหเกิด
ประโยชนแสูงสุดในการสนับสนุนการทํางาน 

 ทั้งนี้การดําเนินการสํารวจหลักสูตรที่เปๅนความตองการของชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร สามารถนําไปประยุกตแใชใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อีก 3 วิทยาเขต และยัง
สามารถประยุกตแใชไดกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แหง หรือมหาลัยอื่นๆได 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

การดําเนินการในรูปแบบใหม นอกจากเจาขององคแความรูและผูเขาอบรมจะไดรับผลกระทบในทางที่ ดี
แลว หนวยงานหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไดทราบหลักสูตรที่พรอมจะ
ถายทอดจากการรวบรวมหลักสูตร เพ่ือนําไปสํารวจความตองการที่พรอมจะถายทอด  และผลที่ไดจากการ
รวบรวมหลักสูตรที่พรอมจะถายทอดนั้น ยังเปๅนการหากลุมเปูาหมายใหกับเจาขององคแความรู เพ่ือใหเจาขององคแ
ความรูเตรียมความพรอมในการเขียนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุน ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก 

ซึ่งในปีงบประมาณ 2557- 2559 โครงการบริการวิชาการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายมี
แนวโนมของการไดรับการจัดสรรงบประมาณและจํานวนโครงการที่เพ่ิมข้ึน ดังแผนภูมิแสดง 
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จากแผนภูมิแสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2557– 2559 พบวา แนวโนมของ
งบประมาณที่ไดรับมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยมีปใจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จคือ การสํารวจขอมูลความตองการที่เปๅน
ความตองการอยางแทจริงที่จะเขารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัย โดยการใหผูเขารับการอบรมเปๅนผูเลือก
หลักสูตร และคิดหลักสูตร โดยมีมหาวิทยาลัยเปๅนเจาภาพดวยการถายทอดองคแความรูที่ตรงตามความตองการของ
ชุมชน และหาเครือขายกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไมมีองคแความรูในหลักสูตรนั้นๆ และเมื่อเปๅนความตองการของชุมชนที่
แทจริงแลว การนําไปใชประโยชนแของชุมชนก็สามารถนําไปใชไดจนกอใหเกิดความเชี่ยวชาญและสามารถถายทอด
องคแความรูใหแกคนอ่ืนๆได ทําใหเกิดกระบวนการสรางสรรคแหลักสูตร เสริมสรางเครือขาย สรรสรางวิทยากร 

สรุป 

การจัดความรูวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) ในหัวขอ สรางสรรคแ
หลักสูตร เสริมสรางเครือขาย สรรสรางวิทยากร  ไดนําการหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการองคแ
ความรู เกี่ยวกับเรียนรูระหวางทํางาน AAR (After Action Review) ซึ่งเปๅนขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน เปๅน
การทบทวนวิธีการทํางานทั้งดานความสําเร็จและปใญหาที่เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือ เพ่ือทราบความตองการ
ของหลักสูตรที่ประชาชนเขารับการอบรม เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่เปๅนความตองการอยางแทจริง เพ่ือเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร เพ่ือ
นําขอมูลที่ไดจากการออกสํารวจความตองการฝึกอบรมไปเปๅนแนวทางในการจัดทําแผนและขอเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป จนเกิดกระบวนการปฏิบัติงาน และการวางแผนการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการในรูปแบบใหมเปๅนการตอยอดการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ของผูที่ไดรับการถายทอด
องคแความรูในรูปแบบที่ยั่งยืนและพ่ึงพาตนเองได   
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ผลส าเร็จของงาน 
1. ไดหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง 
2. มีเครือขาย หนวยงาน ความรวมมือ ทางดานวิชาการและงบประมาณ ในการบริการวิชาการแกชุมชน 
3. เกิดวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงานเพิ่มขึ้น 

 
เอกสารประกอบผลงาน 

 
 

ผลจากการสํารวจขอมูลความตองการของชุมชนในการ
ตองการนํากากเมาเหลือใชจากกระบวนการทําน้ําเมา ซึ่ง
ทั้งนี้งานวิจัยและพัฒนาไดเกิดความคิดในการทําสบูเมาจาก
กากเมาเหลือใช และเปๅนที่สนใจอยางมาก 

 

หลังจากที่ชาวบานนาเชือกไดเขามาขอรับบริการคําปรึกษา
กับงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑแผา
เพ่ือใหเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑแ จึงทําใหเกิด
ผลิตภัณฑแใหมคือผ้าย้อมมูลควาย จนทําใหรายการเสนทาง
เศรษฐีเขามาทํารายการเพ่ือเผยแพรสูสาธารณะตอไป 

 

รายการเกษตรโลกเกษตรเราจากชอง 3 ถายทํารายการ
เกี่ยวกับผายอมมูลควาย ซึ่งเปๅนการประชาสัมพันธแผานสื่อ
โทรทัศนแ จากการดําเนินงานโครงการหมูบานราชมงคล โดย
บูรณาการกับโครงการหมูบาน ว และ ท (หมูบานทอ ถัก จัก 
สาน) ทําใหหมูบานเล็กๆอยางบานนาเชือกไดรับความสนใจ
จากสื่อโทรทัศนแ 

 

การเขารวมประชุมรวมกับหนวยงานภาครัฐ ในการประชุม
ประจําเดือนของกํานันผูใหญบาน เพ่ือสรางความรวมมือใน
การพัฒนาชุมชนดวยการสํารวจความตองการฝึกอบรมที่
เปๅนความตองการอยางแทจริง 
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วิทยากรที่เปๅนผลผลิตที่ไดจากการเขารวมฝึกอบรมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยงานบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนตะโหมด 
The knowledge transfer using Acedemic outreach service for strengthen  

Tamot Community. 
 ณิชา ประสงคแจันทรแ1   นุชล ีทิพยมณฑา2   สุดา บินสุริยะ3 

1ผูชวยศาสตราจารยแ คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
2อาจารยแ คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

3เจาหนาที่งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
E-mail: ingoakaom@gmail.com1, nuchalee.t@rmutsv.ac.th2, s.binsuriya@gmail.com3 

 

บทสรุป 
การบริการวิชาการและถายทอดองคแความรูสูชุมชนตะโหมด เปๅนกิจกรรมที่คณะศิลปศาสตรแใหบริการแก

ชาวบานภายใตความตองการของชุมชน โดยมีการอบรมและฝึกปฏิบัติเพ่ือใหสามารถนําองคแความรูและทักษะที่ได 
ไปสรางประโยชนแแกชุมชนอยางแทจริง ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก ทุกกิจกรรมมีผลการประเมินความพึง
พอใจมากกวารอยละ 85 ชาวบานสามารถนําเตาชีวมวลไปใชประโยชนแในครัวเรือน นําดอกไมจันทนแที่ประดิษฐแได
ไปสรางรายไดใหแกครอบครัว อีกทั้งนําไปสูการพัฒนาทางดานการทองเที่ยวของชุมชนในอนาคต โดยผลการ
ดําเนินงานในครั้งนี้ นําไปสูการดําเนินกิจกรรมทางดานบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตรแในปี ถัดไป เพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชนตะโหมดอยางยั่งยืน 
ค าส าคัญ: การถายทอดองคแความรู  การบริการวิชาการ  ชุมชนตะโหมด  
 

Summary 
 Academic outreach service and knowledge transfer to Tamot community are the 
activities of Faculty of Liberal Arts serviced under the needs of the community. Seminars and 
workshops were arranged to transfer the knowledge, and these were used to create a real 
benefit to the community. Performance appraisal is very satisfied with rating is over 85% for all 
activities. For example, the local people can use a gasification stove for daily cooking which can 
reduce their expenses. The hand-making of flower from mulberry paper (Dok Mai Chan) can 
increase the family incomes and will also lead to the development of community tourism in 
the future. The successfully performed activities will be used as guidelines for the next 
academic outreach service of the Faculty of Liberal Arts which aiming to strengthening the 
Tamot community in a sustainable way. 

Key words:  Academic outreach service, knowledge transfer, Tamot community 

mailto:ingoakaom@gmail.com1
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บทน า 
การบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอกสถาบันการศึกษา (สกอ , 

2553) ซึ่งเปๅนพันธกิจหลักสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา โดยคณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ไดใหความสําคัญและดําเนินกิจกรรมตางๆภายใตงานบริการวิชาการมาอยางตอเนื่อง เพ่ือนํา
ศักยภาพทางวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย ออกไปสูสังคม  ทั้งนี้คณะศิลปศาสตรแ จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่หลากหลายทั้งสาขาคหกรรมศาสตรแ สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากล และสาขาศึกษาทั่วไป ซึ่งสามารถนําองคแความรูจากทุกศาสตรแถายทอดสูบุคคลภายนอก เพ่ือให
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนแแกชุมชนได  

ชุมชนตะโหมด เปๅนชุมชนที่ตั้งอยูในตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เปๅนชุมชน 2 ศาสนา 
ไดแก ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตางๆรวมกันไดอยางสมบูรณแ ชาวบานมีการ
ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมหลากหลาย เชน ทําสวน สวนยางพารา ทํานาขาว ทําสวนผลไม  อีกทั้งยังมี
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษแตางๆมากมาย มีโฮมสเตยแและมีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน เขื่ อนเขาหัวชาง จึง
ทําใหตะโหมดเปๅนชุมชนหนึ่งที่มีความหลากหลายทั้งทางดานศาสนา วัฒนธรรมและการประกอบอาชีพ คณะศิลป
ศาสตรแเล็งเห็นถึงความตองการของชาวบานในทองถิ่น จึงไดจัดกิจกรรมเพ่ือลงนามบันทึกขอตกลงเบื้องตน (MOU) 
ไวกับชุมชนตะโหมด และจัดกิจกรรม ไดแก การประดิษฐแดอกไมจันทนแเพ่ือสงเสริมอาชีพแกชุมชน  ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการทองเที่ยว  การถายทอดเทคโนโลยีการแปรสภาพวัสดุเหลือใชเปๅนพลังงานระดับครัวเรือนโดยเตาชีวมวล 
และการเปๅนเจาบานที่ดีในการตอนรับนักทองเที่ยว ซึ่งเปๅนการนําองคแความรูจากทุกศาสตรแในคณะมาถายทอด
ใหกับชุมชน  เพื่อสรางความเขมแข็งในดานตางๆใหกับชุมชนตอไป 

 

วิธีการด าเนินงาน 
การดําเนินงานดานบริการวิชาการเพ่ือนําไปสูความเขมแข็ง กลาวคือ ชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนสามัคคีกัน 

มีความซื่อสัตยแชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการรวมกลุมองคแกรในชุมชน ผูนํามีคุณธรรมมีวิสัยทัศนแและรับฟใงความ
คิดเห็นของสมาชิกในชุมชน สมาชิกมีโอกาสหาความรูเพ่ิมเติมมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได (สมพันธแ , 2547) การ
บริการวิชาการถายทอดองคแความรูตางๆของคณะศิลปศาสตรแใหแกชุมชนตะโหมด ซึ่งเปๅนพ้ืนที่ลงนามบันทึก
ขอตกลงเบื้องตนทางดานบริการวิชาการ (MOU) ระหวางคณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัยและชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ดังภาพที่ 1 มีข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือใหการดําเนินงานเปๅนไปตาม
วัตถุประสงคแ ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1 การลงนามบันทึกขอตกลงเบื้องตนทางดานบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานทางดานบริการวิชาการ 

ในการใหการบริการวิชาการเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งตอชุมชน ไดมีการนํา เครื่องมือการจัดการความรู 

(KM tools) มาใชดําเนินการ ไดแก 

1. ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) ฝุายบริการวิชาการคณะศิลปศาสตรแ ไดมีการจัดตั้ง

ทีมงานที่มีความรูและมีความเชี่ยวชาญจากทุกสาขาในคณะเพ่ือดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะกับความ

ตองการของชุมชนเปูาหมาย ไดแก การประดิษฐแดอกไมจันทนแเพ่ือสงเสริมอาชีพแกชุมชน โดยคณาจารยแหลักสูตร

ลงพื้นที่สํารวจความตองการของชุมชน

ลงนามบันทึกขอตกลงเบื้องตนทางดานบริการวิชาการระหวางคณะศิลปศาสตรแและชุมชน 

ประชุมวางแผนการดําเนินโครงการ 

นํา  KM  Tools มาใชในการดําเนินโครงการ 

ติดตามผลและสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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การโรงแรม ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยวโดยคณาจารยแหลักสูตรภาษาอังกฤษ  การถายทอดเทคโนโลยีการแปร

สภาพวัสดุเหลือใชเปๅนพลังงานระดับครัวเรือนโดยเตาชีวมวลโดยคณาจารยแหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตรแ และการ

เปๅนเจาบานที่ดีในการตอนรับนักทองเที่ยวโดยหลักสูตรการทองเที่ยว เพ่ือถายทอดองคแความรูใหกับชุมชนซึ่งมี

หลากหลายกลุมอาชีพ โดยมีการประชุมหารือในกลุมทีมงานอยางสม่ําเสมอ  ดังภาพที่ 3 

 

  

 
                         ภาพที่ 3 การประชุมการดําเนินงานทางดานบริการวิชาการ  

2. การสอนงาน (Coaching) 

    การสอนงาน (Coaching) ในกระบวนการถายทอดองคแความรูตางๆ ทางดานบริการวิชาการ ซึ่งมีการ
ทํางานรวมกันเปๅนทีม โดยในแตละกลุมที่ดําเนินกิจกรรมเพ่ือถายทอดองคแความรูใหชุมชน จะเชิญอาจารยแที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวมาเปๅนวิทยากร และถายทอดองคแความรูเพ่ือใหชาวบานในชุมชนเรียนรูและสราง
ประสบการณแเปๅนวิทยากรชุมชน สามารถถายทอดองคแความรูที่มีใหชาวบานที่สนใจตอไป ดังภาพที่ 4 

 

 

 
 

        ภาพที่ 4 การสอนงาน  A : อาจารยแสอนชาวบาน  B: ชาวบานสอนชาวบาน 

A B 
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3. พี่เลี้ยง (Mentoring) 

    การดําเนินโครงการบริการวิชาการคณะศิลปศาสตรแ จะมีฝุายบริการวิชาการประจําคณะคอยให
คําปรึกษาและอํานวยความสะดวกตลอดจนประสานงานระหวางหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
ลุลวงตามวัตถุประสงคแ ดังภาพที่ 5 

 
  

 

ภาพที่ 5 การเปๅนพ่ีเลี้ยงใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาและประสานงาน  
A : ระหวางคณะและมหาวิทยาลัย  B : ระหวางคณะและชุมชน 

4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) การถายทอดองคแความรูสูชุมชน เมื่อสอนเนื้อหาองคแ
ความรูทั้งหมดในเรื่องที่ตองการแลว ตองมีการปฏิบัติจริงเพ่ือใหชาวบานมีทักษะในงานดานนั้นๆ และสามารถ
นําไปสูการเปๅนอาชีพเสริมเพ่ือสรางรายได หรือการนําไปใชประโยชนแในชุมชนในดานตางๆที่สอดคลองกับงาน โดย
ในปีงบประมาณ 2559 มีการดําเนินงานตามความตองการของกลุมตางๆในชุมชน แบงเปๅนกิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 “การประดิษฐแดอกไมจันทนแเพื่อสงเสริมอาชีพแกชุมชน” โดยเนนเปูาหมายเปๅนกลุมผูสูงอายุ 
ซึ่งไมมีรายไดหลักหรือมีรายไดแตไมมาก เพ่ือใหสามารถนําความรูที่ไดจากการปฏิบัติไปสรางรายไดแกกลุมและ
ครอบครัว ดังภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 การฝึกปฏิบัติทําดอกไมจันทนแ 

A B 
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กิจกรรมที่ 2 “การถายทอดเทคโนโลยีการแปรสภาพวัสดุเหลือใชเปๅนพลังงานระดับครัวเรือนโดยเตาชีว
มวล” โดยไดมีการสอนการประดิษฐแเตาชีวมวลใหแกกลุมพอบานและแมบานที่สนใจ โดยชาวบานจํานวนมากยังมี
การใชไมฟืนในการปรุงอาหารสลับกับการใชแก฿สหุงตม เนื่องจากในชุมชนมีเศษกิ่งไมเปๅนเชื้อเพลิงจํานวนมาก และ
ชวยประหยัดคาใชจาย ดังภาพที่ 7 

 

  
 

ภาพที่ 7 การฝึกปฏิบัติทําเตาชีวมวลระดับครัวเรือน 

กิจกรรมที่  3 “ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว” เปๅนการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานการใช
ภาษาอังกฤษใหกับเยาวชนเพ่ือสรางมัคคุเทศนแนอย เปๅนการเพ่ิมเติมทักษะในการใชภาษาอังกฤษเบื้องตนใหกับ
เยาวชน สามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวและแนะนําแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในชุมชนได ดังภาพที่ 8 

 

 

 

ภาพที่ 8 การฝึกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 
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กิจกรรมที่ 4 “การเปๅนเจาบานที่ดีในการตอนรับนักทองเที่ยว” โดยมีเครือขายทองเที่ยวชุมชนบานตะ
โหมดเขารวมกิจกรรม ซึ่งชุมชนตะโหมดมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนแและทางธรรมชาติเปๅนจํานวนมาก กลุม
ชาวบานมีโฮมสเตยแไวรองรับแขกผูมาเยือน จึงไดจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมความรูและฝึกปฏิบัติเบื้องตนในการตอนรับ
นักทองเที่ยว เมื่อมีกลุมนักทองเที่ยวเขามาในชุมชน ดังภาพที่ 9 

 

  
 

ภาพที่ 9 ฝึกปฏิบัติการตอนรับและจัดกิจกรรมใหนักทองเที่ยวที่เขามาในชุมชน 

 
5. สภากาแฟ (Knowledge cafe) ในการดําเนินงานทางดานบริการวิชาการมักมีการพูดคุย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพ่ือพูดคุยถึงความสําเร็จที่ผานมา ตลอดจนปใญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือชวยกันหาแนวทางแกไข โดยเวทีที่ใช
พูดคุยจะเปๅนสถานทีแ่บบเปๅนกันเอง เชน รานกาแฟ เปๅนตน ดังภาพที่ 10 

 

 

 

                                         ภาพที่ 10 สภากาแฟ 
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6. เวทีเสวนา (Dialogue) มีการจัดกลุมพูดคุยเพ่ือแสดงความคิดเห็นกิจกรรมตางๆที่ไดปฏิบัติกันมา 
เพ่ือใหไดรายละเอียดในประเด็นตางๆ โดยในการเสวนาจะเปๅนไปในลักษณะเปๅนกันเอง และมีการพูดคุยกันในเชิง
บวกซ่ึงทุกคนมีสวนในการแสดงความคิดเห็นได  ดังภาพที่ 11 

 

  

 
ภาพที่ 11 เวทีเสวนา 

 
7. การทบทวนสรุปบทเรียน (After action review หรือ AAR) เปๅนขั้นตอนทายสุดของการ

ดําเนินงาน โดยมีการนําเสนอผลการดําเนินงานทั้งหมดตอคณะกรรมการบริการวิชาการทั้งในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือรวมกันทบทวนกระบวนการทํางานแตละขั้นตอน และหาแนวทางปรับปรุงในขอที่ยังไมบรรลุ
ตามวัตถุประสงคแ เพ่ือนําไปสูผลงานที่ดีข้ึนในการดําเนินงานครั้งตอไป ดังภาพที่ 12 

 

 
 

ภาพที่ 12 การทบทวนสรุปบทเรียน 
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ผลการด าเนินงานและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
จากการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชนตะโหมด ซึ่งมีการลงพ้ืนที่ในชุมชน

มาอยางตอเนื่อง สงผลใหทราบความตองการของชุมชนอยางแทจริง และเมื่อไดมีการลงนามความรวมมือทางดาน
บริการวิชาการในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 จึงไดมีการจัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินโครงการประจําปี
งบประมาณ 2559 ผลการดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคแที่วางไว ดังตารางที่ 1   
 
ตารางท่ี 1 ผลการดําเนินงานแตละกิจกรรมประจําปีงบประมาณ 2559 

กิจกรรม รอยละ 
ความพึงพอใจ ความรูความเขาใจ การนําไปใชประโยชนแ 

การประดิษฐแดอกไมจันทนแ 86.24 87.45 89.41 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 92.52 87.96 90.45 
การผลิตเตาชีวมวล 87.03 87.82 89.93 
การเปๅนเจาบานที่ดีในการตอนรับนักทองเที่ยว 87.37 87.02 88.84 

 
นอกจากนี้ในการฝึกปฏิบัติตรงตามความตองการของชุมชนในทองถิ่น ทําใหเกิดความเชี่ยวชาญตามความ

ถนัดและความตองการ ชุมชนไดรับประโยชนแ และประโยชนแในดานอื่นๆ ดังนี้ 
 

ท าให้ชุมชนมีรายได้  
กลุมผูสูงอายุ มีการประดิษฐแดอกไมจันทนแ เพ่ือการจําหนายซึ่งเปๅนการรวมกลุมและใชเวลาวางใหเปๅนประโยชนแ 
เปๅนอาชีพเสริม กอใหเกิดความสามัคคีและเพ่ิมพูนรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย ดังภาพที่ 13 

ภาพที่ 13 การสรางรายไดจากการประดิษฐแดอกไมจันทนแ 
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น าไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 
จากการสอนและฝึกปฏิบัติการทําเตาชีวมวล ซึ่งหลังเสร็จกิจกรรมไดมีการมอบใหชาวบานนําไปใชประโยชนแใน
ครัวเรือน เชน ตมน้ํา ตมยาสมุนไพร หรือการตุเนเนื้อสัตวแซึ่งตองใชเวลานาน เปๅนตน ดังภาพที่ 14 

 

  
 

ภาพที่ 14 การมอบเตาชีวมวลเพ่ือนําไปใชประโยชนแในครัวเรือน 
 
การบูรณาการในการเรียนการสอน  
โดยเปิดโอกาสใหกิจกรรมในชุมชน เปๅนเวทีปฏิบัติจริงของนักศึกษา ในฐานะผูชวยวิทยากร โดยมีอาจารยแ
ผูเชี่ยวชาญคอยเปๅนพี่เลี้ยง ดังภาพที่ 15 
 

  
 

ภาพที่ 15 การมีสวนรวมของนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรม 
 
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร 
มีการประชาสัมพันธแหรือเผยแพรขาวสารไปยังแหลงตางๆ เชน หนังสือพิมพแ ซึ่งนอกจากจะเปๅนการประชาสัมพันธแ
องคแกรใหเปๅนที่รูจักของบุคคลภายนอกแลว ยังเปๅนการสรางความภาคภูมิใจใหกับชาวบาน ในชุมชนที่ไดทราบวา
ขาวสารของตนเองเมื่อเผยแพรออกสูสาธารณะ ดังภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 การประชาสัมพันธแขาวสาร 
 

ความพึงพอใจของชาวบ้านในชุมชน 
จากการลงพ้ืนที่ติดตามผลการดําเนินโครงการ ทั้งการสัมภาษณแและการเยี่ยมชม พบวา ชาวบานพึงพอใจในองคแ
ความรูที่ไดรับการถายทอดและผลผลิตที่ไดจากการฝึกปฏิบัติซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนแไดอยางเปๅนรูปธรรม ดัง
ภาพที่ 17 
 
 

 
 

ภาพที่ 17 การลงพ้ืนที่ติดตามผลการดําเนินโครงการ 

 
สรุป 

จากการดําเนินงานถายทอดองคแความรูทางดานบริการวิชาการสูชุมชนตะโหมด มีการนําเครื่องมือการ
จัดการความรู (KM tools) มาใชดําเนินการทั้งหมด 7 ขอ ซึ่งเมื่อติดตามผลหลังการดําเนินโครงการ พบวา 
ชาวบานไดรับประโยชนแจากกิจกรรมตางๆที่ไดจัดขึ้น ทั้งในสวนของการนําไปใชประโยชนแในครัวเรือนเกี่ยวกับการ
หุงตม เชน พลังงานความรอนจากเตาชีวมวล หรือการสรางรายไดเสริมใหแกครอบครัวและกลุมชาวบานในชุมชน 
เชน การประดิษฐแดอกไมจันทนแเพ่ือการจําหนาย กิจกรรมการเปๅนเจาบานที่ดีและภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว
สามารถเปๅนแนวทางนําไปสูการพัฒนาทางดานการทองเที่ยวของชุมชน ทั้งนี้จากการสรุปผลการดําเนินโครงการ
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พบวา บรรลุวัตถุประสงคแโดยมีระดับผลการประเมินมากกวา รอยละ 85 ความสําเร็จของการดําเนินโครงการใน
ครั้งนี้ คือ สามารถทําใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นทั้งทางดานการจําหนายดอกไมจันทนแและรายไดจากการที่มี
นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในชุมชนทําใหชาวบานสามารถจําหนายผลผลิตที่มีอยูในชุมชนแกผูมาเยือน เชน ผลไม
ตามฤดูกาล ดังนั้น จึงนําไปสูการดําเนินงานทางดานบริการวิชาการแกชุมชนตะโหมดอยางตอเนื่องในปีถัดไป เพ่ือ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในดานการดําเนินชีวิตและเศรษฐกิจในครัวเรือนอยางยั่งยืน 
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บทสรุป 
                การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือเก็บสะสมรวบรวมแนวคิดจากบทรองในพิธีกรรม “เสน”ของคนไทดํา 
อําเภอ ดอนตูม จังหวัดนครปฐม  โดยเริ่มจากคนควาขอมูลจากเอกสารตําราและลงมือเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใช
วิธีการสังเกต สัมภาษณแ และบันทึกเทป พิธีกรรมเซนสังเวยของคนไทดํา (ลาวโซง) เรียกวาพิธี “เสน” ถือเปๅน
คําพูดที่เรียกวา “คําเรียกขวัญ” จัดเปๅนพิธีกรรมที่เกาแกที่สุดของคนไทยมีรูปแบบและพิธีกรรมเหมือนการลําผีฟูา
ของกลุมชาติพันธุแไท ซึ่งสืบทอดมาจากคนไทดําในแควนสิบสองจุไททางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม  พิธีกรรม
นี้สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อเรื่องการนับถือผี โดยเฉพาะผีฟูาพญาแถนซึ่งเปๅนเทวดาผูมีอํานาจสูงสุด พิธีกรรม
ประกอบดวยขั้นตอนอัญเชิญผีฟูาพญาแถน 5 ขั้นตอน คือ  1. การเชิญผีลงมาจากสวรรคแ  2. การลําสองเพ่ือ
ตรวจดูอาการปุวยและไตถามหาสมุฏฐานของความเจ็บปุวย  3. การลําปใๆวเพ่ือรักษาดวยวิธีขอรองใหผีชวยปใดเปุา
โรคภัยออกไปจากผูปุวย  4. การเรียกขวัญผูปุวยที่หนีไปจากรางใหกลับคืนมา  5. การลาผีและสงผีกลับคืนสู
สวรรคแ   งานวิจัยนี้เก็บขอมูลภาคสนามจากบทขับเรียกชวัญ  5 บท  จากรางทรงเจา  5  คน แลวนํามาวิเคราะหแ
ตามทฤษฎีภาษาศาสตรแ เรื่อง การใชวัจนกรรม ของ จอหแน อารแ. เซอรแล  ผลการศึกษา มีประเด็นที่นาสนใจดังนี้ 
คนไทดํามีความเชื่อในเรื่อง “ผีฟูา” ซึ่งหมายถึง เทพยดาและรวมทั้งผีบรรพบุรุษเหมือนกัน  มีประเพณีเซนสังเวย
ในเดือน ๕ , ๖ หรือ 7 โดยเรียกชื่อพิธีกรรมนี้วา “เสน” โดยมีทัศนคติที่ดีตอพิธีกรรมดังกลาว และเชื่อวาการบูชา
และเซนสังเวยผีฟูาจะสงผลดีตอตนเองและครอบครัว ทําใหสุขภาพแข็งแรง ประกอบการทํางานเจริญรุงเรือง  
นอกจากนี้ การประกอบพิธีกรรมเสนจะชวยใหการประกอบงานเกษตรกรรมไดผลดี เพราะเชื่อวา การทําพิธีกรรม
จะทําใหผีฟูาพญาแถนปลอยฝนลงมาใหตกตองตามฤดูกาล นอกจากนี้พิธีกรรมดังกลาวยังสื่อใหเห็นถึงมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากกลุมชาติพันธุแไทที่อยูทางตอนใตของประเทศสาธารณรัฐประชาชาชนจีน ซึ่งในปใจจุบัน 
คนไทในมณฑลยูนนาน และกวางสี รวมทั้งบริเวณดินแดนตอนเหนือของเวียดนาม (สิบสองจุไท) ตางก็มีพิธีกรรม
ดังกลาวนี้ดวยเชนกัน ซึ่งถือเปๅนอัตลักษณแของคนไทที่จะแสดงถึงความสมัครสมานกลมเกลียว รวมแรงรวมใจใน
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การประกอบกิจการงานตาง ๆ ในวิถีชีวิต ทําใหการคงอยูของความเปๅนญาติพ่ีนองซึมซับอยูในชนเผาไท การนับ
ญาติและลูกหลาน ทําใหคนไทยยังเปๅนชาติอยูจนทุกวันนี้  แมจะมีการปริวรรตรูปแบบและขั้นตอนทางพิธีกรรมไป
จากเดิมในแตละทองถิ่น แตสาระอันเปๅน “แกน” ของวัฒนธรรมจะดํารงอยูตลอดไป งานวิจัยนี้ไดผลสรุปที่
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี วัจนกรรมที่วา “คําพูดกอใหเกิดการกระทํา”  เพราะคําเรียกขวัญสามารถใชคําพูด
สรางขวัญและกําลังใจใหผูปุวยจนฟ็ืนเปๅนปกติได 

ค าส าคัญ: ผีฟูาพญาแถน  พิธีกรรมเสน  ไท-ดํา (ลาวโซง) 
 

SUMMARY 
             The study aimed at accumulating the concepts of  Sane Ritual of Tai – Dum (Lao - 
Song) at Ban Phai Hu Chang in Bang Lane district, Nakhon Pathom province. The research was 
first conducted by studying the concerned materials and then collecting the data by 
observation, interview, and tape-recording in the living area of the ethnic group. The soul 
recalling speech in therapeutic ceremony of Tai – Dum (Lao - Song) called Sane Ritual was the 
oldest Thai healing rite.  It was ritual procedure which is similar to Ram Pee Fah (Thai classical 
dance performed showing respect to spirits) of Tai ethnic group. This ceremony had been 
inherited from Tai Dam ethnic group in Sibsong Juthai Region located in the north of Vietnam. 
This reflects the belief in spirits of Tai - Dum, especially in Pee Fah Phaya Thaen (the most 
powerful spirit in the heaven). The ritual procedured  consists of speech acts by 5 steps: 1. 
inviting and worshiping spirit from the heaven, 2. diagnosing the patient , 3. curing the patient by 
praying to the spirit , 4. recalling the patient’s soul to the body, and                      5. saying 
goodbye and praying to the spirit to return to heaven when finishing the therapeutic ceremony. 
The data used in the research were 5 soul recalling speeches collected from 5 shamens. The 
data were analyzed by John R. Searle’s speech acts theory. The interesting points from the 
results of the study were as follows: Tai - Dam believed  in Pee Fah Phaya Thaen as the angel 
and in ancestors spirits. They had yearly ritual of spirits propitiation in April May or June. This 
ritual was called “Sane”. They had positive attitude to the ritual and also believed that sacrifice 
to  Pee Fah Phaya Thaen would bring them and family good fortunes, life benefits, healthiness, 
and career advancement.  However, they believed that Pee Fah Phaya Thaen would bring them 
seasoning rain which was very important for agriculture. Additionally, the rituals convey the 
cultural heritage which was continually performed by Tai ethnic group in the south of China. 
Nowadays, Tais in Yunnan and Guangxi, including in the North of Vietnam also perform the 
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rituals marking Tai identity in terms of their unity of the community. This maintains the 
existence of kinship among Tais which has been influencing Thai nationhood heretofore. Despite 
the changes of rituals performed in different localities, the essence and character of the culture 
will always remain. The results and conclusion of this research correspond to the speech acts 
theory as “Words are  connected to actions”. It can be proved by the speech used by shamens 
to encourage and reassure the patients. 
Key words:  Pee Fah Phaya  Thaen  Sane ceremony  Tai – Dum (Lao - Song) 
 

บทน า 

            ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพอขุนรามคําแหงมหาราชที่บันทึกเมื่อ พ.ศ. 1826 ตามที่ ประเสริฐ  ณ นคร 
ไดแปลความไวเปๅนภาษาไทยปใจจุบันวา “ เมืองสุโขทัยนี้มีพระขพุง (ภูเขาสูงใหญ) ผีเทพดาในเขาอันนั้นเปๅนใหญ
กวาทุกผี (เทวดาทุกองคแ) ในเมืองนี้ ขุนผูใดถือเมือง สุโขทัยนี้แล (และ)ไหวดีพลีถูก เมืองนี้เที่ยง  (มั่นคง) เมืองนี้ดี 
ผีไหวบดี พลีบถูก   ผีในเขาอ้ัน (นั่น)  บคุมบเกรง เมืองนี้หาย ” (๒๕๕๑ : ๑๐๕) 
             จากขอมูลนี้จึงถือไดวา คนไทยในสมัยกรุงสุโขทัยมีความเชื่อเรื่องผีแลว และนาจะฝใงรากลึกลงในวิถีชีวิต
ของคนไทยมากอนหนานี้  แมวาปใจจุบันนี้โลกจะเปๅนยุคโลกาภิวัตนแที่ปราศจากพรมแดนในการติดตอสื่อสารและมี
ความเจริญสูงสุดทางเทคโนโลยี แตความเชื่อในโชคลาง และอํานาจเหนือธรรมชาติ  ก็ยังมีปรากฏใหเห็นอยูใน
ขาวสารตาง ๆ    
             สําหรับความเชื่อเรื่อง ชีวิตหลังความตายจะเริ่มเมื่อจิตออกออกจากรางกาย สําหรับ “จิต” นี้ เรียก 
“วิญญาณ”  เมื่อตายแลว และเรียก “ขวัญ”  ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู เพราะ “จิต” เปๅนสิ่งที่ไมแตกดับ จะคงอยู
ตลอดไปแลวแตบุญหรือกรรมที่ไดทําเอาไว  คนไทยจึงมีวิธีการติดตอกับผีหรือวิญญาณดวยพิธีกรรมตาง ๆ โดย
ผานรางทรง ซึ่งมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น เชน หมอเทียม  เฒาจ้ํา นางเทียน นางทรง  แมมด  พอ
มด  หมอผี  นางทรง  เปๅนตน  แมวาปใจจุบันคนไทยจะนับถือพระพุทธศาสนาเปๅนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ แตความ
เชื่อเรื่องผีก็ยังคงอยู เพียงแตมีการสรางรูปแบบที่แตกตางไปจากพิธีกรรมดั่งเดิม ไทยทรงดํา (ลาวโซง) จะทําเครื่อง
บัดพลีบูชาผีที่ตนเคารพนับถือดวยสิ่งที่เรียกวา “สะโตง หรือ กะลอหอง” (ภาชนะที่ทําดวยกาบกลวยมาหักสี่มุม
แลวบรรจุขาวปลาอาหาร เหลา ยาสูบ ดอกไม ธูปเทียน เปๅนของเซนไหวผี)  โดยอาศัยบุคคล (ผีมด) ที่เปๅนสื่อใน
การติดตอกับผีใหเปๅนผูทําพิธีเชิญผีดวยการเขาทรง เพื่อใหมาชวยดับทุกขแ ทําลายอุปสรรค สิ่งอัปมงคล หรือบําบัด
โรคภัยใหหายไป 
          เมื่อเสร็จจากพิธีกรรมทางไสยศาสตรแที่เรียกวา “พิธีกรรมเสน” ก็จะมีการทําบุญเลี้ยงพระเพ่ืออุทิศสวน
กุศลใหแกผูที่ตายไปแลว สิ่งเหลานี้เปๅนความเชื่อทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากอดีตถึงปใจจุบัน ที่คนไทยทรงดํา 
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(ลาวโซง) ยึดถือรวมกันวา หากผูใดประพฤติตามทํานองครองธรรม เซนสรวงสังเวยผีตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ยอมจะนําความผาสุกมาสูตนเองและครอบครัว 
          สําหรับงานชิ้นนี้ มุงจะศึกษาและเก็บรวบรวมภูมิปใญาชาวบานเกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง “ผีฟูาพญาแถนใน
พิธีกรรมเสน” ของกลุมชาติพันธุแไท-ดําในประเทศไทยที่เรียกตนเองวา ไทยทรงดํา (ลาวโซง) ซึ่งเชื่อถือในอํานาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ  สําหรับไทยทรงดํา (ลาวโซง)  ซึ่งเปๅนชาติพันธุแที่ทางรัฐไทย (สยาม) ในชวงตนกรุง
รัตนโกสินทรแไดกวาดตอนมาจากแควนสิบสองจุไท (สิบสองเจาไท) ซึ่งอยูบริเวณตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และบริเวณตอนเหนือของเมืองหัวพันทั้งหาทั้งหกของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว   คนเหลานี้มีชื่อเรียกกันตาง ๆ วา  “ไตดํา ไทยทรงดํา ลาวโซง”  ซึ่งชื่อนี้มาจากการที่พวกเขาสวม
ใสเสื้อผาสีดํา หรือ ผายอมคราม   คําวา “โซง” เพ้ียนเสียงมาจากคําวา “ซวง” หรือ “สวง” แปลวา กางเกง 
บางครั้งเพ้ียนเสียงเปๅน “ทรง” จึงกลายเปๅน “ไทยทรงดํา”  ซึ่งสอดคลองกับที่  วิภาวรรณ  อยูเย็น ไดใหทรรศนะ
ไววา “ ที่เรียกวาไทดํา (Black Tai) นั้น เนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก เปๅนการเรียกตามสีเครื่อง
แตงกายของคนไทยกลุมนี้ที่นิยมแตงกายดวยผาสีดํา เชนเดียวกับเรียกคนไทที่อยูตอนเหนือของเวียดนามแถบเมือง
ไล ซึ่งนิยมนุหมดวยผาสีขาววา “ไทขาว” (White Tai)  อีกประการหนึ่ง เรียกตามถิ่นที่อยูอาศัย กลาวคือ พวกไท
ดํามักอาศัยตามหุบเขาทางตอนเหนือของแมน้ําดํา ที่เมืองลา ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ตอมาจึงอพยพเขามาอยูในประเทศไทย” (๒๕๒๘ : 72 -73)   

                             ชาวไทยทรงดํา (ลาวโซง) ไดถูกกวาดตอนและอพยพเขามาอยูในประเทศไทยตั้งแตยุคตนกรุงรัตนโกสินทรแ  
ดังที่ สมทรง บุรุษพัฒนแ  ไดกลาวถึงเรื่องราวของ ไทยดํา หรือ ไทยทรงดํา (ลาวโซง)  วา “ชาวไทยดําถูกกองทัพ
สยามกวาดตอนเพ่ือมาเปๅนแรงงานในการเพาะปลูกขาวเลี้ยงกองทัพสยาม เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวนั้นเปๅนยุค 
“เปๅนผักใสซา(ตะกรา)จับขาใสนา” หมายความวา เปๅนชวงเวลาที่มีการกวาดตอนผูคนมาเปๅนแรงงานในไรนา เพ่ือ
การเพาะปลูกขาว ซึ่งสยามหรือประเทศไทยในชวงเวลาดังกลาว  มีการทําศึกกับประเทศตาง ๆ รอบเขตชายแดน 
ไมวาจะเปๅน พมา เวียดนาม ลาว เขมร จึงทําใหกองทัพสยามหรือไทยตองสงกําลังแรงงานในการผลิตเสบียงสง
มายังพระนคร นอกจากนี้ โดยลักษณะนิสัยของไทยทรงดํายังมีความขยัน ซื่อสัตยแและอดทน จึงเปๅนที่ชื่นชอบของ
สยามหรือประเทศไทย  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๓) จึงพระราชทานที่ดินใหตั้งถิ่นฐาน
บริเวณ จังหวัดเพชรบุรี มีหนาที่ทํานาขาว เพ่ือสงสวยมายังพระนคร ( ๒๕๕๕ : ๖๗) 
             หลังจากชวงยุคเวลากวาดตอนผูคนมาเปๅนแรงงานนี้ไปแลว  จวบจนมีพระราชบัญญัติเลิกทาสในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕) ชาวไทยทรงดํา (ลาวโซง) ไดรับการปลดปลอยใหเปๅนไทย 
(อิสรภาพ) และไดออกเดินทางกลับบานเกิดเมืองนอนของตนที่เมืองแถนในแควนสิบสองจุไทย แตการเดินทางกลับ
ไมสําเร็จ  สมดังที่ตั้งเจตนารมณแไว เนื่องจากผูนํากลุมที่ชราภาพและลมตายลงระหวางการเดินทาง บรรดา
ลูกหลานจึงไมสามารถเดินทางตอไปได จึงไดตั้งหลักปใกฐานลงในดินแดนตาง ๆ ตามรายทางที่เดินทางผาน ไดแก 
จังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม โดยเฉพาะที่อําเภอบางเลน ซึ่งมีสภาพเปๅนปุาในที่ราบสูง มีแมน้ําและ
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ลําคลอง คลายบานเกิดของชาวไทยทรงดํา(ลาวโซง) ในแควนสิบสองจุไทยในสาธารณรัฐเวียดนามเหนือ  ปใจจุบัน
สถานที่นี้จึงเปๅนแหลงชุมชนใหญแหงหนึ่งของชาวไทยทรงดํา (ลาวโซง)  
               กลุมชนชาติพันธุแไทยทรงดํา (ลาวโซง) ลาวครั่ง ลาวเวียง ฯลฯ ที่อาศัยอยูในประเทศไทยลวนเปๅน
ลูกหลานเชลยศึกที่กองทัพไทย (สยามในสมัยนั้น) กวาดตอนมา  ซึ่งผานกาลเวลามากวา ๒๐๐ ปีเศษ  แตประเพณี
และความเชื่อถือในเรื่อง เทพเจา (พญาแถน) ของคนไทยทรงดํา (ลาวโซง) ยังคงมีอยู แตจะมากหรือนอยก็ขึ้นกับ
ปใจจัยตาง ๆ เพราะเมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป ยอมเปๅนเหตุที่ทําใหสภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงตามไป
ดวย ปใจจุบันคนกลุมนี้ มีวิถีการดํารงชีวิตและรักษาวัฒนธรรมที่เปๅนเอกลักษณแเฉพาะทองถิ่น  และมีความเชื่อถือ
ในพิธีกรรมบูชา “ผี” เหมือนกันทุกที่  แตอาจแตกตางกันในดานเนื้อหาสาระ และข้ันตอนการประกอบพิธีกรรม   
              ผูวิจัยเปๅนขาราชการพลเรือนคนหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรแ ซึ่งมี
ศูนยแกลางอยูที่จังหวัดนครปฐม  ซึ่งมีกลุมชนชาติพันธุแไท-ลาว หลายกลุมอยูรวมกันอยางผาสุก   แตอยางไรก็ตาม 
วิถีชีวิตและการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ยอมมีการพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงจากอดีตสูปใจจุบัน  ดังที่ วิไ ล
วรรณ  ขนิษฐานันทแ  ไดกลาววา “ การเปลี่ยนแปลงของภาษาและวัฒนธรรม ความวา  “ สาเหตุของการสูญหาย
ทางภาษาและวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นไดดวยสาเหตุ  ๕ ประการ ไดแก   ๑. การเปๅนชนกลุมนอย  ๒. การโยกยายที่
ทําหากิน  ๓. การแตงงานขามเผาพันธุแกับคนที่ไมใชภาษานั้น   ๔. ไมมีภาษาเขียนที่จะบันทึกเรื่องราวของชาชน
ชาติตนเอง   ๕. ไมไดใชภาษาและวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันตามปกติ” (๒๕๑๙ : ๒-๓)   ในทรรศนะของผูวิจัยมี
ความเห็นสอดคลองกับแนวคิดขางตนวา วัฒนธรรมมีโอกาสที่จะเกิดการสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไดดวยสาเหตุ 
ทั้ง ๕ ประการ  เพราะเมื่อเปๅนวัฒนธรรมความเชื่อของชนกลุมนอยในสังคม ประชาชนมีการโยกยายถิ่นที่อยูกันไป
มา  ไมไดอยูติดที่  รวมทั้งมีการแตงงานกับคนที่ขามวัฒนธรรม จนไมมีโอกาสจะประกอบพิธีกรรมตามที่ประพฤติ
ปฏิบัติ และขาดการจดบันทึกขั้นตอนไวเปๅนลายลักษณแอักษร โอกาสที่จะสูญหายหรือเสื่อมความนิยมยอมเกิดขึ้น
ไดเสมอ   
             ดังนั้น การจัดการความรูที่ เปๅนภูมิปใญญาของผู เฒาผูแกในสังคม ซึ่งเปๅนความรูที่ฝใงอยู ในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) ถือเปๅนความรูที่ไดจากประสบการณแที่สั่งสมกันมา เปๅนความรูที่เปๅนพรสวรรคแหรือ
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ  โดยเฉพาะเรื่อง จิตวิญญาณของคน ที่เรียกกันวา 
“บททําขวัญ หรือเฮียกขวัญ” จัดเปๅนองคแความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปๅนคําพูดหรือลายลักษณแอักษรได
โดยงาย เพราะเปๅนเรื่องของนามธรรม ที่ตองอาศัยความเชื่อถือและศรัทธาในตัวบุคคลเปๅนที่ตั้ง   ผูที่เปๅนคนเรียก
ขวัญ (หมอมด) และผูเขารวมพิธี  ตองมีใจยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือรวมกัน นั่นคือ “เชื่อในอํานาจอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของผีฟูาพญาแถน”  จึงจะสามารถชวยรักษาและขจัดปใดเปุาโรคภัย และสิ่งอัปมงคลออกไปไดจากผู
เจ็บปุวย (สวนมากเจ็บปุวยทางใจ) มิฉะนั้น การทําพิธีกรรมก็ไมบรรลุตามวัตถุประสงคแท่ีตั้งใจไว  
             อยางไรก็ตามเปๅนที่นาสังเกตวา ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยทรงดํา (ลาวโซง) ยังคงดํารงอยู และ
มีใหเห็นอยูในงานประเพณีทําบุญประจําปี เชน ตรุษสงกรานตแ ที่เปๅนงานเทศกาลทําบุญประจําปีที่ยิ่งใหญ จัดเปๅน
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งานรวมญาติพ่ีนองชาวไทยทรงดํา (ลาวโซง)  และมีการทําพิธีกรรมดังกลาว  หากไมมีการอนุรักษแและสืบสานภูมิ
ปใญญาเรื่องนี้ไวใหเปๅนหลักฐานทางวัฒนธรรม ผูวิจัยคาดการณแวา อาจจะมีเรื่องราวบางขั้นตอนทางวัฒนธรรมใน
พิธีกรรมนี้สูญหายไปได เพราะคนแกคนเฒาที่เปๅนเจาพิธีก็เริ่มลดนอยลงไปตามวันเวลา  นอกจากนี้ จัดการความรู
ในงานพิธีกรรมนี้  ยังเปๅนการเก็บรวบรวมขอมูลทางวัฒนธรรมไวใหคนรุนหลัง ๆ ไดใชศึกษาและนําไปตอยอด
ทํางานธุรกิจดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือทําเปๅนงานประจําปีหรืองานบุญประเพณีประจําจังหวัด ถือไดวา เปๅน
การสรางงานและรายไดทางธุรกิจการทองเที่ยวใหกับชุมชนในทองถิ่นไดอีกทางหนึ่ง และที่สําคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด
พิธีกรรมนี้ก็จะคงอยูคูจังหวัดนครปฐมตอไป 
             ผลงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือนําแนวคิดทฤษฎีวัจนกรรมที่เกี่ยวของสัมพันธแกับบทขับรองเรียก 
(เฮียก) ขวัญ จํานวน 5 บท จากรางทรงเจา 3 คน  ตามทฤษฎีวัจนกรรมของ John R. Searle (1969, น. 12-20) 
ที่กลาววา  การใชคําพูดมีอิทธิพลที่จะกอใหเกิดผลหรือปฏิกิริยาตาง ๆ ตามมา  โดยมีสมมติฐานความเชื่อวาวา 
การรักษาความเจ็บปุวยหรือการขับไลสิ่งอัปมงคลดวยบทรองเรียกขวัญประกอบเครื่องขับกลอม มีรูปแบบเหมือน
การใชดนตรีบําบัด (music therapy) ในสมัยปใจจุบัน  วิธีการนี้เปๅนการเยียวยารักษาจิตใจและเรียกขวัญกําลังใจ
ใหกลับคืนมาสูตัวของผูปุวย  เมื่อขวัญหรือกําลังใจกลับมา ผูปุวยจะมีจิตใจเขมแข็ง รางกายที่เจ็บปุวยออนแรงก็จะ
กลับมามีเรี่ยวแรงดีขึ้น และพรอมที่จะตอสูกับโรคภัยไขเจ็บ (โรคทางพยาธิสภาพ) ตอไป รวมทั้งสิ่งอัปมงคล
ทั้งหลายก็จะหายไปจากผูเจ็บปุวยดวย 
             ในงานชิ้นนี้  ผีฟูาพญาแถน หมายถึง ผูประกอบพิธีกรรมอัญเชิญพญาแถน เทวดาบนสวรรคแ รวมทั้งผี
บรรพบุรุษ โดยใชตัวเองเปๅนสื่อหรือรางทรง ภาษาอังกฤษใชวา “Shamans” ซึ่งจะมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน 
รางทรงเจา  หมอลําผีฟูา หมอเหยา นางเทียม เฒาจ้ํา เปๅนตน  โดยผูวิจัยใชการศึกษาคนควาแบบออกสํารวจ
ภาคสนาม  โดยเลือกจากกลุมประชากรสืบเชื้อสายมาจากชาติพันธุแตามที่ตองการ ในจังหวัดนครปฐม  ไดแก กลุม
ชาติพันธแไทดํา (ลาวโซง) บานไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
 

วิธีการด าเนินงาน 

            ผูวิจัยเริ่มตนเก็บขอมูลจากการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของและเริ่มออก
สํารวจขอมูลภาคสนามโดยเริ่มตนจากการใชเทคนิควิธีแบบแบบบอกตอ (Snowball Sampling Technique)  ซึ่ง
สุมตัวอยางคนแรกที่ถูกเลือก จะบอกตอถึงผูเปๅนรางทรงเจาที่มีชื่อเสียงในจังหวัดของตนเอง 2 คน  ซึ่งจากการ
สัมภาษณแและสอบถาม พบวา หมอมด (รางทรง) จะเปๅนผูมีภูมิลําเนาในอําเภอเดียวกันหรือใกลเคียงกัน (ผูวิจัยคาด
วาที่ผลการคัดเลือกเปๅนลักษณะนี้เพราะเปๅนความสัมพันธแสวนตนและระบบเครือญาติ) โดยผูวิจัยเลือกผูที่มี
คุณสมบัติตรงกับที่ผูวิจัยตองการ คือ เปๅนรางทรงเจาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีชื่อเสียงเปๅนที่ยอมรับในกลุมราง
ทรงเจาดวยกัน แลวเขารวมสังเกตการณแในพิธีกรรมเสนจากหมูบานตาง ๆ ที่จัดขึ้นตามเทศกาล  ใชวิธีเฝูาดูกิริยา
อาการของหมอมด (รางทรง) และผูเขารวมงาน มีการบันทึกเทปบทรอง และวีดิทัศนแขณะประกอบพิธีกรรม แลว
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นํามาถายเทปเสียงรองออกเปๅนลายลักษณแอักษร เพ่ือสรุปสาระสําคัญและขั้นตอนตาง ๆ ในการประกอบพิธีกรรม  
งานทั้งหมดนี้ตองอาศัยความรวมมือจากชุมชน และคนในทองถิ่นอยางมาก มิฉะนั้น ขั้นตอนตาง ๆ ที่วางแผนไว
อาจจะไมบรรลุตามท่ีตั้งใจไว 
 

ผลสรุปและการอภิปรายผล 

            จากการศึกษาพบวา วิธีการรักษาของหมอมด (รางทรง) มักใชคําพูดเพ่ือปลอบประโลมใจผูปุวย  ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของคําพูดที่มีผลตอความรูสึกของผูฟใง  เพราะเมื่อผูฟใงเกิดขวัญและกําลังใจ ก็ยอมทําใหมี
เรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นมาตอสูกับโรคภัยไขเจ็บไดตอไป  อยางไรก็ตามการรักษาดวยวิธีนี้  ผลการรักษาอาจจะไม
สําเร็จทุกรายไป  ซึ่งก็คลายกับทางการแพทยแแผนปใจจุบัน ที่บางโรคก็ไมทราบสาเหตุและรักษาไมหายเชนกัน  
จากการสังเกตการณแอยางใกลชิดจะพบวา หมอมด หรือรางทรงเจานั้นจะมีลักษณะพิเศษตรงที่จะเปๅนคนสูงอายุ  
มักเปๅนเพศหญิงมากกวาชาย ซึ่งมักจะมีประสบการณแในการดําเนินชีวิต ทําใหสามารถวิเคราะหแเรื่องราว ห รือ
เหตุการณแตาง ๆ ที่พบเห็นไดวา  ความเจ็บปุวยนั้น มีสาเหตุมาจากสิ่งใด การใชคําพูดในการปลอบประโลมผูปุวย
นั้น หากสังเกตใหดีจะพบวา ทุกถอยคําลวนมาจากประสบการณแที่พบมาในชีวิตทั้งสิ้น ไมวาจะเปๅนการอัญเชิญสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์มาชวยในการรักษา การออนวอนขอรองผีใหชวยรักษาคนปุวย การเจรจาตอรองกับผี เพ่ือใหผีพอใจในคํา
สัญญา (การใหเครื่องเซนบัดพลีตาง ๆ)  การขอขมาลาโทษตอผีที่ไดลวงเกินไมเคารพตอบรรพบุรุษที่ลวงลับ (การ
ผิดผี บางทีเรียกวา ขะลํา)  ขั้นตอนเหลานี้ลวนเปๅนการแสดงออกถึงความเคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ คอยควบคุมวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนใหรมเย็นเปๅนสุข จากการออกเก็บขอมูลภาคสนามในภาค ทําใหทราบวา ยังมีคนไทยกลุมชาติ
พันธุแตาง ๆ เชน ลาวเวียง ลาวครั่ง ลาวพวน  ซึ่งอาศัยอยูปะปนกันในหมูบานตาง ๆ คนเหลานี้ลวนยังคงมีความ
เชื่อถือศรัทธาในอํานาจเหนือธรรมชาติทั้งสิ้น โดยเฉพาะการศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับผี นับเปๅนเรื่องที่นานํามา
ศึกษาถึงลักษณะรวมและความแตกตางวา เพราะเหตุใดอํานาจของสิ่งลึกลับเหลานี้ จึงยังมีอิทธิพลเหนือจิตใจของ
คนไทยในกลุมตาง ๆ อยูจนถึงทุกวันนี้ และยังคงใชอํานาจของผีในการรักษาเยียวยาความเจ็บปุวยอยูในหลายๆ
กลุมชาติพันธแ   รวมทั้งการศึกษาความเชื่อที่แฝงมากับนิทานพ้ืนบานในแตละทองถิ่น  ซึ่งสะทอนถึงลักษณะรวม
กันของชาติพันธุแไทที่มีอยูในสวนตาง ๆ ของประเทศไทยในปใจจุบัน เชน ความกตัญโูกตเวทีตอผูมีพระคุณ  ความ
บริสุทธิ์ของหญิงสาว  การเปๅนผูนําครอบครัวของเพศชาย  หลักปฏิบัติของกุลสตรี (แมศรีเรือน)  การกินอยูหลับ
นอนใหถูกตองตามวิถีชีวิตคนไทยในชนบท  เปๅนตน  
    

เสนอแนะแนวทางในการท างาน 

              งานวิจัยเรื่องนี้เปๅนการสรางองคแความรูใหมทั้งดานการนําทฤษฎีภาษาศาสตรแเรื่อง การใชวัจนกรรม 
(คําพูดที่ใชเรียกขวัญ) มาผนวกกับดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ในดานดนตรี และการรายรํา อันจะนําไปสูการ
สงเสริมใหเปๅนรูปธรรมและสรางสรรคแธุรกิจเชิงวัฒนธรรมในอนาคต  โดยสามารถนําโลกทัศนแและภูมิปใญญามา
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แปรเปลี่ยนเปๅนธุรกิจทางวัฒนธรรม ดวยการนําพิธีกรรมที่ทําเฉพาะกลุมใหสามารถจัดแสดงออกสูสายตาสังคม
ภายนอก  โดยการรวมมือกับวัฒนธรรมประจําจังหวัด หรือ สํานักงานดานวัฒนธรรมทําเปๅนกิจกรรมประจําปี แลว
กําหนดการใหชัดเจนลงในปฏิทินการทองเที่ยว  จะเปๅนการเปิดโอกาสใหสาธารณชนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม 
ซึ่งจะเปๅนการสรางงานสรางอาชีพและทําธุรกิจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจําทองถิ่น เชน การทําธุรกิจผาทอ
พ้ืนเมืองลายแตงโม ผานุงของสตรีชาวไทยทรงดํา (ลาวโซง)  เครื่องจักสาน  กระเปา หรือถุงยามที่ใชผาปใกลาย
สัตวแ และพืชพรรณในทองถิ่น  ผลิตภัณฑแเหลานี้กอใหเกิดการสรางงานและรายไดเขาสูชุมชนตา ง ๆ  สามารถจะ
แกปใญหาการละทิ้งถิ่นฐานของคนหนุมสาว  รวมทั้งปใญหาดานเศรษฐกิจในชุมชนก็จะดีขึ้นตามลําดับ เพราะคนรุน
ใหมไดเห็นคุณคาของภูมิปใญญาไทยในดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น หันมานิยมใชเครื่องอุปโภคและบริโภคของ
ชุมชน ซึ่งถือเปๅนการอนุรักษแมรดกทางภูมิปใญญาไทยใหคงอยูตอไป 
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รูปภาพ 

 

 
                 ภาพที่ 1                                                                          ภาพที่2 

      รูปผู้วิจัยและคนไทยด า (ลาวโซ่ง)                    เสื่อผ้าเคร่ืองแต่งกายของชายและหญิงคนไทยด า (ลาวโซ่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ภาพที่ 3                                                               ภาพที่ 4 สตรีไทยด า (ลาวโซ่ง) นุ่งผ้าลาย 

บ้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด า จะมีหลังคาทรงกระดองเต่า                              แตงโม ทอจากผ้าฝ้ายย้อมด้วยลูกมะเกลือ         

หน้าจั่วท าตัวป้ันลมเป็นเขาตัวกว่าง                        
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงชุดไทยทรงด า(ลาวโซ่ง) 
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ภาพพระบรมสาธิตลักษณแสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระจักรพรรดินี  

แหงประเทศญี่ปุุนทรงชุดไทยทรงดํา (ลาวโซง) 
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การจัดการความรู้โดยการใช้วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เป็นเครื่องมือ 

Knowledge management is used via  
the System Development Life Cycle (SDLC) as the Tools  

 

นริศ  กําแพงแกว1* , รัชตแพงษแ  หอชัยรัตนแ2 , เกรียงไกร ศรีประเสริฐ 3 และยุทธนา เขาสุเมรุ 4 

 
1 นักวิชาการคอมพิวเตอรแ สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มทร.ลานนา  
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บทสรุป   

การจัดการความรูโดยการใชวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เปๅนเครื่องมือ มีวัตถุประสงคแเพ่ือจัดการ
ความรูในหนวยงาน สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา แบบบูรณา 
โดยอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานและความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในกระบวนการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งมีรูปแบบที่เหมาะสมและเปๅนที่ยอมรับตอการพัฒนาระบบงาน สําหรับการ
จัดการความรูของบุคลากรในหนวยงานที่ทันสมัยและมุงเนนการใชความรูดานเทคโนโลยีเปๅนสําคัญ ซึ่งการ
จัดการความรูในครั้งนี้ใชกลุมผูศึกษาจากบุคลากรกลุมงานคลังความรูชุมชนและกลุมอํานวยการ  สถาบัน
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและใชกระบวนการ การพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินงบประมาณ เปๅน
กรณีศึกษา เพ่ือแสดงใหเห็นถึงแนวทาง กระบวนการ และผลการดําเนินการจากการใชวงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC) เปๅนเครื่องมือสําหรับการจัดการความรู ภายใตหลักการ กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
และการจัดการองคแความรู ซึ่งพบวา การจัดการความรูโดยการใชวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เปๅนรูปแบบ 
(Model) ที่สามารถยกระดับการพัฒนาระบบงานและศักยภาพของบุคลากรของหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยสามารถสรางองคแความรูและแนวปฏิบัติที่ดีแกหนวยงาน อีกทั้งสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ
เพ่ิมขึ้นที่คะแนนเฉลี่ย 92.40% ซึ่งเปๅนยกระดับศักยภาพ การแขงขันการพัฒนาองคแกรสูมาตรฐานสากลและ
เปๅนองคแกรแหงการเรียนรู  

ค าส าคัญ: การจัดการความรู  บูรณาการ  ระบบสารสนเทศ  นวัตกรรม  วงจรการพัฒนระบบ   
 

 

 



103 
 

Summary 
 Knowledge Management is used via the System Development Life Cycle (SDLC) as 
the tools. It has the purpose for integrated knowledge management in the Community 
Technology Transfer Center of Rajamangala University of Technology Lanna. This project 
used the participation of the personnel of the organization and the process of knowledge of 
information technology (IT), which form suitable and acceptable to the development 
process of the modern organization that focus on using the technological knowledge which 
is important. Both the staff groups of Community Knowledge and Director of the Community 
Technology Transfer Center and processes of the financial budgets system are experimented 
as the case study.     It shows the approach and process of used the System Development 
Life Cycle (SDLC) for management the knowledge under the principle of the knowledge 
management that is used process and the changing management process. The conclusion of 
this project showed that knowledge management using the System Development Life Cycle 
(SDLC) is a good model that increases the level of development and potential of the 
personnel of the organization and establish knowledge, best practice and increasing 
customer satisfaction of service in providing the average score of 92.40%. Furthermore, it will 
enhance competitiveness to be the standards organization, and the learning organization. 

Key words: Knowledge Management, Integrated, Information System, Innovation,  System  
Development Life Cycle (SDLC) 

 

บทน า 

สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน เปๅนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือดําเนินโครงการ กิจกรรมที่สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของหมูบาน ชุมชน เปๅนหนวยงานที่สนองภารกิจ ดานงานบริการวิชาการ  บริการสังคมของมหาวิทยาลัย อีก
ทั้งมีหนาที่เชื่อมประสานองคแความรูในภาควิชาการสูการปฏิบัติจริง  โดยไดมีการแบงโครงสรางการบริหารงาน
ภายในเปๅน 4 กลุมงาน คือ กลุมงานอํานวยการ กลุมงานคลังความรูชุมชน กลุมงานบริการวิชาการและการ
ถายทอดเทคโนโลยี และกลุมงานโครงการพิเศษ  ซึ่งแตละกลุมงาน จะทําหนาที่ประสานงานกันใหเกิดความ
เชื่อมโยงกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคแกรเพ่ือตอบสนองพันธกิจของสถาบัน โดยอาศัยเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศเปๅนเครื่องในการยกระดับ และพัฒนาระบบการทํางานของสถาบัน ไมวาจะเปๅนระบบ
ฐานขอมูล และระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจตางๆ ซึ่งชวยในการประมวลผลขอมูลใหเกิดความรวดเร็ว โดย
ระบบสารสนเทศที่ไดทําการพัฒนาของสถาบัน ไดจัดทําขึ้นเพ่ือตอบสนองกิจกรรมที่ตองประสานงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดเก็บขอมูลกับสวนงานภายนอก อาทิเชน ระบบการจัดเก็บขอมูลหมูบาน ชุมชน ของ



104 
 

กลุมงานบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี และกิจกรรมการบริหารงานที่เกิดขึ้นภายในของสวนงาน
สถาบัน อาทิเชนระบบบริหารจัดการของกลุมงานอํานวยการ เปๅนตน ซึ่งจําเปๅนตองใชเครื่องมือระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ในการยกระดับ พัฒนางาน ใหสามารถเขาถึงขอมู ลไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC : System development Life Cycle) เปๅนกระบวนการที่มี
ความสําคัญและจําเปๅนตอการพัฒนาระบบสารสนเทศใหไดซึ่งระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถชวยนักวิเคราะหแ
ระบบดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองกับความตองการขององคแกร สวนงาน และ
บุคลากรที่เกี่ยวของตอระบบงาน ไดอยางมีแนวทาง ซึ่งทั้ง 7 ขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) อัน
ประกอบดวย 1. คนหาปใญหา โอกาสและเปูาหมาย ( Identifying Problems, Opportunity and 
Objective) 2. ศึกษาความเปๅนไปได (Feasibility Study) 3. วิเคราะหแความตองการของระบบ (Analyzing 
System Needs)  4. การออกแบบระบบ (Designing the Recommended System) 5. พัฒนาซอฟตแแวรแ
และจัดทําเอกสาร (Developing and Documenting Software)  6. ทดสอบและบํารุงรักษาระบบ (Testing 
and Maintaining the System)  7. ดําเนินงานและประเมินผล (Implementing and evaluating the 
System)  ซึ่งนอกจากจะเปๅนขั้นตอนที่เปๅนมาตรฐานและเปๅนขั้นตอนที่นักวิเคราะหแ พัฒนาระบบ จําเปๅนตอง
ใชดําเนินการตอการพัฒนาระบบสารสนเทศใดๆ ใหเกิดแนวทางมาตรฐานแลวนั้น ทุกขั้นตอนของวงจรการ
พัฒนาระบบ (SDLC) ยังเปๅนขั้นตอนที่มุงเนนใหเกิดกิจกรรมการวิเคราะหแ ออกแบบ และการนําไปใช ซึ่งมี
ความสอดคลองกับแนวทางการจัดการองคแความรู ที่มุงเนน การจัดการระบบความรู ระบบความคิด และ
ถายทอดสูการปฏิบัติ  

ดวยเหตุผลขางตนจึงเปๅนที่มาของการนํากระบวนการ การใชวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ซึ่งเปๅน 
กระบวนการหนึ่งของการพัฒนาระบบสารสนเทศ มาใชเปๅนเครื่องมือที่สามารถชวยกระตุนบุคลากรเกิดการ 
พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู และสรางความเขาใจในทิศทางการพัฒนาขององคแกร    ซึ่งเปๅนที่มาของการจัดการ
ความรู อีกทั้งยังเปๅนแนวทาง ในการมุงสรางรูปแบบ (Model) นวัตกรรมการพัฒนาระบบงาน ที่สามารถ 
ตอบสนองการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมๆ ใหมีมาตรฐานและมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทกับองคแกร 
อยางเปๅนระบบและเปๅนรูปธรรม ทั้งนี้เพ่ือมุงหวังที่จะจัดการองคแความรู เพ่ือยกระดับการพัฒนาระบบงาน 
องคแกร และสรางแนวปฏิบัติที่ดีแกบุคลากร เพ่ือใหเกิดเปๅนองคแกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
ที่มีประสิทธิภาพตอไป 

 

วิธีด าเนินการ 
 วิธีดําเนินการของการจัดการความรูโดยการใชวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เปๅนเครื่องมือนั้น 
ดําเนินการภายใต 2 ขั้นตอนหลัก โดยมีการลําดับขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้  

1. ขั้นตอนวิธีการด าเนินการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ 
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 เปๅนการประยุกตแใชความรู ตามทฤษฏีทางหลักวิชาการ ซึ่งเปๅนที่ยอมรับในหลักปฏิบัติสากล บูรณา
การรวมกับแนวปฏิบัติการทํางานของบุคลากร ภายใตขั้นตอนหรือรูปแบบการพัฒนาระบบงานปกติ ซึ่งเปๅน
กระบวนการที่ปฏิบัติและถูกใชในงานประจําของการปฏิบัติงานบุคลากรอยูแลว ซึ่งขั้นตอนของการสราง
รูปแบบการจัดการความรูนี้ จะมุงสรางใหไดซึ่ง นวัตกรรมหรือรูปแบบ (Model) การทํางานใหม ที่สอดคลอง
กับบริบทขององคแกร เพ่ือใหเกิดกระบวนการที่เปๅนมาตรฐานของการพัฒนาระบบงานขององคแกร โดยขั้นตอน
การสรางรูปแบบการจัดการความรู มีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

 1. ศึกษา วิเคราะหแ ทฤษฏี ความสัมพันธแของ วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ที่ใชในงานประจําของ
นักวิเคราะหแและออกแบบระบบ กับทฤษฏีหลักการจัดการความรู ภายใตแนวทางกระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง 

 2. สรางรูปแบบ (Model) การจัดการความรู ภายใตความสัมพันธแของหลักการจัดการความรู 
กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง โดยใชวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เปๅนเครื่องมือ 

 3. จัดการความรูภายใตรูปแบบ (Model) ความสัมพันธแ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทงาน 

 4. สรุปผลแนวทางการจัดการความรูภายใตรูปแบบ (Model)  

 5. เผยแพรการจัดการความรูที่ไดผานสังคมแหงการเรียนรู 

  5.1 เผยแพรรูปแบบ (Model) การจัดการความรู 

  5.2 เผยแพรวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการจัดการความรูตามรูปแบบ (Model) 
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ภาพที่ 1  รูปแบบ (Model) การจัดการความรูโดยการใชวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เปๅนเครื่องมอื 

 

2. ขั้นตอนวิธีการด าเนินการจัดการความรู้ 

 เปๅนขั้นตอนท่ีใชหลักการของกระบวนการจัดความรู มาสรางแนวปฏิบัติจริง ใหเกิดขึ้นกับองคแกร โดย
มีแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับวงจรการพัฒนาระบบงาน (SDLC) ทั้ง 7 ขั้นตอน ซึ่งเปๅนกระบวนการที่เกิดขึ้น ใน
งานปกติของการพัฒนาระบบงาน โดยดําเนินการภายใตรูปแบบ (Model)  ที่ไดจัดสรางตามขั้นตอนของหลัก
ทฤษฏีขางตน และใชแนวทาง กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสําหรับการควบคุม จัดการ บริหารการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในองคแกร เพ่ือมุงใหเกิดความรวมมือและการมีสวนรวมของคนในองคแกร 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามกระบวนการจัดการความรู  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและไดซึ่งประสิทธิผลสูงสุด
ของการจัดการความรู เพ่ือการยกระดับการทํางานและมาตรฐานองคแกรใหสูงขึ้น โดยขั้นตอน วิธีการ
ดําเนินการจัดการความรู ตามตาราง   จะจําแนกใหเห็นถึงความสัมพันธแของการใชวงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC) เปๅนเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติของแตละกระบวนการตามหลักทฤษฏีการจัดการความรูและการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง     และแสดงผลลัพธแที่ไดจากการดําเนินการตามลําดับขั้นตอน โดยรายละเอียดดังนี้ 
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ระบบสารสนเทศ การเงินงบประมาณ โครงการ (กรณีศึกษา) 

วงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC) 

กระบวนการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการ 
จัดการความรู้ 

ผลการ
ด าเนินการ 

1. ค้นหาปัญหา  
(Identifying Problems) 

เตรียมการและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

+ การสื่อสาร 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge 
Identification) 

ทิศทาง ขอตกลง 
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
(การเงิน

งบประมาณ)
รวมกัน 

- วิ เ ค ร า ะ หแ  ปใ ญ ห า  จ า ก 
ระบบงาน เพื่อทราบความ
ตองการระบบสารสนเทศ จาก
กลุมงานอํานวยการ  
 
 

ผูบริหารเรียกประชุม หารือ 
กับกลุมบุคลากร ระหวาง
กลุมงานอํานวยการ และ
กลุมงานคลังความรูชุมชน 
เพื่อสื่อสาร ทําความเขาใจ 
หารือแนวทางการพฒันา

ระบบสารสนเทศ พรอมทั้ง
สื่อสาร ชี้แจงเหตุผล การนํา

เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศเขามาใชใน
หนวยงาน และบทบาท 

หนาที่ ของแตละกลุมงาน 
ตอการพัฒนาระบบ 

ป ร ะ ชุ ม ผู เ กี่ ย ว ข อ ง เ พื่ อ บ ง ชี้
เปูาหมายของการพัฒนาระบบ
สา ร สน เทศ  โ ด ยมุ ง เ น น ก า ร
แกปใญหาดานการติดตามการใช
เ งิ นตาม โครงกา ร เพื่ อพัฒนา 
ยกระดับการทํางานขององคแกร 
พรอมทั้ง วิเคราะหแ โอกาสและ
ปใจจัยความสําเร็จ  
 
 

2. ศึกษาความเป็นไปได ้
(Feasibility Study) 

2. การสร้างและเสวนาหาความรู้ 
(Knowledge Creation and 

Acquisition) 
- ความรูที่มีจาก

บุคลากร 
- ความรูใหมจาก

การคนควา 
-รายงาน

วิเคราะหแความ
เปๅนไปไดของ

การสรางระบบ 

- ตัดสินใจความเปๅนไปไดของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
โดยวิเคราะหแ ความคุมคาของ
ทรัพยากรที่ตองลงทุนและ
ขอมูลในตัวบุคลากรและขอมูล
ที่จะตองแสวงหาเพิ่ม เพื่อให
ระบบสารสนเทศ ที่ทําการ
พัฒนาเกิดความสําเร็จ 
 

- ดึงขอมูลความรูจากบุคลากร
กลุมงานอํานวยการ (Knowledge 
Capture) 
- ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากการ
คนควาของบุคลากร กลุมงาน 
- หารือแลกเปลี่ยนความรูที่ไดจาก
ความรูที่มีและความรูที่แสวงหา
เพิ่มเติม 
 
 
 

3. วิเคราะห์ความต้องการระบบ 
(Analyzing System Needs) 

กระบวนการและเครื่องมือ      
+ การเรียนรู้ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

- ขอมูลหมวดหมู
ที่ถูกทําการ

สังเคราะหแอยาง
เปๅนระบบ ผาน

- สัมภาษณแ เก็บรวบรวมขอมูล
จากผูเก่ียวของ 

จัดการประชุมและ 
Workshops รวมกัน

- ทําการสังเคราะหแขอมูล  
กระบวนการ รวมกันกับบุคลากรที่
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ระบบสารสนเทศ การเงินงบประมาณ โครงการ (กรณีศึกษา) 

วงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC) 

กระบวนการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการ 
จัดการความรู้ 

ผลการ
ด าเนินการ 

- สรุป สังเคราะหแขอมูลความ
ต องกา รและแนวทางกา ร
พัฒนา 
 

ระหวางกลุมงาน เพื่อ
แลกเปลี่ยน เรียนรู         

เพื่อทราบถึงกระบวนการ 
การทํางาน แตละกลุมงาน 
เพื่อจัดการความรูประเภท

ชัดแจง (Explicit 
Knowledge) และประเภท
ฝใงลึก (Tacit Knowledge) 

จากบุคลากรกลุมงานผู
ปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาระบบ ใหเปๅน
มาตรฐานและถูกตอง      

ตรงกับความตองการของ
ผูปฏิบัตงิานและผูเกี่ยวของ  

เก่ียวของ 
- จัดหมวดหมูความรูที่ไดให
เหมาะสมกับการพัฒนาระบบ 
ตามกระบวนการ 

ความตองการ
ของผูปฏิบัติงาน 

4. ออกแบบระบบ 
(Designing the 

Recommended System) 

4. การประมวลผลและการ
กลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

- ผังงาน  
รูปแบบระบบ 

- แบบฟอรแมการ
จัดเก็บ รายงาน 

(User 
Interface) 
- คํานิยาม 

อภิธานศัพทแ 
ที่เปๅนมาตรฐาน 

- ออกแบบ รูปแบบขอมูลผัง
งาน รูปแบบระบบ รวมถึง
แบบฟอรแมการกรอกขอมูลและ
รายงานใหเปๅนมาตรฐานและ
ตรงกับความต องการของ
ผูปฏิบัติงานและผูบริหาร และ
ผูที่เก่ียวของ 

- รวมจัดทํามาตรฐานขอมูล
ร ะ หว า ง กลุ ม ง า น  (ก า ร ปู อ น 
จัดเก็บ และรายงาน) เพื่อทําความ
เขาใจและใชงานไดงาย 
- นิยามศัพทแ คําจํากัดความ ให
ผู เกี่ ยวของ  สามารถสื่ อความ 
หมาย ใหไปในทิศทางเดียวกัน 

5. พัฒนาซอฟต์แวร์และสร้าง
เอกสาร (Developing and 
Documenting Software) 

5. การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge Access) 

- ระบบ
สารสนเทศ 

- คูมือการใชงาน
ระบบ 

ที่ตรงกับความ
ตองการ 

- สรางโปรแกรม และคูมือ 
พรอมทบทวนระบบกับผู ที่
เกี่ยวของเพื่อความเขาใจรวม
และคนหาปูองกัน ขอผิดพลาด
ที่อาจคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น 

- สรางกระบวนการชองทาง ให
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ สามารถ
เขารวมทบทวนการพัฒนาระบบ
และสรางคูมือรวมกัน เพื่อสราง
ความเขาใจ คนหาและปูองกัน
ขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 
 

6. ทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ 
 (Testing and Maintaining 
the System) 

การวัดผล + ยกย่องชมเชย 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing) - เวทีฝึกอบรม

และทดสอบ
ระบบเชิง
ปฏิบัติการ 

- คูมือการดูแล
บํารุงรักษาระบบ 

- ทําการทดสอบและฝึกอบรม
การใชงานระบบ ในแตละสวน
โมดูลการทดสอบ โดยบุคลากร
กลุมงานที่เก่ียวของ 
- เสนอแนะแนวทางการ และ

จัดกลุมบุคลากรแตละกลุม
งานเพื่อทําการทดสอบและ
ฝึกอบรมระบบ พรอมทั้ง

วัดผลระบบสารสนเทศที่ได 
โดยบงชี้ประโยชนแทีไ่ดรับ ใน

- จัดกิจกรรม เวที สําหรับการ
ท ด ส อ บ แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ ระหวางบุคลากรกลุม
ง านและบุคลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง 
พรอมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และ
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ระบบสารสนเทศ การเงินงบประมาณ โครงการ (กรณีศึกษา) 

วงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC) 

กระบวนการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการ 
จัดการความรู้ 

ผลการ
ด าเนินการ 

สรางความรวมมือสาํหรับการ
ดูแลและบาํรุงรักษาระบบแก
ผูเกี่ยวของ 

รูปแบบของผลลัพธแระบบที่
แตละกลุมงานหรือผูปฏิบัติ
ไดรับ (Output) และผลของ
การมีสวนรวมในการพฒันา

ระบบสารสนเทศ 
(Outcome) พรอมทั้ง
เสนอแนะแนวทาง เพื่อ

พัฒนาองคแความรู และสราง
แรงกระตุน ขวัญกําลังใจตอ

ผูปฏิบัตงิานในการรวม
พัฒนาระบบอื่นๆ ตอไป 

จัดเก็บขอเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาตอไปในอนาคต 

7. ด าเนินงานและประเมินผล 
 (Implementing  and 
evaluating the System) 

7. การเรียนรู ้(Learning) 
- ระบบ

สารสนเทศ
การเงิน 

งบประมาณ  
- รายงานการผล
ดําเนินงานการ
พัฒนา ความพึง

พอใจ การ
พัฒนาระบบ 

- แนวปฏิบัติการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

องคแกร 

- นําระบบไปใช ใหบริการตอ
ผู รั บบริ ก า รทุ กภาคส วนที่
เก่ียวของ 
- สรุปผลการพัฒนาระบบ
สารสนเทศพรอมขอเสนอแนะ 
- รายงานประเมินความพึง
พอใจในการใชงานระบบ 
- ผลการดําเนินการและแนว
ทา งก า รพัฒนา ระบบของ
ขั้ นตอนกระบวนการ การ
พัฒนา 

- ถายทอดความรู วิธีการใชงาน
ระบบ สูบุคลากรในกลุมงานให
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
- ถายทอดความรู แนวปฏิบัติ ของ
วิธีกระบวนการ แนวทางการ
พัฒนาระบบสู กลุ ม ง าน  หรื อ
ผูสนใจ ใหเกิดการเรียนรู 
- เสนอแนะปใญหา แนวทาง การ
พัฒนาตอผูบริหาร 

 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
1. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า  

ผลจากการดําเนินการในครั้งนี้ สามารถอธิบายใหเห็น ถึงความสัมพันธแระหวางผูเกี่ยวของซึ่งถูก
จําแนกไว 5 กลุม และผลที่ไดในรูปแบบ ผลผลิต , ผลลัพธแและผลกระทบ, ผลการจัดการความรู (KM)  ใน
รูปแบบตารางความสัมพันธแ ซึ่งจะจําแนกผลที่ไดจากการดําเนินการจัดการความรู ในครั้งนี้ ตามกลุม
ผูเกี่ยวของเปๅนหลัก โดยมีรายละเอียดความสัมพันธแดังนี้ 
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ผู้เกี่ยวข้อง ผลผลิต 
ผลลัพธ์และผลกระทบ  

(Output - Outcome) 
การจัดการความรู้  

(KM) 

หนวยงาน
องคแกร 

1. รูปแบบ 
(Model) การ
จัดการความรู

องคแกร 
2. การจัดการ

ความรูองคแกรตาม
บริบทงาน 
3. โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
4. ระบบ

สารสนเทศ
หนวยงาน 
5. รายงาน
สารสนเทศ

การเงิน 
งบประมาณ 
6. ระบบ

สนับสนุนการ
ตัดสินใจในการ

บริหารงาน 

- ยกระดับผลการประเมินคุณภาพการใช
เทคโนโลย ี
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู
ดานเทคโนโลยีขององคแกร 
- บรรยากาศการทํางานที่ดี และความ
รวมมือกันของบุคลากรในหนวยงาน 
- ยกระดับขีดความสามารถการแขงขัน 

- องคแกรแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) 

 

ผูรับบริการ 
- ความสะดวกในการรับบริการ 
- คุณภาพขอมูลจากหนวยงาน 

- องคแความรูดานการเงิน 
- องคแความรูแนวทางปฏิบัตงิาน 

ผูบริหาร 

- กลไกการยกระดับ พัฒนาบุคลากร ใน
หนวยงาน (สถาบันถายทอดฯ) 
- ขอมูลสนับสนุนการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ 

- กระบวนการบริหารการ 
เปลี่ยนแปลง 
- การจัดการความรูองคแกร 

กลุมงาน
คลังความรู 

- รูปแบบ นวัตกรรม การพัฒนา
ระบบงาน 
- ยกระดับการเปๅนกลุมงานสนับสนุน
คุณภาพ 
- คลังความรู ดานการพัฒนาระบบ
การเงินงบประมาณ 

- นวัตกรรม แนวทางการจัดการ
ความรูระหวางหนวยงาน 
- การถายทอดองคแความรู 
- การแบงปในแลกเปลี่ยนเรียนรู 

กลุมงาน
อํานวยการ 

- การประมวลผลดานการเงิน 
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพขึ้น 
- แนวทางรวมในการพัฒนาระบบงาน 
- คูมือปฏิบัติ งานดานการเงิน 
งบประมาณ 
- ลดขั้นตอนในการทํางาน 

- การทบทวน กร่ันกรอง วิเคราะหแ 
สังเคราะหแกระบวนการการทํางาน  
- ความรูใหมตอการพัฒนางาน 
- การถายทอดองคแความรู 
- การแบงปในแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 

 

 

 

 



111 
 

2. ปัจจัยท่ีส่งผลให้การจัดการความรู้ในองค์กรให้ประสบความส าเร็จ 

ปใจจัยที่สงผลใหการดําเนินการจัดการความรูในครั้งนี้สําเร็จ สามารถจําแนกไดออกเปๅน  5 ปใจจัย
ที่เก่ียวของ ดังนี้ 

2.1 การสนับสนุนและการผลักดันของหนวยงาน - สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มทร.
ลานนา ไดมีการสนับสนุนใหกลุมงาน และบุคลากรในหนวยงานดําเนินการจัดการความรูอยางจริงจัง โดยมี
การกําหนดเปูาหมายการจัดการความรูไวในแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

2.2 เปูาหมาย วัตถุประสงคแ ที่มีความชัดเจน - การดําเนินการจัดการความรู โดยใช
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งเปๅนสวนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงานที่มีผลลัพทแและกระบวนการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนํามาเสริมสรางกระบวนการจัดการความรูในองคแกร และทําใหเห็นแนวทางและ
โอกาสที่จะสามารถยกระดับการจัดการความรูในองคแกรไดสําเร็จ เปๅนไปตามเปูาหมาย และวัตถุประสงคแ 

2.3 ความรวมมือของบุคลากร - ความรวมมือระหวางบุคลากรกลุมอํานวยการและ  กลุมงานคลัง
ความรูชุมชน รวมถึงบุคลากรภายใน สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน สามารถสงเสริมใหการจัดการความรู 
ในโครงการประสบความสําเร็จ 

2.4 ความตระหนักถึงความสําคัญในการใชองคแความรูตอการพัฒนาองคแกรบุคลากร - สถาบัน
ถายทอดเทคโนโลยีไดใหความสําคัญในเรื่องการจัดการความรูโดยไดวางการจัดการความรูเปๅนสวนหนึ่งของ
แผนพัฒนาบุคลากรในองคแกร จึงทําใหการดําเนินการโครงการประสบความสําเร็จ 

2.5 สภาพแวดลอมในองคแกร - การที่หนวยงานสามารถสรางสภาวะแวดลอม อีกทั้งบรรยากาศ
การทํางานที่ดี สามารถชวยใหบุคลากรเกิดความตองการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ความแตกตางระหวางวัย ที่สงผลตอการเรียนรู 
 2. ประสบการณแ ในการวิเคราะหแสังเคราะหแ ใหไดซึ่งขอมูลประสิทธิภาพ 
 3. การขาดความรู ความชํานาญการใชเทคโนโลยี ของบุคลากร 
 4. การสื่อสาร การถายทอดความรู ระหวางบุคคล 
แนวทางการแก้ไข 
 1. สรางแรงกระตุน แรงจูงใจ ตอการสรางทัศนคติเชิงบวกตอการเรียนรู 

 2. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการฝึกอบรมดานการสังเคราะหแ วิเคราะหแและการเรียนรู การ
ใชเทคโนโลยี อยางสม่ําเสมอ 

 3. สงเสริมและเสริมสรางบรรยากาศการจัดการเรียนรู ใหมากยิ่งขึ้น 
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สรุป 
การดําเนินการศึกษาการจัดการความรูในสถาบันถายทอดเทคโนโลยี โดยใชวงจรการพัฒนาระบบ 

(SDLC) เปๅนเครื่องมือ โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือจัดการความรู สรางแนวปฏิบัติที่ดี ในหนวยงานและมุงสราง
รูปแบบ (Model) และนวัตกรรมการพัฒนาระบบงาน โดยใชกระบวนการการทํางาน ซึ่งเปๅนกระบวนการที่อยู
ในงานประจําของการพัฒนาระบบสารสนเทศ มาพัฒนาเปๅนเครื่องมือ ในการชวยกระตุน ใหเกิดการจัดการ
ความรู ในองคแกรและยกระดับการพัฒนางานให เกิดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น โดยใช
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน งบประมาณ เปๅนกรณีศึกษา ภายใตความรวมมือระหวางกลุมงาน
อํานวยการและกลุมงานคลังความรูชุมชน ซึ่งผลการดําเนินงานในครั้งนี้ทําใหเกิดผลดังนี้ 

1. รูปแบบ (Model) นวัตกรรมการพัฒนาระบบงาน ที่มีมาตรฐาน - เกิดรูปแบบ (Model) นวัตกรรม
การพัฒนาระบบงาน ที่มีมาตรฐาน ผานหลักวิชาการและเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน 

2. องคแความรูและแนวปฏิบัติที่ดี ของหนวยงาน - เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (COP) และเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณแ กระบวนการเรียนรูผานการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน อีกทั้งยังเปๅน
แบบอยางในการสรางแนวปฏิบัติที่ดีตอการพัฒนาระบบงานอ่ืนๆ  

3. การยกระดับประสิทธิภาพ การใหบริการของหนวยงาน - ยกระดับหนวยงานใหสามารถบริการ
ขอมูลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใหผล
ความพึงพอใจตอผูรับบริการระบบสารสนเทศทางการเงิน งบประมาณ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 92.40% จากผู
ประเมินจํานวน 31 คน 

4. การยกระดับศักยภาพบุคลากร - ยกระดับศักยภาพบุคลากร ในการสรางความรู กระบวนความคิด 
การวิเคราะหแ สังเคราะหแขอมูล รวมถึงการยกระดับความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการทํางานและการ
สรางความมกลมเกลียวในองคแกร 

5. ความทาทายในการยกระดับองคแกร - การจัดการความรู เสริมสรางศักยภาพของบุคลากร ทําให
องคแกรสามารถยกระดับและเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน พัฒนาเขาสูองคแกรแหงความเปๅนมาตรฐาน 
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บทสรุป 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ มีบทบาทความสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศผูรับทุน ทั้งนี้เพราะสนับสนุนการจางงาน การลงทุน การสงออก โดยเฉพาะการถายทอดเทคโนโลยี
จากประเทศพัฒนาแลวมายังประเทศกําลังพัฒนา ทําใหระดับเทคโนโลยีในประเทศกาวหนามากขึ้น ดังนั้น
ประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาจึงมีนโยบายสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ รวมทั้ง
เวียดนามดวย 

ผลการศึกษาปใจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ  ในเวียดนาม 
พบวา การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศเวียดนามขึ้นอยูกับผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของเวียดนาม อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (EXC) และอัตราเงินเฟูอ (INF) 
 

ค าส าคัญ: การลงทุนโดยตรงในเวียดนาม  
 

Summary 
Foreign direct investment is critical to the economic growth of recipient countries. 

Because supported employment, investment, exports, particularly technology transfer from 
developed countries to developing countries. Make more progress in the technology. So 
countries In particular, developing countries have policies to promote foreign direct 
investment Including Vietnam. 

The study macroeconomic factors that affect foreign direct investment in Vietnam by 
least squares (OLS) showed that foreign direct investment in Vietnam is based on the gross 
domestic product (GDP). Vietnam's foreign exchange (EXC) and inflation (INF). 

Key words: direct investment in Vietnam. 
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บทน า 
 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีบทบาทความสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยชวยลด
ปใญหาการขาดแคลนเงินทุน ทําใหเกิดการลงทุน การจางงาน และประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการ
เปๅนชองทางสําคัญในการถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแลวมายังประเทศกําลังพัฒนา สงผลใหเกิด
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  อันชวยใหประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน และสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว ดังนั้นประเทศตางๆ จึงมีนโยบายสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศกําลังพัฒนาที่มีการแขงขันกันดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมากขึ้น ซึ่งปรากฏไดจาก
ประเทศตางๆ มีการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในประเทศ เพ่ือใหบรรยากาศการลงทุนดีขึ้น ไดแก การใหสิทธิ
ประโยชนแการลงทุน การพัฒนาสาธารณูปโภคโครงสรางพ้ืนฐาน การเปิดเสรีเศรษฐกิจการคา การรวมกลุม
เศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เปๅนตน (อภิรัตนแ จิตตแชวย, 2554 : 440) 

เวียดนามเปๅนอีกหนึ่งประเทศที่เปๅนจุดหมายปลายทางของนักลงทุนตางชาติ เนื่องจากเศรษฐกิจ
ขยายตัวคอนขางสูง การเมืองมีเสถียรภาพซึ่งเปๅนผลมาจากระบบปกครองสังคมนิยมที่มีพรรคการเมืองเดียว 
ทําใหการกําหนดนโยบายเปๅนไปในทิศทางเดียวกันอยางตอเนื่อง นักลงทุนตางชาติสามารถวางแผนการ
ประกอบธุรกิจในระยะยาวไดอยางมีความม่ันใจ อีกท้ังยังมีทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบสําหรับภาคการผลิต
อยางอุดมสมบูรณแ สภาพพ้ืนที่ของเวียดนามเอ้ือตอการเพาะปลูกสินคาเกษตรที่หลากหลาย อีกทั้งภูมิประเทศ
สวยงามและมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตรแที่เปๅนเอกลักษณแ ซึ่งเปๅนโอกาสสําหรับการลงทุนในธุรกิจทองเที่ยว
อยางไรก็ตาม ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงยังไมไดรับการพัฒนาเทาใดนัก ทําใหคาใชจาย
ดานโลจิสติกสแสูง และใชเวลาในการขนสงสินคานาน  

สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจการคาของเวียดนาม ตามตารางท่ี 1 พบวา เวียดนามยังคงเผชิญกับการขาด
ดุลสินคาและบริการ โดยในปีพ.ศ. 2558 ขาดดุลการคาและบริการมูลคา 8,296 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือรอยละ 4.26 ของ GDP (8,296/194,819)  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคอนขางสูง ในปี พ.ศ. 
2558 อยูที่รอยละ 6.68 และมีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI Inflow) มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยในปี 2557 ถึง 2558 ขยายตัวสูงถึงรอยละ 28.26 หรือในปี 2558 คิดเปๅนรอยละ 6.05 ของ GDP 
(11,800/194,819)  สวนการลงทุนโดยตรงของเวียดนามในตางประเทศ (FDI Outflow) ยังนอยกวาการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศในเวียดนามเกือบ 11 เทา (เศรษฐกิจแนวโนม, 18 พฤศจิกายน 2559, 
http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/704/index.html) 
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ตารางท่ี 1 ภาพรวมเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนโดยตรงของเวียดนาม 
           หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ. 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ดุลการคา -4,319 -12,602 1,124 -3,996 
ดุลบริการ -185 -2,461 -3,530 -4,300 
GDP, current 57,633 115,932 186,205 194,819 
GDP per capita 
(เหรียญสหรัฐฯ.) 

684 1,312 2,015 2,085 

Real GDP growth , % 7.55 6.42 5.98 6.68 
FDI inflows 1,954 800 9,200 11,800 
FDI outflows 65 900 1,150 1,100 
 
การที่เวียดนามหนึ่งที่ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซึ่งเปๅนผลมาจากสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจและสังคมในประเทศที่เอ้ืออํานวย ทําใหมีจุดแข็งหลายดานและเปๅนโอกาสของนักลงทุนไทย แต
ขณะเดียวกันก็เปๅนประเทศคูแขงของไทยดวย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ จึงสนใจศึกษาปใจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่
มีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในเวียดนาม 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 โดยการเก็บขอมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลารายปีตัวแปรการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในเวียดนาม 

ผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ และตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของเวียดนามจาก เว็บไซตแ www.UNCTAD.org  

รายปีตั้งแต พ.ศ. 2543 – 2558 รวม 16 ปี เพื่อวิเคราะหแปใจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอการลงทุนโดยตรง

จากตางประเทศในเวียดนาม อีกทั้งยังเก็บขอมูลจากเอกสารวิชาการและฐานขอมูลออนไลนแ เพ่ือศึกษา

สถานการณแเศรษฐกิจการลงทุนของเวียดนาม  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
วิธีการวิเคราะหแขอมูล ประกอบดวย การวิเคราะหแเชิงพรรณา (descriptive analysis)   เพ่ือ ศึกษา

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในเวียดนาม โดยใชสถิติ เชิงพรรณา ไดแก คาเฉลี่ย 
รอยละ เปๅนตน และการวิเคราะหแเชิงปริมาณ (quantitative analysis) เพ่ือศึกษาปใจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค
ที่มีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ  ในเวียดนาม โดยใชแบบจําลองเศรษฐมิติประมาณคาสัมประสิทธิ์
ดวยแบบจําลองสมการถดถอยเชิงซอน (multiple regression) โดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (ordinary least 
square) 

 

http://www.unctad.org/
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แนวคิดทฤษฎี  
การวิจัยครั้งนี้ประยุกตแใชกรอบแนวคิดทฤษฎีการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศของดันนิง (Dunning) 

ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปวา การลงทุนโดยตรงในตางประเทศขึ้นอยูกับความไดเปรียบ 3 ประการ ไดแก ความ
ไดเปรียบในการเปๅนเจาของสินทรัพยแบางอยางความไดเปรียบในการทําใหเปๅนประโยชนแแกองคแการดวยตนเอง 
และความไดเปรียบที่เกิดจากแหลงที่ตั้ง  

โดยปใจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศผูรับทุน ไดแก (1) การเปๅนแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ เชน แรธาตุ น้ํามัน และก฿าซธรรมชาติ ขณะที่ทรัพยากรเหลานี้ยังไมได
นํามาใชประโยชนแ เนื่องจากประเทศผูรับทุนยังขาดแคลนเงินทุน วัตถุดิบและเทคโนโลยี (2) การเปๅนแหลง
แรงงานที่มีราคาถูก เนื่องจากประเทศผูรับทุนจะมีจํานวนประชากรมาก ทําใหอัตราคาจางคอนขางต่ําเมื่อ
เทียบกับประเทศเจาของทุน (3) การเปๅนแหลงตลาด ซึ่งพิจารณาจากจํานวนประชากรและอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และ (4) นโยบายสงเสริมการลงทุนของประเทศผูลงทุนดวยการใหสิทธิประโยชนแตางๆ  

สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะปใจจัยหรือตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคเทานั้นโดยใชผลิตภัณฑแมวล
รวมภายในประเทศ สะทอนขนาดของตลาดภายในประเทศอัตราแลกเปลี่ยนสะทอนเสถียรภาพของคาเงิน ซึ่ง
สงผลตอความเชื่อม่ันของนักลงทุนตางชาติ และอัตราเงินเฟูอสะทอนเสถียรภาพภายในประเทศ   
  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีบทบาทความสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ประเทศกําลังพัฒนา ทําใหมีการศึกษาเกี่ยวกับปใจจัยที่กําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศจํานวนมาก 
ทั้งนี้เพ่ือหาแนวทางสงเสริมการลงทุนโดยตรงและขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เปๅนประโยชนแตอหน วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ปใจจัยหรือตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคในประเทศ
ผูลงทุนมีบทบาทสําคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ  

โดยเฉพาะผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศผูลงทุน ซึ่งสะทอนขนาดตลาดและอํานาจซื้อ
ภายในประเทศ ทั้งนี้เพราะการลงทุนของตางประเทศเพ่ือแสวงหาตลาด (market-seeking) ในตางประเทศ
ดวยการขยายตลาดและรักษาสวนแบงการตลาด ผลการศึกษาสวนใหญพบความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับ
การลงทุนโดยตรง กลาวคือ ถาผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้น ไดแก พัชราภรณแ  อัคคีสุวรรณแ  
(2548) การศึกษาของภัทรภร  เพ็ญกุล (2550)  อภิรัตนแ  จิตตแชวย (2554) ศุภศิวแ  สุวรรณเกษร (2556) 
ธนญา  นันทิวรรธนแ (2556)  

สําหรับตัวแปรอัตราคาจาง อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟูอ  มีความสัมพันธแในทิศ
ทางตรงขามกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ สวนอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธแเปๅนไปไดทั้ง
สองทิศทางกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ไดแก การศึกษาของ กมลพร  มหาชัย (2546) อุเทน  ฉายา
สกุลวิวัฒนแ (2546) พัชราภรณแ  อัคคีสุวรรณ (2548) อภิรัตนแ  จิตตแชวย (2554) ธนญา  นันทิวรรธนแ (2556) 
นอกจากนี้ก็มีการสะสมทุนถาวรเบื้องตนในประเทศที่มีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกับการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ ซึ่งปรากฏในการศึกษาของศุภศิวแ  สุวรรณเกษร (2556)  
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ผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยสมการปใจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในเวียดนามดวยวิธี
กําลังสองนอยที่สุด (OLS) ปรากฏผล ดังนี้ 
 
 Log FDI = 42.16 + 1.26 log (GDP) – 5.92 log(EXC) + 1.98 log(INF) 
Adjusted R2    =    0.9277 
  

ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรอิสระ ไดแก ผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ (EXC) และอัตราเงินเฟูอ (INF) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือ การ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ไดรอยละ 92.77 โดยผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มี
ความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในเวียดนาม (FDI) สอดคลองกับ
สมมติฐานที่กําหนดไว กลาวคือ ถาผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศของเวียดนามเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําให
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.26  

สําหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (EXC) มีความสัมพันธแกันในทิศทางตรงกันขามกับการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในเวียดนาม (FDI) สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว กลาวคือ ถาอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของประเทศเวียดนามเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศในประเทศเวียดนามลดลงรอยละ 5.92 สวนอัตราเงินเฟูอ (INF) กับการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศในประเทศเวียดนามมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไมเปๅนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว สวน
หนึ่งเปๅนเพราะอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศแมวาจะมีอัตรา
เงินเฟูอสูงในชวงที่ผานมา  

โดยผลการศึกษาทิศทางความสัมพันธแของผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน
สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว และสอดคลองกับการศึกษาของ พัชราภรณแ  อัคคีสุวรรณแ (2548) 
การศึกษาของภัทรภร  เพ็ญกุล (2550)  อภิรัตนแ  จิตตแชวย (2554) ศุภศิวแ  สุวรรณเกษร (2556) ธนญา  นันทิ
วรรธนแ (2556) สวนอัตราเงินเฟูอไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว  
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บทสรุป 

 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการจัดการเรียนการสอน 7 
หลักสูตร โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 30 คน สายวิชาการจํานวน 69 คน จํานวนนักศึกษาประมาณ 
1,700  คน  ตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา ครอบคลุมทั้งยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยฯ  พันธกิจ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใสในการบริหารแผน
โครงการตามตัวชี้วัด  และการใชงบประมาณในการบริหารจัดการภายในคณะ  การวิเคราะหแ และออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารแผนงบประมาณ  นําไปสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารแผน
งบประมาณท่ีตรงกับความตองการของผูใช  โดยใชการจัดการความรู (KM Tools)  ไดแก การเลาเรื่อง (Story 
Telling) การเสวนา (Dialogue) การใชที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง (Mentoring Programs) เพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer 
Assist) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) รวมกับกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(SDLC) ใชภาษา PHP และโปรแกรม Adobe Dreamweaver cs6 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในการบันทึกรวบรวมขอมูล การประมวลผลบริหารติดตามการ
ดําเนินงาน และไดขอมูลสารสนเทศชวยในการตัดสินใจจึงทําใหการบริหารมีความโปรงใส  นาเชื่อถือ  และ
สามารถตรวจสอบได 

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ  การบริหารงบประมาณ  แผนยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี 
            วิชัย 
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Summary  

Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya 

has 7 courses, 30 people of supporting staff, 69 people of academic staff and 1,700 students 

for approximately. Therefore, it needs to manage invaluable resources comprehensive with 

university strategy, mission statement and educational quality assurance, management by 

good governance, perspicuity in the management of project plans based on indicators and 

budget management within the faculty. Then bring to information system analysis and 

design for budget plan management with KM tools for example: storytelling, dialogue, 

mentoring programs, peer assist, after action review. Collaborated with SDLC, PHP and 

Adobe Dreamweaver cs6 to develop information system for budget plan management 

effective in recording data, data processing, operation tracking. Then use the information to 

make decision and management explicit, reliable and verifiable.     

บทน า 

ปใจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญ ตอการพัฒนาประเทศโดยชวยขับเคลื่อนให
ประเทศกาวไปสูเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิปใญญาและการเรียนรู ดังนั้น การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลายเปๅนเรื่องสําคัญในการบริหารจัดการสมัยใหมทุกองคแกรตองมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใน
การบริหารจัดการองคแกรทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาบุคลากร และการศึกษา เปๅนตน การบริหารของ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการปฏิบัติงานตองใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรแของมหาวิทยาลัย ทั้ง 16 ดาน อีกทั้งตองบริหารใหครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ดานซึ่งไดแก ผลิต
กําลังคนดานวิชาชีพ   สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐแและนวัตกรรมสูการผลิต  ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือ
พัฒนาอาชีพใหมีความสามารถในการแขงขันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน  และทํานุบํารุงศาสนา 
อนุรักษแศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้แลวยังตองคํานึงถึงการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะอีกดวย 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอน 7 หลักสูตร โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 30 คน สายวิชาการจํานวน 67 คน จํานวนนักศึกษาประมาณ 1 ,700  คน  ตองมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอยางคุมคา ครอบคลุมทั้งยุทธศาสตรแ พันธกิจ และการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใสในการบริหารแผนโครงการตามตัวชี้วัด และการใชงบประมาณในการ
บริหารจัดการภายในคณะ  
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนงบประมาณ สามารถเขาถึงสาระสําคัญ เพ่ือชวยในดาน
การบริหารและการปฏิบัติของโครงการ ใหมีความโปรงใส และมีความนาเชื่อถือ ไดมีการรวบรวมขอมูลของ
แผนงาน/โครงการภายในคณะ ขอมูลบุคลากรผูเสนอโครงการ การใชงบประมาณ การติดตามการจัดโครงการ
ประเมินโครงการตามตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการครอบคลุมครบตามพันธกิจ ยุทธศาสตรแ และงานประกัน
คุณภาพหรือไม ตลอดจนผูบริหารสามารถตรวจสอบขอมูล อนุมัติโครงการผานทางระบบ และไดขอมูล
สารสนเทศชวยในการตัดสินใจ ที่ใชในการจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม มีการประมวลผลบริหารติดตามการ
ดําเนินงาน การบันทึกขอมูลโครงการตามแผน สรุปผลของโครงการ และรายงานงบประมาณของแตละ
โครงการได อีกทั้งในแผนงานแตละโครงการจะตองใหสอดคลองกับยุทธศาสตรแอยางทั่วถึง เพ่ือใหไดระบบ
สารสนเทศที่เปๅนประโยชนแตอผูปฏิบัติงาน ผูบริหารและบุคคลทั่วไปรวมทั้งผูมีสวนไดเสีย 

วิธีการด าเนินงาน  
ใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) และวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 

Cycle : SDLC) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นที่ 1 : เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
ผูพัฒนาไดศึกษาเรียนรูเพื่อเขาใจระบบการวางแผนงบประมาณ พันธกิจ แผนกลยุทธแ ยุทธศาสตรแของ

มหาวิทยาลัยฯ ตัวชี้วัด กฎเกณฑแและเงื่อนไขตาง ๆ เกี่ยวกับการของบประมาณ การจัดโครงการ การติดตาม 
ประเมินและรายงานโครงการ โดยไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่นโยบายและแผนงบประมาณ (โอภาส 
เอ่ียมสิริวงศแ, 2545)  

เครื่องมือการจัดการความรู (KM Tools) ที่ใชคือ การเลาเรื่อง (Story Telling) โดยเจาหนาที่นโยบาย
และแผนงบประมาณ เลาถึงกระบวนการของงานนโยบายและแผน กฎเกณฑแ งบประมาณ แผนยุทธศาสตรแ 
พันธกิจ เงื่อนไข การขออนุมัติโครงการ การดําเนินการโครงการ การติดตามประเมินโครงการ และการรายงาน
โครงการ เปๅนตน  อีกทั้งยังไดรับความรวมมือในการวิเคราะหแเอกสาร ดูแบบฟอรแม และเลมรายงานตาง ๆ  

ผูพัฒนาระบบ สามารถเรียนรูเขาใจกระบวนการของงานนโยบายและแผนไดอยางรวดเร็ว เปๅนการ
เรียนรูจากประสบการณแการทํางานจริง (Lesson Learned) ของเจาหนาที่นโยบายและแผน สภาพปใญหา
พบวา 1)การเสนอโครงการควรครอบคลุมครบตามพันธกิจ ยุทธศาสตรแ และการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ สามารถมองเห็นไดอยางโปรงใส ไมมากหรือนอยเกินไป  2)โครงการที่ไดรับอนุมัติ
ควรดําเนินโครงการตามแผนที่กําหนดไว และควรประชาสัมพันธแใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทราบ หรือกําหนด
อยูในแผนการดําเนินงานของคณะ 3)มีการติดตาม ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัด ควรมีการรายงานผาน
ระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงาน 4)ควรมีการประเมินวาโครงการใดควรดําเนินการในปีตอไป 
หรือควรปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น  5)ควรดําเนินโครงการและจัดทํารายงานตอมหาวิทยาลัยฯ 
ตามกําหนดเวลาในแผนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  

จากการศึกษาสภาพปใญหาของระบบ ผูพัฒนาระบบไดคิดวิเคราะหแเพ่ือหาแนวทางในการประยุกตแใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือแกไขปใญหางานใหกับองคแกร และเปๅนกรณีศึกษาในการพัฒนาโครงงานทางระบบ
สารสนเทศ แบบปใญหาเปๅนฐาน (Problem based learning) โดยการการเสวนา (Dialogue) รวมกับเพ่ือน ๆ 
อาจารยแที่ปรึกษาซึ่งเปๅนผูสอนงาน (Coaching) วิเคราะหแถึงโอกาสความเปๅนไปถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช พบวาควรพัฒนาระบบที่มีการทํางานในลักษณะออนไลนแ เพ่ือรองรับการทํางานรวมกันของผูใชที่
เกี่ยวของ 

ขั้นตอนที่ 3 : การวิเคราะห์ (Analysis)  

ผูพัฒนาระบบ ไดนําความรูจากขั้นตอนที่ 1 คือเขาใจสภาพปใญหาและความตองการของผูใช 
(Requirement Analysis) โดยการเลาเรื่อง และศึกษาเอกสารไดแก คูมือการใชงาน แผนผังองคแกร รายงาน
ตางๆ  ตรวจสอบวิธีการทํางานในปใจจุบัน สัมภาษณแผูใชที่เก่ียวของกับระบบ เพ่ือนํามาวิเคราะหแระบบงาน  

ในขั้นนี้ไดนําเครื่องมือการจัดการความรู (KM Tools) ที่ใชคือที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง (Mentoring 
Programs) เพ่ือวิเคราะหแเกี่ยวกับระบบงานเดิม และการออกระบบงานใหมที่เหมาะสม นอกจากนี้แลวยังใช
การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review-AAR) เพ่ือยืนยันการวิเคราะหแระบบวาเขาใจถูกตอง
ตรงกันระหวางผูใชและผูพัฒนาระบบ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชมากที่สุด 

ขั้นตอนที่ 4 : การออกแบบ (Design)  

ผลจากการจัดการความรู เพ่ือเขาใจสภาพปใญหาของระบบงานเดิม และวิเคราะหแเพ่ือออกแบบ
ระบบงานใหม สูขั้นตอนของการออกแบบ ซึ่งไดแก การออกแบบฐานขอมูล(Database design) การไหลของ
ขอมูล (Data flow Diagram) การออกแบบฟอรแมสําหรับขอมูลนําเขา (Input Form) ออกแบบกระบวนการ 
(Process) ออกแบบรายงาน (Report Form) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) หลักการการ
ออกแบบที่งายตอการใชงาน และปูองกันขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน (บดินทรแ วิจารณแ, 2547.) 

ในขั้นนี้ไดนําเครื่องมือการจัดการความรู (KM Tools) คือการมีที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงเพ่ือวิเคราะหแ
เกี่ยวกับระบบงานใหมท่ีมีประสิทธิภาพ ชวยลดขั้นตอน ทํางานไดอยางถูกตองมีความนาเชื่อถือ โดยมีการทวน
สอบหลังการออกแบบทุกขั้นตอน โดยมีผูพัฒนาระบบ (Developer) พ่ีเลี้ยง (Mentor) และอาจารยแที่ปรึกษา 
(Coaching) (บดินทรแ วิจารณแ, 2547.) 
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ขั้นตอนที่ 5 : การพัฒนาระบบ (Construction) 
ผูพัฒนาใชฐานขอมูล Mysql  เขียนโปรแกรมโดยภาษา PHP  ออกแบบเว็บไซตแโดยโปรแกรม 

Dreamweaver  ลักษณะการทํางานแบบ client server โดยการออกแบบใหมีผูใชหลายกลุม ไดแก 
เจาหนาที่งานนโยบายและแผน อาจารยแ  นักศึกษา  ผูบริหาร และบุคคลทั่วไป เพ่ือใหการพัฒนาระบบเปๅนไป
อยางถูกตอง จึงมีการทวนสอบและประเมิน (After Action Review-AAR)  รวมกับเจาหนาที่งานนโยบายและ
แผนซึ่งเปๅนผูดูแลระบบ (Admin) อยางสม่ําเสมอ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศแ, 2545) 

ในขั้นนี้ไดนําเครื่องมือการจัดการความรู (KM Tools) เกี่ยวกับการโดยที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงเพ่ือ
วิเคราะหแเกี่ยวกับระบบงานเดิมหรือดูแลเอกสารภายในองคแกรที่มีอยู โดยการที่มอบหมายใหพ่ีเลี้ยงเปๅนผู
แนะนําและสอนวิธีการดําเนินงานให เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดในเวลาอันรวดเร็ว และสอดคลองกับ
ระบบงาน (บดินทรแ วิจารณแ, 2547.) 

ขั้นตอนที่ 6: การปรับเปลี่ยน (Construction) 

การนําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณมาใชแทนการทํางานดวยมือ ดวยการประชุมเพ่ือ
ฝึกปฏิบัติ (Workshop) สาธิตการใชงานที่ไมยุงยากซับซอน 

ในขั้นนี้ไดนําเครื่องมือการจัดการความรู (KM Tools) เกี่ยวกับเพ่ือนชวยเพ่ือนเปๅนการประชุมกัน
ภายในองคแกรของผูออกแบบระบบ ซึ่งจะนําความรูมาแบงปในประสบการณแในการทํางาน เพ่ือที่จะนําระบบมา
ปรับเปลี่ยน ใหไดผลลัพธแที่ตรงกับความตองการและสมบูรณแที่สุด 

ขั้นตอนที่ 7 : บ ารุงรักษา (Maintenance)  

มีการประเมินระบบ เพ่ือบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดตามที่ผูใชตองการอยูเสมอ  ซึ่งประเด็นการ
ประเมินไดแก การเขาใชงานไดอยางสะดวกงายไมซับซอน การนําเขาขอมูลไดงายและสะดวก การประมวลผล
รวดเร็วถูกตอง และการรายงานผลไดตามท่ีผูใชตองการอยูในรูปแบบที่เขาใจไดงาย 

 ในขั้นนี้ไดนําเครื่องมือการจัดการความรู (KM Tools) เกี่ยวกับการทบทวนหลังการปฏิบัติ
เปๅนการแกไขเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดขึ้น หลังจากที่นําระบบมาใชงาน เพ่ือทบทวนวาเกิดอะไรขึ้นภายในระบบ 
ทําไมจึงเกิด และตองแกไขอยางไร ซึ่งจะเปๅนวิธีที่จะทําใหผูออกแบบระบบไดเรียนรูทั้งความสําเร็จและ
ขอผิดพลาดที่นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตอไป (บดินทรแ วิจารณแ, 2547) 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

การใชกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) รวมกับการใชการจัดการความรู (KM Tools) ใน
การวิเคราะหแและออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารแผนงบประมาณสามารถวิเคราะหแออกมาดังภาพที่ 
1 
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ภาพที่ 1 แสดง ER Model ที่ไดจาการวิเคราะหแ 

 
จากการดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) รวมกับการใชการจัดการความรู 

(KM Tools) จึงไดระบบสารสนเทศท่ีเปๅนประโยชนแตอผูปฏิบัติงาน ผูบริหารและบุคคลทั่วไปผูมีสวนไดเสียทํา
ใหการบริหารและการปฏิบัติของโครงการ ชวยในการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม มีการประมวลผลบริหาร
ติดตามการดําเนินงาน การบันทึกขอมูลโครงการตามแผน สรุปผลของโครงการ และรายงานงบประมาณของ
แตละโครงการ ทําใหกระบวนการทํางานมีความโปรงใส และมีความนาเชื่อถือ 

 

ภาพที่ 2 หนาจอหลักของระบบงานกองนโยบายและแผน 
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ภาพที่ 3 หนาจอแสดงเมนูกิจกรรมในโครงการ 

 

 

 

ภาพที่ 4 หนาจอแสดงเมนูสรุปกิจกรรมโครงการ 

 



129 
 

 

ภาพที่ 5 หนาจอแสดงเมนูสรุปโครงการ 

 

 

ภาพที่ 6 หนาจอแสดงเมนูแผนปฏิบัติการประจําปี 

ปัจจัยความส าเร็จ 

 1. ความอนุเคราะหแจากผูที่เกี่ยวของ อาจารยแที่ปรึกษา 
 2. ความรวมมือจากทุกภาคสวน 
 3. การวางแผนการดําเนินงานที่เปๅนระบบ 
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บทสรปุ 

ปใจจุบันมีรูปแบบและวิธีการเรียนรูที่มากกวาการเรียนในชั้นเรียนอยางมากมายและหลากหลาย หาก
มีทักษะการเรียนรูที่ดีแลว ก็สามารถสรางโอกาสและพัฒนาการเรียนรูไดเอง แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “สรางความ
เขมแข็งในการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง” เปๅนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
พบปะ เสวนา พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณแการเรียน การปฏิบัติงาน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัย เปๅนการเสริมสรางความเขมแข็งในการเรียนรู เพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใน 3 ประการ ไดแก 
การเปลี่ยนแปลงในตน การเปลี่ยนแปลงในองคแกร และการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยใชเครื่องมือการจัดการ
ความรู (KM tools) เขามามีสวนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก การสรางชุมชนนักปฏิบัติ (Community 
of Practice-CoP) แหลงผูรูในองคแกร (Center of Excellence-CoE) และการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After 
Action Review-AAR)  ผลจากการจัดการเรียนรูพบวา กลุมผูเรียนมีเปูาหมายและไดสรางความเขาใจรวมกัน 
ผานการเสวนาและไตรตรองสะทอนความคิด ในบรรยากาศของความเคารพและไวเนื้อเชื่อใจตอกัน เปๅน
กระบวนการทีเ่สริมสรางใหผูเรียนมีศักยภาพ มีแนวทางการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น และสอดคลองกับทักษะ
วิชาชีพสถาปใตยกรรมผังเมืองที่กําลังศึกษาอยู รวมทั้งเกิดการสรางเครือขายการเรียนรูและการสานสัมพันธแอัน
ดีระหวางคณาจารยแ นักศึกษา และศิษยแเกาของหลักสูตร 

 

ค าส าคัญ: ความเขมแข็ง  การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง  กิจกรรมการเรียนรู 
 

Summary  

At the present time, there are many more teaching formats than learning in a 
classroom in variety ways. If one already had good learning skills, one can create 
opportunities and developments by oneself. Good Practices: Strengthening of transformative 
learning is a curriculum activity that focuses on students to exchange their learning 
experience with others on meetings and discussions about studying, practice, and life in and 
outside university. All of these practices should strengthen learning and bring to personal 
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transformation, organizational transformation, and social transformation by applying KM tools 
in learning activities such as community of practice-CoP, Center of Excellence-CoE, and After 
Action Review-AAR. The results from this curriculum found that the students had objectives 
and mutual understandings via discussions and reflection in respectful and trustful 
atmosphere. This process supported more self-learning in accordance with studying Urban 
Architecture and increased good networking relationship in learning framework between 
faculty, students, and alumni.  
Key words: Strength, Transformative learning, Learning activities 

บทน า 
ปใจจุบันแนวคิดในการจัดการศึกษารูปแบบใหมๆ เริ่มเขามามีอิทธิพลตอการปฏิรูปการศึกษา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการเรียนรูที่ไมไดจํากัดอยูเฉพาะในชั้นเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนใน
ปใจจุบันอาจไมเพียงพอที่จะสามารถบรรลุเปูาหมายในการเรียนรูได แมวาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนแตก็ไมอาจ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกปใจจุบันที่มีการเรียนรูกวางขวางมากขึ้น เรื่องสําคัญในการศึกษาไมใชเนื้อหา
ความรู แตเปๅนทักษะการเรียนรู ซึ่งถือวาเปๅนทักษะสําคัญของการศึกษาในยุคที่ขอมูลขาวสารเผยแพรไดอยาง
รวดเร็ว 

ทฤษฎีดานการเรียนรูสมัยใหมจากหนังสือ How Learning Works ไดกลาวถึงคําพูดของ Herbert A. 
Simon นักเศรษฐศาสตรแและนักจิตวิทยาการเรียนรู ซึ่งไดรับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตรแ วา “การเรียนรู
เปๅนผลของการกระทําคือ การลงมือทําและการคิดของผูเรียนเทานั้น ครูเปๅนเพียงผูชวยทําใหเขาลงมือทําและ
คิดเพ่ือที่จะเรียน ครูไมสามารถทําใหเขาเรียนได” ดังนั้น การถายทอดความรูนั้นเปๅนการเรียนรูที่ไดประโยชนแ
นอย เมื่อเทียบกับการทีผู่เรียนเปๅนผูลงมือทําและคิด ซึ่งเปๅนการเรียนรูจริงที่เกิดจากภายในตัวผูเรียนเอง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                          ภาพที่ 1 Learning Pyramid  
                ที่มา : National Training Laboratories, 1969 
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จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวา การเรียนรูแบบฟใงบรรยาย (Lecture) หรือสอนแบบพูด มีอัตราการ
เรียนรู (Retention Rate) ไดเพียง 5% สวนการสอนคนอ่ืนหรือลงมือทํา โดยนําความรูมาใชหรือลงมือทันที 
(Teach Others/ Immediate Use) อัตราการเรียนรูไดมากถึง 90% ดังนั้น การเรียนโดยวิธีเสพหรือรับ
ถายทอดความรู (Passive Learning) นับวาไดผลนอย เกิดการเรียนรูนอย สวนการเรียนรูแบบสรางความรู
ดวยตนเองผานการลงมือทําและคิด (Active Learning) จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง หรือเรียกวา 
Constructionism (วิจารณแ พานิช, 2556: 27-28) 

การเรียนรูที่แทจริงในทุกระดับอายุและทุกระดับการศึกษาลวนตองเปๅน Transformative Learning 
ทั้งสิ้น คือ เปๅนการเรียนรูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตน ในลักษณะของการใหความหมายใหมของสิ่ง
ตางๆ เรื่องราวตางๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงผานโลกทัศนแความมุงมั่น และพฤติกรรม หรือกลาวไดวาเปๅนการ
เรียนรูที่นําไปสูการเปลี่ยนกระบวนทัศนแ (Mindset Change) หรือเปลี่ยนโลกทัศนแ ดังที่ Jack Mezirow 
ผูเขียนหนังสือ Transformative Learning in Practice : Insight from Community, Workplace, and 
Higher Education ใหนิยามตอคํา Transformative Learning วา “กระบวนการเรียนรูผานการสะทอน
ความคิดอยางจริงจัง (Critical Reflection) ที่นําไปสูการใหความหมายใหมที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น แยกความ
แตกตางไดชัดเจนขึ้น และบูรณาการความเขาใจจากประสบการณแของตนอยางแทจริง การเรียนรูนี้รวมทั้งการ
นําเอาความเขาใจดังกลาวไปสูการปฏิบัติดวย” (วิจารณแ พานิช, 2555: 4-5) 

การเรียนรูลักษณะนี้เปๅนการสรางขึ้นภายในตนเอง เปๅน ‘ศักยภาพที่ซอนเรน’ ของมนุษยแ ที่เปๅนเรื่อง
ธรรมดาที่ทุกคนสามารถเขาถึงได (วิจารณแ พานชิ, 2555: 266) ทั้งโดยลงมือกระทําและคิดแบบเดี่ยวหรือแบบ
กลุม ดวยวิธีการ 3 ขั้นตอน คือ 

1. ตั้งเปูาหมายวาจะเรียนรูอะไร (Goal Setting) 
2. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมหรืองาน เพ่ือบรรลุเปูาหมายของกิจกรรมหรืองาน  
3. นําประสบการณแการปฏิบัติกิจกรรมหรืองาน มาไตรตรองสะทอนความคิด (Reflection)  

แมวาหลักการสําคัญของการเรียนรูนี้ เกิดขึ้นในตัวผูเรียนมากกวาขึ้นอยูกับผูสอน แตยังตองอาศัยการ
จัดกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม ทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน สู
พฤติกรรมภายนอก และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ตามมา สิ่งที่ผูสอนทําไดก็คือ หาทางทําใหผูเรียนได
บรรลุเปูาหมายการเรียนรูใหเกิดการเติบโต โดยการทําหนาที่ อํานวยการ (Facilitator) จัดกิจกรรมที่เหมาะสม
ที่จะชวยเอ้ือตอการใครครวญสะทอนความคิดของผูเรียน อันเปๅนลักษณะการเรียนรูดานจิตใจ (Affective) 
ไมใชดานเหตุผล มีความสัมพันธแเชื่อมโยงกันในแตละปใจจัย กอใหเกิดการปฏิบัติรวมกันภายใตบรรยากาศที่
เสริมสรางความสัมพันธแที่ ดีในหมูผูเรียน ดวยปใจจัยและวิธีการที่หลากหลายของการเรียนรูที่นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในตนเอง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของหมูคณะ ชุมชน และสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรแ ไดจัดตั้งคณะสถาปใตยกรรมศาสตรแและการออกแบบ
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยเนนการจัดการเรียนการสอนสายงานสถาปใตยกรรมและการกอสราง รวมถึงสายงาน
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อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องในระดับปริญญาตรี เพ่ือผลิตสถาปนิก สาขาสถาปใตยกรรมหลัก สถาปใตยกรรมภายใน 
สถาปใตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปใตยกรรม และนักออกแบบในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยัง
สงเสริมและทําหนาที่วิจัย วิเคราะหแ เผยแพรและพัฒนาวิชาการดานสถาปใตยกรรมและการออกแบบที่เปๅน
สาขาวิชาที่สําคัญในการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกชุมชนและสังคม ใหสามารถพัฒนาไดทันกับความเจริญ
ทางดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีสมัยใหมและการอนุรักษแสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรสถาปใตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปใตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง เปๅน
สาขาวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในคณะสถาปใตยกรรมศาสตรแและการออกแบบ เปๅนการศึกษาสภาพปใจจุบันของเมือง 
ซึ่งประกอบดวย การศึกษาลักษณะการตั้งถ่ินฐาน รูปแบบของเมือง รูปแบบการวางอาคาร กลุมอาคาร โอกาส
การขยายตัวและการพัฒนาของเขตท่ีอยูอาศัยและเขตพาณิชยกรรม ถนนและโครงขายถนน ทางสัญจรภายใน
ชุมชนและเสนทางเชื่อมตอระหวางสถานที่สําคัญภายในชุมชน พ้ืนที่สาธารณะ ที่ตั้งของสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ พ้ืนที่โลงและพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง ซึ่งองคแความรูนี้จะถูกนําไปกําหนดเปๅนแผนแมบทการ
ออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนแในการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอม 

ในสังคมเมืองที่ขยายตัวอยางรวดเร็วจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสภาพแวดลอมทาง
กายภาพมีสวนสงเสริมชีวิตความเปๅนอยูของมนุษยแ การที่คนกับสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวพันกันจนไมสามารถ
แยกออกจากกันไดนี้ นับเปๅนพ้ืนฐานสําคัญของมุมมองดานสังคมและนิเวศวิทยา แนวคิดนี้เปๅนเปูาหมายทั้งใน
ระดับชาติ ภูมิภาค หรือแมแตในระดับชุมชน ที่ตางตองเห็นความสําคัญที่จะรักษาไวซึ่งชุมชน สิ่งแวดลอม 
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ งานสถาปใตยกรรมและการออกแบบชุมชนจึงมีบทบาทสําคัญทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ควรเสริมสรางองคแความรูและพัฒนาสิ่งเหลานี้ใหมีคุณคามากขึ้น โดยประยุกตแและพัฒนาวิทยาการ
อยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนแเชิงสาธารณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูคนใหดียิ่งขึ้น 

จากความสําคัญดังกลาว สาขาวิชาสถาปใตยกรรมและออกแบบชุมชนเมือง จึงมีหลักการและ
วัตถุประสงคแเพ่ือผลิตบัณฑิตสถาปนิกดานการออกแบบชุมชนเมืองที่มีความรูความสามารถในดานการ
ออกแบบอาคารแนวราบและผังชุมชนเมือง ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาชุมชนเดิมใหอยูในสภาพที่ดี เพ่ือใหผล
การปฏิบัติมีสวนสรางสรรคแชุมชนใหเขมแข็ง สอดคลองกับนโยบายของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคแของ
หลักสูตร ดังนี้คือ 

1. เพ่ือผลิตสถาปนิกผังเมืองที่มีความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ มีความกาวหนาทันตอวิทยาการ
และมีทักษะเฉพาะดานสถาปใตยกรรมผังเมือง 

2. เพ่ือผลิตสถาปนิกผังเมืองที่มีความสามารถปฏิบัติงานโดยมีพ้ืนฐานทางดานปฏิบัติ การพัฒนา 
ออกแบบและวิจัย 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตดานสถาปใตยกรรมผังเมืองที่มีความรูความสามารถสอดคลองกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยแสุจริต   



135 
 

5. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ไดรับประสบการณแจริงจากสถานประกอบการในวิชาสหกิจศึกษา 
ในการวางแผนหลักสูตรนั้น ไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่ตองมี

ความเกี่ยวเนื่องกับงานสถาปใตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง โดยใหมีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของยุคสมัย และใหมีความเหมาะสมในสถานการณแปใจจุบัน 
ทั้งวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะแนวทางการดําเนินชีวิตและ
คานิยมในสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีปรัชญาของหลักสูตรวา “สรางสถาปนิกผังเมืองนักปฏิบัติการ ผู
สรางสรรคแอยางมีวิจารณญาณ บนฐานองคแความรูและเทคโนโลยี ที่มุงพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิต 
สังคมและวัฒนธรรม ดวยคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ” จึงมีความจําเปๅนอยางยิ่งที่ตอง
สรางสถาปนิกนักออกแบบชุมชนเมืองที่มีความรูความสามารถและทักษะที่เพียบพรอม สามารถชวยชี้นําและ
ขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงเปๅนไปในแนวทางที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทยในปใจจุบัน
และอนาคต 

หลักสูตรสถาปใตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปใตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง ได
ตระหนักถึงการเสริมสรางเรียนรูที่แทจริงแกนักศึกษา ดวยหลักการของการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง 
(Transformative Learning) จึงใชแนวคิดดังกลาวสอดแทรกในการจัดกิจกรรมเสริม เชน โครงการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ “ประสบการณแการเรียนรูจากรุนพ่ีสูรุนนอง” โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปๅนตน ลวนเปๅนกิจกรรมที่ เสริมสรางความสัมพันธแระหวาง
นักศึกษาทุกชั้นปี ใหมีความผูกพันและชวยเหลือกันในดานการเรียน การทํางาน ซึ่งการที่นักศึกษาไดมีโอกาส
พบปะ เสวนา พูดคุยเก่ียวกับการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะรุนพ่ีที่มีประสบการณแตรงจะ
สามารถถายทอดเทคนิควิธีและทักษะดานการเรียนรู เปๅนการเปิดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถ
เฉพาะตัวที่มีอยูอยางเต็มที่ รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนประสบการณแที่ชวยสรางเสริมใหเกิดองคแความรูใหมจาก
สถานการณแจริง ภายใตบรรยากาศการพูดคุย เสวนา นอกเหนือจากเนื้อหาวิชา จึงเปๅนที่มาของการสรางความ
เขมแข็งการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง นับเปๅนรูปแบบหนึ่งในการจัดการความรูดาน “การเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาบัณฑิต (CoP1)” จากองคแกร 7 ชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรสถาปใตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปใตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง สามารถนํามาปรับใชในการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและ
มีผลการเรียนที่ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่สืบทอดตอไป ดังรายละเอียดที่จะ
กลาวตอไป 

 

วิธีการด าเนินงาน  
เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนที่เปๅนการเรียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติที่ มีอยูยังเปๅนแบบ

ดั้งเดิมตามพ้ืนฐานที่ถือปฏิบัติกันมา ในฐานะผูสอนไดเล็งเห็นปใญหาของนักศึกษาที่ขาดแรงจูงใจในการเรียน 
โดยสังเกตจากพฤติกรรมและการพูดคุย พบวา นักศึกษาไมมีแนวทางในการเรียนรูที่ดี ไมทราบขอมูล ไมมี
แบบอยาง และไมมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู จึงไมอาจจะสรางความพึงใจและประโยชนแตอตนเองในการ
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เรียนรู ทั้งดานผลการเรียนและการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตแใช ซึ่งเปๅนสิ่งที่เปๅนประเด็นปใญหาถึงผลการ
เรียนรูที่จะเกิดขึ้นตอผูเรียน อาจจะกลาวไดวา หากไมสามารถบรรลุผลในการเรียนรูของผูเรียน ก็เปๅนปใญหา
ของการจัดการเรียนการสอน และเปๅนวิกฤตของระบบการศึกษา ดังนั้น ในฐานะผูสอนและผูรับผิดชอบ
หลักสูตร จึงเห็นควรมีการแกไขปใญหาดังกลาว ซึ่งหลักการสําคัญของการแกวิกฤตของระบบการศึกษา 
จําเปๅนตองเสริมสรางใหผูเรียนมีความเขมแข็งในการเรียนรู มากกวาจะปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา เนื่องจาก
ปใจจุบันมีรูปแบบและวิธีการเรียนรูที่มากกวาการเรียนในชั้นเรียนอยางมากมายและหลากหลาย หากมีทักษะ
การเรียนรูที่ดีแลว ก็สามารถสรางโอกาสและพัฒนาการเรียนรูไดเอง จึงนับวาเปๅนการเรียนรูอยางแทจริง 

การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน โดยใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) เขามามีสวนใน
การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูแกนักศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานเปๅนไปอยางมีระบบและ
เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปๅนการจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งยึดหลักการเห็นคุณคา
ความรูความชํานาญที่มีอยูในตัวคนแตละคน แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือปฏิบัติรวมกัน เกิดความรวมมือ
ในลักษณะชุมชนการเรียนรู เปๅนรูปแบบการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) กลาวคือ 
เปๅนการเรียนรูที่สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐาน ทั้งโลกทัศนแ วิธีคิด จิตสํานึก ทักษะ และการ
สรางสัมพันธภาพใหม โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี ตามหลักของกระบวนการ PDCA (Deming Cycle) ประกอบดวย 
4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

กิจกรรม แนวปฏิบัติที่ดี 
การวางแผน (Plan) 

การสรางความเขมแข็งในการเรียนรู มีรายละเอียดในการ
วางแผนงาน ดังนี้ 
1. การประชุมสนทนาระหวางอาจารยแผูสอน และ นักศึกษา มี
ประเด็นดังนี ้

1.1 ลักษณะเฉพาะของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบเดิมที่ผานมา และปใญหาการเรียนรูของนักศึกษา  

1.2 แนวทางที่จะชวยเสริมสรางการเรียนรูของ
นักศึกษา และเปูาหมายการเรียนรูที่ตองการ 
2. การกําหนดรูปแบบและหัวขอกิจกรรม โดยรวบรวมจาก
ความคิดเห็น ความถนัด ความสามารถของแตละคน และความ
สนใจของนักศึกษาโดยรวม มีประเด็นดังนี้  

2.1 ประสบการณแตรงของนักศึกษารุนพีแ่ละบัณฑิต 
2.2 ความสัมพันธแระหวางนักศึกษารุนนองและรุนพ่ี

ทุกชั้นปี    

   

1. อาจารยแผูสอนเปิดโอกาสใหนักศึกษานํา
ประสบการณแการเรียนรู  มาไตรตรอง
สะทอนความคิดและตั้งคําถามรวมกัน เพ่ือ
นําไปสูเปูาหมายการเรียนรูที่ตองการ 
 
 
2. นักศึกษารวมกันวางแผนและออกแบบ
การจัดการเรียนรู  ที่มุงใหเกิดการเรียนรู
รวมกัน ภายใตพ้ืนฐานและความสนใจที่
ใกลเคียงกัน เปๅนเกณฑแพิจารณาในการจัด
กิจกรรมที่สามารถตอบสนองความตองการ
หรือความสนใจของผูเขารวม 



137 
 

กิจกรรม แนวปฏิบัติที่ดี 
การด าเนินงาน (Do) 

การสรางความเขมแข็งในการเรียนรู มีรายละเอียดในการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมเสวนาการเรียนรู  

1.1 การถายทอดประสบการณแ เทคนิควิธี พัฒนา
ทักษะดานการเรียนรู และการปฏิบัติงาน  

1.2 การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย  
2. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมยอย 

2.1 กิจกรรมกลุมสัมพันธแ 
2.2 การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ 

   
1. นักศึกษารวมจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ภายใตเครื่องมือการจัดการความรู “ชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of Practice-
CoP)” และ “แหลงผูรูในองคแกร (Center 
of Excellence-CoE)” ซึ่งนักศึกษาเปๅนผู
ดําเนินงานในลักษณะเปๅนผูสอนและผูเรียน
ประกอบกัน โดยอาจารยแเปๅนผูอํานวยการ
และประสานงานในบางสวน 
2. นักศึกษารวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ใน
บรรยากาศที่มีการไตรตรองสะทอนความคิด
รวมกัน 

การตรวจสอบ (Check) 
การสรางความเขมแข็งในการเรียนรู มีรายละเอียดในการ
ตรวจสอบ ดังนี้ 
1. การอภิปรายผล และแบงปในประสบการณแที่ไดจากรวม
กิจกรรม  

1.1 ทบทวน ปใญหาที่พบและการแกไขปใญหาเฉพาะ
หนา ตลอดจนจุดออนและจุดแข็งของกิจกรรม  

1.2 นําเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะของนักศึกษา
แตละชั้นปี   
2. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพในการ
จัดกิจกรรม 

2.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.2 ขอเสนอแนะ 

   
1. มีการทบทวนหลังจากเขารวมกิจกรรม 
เปๅนขั้นตอนที่อยูภายใตเครื่องมือการจัดการ
ความรู “การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After 
Action Review-AAR)” 
2. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษามาประกอบการพิจารณาถึง
คุณภาพการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในการ
ตอบสนองความตองการของผูเขารวม  

การปรับปรุง (Action) 

การสรางความเขมแข็งในการเรียนรู มีรายละเอียดในการ
ปรับปรุง ดังนี้ 
1. การสรุปบทเรียนของนักศึกษาที่ไดจากการจัดกิจกรรม  

1.1 จัดทํารูปเลมรายงาน เพ่ือสรุปผลองคแความรูที่ได
ทั้งหมด หลังจากท่ีไดดําเนินการตามกระบวนการแลว 

1.2  วางแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป 

 

1. มีกระบวนการสรุปบทเรียน เปๅนการให
โอกาสกับนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็น
ตอการกิจกรรม และมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
2. มีการสงเสริมใหอาจารยแไดนําผลการ
ประเมินการเรียนรูของนักศึกษา มาปรับปรุง
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กิจกรรม แนวปฏิบัติที่ดี 
2. อาจารยแผูสอนวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
โดยพิจารณาจากการแบบประเมินความพึงพอใจ และ
พฤติกรรมการเรียนรู 

2.1 สังเกตพฤติกรรม 
2.2 การพูดคุยและสอบถาม 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษา เปๅนเครื่องมือสําคัญที่
ชวยพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
.  

 
ภาพที่ 2 การประชุมสนทนาเพ่ือวางแผนงานระหวางอาจารยแผูสอนและนักศึกษา 
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ภาพที่ 3 การจัดกิจกรรมเสวนาการเรียนรู ถายทอดประสบการณแ  
เทคนิควิธีพัฒนาทักษะดานการเรียนรู และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 

 
 

 
 

ภาพที่ 4 การจัดกิจกรรมเสวนาการเรียนรู ถายทอดประสบการณแ  
เทคนิควิธีพัฒนาทักษะดานการเรียนรู และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 
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ภาพที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมยอย เพ่ือแบงปในประสบการณแที่ไดจากรวมกิจกรรม 

 
 

จากแนวปฏิบัติที่ดี “สรางความเขมแข็งในการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง” ตามหลักของกระบวนการ 
PDCA (Deming Cycle) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน สรุปเปๅนแผนภาพไดดังนี้ 
 

 
PLAN 

การวางแผนการเรียนรู้ 
นักศึกษาร วมกันวางแผนและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู  นํา
ประสบการณแจากการเรียน มา
ไตรตรองและตั้งเปูาหมาย 

 

ACTION 
การปรับปรุงการเรียนรู้ 

การนําผลการประเมินการเรียนรู
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ม า ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
แ ล ะ พั ฒ น า แ น ว ท า ง ก า ร จั ด
กิจกรรมคร้ังตอไป 

กระบวนการสร้าง 
ความเข้มแข็งในการเรียนรู้ 

สู่การเปลี่ยนแปลง 

DO 
การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
นัก ศึกษารวม จัดกิจกรรมการ
เรียนรู ภายใตเคร่ืองมือการจัดการ
ค ว า ม รู  “ชุ ม ช น นั ก ป ฏิ บั ติ 
(Community of Practice-
CoP)” และ “แหลงผูรูในองคแกร 
(Center of Excellence-CoE)” 

 
CHECK 

การตรวจสอบผลการเรียนรู ้
การทบทวนกิ จกรรม ภายใต
เคร่ืองมือการจัดการความรู “การ
ทบทวนหลังการปฏิบัติ และ การ
ปร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษา 
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จากแผนภาพดังกลาว กระบวนการสรางความเขมแข็งในการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงจะมีทั้งการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักศึกษาและการพัฒนาชุมชนการเรียนรูดวย ลักษณะเชนนี้จะสรางวัฏจักรของ
การพัฒนารวมกัน ถาวงจรนี้ดําเนินไปอยางตอเนื่อง จะทําใหการคนหาประเด็นปใญหาการเรียนรู การปฏิบัติ 
การแลกเปลี่ยน และการทบทวนปรับปรุง มีการพัฒนาดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งตัวนักศึกษาและหมูคณะ รวมทั้งยัง
สามารถเปิดพ้ืนที่เรียนรูออกไปอยางกวางขวาง  

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ภายหลังจากที่จัดกิจกรรมเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการสรางการเรียนรูสูการ
เปลี่ยนแปลง มาดําเนินการดังรายละเอียดขางตน พบวา ไดกอใหเกิดประโยชนแและคุณคาในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ประโยชนแและคุณคาที่มีตอตัวนักศึกษา นับเปๅนคุณคาสูงสุดของการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการ
สอนที่ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูของผูเรียน กลาวคือ นักศึกษาทุกคนได
มีสวนรวมในจัดกิจกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักศึกษาไดผลัดกันทําหนาที่เปๅนผูสอนหรือผูนําเสนอ ทําใหเขาใจ
ถึงกระบวนการทํางาน การใชทักษะตางๆ ไมวาจะเปๅนการพูด ฟใง การแสดงออกในที่สาธารณะและใช
วิจารณญาณในการตัดสินใจ ภายใตการเสริมสรางและสอดแทรกเนื้อหาวิชาที่ เกี่ยวของกับศาสตรแวิชาชีพที่
นักศึกษากําลังศึกษาอยูควบคูกันไป สวนนักศึกษารุนนองไดรับคําแนะนํา และไดรับประสบการณแที่ดีในการ
เรียน หรือเรื่องอ่ืนๆ จากรุนพ่ี ศิษยแเกา และสามารถนํามาปรับใชในการศึกษา การปฏิบัติงาน และการใชชีวิต
ในมหาวิทยาลัยไดอยางมีคุณภาพและมีผลการเรียนที่ดียิ่งขึ้น  

2. ประโยชนแและคุณคาที่มีตอหมูคณะ นักศึกษารุนนองไดพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนอยางกวางขวาง
และหลากหลาย ไดทําความรูจักกับรุนพ่ีมากยิ่งขึ้น เกิดความสัมพันธแอันดีงาม ระหวางนักศึกษาในหลักสูตร
สถาปใตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปใตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง และเสริมสรางเครือขาย
การเรียนรูที่แนนแฟูน ทําใหนักศึกษามีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่สืบทอดตอไป 

3. ประโยชนแและคุณคาที่มีตออาจารยแผูสอน ผูสอนไดประสบการณแในการอํานวยการจัดการเรียนรู 
เกิดการเรียนรูรวมกับนักศึกษา สามารถนํามาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความตองการของนักศึกษามากข้ึน  

4. ประโยชนแและคุณคาที่มีตอมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชาฯ เปๅนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวย
สานสัมพันธแอันดีและสรางเครือขายระหวางคณาจารยแ นักศึกษา และศิษยแเกาของหลักสูตรสถาปใตยกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปใตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 

5. ประโยชนแและคุณคาที่มีตอชุมชนและสาธารณชน เปๅนการจัดการเรียนรูที่สามารถปรับใชได
สําหรับทุกคน ไมจํากัด อายุ เพศ และวัย โดยกลุมตางๆ สามารถนําไปประยุกตแใชเพ่ือเสริมสรางการเรียนรูที่มี
เปูาหมายในการเปลี่ยนแปลง ทั้งตนเองและสรางสรรคแสังคมไทยตอไป 

หลังจากไดดําเนินการภายใตกระบวนการเรียนรู ยังพบวา ปใจจัยที่ชวยใหการจัดกิจกรรมประสบ
ผลสําเร็จ ไดแก 



142 
 

1. อาจารยแตองทําหนาที่เปๅนผูใหคําปรึกษา (Coach) ชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกตาม
ความจําเปๅน เชน ติดตอสถานที่ เชิญวิทยากร ประชาสัมพันธแกิจกรรมในภาพรวม เปๅนตน  และชี้แนะใหเห็น
ประโยชนแของการเปลี่ยนการเรียนรูของนักศึกษาจากผูรับฟใง (Passive Learner) มาเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดวย
ตัวเอง (Self-Learner)  

2. ระยะเวลาและบรรยากาศ มีสวนสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหประสบความสําเร็จ 
โดยเฉพาะกระบวนการถอดบทเรียน ซึ่งตองมีลักษณะที่เอ้ือใหนักศึกษากลาแสดงความคิดเห็น ควรมีเวลามาก
พอ ไมเรงเราจนเกิดความกดดัน และนักศึกษาไมอยูในสภาวะที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจนเกินไป 

ปใญหาและอุปสรรคที่สําคัญตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีดังกลาวนี้ ไดแก 
1. ขาดสถานที่หรือหองที่มีความยืดหยุน ทําใหไมสะดวกในการยายโต฿ะ เกาอ้ี และสิ่งของตางๆ เพ่ือ

จัดพื้นที่โลงเปๅนพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน หรือการเรียนรูกลุมยอย รวมทั้งขาดนโยบายสนับสนุนการ
สรางสภาพแวดลอมเชิงกายภาพที่สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูแบบรวมมือกัน 

2. การมีวัฒนธรรมการเรียนแบบเดิมๆ ที่เชื่อวา การเรียนรูเปๅนเรื่องเฉพาะบุคคล ไมใชกิจกรรมเชิง
สังคมที่สามารถเรียนรูรวมกัน จึงทําใหขาดความรวมมืออยางจริงจัง 
 

สรุปผล 
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “สรางความเขมแข็งในการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง”  

นับเปๅนรูปแบบหนึ่งในการจัดการความรูดาน “การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต (CoP1)” จากองคแกร 7 
ชุมชนนักปฏิบัติ สามารถเปๅนแนวทางที่ชวยใหอาจารยแผูสอน สามารถนําไปปรับใชในกระบวนการเรียนการ
สอนที่มีจุดมุงหมายในการเปิดโอกาสใหนักศึกษามีประสบการณแตรงและไตรตรองสะทอนความคิด เพ่ือใหมี
มุมมองใหมเกิดขึ้น สามารถนําไปถายทอดใหผูอ่ืน ทําใหเกิดแรงบันดาลใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
กิจกรรมรวมกัน ทั้งนี้จุดหมายหลักของการจัดการเรียนรูนี้ เพ่ือสรางความเขมแข็งและยกระดับการเรียนรูของ
นักศึกษาใหสามารถบรรลุการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ได  

ความทาทายจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา ความเขาใจเรื่องการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงนี้ยัง
อยูในขั้นเริ่มตนเทานั้น ตองมีการศึกษาเรียนรูไปพรอมกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยขยายการจัดการ
ความรู ใหเปๅนเรื่องที่เก่ียวของกับการเรียนรูในทุกมิติ รวมทั้งดานจิตใจ เปๅนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงที่ตอง
เปลี่ยนแปลงทั้งโลกทัศนแ ความรูความเขาใจ และพฤติกรรม คือ เปลี่ยนแปลงอยางครบถวนทุกดาน เปๅนการ
เปลี่ยนแปลงทั้งเนื้อทั้งตัว (Holistic Change) (วิจารณแ พานิช, 2555: 15) ซึ่งตองอยูในบรรยากาศที่เปๅนอิสระ
และปลอดภัย เปๅนการสนทนาอยางไวเนื้อเชื่อใจกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟใงกันอยางไมดวน
สรุปเปๅนการเรยีนรูที่มีเปูาหมายชัดเจนโดยดําเนินงานรวมกันในกลุมนักศึกษาและอาจารยแไดอยางเทาเทียมกัน 
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บทสรุป 
ระบบฐานขอมูลธนาคารตนไมเปๅนโครงงานของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรแคอมพิวเตอรแ คณะ

วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทําขึ้นตามวัตถุประสงคแในการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถบูรณาการความรูทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติสูการทํางานในสภาพแวดลอมและการ
แกปใญหาจริง รวมทั้งสามารถถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน ระบบฐานขอมูลถูกพัฒนาขึ้นสําหรับการ
จัดการขอมูลธนาคารตนไมในพ้ืนที่ตําบลกะปาง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาระบบโดยการ
รวบรวมขอมูลจากสภาพแวดลอมและปใญหาจากการดําเนินงานของระบบเดิมซึ่งยังใชการบันทึกขอมูลใน
เอกสาร รวมถึงความตองการจากชุมชนที่ตองการนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน ระบบใหมที่ไดเปๅน
โปรแกรมประยุกตแสําหรับการจัดการขอมูลในรูปแบบของฐานขอมูล ผลจากการนําระบบไปติดตั้งและใชงาน
พบวาระบบฐานขอมูลธนาคารตนไมสามารถแกปใญหาที่เกิดขึ้นไดจริงและตรงกับความตองการของชุมชน 
ชุมชนสามารถนําความรูที่ไดจากการถายทอดเทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและ
สะดวกมากขึน้  รวมทั้งนักศึกษาไดฝึกทักษะในการแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือการรวบรวมขอมูลและนําความรูที่ได
ไปแกปใญหาดวยการปฏิบัติจริง 

 

ค าส าคัญ: ระบบฐานขอมูล  การจัดการขอมูล  ธนาคารตนไม 
 

Summary 

Database system for tree Bank is a project developed by students from Computer 
Science field of study, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of 
Technology Srivijaya, based on the purpose of supporting the practitioner graduates that can 
integrate knowledge in both theory and practice for working and solving the real problem as 
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well as conveying knowledge and technology to the community. The database system has 
been developed for information management of the tree Bank in area of Kapang Sub-
District, Thung Song, Nakhon Si Thammarat by gathering information and problems from the 
existing system including requirements from the community. The result of system evaluation 
and installation found that the tree Bank database system can solve problems and meets 
the requirements from the community. Knowledge and technology transfer result in 
improving work efficiency of the community, whilst knowledge sharing make students to 
gather information for solving the problems with the practice. 

Key words: data system, data management, tree bank 

บทน า 

ระบบฐานขอมูลธนาคารตนไมเปๅนโปรแกรมประยุกตแท่ีไดรับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือแกปใญหาการจัดการ
ขอมูลธนาคารตนไมในพ้ืนที่ ตําบลกะปาง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปๅนชุมชนที่มีโครงการ
อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปใญญาทองถิ่น  แบบบูรณาการทั้งระบบอยางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ
เพ่ือการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติโดย สงเสริมการปลูกตนไมในภาคครัวเรือนในที่ดินทํากินของตนเองใหเกิด
การผสมผสานระหวางพืชอาหาร พลังงาน และพืชที่เปๅนไมเศรษฐกิจภายใตโครงการ “ธนาคารตนไม สาขากะ
ปาง” ในรูปแบบบูรณาการการมีสวนรวมของคนในชุมชน หนวยงาน สถาบันการศึกษา และองคแกรตางๆ  

จากการลงพ้ืนที่ของนักศึกษาพบวาปใจจุบันชุมชนจัดการขอมูลธนาคารตนไม โดยบันทึกขอมู ลของ
ตนไมและขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของในรูปแบบของการจดใสสมุดหรือกระดาษโดยยังไมมีเทคโนโลยีใดๆ ในการชวย
เก็บบันทึกขอมูล ซึ่งทําใหเกิดขอผิดพลาดและยุงยากตอการเก็บและคนหาขอมูลตนไมและขอมูลอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งยากตอการนําขอมูลไปใชสําหรับการจัดการและการตัดสินใจ 

ดังนั้นโดยความรวมมือของอาจารยแ นักศึกษา และชุมชน ระบบฐานขอมูลธนาคารตนไมจึงไดรับการ
พัฒนาขึ้นเพ่ือแกปใญหาดังกลาวขางตน โดยการแลกเปลี่ยนความรูในการจัดการขอมูลธนาคารตนไมระหวาง
ชุมชนและนักศึกษา เพ่ือใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถนําไปใชไดจริง รวมถึงการเรียนรู
และการแกปใญหาจากสถานการณแจริงของนักศึกษา 

วิธีการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบฐานขอมูลธนาคารตนไมมีวิธีดําเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

โดยใชความรวมมือและการแลกเปลี่ยนความรูระหวางชุมชนและนักศึกษา โดยเปๅนการนําความรูที่ไดจากการ
แลกเปลี่ยนมาดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศตามหลักการของการวิเคราะหแและออกแบบ
ระบบและการพัฒนาระบบฐานขอมูล ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
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1. ศึกษาระบบงานเดิมและงานที่เก่ียวของ โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาถึงสภาพรวมของการทํางานและ
ปใญหาจากการทํางานของระบบเดิม โดยการสัมภาษณแและการสังเกตกระบวนการทํางานของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการดูแลขอมูลธนาคารตนไม รวมถึงการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับธนาคารตนไม  (ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณแการเกษตร, 2559) ซึ่งจากการศึกษาพบวาการจัดเก็บขอมูลธนาคารตนไมมีขอมูลที่ตอง
จัดเก็บดังตอไปนี้ 

1) ขอมูลตนไม 
2) ขอมูลผูรับผิดชอบตนไม 
3) ขอมูลพ้ืนที่ 
4) ขอมูลการบันทึกการเจริญเติบโต 

และมีรูปแบบการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการขอมูลดังตอไปนี้ 
1) เมื่อมีผูนําฝากตนไม เจาหนาที่จะบันทึกรายการตนไมตามรายละเอียดของตนไมนั้น ๆ 

รายละเอียดของผูนําฝาก รวมถึงพ้ืนที่ในการปลูกตนไมนั้น 
2) เมื่อถึงรอบระยะเวลาเชน 1 ปี มีการบันทึกการเจริญเติบโตของตนไมโดยการวัดขนาดรอบลําตน 
3) บันทึกการเปลี่ยนแปลงสถานะของตนไม เชน การตัด 

 

ปใจจุบันการบันทึกขอมูลตาง ๆ ยังอยูในรูปแบบของการจดบันทึกลงกระดาษ ดังตัวอยางในภาพที่ 1  
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยางการจดบันทึกขอมูลตนไมลงในเอกสาร 

 
2. วิเคราะหแปใญหาและการกําหนดความตองการ ภายหลังจากท่ีนักศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลและ

ศึกษาระบบงานเดิม นําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหแสามารถสรุปปใญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของการ
จัดการขอมูลธนาคารตนไมในรูปแบบเดิมไดดังนี้ 
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1) ความซ้ําซอนในการทํางาน เนื่องจากการเก็บขอมูลในรูปแบบการจดใสกระดาษบันทึกบางครั้ง
จะเกิดความผิดพลาดในการทํางานจึงทําใหการจัดเก็บขอมูลของแตละหมูบานเกิดความซ้ําซอน 

2) ความลาชาในการทํางาน เมื่อขอมูลตนไมมีจํานวนมากขึ้นทําใหการแกไขหรือคนหาขอมูล
กระทําไดชา 

3) ความผิดพลาดในการเก็บขอมูล เนื่องจากเจาหนาที่ในการบันทึกขอมูลโดยการจดในกระดาษ
บันทึกทําใหการที่จะดูขอมูลเกามีการผิดพลาดหรือสูญหายได เชน อานไมออก กระดาษบันทึกชํารุดเสียหาย 
หรือการสูญหายของกระดาษบันทึกขอมูล 

จากปใญหาดังกลาวรวมถึงการรวบรวมขอมูลจากความตองการของชุมชนสามารถสรุปเปๅนความ
ตองการในการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถทํางานไดดังตอไปนี้ 

1) ชวยใหการคนหาขอมูลตนไมไดเร็วขึ้น 

2) ขอมูลตนไมมีจัดเก็บอยางเปๅนระเบียบ 

3) ขอมูลตนไมไมมีการซ้ําซอน  

4) ลดขั้นตอนในการทํางาน 

3. ออกแบบโปรแกรมและฐานขอมูล จากขอมูลที่ไดจากขั้นตอนของการวิเคราะหแปใญหาและความ
ตองการ สามารถนํามาออกแบบโปรแกรมและพัฒนาฐานขอมูล ตามข้ันตอน คือ 

3.1 การออกแบบการทํางานของโปรแกรม 

การทํางานของระบบฐานขอมูลธนาคารตนไมแบงกลุมผูใชงานที่เกี่ยวของออกเปๅน 2 กลุม คือ 
เจาหนาที่ และ ผูรับผิดชอบตนไม ตามภาระหนาที่จริงที่ปฏิบัติงานในชุมชน โดยเจาหนาที่จะสามารถทํางาน
ตามฟใงกแชั่นงานทั้งหมดของระบบซึ่งไดแก การจัดการขอมูลทั่วไป การรับฝากตนไม การบันทึกการเจริญเติบโต 
การคนหาขอมูลและการออกรายงาน สวนผูรับผิดชอบตนไมจะสามารถเขาไปคนหาขอมูลเพ่ือดูขอมู ลตามที่
ตองการได 
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ภาพที่ 2 ผังโครงสรางการทํางานของโปรแกรมในสวนของเจาหนาที่ผูดูแลขอมูล 

3.2 การออกแบบฐานขอมูล 

ใชแนวคิดฐานขอมูลเชิงสัมพันธแ เพ่ือออกแบบความสัมพันธแของขอมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบ ซึ่ง
ประกอบดวย ขอมูลตนไม ขอมูลพันธุแไม ขอมูลพ้ืนที่ ขอมูลผูรับผิดชอบและขอมูลการเจริญเติบโต แผนภาพ 
Entity Relationship (E-R) Diagram ของระบบฐานขอมูลตนไม แสดงดังในภาพที่ 3  

 

ภาพที่ 3 แผนภาพ ER – Diagram ของระบบฐานขอมูลธนาคารตนไม 
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4. การพัฒนาระบบและการทดสอบระบบ 

ระบบฐานขอมูลธนาคารตนไมพัฒนาในสวนของโปรแกรมประยุกตแดวยโปรแกรม Visual Basic 2010 
Express โดยใชฐานขอมูล Access 2003  สําหรับการจัดการขอมูล และ Crystal Report เพ่ือการออก
รายงาน  ตัวอยางหนาจอ (Screen Capture) การทํางานของระบบแสดงในภาพที่ 4 ภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6 
ตามลําดับ  

 

ภาพที่ 4  แสดงรายละเอียดจัดการขอมูลตนไม 

 

 

ภาพที่ 5  แสดงรายละเอียดการฝากตนไม 
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ภาพที่ 6  แสดงรายละเอียดคนหาและออกรายงานตามชื่อตนไม 

5. ประเมินผลการทํางานของระบบ 
ระบบฐานขอมูลธนาคารตนไมไดถูกนําไปติดตั้งและทดลองใชที่หมูบานกะโสม ตําบลกะปาง อําเภอทุง

สง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนักศึกษาไดถายทอดความรูดวยการสาธิตการทํางานของระบบและ ให
เจาหนาที่ผูดูแลฐานขอมูลและผูรับผิดชอบตนไมทดลองใชและทําแบบทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบ โดยใชเกณฑแการประเมินดังตอไปนี้ 

1) ระบบมีประโยชนแในการทํางาน 
2) ระบบงายตอการตอการคนหาและการใชงาน 
3) ระบบอํานวยความสะดวกตอผูใชระบบ 
4) ระบบมีความสวยงาม ทันสมัย และนาใชงาน 
5) ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 
6) ระบบสามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางถูกตอง 
7) ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบ 
และพบวาผูตอบแบบประเมินไดประเมินผลภาพรวมตอการใชงานระบบอยูในเกณฑแเฉลี่ยระดับดีมาก 
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ผลและการอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ผลที่ไดจากการนําระบบฐานขอมูลธนาคารตนไมไปติดตั้งและทดลองใชพบวา ระบบอํานวยความ
สะดวกในการจัดการขอมูลธนาคารตนไมของชุมชนดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลตนไมจัดเก็บอยางเปๅนระเบียบมากข้ึน ขอมูลไมสูญหาย และไมมีการจัดเก็บท่ีซ้ําซอนกัน 
2. การคนหาขอมูลตนไมทําไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น ลดเวลาในการทํางานลง 
3. สามารถลดปริมาณและตนทุนในการใชกระดาษเพ่ือการจัดเก็บขอมูล 
4. สามารถสรุปรายงานประเภทตาง ๆ ไดสะดวกและถูกตองมากขึ้น 
นอกจากนี้ จากผลการนําระบบฐานขอมูลธนาคารตนไมไปทดลองใชดังกลาว ทําใหชุมชนยอมรับและ

เห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีมาประยุกตแใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางาน และทําให
นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการใชความรูในการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนําไปใชแกปใญหาและใช
ประโยชนแไดจริงตอชุมชน  

ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 
1. ความรวมมือของชุมชนในการถายทอดความรูในการจัดการขอมูลธนาคารตนไมและการรวมกัน

กําหนดความตองการในการพัฒนาระบบรวมกันกับนักศึกษา รวมถึงความรวมมือในการทดลองใชและประเมิน
การทํางานของระบบเพื่อปรับปรุงระบบใหสามารถแกปใญหาใหกับชุมชนไดจริง 

2. ความเปๅนบัณฑิตนักปฏิบัติของนักศึกษาที่สามารถนําองคแความรูที่ไดจากหองเรียนนําไปสูการ
ปฏิบัติจริงได 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

1. นักศึกษายังขาดประสบการณแในการวิเคราะหแและออกแบบระบบจริง แกปใญหาโดยการลงพ้ืนที่พบ
กับชุมชนบอยครั้งเพื่อเพ่ิมทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลและความตองการ และการนําขอมูลมาวิเคราะหแ  

2. ปใญหาในการติดตั้งระบบเนื่องจากความเขากันไดของเทคโนโลยี แกปใญหาโดยการปรับระบบให
สามารถทํางานเขากันไดกับเครื่องมือของชุมชนที่มีอยู  
 

สรุป 

ระบบฐานขอมูลธนาคารตนไม เปๅนโปรแกรมประยุกตแที่พัฒนาขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางชุมชนและสถาบันการศึกษา ทําใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดจากหองเรียนนําไปสูการใช
ประโยชนแจากการปฏิบัติโดยการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสามารถนําไปใชในการแกปใญหาใน
สถานการณแจริงโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งจากการดําเนินงานพบวาชุมชนใหความรวมมือในการให
ขอมูลเพ่ือการพัฒนาระบบเปๅนอยางดี และจากการติดตั้งและทดลองใชพบวาระบบสามารถแกปใญหาที่เกิด
จากการจัดการขอมูลตนไมในรูปเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนความรูระหวางชุมชนและนักศึกษา
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ในการพัฒนาระบบดังกลาวทําใหเกิดการนําองคแความรูไปสูการพัฒนาเพ่ือความเขมแข็งและยั่งยื นของชุมชน 
รวมถึงกอใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับนักศึกษาในการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  นอกจากนี้ เนื่องจากระบบที่
ดําเนินการไปแลวนี้เปๅนระบบตนแบบที่มุงเนนไปที่การแกปใญหาหลักในการจัดการขอมูลตนไม ดังนั้นใน
อนาคตอาจจะสามารถขยายความสามารถของระบบใหสามารถอํานวยความสะดวกมากในการทํางานไดมาก
ขึ้น เชน การระบุพิกัดของตนไม หรือ การพัฒนาเปๅนโปรแกรมประยุกตแสําหรับการจัดการขอมูลบนอุปกรณแ
เคลื่อนที่ตอไป 
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ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ 
Electrical controls on the application functionality of  

the operating system Android 
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บทสรุป 

โครงการระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูาบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแมีวัตถุประสงคแ
เพ่ือออกแบบระบบควบคุมเครื่องใชไฟฟูาผานทางโทรศัพทแเคลื่อนที่ ซึ่งใชแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดแ โครงสรางการทํางานในสวนของบอรแดควบคุมจะประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่1 เปๅนการรับคํา
สั่งจาก Bluetooth-stack ที่ถูกสงมาจากโทรศัพทแมือถือระบบปฏิบัติการเอนดรอยแ และสงคําสั่งไปเพ่ือสงออก
ไป Bluetooth-stack (ในการเช็คสถานะ)  สวนที่2 เปๅนการรับคําสั่งจากบอรแด SIM900 ซึ่งจะทําการสงคําสั่ง
ตอไป และรับคําสั่งเพื่อสงออกไปยังบอรแด SIM900 (ในการเช็คสถานะ) สวนที่ 3 เมื่อไดรับคําสั่งจะประมวลผล 
แลวสงออกสัญญาณ  High และ Low ออกไปยัง Opto -Coupler เพ่ือไปควบคุมการทํางานของ relay ใน
การเปิด-ปิดอุปกรณแไฟฟูาในสวนการทํางานของแอพพลิเคชั่น เมื่อมี การกดปุุม เปิด-ปิด อุปกรณแไฟฟูาชองใด 
ชองหนึ่ง จะมีการสงคําสั่ง (Text Words) ออกไปยังบอรแด SIM900 ในกรณีใชโหมด Bluetooth จะมีการรับ
คําสั่งกลับมาเพ่ือแสดงสถานการณแเปิด-ปิดอุปกรณแไฟฟูาในขณะนั้นๆ ถาเปๅนโหมด SMS จะตอง     กดปุุมเช็ค
สถานะกอน จึงจะมีการสงคําสั่งกลับมาเม่ือสั่งงานผานแอพพลิเคชั่น ระบบจะทําการสั่งงานไปยังบอรแดควบคุม
เพ่ือสั่งงานการเปิด-ปิดอุปกรณแไฟฟูา  

ผลที่ไดจากการทําโครงการ สามารถสั่งเปิด-ปิดอุปกรณแไฟฟูาในระยะไกลและใกล ผานแอพพลิเคชั่น
ของระบบปฏัติการแอนดรอยดแ ที่มีอยูในโทรศัพทแเคลื่อนที่ โดยสั่งการทํางานไดทั้งระบบ Bluetooth และ
ระบบ SMS 

ค าส าคัญ:  ระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูา ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ 
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Summary  

  The electrical system on the application functionality of the operating system Android. 
The objective is to design a system to control appliances via mobile phone. The app 
functions of the operating system Android. Structural work on the control board will consist 
of three parts. The first is mandated. Bluetooth-stack Sent from the mobile operating 
system's leaning forward. And send commands to send. Bluetooth-stack (To check your 
status) Part two, which was ordered by the board SIM900 will send the next command. And 
ordered to submit to the Board SIM900 (in check). When the three were ordered to be 
processed. Then send out a signal to the High and Low Opto -Coupler to control the relay in 
the on - off electrical equipment in the operation of an application when a button is 
pressed - Turn off any electrical equipment compartment. channel one You can also send 
commands (Text Words) to the board SIM900. If the Bluetooth mode will be forced back to 
situation - Turn off electrical equipment at that time if the SMS mode button must be 
pressed before the check. It will send the order back on work orders via the application. The 
system will operate to the control board to operate the on - off electrical equipment. 
  The results of the project. Can - turn off electrical equipment in remote and close via 
the application of the system against the Karnataka Android. Available on mobile In order to 
operate both Bluetooth and SMS. 
Key words: Electrical Control Systems,  Operating system Android 

บทน า 

 ปใจจุบันมีการนําอุปกรณแไฟฟูาเขามาใชในชีวิตประจําวันเปๅนจํานวนมากทําใหเกิดปใญหา การสิ้นเปลือง
พลังงาน ในภาครัฐ ไดมีนโยบายใหประชาชนชวยกันประหยัดการใชพลังงาน แตจะเห็นวายังมีการเปิดใช
อุปกรณแไฟฟูาทิ้งไว เชน ภายในครัวเรือน สํานักงาน โรงงาน และสถานศึกษา ซึ่งทําใหประเทศชาติเกิดการ
สิ้นเปลืองพลังงานโดยไมจําเปๅน จะเห็นวาสมัยกอนเทคโนโลยีหรืออุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแที่ใชในงานควบคุมยัง
ไมทันสมัย และยังไมมีเครื่องมือชนิดไหนที่จะนํามาใชงานไดดี ซึ่งสวนใหญ ใชมนุษยแในการควบคุมการทํางาน
ตางๆ เปๅนการสรางความยุงยากเพราะผูที่มีหนาที่ควบคุมไมสามารถดูแลหรือควบคุมอุปกรณแไดตลอดเวลา ใน
การควบคุมอุปกรณแไฟฟูาผูควบคุมจะตองประจํา ณ ตําแหนงที่อุปกรณแติดตั้งอยู  

 ดังนั้นผูจัดทําจึงไดทําการศึกษาเรียนรูในการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตแใชในการแกไขปใญหาที่เกิดขึ้น
ของการสิ้นเปลืองพลังงานภายในครัวเรือน สํานักงาน โรงงานและสถานศึกษา โดยผูจัดทําไดพัฒนาระบบ
ควบคุมอุปกรณแไฟฟูาบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ ซึ่งสามารถสั่งการควบคุมผาน
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โทรศัพทแเคลื่อนที่ ไมวาจะอยูภายในหรือภายนอกสถานที่ ก็สามารถควบคุม  การเปิด-ปิดอุปกรณแไฟฟูาได ทํา
ใหการสิ้นเปลืองพลังงานลดนอยลง และลดปใญหาความยุงยากตางๆ ในการเปิด-ปิดอุปกรณแไฟฟูาไมวาจะอยูที่
ใดก็สามารถควบคุมได 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   2.1 เพ่ือศึกษาและออกแบบการควบคุมเครื่องใชไฟฟูาผานระบบปฏิบัติการเเอนดรอยดแ 
 2.2 เพ่ือศึกษาและออกแบบการควบคุมเครื่องใชไฟฟูาใหสะดวก ปลอดภัย ใชงานงาย  
 2.3 เพ่ือสรางระบบเครือขายการเชื่อมตอเครื่องใชไฟฟูาทั้งหมดเขาดวยกัน  
 2.4 เพ่ือศึกษาออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นผานทาง App inventor 
 2.5 เพ่ือศึกษาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแจากโปรแกรม Proteus   

3.  ขอบเขตของการท าโครงการ 
 1.3.1   สวนของการปูอนขอมูล (input) 
  1)   สั่งงานไดในระยะทางไมเกิน15เมตร (Bluetooth) 
  2)  สั่งงานไดในระยะทางไกล (SMS) 
 1.3.2 สวนของการทํางาน 
  1)   ใชเพื่อ เปิด-ปิด อุปกรณแไฟฟูาในสํานักงาน 
  2)   ออกแบบหนาตาของแอพพลิเคชั่น ในมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ ใหใชงานงาย 
  3)  จํากัดสิทธิ์การเขาถึงทางดานหนาแอพพลิเคชั่น ในการควบคุมการ เปิด-ปิด อุปกรณแไฟฟูา 
  1.3.3  สวนของการแสดงผล 
  1)   มีแสดงสถานะ เปิด-ปิด ของอุปกรณแไฟฟูา 
 1.3.4 ในสวนของฮารแดแวรแ (Hardware) 
  1)   ชุดบอรแดทดลองไมโครคอนโทรเลอรแ เบอรแ 16F877A 
  2)  โทรศัพทแมือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ ตั้งแตเวอรแชั่น 2.0 ขึ้นไป  
  3)  รับ-สงขอมูลผานทาง Bluetooth stack ในระยะใกล 
  4)   อุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแที่ใชในการประกอบวงจร 
  1.3.5  ในสวนของซอฟตแแวรแ (Software) 
  1)  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ ตั้งแตเวอรแชั่น 2.0 ขึ้นไป 
  2)   โปรแกรม Eagle 
  3)   โปรแกรม Microcode studio 
  4)   โปรแกรม Proteus 7 Professional 
  5)   โปรแกรม Solid Works 
  6) Website (http://beta.appinventor.mit.edu/) สําหรับการสรางแอพพลิเคชั่นในโทรศัพทแ 
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วิธีการด าเนินงาน  
  ระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูาบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ มีวิธี 
การดําเนินงานอยางเปๅนขั้นตอน ดังนี้  
   1.  แผนการดําเนินงาน 
  2.  ศึกษาเอกสารและขอมูลที่เก่ียวของ 
  3.  ออกแบบและสรางวงจรควบคุมอุปกรณแไฟฟูา 
  4.  ออกแบบและสรางแอพพลิเคชั่นดวยระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ 
  5.  ทดสอบการเชื่อมตอระหวางแอพพลิเคชั่นและบอรแดวงจรควบคุม 
 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการดําเนินงาน 

  วิธีดําเนินการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูาบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ มีดังนี้  
 1.  คณะผูจัดทําไดศึกษาคนควาหาขอมูล/เรียนรูการเขียนโปรแกรมภาษาPIC BASIC Pro Compiler ที่ใช
ในการควบคุมแผงวงจรและสงสัญญาณออกทางเอาตแพุตและเก็บขอมูลการเขียนแอพพ ลิเคชั่นของ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ ศึกษาโปรแกรมการใชโปรแกรม Proteus ใน  การจําลองแผงวงจรขึ้น เพ่ือลด
ขอผิดพลาดในการใชงานจริง และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแที่ใชในการควบคุม  
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 2.  ทําการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูาบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแจากการ
ทดลองปฏิบัติและสรางวงจรควบคุมอุปกรณแไฟฟูาขึ้นมาทดลองแอพพลิเคชั่นที่เขียนขึ้น 
  3.  ทําการทดสอบระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูาที่สรางขึ้นและทดลองสงสัญญาณออกทางเอาตแพุต ซึ่งจะใช
การจําลองแผงวงจรระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูาโดยใชโปรแกรม Proteus 7 Professional ในการทดลอง
ระบบควบคุม  
 4.  จากขอที่ 3 เมื่อทําการทดสอบผานจะดําเนินการประกอบอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแเขากับแผงวงจร
ควบคุม  
 5.  เมื่อการทดสอบแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแที่ใชในการควบคุมสามารถทํางานได
ตามท่ีวางไว จะทําการสรางแบบบานจําลองและติดตั้งอุปกรณแไฟฟูาสองสวางเพ่ือทดสอบระบบการควบคุมบน
แอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดอรยดแ ดวยโทรศัพทแเคลื่อนที่ 
 6.  ทําการทดสอบระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูาบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ ในแบบ
บานจําลองที่สรางขึ้น 
 

 

ภาพที่ 2 กระบวนการออกแบบและสรางวงจรควบคุมอุปกรณแไฟฟูา 

กระบวนการออกแบบและสร้างวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
  การออกแบบโค฿ดสวนของ IC ไมโครคอนโทรลเลอรแ ตัวที่1 โดยการรับคําสั่งจาก Bluetooth Stack ดวย
คําสั่งที่เปๅน Text Word และ จากสวิตสแกด และจะสงตอคําสั่งไปยัง IC ไมโครคอนโทรลเลอรแ ตัวที่3 จากนั้น
จะรอรับ คําสั่งปูอนกลับ เพ่ือสงชุดคําสั่งปูอนกลับไปยัง Bluetooth Stack เพ่ือให Bluetooth Stack สงกลับ
ไปยังแอฟพลิเคชั่นเพื่อแสดงสถานการณแ ปิด-เปิด ปใจจุบัน  
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Ic      

               

    

   

Ic      

               

    

          

   

Ic      

               

    

      

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 การออกแบบและสรางวงจรควบคุมอุปกรณแไฟฟูา 

(ซาย) การออกแบบโครงสรางหลักของการควบคุม  (ขวา) การออกแบบการควบคุมดวยโหมด Bluetooth 

  การออกแบบโค฿ดของ IC ไมโครคอนโทรลเลอรแตัวที่ 2 โดยรับคําสั่งจากบอรแด SIM900 ดวยชุดคําสั่ง Text 
Words และจะทําการสงตอไปยัง IC ไมโครคอนโทรลเลอรแ ตัวที่3 จากนั้นจะรอรับคําสั่งปูอนกลับ เพ่ือสง
ชุดคําสั่งปูอนกลับไปยัง บอรแด SIM 900 ให บอรแด SIM 900 สงกลับไปยังแอฟพลิเคชั่นเพ่ือแสดงสถานการณแ 
ปิด-เปิด ปใจจุบัน 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  การออกแบบการควบคุมดวยโหมด SMS 

  ทําการเขียนโค฿ดของ IC ไมโครคอนโทรลเลอรแตัวที่ 1 และ 2 กอน แลวมาออกแบบและเขียนโค฿ดของ IC 
ไมโครคอนโทรลเลอรแตัวที่ 3 เพ่ือรับคําสั่งจาก IC ทั้ง 2 ตัวนํามาประมวลผล และสงออกไปยัง รีเลยแ เพ่ือ
ควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณแไฟฟูา ซึ่งจะมีการสงคําสั่งปูอนกลับไปยัง IC ไมโครคอนโทรลเลอรแตัวที่ 1 และ 2  
 

Ic      

               

    

   

   

      

       

Ic      

               

    

        

Bluetooth

Stack

Ic      

               

    

   

   

      

Ic      

               

    

      

SIM    
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ภาพที่ 5  แสดงการออกในสวนของโค฿ดสวนประมวลผล 

 
การออกแบบและสร้างแอพพลิเคชั่นด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 

  ภาพที่ 6 ผังการดําเนินงานโครงการเขียนแอพพลิเคชั่น  

การทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างแอพพลิเคชั่นและบอร์ดวงจรควบคุม 

 การทํางานของแอพพลิเคชั่นเปๅนการจําลองใหควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณแไฟฟูาโดยจะมีหลักการทํางาน
ดังนี้ 
 1.  การออกแบบหนาแอพพลิเคชั่นที่ใชในการควบคุม  
 2.  การออกแบบบอรแดที่ใชในการควบคุม  

Ic      

               

    

   

Ic      

               

    
          

   

Ic      
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 3.  เขียนโปรแกรมควบคุมใชภาษาเบสิกและใชการใชโปรแกรม App inventorgrn เพ่ือเปๅนเครื่องมือ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ 

 4.  ทดสอบการทํางานของวงจรและการสงสัญญาณโดยควบคุมผานระบบแอนดรอยดแ  

 5.  ทดสอบสิทธิ์ในการเขาควบคุมการสั่งงานผานทาง SMS  

ผลการทดลอง 

  การทดสอบและผลการทดสอบระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูาบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดแ มีดังนี ้

 1.  การทดสอบการทํางานระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูาบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ  
ที่ประกอบดวย การควบคุมอุปกรณแไฟฟูาผานทางแอพพลิเคชั่น ใน ระยะทางไมเกิน 15 เมตร ใชการควบคุม
ดวยสัญญาณบลูทูธ 

 2.  การควบคุมอุปกรณแไฟฟูาโดยใชโทรศัพทแเคลื่อนที่ ทําการเปิดหนาแอพพลิเคชั่น ที่ออกแบบไวใช
สําหรับการควบคุมอุปกรณแ และใสรหัสผาน กดเลือกการเชื่อมตอเปๅนโหมด  บลูทูธ ทําการทดสอบ เปิด -ปิด
อุปกรณแไฟฟูา ผลที่ไดอุปกรณแไฟฟูา เปิด-ปิดตาม   การควบคุม และ สามารถเช็คสถานนะการ เปิด-ปิด
อุปกรณแไฟฟูาดวยการกดปุุมเช็คสถานนะปใจจุบัน 

 3.  ในระยะทางเกินกวา 15 เมตร ขึ้นไป ใชการควบคุมดวยสัญญาณจากโทรศัพทแเคลื่อนที่ โดยการสง
ขอความเปๅนโหมด SMS มาควบคุมอุปกรณแไฟฟูา ทําการเปิดหนาแอพพลิเคชั่น ที่ออกแบบไวใชสําหรับ
ควบคุมอุปกรณแ และใสรหัสผาน กดเลือกการเชื่อมตอโหมด SMS ทําการทดสอบ เปิด- ปิดอุปกรณแไฟฟูา ผลที่
ไดอุปกรณแไฟฟูา เปิด-ปิดตามการควบคุม และสามารถเช็คสถานนะการ เปิด-ปิด อุปกรณแไฟฟูาดวยการกดปุุม
เช็คสถานนะปใจจุบัน 

 

                           

ภาพที่ 7 หนาจอแอพพลิเคชั่นการควบคุม 
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         ก)  หนาจอแสดงสถานการณแทํางานของ                 ข)  หนาจอแสดงสถานะ การทํางานของ       
             แอพพลิเคชั่นโหมด SMS                                  แอพพลิเคชั่นโหมด บลูทูธ 

 
ภาพที่ 8 หนาจอแสดงสถานะ การทํางานของแอพพลิเคชั่น 

 

 

 
ภาพที่ 9 แสดงสถานนะเมื่อมีการสั่งเปิด-ปิดผานแอพพลิเคชั่น เขียว=เปิด แดง=ปิด 
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  แบบบ้านจ าลองท่ีติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งวงจรนี้ใช้
ส าหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยรับค าสั่งผ่าน บลูทูธ และSMS 

 
ภาพที่ 10 แบบบานจําลองที่ติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูา และกลองควบคุมอุปกรณแไฟฟูา 

 
การเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริงในการศึกษาแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดอรอยดแทําให

สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตแใชกับอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแเพื่อสรางระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูาในการแกไข
ปใญหาที่เกิดขึ้นของการสิ้นเปลืองพลังงานภายในครัวเรือน สํานักงาน โรงงานและสถานศึกษา โดยการพัฒนา
ระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูาบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ ใหสามารถสั่งการควบคุมผาน
โทรศัพทแเคลื่อนที่ ไมวาจะอยูภายในหรือภายนอกสถานที่ ก็สามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณแไฟฟูาได ทําให
สามารถลด  การสิ้นเปลืองพลังงานที่เกิดจากการเปิดอุปกรณแไฟฟูาทิ้งไวโดยไมจําเปๅน และลดปใญหาความ
ยุงยากตางๆ ในการเปิด-ปิดอุปกรณแไฟฟูาไมวาจะอยูที่ใดก็สามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณแไฟฟูาได 

จากการเรียนรูและลงมือปฏิบัติในการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูาผานระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดแ ยังเปๅนแนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมตาง ๆ ใหสามารถใชงานกับสถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรม หรือการนําไปประยุกตแใชกับการควบคุมระบบงาน  ดานการเกษตรกรรม ในการควบคุมระบบรด
น้ํา โดยการควบคุมผานโทรศัพทแเคลื่อนที่ หรือพัฒนาแอพพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการแบบอ่ืน ๆ เพ่ือนํามา
ประยุกตแใหเกิดประโยชนแในการใชงานตอไป 
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อภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณแไฟฟูาผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแไดผลการทดลอง คือ สามารถ
นําไปใชควบคุมอุปกรณแภายในครัวเรือน สํานักงาน โรงงาน และสถานศึกษาได และสามารถควบคุมอุปกรณแ
ไฟฟูาบนแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ ใหสามารถสั่งการควบคุมผานโทรศัพทแเคลื่อนที่ ไมวา
จะอยูภายในหรือภายนอกสถานที่ ก็สามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณแไฟฟูาไดดีมีประสิทธิภาพเหมือนกับ
การพัฒนาระบบจัดการเครื่องใชไฟฟูาดังนี้ 
  ชาริณี  ชาญดนตรีกิจ และคณะ. 2553 ไดจัดทําโครงการ ระบบการจัดการเครื่องใชไฟฟูาผานอินเตอรแเน็ต 
โดยมีวัตถุประสงคแคือ 1) เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอรแโยใชภาษา C/C++ 2) เพ่ือ
ศึกษาการเขียนภาษา HTML  และการสราง Dynamic HTML 3) เพ่ือศึกษาการสรางเว็บไซดแที่มีการ
ตอบสนองแบบ Real – time ดวยเทคโนโลยี AJAX 4) เพ่ือศึกษาและออกแบบฮารแดแวรแที่ใชในการควบคุม
อุปกรณแผานระบบเน็ตเวิรแก 5) เพ่ือศึกษาการออกแบวงจรอิเล็กทรอนิกสแ   ระบบการจัดการเครื่องใชไฟฟูา
ผานอินเตอรแ เน็ต ซึ่ งสามารถควบคุมระบบเครื่องปรับ  และควบคุมระบบแสงสวางได   รวมถึ ง
ไมโครคอนโทรลเลอรแสามารถเปๅนตัวตัดสินใจในการเปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศได [3] 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาการควบคุมอุปกรณแไฟฟูาผานปฏิบัติการแอนดรอยแใหมีความสมบูรณแและมีคุณภาพดีขึ้นมีดังนี้ 
 1. เปๅนแนวทางในการพัฒนาใหสามารถใชงานไดกับสถานประกอบการหรือ โรงงานอุตสาหกรรม 
 2. สามารถนําไปประยุกตแใชกับการควบคุมระบบอ่ืนๆไดตามแนวคิดที่ผูใชตองการจะพัฒนา 
ตอยอด เชน ประโยชนแทางการเกษตร ในการควบคุมระบบรดน้ํา โดยการควบคุมผานระบบมือถือเปๅนตน 
 3. ศึกษาการพัฒนาตอยอดเพ่ือใหระบบควบคุมสามารถใชไดกับระบบปฏิบัติการอ่ืนๆเชน IOS เปๅนตน 
 4. เพ่ือในการใชงานที่สะดวกมากขึ้นควรมีการเพ่ิมในสวนของการเพ่ิมหมายเลขได 
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การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
Problem Solving Method 

ขนิษฐา  ดีสุบิน 

 อาจารยแ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม   
E-mail: Kanittha_dee@hotmail.com 

 

บทสรุป 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคณะครุศาสตรแอุตสาหกรรมในรายวิชาเตรียมโครงการทาง
วิศวกรรม นักศึกษา มีปใญหาในเรื่องการหาหัวขอโครงการและระหวางดําเนินการจัดทําโครงการ ซึ่งเปๅนผลมา
จากการที่นักศึกษาขาดความเขาใจในปใญหาที่เกิดขึ้น ทางดานการศึกษาจะเห็นวานักศึกษาเองก็ประสบกับ
ปใญหาในการศึกษาเพราะนักศึกษาไมไดถูกฝึกใหคิดอยางเปๅนระบบ ขั้นตอน ขาดการวิเคราะหแ และขาดการ
มองถึงผลที่จะตามมา จึงทําใหเกิดปใญหาทั้งการหาหัวขอและระหวางดําเนินการจัดทําโครงการ ผูวิจัยจึงทํา
การวิจัยเรื่องการจัดวิธีการสอนแบบแกปใญหาในรายวิชาเตรียมโครงการทางวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือ
ฝึกการคิดแกปใญหาอยางเปๅนกระบวนการ มีขั้นตอน มีเหตุผล โดยเริ่มตั้งแตมีการกําหนดปใญหาวางแผน
แกปใญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอมูล พิสูจนแขอมูล วิเคราะหแขอมูลและสรุปผล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยจะใชลักษณะการอภิปราย การคนหาความถนัด ความเชี่ยวชาญของนักศึกษา
แตละคนฝึกทักษะ  การสังเกต การเก็บขอมูล การวิเคราะหแขอมูล การตีความและการสรุป ฝึกการคิด
แกปใญหาอยางมีขั้นตอน มีเหตุผล ฝึกการทํางาน เปๅนทีม การแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณแ โดยผาน
การจัดการเรียนรูแบบแกปใญหา กลุ มเปูาหมายเปๅนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอรแ คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม ในภาคการเรียนที่ 1/2559 จํานวน 23 คน วิธีการเก็บขอมูลจาก
การนําเสนอและอภิปรายผลงานจนไดหัวขอโครงการและแนวทางการดําเนินโครงการ 
 ผลการวิจัยปรากฏวา เมื่อนําผลสรุปจากการเก็บขอมูลนักศึกษาสามารถคนพบความถนัด ความ
เชี่ยวชาญในตัวเองไดและสามารถคิดอยางเปๅนระบบ ขั้นตอน มีเหตุผล นําสิ่งที่เรียนมาประยุกตแใชในการ
แกปใญหาและสรางงานได ดูไดจากนักศึกษาสามารถเขาใจและหาหัวขอโครงการและขึ้นสอบหัวขอโครงการได
ตามกําหนดที่วางไว 
 

ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรูแบบแกปใญหา 

Summary  
 Activities, teaching courses in the Faculty of Industrial Engineering in the course of 
Computer Engineering Pre-Project. The students have difficulty finding topics and projects 
carried out during the project. This is the result of the students' lack of understanding of the 
problem. The study reveals that students do not face problems in education because 
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students were not trained. Think of it as a process of analysis and a lack of results that will 
follow. It causes problems for both the subject and the process of preparation of the 
project. The research was to study the teaching methods to prepare students to solve 
problems in Computer Engineering Pre-Project. The objective is to practice problem solving 
process is a logical step. Starting from a defined problem solving, planning assumption data 
collection. proven data, Data  Analysis and Results. The instruments are used in research, 
the nature of the debate. Search aptitude the expertise of each student, Practice 
Observations Data Collection Data analysis Interpretations and conclusions, Thinking Training 
Solutions are now realistic. Practice teamwork the exchange of ideas and experiences 
through learning Problem Solving. The target group is students Undergraduate Computer 
Engineering Faculty in the study sectors 1/2559  to 23 people to collect information from 
the presentation and discussion of the topic until the project approach and project 
implementation. 
  The findings appear when the results from the data, students can discover aptitudes. 
Specializes in itself and can think of a systematic process have led to what came to be 
applied to solve problems and create jobs. Students can see and understand the Project 
and the exam program as scheduled. 
Key words: Problem Solving Method 

บทน า 

  ปใจจุบันมีเรื่องตาง ๆ เกิดขึ้นมากมายในประเทศ และในสวนงานตาง ๆ ไมเวนแมแตทางการศึกษา ทํา
ใหมีผูคนมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะพยายามแกปใญหาเหลานั้น แตก็มีสําเสร็จบาง ไมสําเร็จบาง เพราะ
การขาดความเขาใจในปใญหาที่เกิดขึ้น ทางดานการศึกษาจะเห็นวานักศึกษาเองก็ประสบกับปใญหาใน
การศึกษาเพราะนักศึกษาไมไดถูกฝึกใหคิดอยางเปๅนระบบ ขั้นตอน ขาดการวิเคราะหแ และขาดการมองถึงผลที่
จะตามมา  

 การสอนแบบแกปใญหาเปๅนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน ใหเรียนรูตามกระบวนการ โดยเริ่ม
ต้ังแตมีการกําหนดปใญหา วางแผนแกปใญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอมูล พิสูจนแขอมูลวิเคราะหแขอมูลและ
สรุปผล ผูสอนเปๅนผูเสนอปใญหาหรือผูสอนและผูเรียนจะรวมกันกําหนดปใญหาที่มีความสําคัญ เปๅนปใญหาใหม
ที่ผูเรียนยังไมเคยประสบมากอน และตองไมเกินทักษะทางเชาวนแปใญญาของผูเรียน ผูเรียนจะเปๅนผูแกปใญหา 
หรือหาคําตอบดวยตนเอง ความสามารถในการแกปใญหาของผูเรียนจะแตกตางกันขึ้นอยูกับสติปใญญา ความรู 
ประสบการณแ แรงจูงใจ อารมณแ ซึ่งวิธีการแกปใญหาจะไมมีรูปแบบหรือขั้นตอนตายตัว ผูสอนจะตองจัด
สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศการเรียนรูที่เอ้ือตอการใชกระบวนการคิดแกปใญหา ผูสอนจะตองใหโอกาส
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ผูเรียนใชความคิดและฝึกการแกปใญหา เพ่ือใหเกิดความชํานาญ จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดดี ในการ
จัดการเรียนรูแบบแกปใญหานั้น มีหลักการสําคัญ คือ ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ไดลงมือกระทํากิจกรรมการ
เรียนรู จะเนนทักษะการแสวงหาความรู การคนพบ การสรางองคแความรูดวยตนเอง มีการจัดบรรยากาศในชั้น
เรียนเปๅนประชาธิปไตย นํากระบวนการทางวิทยาศาสตรแมาใชในขั้นตอนการจัดกิจกรรม  

 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบแกปใญหาขึ้น เพ่ือชวยเหลือ ชี้แนะแนวทางในการ
คิดวิเคราะหแถึงปใญหาตาง ๆ ที่มีของนักศึกษาเพ่ือทําใหนักศึกษารูจักแกปใญหาอยางเปๅนขั้นตอน ซึ่งผูวิจัยได
ทดลองใชการจัดการเรียนรูแบบแกปใญหาในรายวิชาเตรียมโครงการทางวิศวกรรม 

วัตถุประสงค์     
 เพ่ือฝึกการคิดแกปใญหาอยางเปๅนกระบวนการ มีขั้นตอน มีเหตุผล โดยเริ่มตั้งแตมีการกําหนดปใญหา 
วางแผนแกปใญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอมุล พิสูจนแขอมูล วิเคราะหแขอมูลและสรุปผล 

วิธีการด าเนินงาน  
ผูสอนจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมโครงการทางวิศวกรรม เปๅนขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภูมิข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบแกปใญหา 
 

 จากภาพที่ 1 เปๅนขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบแกปใญหา ซึ่งใน 3 ขั้นตอนใหญยังถูกแบงออกเปๅน
ขั้นตอนยอย ๆ เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนรูแบบแกปใญหาโดยผูสอนดําเนินการวิจัย ไดดังนี้ 

 1. ขั้นก าหนดปัญหา   ผูสอนและผูเรียนรวมกันตั้งปใญหา ปใญหาที่นํามานั้นมาจากแหลงตางๆ เชน 
ปใญหาที่มาจากความสนใจของผูเรียนสวนใหญ โดยผูสอนกําหนดขึ้นมาเองโดยพิจารณาจากสิ่งที่นักศึกษาเรียน
มา ถึงปใจจุบัน วาผูเรียนมีความสนใจในรายวิชาใดเปๅนพิเศษ หรือที่เรียนแลวเขาใจ นํามาเปๅนประเด็นในการ
ตั้งปใญหาเพื่อนําไปสูการเรียนรู หรือ ปใญหาที่เกี่ยวกับสังคมเปๅนปใญหาที่พบเห็นกันทั่วไปในสภาพแวดลอมของ
ตัวผูเรียน การหยิบยกมาเปๅนปใญหาในการศึกษายอมจะเปๅนสภาวะที่ทําใหผูเรียนเห็นวากําลังเผชิญกับปใญหา
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ในชีวิตจริง ปใญหาที่เกิดจากประสบการณแของผูเรียน ไดแก ปใญหาการนําเทคโนโลยีมาใชในงานอุตสาหกรรม 
การนําเทคโนโลยีมาสรางสื่อการเรียนการสอน  ปใญหาสิ่งแวดลอม เมื่อกําหนดปใญหาแลว ผูสอนเนนใหผูเรียน
ทําความเขาใจปใญหาที่พบในประเด็นตางๆ เชน ปใญหาถามวาอยางไร มีขอมูลใดแลวบาง ตองการขอมูลอะไร
เพ่ิมเติมอีกบาง การฝึกใหผูเรียนวิเคราะหแปใญหาจะทําใหมีความเขาใจปใญหามากขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในข้ันนี้ ผูสอนจะตั้งปใญหา ตั้งคําถามใหผูเรียนเกิดขอสงสัย เชน  การใชคําถาม การเลาประสบการณแ
หรือการสรางสถานการณแใหเกิดปใญหาการใหผูเรียนคิดคําถามหรือปใญหาและการสาธิต เพ่ือกอใหเกิดปใญหา 
 2. ขั้นตั้งสมมติฐาน  การตั้งสมมติฐานเปๅนการคาดคะเนคําตอบของปใญหา โดยใชความรูและ
ประสบการณแชวยในการคาดคะเนขั้นตอนนี้จะเปๅนขั้นตอนการใชเหตุผลในการคิดวิเคราะหแปใญหาและ
คาดคะเนคําตอบ พิจารณาแยกปใญหาใหญออกเปๅนปใญหายอย แลวคิดอยางเปๅนระบบ ซึ้งในขั้นตอนนี้ผูเรียน
จะพยายามใชความรูความเขาใจ ประสบการณแเดิมมาคิดแกปใญหา คาดคะเนคําตอบ แลวจึงหาทางพิสูจนแวา
คําตอบที่คิดกันขึ้นมานั้นมีความถูกตองอยางไร แนวทางการคิดเพ่ือตั้งสมมติฐาน เชน ปใญหานั้นมีสาเหตุมา
จากอะไร หรือวิธีการแกปใญหาจะแกไขไดโดยวิธีใด 
 3. ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ขั้นนี้จะเปๅนขั้นที่มีการวางแผน หรือออกแบบวิธีการหาคําตอบจาก
สมมติฐานที่ไดตั้งไวโดยศึกษาถึงสาเหตุที่เกิดปใญหาขึ้น และใชเหตุผลในการคิดหาวิธีการแกปใญหาใหตรงกับ
สาเหตุ โดยหาวิธีการแกปใญหาหลายๆ วิธี แลวใชวิธีพิจารณาเลือกวิธีแกปใญหาวิธีที่ดีที่สุด หรือเปๅนไปไดมาก
ที่สุด ในกรณีที่มีปใญหานั้นตองตรวจสอบดวยการทดลอง ตองกําหนดวิธีทดลอง หรือตรวจสอบเตรียมอุปกรณแ
เครื่องมือที่จะใชใหพรอม 
  4. ขั้นการเก็บและการรวบรวมข้อมูล ขั้นการเก็บและรวบรวมขอมูลนี้เปๅนขั้นที่ผูเรียนจะศึกษา
คนควาความรูจากแหลงตางๆ เชน หองสมุด อินเทอรแเน็ต ตําราเรียน การสังเกต การทดลอง การไปทัศน
ศึกษา การสัมภาษณแผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ จากสถิติตางๆ ในขั้นนี้ผูเรียนจะใชวิธีการจดบันทึกขอมูลอยางเปๅน
ระบบ เพ่ือนําขอมูลมาทดสอบสมมติฐาน 
  5. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน  เมื่อไดขอมูลที่รวบรวมมาแลว ผูเรียนก็นําขอมูล
เหลานั้นๆ มาพิจารณาวาจะนาเชื่อถือหรือไม เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นๆ ไปวิเคราะหแและทดสอบสมมติฐานที่ตั้ง
ไววาเปๅนไปตามที่กําหนดหรือไม 
  6. ขั้นสรุปผล เปๅนขั้นที่นําขอมูลมาพิจารณาแปลความหมายระหวางสาเหตุกับผลที่เกิดขึ้น ผูเรียน
ประเมินผลวิธีการแกปใญหาหรือตัดสินใจเลือกวิธีการที่ไดผลดีที่สุดในการแกปใญหา หรือเปๅนการสรุปลงไปวา
เชื่อสมมติฐานที่กําหนดไวนั่น ซึ่งอาจจะสรุปในรูปของหลักการที่จะนําไปอธิบายเปๅนคําตอบ หรือวิธีแกปใญหา 
และวิธีการนําความรูไปใช ในการสรุปผลนั้น เมื่อไดขอสรุปเปๅนหลักการแลว ควรนําพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง
หนึ่งวานาเชื่อถือหรือไม 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

 การสอนแบบแกปใญหาเปๅนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน ใหเรียนรูตามกระบวนการ โดยเริ่ม
ตั้งแตมีการกําหนดปใญหา วางแผนแกปใญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอมูล พิสูจนแขอมูลวิเคราะหแขอมูลและ
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สรุปผล ผูสอนเปๅนผูเสนอปใญหาหรือผูสอนและผูเรียนจะรวมกันกําหนดปใญหาที่มีความสําคัญ เปๅนปใญหาใหม
ที่ผูเรียนยังไมเคยประสบมากอน และตองไมเกินทักษะทางเชาวนแปใญญาของผูเรียน ผูเรียนจะเปๅนผูแกปใญหา 
หรือหาคําตอบดวยตนเอง ความสามารถในการแกปใญหาของผูเรียนจะแตกตางกันขึ้นอยูกับสติปใญญา ความรู 
ประสบการณแ แรงจูงใจ อารมณแ ซึ่งวิธีการแกปใญหาจะไมมีรูปแบบหรือขั้นตอนตายตัว ผูสอนจะต องจัด
สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศการเรียนรูที่เอ้ือตอการใชกระบวนการคิดแกปใญหา ผูสอนจะตองใหโอกาส
ผูเรียนใชความคิดและฝึกการแกปใญหา เพ่ือใหเกิดความชํานาญ จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดดี ในการ
จัดการเรียนรูแบบแกปใญหานั้น มีหลักการสําคัญ คือ ใหผู เรียนเรียนรูดวยตนเอง ไดลงมือกระทํากิจกรรมการ
เรียนรู จะเนนทักษะการแสวงหาความรู การคนพบ  การสรางองคแความรูดวยตนเอง มีการจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียนเปๅนประชาธิปไตยนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรแมาใชในขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 จากการดําเนินการดังกลาวทําใหผูเรียนที่เรียนในรายวิชาเตรียมโครงการทางวิศวกรรม สามารถคิด
แกปใญหาอยางเปๅนระบบมากขึ้น รูจักวิเคราะหแขอมูล วางแผนในการทํางานเปๅนเพื่อใหงานสําเร็จตามที่วางไว 
และสามารถนําผลที่ไดไปแกปใญหาที่เกิดขึ้นไดจริง 

 

สรุปผลการวิจัย 
  เมื่อนําผลสรุปจากการเก็บขอมูลนักศึกษาสามารถคนพบความถนัด ความเชี่ยวชาญ ในตัวเองไดและ
สามารถคิดอยางเปๅนระบบ ขั้นตอน มีเหตุผล นําสิ่งที่เรียนมาประยุกตแใช  ในการแกปใญหาและสรางงานได ดู
ไดจากนักศึกษาสามารถเขาใจและหาหัวขอโครงการและขึ้นสอบหัวขอโครงการไดตามกําหนดที่วางไว 
 ในการจัดการเรียนรูแบบแกปใญหาทําใหผูเรียนไดฝึกวิธีการแกปใญหาอยางเปๅนระบบ ผูเรียนไดศึกษา
คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เปๅนการคนพบความรูดวยตนเอง และผูเรียนยังไดฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแหลายดาน เชนทักษะการคิดวิเคราะหแ  การตัดสินใจและกระบวนการกลุม แตก็มี
ขอจํากัดที่วาวิธีการที่ใชเวลาในการเรียนรูคอนขางมาก ปใญหาที่ผูเรียนใชในการเรียนรู ถางายเกินไปอาจไมทํา
ใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนแตถาปใญหายากเกินไปผูเรียนอาจเกิดความทอถอยและเบื่อหนายได 
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บทสรุป 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนโดยการใชหลักการบูรณาการ
โดยใหนักศึกษามีประสบการณแจริงจากการทํางานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมของผูนํานักศึกษาโดยมี
อาจารยแเปๅนผูคอยเสนอแนะ ทําใหเกิดโครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนคูบูรณาการความรูสูสังคมเพ่ือสราง
เศรษฐกิจชุมชน บนพ้ืนฐานความพอเพียง ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ควบคูไปกับปฏิบัติงานจริง 
จากโจทยแจริงภายในชุมชน ซึ่งชุมชนที่เขารวมจะมีดังนี้ ชุมชนหมูบานถ้ําเสือ จ.เพชรบุรี  ชุมชนบานจํารุง จ.
ระยอง วิสาหกิจชุมชน จ.หนองคาย และชุมชนจากประเทศลาว โดยนักศึกษาแตละคนจะไดรับโจทยแที่เปๅนของ
ตนเอง หรืออาจไดรับโจทยแที่ตองทํางานโดยการระดมความคิดรวมกับเพ่ือนนักศึกษาของทางคณะ และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวง โดยจากการจัดโครงการดังกลาว ทําใหทาง
ชุมชน ไดรับนวัตกรรมใหม และยังมีการสรางเครื่อขายวิสาหกิจระหวางชุมชน ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้ง
นี้สามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาตนเองในดานการทํางานแบบเปๅนกลุม โดยรับฟใงความคิดเห็นจากสวนรวม
เพ่ือนํามาประยุกตแในเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ: นวัตกรรมชุมชน  ความพอเพียง  เครือขายวิสาหกิจชุมชน  
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Summary 

For the activities in a project developing communities innovation for society to 
integration between countries based on sustainable concept with professor as advises, come 
the practice for the student in the real life situation that was a real project for Real 
communities such as Tum see community Baan jum Ruong community and community 
from Laos. All three communities received new innovation and develop last long 
relationship. Therefore, the concept of cluster was also used for this project 

Key words: Innovative community, suffieiency, network society. 

บทน า 
          วิธีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในอดีตของทางคณะสถาปใตยกรรมศาสตรแและการออกแบบ จะ
เปๅนการจัดการเรียนการสอนโดยการตั้งโจทยแสมมุติขึ้นมาเพ่ือใหนักศึกษาภายในชั้นเรียนใชในการออกแบบ 
โดยจะมีการใหคะแนนเมื่อนักศึกษาไดออกแบบชิ้นงานตามโจทยแเสร็จสิ้นโดยอาจารยแผูสอนในรายวิชานั้นๆ 
เพียงคนเดียว ซึ่งตัวนักศึกษาก็จะไดรับความรูในดานเดียว ทําใหตัวนักศึกษาเองไมเคยทํางานแบบมี
ประสบการณแจริง  

ตอมาทางนักศึกษาของทางคณะ ไดพบวาวิธีในการสอนดังกลาว ในบางครั้งอาจไมสามารถนําไปใชใน
สถานประกอบการไดจริง เพราะเนื่องดวยผลงานที่นักศึกษาไดออกแบบมานั้น ตอบโจทยแแตเพียงผูสอนอยาง
เดียวไมไดตอบโจทยแความตองการผูประกอบการ ผูซื้อในตลาดเลย เพราะ “สินคา หรือแบบทางสถาปใตยกรรม 
ที่ขายไดนั้นบางครั้งไมจําเปๅนตองมีความสวยงามเสมอไป แตตองมีรายละเอียดครบถวนและตอบโจทยแตลาดได
อยางแทจริง”  

ทางคณะสถาปใตยกรรมศาสตรแและการออกแบบจึงไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยระดม
ความคิดกับทางนักศึกษา โดยการจัดเปๅนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการใหนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก
เปๅนตัวแทนของแตละสาขาวิชา นําเสนอถึงรูปแบบของวิธีการและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม โดยใน
การนี้ไดขอสรุปที่สามารถนํามาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขึ้นมาอีกระดับ คือ โดยการตั้งโจทยแสินคาจาก
สินคาท่ีมีขายอยูจริงในทองตลาดปใจจุบันและใหนักศึกษาไดออกแบบจนถึงขั้นทําตนแบบสินคาเพ่ือนํามาเสนอ
ในรูปแบบของการฟรีเซนตแ โดยทางคณะไดทําการเชิญผูประกอบการที่เปๅนเจาของสินคานั้น ๆ มาเปๅน
คณะกรรมการในการใหคะแนน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ นักศึกษาไดรับประสบการณแในสวน
ของการนําเสนอผลงานจริง ไดรับคําปรึกษา และไดรูถึงจุดดอยจุดเดนของชิ้นงานของตัวนักศึกษา  ซึ่งจาก
ขอมูลเบื้องตนที่ไดนําเสนอมา สามารถสรุปปใญหาอันเกิดจากวิธีดําเนินการในอดีต โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในกลุมของนักศึกษาและอาจารยแผูสอน 
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วิธีการด าเนินงาน 
แนวทางการดาเนินงานที่ไดดําเนินตามหลัก( PDCA) 

มีชั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
- Plan (การวางแผน)  

ในขั้นตอนการวางแผนนี้ไดแบงเปๅน 3 แนวทางประกอบดวย 
1. การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปๅนสําคัญ โดยอาจารยแผูสอนใชโจทยแจริงจากชุมชนหมูบานถ้ํา

เสือ จ.เพชรบุรี ชุมชนบานจํารุง จ.ระยอง วิสาหกิจชุมชน จ.หนองคาย และชุมชนจาก
ประเทศลาว มาสูบทเรียนโดย ใหนักศึกษานําความรูที่ไดมาไปสูการพัฒนาชุมชนและนํา
ผลผลิตสูการใชจริงในชุมชน 

2. เชื่อมโยงแนวคิดกับชุมชนโดยไดนําชุมชนหมูบานถ้ําเสือ จ.เพชรบุรี ชุมชนบานจํารุง จ.
ระยอง วิสาหกิจชุมชน จ.หนองคาย และชุมชนจากประเทศลาวโดยใชการบริการ
วิชาการโดยอาจารยแภายในคณะเปๅนทางเชื่อมกอนที่จะนํานักศึกษาลงพ้ืนที่จริงในชุมชน 

3. จัดทําโครงการเพ่ือของบประมาณโดยชี้ประเด็นของผูที่ไดรับผลประโยชนแซึ่งเปๅนชุมชน 
และผลที่ไดอยางเปๅนรูปธรรม 
 

- Do (การปฏิบัติ) 
ในขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติไดแบงเปๅนแนวทาง ดังนี้ 

1. ตัวแทนของนักศึกษาของแตละสาขาวิชาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถึงวิธีการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน โดยมี อาจารยแของแตละสาขาวิชาคอยชวยใหคําปรึกษาใน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้   

2. ตัวแทนของแตละสาขาวิชานําขอสรุปที่ไดการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือ
นําไปถายทอดตอใหกับเพ่ือนักศึกษาของตนเองในแตละสาขาวิชา เพื่อเปๅนการเตรียม
ความพรอม ในการดําเนินกิจกรรมในข้ันตอไป 

3. อาจารยแผูสอนรวมกับนักศึกษา ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลตาง ๆ ในดาน สินคาบรรจุภัณฑแ 
วัสดุพื้นถิ่น และสภาพพ้ืนที่ภายในชุมชน เพื่อนํามาทําการแบงการเรียนการสอนโดยใน
โจทยแจริงจากพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 1 นักศึกษาพรอมดวยอาจารยแลงพื้นที่เพ่ือสํารวจความตองการ 

 
4. ดําเนินการตรวจผลงานของนักศึกษารอบแรก เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

ภาพที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอม ระหวางนักศึกษาและอาจารยแ 

 

5. นักศึกษาลงพื้นที่จริงที่ สถานที่จัดโครงการ ชื่นวารินทรแรีสอรแท จ.เพชรบุรี โดยมีอาจารยแ

ประจําสาขาวิชาไปเปๅนที่ปรึกษา 

6. ใหนักศึกษานําเสนอผลงานการออกแบบในดานบรรจุภัณฑแ ผลิตภัณฑแจากการนําอัต
ลักษณแ พ้ืนถิ่นมาปรับใช ในการออกแบบของที่ ระลึก และสถาปใตยกรรม แก
ผูประกอบการที่เปๅนเจาของผลิตภัณฑแในแตละชิ้น 
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ภาพที่ 3 นักศึกษานําเสนอผลงานที่ไดผานการออกแบบแกผูประกอบการ 

 
7. ใหนักศึกษาดําเนินการแบงกลุมและปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตามคําแนะนําของ

เจาของสินคา 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  นักศึกษาดําเนินการแกไขตนแบบบรรจุภัณฑแ ผลิตภัณฑแ และตนแบบ 
                                โฮมสเตยแตามคําแนะนําของผูประกอบการ 

8. หลังจากการแกไขเปๅนที่เรียบรอย นักศึกษาไดนําผลงานการออกแบบ มานําเสนอใน
รูปแบบการจัดนิทรรศการ โดยไดมีคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลพระ
นคร คณาจารยแจากมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ผูประกอบการในชุมชน ตลอดจน องคแกร
อ่ืน ๆ ที่ใหการสนับสนุนชุมชน เขาชมผลงานเพ่ือสลับสนุนในการผลิตจริง และเพ่ือ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
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         ภาพที่ 5 นําเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ 

 
9. สงมอบตนแบบเสมือนจริง พรอมผลิตหรือดําเนินการในดานตาง ๆ ใหกับทางชุมชนเพื่อ

นําไปใชในการผลิตจริง 
- Check (การตรวจสอบและปฏิบัติตามแผน) 

แบงเปๅนแนวทางได ดังนี้ 
1. การเนนผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม ศึกษาผลที่ไดอยางคุมคาเกิดประโยชนแกับทุกฝุายและ

สามารถตอยอดไดอยางเปๅนรูปธรรมและชัดเจน 
2. ผลงานของนักศึกษาแตละคน และความพึงพอใจของผูประกอบการในชุมชน 
3. การที่ผลงานของนักศึกษาไดถูกนําไปใชจริง ทั้งภายในชุมชน การคาขาย และการพัฒนา

เพ่ือเปๅนเอกลักษณแทางการทองเที่ยว 
4. นักศึกษานําผลงานที่สําเร็จแลวมานําเสนอ ใหอาจารยแประจําวิชาดูในชั้นเรียน หลังจาก

เสร็จกิจกรรม 
 

- Action (การปรับปรุงแกไขและการพัฒนาตอ) 
แบงเปๅนแนวทางได ดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอนใหควบคูไปทั้งดานของการบริการวิชาการ การ
วิจัย และการพัฒนาชุม 

2. นักศึกษานําโจทยแที่ไดรับจากภายในชุมชน เพื่อไปปรับเปๅนหัวขอในการทําวิจัยใน
รายวิชาการทําสารนิพนธแ หรือรูถึงวิธีการในการหาสืบคนขอมูลในดานตาง ๆ ของชุมชน 
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3. ศึกษาควบคูรวมกับนักศึกษาเพ่ือนํามาสูการวิจัย บริการวิชาการ การปรับปรุงการสอน 
หรือการนําไปสูงานดานศิลปวัฒนธรรม และพัฒนารูปแบบของการเรียนตอไป 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
ดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอที่ผานมาผลที่ไดอันกอใหเกิดคุณคา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวา

ตัวแทนนักศึกษา กับทางอาจารยแผูสอน หากพิจารณาพอสรุปไดแบงเปๅนหัวขอไดดังนี้  
1. ผลที่ไดรับสูนักศึกษา  

1.1 การบูรณาการการเรียนการสอนนอกจากเปๅนการสรางองคแความรูจากสถานที่จริงแลวยัง
เปๅนการทดสอบความพรอมของนักศึกษาสูสังคมและโลกแหงความเปๅนจริง  
1.2 นักศึกษามีความรูความเขาใจสามารถประยุกตแใชทฤษฎีไดจริง  
1.3 นักศึกษาจะรูจักตนเองมากข้ึนและนาไปสูการพัฒนาตนเมื่อไดเปรียบเทียบ 
     งานกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน  
1.4 นักศึกษามีความกระตือรือรนมากกวาการเรียนในรูปแบบเดิม  
1.5 นักศึกษามีเครือขายหรือลูกคาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
1.6 นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษแสามารถนําไปแสดงเปๅนผลงานจริงเมื่อเขาสู  
     ตลาดแรงงาน  
1.7 นักศึกษาสามารถนําแนวทางนี้สูการตอยอดในอาชีพอิสระ  
1.8 นักศึกษาไดรับการยกยองจากสังคม 
 

 2. ผลที่ไดรับกับทางมหาวิทยาลัยและคณะ  
2.1 มหาวิทยาลัยและคณะไดดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
2.2 มหาวิทยาลัยและคณะเปๅนที่รูจักของสังคมซึ่งจะนําไปสูชื่อเสียง  
2.3 มหาวิทยาลัยไดเปๅนที่พ่ึงของชุมชน และเปๅนสวนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน  
2.4 มหาวิทยาลัยและคณะฯมีเครือขายในการประกอบกิจกรรม เชน คายอาสา    
     การวิจัย การบริการวิชาการ เครื่องขายองคแกรทองถิ่น  

3. ผลที่ไดรับกับทางองคแกรทองถิ่น  
3.1 มีแหลงความรูและรวมทํางานเพ่ิมเติม  
3.2 ประหยัดงบประมาณดําเนินงานทําใหผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณบรรลุ  
     วัตถุประสงคแ  
3.3 องคแกรทองถิ่นมีเครือขายการทํางาน  

4. ผลที่ไดรับกับผูประกอบการหรือกลุมอาชีพหรือผูนําชุมชน  
4.1 ไดรูปแบบบรรจุภัณฑแที่ตรงกับความตองการของลูกคา  
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4.2 ประหยัดตนทุนจากคาออกแบบผลิตภัณฑแ บรรจุภัณฑแ และสถาปใตยกรรม 
4.3 ไดผลิตภัณฑแของที่ระลึกใหมจากวัสดุในทองถิ่น และรายไดเสริม 
4.4 ไดตนแบบโฮมสเตยแจากอัตลักษณแพ้ืนถิ่นเพ่ือรองรับการเปๅนแหลง 
     ทองเที่ยว 
4.5 ไดรับการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย  
4.6 ไดเปๅนผูกําหนดงานตามความตองการของตนเอง 
4.7 ไดรูจักและเริ่มพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาสูการคาขาย  

                ระหวางประเทศ 
 5.  นวัตกรรมใหมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม 

5.1  ในดานของบรรจุภัณฑแใหม ไดแก บรรจุภัณฑแใหมเสื่อกก บรรจุภัณฑแใหม  
      ของที่ระลึกงานจักสาน เปๅนตน 
5.2 ในดานของผลิตภัณฑแใหมที่เกิดขึ้น ไดแก นาฬิกาไมจากเศษขอนไม 

                ของที่ระลึกหมวกสาน เปๅนตน 
5.3 ในดานของสาขาวิชาสถาปใตยกรรม นักศึกษาไดนําความรูจากการเรียน 
     วชิาการออกแบบสถาปใตยกรรม และการวางผังบริเวณ มาดําเนินการ 
     พัฒนาแบบบานโฮมสเตยแโดยอัตลักษณแทองถิ่นเพ่ือการทองเที่ยว 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1) ความมุงมั่น และความรวมมือของเพ่ือนนักศึกษา  
โดยธรรมชาติของนักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑแ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม 

และสาขาสถาปใตยกรรม ของคณะสถาปใตยกรรมศาสตรแและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร มีความรวมแรงรวมใจในการทํางานเพ่ือสังคมอันเปๅนทุนเดิมอยูแลวดังนั้นจะเห็นไดวาจากสารวจ
พบวารอยละ 98 ของนักศึกษาตองการและสนับสนุนการเรียนในรูปแบบที่นําเสนอใหมนี้ และดําเนินกิจกรรม
อยางเต็มความสามารถทําใหงานสําเร็จไดตามวัตถุประสงคแ สวนรอยละ 2 พึงพอใจในรูปแบบเดิม ทั้งนี้หาก
ขยายความจากผูที่ตองการเรียนรูปแบบเดิมเนื่องจากนักศึกษาสวนนั้นมีภาระการหาเลี้ยงครอบครัวหรือไม
สามารถลางานได  

2) ผูบริหาร คณาจารยแ และบุคลากรใหความสนับสนุนแกนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัฒนธรรมองคแกรการอยูรวมกันแบบเครือญาติดังนั้นการ

ดําเนินกิจกรรมใดๆหากมีการหารือหรือขอคิดเห็นจากผูใหญยอมไดรับขอเสนอแนะแนวทางดําเนินการ
ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนหากเปๅนการดําเนินกิจกรรมที่เปๅนประโยชนแตอสังคมและประเทศชาติ  

นอกจากนั้นคณาจารยแและเจาหนาที่ก็ใหการเอ้ือเฟ็ือเวลาและอุทิศตนเพ่ือความชวยเหลือหากเปๅน
ประโยชนแและสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชนกัน  
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3) ผูประสานงานและองคแกรในทองถิ่น 
  ผูประสานงานและองคแกรทองถิ่น ตลอดจนผูจัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณแการเกษตร ให
ความรวมมือกับทางคณะสถาปใตยกรรมศาสตรแและเปๅนอยางดี ทั้งในดานของการใหขอมูล หรือการจัดเตรียม
สถานที่ตาง ๆ   

4) กลุมอาชีพชุมชน  
จากความตองการการพัฒนาตนเองของกลุมอาชีพจึงนามาสูการใหขอมูลเชิงลึกที่เปๅนประโยชนแตอ

นักศึกษารวมถึง กลุมอาชีพชุมชนมอบเงินใหนักศึกษาเปๅนขวัญและกําลังใจในคาวัสดุอุปกรณแ คาออกแบบ
บรรจุภัณฑแ คาออกแบบผลิตภัณฑแและการวางแผนพัฒนา นอกจากนั้นกลุมอาชีพยังเปรียบเสมือนครูผูชี้
แนวทางใหขอมูลเชนกัน 

 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
- ปใญหา อุปสรรค  

แมวาผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑแ ผลิตภัณฑแ และดานการวางแผนพัฒนา ที่ออกเปๅนที่
ประจักษแของกลุมอาชีพ และผูประสานงานอยางไรก็ดียังมีสิ่งที่ตองแกไขและปรับปรุงกลาวไดดังนี้  

1.ศักยภาพของนักศึกษาแตละคนไมเทากันทาใหงานที่ออกมายังไมเปๅนที่นาพอใจของผูสอน
ถึงแมผูประกอบการจะยอมรับในผลงานนั้น  

2. นักศึกษาไดออกภาคสนามเปๅนครั้งแรกทําใหการเก็บขอมูลไมครบถวนทําใหเสียเวลา
เพ่ิมข้ึน  

3. กลุมอาชีพใหเวลาหลังจากการพบปะกัน นอยเกินไป  
4. นักศึกษายังไมเขาใจเรื่องการตลาดเทาที่ควรทําใหนักศึกษาออกแบบตามอารมณแทําให

ผูสอนตองชี้แจงเพ่ิมเติมทําใหตองเพ่ิมเวลาสอนสงผลใหความเขมขนในการตรวจงานลดลง  
-    แนวทางการแกไข  

1. ดําเนินการพัฒนาศักยภาพสวนบุคคลโดยการหาความรูเพ่ิมเติมจากภายนอก และ
สอบถามขอสงสัยตาง ๆ จากทางอาจารยแประจําวิชา 

2. พัฒนารูปแบบหรือเครื่องมือเพ่ือใชในการสอบถามขอมูลตาง ๆ 
3. เพ่ิมการติดตอสอบถามกับผูประกอบการใหมากขึ้น 
 

ความท้าทายในการด าเนินกิจกรรมในอนาคต 
 จากการดําเนินงานกิจกรรมของ นักศึกษาระหวางคณะของมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ความทาทายตอไป คือ การเขาไปดําเนินกิจกรรมรวมในดานการบูร
ณาการรวมจะหวางนักศึกษาไทย นักศึกษาลาว และนักศึกษาญี่ปุุน ณ นครหลวงเวียงจันทรแ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
จาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา ตลอดจนถึงเขาสูการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน ทําใหเห็นวาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหมูนักศึกษา หรืออาจารยแมี
ความสําคัญอยางมาก เพราะจะเปๅนการระดมความคิดเพ่ือที่จะทําใหกิจกรรมนั้น ๆ สําเร็จลุลวง ไดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือเปๅนตนแบบใหนักศึกษาในชั้นปีตอไปสามารถดําเนิการตอยอดจากผลงานการออกแบบในดาน
ของบรรจุภัณฑแ การออกแบบผลิตภัณฑแ และสถาปใตยกรรม รวมถึงการเขาสูประชาคมอาเซียนถือเปๅนการ
แขงขันในรูปแบบที่เปๅนสากลมากข้ึนดังนั้นความทาทายตอไป ดังนี้คือ  

1. การออกแบบบรรจุภัณฑแ ผลิตภัณฑแ และดานสถาปใตยกรรม ที่สามารถ   
    สื่อสารตอการรับรูที่เปๅนสากล  
2. การเปๅนแนวทางหรือตนแบบการเรียนแบบบูรณาการใหกับประเทศใน      
   อาเซียน  
3. การใหการบริการดานการออกแบบบรรจุภัณฑแกับผลิตภัณฑแชุมชนในแถบ 
   ประเทศเพ่ือนบาน  
4. โครงการจัดตั้งบริษัท เสมือน เพ่ือการเรียนรูดานธุรกิจการออกแบบบรรจุ   
    ภัณฑแ ผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม และสถาปใตยกรรมดวย การสรางตนแบบ 
    โครงสรางที่เปๅนทรัพยแสินทางปใญญาเพ่ือตอยอดสูการคา 
5. พัฒนารูปแบบการเรียนใหเปๅนการสอนโดยพื้นที่จริงทุกรายวิชา 
 

บรรณานุกรม 
นายธานี  สุคนธะชาติ. 2557. “การบูรณาการการเรียนการสอนสูการบริการวิชาการ ตอน สลับแขกเปๅนเจา 
 บาน” จาก http:/webkm.rmutp.ac.th/km/การบูรณาการเรียนการสอน/ส านักงาน ก.พ.ร. และ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 2548. “ คู่มือการจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” จาก
www.opdc.go.th/Law/File_download/1137568873-11.doc 

วิจารณแ พานิช. 2551. การจัดการความรู ฉบับนักปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแสุขภาพใจ 

 

 

 

 



179 
 

การถ่ายทอดความรู้จากบทเรียนสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน : กรณีศึกษา  
ชุมชนบ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  

The Knowledge Transfer from the lesson to Community Outreach : Case 
Study Huay Phak Community, Suanphuang District, Ratchaburi Province 

เจษฎา จิรปใญญาวงศแ1 , อรวรา วงศแมหาศิริ1 , กฤษณแ สงวนพวก2 
1 นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
2 อาจารยแ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

E-mail: krish.sa@rmutk.ac.th 
 

บทสรุป 
การถายทอดองคแความรูจากการเรียนการสอนสูการบริการวิชาการ มีความสําคัญยิ่งเนื่องจากเปๅนการ

ฝึกใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาทักษะในการแกไขปใญหา รวมถึงการนําผลที่ไดถายทอดใหแกชุมชนเพ่ือใหเกิด
ประโยชนแ ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑแอาหารใหตรงตามความตองการของชุมชน และพัฒนาใหเปๅนผลิตภัณฑแ
ชุมชนจึงทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง และสามารถพัฒนาเปๅนชุมชนแหงการเรียนรูในอนาคตได วัตถุประสงคแ
ของการดําเนินกิจกรรมนี้เพ่ือถายทอดองคแความรูจากการเรียนการสอน โดยนักศึกษาเปๅนผูรับการถายทอด 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑแใหแกชุมชน จนถึงการนําความรูที่ไดถายทอดใหแกชุมชน โดยผลิตภัณฑแสามารถพัฒนา
เปๅนผลิตภัณฑแที่จําหนายเปๅนของฝากไดเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกชุมชน จากผลการดําเนินกิจกรรมพบวาการ
ถายทอดองคแความรูใหแกชุมชนนั้นตองอาศัยปใจจัย เทคโนโลยีพ้ืนฐานที่ชุมชนมี และตองอาศัยความรวมมือ
ของชุมชนเปๅนอยางมากเพ่ือใหกิจกรรมการถายทอดองคแความรูประสบผลสําเร็จ และสามารถนําไปปฏิบัติได
จริงในอนาคต เมื่อชุมชนนําองคแความรูไปปฏิบัติไดจริงจะกอใหเกิดรายไดเพ่ิมแกชุมชน และจะทําใหชุมชนมี
ความยั่งยืนไดในอนาคต 

ค าส าคัญ: การถายทอดความรู  บทเรียน  ชุมชน 
 

Summary  

The knowledge transfer from the lesson to community outreach activity is very 

important because the student can be trained in solving problem skill. The lesson can be 

transfer to the community directly. The product development of community product was 

very important to sustainable of community and community develops to learning center in 

the future.  The aim of activity was to knowledge transfer from the lesson activity. The 

student will be development of a product and transfer the knowledge to community. The 
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result show that the key success of the activity was facility, base technology and collaborate 

of group member. The community will sustainable with used of transfer knowledge. 

Key words: Knowledge Transfer,  Lesson,  Community 

บทน า 
ในปใจจุบันความตองการของผลิตภัณฑแอาหารมีเพ่ิมขึ้นเปๅนจํานวนมาก เนื่องจากประชากรเพ่ิมขึ้น 

และมีความตองการอาหารในรูปของฝากเพ่ิมมากขึ้นดวย ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑแ
อาหารจึงมีการนําองคแความรูพื้นฐานมาประยุกตแใชเพ่ือใหเกิดเปๅนผลิตภัณฑแใหมที่ยังไมมีขายในทองตลาด หรือ
เปๅนผลิตภัณฑแที่เปๅนที่ตองการของผูบริโภค โดยผลิตภัณฑแที่พัฒนาไดตองสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคจึงจะทําใหผลิตภัณฑแที่ทําการพัฒนาประสบความสําเร็จ (Fuller, 1994) การเพ่ิมมูลคาผลิตผลทาง
การเกษตรมีไดหลายวิธี เชนการแปรรูปผลิตภัณฑแใหมีราคาที่สูงขึ้นโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตรแ การ
พัฒนาบรรจุภัณฑแใหมีความนาสนใจมากขึ้น หรือการพัฒนาผลิตภัณฑแใหมีความหลากหลายมากขึ้น  (ไพโรจนแ, 
2545) ในการพัฒนาผลิตภัณฑแใหแกชุมชนจะประสบความสําเร็จไดตองใชองคแความรูจากการเรียนการสอน
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับการบริการวิชาการ ซึ่งผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑแในการ
เรียนการสอนที่ประสบความสําเร็จจะสามารถชวยพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

ชุมชนบานหวยผาก ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐแหง
สหภาพพมา และยังเปๅนชุมชนที่อยูในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (สํานักงาน
จังหวัดราชบุรี, 2554) โดยรอบตําบลสวนผึ้งมีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแหง จึงทําใหมีนักทองเที่ยว
เดินทางมาที่ตําบลสวนผึ้ง เปๅนจํานวนมาก โดยเฉพาะวันหยุดเสารแ-อาทิตยแ และชวงเทศกาล ซึ่งภายในชุมชน
บานหวยผากไดมีการรวมกลุมกันเพ่ือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรทั้งที่เปๅนอาหาร ของใช ของฝากประเภท
ตางๆ โดยผลิตผลทางการเกษตรที่สําคัญที่นํามาแปรรูปเปๅนผลิตภัณฑแเปๅนผลิตผลทางการเกษตรที่มีปลูกกัน
อยางแพรหลายในชุมชน ไดแกมะนาว กลวยน้ําวา และหนอไม เปๅนตน โดยปกติกลุมชุมชนไดมีการบริหาร
จัดการผลิตผลทางการเกษตรโดยการขายเปๅนผลิตผลสดเทานั้น ซึ่งจะขายใหกับนายหนาที่เขามารับซื้อเพ่ือไป
ขายตอ และนําไปสงขายยังรีสอรแทที่อยูในบริเวณชุมชน เมื่อชาวบานไดมีการรวมกลุมกันและไดมีการศึกษาดู
งานของกลุมอื่นๆ ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาผลิตผลที่ชุมชนไดผลิตขึ้น ดังนั้นกลุมชุมชนบานหวยผาก
จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของตนเองใหมีความหลายหลากมากขึ้น และยังเปๅนสวน
หนึ่งในการเพ่ิมชองทางการตลาดใหแกกลุม เพ่ือมีรายไดเพ่ิมอีกดวย แตกลุมชุมชนเองยังขาดความรู ความ
เขาใจ และเทคนิคในการแปรูปผลิตผลทางการเกษตรใหมีความหลากหลาย และเก็บไวไดเปๅนระยะเวลานาน 
จึงทําใหชุมชนยังไมสามารถผลิตสินคาเพ่ือจําหนายใหแกนักทองเที่ยวได  

ดังนั้นกลุมชุมชนจึงเล็งเห็นความสําคัญในการเพ่ิมพูนทักษะ และความรูในการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรใหสามารถจําหนายเปๅนของฝากใหผลิตภัณฑแมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น และเปๅนเอกลักษณแของ
ชุมชน เพ่ือจําหนายใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น อีกทั้งชุมชนบานหวยผากเปๅนชุมชนที่อยูใกลเขตแนวเขา จึงทําใหมี
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ชาวเขาพ้ืนบานอาศัยอยูหลายกลุม ทางชุมชนบานหวยผากจึงไดมีแนวทางที่จะชวยสงเสริมใหชาวเขามีรายได
อีกดวย ดังนั้นคณะผูดําเนินงานจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะเปๅนสวนผลักดันกลุมชุมชนบานหวยผาก ตําบล
สวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ใหสามารถสรางรายได สรางอาชีพ จากผลิตภัณฑแแปรรูปจากมะนาว จึง
ไดมีแนวความคิดในการถายทอดความรูจากบทเรียนใหแกชุมชนบานหวยผากโดยผานกระบวนการจัดการ
ความรูในการนํามะนาวแปรรูปเปๅนผลิตภัณฑแที่สามารถเก็บรักษาไดนาน และสามารถเปๅนของฝากได คณะผู
ดําเนินงานไดรวบรวมขอมูลความตองการของชุมชน นําองคแความรูที่ ไดจากการเรียนรู ในรายวิชา 
ประสบการณแจากการปฏิบัติ เอกสารคําสอน ตํารา และขอเสนอแนะจากอาจารยแผูสอนมาปรับปรุงใหเขากับ
บริบทของชุมชน และนํามาเปๅนโจทยแในการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาไดฝึกทักษะการแกไขปใญหา โดย
อาศัยเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑแเพ่ือชุมชน เมื่อกลุมชุมชนนําประสบการณแที่ไดจากการ
บริการวิชาการไปตอยอดในการปฏิบัติจริงจะสามารถเพ่ือสรางอาชีพ และรายไดใหยั่งยืนตอไป  

วิธีการด าเนินงาน  
คณะผูดําเนินงานไดลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน และทําการพูดคุยเพ่ือหาแนวทางในการ

พัฒนาศักยภาพชุมชน โดยนําขอเสนอแนะที่ไดรับจากชุมชนมาวางแผน และดําเนินการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑแใหกับชุมชน และนําองคแความรูที่ไดถายทอดองคแความรูใหแกชุมชน คณะผูดําเนินงานมีการจัดการ
กิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม (ภาพท่ี 1) ดังตอไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการวางแผน (Plan) คณะผูดําเนินงานทําการนัดผูนําชุมชน และผูที่เกี่ยวของใน
การพัฒนาชุมชน เพ่ือทําการคนหาความตองการของชุมชน โดยทําการประชุมกลุมยอย (Focus Group 
Discussion) โดยคณะผูผูดําเนินงานไดจัดทําแบบสอบถามที่ใชในการคนหาความตองการที่แทจริง และ
ตอบสนองกับวัตถุดิบในชุมชน ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปๅน 3 สวนคือ สอบถามดานลักษณะพ้ืนฐานของ
ชุมชน สอบถามผลิตภัณฑแของชุมชน และสอบถามผลิตภัณฑแที่ชุมชนมีความมุงหวังจะพัฒนา โดย
แบบสอบถามเปๅนแบบปลายเปิด เพ่ือใหผูเขารวมประชุมกลุมยอยสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ใน
การออกแบบผลิตภัณฑแ เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนอยางมากท่ีสุด  

กิจกรรมที่ 2 ดําเนินกิจกรรม (Do) นําขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุมยอย สรุปประเด็นและประชุม
กลุมคณะผูดําเนินงาน เพ่ือหาขอสรุปผลิตภัณฑแสุดทายที่จะทําการถายทอดองคแความรูใหแกชุมชน และคณะผู
ดําเนินงานจัดทําผลิตภัณฑแตนแบบโดยศึกษาองคแความรูของการพัฒนาผลิตภัณฑแผานการเรียนการสอนใน
รายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑแอาหาร โดยอาศัยหลักการทางการแปรรูปผลิตภัณฑแอาหาร และการถนอมอาหาร
จากเอกสารประกอบการสอน และตําราเรียนเปๅนขอมูลเบื้องตน ซึ่งผลิตภัณฑแที่ทําการศึกษาจะตองสามารถ
ผลิตดวยเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่ชุมชนมีอยู สามารถจําหนายไดจริง เก็บรักษาไวไดนาน และเปๅนความตองการ
ของชุมชนจริง 

กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการทวนสอบ (Check) ทําการวิเคราะหแผลของการพัฒนาผลิตภัณฑแ และสรุปผล
วาผลิตภัณฑแที่ทําการพัฒนานั้นมีลักษณะของผลิตภัณฑแตรงตามความตองการของชุมชนหรือไม และเปๅนไป
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ตามขอกําหนดที่ตั้งไวในวัตถุประสงคแหรือไม ซึ่งจะทําการทดสอบผลิตภัณฑแใหเปๅนไปตามความตองการของ
ชุมชนมากที่สุด  

กิจกรรมที่ 4 ดําเนินการนําองคแความรูจากการเรียนการสอนที่ไดไปใชในการบริการวิชาการ (Act) 
โดยนําผลการพัฒนาผลิตภัณฑแ และผลิตภัณฑแตนแบบที่ไดจากการศึกษาวิจัย ถายทอดองคแความรูใหแกชุมชน
เปูาหมาย และทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของตัวผลิตภัณฑแ และการบริการวิชาการ 
และนําผลที่ไดมาประเมินและทําแผนในการพัฒนาตอไป 

 
 

  

 

 
ภาพที่ 1 กิจกรรมการถายทอดองคแความรูจากการการเรียนการสอนสูชุมชน 
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ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑแจากการพัฒนาผลิตภัณฑแโดยอาศัยวัตถุดิบในชุมชน 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
จากการดําเนินกิจกรรมการถายทอดองคแความรูจากการการเรียนการสอนรายวิชา การพัฒนา

ผลิตภัณฑแอาหารสูการบริการวิชาการชุมชน พบวาในขั้นตอนการดําเนินการวางแผนไดจัดทําการประชุมกลุ ม
ยอยเฉพาะผูที่มีสวนเกี่ยวของทําใหเกิดการระดมสมองในกระบวนการจัดการองคแความรูอยางแทจริง เนื่องจาก
คณะผูดําเนินงาน และตัวแทนชุมชนไดพูดคุยกัน และไดใหแนวความคิดที่เปๅนความตองการของชุมชนอยาง
แทจริง จึงสามารถสรุปรูปแบบของผลิตภัณฑแที่จะรับการถายทอดไดตรงตามความตองการ สําหรับขั้นตอนการ
ดําเนินกิจกรรมพบวา ผูดําเนินงานจะเปๅนผูทําการพัฒนาผลิตภัณฑแตนแบบ โดยมีคณะอาจารยแเปๅนผูควบคุม 
และถายทอดเทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑแตางๆ โดยอาจารยแและนักศึกษามีการพูดคุยเรื่องแนวความคิดของ
ผลิตภัณฑแ และรูปแบบของผลิตภัณฑแที่จะทําการพัฒนา จึงทําใหการพัฒนาผลิตภัณฑแสําเร็จรุงลวงไปตาม
แผนงานที่ไดกําหนดไว และไดผลิตภัณฑแที่เปๅนที่ตองการของชุมชน 

สําหรับกิจกรรมการทวนสอบผลิตภัณฑแที่ไดจากการเรียนการสอน พบวาผลิตภัณฑแที่ไดจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑแ รวมถึงเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑแสามารถแกไขปใญหาที่ชุมชนตองการไดเปๅน
อยางดี เนื่องจากชุมชนไมมีอุปกรณแในการบรรจุ หรือทําใหปลอดเชื้อ แตตองการใหผลิตภัณฑแสามารถเก็บ
รักษาไดนาน จึงจําเปๅนตองใชหลักการทางวิทยาศาสตรแที่ทําใหผลิตภัณฑแสามารถเก็บรักษาไวไดนาน และเกิด
การเปลี่ยนแปลงองคแประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑแใหนอยที่สุด จากองคแความรูที่คณะผูดําเนินงานไดรับการ
ถายทอด จึงทําใหไดผลิตภัณฑแที่เปๅนไปตามความตองการของชุมชน สําหรับในขั้นตอนการนําองคแความรูจาก
การเรียนการสอนที่ไดไปใชในการบริการวิชาการ พบวาผลิตภัณฑแที่ไดตรงตามความตองการของชุมชน และ
เทคโนโลยีที่ใชในการยืดอายุของการเก็บรักษาก็เปๅนเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่ชุมชนสามารถผลิตไดเอง กลาวคือการ
อบแหงโดยใชแสงอาทิตยแ การใชน้ําตาล และการหมักดอง สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑแไดนาน
ขึ้น ซึ่งจากการติดตามผลการดําเนินงานของชุมชน พบวาชุมชนไดมีการดําเนินการโครงการที่จะปรับปรุง
สถานที่ผลิต เพื่อจะผลิตขายใหเปๅนผลิตภัณฑแเดนของชุมชนในอนาคต 
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สรุป 

จากกิจกรรมการถายทอดองคแความรูจากการเรียนการสอน จนถึงการถายทอดองคแความรูที่ไดจาก
การเรียนการสอนใหแกชุมชนนั้น พบวาถาเกิดจากความรวมมือของทั้ง 3 ฝุายแลว กิจกรรมของการถายทอด
องคแความรูจะประสบผลสําเร็จเปๅนไปตามแผนที่ไดตั้งไว ซึ่งผูถายทอดองคแความรูจําเปๅนที่จะตองมีองคแความรูที่
ดี และทักษะในการถายทอดที่ดี รวมถึงสารที่ใชในการถายทอดจะตองเหมาะสม เพ่ือใหผูรับการถายทอดไดรับ
การถายทอดตรงตามวัตถุประสงคแอยางแทจริง สําหรับในกระบวนการถายทอดองคแความรูจากการเรียนการ
สอนโดยผานการบริการวิชาการนั้น เอกสารที่ใชในการถายทอดองคแความรูเปๅนองคแประกอบที่สําคัญอยงยิ่ง 
เนื่องจากผูเขารับการถายทอดความรูมีหลายระดับ จึงตองมีการเลือกใชสารที่เหมาะสม และเขาใจงาย เพ่ือให
ผูรับสารสามารถรับความรูจากการถายทอดองคแความรูไดมากที่สุด รวมถึงการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน
เพ่ือใหไดรับความรูผานการปฏิบัติจริงเพ่ือใหสามารถนําไปลงมือปฏิบัติไดเอง ดังนั้นการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 จึงมีบทบาทสําคัญเปๅนอยางยิ่งที่จะมีสวนในการพัฒนาศักยภาพใหนักศึกษาไดเรียนรูการแกไข
ปใญหาใหตอบสนองความตองการของผูใชจริง 
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บทสรุป 
 การจัดการความรูกลายเปๅนสิ่งจําเปๅนในองคแกรทุกแหงเพ่ือพัฒนาใหบุคคลากรมีประสิทธิภาพและเกิด
การเรียนรูรวมกัน เปๅนการแลกเปลี่ยนความรูกอใหเกิดการแบงปใน และการถายโอนความรู จนในที่สุดความรู
และความเชี่ยวชาญที่อยูในตัวบุคคลใหกลายเปๅนความรูขององคแกร สามารถถายทอดใหกับบุคคลอ่ืนในองคแกร
ได ลดความเสี่ยงใหองคแกรสามารถดํารงอยูไดโดยไมขึ้นอยูกับบุคคล บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือบริหาร
ความเสี่ยง จากขอรองเรียนของผูใชงานเครือขายอินเทอรแเน็ตของ มทร.อีสาน ที่ไมไดรับความสะดวกใน
กระบวนการขั้นตอนลงทะเบียนสมาชิกอินเทอรแเน็ตดวยเอกสารสําหรับยืนยันตัวบุคคลในการเขาใชระบบ
สารสนเทศ ผลจากการแลกเปลี่ยนความรูทําใหเกิดการพัฒนาระบบสมัครบัญชีสมาชิกอินเทอรแเน็ตออนไลนแ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสมัครสมาชิกอินเทอรแเน็ตใหสามารถกระทําทุกกระบวนการดวยตัวเองได ทําให
เกิดความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกอินเทอรแเน็ต บุคลากรสามารถลงทะเบียนดวย
ตนเองทันทีหลังจากกองบริหารงานบุคคลบันทึกขอมูลบุคคล สวนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนไดทันที
หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณแ โดยสามารถทําตามคําแนะนําของระบบในการลงทะเบียน 
เมื่อลงทะเบียนสมาชิกอินเทอรแเน็ตเสร็จสมบูรณแสามารถไดรับบัญชีผูใชงานและรหัสผานในการเขาใชงาน
ระบบสารสนเทศทันที  
 

ค าส าคัญ: การจัดการความรู  อินเทอรแเน็ต  สารสนเทศ  บริหารความเสี่ยง 
 

Summary 
 Knowledge Management is an important tool for all enterprises to share experience 
of knowledge available. It is a processing for knowledge sharing from personal ability to 
another person in organization by providing technical acknowledge of scattered in the party 
documents. In addition, knowledge management is essential in every organization for human 
resources effectively developing and learning together. The objective of this paper is to 
manage the risk from user complaints to describe an online. University of Technology Isan 
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(RMUTI). It is a process of identification, analysis and either accepting or mitigation of 
uncertainty in investment. Then process is Internet subscribers that performed all the 
processes by themselves complaints. The contribution of this system is that registered of 
determining from human data base. As a result, it is found that the proposed technique can 
improve the performance of risk management to generate fewer registration processes. 

Key words: Knowledge Management, internet, information, risk management 
 

บทน า 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรแเน็ตมีความจําเปๅนอยางยิ่งตอการบริหารจัดการทรัพยาการ
สารสนเทศ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไว แตบุคคลากรมีความหลากหลายทางความคิด ความรู 
และความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการจัดการความรูจึงเปๅนอีกทางเลือกหนึ่งที่เปๅน
เครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลที่ทํางานเกี่ยวของกัน การจัดการความรูเริ่มตนที่งาน คือการ
กําหนดเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับสูง โดยกลุมผูรวมงานเปๅนผูกําหนดดวยกระบวนการมีสวนรวม ทํา
ใหทุกคนเกิดความมุงมั่นรวมกันเพ่ือบรรลุสูความสําเร็จนั้น โดยรวมกันสราง เสาะหา และยกระดับความรู
สําหรับนําไปใชปรับปรุงงานในกระบวนการทํางาน รวมกันตีความจากประสบการณแทํางาน กลั่นกรองและตก
ผลึกออกมาเปๅนความรูสําหรับนํามาประยุกตแในการทํางานวนเวียนเปๅนวัฎจักรไม จบสิ้น เปูาหมายและ
ประโยชนแของการจัดการความรูมีอยู 3 ประการ คือ เพ่ือพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาฐานความรู 
(กิตติญาภรณแ ซุยลา, 2550) 

 การจัดการความรูเปๅนการรวบรวมองคแความรูที่มีอยูในหนวยงานซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปๅนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคแกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปๅนผูรู 
รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคแกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด ตลอดจน
ชวยลดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (สํานักงาน ก.พ.ร.และ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ , 2548) เมื่อมี
การแลกเปลี่ยนความรูมากขึ้น ก็สามารถสรางความรูใหมมากยิ่งขึ้น เมื่อนําความรูเกามาบูรณาการกับความรู
ใหม ก็กอใหเกิดความรูใหมๆ เพ่ิมขึ้นอีก และสามารถนําความรูมาใชประโยชนแไดมากขึ้น จนกลายเปๅนวงจร
การเรียนรูอยางไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้นการจัดการความรูจึงเปๅนประเด็นที่ไดรับความสนใจในวงกวางขวาง ทั้ง
หนวยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ไดมีการตื่นตัวในการจัดการความรูใหมีการถายทอดเพ่ือเก็บรักษาองคแความรู
ไมใหสูญหาย เปๅนแนวคิดทั้งศาสตรแและศิลปเชิงระบบที่เกี่ยวของกับการประมวลขอมูล สารสนเทศ ความคิด 
การกระทํา ตลอดจนประสบการณแของบุคคลเพ่ือสรางเปๅนความรูหรือนวัตกรรม และจัดเก็บในแหลงขอมูลที่
บุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตางๆ ที่องคแกรจัดเตรียมไวเพ่ือนําความรูเหลานั้นนําไปประยุกตแใชใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งกอใหเกิดการแบงปใน และการถายโอนความรู จนในที่สุดความรูที่กระจัดกระจายไดรับการ
เผยแพรทั่วองคแกรอยางสมดุล เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตใหกับองคแกร (กิตติญาภรณแ ซุยลา , 
2550) ความรูที่อยูในตัวบุคคลหรือกลุมคน ถาไมมีการจัดการความรูเมื่อบุคคลที่มีความรูไดออกจากองคแกรไป 
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ความรูและความเชี่ยวชาญตางๆ ก็ตองหมดหรือหายไปพรอมกับบุคคลนั้นดวย ทําใหสงผลกระทบตอองคแกร
เปๅนอยางมาก จึงจําเปๅนตองมีกระบวนการเปลี่ยนความรูจากตัวบุคคลใหกลายเปๅนความรูขององคแกร ที่
สามารถถายทอดใหกับบุคคลอ่ืนในองคแกรได เพ่ือใหองคแกรสามารถดํารงอยูไดโดยไมขึ้นอยูกับบุ คคล (จรีรัตนแ 
สุวรรณแ, 2553) 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารการจัดการความรูในการปฏิบัติงาน จึงมีการดําเนินการดานการจัดการ
ความรูในองคแกรมาใช ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญและผลักดันใหมีการจัดการความรูในองคแกร
อยางตอเนื่อง โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู มี
การดําเนินการตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งชุมชนคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการรวบรวม สราง 
จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกตแใชความรูในองคแกร โดยพัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศรวมกัน 
เพ่ือใหเกิดองคแความรู และสามารถนําไปประยุกคแใหใหเกิดประโยชนแสูงสุดจากการระดมความคิดของกลุม
ชุมชนคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดขอเสนอแนะถึงประเด็นปใญหาขอรองเรียน จําเปๅนตองพัฒนา
ระบบสมัครบัญชีสมาชิกอินเทอรแเน็ตออนไลนแ เพ่ือลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน
สมาชิกอินเทอรแเน็ต สามารถใหลงทะเบียนสมาชิกดวยตนเองผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรแหรือเครือขาย
อินเทอรแเน็ตได ตลอดจนสามารถใหบริการลงทะเบียนสมาชิกอินเทอรแเน็ตชั่วคราวแกบุคคลภายนอกไดแตเปๅน
ระบบลงทะเบียนแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งตองรอไดรับอนุมัติจากเจาของโครงการหรือผูดูลระบบจึงสามารถ
ใหบริการแกบุคคลภายนอก ไดมีการสํารวจความตองการของผูใชงาน ประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงานและกําหนดผูรับผิดชอบดานตางๆ เพ่ือใหระบบสามารถตอบสนองความตองการ นําไปใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ พ.ศ. ๒๕๕๐ตาม
ความในมาตรา ๒๖  วาดวย ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรแไวไมนอยกวาเกาสิบวันนับ
แตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอรแผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปๅนเพ่ือให
สามารถระบุตัวผูใชบริการนับตั้งแตเริ่มใชบริการ 
 

วิธีด าเนินงาน 

 การพัฒนาบุคคลากรและการแลกเปลี่ยนความรูมีประโยชนแอยางมากในดานการเรียนรูระบบการ
ทํางานที่รวดเร็ว โดยไมตองปฎิบัติงานแบบลองผิดลองถูก ชวยลดระยะเวลาการเรียนรูสําหรับพนักงานใหม
หรือการเลื่อนตําแหนงงานใหม เมื่อบุคคลากรไดรับการพัฒนาและเรียนรูมาอยางดีแลวก็สามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตองเลย ดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ  เพ่ือใหมีลักษณะเปๅนองคแกรแหง
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ  เพ่ือนํามา
ประยุกตแใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณแ รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนแและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด   ใหเปๅนบุคลากรที่
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มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกันและเพ่ือใหการบริหารจัดการภารกิจของสํานั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานบรรลุตามวัตถุประสงคแจึงไดดําเนินดานการ
จัดการความรูสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการจัดการ
ความรู มีการจัดเก็บความรูของแตละหนวยงานในรูปแบบของเว็บไซตแ เพื่อนํามาเปๅนแนวทางในการดําเนินงาน
ของหนวยงานแตยังไมมีการถายทอดอยางแพรหลาย มาใชในหนวยงาน มีการปรับปรุงรูปแบบกระบวนการ 
ตรงตามมาตราฐานตัวชี้วัด ก.พ.ร. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2548) โดยมีขั้นตอน
กระบวนการดําเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการจัดการความรู (สมชัย เจียรกุล, 2557) 
 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification) เปๅนการสํารวจองคแความรูของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหบุคลากรในกลุมเลาหรือแสดงความถนัด 
บทเรียนจากความผิดพลาด (Lesson Learned) ความเชี่ยวชาญ การเลาประสบการณแทํางานของแตละบุคคล
เปๅนการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณแ และสรุปองคแความรูของบุคลากร ซึ่งสมาชิกกลุมสวนใหญมีความรู
ดานโปรแกรมภาษา PHP, HTML และ JavaScript ซึ่งสามารถนํามาวางแผนการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการ
จัดทําระบบบญัชีสมาชิกอินเทอรแเน็ต 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge creation and acquisition) หลังจากสํารวจองคแ
ความรู ทําใหทราบถึงความจําเปๅนตองพัฒนาองคแความรูเพ่ือจัดทําระบบบัญชีสมาชิกอินเทอรแเน็ต จากนั้น
สมาชิกกลุมศึกษาหาขอมูลแลวนํามาแลกเปลี่ยนความรูจากการศึกษาขอมูลใชงานลงทะเบียนรูปแบบยื่นคําขอ
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ลงทะเบียนดวยเอกสาร ซึ่งไมไดรับความสะดวกของผูรับบริการ เกิดความลาชาในการลงทะเบียนสมาชิก 
ดังนั้นผลที่ไดจากการแสวงหาความรูและแลกเปลี่ยนสมาชิกกลุมไดแนวทางขั้นตอนการดําเนินงาน และวิธีการ
พัฒนาจัดทําระบบบัญชีสมาชิกอินเทอรแเน็ตเปๅนการเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge organization) กระบวนการนี้สมาชิกกลุมดําเนินการ
แบงหนาที่ในการพัฒนาระบบโดยแบงเปๅนการออกแบบโปรแกรม เขียนโปรแกรม และจัดทําฐานขอมูล ตาม
ความชํานาญของสมาชิก ซึ่งมีเปูาหมายคือการนําขอมูลที่ไดจากแลกเปลี่ยนความรูจากการลงทะเบียนแบบยื่น
คําขอดวยเอกสาร เปลี่ยนมาเปๅนการลงทะเบียนดวยวิธีออนไลนแเพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคคลกรให
สามารถลงทะเบียนไดดวยตนเอง ซึ่งอยูในรูปแบบระบบฐานขอมูล 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge codification and refinement) 
กระบวนการนี้สมาชิกกลุมรวมกันจัดทําคูมือการใชและขอกําหนดโปรแกรมระบบบัญชีสมาชิกอินเทอรแเน็ต 
เพ่ือเปๅนขอตกลงในการใชระบบบัญชีสมาชิกรวมกัน เกิดความเขาใจในระบบที่ใ ชในการบริหารจัดการ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge access) เผยแพรเพ่ือใหบุคคลากรทราบถึงวิธีการเขาใชระบบ
ลงทะเบียนสมาชิกอินเทอรแเน็ต ผานทางบันทึกขอความภายใน จัดทําวิดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิก ผาน
ทางเว็บไซตแมหาวิทยาลัย 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge sharing) มีการแบงปในความรู (Explicit) ดวยการ
จัดทําคูมือขั้นตอนการลงทะเบียนอยางละเอียดเผยแพรทางเว็บไซตแ ใหความรูบุคลากรในสายงานเดียวกันซึ่ง
อยูตางวิทยาเขต และจัดฝึกอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม 

7. การเรียนรู้ (Knowledge learning) เมื่อนําระบบลงทะเบียนบัญชีสมาชิกไปใหบริการแก
บุคคลากรเปๅนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ไดนําขอเสนอแนะการการใชระบบงาน มาปรับปรุงพัฒนาแกไข
ขอบกพรองตามขอเสนอแนะที่ไดรับเพื่อพัฒนาใหระบบสมบูรณแยิ่งขึ้น 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากการรวบรวมประสบการการแสวงหาความรูสําหรับพัฒนาระบบลงทะเบียนสมาชิกอินเทอรแเน็ตทํา
ใหสามารถลดขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร มีระบบสําบริการผูใชจํานวนมากไดรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา 

เว็บไซตแที่ ใหบริการบัญชีสมาชิกอินเทอรแ เน็ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคือ 
http://www.rmuti.ac.th/network/services/ สําหรับการลงทะเบียนสมาชิกอินเทอรแเน็ตใหเลือกเมนู 
ลงทะเบียนสมาชิก ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 เมนูลงทะเบียนสมาชิกอินเทอรแเน็ต 

 
 เมนูลงทะเบียนสมาชิกเปๅนเมนูสําหรับการลงทะเบียนเพ่ือขอรับบัญชีผูใชและรหัสผาน ซึ่งระบบจะทํา
การกําหนดชื่อบัญชีผูใชงานใหอัตโนมัติจากฐานขอมูลบุคคลากรและฐานขอมูลการลงทะเบียนเรียน ซึ่งผู
ลงทะเบียนตองทําการเลือกประเภทการลงทะเบียนใหถูกตอง ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 3  
 
 

 

ภาพที่ 3 ประเภทบัญชีสมาชิกอินเทอรแเน็ต 

 
 สําหรับนักศึกษาใหเลือกเมนูนักศึกษา สวนอาจารยแ เจาหนาที่ ใหเลือกเมนูอาจารยแเจาหนาที่ การ
ลงทะเบียนของนักศึกษาใหกรอกรหัสประจําตัวนักศึกษา สวนอาจารยแและเจาหนาที่ใหกรอกเลขที่บัตร
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ประจําตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบขอมูลจากฐานขอมูล ถามีการลงทะเบียนแลวระบบจะไมยอมใหลงทะเบียน
ซ้ําซอน โดยจะมีขอความแจงขอมูลการลงทะเบียนดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4 
 

 

ภาพที่ 4 ตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียน 

 

 ถายังไมเคยลงทะเบียน ระบบจะสามารถยอมใหสรางบัญชีสมาชิกและอนุญาตใหผูลงทะเบียน
สามารถกําหนดรหัสผานดวยตนเอง แตมีเง่ือนไขการกําหนดรหัสผาน เนื่องดวยเหตุผลดานความปลอดภัยทาง
ระบบสรสนเทศ ความยาวและการผสมผสานรหวางตัวอักษรกับตัวเลขในการกําหนดรหัสผาน ดังแสดง
รายละเอียดในภาพที่ 5 
 

 

ภาพที่ 5 เงื่อนไขการกําหนดรหัสผาน 
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 เมื่อกําหนดรหัสผานเสร็จเรียบรอย บัญชีผูใชและรหัสผานจะสามารถใชงานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไดทันทีแตสิทธิ์การใชงานระบบและการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ขึ้นอยูกับประเภทของบัญชีผูลงทะเบบียนสมาชิกดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 6 
 

 

ภาพที่ 6 รายละเอียดสถานะบัญชีสมาชิก 

 ผลจากการนําระบบบัญชีสมาชิกมาใชในการลงทะเบียนแบบออนไลนแ ทั้ง 5 วิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทําใหเกิดความสะดวกสบายแกผูลงทะเบียน จนทําใหการลงทะเบียน
แบบยื่นเอกสารลดนอยลง ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 จํานวนผูลงทะเบียนบัญชีสมาชิก 
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 การนําระบบบัญชีสมาชิกมาใชในปี พ.ศ. 2558 สําหรับการลงทะเบียนแบบออนไลนแ ทั้ง 5 วิทยาเขต 
ประกอบดวย วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตกาฬสินธุแ และวิทยาเขตสุรินทรแ จากการนํา
ระบบมาใชลงทะเบียนเปๅนระยะเวลาหนึ่งทําใหทราบปใญหาจากการแลกเปลี่ยนความรูของผูลงทะเบียนทราบ
วาการเปลี่ยนสายงานและการเปลี่ยนสังกัดหนวยงาน ระบบยังไมสามารถจัดการไดอัตโนมัติทางสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดมีการพัฒนาระบบเพ่ิมเติมจนสามารถปรับปรุงขอมูลบัญชีสมาชิก
อินเทอรแเน็ตอัตโนมัติ จากขอมูลสถานะบุคคลากรของฐานขอมูลกลาง 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 ปใญหาอุปสรรคจากการนําระบบลงทะเบียนสมาชิกอินเทอรแเน็ตมาใหบริการ พบวาสวนของการ
เปลี่ยนรหัสผานดวยตนเองยังไมสามารถทําไดสมบูรณแและตองการขอมูลอีเมลสํารองเพ่ิมเติมสําหรับแกไข
กระบวนการนี้ ยังขาดสวนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือการยายวิทยาเขต ตองไดรับการยืนยัน
จากผูดูแลระบบจึงสามารถเปลี่ยนสถานะของสมาชิกได 
 แนวทางการแกไขคือสมาชิกกลุมประชุมกําหนดแนวทาง วิธีการ และพัฒนาระบบการเปลี่ยน
รหัสผานดวยตนเอง จากนั้นจัดทําคูมือเพ่ือเผยแพรใหผูใชบริการทราบ สมาชิกกลุมประชุมกําหนดแนวทาง 
วิธีการ และพัฒนาระบบการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือการยายวิทยาเขต เพ่ือใหสามารถใหบริการไดตอเนื่อง 

สรุป 
 ผลจากการแลกเปลี่ยนองคแความรูเริ่มตนจากหนวยงานจนทําใหเกิดการพัฒนาระบบลงทะเบียน
สมาชิกอินเทอรแเน็ตแบบออนไลนแ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคคลากรผูปฏิบัติงานในการลงทะเบียน นําไปสู
การนําไปใชงานแกผูลงทะเบียนสมาชิก ซึ่งผูลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนดวยตนเอง ผูลงทะเบียนไดรับ
ความสะดวกสบายดวยเชนกัน นอกจากนี้ยังเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนองคแความรูระหวาง ผูปฏิบัติงานและผู
ลงทะเบียน จนทําใหไดองคแความรู นําไปสูการแกปใญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ เพ่ือพัฒนาระบบใหมีความสมบูรณแ 
ตรงตามความตองการของผูใชงานระบบ นอกจากนี้การทําคูมือการใชงานระบบลงทะเบียนสมาชิก
อินเทอรแเน็ต ทําคูมือทั้งรูปแบบเอกสารและคูมือแบบสื่อมัลติมีเดีย ตามขอเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยน
ความรูของผูลงทะเบียน 
 แนวทางในการพัฒนาระบบลงทะเบียนสมาชิกอินเทอรแเน็ตยังขาดการพัฒนาโปรแกรมในสวนของ
ระบบการประเมินผลการใชโปรแกรมซึ่งหากมีการประเมินของผูใชบริการจะทราบขอเสนอแนะที่สามารถ
นํามากําหนดประเด็นปใญหาและหาแนวทางแกไขหรือพัฒนาใหตรงกับความตองการของผูใชตอไป พัฒนา
ระบบจัดการสิทธิใหกับผูดูแลของแตละวิทยาเขต การพัฒนาระบบลงทะเบียนสมาชิกอินเทอรแเน็ตจะตองให
บุคคลากรของแตละวิทยาเขตเขารวมเปๅนสมาชิกเพ่ือใหทราบถึงปใญหาในมิติที่แตกตางออกไป และสามารถ
แลกเปลี่ยนประสบการณแท่ีเปๅนประโยชนแตอการนําไปพัฒนาระบบลงทะเบียนสมาชิกอินเทอรแเน็ตใหดียิ่งขึ้น 
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ภาพถ่ายแทนใจ : กิจกรรมกระตุ้นส านึกรักบ้านเกิด  
ชุมชนตลาดน้ าหลักห้า ริมคลองด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

Heartfelt  Photography : Activity  to Stimulate  the  Consciousness of  Homeland  
Affection in  Lak Ha  Flaoting Market Community  along Damneon Saduak Canal  

 In  Ratchaburi  Province 
กิตติภณ สุดฉาย1 และ อาณัติ  เจาะล้ําลึก1 

 1นักศึกษา สาขาวิชาสถาปใตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง  
คณะสถาปใตยกรรมศาสตรแและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรแ  

E-mail: kittiphon02973@gmail.com,  rnutlee@gmail.com 
 

บทสรปุ 
“กิจกรรมภาพถายแทนใจ” อยูภายใตโครงการฟ็ืนฟูเมืองและยานชุมชนเกา “Workshop Living 

with Khlong” จัดขึ้น ณ ชุมชนตลาดน้ําหลักหา ริมคลองดําเนินสะดวก ตําบลประสาทสิทธแ อําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี ระหวางวันที่ 28 -31 กรกฎาคม 2559 โดยทําการสํารวจและเก็บขอมูลในพ้ืนที่ 
กระบวนการเก็บขอมูลไดใชเทคโนโลยีเปๅนเครื่องมือในการวิเคราะหแและสรางผลงาน ไดแก กลองถ ายภาพ 
เครื่องบันทึกเสียง โทรศัพทแมือถือและเครื่องคอมพิวเตอรแ เพ่ือใชบันทึกขอมูลและสรางผลงานออกมาเปๅนสื่อ ที่
สามารถกระตุนใหเกิดสํานึกรักบานเกิดและเห็นคุณคาของทองถิ่น จากนั้นทําการวัดผลสําเร็จดวยการเผยแพร
ทางอินเตอรแเน็ต โดยพบวาโครงการดังกลาวนี้ ไดรับความสนใจจากคนในชุมชนอยางมาก และไดชวยใหคน
ทั่วไปไดรูจักชุมชนและประวัติศาสตรแของชุมชนมากยิ่งขึ้น 

 

ค าส าคัญ: ชุมชนหลักหา  คลองดําเนินสะดวก  ภาพถาย  การฟ็ืนฟูชุมชน   
 

Summary  
The heartfelt  photography activity under the urban and old community restoration 

project called “Workshop Living with Klong” was held on 28-31 July 2016 at Lak Ha Floating 
Market along Damnoen Saduak Canal, Prasartsit Subdistrict, Damnoen Saduak District, 
Ratchaburi Province. The survey and data collection were done by using camera, tape 
recorder, mobile phone and computer before creating media to stimulate people’s 
consciousness of homeland affection and value. The achievement was then assessed 
through the internet. The result was a lot of people became interested in this project 
helping them learn more about their community and its history as well.  

Key words: Lak Ha Community, Damneon Saduak Canal, Photography, Urban Revitalization  
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บทน า 

หนึ่งในนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เรียบงาย เขาถึงสะดวกในปใจจุบันคือ การบันทึกภาพจากกลอง
ถายรูป โดยเฉพาะภาพจากกลองโทรศัพทแมือถือที่มาพรอมกับโปรแกรมที่ชวยใหถายภาพแลวสามารถแชรแลง
ในเครือขายสังคม (social network) ไดทันที ซึ่งทําใหเราไดมีโอกาสเห็นภาพตางๆ จากทั่วทุกมุมโลกอยาง
มากมาย ฝีมือการถายภาพสวยๆ ยังชวยเพ่ิมอรรถรสใหเกิดความรูความเขาใจในสถานที่นั้นมากขึ้น (กุลธิดา  
สืบหลา, 2548) เมื่อเวลาผานไปภาพถายเหลานี้อาจกลายเปๅนภาพที่มีคุณคา จากการบันทึกเรื่องราวชีวิตของ
ผูคน เหตุการณแสําคัญ บรรยากาศ ตลอดจนลักษณะสังคมวัฒนธรรมในยุคนั้น ทําใหคนรุนหลังไดรับรูความ
เปๅนมาในอดีตไดอยางชัดเจนและแมนยํา อีกทั้งยังสะทอนถึงความเกาแกของสถานที่นั้นๆ เสมือนเปๅนการใช
ภาพถายในการเลาเรื่องราวไดเปๅนอยางดี (เอนก นาวิกมูล, 2548 ; วิวัฒนแ เตมียแพันธแ, 2553) ในหลายๆ 
กิจกรรมสําคัญจึงมีการบันทึกภาพเก็บไวเพ่ือเปๅนความทรงจําหรือเปๅนหลักฐานเพ่ือใชอางอิงสิ่งที่เกิดข้ึน 

 

ชุมชนจํานวนมากในประเทศไทย เปๅนชุมชนเกาที่มีประวัติศาสตรแและมีคุณคา แตในปใจจุบัน พบวา
ชุมชนเหลานี้สูญเสียเอกลักษณแไปตามกาลเวลาและการพัฒนาบานเมืองใหทันสมัย โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู
ริมน้ําในอดีต ซึ่งใชเสนทางแมน้ําในการสัญจร ภายหลังเมื่อมีการตัดถนนเขาสูพ้ืนที่ ทําใหเสนทางน้ําหมด
ความสําคัญลงพรอมๆ กับชุมชนริมน้ําที่ซบเซาลงเชนกัน (Kritaporn Haocharoen, Wannasilpa 
Peerapun and Khaisri Paksukcharern, 2011) การบันทึกประวัติศาสตรแของชุมชนดวยภาพถายจึงเปๅน
วิธีการที่ชวยใหคนรุนหลังไดเห็นสภาพแวดลอม ชีวิตสังคมของผูคนในยุคนั้น กอนที่ทุกๆ อยางจะเลือนหายไป
ตามกาลเวลาเชนเดียวกับชุมชนริมน้ําหลายๆ ชุมชน  

ชุมชนตลาดน้ําหลักหา ริมคลองดําเนินสะดวก ในตําบลประสาทสิทธิ์ อําเภอดําเนินสะดวก จั งหวัด
ราชบุรี เปๅนชุมชนหนึ่งที่ในอดีต เคยเจริญรุงเรืองจากการเปๅนศูนยแกลางการคาที่สําคัญและเปๅนยานพักอาศัยที่
มีวัฒนธรรม ภูมิปใญญาในการพ่ึงพาอาศัยอยูกับน้ํามายาวนาน โดยใชการสัญจรและการขนสงสินคาทางน้ํา 
ภายหลังจากที่ความเจริญตางๆ เขามาในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการตัดถนน ทําใหผูคนหันไปใชการสัญจรทางบก
และคนรุนใหมก็นิยมเขาไปทํางานโรงงานกันมากขึ้น ชุมชนริมน้ําดั้งเดิมแหงนี้จึงซบเซาลงอยางเห็นไดชัด ซึ่งยัง
รวมไปถึงชุมชนริมน้ําอื่นๆ ดวยเชนกัน 

 

จึงเปๅนที่มาของโครงการฟ็ืนฟูเมืองและยานชุมชนเกาขึ้น ภายใตความรวมมือจากหลายภาคสวน ทั้ง
กรรมาธิการสถาปนิกเพ่ือสังคมและเมือง สมาคมสถาปนิกสยามฯ สถาบันพัฒนาองคแกรชุมชน (พอช.) มูลนิธิ
สํานักงานทรัพยแสินสวนพระมหากษัตริยแ กลุมอนุรักษแฟ็ืนฟูตลาดน้ําหลักหา รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนในชุมชนที่เก่ียวของ ฯลฯ ไดสนับสนุนใหมีโครงการฟ็ืนฟูเมืองและยานชุมชนเกาขึ้น ในรูปแบบกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ (workshop) ชื่อวา “Workshop Living with Khlong” ซึ่งเปิดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมดังกลาวรวมกับชุมชนตลาดน้ําหลักหา โดยเริ่มตนจากการกระตุนจิตสํานึกรักบานเกิด เพ่ือใหผูคนหัน
กลับมาดูแลและเห็นคุณคาในพ้ืนที่ชุมชนและบานเรือนของตนเองผานกิจกรรมตางๆ อยางมีสวนรวม ซึ่งหนึ่ง
ในกิจกรรมที่จัดทําขึ้น คือ “การถายภาพพรอมบันทึกคําบอกเลาสั้นๆ เกี่ยวกับชุมชน โดยคนในชุมชน” แลว
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เผยแพรในสื่อออนไลนแตางๆ  อันเปๅนวิธีการเลือกใช เครื่องมือซึ่งเปๅนเทคโนโลยีที่คนในชุมชนและคนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้ไดอยางงายดายในปใจจุบัน และเปๅนการใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) 
ประเภท การเลาเรื่อง (Story Telling) ในการทํากิจกรรม  
 

วิธีการด าเนินงาน  
โครงการฟื็นฟูเมืองและยานชุมชนเกา “Workshop Living with Khlong” จัดขึ้น ณ ชุมชนตลาดน้ํา

หลักหา ริมคลองดําเนินสะดวก ตําบลประสาทสิทธแ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหวางวันที่ 28 -31 
กรกฎาคม 2559 โดยเปิดโอกาสใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมรวมกับชุมชนตลาดน้ําหลักหา  หนึ่งในกิจกรรมที่
ทีมนักศึกษาไดจัดทําขึ้น คือ “การถายภาพ บันทึกคําบอกเลาสั้นๆ ของคนในชุมชน-เผยแพรในสื่อออนไลนแ” 
ซึ่งการเลาเรื่อง (Story Telling) โดยคนที่อาศัยอยูดั้งเดิมในชุมชน นับเปๅนรูปแบบหนึ่งของการใชเครื่องมือ
จัดการความรู (KM Tools) ที่ชวยใหเขาใจ เขาถึงขอมูลในพ้ืนที่ไดอยางถูกตองชัดเจน โดยเฉพาะชวงเวลา
ประวัติศาสตรแซึ่งนับวาเปๅนชวงเวลาสําคัญที่ไมอาจยอนเวลากลับไปได หากไมถูกบอกเลาออกมาโดยคนเกาแก
ในพ้ืนที่เอง แลวใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของทําการบันทึกขอมูล เปๅนจุดเริ่มตนใหเกิดการกระตุนจิตสํานึกรักบาน
เกิด เพ่ือใหผูคนหันกลับมาดูแลและเห็นคุณคาชุมชน บานเรือนของตน  นับเปๅนกระบวนการฟ็ืนฟูชุมชน
แนวทางหนึ่งซึ่งเปๅนแนวปฏิบัติที่ดี มีการทํางาน 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมความพร้อมก่อนการลงพ้ืนที่ท ากิจกรรม 
1. สํารวจพื้นที่เบื้องตน เพ่ือวางแผนเลือกพ้ืนที่ในบริเวณชุมชน 
2. กําหนดตารางกิจกรรมและวันเวลาอยางชัดเจน โดยตั้งเปูาหมายในการเก็บบันทึกขอมูลในแตละ

วัน กําหนดประเด็นที่จะเก็บขอมูลและรูปแบบการเก็บขอมูล 
3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดกับทางชุมชน เพ่ือขอความรวมมือในการทํากิจกรรมและประชาสัมพันธแ

ใหทราบโดยทั่วถึงกัน 
4. เตรียมอุปกรณแและเครื่องมือสําคัญที่ใชในการทํากิจกรรม ไดแก  

4.1  สมุดจดบันทึกขอมูล 
4.2  อุปกรณแบันทึกภาพและเสียง ไดแก กลองถายภาพ/ โทรศัพทแมือถือสําหรับบันทึกภาพ

และเสียง/ เครื่องบันทึกเสียง 
4.3 คอมพิวเตอรแโนตบุ฿ก/ โปรแกรมสําหรับตัดตอและแตงภาพ  
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ภาพที่ 1 การเตรียมความพรอมกอนการลงพ้ืนที่ทํากิจกรรม 

 
 
ขั้นตอนที่ 2 : การท ากิจกรรมในพื้นที่ 

1. ลงพ้ืนที่ทํากิจกรรม โดยเก็บขอมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ในรูปแบบการพูดคุยกับคนใน
ชุมชนและใชเครื่องมือในการบันทึกขอมูลรวมกัน ไดแก สมุดจดบันทึกและอุปกรณแบันทึกภาพและเสียง 
เพ่ือใหไดขอมูลตามที่วางแผนไว  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 บรรยากาศการทํากิจกรรมในพ้ืนที่ 
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ขั้นตอนที่ 3 : จัดท าผลงาน 
1. ทําการวิเคราะหแขอมูลที่ไดรับทราบจากคนในชุมชน ประกอบดวยขอมูลเชิงประวัติศาสตรแของพ้ืนที่  

สาเหตุที่ทําใหชุมชนซบเซาลง อาชีพของคนในชุมชน วิถีชีวิตในอดีตและปใจจุบัน รวมถึงขอมูลตางๆ ที่เปๅน
ประโยชนแตอชุมชน โดยนําไฟลแภาพที่ไดมาพิมพแ (print) เพ่ือประมวลภาพทั้งหมด แลวจึงคัดเลือกภาพและ
ขอมูลที่ตอบโจทยแที่สุด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 บรรยากาศในการจัดทําผลงาน 

2. ทําการประชุมรวมกับตัวแทนชุมชน พบวาปใญหาสําคัญของชุมชนเกาแหงนี้ คือการที่คนรุนใหมที่
เปๅนรุนลูกหลานคอยๆ ยายออกจากพ้ืนที่ ชุมชนจึงคอนขางจะซบเซาลงในปใจจุบัน 

3. นําขอมูลและภาพที่ไดจากการบันทึกมาตัดตอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ ใหมีความนาสนใจ เพ่ือ
เตรียมเผยแพรในสื่อออนไลนแตางๆ เปๅนการนําภาพของผูคนในชุมชนและคําพูดสั้นๆ ของผูนั้นไวบนภาพ โดย
เปๅนคําพูดที่ฟใงแลวสะทอนถึงเอกลักษณแของชุมชน ลึกซึ้งกินใจ เพ่ือกระตุนใหเกิดสํานึกรักชุมชนของตนเอง
มากยิ่งขึ้น ในขณะที่ไดเขาไปสัมผัสความอบอุนของการมีสวนรวมในการตอบคําถามหรือการเก็บขอมูลตางๆ 
นั้น มีคําพูดมากมายจากคนในชุมชนที่ฟใงแลวทําใหรูสึกดีและบางคําพูดฟใงแลวรูสึกเหมือนกับวาไดเขาไปยืนอยู
ในประวัติศาสตรแนั้นๆ เชน มีปูาทานหนึ่งไดกลาววา “คนด าเนินสะดวกต้องพูดเสียงดัง” หมายความวา
เมื่อกอนมีการสัญจรทางน้ําเสียงเรือมันดังมากแลวเรือเยอะมากจนทําใหตองพูดกันเสียงดังจนติดเปๅนนิ สัย 
ขอความดังกลาวเปๅนหนึ่งขอความที่ทําใหฟใงแลวรูสึกประทับใจ และเขาใจถึงการดําเนินชีวิตในอดีตของผูคนที่
อาศัยอยูริมน้ํา ใชเรือในการสัญจร  
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ภาพที่ 4 ตัวอยางผลงานภาพถายแทนใจ 
 

ขั้นตอนที่ 4 : เผยแพร่ผลงาน 
1. เผยแพรผลงานที่ไดลงในสื่อออนไลนแ facebook เนื่องจากเปๅนสื่อที่เขาถึงงายโดยคนทุกเพศทุกวัย

และไมเสียคาใชจาย โดยใชชื่อวา “กิจกรรมภาพถายแทนใจ” 
2. จัดนิทรรศการแสดงภาพถายในชุมชน โดยจัดขึ้นที่วัดประสาทสิทธแ (วัดหลักหา)  
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 5  การเผยแพรผลงาน “กิจกรรมภาพถายแทนใจ” 

 
ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลการท ากิจกรรม 

1. ทําการประเมินผลจากการเผยแพรภาพถาย โดยในสื่อออนไลนแ facebook ประเมินจากการยอด
ผูชมที่กดถูกใจ (like) ยอดการเผยแพร (share) และการแสดงความเห็น (comment) ซึ่งการประเมินผล
ดังกลาว พบวา มียอดการเผยแพรที่คอนขางสูง โดยคนที่เผยแพรสวนใหญเปๅนคนในพื้นที่ชุมชนหลักหาเอง อีก
ทั้งยังชวยใหมีคนจากภายนอกรูจักชุมชนหลักหาเพ่ิมมากขึ้น จึงถือวาโครงการที่ไดจัดทําบรรลุตามเปูาหมายที่
วางไว 
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ภาพที่ 6 ประเมินผลการทํากิจกรรมจากการเผยแพรภาพถายในสื่อออนไลนแ facebook 
 

2. การจัดนิทรรศการแสดงภาพถายในชุมชน ไดมีการถายภาพบรรยากาศและเผยแพรในสื่อออนไลนแ 
 

ผลการด าเนินงาน 
หลังจากท่ีไดจัด “กิจกรรมภาพถายแทนใจ” ขึ้น พบวา กิจกรรมนี้ไดชวยกระตุนใหคนในชุมชนมีสวน

รวมในการแสดงพลังแหงความหวงแหนตอคุณคาของชุมชนมากขึ้น ทั้งกิจกรรมที่เผยแพรทางสื่อออนไลนแ 
facebook และการจัดนิทรรศการ ปใจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดผลสําเร็จดังกลาวไดแก การที่เราไดใช “ภาพถาย” 
เขาไปชี้นําใหคนในชุมชนและคนทั่วไปไดพบเห็น แลวทําใหคนเกิดความสํานึกรักบานและชุมชนของตนมากขึ้น 
สิ่งที่ชี้ใหเห็นไดอยางชัดเจนคือ การที่คนในชุมชนไดจัดกิจกรรมรวมกันบริเวณพ้ืนที่ริมน้ํา (ดังภาพที่ 7) แลวมี
คนในชุมชนมารวมกิจกรรมมากขึ้นกวาครั้งกอนๆ จนเต็มพ้ืนที่ริมน้ํา รวมทั้ง การใชประโยชนแจากอาคารเกาที่
มีคุณคา แตถูกปลอยทิ้งรางไวมานานมาปรับปรุงเปๅนรานอาหาร โดยยังคงรักษาสภาพตัวอาคารไว (ดังภาพที่ 
8) ซึ่งชวยใหบริเวณริมน้ําเริ่มคึกคักมีชีวิตชีวา ทั้งชวงกลางวันและกลางคืน คนในชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
ตลอดจน การสรางงานศิลปะ การเลนดนตรีสด (ดังภาพที่ 9)  เมื่อคนในชุมชนไดตระหนักถึงคุณคาของชุมชน
มากขึ้นจากการหันกลับมาใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นในรูปแบบตางๆ  โดยไมลืมที่จะบอกเลาเรื่องราว
เหลานี้ดวยภาพถายแลวเผยแพรในสื่อออนไลนแ facebook จึงเริ่มมีสื่อใหความสนใจในการเขามาถายทํา
รายการโทรทัศนแ (ภาพท่ี 10) ทั้งท่ีเกี่ยวกับการทองเที่ยว วิถีชุมชนริมน้ํา อาหารอรอย ฯลฯ ซึ่งชวยใหชุมชนได
เปๅนที่รูจักมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 7  กิจกรรมที่คนในชุมชนรวมกันจัดขึ้นบริเวณพ้ืนที่ริมน้ํา  
          (ท่ีมา : https://www.facebook.com/memory.stlye แปฺะ บานปูลอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  การใชอาคารเกามาปรับปรุงเปๅนรานอาหาร 
                      (ท่ีมา : https://www.facebook.com/profile. เฮียตี๋ หลักหา ดําเนินฯ) 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 การสรางงานศิลปะ การเลนดนตรีในชุมชน 

                       (ท่ีมา : https://www.facebook.com/memory.stlye แปฺะ บานปูลอ) 
 

สภาพอาคารกอนปรับปรุงเปๅนรานอาหาร 

สภาพอาคารหลังปรับปรุงเปๅนรานอาหาร 
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ภาพที่ 10  สื่อตางๆ เขามาถายทํารายการโทรทัศนแ (ชอง 22 เนชั่นทีวี) 
             (ท่ีมา : https://www.facebook.com/memory.stlye แปฺะ บานปูลอ) 

 
นอกจากกิจกรรมนี้จะชวยใหคนพบเอกลักษณแและศักยภาพของชุมชนแลว ยังไดทราบถึงปใญหาสําคัญ

ในการฟื็นฟูชุมชนดวย กลาวคือ เสนทางที่เขาถึงพ้ืนที่ชุมชนคอนขางคับแคบและซับซอน เนื่องจากเปๅนชุมชนที่
อยูริมน้ําดั้งเดิม เมื่อเริ่มมีการฟ็ืนฟูชุมชนขึ้นจึงเริ่มมีนักทองเที่ยวเขามาในพ้ืนที่ซึ่งพบวา ถนนแคบและไมมีที่
จอดรถ รวมทั้งชุมชนอาจยังไมเปๅนที่รูจักเทาที่ควร  ดังนั้น ประเด็นปใญหาเหลานี้จึงเปๅนสิ่งที่ชุมชนและภาค
สวนที่เกี่ยวของ ไดรวมกันหารือเพ่ือวางแผนตอยอดกิจกรรมในโอกาสตอไป โดยมีแผนดําเนินการตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นอยางเปๅนรูปธรรม คือ การจัดทําสื่อตางๆ เพ่ือใชในการเผยแพรประชาสัมพันธแชุมชน และการจัดทํา
แผนที่ทองเที่ยวในชุมชน จึงนับวา การเลือกใชเทคโนโลยีเปๅนสื่อกลางในการทํากิจกรรมในครั้งนี้ ไดมีสวนชวย 
“กระตุน” ใหเกิดการฟื็นฟูชุมชนแหงนี้ขึ้นไดจริง 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การอนุรักษแและฟ็ืนฟูชุมชนเกาเปๅนวิธีการทางดานผังเมืองที่ชวยใหบริเวณท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรแ
ไดรับการดูแล คุมครอง ปกปูองหรือไดรับการใหความสําคัญมากกวาบริเวณอ่ืนทั่วไป เพ่ือไมใหพ้ืนที่หรือ
บริเวณนั้นๆ ถูกทําลายจนสูญเสียเอกลักษณแไปตามกาลเวลา โดยสามารถกระทําไดหลากหลายวิธี ซึ่งวิธีการ
หนึ่ง คือ การใช “กิจกรรมภาพถายแทนใจ” ภายใตโครงการฟ็ืนฟูเมืองและยานชุมชนเกา ซึ่งไดแสดงใหเห็นวา 
กิจกรรมนี้ไดชวยสงเสริมใหผูคนในชุมชนไดมีสวนรวมในการแสดงพลังแหงความหวงแหนตอคุณคาของชุมชน
มากขึ้น สะทอนใหเห็นผานถอยคําและความกระตือรือรนในการใหความรวมมือตอการทํากิจกรรมเปๅนอยางดี  
สอดคลองกับที่ชูวิทยแ สุจฉายา (2552 : 8) กลาววา การทําใหยานมีชีวิตชีวา (urban revitalization) ไดชวย
ใหชุมชนหรือเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลง ความมีสีสันตื่นตัว ไมวาจะเปๅนในดานสุขอนามัยและดานกายภาพ 
รวมทั้ง การสรางอัตลักษณแของชุมชน (urban identity) เปๅนการทําใหผูคน ทั้งคนในเมืองและผูมาเยี่ยมเยือน 
ไดรับความรูสึกวา เมืองมีความเฉพาะตัวไมเหมือนเมืองอ่ืน ทําใหพ้ืนที่เกิดความเดนชัด นอกจากนั้น การ
อนุรักษแและฟ็ืนฟูชุมชนตองไมสนใจเพียงดานกายภาพของอาคารบานเรือน แตตองมีกระบวนการสรางสํานึก
รักษแบาน รักษแยาน  รักษแทองถิ่นใหแกผูคนที่อาศัยและใชชีวิตอยูในทองถิ่นนั้นดวย เพ่ือใหการอนุรักษแและ
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ฟ็ืนฟูชุมชนไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตผูคน (อาภรณแ จันทรสมวงศแ, 2554) การมีสวนรวมของคนในชุมชนจึง
เปๅนสิ่งสําคัญ เพราะการใหความรวมมือของผูคนจะชวยใหการวางแผน การดําเนินการเกิดขึ้นได และเปๅนไป
อยางสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง   

สรุป 
“กิจกรรมภาพถายแทนใจ” ภายใตโครงการฟ็ืนฟูเมืองและยานชุมชนเกา “Workshop Living with 

Khlong” จัดขึ้น ณ ชุมชนตลาดน้ําหลักหา ริมคลองดําเนินสะดวก ตําบลประสาทสิทธแ อําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี ระหวางวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559 เปๅนโครงการที่จัดขึ้นโดยทําการสํารวจและเก็บขอมูลใน
พ้ืนที่ แลวนํามาวิเคราะหแศักยภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือทราบถึงปใญหา ที่จะนํามาสูการคนหาแนว
ทางการแกปใญหา กระบวนการเก็บขอมูลไดใชเทคโนโลยีเปๅนเครื่องมือในการวิเคราะหแและสรางผลงาน ไดแก 
กลองถายภาพ เครื่องบันทึกเสียงและโทรศัพทแมือถือ เพ่ือใชในการบันทึกขอมูลและทําการสรางผลงานออกมา
ในรูปแบบสื่อ เพ่ือเปๅนการกระตุนสํานึกรักบานเกิดและเห็นคุณคาของถิ่นเกิดของตนเองมากขึ้น การถายภาพ
แลวนําภาพมาเรียงรอยถอยคําตางๆ โดยใชคําพูดของคนในพ้ืนที่มาเรียบเรียงลงบนภาพถายแลวจัด
นิทรรศการ “ภาพถายแทนใจ”  เปๅนการใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) ประเภท การเลาเรื่อง 
(Story Telling) ในการทํากิจกรรม จากนั้นทําการวัดผลสําเร็จดวยการเผยแพรทางอินเตอรแเน็ต ซึ่งพบวา แม
จะเปๅนชวงเวลาสั้นๆ โครงการนี้กลับไดรับความสนใจจากคนในชุมชนอยางมาก และไดชวยใหคนทั่วไปไดรูจัก
ชุมชน ประวัติศาสตรแของชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะไดกระตุนใหคนในชุมชนเกิดความรัก หวงแหนและ
ตระหนักท่ีจะรักษาชุมชนไว ดวยการรวมกันสรางสรรคแกิจกรรมตางๆ ใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
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บทสรุป  
การขาดแคลนกําลังคนภาคอาชีวศึกษาที่มีความรูความสามารถทั้งทักษะฝีมือและความรูทางวิชาการ 

จึงเกิดการจัดการความรูโครงการสะเต็มสําหรับผูเรียนระดับอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาภาครัฐสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการทางดานวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ และคณิตศาสตรแ 
เปๅนฐานในการจัดการเรียนการสอน จึงไดมีการทําคายสะเต็มศึกษา โดยสรางทีมงานและจัดกิจกรรมใหผูเรียน
ผานฐานการเรียนรู  4 ฐาน โดยแตละฐานเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต การสรางความรวมมือสถานศึกษาระหวาง
อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยมีการสรางทีมในการรวมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีกิจกรรมดังนี้ จัดคาย
ทั้งหมด 4 ครั้ง ในระดับประถมศึกษา (อาจารยแ 100 คนและนักเรียน 500 คน) มัธยมศึกษาจํานวน 2 คาย 
(นักเรียน 532 คน)  อาชีวศึกษาจํานวน 2 คาย (นักเรียน 673 คน) และมีการยกระดับการจัดคายรวมกับ
บริษัทเชฟรอนและคีนันแหงเอเชีย ภายใตโครงการ “สนุกวิทยแ พลังคิด เพ่ืออนาคต” STEM for TVET CAMP 
2016 วันที่ 17–25 กุมภาพันธแ 2559 จํานวน 4 สถาบัน รวม 1,205 คน ไดแก เชียงดาววิทยาคมจํานวน 240 
คน แมอายวิทยาคมจํานวน 292 คน เทคนิคเชียงรายจํานวน 523 คน  เทคนิคแพรจํานวน 150 คน  จากการ
จัดคาย STEM เชิงปฏิบัติที่ผานมาประสบความสําเร็จ อาจารยแที่เขารวมคาย STEM มีการนําความรูที่ไดไป
ปรับใชในการเรียนการสอนของตนเอง และมีอาจารยแบางทานไดรับรางวัล อาทิ อาจารยแผูนําความรูเกี่ยวกับ 
STEM ไปใชผานการทําวิจัย การนําเสนอผลงาน รางวัลครูดีเดนและการทํางานรวมกับภายในองคแกร และ
ภายนอกองคแหรือภาคธุรกิจ เปๅนตน    

 

ค าส าคัญ: สะเต็มศึกษา  การบูรณาการ  การจัดการความรู  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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Summary 
   

There is a problem of human resources shortage in vocational education. As a result, 
the government has made a real effort to strengthen STEM education which emphasis on 
Science, Technology, Engineering, and Mathematics. The vocational education has shown 
the shortage of skilled STEM workers in vocational education and training teaching by 
integrating STEM is based on teaching such as the STEM camping. The vocational education 
team was created activities for four learning stations. Each station has about the occupation 
in the further. To maintain its competitiveness as the top innovating education in Thailand, 
there is teachers team between university and vocational school graduates. They establish 
activities by camping as follows. First, camping time in primary school (100 teachers and 500 
students), second time in high school (532 students), third time vocational education (673 
students), and launching relation campaign  “Enjoy Science” by STEM  with Kenan Institute 
Asia and Chevron Thailand  (STEM for TVET CAMP 2016) during 17-23 February 2016 included 
4 schools  (1,205 students): 1) Chiangdao Wittayakom School (240 students), 2) Mae-Ai 
Wittayakom School (292 students), 3) Chang Rai Technical College (523 students), and 4) 
Phrae Technical College (150 students).  As the camping practiced at successful STEM 
schools in a team. We found teachers, who had to attend in this camping, used STEM 
techniques when they teach in their classrooms. Especially, some teachers received awards, 
for example, awards to teachers, STEM Conference, cooperated with an internal and 
external organization and the Thai government.  
 

Key words : STEM Education, Integration, Knowledge Management,  21st Century Skills 
 

บทน า  
 

ปใจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการระหวางวิชาพ้ืนฐานไดแก วิทยาศาสตรแ (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตรแ (Engineering) และคณิตศาสตรแ (Mathematics); (STEM) ซึ่ง
กิจกรรมดังกลาวไดรับการสนับสนุนการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะสถาบันอาชีวศึ กษาที่ตองการผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะในวิชาชีพและความรูทางวิชาการ ดวยความตองการแรงงานฝีมือวิชาชีพของภาคอุตสาหกรรม
จึงทําใหเกิดโครงการที่สนับสนุนงบประมาณทั้งนี้  กิจกรรมการเรียนที่ เปลี่ยนการสอนวิทยาศาสตรแ 
คณิตศาสตรแ และเทคโนโลยีในหองเรียนใหสอดคลองกับแนวคิดสะเต็มศึกษามีวิธีการดังนี้  

1. เชื่อมโยงเนื้อหาวิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแ เทคโนโลยี สูโลกความเปๅนจริงปใจจุบัน เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูที่บูรณาการระหวางกันกับเนื้อหาในทุกวิชา เปๅนการเพ่ิมทักษะการเรียนและการทํางานที่แทจริง  



208 
 

2. การสืบเสาะหาความรู การจัดการเรียนการสอนตามหลักการทางวิทยาศาสตรแ ผูเรียนจะตองรูจัก
สืบคนวิธีการคนหาทางแกปใญหาจากฐานขอมูลที่เชื่อถือได สามารถอางอิงในทางสากล และวิธีการสืบเสาะ
ความรูตองเปๅนไปตามคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน  

3. การเรียนรูโดยใชโครงงานเปๅนฐาน เปๅนการสรางโจทยแปใญหาจากสอนสูผูเรียนซึ่งบางครั้ง สามารถ
กําหนดปใญญาจากผูเรียนดวยกันภายในกลุมได เปๅนการเนนการทํางานเปๅนทีม ตั้งแตการกําหนดโจทยแจนถึง
การแนวทางแกไข 

 4. การสรางสรรคแชิ้นงาน เปๅนหนึ่งในทักษะในศตวรรษท่ี 21 ที่ตองปลูกฝใงใหแกผูเรียน เพ่ือทําใหเกิด
ความแตกตางของชิ้นงานและเพ่ิมมูลคาของชิ้นงานนั้น 

 5. การมุงเนนทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวยทักษะการเรียนรูและสรางนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) ตามกรอบแนวคิดของ Partnership for 21st Century Skills ที่
ครอบคลุม 4C คือ Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษแ) Communication (การสื่อสาร) Collaboration 
(การทํางานรวมกัน) และ Creativity (การคิดสรางสรรคแ) ดังจะพบวาการกิจกรรมตั้งแตการสรางทีมในการ
แกไขโจทยแปใญหาเปๅนการสนับสนุนทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนดวยกันทั้งสิ้น  

6. การสรางการยอมรับและการมีสวนรวมจากชุมชน เนื่องจากการเรียนรูในปใจจุบันจะตองเปๅนการ
เรียนรูที่สามารถนําไปปฏิบัติงานจริงกับสาธารณะชนซึ่งไดแกชุมชนโดยรอบ ดังนั้นผูเรียนจึงตองไดรับการ
ฝึกฝนใหทํางานที่เปๅนที่ยอมรับของชุมชนเพื่อสงเสริมการทํางานที่ถูกตองตามหลักกฎหมายของสังคม  

7. การสรางการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น  
8. การเรียนรูอยางไมเปๅนทางการ (informal learning) การเรียนรูดังกลาวทําใหเกิดการคิดนอก

กรอบของผูเรียน สงเสริมและสรางสรรคแการทํางานเชิงการคิดสรางสรรคแ 
 9. การเรียนรูตามอัธยาศัย (non-formal learning) เปๅนการสรางการเรียนรูจากความสนใจทําให

เกิดความอยากรู ใครที่จะเรียนรู เกิดจากความสนใจภายในบุคคลซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Long Life Learning) เชนกัน ในการนี้ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนการเรียนแบบสะเต็มศึกษาซึ่งฐานการศึกษา
ที่สําคัญทําใหเกิดองคแกรแหงการเรียนรูของอาชีวศึกษาจะตองมีการเริ่มตนจากการสรางชุมชนนักปฏิบัติที่เปๅน
หนวยในการสนับสนุนใหเกิดการดําเนินการตามยุทธศาสตรแของประเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดจัดใหมีคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดานการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษาสําหรับการศึกษาภาคอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบดวยคณาจารยแจากหลากหลายศาสตรแ
ไดแก สาขาวิศวกรรมศาสตรแ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาศิลปกรรม เพ่ือใหเกิดทีมการทํางานในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมที่ทําใหเกิดการยกระดับการจัดการเรียนการสอนทางอาชีวศึกษาผานกิจกรรมโครงการ 
STEM RMUTL ทั้งนี้วิธีการดําเนินงานของกลุมงานที่ขับเคลื่อนดังกลาวมีดังหัวขอถัดไป 
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วิธีการด าเนินงาน  
วิธีการดําเนินการของการสรางการเรียนรูแบบสะเต็ม ใชพ้ืนฐานของทฤษฎีวินัยขอที่ 5 (The Fifth 

Discipline) ซึ่งทฤษฎีนี้เปๅนการสรางองคแกรแหงการเรียนรู เนนการวางแผนการเรียนรูในองคแกรโดยการคิดทุก
ระบบ (Systems Thinking) เพ่ือใหองคแกรตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดทันตอสภาพแวดลอมและการ
เปลี่ยนแปลง โดยเนนการสรางคน ใหเกิดความสมดุล การพัฒนาขีดความสามารถและการคาดการณแลวงหนา
เพ่ือหนวงเวลาไมใหเกิดเหตุการณแที่สงผลกระทบตอองคแกร ดังแสดงในภาพที ่1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 วิธีการดําเนินการของการสรางการเรียนรูแบบสะเต็ม 

1. การครองงานของแตละบุคคล (Personal Mastery) ไดแก คณาจารยแแตละคนรูหนาที่ของตนเอง 
มีความเชี่ยวชาญชํานาญวิชาการและวิชาชีพตนเอง 

 2. การสรางทัศนคติในการเรียนรู (Mental Model) ไดแก มีการฝึกแยกแยะระหวางความเชื่อกับสิ่ง
ที่อธิบายและพิสูจนแได เปิดใจทีมงาน รับฟใงความคิดเห็น 

 3. การสรางวิสัยทัศนแรวม (Shared Vision) ไดแกการสรางวิสัยทัศนแสวนบุคคลรวมกัน และเรียนรูซึ่ง
กันและกัน ใหอิสระในการเลือกสิ่งที่แตละคนในทีมงานตองการซึ่งไมจําเปๅนตองเหมือนกัน มีการยอมรับความ
จริงที่เผชิญในปใจจุบัน 

 4. การเรียนรูที่จะเรียนรูเปๅนทีม (Team Learning) ไดแกการสนทนา การถกเถียง การตอสูกับความ
จริงหนางาน คนหาสิ่งที่ขาดหาย ตองเรียนรูดวยกัน โดยเฉพาะตองพยายามฝึกฝนวาทํางานตางๆ ใหบรรลุผล
ตองทําอยางไร 

 5. การคิดหลายระบบ (Systems Thinking) คือการมีผูนําที่เปๅนผูออกแบบทีมทํางานซึ่ง
เปรียบเสมือนองคแกร (Learner as Designer) ซึ่งตองวางแผนในการเรียนรูโดยใชเครื่องมือคิดทุกระบบพรอม
กัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูในการทํางานที่ดี เพ่ือใชกันเรียนรูทุกระบบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
 การดําเนินงานใชกิจกรรมคาย STEM for TVET CAMP ผานฐานการเรียนรูจํานวน 4 ฐาน ไดแก
การจัดกิจกรรม แบงออกเปๅน 4 ฐานการเรียนรู ไดแก 1) Smart Dam 2) ฐานSmart home & Smart farm 
3) Smart Food Technology  4) Smart Automotive Part เปๅนการสรางกิจกรรมที่ตอบโจทยแอาชีพ ดาน
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เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแและชิ้นสวน  อุตสาหกรรมยานยนตแและ
ชิ้นสวน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังตอไปนี้ 
ฐานที่ 1 Smart Dam 
 นักเรียนไดเรียนรูหลักการ การออกแบบ การสงจายน้ํา จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งไดเร็วที่สุดและ
ตองไมรั่ว ลงทุนนอยที่สุด  ผูเรียนใชทักษะของ STEM เพ่ือใหไดเปูาหมายภายใตเงื่อนไขและขอจํากัด การ
ลงทุน การสงน้ําผานสิ่งขีดขวาง การสงน้ําระบบกึ่งอัตโนมัติ อัตโนมัติ การสงน้ําระบบยอนกลับ และการสงน้ํา
แบบไหลวน เพ่ือใหนักเรียนไดใชความคิดสรางสรรคแ ในการออกแบบ การแกไขปใญหา การทํางานเปๅนทีม ได
อยางสนุกสนานไปกับเกม ดังแสดงในภาพที ่2 
 
 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 2 การสรางการเรียนรูแบบสะเต็มฐานที่ 1 Smart Dam 
 

ฐานที่  2 Smart home & Smart farm  
 นักเรียน เรียนรู กับ อุปกรณแตรวจจับหรือเซ็นเซอรแตาง ๆ เพ่ือนํามาใชในการออกแบบ สราง
แบบจําลองจองฟารแมในอนาคตหรือที่อยูอาศัยที่ตอบโจทยแในอนาคต ความทันสมัย ความสะดวกสบาย การ
ดูแลสุขภาพ การดูแลผูสูงอายุ ผานการสืบคนขอมูลทางอินเตอรแเน็ต การออกแบบโมเดลจําลอง  การทํางาน
เปๅนกลุม และรูจักกลาแสดงออกโดยการนําเสนองานดังแสดงในภาพที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การสรางการเรียนรูแบบสะเต็มฐานที่ 2 Smart home & Smart farm 
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ฐานที่ 3 Smart Food and Technology 

 นักเรียน เรียนรู การเลือกวัสดุดิบที่มีคุณภาพ การคัดขนาดของวัตถุดิบจากไขไก นักเรียนไดเรียนรู
กระบวนการแปรรูปที่สามารถเพ่ิมมูลคาและคงคุณภาพ ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑแที่เหมาะสม 
นักเรียนไดออกแบบโมเดลของรานคาหรือกระบวนการผลิตและนําเสนอดังแสดงในภาพที ่4 
 
                                

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การเรียนรูแบบสะเต็มฐานที่ 3 Smart Food and Technology 
ฐานที่ 4 Automotive Part 

 นักเรียน เรียนรู การออกแบบรถแขงเพ่ือใหรถแขงวิ่งไดเร็วที่สุดและใชเวลาผานระบบเซนเซอรแ
นอยที่สุด ทั้งนี้นักเรียนสามารถเรียนรูในการออกแบบในสวนตางๆ เชน ลอ การถวงน้ําหนักที่เหมาะสม 
ตําแหนงของการถวงดวยการทดลองแลวจดบันทึกถึงผลการทดลองและใหอธิบายเหตุผลเพ่ือใหนักเรียนไดใช
ความคิดสรางสรรคแในการออกแบบ การแกไขปใญหา การทํางานเปๅนทีม ไดอยางสนุกสนานไปกับเกม ดังแสดง
ในภาพที ่5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การสรางการเรียนรูแบบสะเต็มฐานที่ 4 Automotive Part 
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 ซึ่งการสรางกระบวนการเรียนรูดังกลาว เปๅนการทํางานรวมกันระหวางครูโรงเรียนอาจารยแจาก
มหาวิทยาลัยและนักเรียนของโรงเรียนทําใหเกิดการเรียนรูและแลกเปลี่ยนความคิด มุมมองการทํางาน 
กิจกรรมการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การสรางทีมงานเพ่ือถายทอดกิจกรรมเปๅนพ่ีเลี้ยงกิจกรรม มีการ
ทบทวนหลังการทํางานของทีมทุกวันที่สิ้นสุดการจัดคาย (After Action Review) สิ่งเหลานี้จะทําใหการเกิด
องคแกรแหงการเรียนรู 

 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ในการจัดคายกิจกรรมทั้ง 4 ฐานการเรียนรูทางทีมงานไดทําการเก็บผลของผูเรียนผานแบบสอบถาม
สําหรับการประเมินการเรียนรูทั้ง 4 ดาน Science Technology Engineering และ Mathematics เพ่ือ
นํามาใชในการสะทอนถึงการตระหนักในการรับรูของนักเรียนที่เขาอบรมในคายสําหรับเปๅนตัวบงชี้ในการ
พัฒนากลไกในการเรียนการสอนของโรงเรียนตอไปได 

 

 

ภาพที่ 6 ทักษะการใช STEM ของนักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 

 

ภาพที่ 7 ทักษะการใช STEM ของนักเรียนโรงเรียนแมอายวิทยาคม 
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ภาพที่ 8 ทักษะการใช STEM ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

 

 

รูปที่ 9 ทักษะการใช STEM ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคแพร 
 

 จากผลการวิเคราะหแดังแสดงในรูปที่ 6-9 พบวา นักเรียนจากสถานศึกษาทั้ง 4 แหง มีทักษะการใช 
STEM ปานกลางโดยทุกโรงเรียนจะใชทักษะทางคณิตศาสตรแนอยที่สุด รองมาคือทักษะดานวิทยาศาสตรแ 
สําหรับทักษะการประยุกตแใชทางวิศวกรรมศาสตรแมีมากกวาทักษะอ่ืน แตทักษะที่นักเรียนมีมากที่สุดคือทักษะ
การใชเทคโนโลยี สําหรับพฤติกรรมการใชทักษะหากเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนมัธยมกับนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญคือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมจะมีความถนัดดานการ
ออกแบบโครงราง โครงงานและมีทักษะการนําเสนอไดดีกวานักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคแตนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคแสดงออกถึงการลงมือทํางานมากกวา การรางโครงงาน สําหรับรูปแบบโครงงานที่นําเสนอของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมจะแสดงออกในแนวจินตนาการมากกวา แตนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจะแสดงออกถึง
โครงงานที่อยูบนพื้นฐานของความเปๅนจริงในชีวิต 
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 แนวทางในการสงเสริมใหนักเรียนมีการใชทักษะดานสะเต็มใหมากขึ้น ไดแกการสงเสริมใหใชทักษะ
ดานคณิตศาสตรแและวิทยาศาสตรแใหเปๅนฐานและเพ่ิมสัดสวนในโครงงานในมากขึ้น อาจไดจากการเพ่ิมเงื่อนไข 
โจทยแใหนักเรียนไดคิด สําหรับการประยุกตแใชซึ่งเปๅนทักษะดานวิศวกรรมศาสตรแ นักเรียนสามารถทําไดดี 
พอสมควรอยูแลว เชนเดียวกับทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการดําเนินการพบวาคาย STEM for TVET CAMP สรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียนทั่วประเทศไม
ต่ํากวา 1,000 คน สรางครูตัวคูณเพ่ือเปๅนวิทยากรการทํากิจกรรมสะเต็มทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษาไมต่ํากวา 2,000 คน มีความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองคแกรรวมมือ 
(Public Private and Partnership) และเผยแพรระดับชาติจํานวน 1 เรื่อง ระดับนานาชาติจํานวน 1 เรื่อง 
เพจ STEM for TVET CAMP ซึ่งเปๅนเพจบนเฟสบุ฿คมีผูชื่นชอบใหการติดตามอยางสม่ําเสมอจํานวน 2,731 คน  
ไดรับการคัดเลือกใหเปๅนตัวอยางที่ดีโดยเผยแพรงานผานสื่อประชาสัมพันธแภาพยนตรแโฆษณาโทรทัศนแ และสื่อ
ทางอินเตอรแเนต มีผูเขาชมสูงสุด 2,257,037 ครั้ง   

ปใจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จไดแกการทํางานเปๅนทีมประกอบดวย 1. การมีผูนําคณะทํางานที่
สามารถประสานงานกับทุกคนและไดรับการยอมรับดวยหัวใจ 2. การสรางคณะทํางานที่เปๅนการรวมตัว
ของสหสาขาวิชา 3. การมอบหมายใหใหแกคณะทํางานโดยพิจารณาจากความรูความสามารถความถนัดงาน 
4. การเปิดโอกาสใหคณะทํางานไดนําเสนองานโดยหัวหนาคณะทํางานทําหนาที่คอยกํากับดูแลงานในลักษณะ
พ่ีเลี้ยง 5. การไดรับการสนับสนุนทุนจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชน  

ปใญหาอุปสรรคในการทํางานชวงแรกของการทําคายคือ ระยะเวลาการทํางานที่จํากัด และการ
เบิกจายงบประมาณที่ไมทันตอการทํางาน ซึ่งแนวทางการแกไขคือการชวยกันสรางขวัญและกําลังใจตอกันทั้ง
ผูนําและคณะทํางานที่ตองตอสูผาฝในเหตุการณแที่เกิดทันทีทันใดใหทันทวงทีดวยเปูาหมายเดียวกัน การทบทวน
การทํางานหลังการจัดกิจกรรมทุกวันเมื่อเสร็จสิ้นงาน เพ่ือใหทราบปใญหาที่เกิดขึ้นระหวางกิจกรรม แนว
ทางการแกไขปใญหาของแตละคน การปรับความเขาใจระหวางทีมงานเพ่ือปรับแนวคิดการทํางานใหอยูใน
ทิศทางเดียวกัน 

 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ความสําเร็จของโครงการ STEM for TVET CAMP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เกิด

จากการทํางานเปๅนทีมของคณะทํางาน การใชวิธีการถายทอดความรูผานกิจกรรมและการใชวิธีพ่ีเลี้ยงในการ
กํากับการทํางาน ผลการทํางานทําใหเกิดผูเรียนที่ไดรับถายทอดความรูทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ครูอาจารยแที่จะเปๅนผูถายทอดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลักษณะสะเต็มศึกษา (STEM) การไดรับความ
รวมมือกับองคแกรทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเปๅนการเปิดโอกาสใหเกิดการเรียนรูแบบตลอดไป สรางให
เกิดตัวอยางท่ีดี และทําใหเกิดองคแกรแหงการเรียนรู  
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UTK English Camp: Coaching and Counseling  
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บทสรุป 

 โครงการคายภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดดําเนินการมาแลวทั้งสิ้น 8 
ครั้ง โดยมีมีวัตถุประสงคแเพ่ือ1) ใหนักศึกษานําความรูดานภาษาอังกฤษไปเผยแพรใหเกิดประโยชนแตอผูอ่ืน 2) 
พัฒนาทักษะการฟใง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและเจตคติของผูเขารวมโครงการ 3) เกิดทักษะในการ
แกปใญหาและการทํางานรวมกัน และ 4) ปลูกฝใงจริยธรรมดานจิตอาสาใหกับนักศึกษาผูรวมโครงการ โดย
ดําเนินโครงการตามตามวงจรประกันคุณภาพ PDCA ซึ่งทําใหกระบวนการดําเนินงานของโครงการประสบ
ความสําเร็จเปๅนอยางดี อยางไรก็ตามพบวา นักศึกษาบางสวนที่จะทําหนาที่ตางๆ ในการดําเนินงานคาย
ภาษาอังกฤษทั้งฝุายวิทยากรและฝุายสนับสนุนตางๆ ยังขาดทักษะในการทํางาน ดวยเหตุนี้ผูดําเนินงานจึงได
ดําเนินการฝึกฝนนักศึกษาเหลานั้นโดยใชเครื่องมือการจัดการเรียนรูประเภท การสอนงานและการเปๅนพ่ีเลี้ยง
มาใชในการฝึกฝนนักศึกษาที่ยังไมมีประสบการณแในการจัดคายภาษาอังกฤษ ดานการสอนงานนั้นเปๅนการ
ดําเนินงานโดยใหรุนพ่ีที่มีประสบการณแในการจัดคายภาษาอังกฤษเปๅนผูสอนงานนักศึกษาที่ยังไมมี
ประสบการณแ ภายใตการใชแนะนําของอาจารยแที่รับผิดชอบโครงการที่ทําหนาที่เหมือนพ่ีเลี้ยงผลการ
ดําเนินงาน พบวา นักศึกษาที่ไดรับการฝึกมีความพึงพอใจตอการจัดการความรูดวยวิธีการสอนงานและการ
เปๅนพ่ีเลี้ยงในระดับมาก เปๅนสวนใหญ นักศึกษามีสมรรถนะการดําเนินงานคายภาษาอังกฤษทั้งในดาน การ
สอนภาษาอังกฤษ ทักษะการแกปใญหาและการทํางานรวมกัน ภายหลังการฝึกสูงกวากอนการฝึกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ (P < 0.01) ผลการดําเนินโครงการแสดงใหเห็นวา การสอนงานและการเปๅนพ่ีเลี้ยงเปๅน
แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆเพ่ือใชในการพัฒนานักศึกษาของตนดานทักษะกระบวนการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ: คายภาษาอังกฤษ  การสอนงาน  การเปๅนพ่ีเลี้ยง 
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Summary 

 The UTK English Camp has been conducted for eight times with the purposes to 1) 
enhance UTK students to use their English language knowledge to teach students in remote 
areas; 2) develop participants’ English language skills; 3) promote UTK students’ problem-
solving and team working skills, and 4) provide UTK students opportunities to raise their 
public consciousness. PDCA cycle was administered to make the project successful. 
However, some UTK students who managed the project including English language trainers 
and project supporters were inadequate of working skills. Consequently, KM Tools consisting 
of Coaching and Mentoring were used to train these inexperienced UTK students. According 
Coaching technique, seniors coached those new staff while EIC teachers were accountable 
for mentoring process. The findings revealed that the coachees’ opinion towards the 
Coaching and Mentoring processes were at the high level.  
The UTK students’ competencies in English language teaching, problem solving and 
cooperative working skills were significantly higher than before at the 0.01 level. As the 
results shown above, it can be claimed that coaching and mentoring model is  one of the 
good practices to be a model for other institutions to apply this practice to develop their 
students’ working skills effectively.  
 

Key words: English Camp, Coaching, Mentoring 
 

บทน า 

 ในศตวรรษท่ี 21 ลักษณะของผูเรียนจะมีความแตกตางจากผูเรียนในอดีต กลาวคือเปๅนผูเรียนมีอิสระ
ที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ มีลักษณะเฉพาะของตน เปๅนตัวของตัวเองและสรางสรางปฏิสัมพันธแกับผูอ่ืน มีความ
รวมมือและสัมพันธแเปๅนสวนหนึ่งของทุกกิจกรรม (ไสว ฟใกขาว, 2559)  
ดวยเหตุนี้รูปแบบวิธีการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณแและ
ความตองการของสังคมในปใจจุบัน นักศึกษาควรมีโอกาสฝึกฝน มีประสบการณแตรงในสถานประกอบการโดย
ความรวมมือของภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมอยางใกลชิด มุงเนนกิจกรรมที่กอใหเกิดศีลธรรม จริยธรรม 
จิตสํานึกท่ีเสียสละตอสวนรวม ซึ่งแนวทางของกิจกรรมดังกลาวจะตองเปๅนกิจกรรมที่ผูพบเห็นแลวเกิดศรัทธา
อยากเขารวม เปๅนกิจกรรมที่เปๅนแบบอยางของการประหยัด ผูนํากิจกรรมจะตองเปๅนแบบอยางทั้งการแตงตัว
และความประพฤติ เปๅนกิจกรรมที่รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มีรูปแบบการดําเนินงานตามแบบฉบับ
ของกลุม / องคแกร ตามเอกลักษณแของทองถิ่นแตละแหง นอกจากนี้ ผูเขารวมแลวรูสึกอบอุน มั่นใจ เคารพใน
สิทธิเสรีภาพของสมาชิกแตละคน เปๅนกิจกรรมที่มีการเตรียมการ มีการกําหนดรูปแบบจุดประสงคแชัดเจน 
กิจกรรมนั้นจะตองไมลามกอนาจาร ไมมีการเสพยแของมึนเมา และทายที่สุดเปๅนกิจกรรมที่กอใหเกิด
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ประสบการณแ เขาใจปใญหาสังคม มีความรูรอบตัวและเกิดประโยชนแตอสังคมโดยรวม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) 

จากแนวทางและขอควรคํานึงถึงขางตน พบวา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลป
ศาสตรแไดดําเนินโครงการ “คายภาษาอังกฤษสอนดวยใจใหนองเกง” มาทั้งสิ้น 8 ครั้ง ตั้งแตปีการศึกษา 2551 
โดยมีลักษณะการดําเนินงานโดยใหนักศึกษาบูรณาการความรูความเขาใจดานภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการ
ดําเนินการจัดคายภาษาอังกฤษใหกับเยาวชนในตางจังหวัด ซึ่งโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคแเพ่ือใหนักศึกษา
นําความรูทางดานภาษาอังกฤษไปเผยแพรใหเกิดประโยชนแตอผูอ่ืนพัฒนาทักษะทางดานการฟใง พูด อาน เขียน
ภาษาอังกฤษของผูเขารวมโครงการใหดีขึ้นเพ่ือสรางสัมพันธไมตรีและความสามัคคีระหวางผูเขารวมโครงการ
และผูจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะของผูจัดกิจกรรม และผูเขารวมโครงการเพ่ือเปๅนการ
บริการวิชาการและเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเพ่ือปลูกฝใงจริยธรรมดานการเสียสละและจิตอาสาใหกับ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

จากการดําเนินการจัดคายภาษาอังกฤษมาทั้งสิ้น 7 ครั้ง พบวา นักศึกษาที่เขารวมโครงการยังขาด
ความรูความเขาใจในกระบวนการทํางาน ขาดทักษะการแกปใญหาและการทํางานรวมกัน ดวยเหตุนี้ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลจึงไดนํารูปแบบการจัดการความรูไดแก การสอนงาน (Coaching) และ การ
เปๅนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) มาใชในการพัฒนานักศึกษารุนนองที่ยังไมมีประสบการณแในการดําเนินการคาย
ภาษาอังกฤษครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนยามชุมวิทยา อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธแ ใหมีทักษะและ
ความสามารถในการจัดการปใญหาดังกลาว ดังแสดงรายละเอียดในการวิธีการดําเนินงาน 
 

วิธีการด าเนินงาน 

 ในการดําเนินงานฝึกนักศึกษาผูยังไมมีประสบการณแในการดําเนินงานคายภาษาอังกฤษ สอนดวยใจให

นองเกงครั้งท่ี 8 นี้ ไดใชเทคนิคการจัดการความรูแบงเปๅนสองประเภท ไดแก  

1. การสอนงาน (Coaching)  

2. การเปๅนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 

 การสอนงานนั้น ไดดําเนินงานโดยใหนักศึกษารุนพ่ีที่มีประสบการณแในการจัดคายภาษาอังกฤษเปๅน

ผูสอนงานใหกับรุนนองที่ยังไมมีประสบการณแ สวนในการจัดการความรูโดยวิธีการเปๅนพ่ีเลี้ยงนั้น ดําเนินงาน

โดยใหอาจารยแที่มีความเชี่ยวชาญในแตละสวนใหคําปรึกษา ชี้แนะ เปๅนพี่เลี้ยงใหแกนักศึกษาในการทํางาน ดัง

แสดงไวในภาพประกอบ ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้โดยใช้วิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อฝึก 

 

    นักศึกษาดําเนินงานคายภาษาอังกฤษ 

1. การสอนงาน (Coaching) 
การจัดการความรูโดยวิธีการสอนงานมีวิธีในการดําเนินงานตามรูปแบบของเรนทัน (Renton, 2009) 

โดยมีวิธีการดําเนินงานดังนี้  
1. กําหนดหัวขอ ตกลงในเรื่องผลลัพธแเปูาหมายที่ตองการ ทําความเขาใจในวิธีการระหวางการสราง

ขบวนการการเปลี่ยนแปลง 
ในขั้นตอนการดําเนินงานนี้ นักศึกษาที่เคยมีประสบการณแและคณาจารยแที่ปรึกษาคายภาษาอังกฤษ 

ไดแบงนักศึกษาออกเปๅนแตละฝุายที่ตองรับผิดชอบ และ ใหแตละสวนมีหัวหนาฝุาย (head)  1 คน ซึ่งเปๅนรุน
พ่ีในสาขาและมีลูกทีมเปๅนรุนนอง ในลําดับขั้นตอนนี้หัวหนาฝุายจะตองบอกคุณสมบัติของลูกทีมที่ฝุายตองการ
วาควรมีลักษณะอยางไร ซึ่งมีท้ังสิ้นดวยกัน 7 ฝุาย ประกอบดวย 

 1.1 ฝุายวิชาการ มีบทบาทหนาที่ในการสอนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมทางภาษา จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณแสื่อการสอน ฯลฯ 

 1.2 ฝุายสันทนาการ มีบทบาทหนาที่ในการสรางความบันเทิง ลดความเครียด ละลาย
พฤติกรรมของผูเขาอบรม   

 1.3 ฝุายดูแลนักเรียนที่เขารวมโครงการ ซึ่งคําท่ีใชติดปากในกลุมของนักศึกษาที่ออกคาย
ภาษาอังกฤษคือ พ่ีเทค (Take care) ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการใหคําปรึกษา ดูแลนักเรียนที่เขารวมโครงการ
ตลอดการดําเนินงานการจัดคายภาษาอังกฤษ 

 1.4 ฝุายสวัสดิการ มีหนาที่ในการจัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการใหบริการดานตางๆ 

ในคายภาษาอังกฤษ อาทิ การจัดการดานอาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค ฯลฯ เพื่อใหการดําเนินโครงการเปๅนไป

ดวยความราบรื่นและปลอดภัย 

นกัศกึษารุ่นพ่ีที่มีประสบการณ์ใน

การด าเนินงานคา่ยภาษาองักฤษ 
Coaching 

นกัศกึษารุ่นน้องที่ไมม่ีประสบการณ์

ในการด าเนินงานคา่ยภาษาองักฤษ 

Mentoring 

(อาจารย์ในแตล่ะฝ่าย) 
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 1.5 ฝุายอาคารสถานที่ มีบทบาทหนาที่จัดเตรียมสถานที่ในการประกอบกิจกรรม ทั้งการจัด
กลุมสัมพันธแ กิจกรรมการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษ การเลนเกมสแภาษาอังกฤษ กิจกรรม Walk Rally 
กิจกรรมรอบกองไฟ ฯลฯ 

 1.6 ฝุายโสตทัศนูปกรณแ มีบทบาทในการจัดเตรียมความพรอมดานสื่อทัศนูปกรณแที่ใชในการ
จัดกิจกรรม ไดแก สื่อวีดิทัศนแ เพลง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 

 1.7 ฝุายทะเบียน มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการดานเอกสารทั้งหมด ไดแก เอกสาร
ลงทะเบียน ปูายชื่อ ประกาศนียบัตร สําหรับผูเขารับการอบรม  

2. การประเมินตนเองของโคชชี่เพ่ือสรางการตระหนักรูและยอมรับในดานที่เปๅนจุดเดนจุดแข็งของ
ตนเอง  

 2.1 การประเมินตนเองโดยใชแบบสอบถาม ในขั้นตอนนี้ โคชชี่แตละคนจะพิจารณาตนเองวา
มีคุณสมบัติตรงกับฝุายใด ซึ่งมีการจัดทําแบบสอบถามตามแนวคิดของ John L. Holland (Holland, 2002)  

 
ตาราง 1 ตัวอยางแบบสอบถามเพ่ือประเมินความถนัดในการทํางานตามแนวคิดของ Holland 
 

รายการ ชอบ ไมแนใจ ไมชอบ 
1. เมื่อคุณเหงาคุณตองการอะไร 

1.1 หาวิธีการแกไขในหนังสือ    
1.2 ไปหาเพื่อนคุยแกเหงา    
1.3 เลนเกมสแหรือเลน Chat ใน Internet    

  

 2.2 การประเมินลักษณะความถนัดโดยการสัมภาษณแ ในขั้นตอนนี้ นักศึกษาที่เคยมี
ประสบการณแในการดําเนินคายภาษาอังกฤษและคณาจารยแรวมกันสัมภาษณแถึงความถนัด ความสนใจของ
นักศึกษาผูยังไมมีประสบการณแในการดําเนินการคายภาษาอังกฤษ เพ่ือวิเคราะหแและประเมินนักศึกษาราย
นั้นๆใหไปปฏิบัติหนาที่ตามฝุายตางๆที่เหมาะสม  

3. สรางความเชื่อม่ันระหวางโคชและโคชชี่- ในขั้นตอนนี้รุนพ่ีที่เคยรวมกิจกรรมคายในปีกอนจะเปูนผู
เลาประสบการณแ นําเสนอภาพจากปีกอน เพ่ือใหรุนนองเกิดแรงบันดาลใจ เกิดพลังในการทํางาน และสราง
ความเชื่อมั่นใหรุนนองมีความมั่นใจวาตนเองสามารถทํางานได 

4. ดําเนินการสอนงาน (Coaching) ตามแนวทางที่ไดกําหนดไว โดยใชทฤษฎี ความรู ประสบการณแ
ตรงของผูสอนงานที่ไดสะสมมาในการฟใง การตั้งคําถาม เพ่ือสะทอนแนวคิดของโคชชี่และใหขอมูลปูอนกลับ 
(Feedback) ตลอดจนกระตุนจูงใจ (Motivate) ใหโคชชี่ดําเนินการตามแผนการตัวเองที่ไดกําหนดไว
ตรวจสอบความกาวหนาปรับปรุงแผนการตามความเหมาะสม โดยแบงการจัดการความรูเปๅนระยะดังนี้ 
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4.1 ก่อนการด าเนินโครงการ 

 การดําเนินงานฝึกใหนักศึกษาที่ยังไมมีประสบการณแในการดําเนินการคายภาษาอังกฤษนั้น 
ไดใชวิธีการใหแตละฝุายประกอบไปดวยผูมีประสบการณแ (Coach) และผูยังไมมีประสบการณแ (Coachee) 
ดําเนินการสอนงานจากกรอบความรูและประสบการณแที่ผูสอนไดรับจากการลงมือปฏิบัติจริงในฝุายของตน
และรายงานความกาวหนาภายใตระบบการเปๅนพ่ีเลี้ยงของอาจารยแ จากนั้นในแต ละฝุายนําเสนอสวนที่
เกี่ยวของกับตนเองใหฝุายอื่นทราบ โดยจะประชุมเพ่ือรายงานความกาวหนาของแตละฝุายในทุกๆสัปดาหแเปๅน
เวลา 8 สัปดาหแ  

 

  

  
 

ภาพที่ 2 กิจกรรมการสอนงาน (Coaching) 

 

4.2 ระหว่างการด าเนินโครงการ 

มีการดําเนินการสอนงานในระหวางการดําเนินโครงการในเมื่อกิจกรรมในแตละวันสิ้นสุดแลว โดย
นักศึกษาผูรับผิดชอบงานในแตละฝุายจะเสนอปใญหาที่ฝุายของตนไดพบจากการทํางานในแตละวัน โดยมี
คณาจารยแและนักศึกษาในฝุายอื่นๆ ชวยกันเสนอแนวทางแกไข ปรับปรุงงานใหเกิดปใญหานอยลงหรือไมใหเกิด
อีกในวันตอไป 

 5. การใชแนวความคิดชื่นชมและเห็นคุณคาในความสําเร็จ  
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ในขั้นตอนนี้โคชจะใหแนวความคิดเชิงบวกและสรางสรรคแ ใหกําลังใจตอโคชชี่ที่เตรียมงานมานําเสนอ
โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือเปๅนประโยชนแของสวนรวม ซึ่งสามารถทําไดในทุกระยะของการ
สอนงาน ทั้งกอนการดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงาน และ หลังการดําเนินงาน  

 
 

 

 

 

 

 

 
2. การเปๅนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 

ตามท่ีไดกลาวไวขางตนวา บทบาทของพ่ีเลี้ยง (Mentor) ไดแก อาจารยแในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสากล ที่รับผิดชอบเปๅนที่ปรึกษาของคายภาษาอังกฤษ สอนดวยใจใหนองเกง โดยบทบาทของพ่ี
เลี้ยงนั้นทําหนาที่เปๅนผูนําของกลุม ใหแนวทางแกกลุมและชวยกําหนดทิศทางของการพัฒนากระบวนการให
ผูรับการฝึก (Mentee) เรียนรูประสบการณแและความรู จากการจัดการความรูโดยใชวิธีการเปๅนพ่ีเลี้ยงมาใชใน
การฝึกนักศึกษาใหมีความสามารถในการดําเนินงานคายภาษาอังกฤษนั้น ไดดําเนินงานตามทรรศนะของ เรน
ทัน (Renton, 2009) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ก าหนดประเด็นในการประชุมพบปะกัน 
การประชุมเปๅนวิธีการหนึ่งที่จะเอ้ืออํานวยใหผูรวมงานไดมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนขอมูล ความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถติดตามงานท่ีไดรับมอบหมาย รวมทั้งมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพ่ือแกไขปใญหา
และตัดสินใจรวมกันในการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ (ฉัตรชัย พรหมนา, 2558) ในการดําเนินการประชุม พ่ี
เลี้ยงไดกําหนดประเด็นในการประชุมกอนการจัดประชุมทุกครั้งผานทาง facebook และ กลุมไลนแ ซึ่ง
นักศึกษาและอาจารยแที่เขารวมโครงการทุกคนเปๅนสมาชิกในสื่อสังคมออนไลนแดังกลาว  

2. กระตุ้นให้กลุ่มแสดงความคิดเห็น 
ในการประชุมและฝึกแตละครั้ง พ่ีเลี้ยงจะมีการใหแตละกลุมนําเสนอความคืบหนา ปใญหาของงานใน

แตละฝุาย หลังจากนั้นจะใหฝุายตางๆ วิพากษแและแสดงความคิดเห็นถึงปใญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งแนวทางแกไข
ปใญหาดังกลาว  

3. ให้ค าปรึกษาเมื่อกลุ่มต้องการ 
การใหคําปรึกษากลุมนั้นยึดหลักการที่วาสมาชิกทุกคนมีสิทธิในความรูสึกของตน ไมตองปกปิดซอน

เรน พ่ีเลี้ยงยังใหการสนับสนุนใหสมาชิกแสดงความรูสึกของตนออกมาและตองเคารพความรูสึกของผูอ่ืนดวย 
ในการใหคําปรึกษากลุมนั้นสมาชิกในแตละฝุายจะตองมุงพัฒนาตนเอง บทบาทของพ่ีเลี้ยงในขั้นตอนนี้คือ

ก่อนการด าเนินงาน 

โค 

ระหวา่งการด าเนินงาน หลงัการด าเนินงาน 

Appreciative Approach 
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กระตุนใหสมาชิกกลุมนําประสบการณแใหม ขอคนพบใหมๆ หรือสิ่งที่ไดเรียนรูนําไปใชในงานในฝุายของตน ใน
การดําเนินงานพ่ีเลี้ยงมีการใหคําปรึกษากลุมทั้งในรูปแบบเปๅนทางการคือการนั่งประชุมในแตละฝุายของตน 
รวมถึงการใหคําปรึกษาผานสื่อสังคมออนไลนแ  

4. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่สมาชิกในกลุ่ม  
 นอกจากการประชุมเพ่ือเตรียมความพรอการใหคําปรึกษาของแตละฝุายผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
คายภาษาอังกฤษตามท่ีกลาวมาแลว พี่เลี้ยงยังเปิดโอกาสใหแตละกลุมนําเสนอความกาวหนา ตลอดจนใหบาง
ฝุายเชน ฝุายวิชาการสาธิตวิธีการสอนทักษะภาษาอังกฤษ ฝุายสันทนาการนํารองเพลงและเตนตอที่ประชุม 
หลังจากการนําเสนอและการสาธิตวิธีการสอนดังกลาว พ่ีเลี้ยงจะเปๅนผูใหขอมูลยอนกลับแกสมาชิกของแตละ
ฝุายเพ่ือชี้ใหเห็นถึงขอดีและขอควรปรับปรุง การดําเนินงานใหขอมูลยอนกลับเปๅนกระบวนการทํางานที่วน
กลับไปมา จนกระทั่งทุกฝุายตกผลึกทางความคิดและนําวิธีปฏิบัติ เทคนิคการสอน การทํากิจกรรมตางๆ 
นําไปใชดําเนินงานจริงในการจัดคายภาษาอังกฤษตอไป  
 

 

 
 

  
 

ภาพที่ 3 กิจกรรมการเปๅนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
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ผลการด าเนินงาน 

 ผูดําเนินงานโครงการขอนําเสนอผลการดําเนินการออกเปๅนสองประเด็น ไดแก  
1. ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการความรูโดยใชวิธีการสอนงานและการเปๅนพ่ีเลี้ยง 
2. ทักษะความสามารถในการดําเนินงานคายภาษาอังกฤษภายหลังผานกระบวนการสอนงาน

(Coaching) และการเปๅนพี่เลี้ยง (Mentoring) 
1. ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการความรูโดยใชวิธีการสอนงานและการเปๅนพี่เลี้ยง 

เพ่ือประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่ไดรับการฝึกใหดําเนินงานในคายภาษาอังกฤษดวยวิธีการ
สอนงาน (Coaching) และ การเปๅนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ผูดําเนินงานไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะหแขอมูลแสดงไวในตาราง 2 
  
ตาราง 2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ ของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีไดรับ 
การฝึกใหดําเนินงานคายภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนงานและการเปๅนพ่ีเลี้ยง 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. รอยละ แปลผล 
1. เขาใจขอบเขตและเปูาหมายของงานที่ฝุายของตน
รับผิดชอบ 

 
4.20 

 
0.45 84.00 

 
มาก 

2. ไดรับรูถึงสถานการณแเปลี่ยนแปลง ปใญหาและ
อุปสรรคที่เกิดข้ึนในการทํางาน 

 
4.25 

 
0.84 85.00 

 
มาก 

3. มีโอกาสรูจุดแข็งและจุดออนของตนเองเพ่ือ
สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
4.15 

 
0.95 83.00 

 
มาก 

4. รูจักวางแผน ลําดับความสําคัญกอน-หลังของงาน 4.20 0.74 84.00 มาก 
5. มีขวัญและกําลังใจ ไมรูสึกวาตนเองทํางานเพียงผู
เดียว 

4.55 0.45 
91.00 

มากที่สุด 

6. รูคุณคาของตนในการทํางานมากขึ้น  4.60 0.55 92.00 มากที่สุด 
7. สามารถทํางานไดบรรลุเปูาหมายตามที่ตั้งไว 4.45 0.89 89.00 มาก 
 

จากตาราง 2 พบวา ผูไดรับการฝึกใหดําเนินงานคายภาษาอังกฤษ มีระดับความคิดเห็นตอการวิธี
จัดการความรูแบบการสอนงานและการเปๅนพ่ีเลี้ยงอยูในระดับสูงทุกรายการ โดยนักศึกษามีความเห็นวาการ
ฝึกโดยวิธีดังกลาวเปๅนการสงเสริมในรูคุณคาของตนในการทํางานมากท่ีสุด (4.60) 
2. ทักษะความสามารถในการดําเนินงานคายภาษาอังกฤษภายหลังผานกระบวนการสอนงาน  (Coaching) 
และการเปๅนพี่เลี้ยง (Mentoring) 

อาจารยแผูรับผิดชอบโครงการไดใชเครื่องมือในการวัดทักษะความสามารถในการดําเนินการคาย
ภาษาอังกฤษ โดยวัดสมรรถนะตางๆ โดยใชเครื่องมือในการวัดสมรรถนะตางๆ ประกอบดวยแบบประเมิน
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ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ แบบวัดความสามารถในการแกปใญหา และแบบประเมินการทํางาน
รวมกัน ผลการวิเคราะหแขอมูลแสดงไวในตาราง 3 ดังนี้ 
 

ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ ทักษะการแกปใญหา และ 
      การทํางานรวมกันระหวางกอนการอบรมและภายหลังการฝึกโดยการสอนงานและการเปๅนพ่ีเลี้ยง 

 

สมรรถนะการดําเนินงาน
คายภาษาอังกฤษ 

การทดสอบ N  
 

S.D. t 

การสอนภาษาอังกฤษ กอนการฝึก 30 22.41 5.72 9.856** 
 หลังการฝึก 30 26.85 6.00  
ทักษะการแกปใญหา กอนการฝึก 46 22.13 11.31 8.251** 
 หลังการฝึก 46 27.95 13.46  
การทํางานรวมกัน กอนการฝึก 46 10.05 8.30 4.523** 
 หลังการฝึก 46 13.48 9.93  
โดยรวม กอนการฝึก 76 54.59 15.74 5.521** 
 หลังการฝึก 76 68.28 12.32  

** มีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.01) 
 

 จากตาราง 3 พบวา นักศึกษามีสมรรถนะในการดําเนินงานคายภาษาอังกฤษทั้งในดานการสอน
ภาษาอังกฤษ ทักษะการแกปใญหา และทักษะการทํางานสูงกวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
แสดงวา การจัดการเรียนรูโดยนําวิธีการสอนงานและการเปๅนพี่เลี้ยงสามารถพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะใน
การดําเนินงานคายภาษาอังกฤษได 
 

สรุปและอภิปรายผล 

 การดําเนินการคายภาษาอังกฤษสอนดวยใจใหนองเกง ดําเนินมาถึงครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนยางชุมวิทยา 
อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธแ โดยไดรับความสําเร็จเปๅนอยางดี มีการนําเสนอกิจกรรมสูสื่อสาธารณะ 
อาทิ หนังสือพิมพแคมชัดลึก (เจน, 2559)  ปใจจัยที่ทําใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จเกิดจากกระบวนการ
ทํางานทําวงจรประกันคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบดวย การวางแผน การดําเนินโครงการ การตรวจสอบผล
การดําเนินการและการปรับปรุงแกไขในสวนที่เปๅนปใญหา (ศุภัทรศิริ สายทอง และ ธีรดา คําพันธแ, 2559) 
นอกจากนี้ยังมีกระบวนการฝึกนักศึกษาที่จะเขารวมดําเนินการโครงการดังกลาวอยางมีระบบ โดยยึดตาม
เครื่องมือจัดการเรียนรูประเภท การสอนงาน (Coaching) และ การเปๅนพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  
 จากผลการศึกษาพบวา นักศึกษาท่ีไดรับการฝึกฝนโดยผานกระบวนการดังกลาวมีความเขาใจขอบเขต
และเปูาหมายของงานที่ฝุายของตนรับผิดชอบ มีความสามารถในการคิดแกปใญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก



226 
 

การทํางานไดรับทราบจุดแข็งและจุดออนของตนเพ่ือสามารถพัฒนาการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสามารถในการวางแผน ลําดับความสําคัญกอนหลังของ และทายที่สุดสามารถทํางานไดบรรลุตาม
เปูาหมายที่วางไว นอกจากนี้นักศึกษาที่ไดรับการฝึกฝนดวยเครื่องมือการจัดการเรียนรูดังกลาวยังมีสมรรถนะ
ในการดําเนินงานคายภาษาอังกฤษในทุกสมรรถนะที่จําเปๅน ไดแก การสอนภาษาอังกฤษ การทํางานรวมกัน
และการแกปใญหา  
 จากที่กลาวขางตนพบวา การสอนงานและการเปๅนพ่ีเลี้ยงสงประโยชนแอยางยิ่งทั้งตอ ผูสอนงานและผู
ไดรับการฝึกฝน ในแงของผูสอนงานนั้น การสอนงานจะชวยแบงเบาภาระงานเนื่องจากผูที่ไดรับการสอนงาน
จะสามารถทํางานไดถูกตองและทํางานตามกําหนดเวลา นอกจากนี้ยังกอใหเกิดเวลาเพียงพอในการปรับปรุง
ระบบงานขั้นตอนและวีการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูสอนงานยังมีโอกาสในการชี้แจงจุดเดนหรือจุดที่
ตองการปรับปรุงเพ่ือใหผูที่ไดรับการฝึกมีโอกาสในการปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้น  สําหรับประโยชนแที่เกิด
กับผูที่ไดรับการฝึกซึ่งไดแกนักศึกษาที่ยังไมมีประสบการณแในการดําเนินการคายภาษาอังกฤษนั้นพบวา ทําให
นักศึกษาเหลานั้นเขาใจขอบเขตและเปูาหมายของงานในแตละฝุาย รูถึงจุดแข็งและจุดอ อนของตนและ
แนวทางในการปรับปรุง  
 กลาวโดยสรุป รูปแบบการจัดการความรูเพ่ือฝึกนักศึกษาใหดําเนินการคายภาษาอังกฤษโดยวิธีการ
สอนงานและการเปๅนพ่ีเลี้ยงสามารถเปๅนแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ใหกับหนวยงานหรือองคแกรอ่ืน
นําไปใชในการฝึกนักศึกษาหรือพนักงานใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเปๅนการสอนงานจากผูมี
ประสบการณแโดยตรงดวยการใหคําแนะนําและเปๅนการสื่อสารแบบสองทาง เครื่องมือการจัดการเรียนรู
ประเภทนี้ไมเพียงแตจะนํามาใชในการฝึกนักศึกษาใหสามารถดําเนินงานคายภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
แลว ยังสามารถนําไปใชในบริบทอ่ืนๆไดอีก อาทิ การเรียนการสอนในชั้นเรียน การทํางานในองคแกรใหญๆ 
ฯลฯ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพ่ือจุดมุงหมายในการพัฒนาคนทั้งผูสอนและผูถูกสอนใหทํางานไดอยางเต็มศักยภาพและมี
ความพรอมในการเปลี่ยนแปลง มีผลการปฏิบัติงานเปๅนไปตามเปูาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทสรปุ 

“กราฟิกพาเดิน เพลิดเพลินในชุมชนคลองบางหลวง กรุงเทพฯ” อยูภายใตโครงการฟ็ืนฟูเมืองและ
ยานชุมชนเกา ดําเนินการในรูปแบบกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยใชชื่อวา “โครงการฟ็ืนฟูชีวิต
ชุมชนริมคลองบางหลวงและคลองบางประทุน ดวยกระบวนการออกแบบอยางมีสวนรวม” (ASA-CAN 
Workshop 2016 "Place-making: Living with Water") ระหวางวันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2559  โดยเปิด
โอกาสใหนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ เขารวมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือสงเสริมความเปๅน
ชุมชนและความเปๅนถิ่นที่ (sense of place) ผานกระบวนการทํางานอยางมีสวนรวมระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชาวชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม หนึ่งในกิจกรรมที่จัดทําขึ้น คือ การสื่อ
ความหมายดวยกราฟิก (graphic) แทนการใชตัวอักษร เพ่ือใหคนในชุมชนและผูที่เขามาเยี่ยมเยือนเขาใจงาย
และจดจําได ขอมูลที่นํามาสรางงานกราฟิกมาจากการสํารวจพ้ืนที่และการสัมภาษณแคนในชุมชน จึงทําให
ขอมูลที่ไดมีความถูกตองแมนยํา และเปๅนการใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) ประเภท การเลาเรื่อง 
(Story Telling) การทํากิจกรรมนี้ไดรับความสนใจและความรวมมือจากคนในชุมชนอยางมาก และชวยใหคน
ในชุมชนเกิดความหวงแหนชุมชนของตนและมีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่มีคุณคาแกการเก็บรักษาไว 

 

ค าส าคัญ: ชุมชนริมคลองบางหลวง  กราฟิก  การฟ็ืนฟูชุมชน   
 

Summary  

“Follow the graphic, Enjoy with Klong Bangluang” was in the charge of “Old 
community regeneration project” .This type of project was a workshop activity in the name 
of “Klong Bangluang and Klong Bang Pratun Regeneration Workshop Project” (ASA-CAN 
Workshop 2016 “Place-making: Living with Water”) . The project duration was held between 
10-19 June 2016. The participant of this project was students from different college. 
Objective of this project was to support the community and sense of place by the 
participant process of government , private company , community , college and civil society. 
One of activity was create from students is infographic. The infographic was for the 



229 
 

understanding of people in community and the traveler to know which one of something or 
somewhere in community is. The data that arrange for create the infographic was from 
survey and interview with people. So that make the data have more accurate and it also a 
kind of KM tools that call “Story Telling” .Between the project people was interesting and 
give a good cooperating with students also this activity can made the people of community 
was pride of their own place and lifestyle cause of value in their own community. 

 

Key words: Klong Bangluang Community, Graphic, Urban Revitalization  

บทน า 
การใชภาพหรือกราฟิก (Graphic) ประกอบการสื่อสารหรือสื่อความหมาย จะชวยใหสามารถทําความ

เขาใจในสิ่งตางๆ ไดงาย จดจําไดดี และมีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจไดมากกวาการใชขอความ
บรรยายเพียงอยางเดียว โดยปกติเราอาจพบเห็นงานกราฟิกอยูทั่วไปรอบๆ ตัว ไมวาจะเปๅนการโฆษณาตางๆ 
บริเวณปูายรถเมลแ ขางรถโดยสาร หนารานคา บนหอขนม ขางขวดน้ําดื่ม ฯลฯ  งานกราฟิกที่ดีที่สามารถสื่อ
ความหมายไดชัดเจนถูกตอง จะชวยใหสามารถสื่อสารกันได เขาใจกันได เกิดจินตนาการรวมกัน อีกทั้งยังเกิด
ทัศนคติที่ดีตอกันหรือถึงขั้นคลอยตามใหปฏิบัติตามได หรืออาจกลาวไดวางานกราฟิกสามารถสะทอนใหผูพบ
เห็นเกิดความรูสึกตามที่ภาพนั้นๆ แสดงออกมา ซึ่งมนุษยแไดเปๅนผูกําหนดสัญลักษณแที่ใชแทนสิ่งตางๆขึ้น เพ่ือ
ประโยชนแของการสื่อสารกันและไดจัดหมวดหมูไวตามความเขาใจอีกดวย แมวาภาพนั้นจะไมสัมพันธแกับ
ความหมายโดยตรงก็ตาม (ทองเจือ เขียดทอง, 2548)  

ดังนั้น การนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางานกราฟิกเพ่ือชุมชน  เชน การทําปูายบอกเสนทาง บอก
ตําแหนงสถานที่สําคัญของชุมชน ตลอดจน ปูายเตือนอันตรายตางๆ เพ่ือใหทั้งผูอยูอาศัยและผูมาเยือนไดรับรู
ขอมูลของชุมชนนั้นๆ ไดชัดเจนมากขึ้นโดยไมตองถามหรือบอกกันแบบปากเปลา แตเปๅนการใชกราฟิกสื่อสาร
แทนคําพูด โดยการออกแบบตองสะทอนบุคลิกลักษณะของชุมชน ไมวาจะเปๅนสี ตัวอักษร รูปแบบการจัดวาง 
การใชภาพที่เปๅนแนวทางเดียวกันทําใหสื่อภาพลักษณแชุมชนไปในแนวทางเดียวกันได (เพ็ญศรี จุลกาญจนแ
และชวิศ นอยหัวหาด, 2559) ทั้งนี้ เทคโนโลยีในปใจจุบันยังชวยใหสามารถจําลองภาพบรรยากาศที่ไดทําการ
ออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแ  กอนนําไปใชในงานจริงหรือนําไปสรางจริง งานกราฟิกจึงมีสวนสําคัญที่
ชวยเสริมสรางภาพลักษณแที่ดีใหแกชุมชน อีกทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรแยังชวยใหทํางานไดเร็ว สามารถลบ 
ทําซ้ํา ใสรายละเอียดตางๆได (ทองเจือ เขียดทอง, 2548) นับวาเปๅนการใชเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาชุมชนที่
นาสนใจรูปแบบหนึ่ง 

ในประเทศไทย มีชุมชนเกาแกที่มีประวัติศาสตรแและมีคุณคาอยูจํานวนมาก แตในปใจจุบันการพัฒนา
บานเมืองใหทันสมัย ไดทําหลายชุมชนสูญเสียเอกลักษณแไปตามกาลเวลา พรอมกับ บางแหงถูกปลอยปละ
ละเลยใหทรุดโทรม โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยูริมน้ํา ซึ่งในอดีตไดใชเสนทางแมน้ําในการสัญจร ภายหลังเมื่อมี
การตัดถนนเขาสูพ้ืนที่ ทําใหเสนทางน้ําหมดความสําคัญลงพรอมๆ กับชุมชนริมน้ําที่ซบเซาลง และมักทําให
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ชุมชนยากแกการเขาถึงดวยเสนทางจากถนนที่คดเคี้ยว เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ หรือบางแหงมีถนนที่คับแคบ 
รวมทั้งมีความซับซอนของเสนทางที่จะเขาสูตัวบานเรือน สถานที่สําคัญของชุมชน รวมทั้ งบริเวณพ้ืนที่ริมน้ํา 
(เสาวภา พรสิริพงษแและคณะ, 2551) ซึ่งสวนทางกับสภาวการณแปใจจุบันที่ชุมชนริมน้ําเหลานี้กลับกลายเปๅน
แหลงทองเที่ยวยอดนิยม ทําใหชุมชนประสบกับปใญหาการจราจรที่หนาแนน การถูกรบกวนความเปๅนสวนตัว 
รวมทั้งผูมาเยือนประสบปใญหาไมมีที่จอดรถ ไมรูวาอะไรอยูตรงบริเวณไหน เปๅนตน การใชกราฟิกเขามาชวย
แกปใญหาเหลานี้ใหกับชุมชนจึงมีความเปๅนไปไดและทําใหชุมชนมีความนาสนใจ มีเอกลักษณแตางจากชุมชน
อ่ืนๆ 

ชุมชนริมคลองบางหลวง ตั้งอยูริมคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เปๅนอีกชุมชนหนึ่ง
ที่มีความสําคัญและมีความเปๅนมายาวนาน กลาวคือ บริเวณริมคลองบางหลวงมีผูคนตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา โดยมีแมน้ําเจาพระยาเปๅนแมน้ําสายหลัก คลองบางหลวงอยูตรงบริเวณเสนทางแมนาเจาพระยา
สายเกาฝใๆงตะวันตกชวงคลองบางกอกใหญ ในพ้ืนที่มีวัดที่เกาแก 2 แหงคือ วัดคูหาสวรรคแวรวิหารและวัด
กําแพงบางจาก ปใจจุบันชุมชนไดมีการปรับปรุงพ้ืนที่ใหรองรับการทองเที่ยวในบางสวน  โดยในชุมชนเองมี
สถานที่สําคัญและมีชื่อเสียง คือ บานศิลปิน โดยเปๅนการปรับปรุงบานไมเกาใหเปๅนที่ทํางานและแสดงผลงาน
ศิลปะ (ภาพถาย ภาพวาด) ซึ่งมักมีนักทองเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอยูเสมอ การจัดกิจกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมดานการแสดงที่เปๅนเอกลักษณแของชุมชนที่ผูคนไดสืบทอดกันมา ไดแก คณะเชิดสิงโต คณะโชวแ
กระตั้วแทงเสือ อันเปๅนจุดเดนสําคัญ จึงนับวาชุมชนริมคลองบางหลวงมีศักยภาพในการพัฒนาใหเปๅนแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตรแวัฒนธรรมของยาน (การสํารวจ, 2559) 

โครงการฟื็นฟูเมืองและยานชุมชนเกา ไดรับการสนับสนุนจากหลายภาคสวน ทั้งกรรมาธิการสถาปนิก
เพ่ือสังคมและเมือง สมาคมสถาปนิกสยามฯ สถาบันพัฒนาองคแกรชุมชน (พอช.) มูลนิธิสํานักงานทรัพยแสินสวน
พระมหากษัตริยแ สถาบันอาศรมศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 
โครงการฟ็ืนฟูเมืองและยานชุมชนเกา ดําเนินการในรูปแบบกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยใชชื่อวา 
“โครงการฟื็นฟูชีวิตชุมชนริมคลองบางหลวงและคลองบางประทุน ดวยกระบวนการออกแบบอยางมีสวนรวม” 
(ASA-CAN Workshop 2016 "Place-making: Living with Water") ระหวางวันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2559  
โดยเปิดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ เขารวมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือสงเสริม
ความเปๅนชุมชนและความเปๅนถิ่นที่ (sense of place) ผานกระบวนการทํางานอยางมีสวนรวมกับทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชาวชุมชน สถาบันการศึกษาท่ีหลากหลายสาขาวิชา และภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรม
ที่จัดทําข้ึน คือ “กราฟิกพาเดิน” ซึ่งเปๅนการสื่อความหมายดวยกราฟิก (graphic) แทนการใชตัวอักษร เพ่ือให
ขอมูลเกี่ยวกับชุมชนคลองบางหลวงที่คนในชุมชนและผูที่เขามาเยี่ยมเยือนจะสามารถเขาใจงายและจดจําได 
ซึ่งขอมูลที่นํามาสรางอินโฟกราฟิกนั้น มาจากการสํารวจพ้ืนที่ชุมชนและการสัมภาษณแคนในชุมชน จึงทําให
ขอมูลที่ไดมีความถูกตองแมนยํา และเปๅนการใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) ประเภท การเลาเรื่อง 
(Story Telling) ในการทํากิจกรรมนี้ 
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วิธีการด าเนินงาน  
โครงการ ASA-CAN Workshop 2016 "Place-making: Living with Water” จัดขึ้น ณ ชุมชนริม

คลองบางหลวงและชุมชนริมคลองบางประทุน กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2559 โดยเปิด
โอกาสใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมรวมกับชุมชน โดยแบงออกเปๅน 2 กลุม คือ กลุมชุมชนคลองบางหลวง และ
กลุมชุมชนคลองบางประทุน ซึ่งผูเขียนไดอยูในกลุมคลองบางหลวง กิจกรรมสําคัญหนึ่งที่จัดทําขึ้นในระหวาง
การ workshop คือ “กราฟิกพาเดิน” ซึ่งเปๅนการสื่อความหมายดวยกราฟิก (graphic) แทนการใชตัวอักษร 
โดยใชการสํารวจและการสัมภาษณแคนในชุมชนเกี่ยวกับความเปๅนอยูและวิถีชีวิตในชุมชน เพ่ือนํามาสราง
กิจกรรมในการวางแผนฟ็ืนฟูชุมชน ซึ่งเปๅนการเลาเรื่อง (Story Telling) โดยคนที่อาศัยอยูดั้งเดิมในชุมชน 
นับเปๅนรูปแบบหนึ่งของการใชเครื่องมือจัดการความรู (KM Tools) ที่ชวยใหเขาใจและเขาถึงขอมูลในพ้ืนที่ได
อยางถูกตองชัดเจน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแแลวสรุปเปๅนโครงการยอย ประกอบดวย 3 โครงการ คือ 
“รอยเทา..เลาเรื่อง” “เด็กเดินนํา” “หนังสือ..เดินตาม” นับเปๅนกิจกรรมที่สําคัญที่ทําใหคนในชุมชนตางให
ความสนใจและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปๅนอยางมาก เนื่องจาก ทีมนักศึกษาไดมีการเลือกใช
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรแเขามาชวยในการสรางภาพกราฟิก การตัดตอภาพ และนําเสนอภาพอนาคตที่จะ
เกิดข้ึนในชุมชนใหผูคนเขาใจไดโดยงาย ซึ่งนับวาเปๅนแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 : การวางแผนและเก็บข้อมูลในชุมชน 

การวางแผนและการเก็บขอมูลในชุมชน ประกอบดวยการสํารวจพ้ืนที่ รวมกับการสัมภาษณแและ
สอบถามขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความเปๅนอยู วิถีชีวิตในชุมชน  กิจกรรมสําคัญตางๆ และสถานที่สําคัญของ
ชุมชน โดยมีเปูาหมายวา คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยจะไดรับประโยชนแจากกิจกรรมนี้ (ดังภาพท่ี 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 การวางแผนและเก็บขอมูลในชุมชน 
 

ขั้นตอนที่ 2 : เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล 
นําขอมูลที่ไดมาทําการเรียบเรียงและวิเคราะหแเพ่ือนํามาวางแผนหาแนวทางและรูปแบบในการฟ็ืนฟู

ชุมชน  ขอมูลที่วิเคราะหแไดสามารถสรุปเปๅนโครงการยอย ประกอบดวย 3 โครงการ คือ “รอยเทา..เลาเรื่อง” 
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“เด็กเดินนํา” “หนังสือ..เดินตาม” นับเปๅนกิจกรรมที่สําคัญที่ทําใหคนในชุมชนทุกเพศทุกวัยไดมีสวนรวมและ
ไดรับประโยชนแจากกิจกรรมนี้ (ดังภาพท่ี 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2 การนําขอมูลมาทําการเรียบเรียงและวิเคราะหแขอมูล 
 

ขั้นตอนที่ 3 : จัดท าผลงาน  
นําผลที่ไดจากการวิเคราะหแมาจัดทําเปๅนสื่อกราฟิกโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแ ในการ สรางภาพ 

การตัดตอภาพเดิมและภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นในชุมชน โดยจําลองบรรยากาศตามโครงการยอยที่วางแผนไว 
ซึ่งใหความสําคัญกับเสนทางเดินในชุมชนที่จะนําไปสูพ้ืนที่สาธารณะที่จะใชรวมกัน อันไดแก พ้ืนที่อานหนังสือ 
ซึ่งทั้งคนในชุมชนและนักทองเที่ยวที่เขามาจะสามารถทราบไดวา เสนทางดังกลาวนี้จะนําไปสูอะไร ซึ่งชวยใหผู
ที่ไมคุนเคยสามารถเขาใจไดงายและรูสึกปลอดภัย (ดังภาพท่ี 3) 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 การจัดทําเปๅนสื่อกราฟิก 
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ขั้นตอนที่ 4 : เผยแพร่ผลงาน “การสื่อความหมายด้วยกราฟิก (graphic)”  
การนําเสนอและเผยแพรผลงาน “การสื่อความหมายดวยกราฟิก (graphic)”ตอผูคนในชุมชน และ

สอบถามความเห็นเพ่ือนํามาปรับปรุงใหมีความชัดเจนและเปๅนไปตามความตองการของชุมชนมากขึ้น  (ภาพที่ 
4) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 การนําเสนอและเผยแพรผลงานตอชาวชุมชน 

 
ขั้นตอนที่ 5 : ปรับปรุงผลงานและจัดท ากราฟิกเพื่อสื่อความหมายแบบสมบูรณ์ 

ทําการปรับปรุงผลงานตามคําแนะนําของผูคนในชุมชน โดยทําเปๅนกราฟิกตามที่ไดจําลองภาพ
บรรยากาศที่ออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแไว (ดังภาพท่ี 5) โดยประกอบดวย  

(1) การสราง “กราฟิกพาเดิน” ในพ้ืนที่ชุมชนจริง ไดแกเรื่อง “รอยเทา..เลาเรื่อง” “เด็กเดิน
นํา” “หนังสือ..เดินตาม” 

(2) จัดทําอินโฟกราฟิก (infographic) เพ่ือใหขอมูลที่เปๅนประโยชนแตอนักทองเที่ยวที่สัมพันธแ
กับ “กราฟิกพาเดิน” 

(3) จัดทําแผนที่ชุมชน (community map) แสดงเสนทางเดินที่สัมพันธแกับ“กราฟิกพาเดิน” 
เพ่ือใหผูมาเที่ยวในชุมชนเห็นภาพรวม ตําแหนงสถานที่ เสนทางตางๆ ในชุมชน 
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ภาพที่ 5 กราฟิกเพ่ือสื่อความหมายในชุมชน 
 
 
 
 
 

(1) การสราง “กราฟิกพาเดิน” ในชุมชน
จริง 

(3) แผนที่ชุมชน (community map) 

(2) อินโฟกราฟิก (infographic) 
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ผลการด าเนินงาน 
จากการดําเนินกิจกรรม “กราฟิกพาเดิน” ในชุมชนริมคลองบางหลวงนี้แลวเสร็จ พบวา ไดรับความ

สนใจและไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนอยางมาก โดยจะเห็นไดจากเมื่อทีมงานนําเสนอกราฟิกจําลอง
บรรยากาศภาพอนาคตของชุมชนตามโครงการยอยท่ีวางแผนไว ชาวชุมชนไดอนุญาตใหสรางผลงานกราฟิกพา
เดินขึ้นในพ้ืนที่ชุมชนตามโครงการยอยที่กําหนด โดยมีกิจกรรม “รอยเทา..เลาเรื่อง” เปๅนโครงการนํารอง 
ทีมงานไดทดลองใชสติ๊กเกอรแเปๅนกราฟิกติดที่พ้ืนตามแผนงาน โดยบนเสนทางปกติจะใชสติ๊กเกอรแสีเปๅนรูป
วงกลมและรูปรอยเทาสลับกันไปเปๅนระยะ เมื่อถึงจุดที่เปๅนตําแหนงสําคัญของชุมชนจะใชสติ๊กเกอรแสีที่เปๅนรูป
สัญลักษณแแทนสถานที่สําคัญนั้นๆ เชน ตําแหนงที่เคยเปๅนตลาดน้ํา ตําแหนงบานคณะเชิดสิงโต บานคณะโชวแ
กระตั้วแทงเสือ เปๅนตน ซึ่งพบวา  มีผูคนใหความสนใจและสนุกสนานกับการทดลองเดินตามเสนทางที่กําหนด 
แตการใชสติ๊กเกอรแไมมีความทนทานมากนัก ทางทีมงานจึงเปลี่ยนไปใชสีสําหรับทาบานแทนเพ่ือใหกราฟิกอยู
ติดทนมากขึ้น (ภาพท่ี 6)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 การดําเนินโครงการนํารองโดยใชสติ๊กเกอรแติดบนพ้ืนและเปลี่ยนไปใชวิธีการทาสีแทนในภายหลัง 
 
 

จึงนับวา กิจกรรมนี้ไดสรางโอกาสใหคนในชุมชนเกิดความหวงแหนชุมชนของตนและมีความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่มีคุณคาแกการเก็บรักษาไว ในชวงเวลาตอมาไมนาน ทางชุมชนก็ไดรวมมือกันทาสี
เสนทางท่ีจางลงใหมีความชัดเจนขึ้นทั่วชุมชน เพราะเห็นวาจากเสนทางที่กําหนดนั้น ไดชวยใหนักทองเที่ยวที่
เขามาในชุมชนสามารถเดินทองเที่ยวไปยังจุดตางๆ ไดเองโดยไมตองคอยถามทางจากคนในพ้ืนที่  ในจุดที่ไม
คอยมีคนรูจักหรือคนนอกเดินไปไมถึงก็มีคนเดินเขาไปมากขึ้นทําใหยานเกิดความคึกคัก อีกทั้งเด็กๆ รุนใหมใน
ชุมชนเองก็ไดมีโอกาสรูประวัติชุมชนของตนมากขึ้น ผูใหญในชุมชนรับรู ไดเองวากิจกรรมนี้ไดชวยใหชุมชน
คลองบางหลวงมีความนาสนใจและมีเอกลักษณแแตกตางจากชุมชนเกาแกริมน้ําอ่ืนๆ การทาสีรอยเทารวมกัน
ครั้งนี้ จึงเปๅนไปอยางสนุกสนาน (ภาพที่ 7) รวมทั้ง มีการวางแผนที่จะจัดทํากิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษแและฟ็ืนฟูชุมชนขึ้นอยางตอเนื่อง  
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ภาพที่ 7 ทาสี “รอยเทา..เลาเรื่อง”แทนสีเดิมใหชัดเจนขึ้น 
(ท่ีมา : https://www.facebook.com/Banglaungstory/เรื่องเลา/บานเรา/บางหลวง) 

 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม “กราฟิกพาเดิน” ในชุมชนริมคลองบางหลวง นับเปๅนกิจกรรมหนึ่งที่อยูภายใตกระบวนการ

ดานการออกแบบชุมชนเมืองที่ชวยสรางความมีชีวิตชีวาใหแกชุมชนเกา โดยใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรแเขา
มาเปๅนเครื่องมือในการทํางาน ปใญหาโดยทั่วไปของชุมชนลักษณะนี้มักพบวา ถนนในชุมชนมีความคับแคบ 
ยากแกการเขาถึงและซับซอน บางครั้งเปๅนถนนปลายตัน เนื่องจากความเปๅนชุมชนเกาที่ตั้งถิ่นฐานมายาวนาน 
ทําใหผูคนที่เขามาเยี่ยมเยือนไมสามารถเขาใจภาพรวมของเสนทางไดทั้งหมด จึงอาจหลงทางไดงาย การทํา
กิจกรรมครั้งนี้จึงเปๅนการแกปใญหาที่ชวยใหนักทองเที่ยวมองเห็นภาพรวมของชุมชน  โครงขายการสัญจรและ
สถานที่สําคัญไดมากยิ่งขึ้น ภายใตขอจํากัดที่ไมสามารถสรางใหเกิดการมองเห็น (vision) มุมมองที่นําไปสูยาน
หรือสถานที่สําคัญไดก็ตาม นอกจากนั้น ความสําเร็จของการทํากิจกรรมในชุมชนจะไมสามารถเกิดขึ้นไดหาก
คนในชุมชนไมเห็นความสําคัญ ดังที่ชูวิทยแ สุจฉายา กลาววา การมีสวนรวมในการฟ็ืนฟูชุมชนของคนในชุมชน
เอง เพ่ือหาแนวทาง การตัดสินใจ ตลอดจนการใหขอสรุปที่เปๅนเทคนิควิธีการมีสวนรวม เปๅนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ ชวยใหการฟ็ืนฟูชุมชนประสบความสําเร็จได (ชูวิทยแ สุจฉายา, 2552 : 8) นอกจากนั้น ภายใต
การมีสวนรวมยังชวยใหการฟ็ืนฟูชุมชนตามความตองการของคนในชุมชนเอง ซึ่งสอดคลองกับการใชเครื่องมือ
จัดการความรู (KM Tools) ดานการเลาเรื่อง (Story Telling) โดยคนที่อาศัยอยูดั้งเดิมในชุมชน รวมทั้ง
สามารถเปๅนแนวปฏิบัติที่ดีในการนําไปพิจารณาใชในชุมชนอ่ืนๆ ไดตอไป 
 

ปัจจัยความส าเร็จและข้อเสนอแนะ 
ชุมชนมีคุณคาเชิงประวัติศาสตรแไมวาจะเปๅนวัด สถาปใตยกรรม ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีตางๆ

ประกอบกับตําแหนงที่ตั้งที่เดินทางไดสะดวก จึงมีศักยภาพในการดึงดูดใหมีผูคนสนใจเขามาทองเที่ยวในชุมชน
เปๅนทุนเดิม เมื่อจัดกิจกรรม “กราฟิกพาเดิน” ไดชวยดึงเอกลักษณแของชุมชนคลองบางหลวงใหโดดเดนขึ้น 
นาสนใจมากขึ้น เปๅนกราฟิกที่มีความแตกตางจากชุมชนอื่นๆ โดยเฉพาะการสรางรายไดใหคนในชุมชนจากการ
ที่มีคนเขามาเที่ยว สวนเด็กๆ ในชุมชนก็มีความภาคภูมิใจและรูจักประวัติชุมชน ผูใหญจึงเห็นความสําคัญใน
การรักษากราฟิกเหลานี้ไวใหอยูคูกับชุมชนตอไป 

https://www.facebook.com/Banglaungstory/เรื่องเล่า/บ้านเรา/บางหลวง
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จากการทํากิจกรรมครั้งนี้ จึงมีขอเสนอแนะวา ทางชุมชนควรมีการเพ่ิมเติมตําแหนงสําคัญที่เปๅน
เอกลักษณแไมเหมือนที่อ่ืนทั้งสิ่งที่ยังมีอยูและสูญหายไปแลว พรอมการใหขอมูลที่เกี่ยวของควบคูกันไป โดยอาจ
แยกเปๅนหมวดหมู เชน สถาปใตยกรรม ศาสนสถาน อาหาร ศิลปะ วัฒนธรรม เปๅนตน เพ่ือใหชุมชนมีกิจกรรม
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมเกิดความนาเบื่อ และยังชวยใหคนใน
ชุมชนไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกันทุกเพศทุกวัย มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่คิดผลงานที่รวมแรงรวมใจกันทํา 

 

สรุป 
“กราฟิกพาเดิน เพลิดเพลินในชุมชนคลองบางหลวง” เปๅนการทํา workshop การสื่อความหมายดวย

กราฟิก (graphic) แทนการใชตัวอักษร เพ่ือใหคนในชุมชนและผูที่เขามาเยี่ยมเยือนเขาใจงายและจดจําได โดย
ใชขอมูลที่มาจากการสํารวจพื้นที่และการสัมภาษณแคนในชุมชน จึงทําใหขอมูลที่ไดมีความถูกตองแมนยํา และ
เปๅนการใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) ประเภทการเลาเรื่อง (Story Telling) มาดําเนินกิจกรรม 
ซึ่งไดรับความสนใจและความรวมมือจากคนในชุมชนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการที่ทางชุมชนพยายามดูแล
รักษากราฟิกท่ีใชนําทางไวใหมีความชัดเจนอยูตลอดเวลา เพื่อชวยใหนักทองเที่ยวที่เขามาเขาใจไดงายและรูจัก
สถานที่สําคัญประวัติของชุมชนมากขึ้น จึงอาจกลาวไดวา กิจกรรมนี้ไดชวยใหคนในชุมชนเกิดความหวงแหน
ชุมชนของตนและมีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่มีคุณคาแกการเก็บรักษาไว ซึ่งเปๅนหัวใจสําคัญที่ชวยใหการ
ฟ็ืนฟูชุมชนประสบความสําเร็จ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณกรรมาธิการสถาปนิกเพ่ือสังคมและเมือง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชู ปถัมภแ 

สถาบันพัฒนาองคแกรชุมชน (พอช.) มูลนิธิสํานักงานทรัพยแสินสวนพระมหากษัตริยแ สถาบันอาศรมศิลป 
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ดวยกระบวนการออกแบบอยางมีสวนรวม” (ASA-CAN Workshop 2016 "Place-making: Living with 
Water") ซึ่งใหโอกาสผูเขียนไดเปๅนสวนหนึ่งของตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาสถาปใตยกรรมและการ
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กระบวนการ  ในปีการศึกษา 2558 สมาชิกจํานวน 22 รายที่เคยผานการพัฒนาโดยรูปแบบการเรียนการสอน
ที่หลากหลายเขาสูกิจกรรมการจัดการความรูขององคแกรภายใตหัวขอ นวัตกรรมการเรียนการสอน การระดม
สมองและบูรณาการระหวางศาสตรแเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เปๅนรูปแบบเฉพาะและเหมาะสมกับ
บริบทของมทร.ลานนา ลําปาง คือ CIMP ซึ่งเปๅนอักษรยอที่มาจาก (C) Coaching คือ   การสอนแบบเปๅนพ่ี
เลี้ยงใหกับนักศึกษา มีความใกลชิดและเขาถึง (I) Innovation คือ การสอนแบบเนนนวัตกรรมใหม มีรูปแบบ
การสอนที่หลากหลายจากนวัตกรรมสูนวัตกรรมใหมในหองเรียน (M) Multiple คือ ความหลากหลายดาน
ศาสตรแ การบูรณาการกันระหวางศาสตรแในหนึ่งวิชา และ (P) Practice คือ  การเนนการปฏิบัติจริงแบบมีสวน
รวมของทั้งอาจารยแและนักศึกษา รวมดวยชวยกันจัดบรรยากาศการเรียนการสอนใหเปๅนไปในแบบทุกคนมี
สวนรวม เหลานี้คือสิ่งที่ไดจากการจัดการความรู และนํามาสูการใชในปใจจุบัน จากกลุมเล็ก 22 ราย โดยมี
กิจกรรมการแบงปในการสอนแบบ CIMP  ผานสังคมออนไลนแโดยการจัดตั้งกลุมผานเฟสบุ฿ค  CIMP (RMUTLL 
PLC) ซึ่งเปๅนการพัฒนาจาก PLC สู CIMP  ในปใจจุบัน เพ่ือการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และการเกิด
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่มาจากอัตลักษณแและความเชี่ยวชาญของผูสอนอยางแทจริง 
 

ค าส าคัญ: การจัดการความรู  การบูรณาการการเรียนการสอน  
 

Summary 

Knowledge Integration Management to Innovation Teaching Model as an objective to 
study a teaching model which focuses on the students and to develop the teaching model 
to be suitable with RMUTL Lampang.  The project comprises of 3 faculties which are the 
group of lecturers from the Faculty of Business Administration and Lliberal Arts, Faculty of 
Engineering ,and the Faculty of Science Agricultural with the amount of 35 lecturers in total. 
Under the knowledge management of Gabriel Szulanski, the study started with the 
knowledge management activity of academic year 2014 and got the summarized in 4 
models. The first model focuses on practical; the second focuses on learning; the third 
model focuses on accomplishment ; and the forth focuses on process. In academic year 
2015 with 22 members who had experience from year 2014 activity, we started with the 
new model called Teaching Innovation.  The brainstorming and integration of teaching 
development which are specified and suitable with RMUTL Lampang’s context. The RMUTL 
Lampang’s context is CIMP with is the abbreviation from; C=Coaching is the teaching with 
close relation with student like mentor.  I=Innovation is the teaching with new innovation. 
M=Multiple is the various style and integrate them to teach in one subject. P=Practice is the 
Hands-on between of association lecturers and students to design the teaching pattern. All 
are summarized which got from the knowledge management and taken to the current 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074959780092884X
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implementation, from 22 members who share the teaching activity through CIMP’s network 
such as facebook RMTLL PLC.  This is the development of teaching in the 21th Century and 
to generate the teaching innovation from virtual and expertises of lecturers.      

Key words:  Knowledge Management, Integrated Learning. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

บทน า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง เปๅนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาซึ่งไดถูกแบงเพ่ือกระจายการศึกษารองรับประชาชนใน 6 เขตพ้ืนที่ คือ เชียงใหม ลําปาง เชียงราย นาน 
ตาก และ พิษณุโลก ที่มุงเนนในการพัฒนาทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยสูความเปๅนอัตลักษณแในเรื่องของ
อุตสาหกรรมเกษตร  เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ กิจกรรมที่มีสวนสําคัญยิ่งในการกาวไปสูอัตลักษณแคือการเปๅน
ชุมชนแหงการเรียนรูของคณาจารยแ บุคลากร ซึ่งปฏิเสธไมไดเลยวากิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญคือ กิจกรรม
การจัดการความรูในองคแกร ซึ่งเปๅนกิจกรรมที่มุงเนนการจัดการระบบความรู ระบบความคิด และถายทอดสู
การปฏิบัติไดอยางชัดเจนและแทจริง และยังเปๅนกลไกที่สําคัญในการจัดการความรูขององคแกรใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคแ เปๅนวิธีการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรูตามที่กําหนดไว (พรรณี สวน
เพลง, 2552 : 43-44) นอกจากนี้มีผูเชี่ยวชาญไดกลาวไวเกี่ยวกับการจัดการความรู คือการนําความรูไปสูการ
ปฏิบัติ โดยสามารถพูดไดอยางชัดเจนคือควรอยางยิ่งที่ตองมีการกระทําภายหลังจากการจัดการความรูเพ่ือเพ่ิม
คุณคาสิ่งที่มีอยูในองคแกร (ประพนธแ  ผาสุขยืด, 2550 ) เนื่องมาจากความรูเปๅนสิ่งที่สําคัญเปรียบดังทรัพยแสินที่
มีคายิ่งในองคแกร หากรักษาไวไดเทียบเทากับการไดเปรียบในการแขงขันได ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของ
องคแกรที่จะทําใหขับเคลื่อนไปไดอยางดีและมีประสิทธิภาพอยางไร โดยกระบวนการที่เปๅนทั้งระบบคนหา 
สราง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร ถายทอด แบงปใน และใชความรู (บุญดี บุญญากิจ, 2549)  

ระยะเวลา 3 ปี จากการสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการจัดการความรูในองคแกร   โดยเริ่มตนจาก
ประเด็นดานการเรียนการสอน ที่มาจากปใญหาในชั้นเรียนบนเวทีถายทอด สนทนา ภายในมหาวิทยาลัย   คือ 
นักศึกษามีความสนใจใฝุรูในชั้นเรียนนอยลง สื่อ เทคโนโลยีดึงความสนใจนักศึกษาจากอาจารยแที่สอนหนาชั้น
เรียน เปๅนตน ซึ่งเปๅนที่มาของการเลือกกิจกรรมการจัดการความรูที่เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ เครื่องมือ ที่ชวยใน
การสอนโดยมุงเนนการลดการสอนแบบบรรยาย เพ่ิมการเรียนรูจากการปฏิบัติ จากบุคลากรสายวิชาการ
ภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณแในการฝึกอบรมเทคนิควิธีการตาง ๆ อาทิ เทคนิคการสอนแบบ PLC 
(Professional Leaning Community) คือชุมชนแหงการเรียนรู  PBL (Project Base Learning) คือ การ
เรียนรูโดยใชปใญญาเปๅนฐานการสอนแบบใช เทคนิค STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematic) และการอบรมวิทยากรกระบวนการ  เพ่ือนําไปสูการสอนยุคใหมที่ผูสอนเปๅนเพียงผูกํากับและ 
ผูเรียนเปๅนผูดําเนินเรื่องราวทั้งหมดดวยตนเอง ซึ่งมีงานวิจัยที่สนับสนุนวิธีคิดคือสมองมนุษยแมีลักษณะเฉพาะ
เปๅนแหลงเก็บ เปๅนแหลงกําเนิดของพฤติกรรม เปๅนอวัยวะที่มีความสลับซับซอนมากที่สุด ในรางกายมนุษยแ 
สมองของคนเราสามารถรับเรื่องราวที่เกิดจาก การเรียนรู ไดทุกอยาง (receive all education) และดวย
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ความแตกตางกันของสมอง สงผลใหคนเรามี ลักษณะของการเรียนรู (Learning style) ที่แตกตางกัน จึงทําให 
วิธีการเรียนรูของมนุษยแแตละคนมีความ แตกตางกันไป (ไพศาล สุวรรณนอย, 2558) ผลที่ไดจากการจัด
กิจกรรมการจัดการองคแความรูปีที่  1 และ 2 นั้นไดมีการจัดตั้งกลุม PLC (professional learning 
community) มทร.ลานนา ลําปาง ในรูปแบบการสรางสรรคแการเรียนรูจากชุมชน 4 รูปแบบคือ รูปแบบที่เนน
ใหนักศึกษา  รูปแบบเนนการเรียนรู  รูปแบบเนนความสําเร็จ  และ รูปแบบที่เนนการใชกระบวนการ ซึ่งมา
จากการแบงปในความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูจากคณาจารยแทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยทั้ง 16 หลักสูตร โดยมี
การแบงปในวิธีการสอนของแตละคนนํามาซึ่งการจัดกลุม โดยเนนกระบวนการการจัดการความรูในรูปแบบ  1. 
การริเริ่ม 2. การนําไปปฏิบัติ (การถายโอนความรู) 3. การใชความรูที่ไดรับการถายโอน 4. การบูรณาการ
ความรูโดยการนําความรูมาสูภายในองคแกร  (Szulanski, 1996) กิจกรรมจากการจัดการความรูในองคแกรดาน
การเรียนการสอนที่มีการบูรณาการระหวางศาสตรแเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน จึงเปๅนที่มาของการดําเนิน
โครงการอยางตอเนื่องในปีที่ 3 ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู จากความหลากหลายในเทคนิควิธีการในชุมชน 4 
รูปแบบ นํามาสูการเรียนการสอนที่เปๅนรูปแบบของ มทร.ลานนา ลําปาง คือ การมุงเนนใหมีระบบพ่ีเลี้ยง 
(Coaching) โดยเนนการสอนเพ่ือใหคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation) ใสวิธีการคิดในวิธีการที่หลากหลาย 
(Multiple Thinking) และที่สําคัญที่สุดคือนักศึกษาตองไดลองปฏิบัติ ฝึกฝน (Practice) โดยรวมแลวจึงเปๅน
ที่มาของคําวา CIMP เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยมุงเปูาหมายที่นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการบูรณา
การ การฝึกอบรม เพ่ือการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และการเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มาจากอัต
ลักษณแของมหาวิทยาลัยผนวกกับความเชี่ยวชาญของผูสอนอยางแทจริง 
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วิธีด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนวิธีการดําเนินการจัดการความรู 
 

จากภาพสามารถอธิบายได้เป็นล าดับดังนี้ 
1. เริ่มตนจากการจัดการความรูดานบูรณาการการเรียนการสอน ปีที่ 1  โดยเนนที่ปใญหา อุปสรรค ขอดี 

ขอเสีย ของการจัดการเรียนการสอนในยุคปใจจุบัน (ปีการศึกษา 2557) โดยใชกระบวนการจัดการ
ความรูของ (Szulanski, 1996) 

2. ผลจากการจัดการความรูในองคแกรดานการบูรณาการการเรียนการสอน 
3. นําไปสูขอสรุปการจัดการความรูที่มีความจําเปๅนในการพัฒนาบุคคลากรใหมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เชน STEM, PLC, Project Base Learning, CIPPA Model 
เปๅนตน 

4. จากนั้นนํามาใชในการเรียนการสอนจริงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
5. การจัดการความรูในองคแกรดานการเรียนการสอน ปีที่ 2 (2558) มีการถายทอดวิธีการ และผลจาก

การนํารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายไปใชในชั้นเรียน ผนวกกับการศึกษาเพ่ิมเติม การ

1.การจัดการความรูดานการบูรณา

การการเรียนการสอน (ครั้งที่ 1) 

3. รูปแบบการเรียนการสอน; 

-Project Base Learning 

-STEM 

-Professional Leaning 

Community 

-วิทยากรกระบวนการ 

- Project Method 

5. การจัดการความรูดานรูปแบบ

การเรียนการสอน (ครั้งที่ 2,3) 

7. นํานวัตกรรมรูปแบบการเรียน

การสอนแบบCIMP มาใช 

2. ผลการจัดการความรูสู

การพัฒนาบุคลากรดาน

4. การเรียนการสอนในชั้น

เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิ

6. ผลการจัดการความรู

สูรูปแบบการสอนแบบ 

ทฤษฎ ี

1. การริเร่ิม คัดเลือกหัวเร่ืองที่สนใจรวมกัน 

2. การนําไปปฏบิัติ (การถายโอนความรู)  

3. การใชความรูที่ไดรับการถายโอน  

4. การบูรณาการความรูโดยการนําความรูมา
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ฝึกอบรมดานรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือการเรียนรูโดยใชเครื่องมือที่บูรณา
การระหวางศาสตรแ โดยใชกระบวนการจัดการความรูของ (Szulanski, 1996) 

6. จากเวทีการจัดการความรู (ขอที่ 5) นํามาสูรูปแบบที่เกิดจากการใชจริงในชั้นเรียนในรูปแบบ CIMP 
(Coaching, Innovation, Multiple ) 

7. นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIMP มาใชจริงในชั้นเรียน โดยมีการบอกเลาผานสังคมออนไลนแ 
(Facebook: CIMP RMUTLL PLC) โดยพัฒนาสูนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ตารางที่ 1  ผลการดําเนินกิจกรรม 

การดําเนินกิจกรรม ผลการดําเนินกิจกรรม 

1.เริ่มตนจากการจัดการความรูดานบูรณาการการ
เรียนการสอน ปีที่ 1  โดยเริ่มตนจากเลือกเปูาหมาย
รวมกัน ที่ชัดเจนเนนที่ปใญหา อุปสรรค ขอดี ขอเสีย 
ของการจั ดการ เ รี ยนการสอนในยุ คปใ จจุ บั น            
(ปีการศึกษา 2557)  

 

ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
1.การวางแผนการเรียนการสอน 
2.การปฏิบัติการสอน 
3.การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
4.การพัฒนาการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

2.ผลจากการจัดการความรูในองคแกรดานการบูรณา
การการเรียนการสอน 

นําไปใชและมีการแบงปในขอมูลในสังคมออนไลนแ 
Facebook; PLC RMUTL Lampang 

3.นําไปสูขอสรุปการจัดการความรูที่มีความจําเปๅนใน
การพัฒนาบุคคลากรใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย  

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ: STEM; Science 
Technology, Engineering, Mathemetic 

PLC; Professional Learning Community,  

PBL; Project Base Learning,  

CIPPA Model 

4.จากนั้นนํ ามาใช ในการเรียนการสอนจริ งทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

 

นําไปใชและมีการแบงปในขอมูลในสังคมออนไลนแ 
Facebook; PLC RMUTL Lampang 

5.การจัดการความรูในองคแกรดานการเรียนการสอน 
ปีที่ 2 (2558) เริ่มตนจากการเลือกเปูาหมายที่ชัดเจน 
และมีความตอเนื่องจากปี 2557 มีการถายทอด
วิธีการ และผลจากการนํารูปแบบการเรียนการสอนที่
หลากหลายไปใชในชั้นเรียน (จากกิจกรรมที่ 3)  

จากเวทีการจัดการความรู  (ขอที่  5) นํามาสู
รูปแบบที่เกิดจากการใชจริงในชั้นเรียนในรูปแบบ 
CIMP (Coaching, Innovation, Multiple 
Thinking, Practice) 
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การดําเนินกิจกรรม ผลการดําเนินกิจกรรม 

ผนวกกับการศึกษาเพ่ิมเติม การฝึกอบรมดานรูปแบบ
การเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือการ
เรียนรูโดยใชเครื่องมือที่บูรณาการระหวางศาสตรแ 

 

6.นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIMP มาใชจริง
ในชั้นเรียน  

 

โ ด ย มี ก า ร บ อ ก เ ล า ผ า น สั ง ค ม อ อ น ไ ล นแ 
(Facebook: CIMP RMUTLL PLC) โดยพัฒนาสู
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากผลการด าเนินงาน 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับบริบทการบริหารจัดการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง ในรูปแบบ CIMP 

2. กระบวนการจัดการความรูที่เหมาะกับบริบทของ มทร.ลานนา ลําปาง  

3.  การนํารูปแบบการสอนแบบ CIMP ไปใชในองคแกรดานการเรียนการสอน และ เผยแพรกิจกรรมอยาง

ตอเนื่องผานสังคมออนไลนแ 

4. ผูบริหาร บุคลากร มีความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการความรู 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้คือ 

1. รางวัลระดับประเทศจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชโครงการเปๅนฐานการเรียนรู  

ปัจจัยท่ีส่งผลให้การจัดการความรู้ในองค์กรให้ประสบความส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการ

ความรู้ มทร.

ล้านนา 

สภาพแวดลอมในองคแกร และวัฒนธรรม

องคแกร (Social) 

ผูบริหารในองคแกรที่สนับสนุน

กิจกรรม (Leader) 

บุคลากรที่มคีวามพรอมในการเรยีนรูสิ่งใหม 

และบุคลากรทีส่นับสนุนดานเทคโนโลย ี( Man) 

เปูาหมาย/วัตถุประสงคแชัดเจนรวมกัน  (Goal) 

งานดานการสนับสนุน เพื่อตดิตามการดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง รวมถึงงบประมาณ 

(Supporting Work) 

ภาพที่ 2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในองค์กรให้ประสบความส าเร็จ 
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จากภาพสามารถอธิบายถึงปใจจัยแหงความสําเร็จของกิจกรรมการจัดการความรูในองคแกร (มทร.

ลานนา ลําปาง) ซึ่งประกอบดวยปใจจัยหลักท่ีสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรูในระยะเวลา 3 ปี คือ 

1. สภาพแวดลอมในองคแกรและวัฒนธรรมองคแกร ที่มีการบริหารภายในเปๅนเขตพ้ืนที่ โ ดยการนําของรอง

อธิการเขตพ้ืนที่ ซึ่งมีรากฐานการบริหารมาจากวิทยาลัยเกษตร จากนั้นเปๅนสถาบันเทคโนโลยี และ 

มหาวิทยาลัย ซึ่งสงผลใหเกิดวัฒนธรรมองคแกรที่สะดวกตอการจัดกิจกรรมในลักษณะเวทีเสวนา แลกเปลี่ยน

เรียนรู  2. ผูบริหารในองคแกรที่สนับสนุนกิจกรรม ไมวาจะเปๅนผูบริหารระดับสูงตั้งแตรองอธิการบดี เขตพ้ืนที่ 

ผูอํานวยการกอง หัวหนาสาขา ประธานหลักสูตร ลวนแลวแตใหการสนับสนุนบนพ้ืนฐานความเขาใจที่ตรงกัน

ในกิจกรรมการจัดการความรู 3. บุคลากรที่มีความพรอมในการเรียนรูสิ่งใหม ที่เมื่อกิจกรรมเริ่มตน 
 

สรุป 

การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูแบบบูรณาการสูนวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอน มี
วัตถุประสงคแเพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL, PLC, STEM, CIPPA Model, และ Project 
Method และเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสูนวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับบริบท
ของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง โดยการศึกษาเริ่มตนจากปีการศึกษา 
2557 จากการเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบใหมในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ไดรูปแบบการสรางสรรคแการเรียนรูจากชุมชน 4 รูปแบบคือ 
รูปแบบที่เนนใหนักศึกษา  รูปแบบเนนการเรียนรู  รูปแบบเนนความสําเร็จ  และ รูปแบบที่เนนการใช
กระบวนการ รูปแบบเหลานี้ไดถูกนําไปใชในหองเรียนจริง และในปีการศึกษา 2558 สมาชิกจํานวน 22 รายที่
เคยผานการพัฒนาโดยรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายเขาสูกิจกรรมการจัดการความรูขององคแกร
ภายใตหัวขอ นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) ผานรูปแบบการเรียน
การสอนที่หลากหลายภายในหองสนทนาเดียวกันทางสังคมออนไลนแคือ เฟสบุ฿ค (Facebook) ภายใตชื่อการ
เรียนการสอนแบบ Professional Learning Community (PLC) และผานกิจกรรมการจัดการความรูใน
องคแกรประจําปีการศึกษา 2558 จึงมีการระดมสมองและบูรณาการระหวางศาสตรแที่หลากหลายโดยสมัครใจ
เขารวมกิจกรรมเพ่ือแบงปในประสบการณแ และเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เปๅนรูปแบบเฉพาะและ
เหมาะสมกับบริบทของมทร.ลานนา ลําปาง คือ CIMP ซึ่งเปๅนอักษรยอที่มาจาก (C) Coaching คือ   การสอน
แบบเปๅนพ่ีเลี้ยงใหกับนักศึกษา มีความใกลชิดและเขาถึง (I) Innovation คือ การสอนแบบเนนการคิดใหเกิด
นวัตกรรม มีรูปแบบการสอนที่หลากหลายจากนวัตกรรมสูนวัตกรรมใหมในหองเรียน (M) Multiple คือ ความ
หลากหลายดานศาสตรแ การบูรณาการกันระหวางศาสตรแในหนึ่งวิชา อาทิ การเรียนการสอนของคณะ
วิศวกรรมสามารถเติมเต็มไดดวยเรื่องตนทุนทางบัญชีการเงินของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรแสาขาบัญชี 
(P) Practicing คือ  การเนนการฝึกฝน ปฏิบัติจริง  รวมดวยชวยกันจัดบรรยากาศการเรียนการสอนใหเปๅนไป
ในแบบทุกคนมีสวนรวม เหลานี้คือสิ่งที่ไดจากการจัดการความรู และนํามาสูการใชในปใจจุบัน จากกลุมเล็ก 22 
ราย โดยมีกิจกรรมการแบงปในการสอนแบบ CIMP  ผานสังคมออนไลนแโดยการจัดตั้งกลุมผานเฟสบุ฿ค  CIMP 
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(RMUTLL PLC) ซึ่งเปๅนการพัฒนาจาก PLC สู CIMP  ในปใจจุบัน เพ่ือการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และ
การเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มาจากอัตลักษณแและความเชี่ยวชาญของผูสอน เพ่ือประโยชนแตอผูเรียน
อยางสมบูรณแ นํามาสูรางวัลที่เกิดจากกิจกรรม อาทิ 1.รางวัลชนะเลิศโครงการกระทิงแดง U-Project ในการ
ผลิตสื่อเพ่ือเด็กพิการทางสายตาจากนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 2. งานวิจัยเชิงบูรณาการ
ศาสตรแของนักศึกษา การจัดการเสนทางการทองเที่ยวภาคเหนือตอนบนบนมือถือ Android  เปๅนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  กระบวนการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน  มทร.ล้านนา ล าปาง 
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บทสรุป 

โครงการรถสํารวจวัตถุตองสงสัยควบคุมผานระบบ Wi-Fi มีวัตถุประสงคแเพ่ือนําความรูทางทฤษฎีการ
ออกแบบ Microprocessor และการใชภาษา C ในการเขียนโปรแกรมมาประยุกตแใชและลงมือฝึกปฏิบัติจริง 
โดยนําจอยสติ๊กไรสาย (Joystick ) มาใชควบคุมการเคลื่อนที่ของรถสํารวจ ซึ่งในโครงการมีการนําเทคโนโลยี
ของบอรแด Arduino มาใชติดตอสื่อสารในการควบคุมรถใหสามารถเคลื่อนที่ไดตามทิศทางที่ตองการ  

 ผลจากการเรียนรูและลงมือปฏิบัติในการออกแบบและสรางรถสํารวจวัตถุตองสงสัยระบบควบคุมทิศ
ทางการเคลื่อนทีข่องรถผานระบบ Wi-Fi สามารถวบคุมการทํางานไดจริง 

ค าส าคัญ : รถสํารวจ  ควบคุมผานระบบ Wi-Fi 

Summary  

  Car survey suspicious objects control via WI-FI. The purpose is to bring the knowledge 
of design theory Microprocessor and use C language programming applications and then 
practice. By wireless joystick (Joystick) to control the movement of the car to explore. The 
technology of the Arduino board to communicate to control the vehicle can move in the 
desired direction. 

  The result of the learning and practice of designing and building a car to explore the 
subject in question controls the movement of vehicles through the Wi-Fi system that can be 
controlled to actually work. 
 

Key words:  Car survey,  Control via WI-FI 
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บทน า 
      ในสังคมปใจจุบันมีเหตุการณแรายแรงเกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเปๅนเรื่องการรอบวางระเบิด น้ําทวม
แผนดินไหว เหตุจลาจล ฯลฯ ทําใหมีผูไดรับความเดือดรอนจากเหตุการณแที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางออม 
รวมทั้งเจาหนาที่ที่เขาไปชวยเหลือก็ถูกผลกระทบกับเหตุการณแรายตางๆดวย เชน  ไดรับบาดเจ็บในขณะที่ให
ความชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บในเหตุการณแ เหตุการณแที่เกิดขึ้น จากผลกระทบขางตนจึงมีหนวยงานหลาย
หนวยงานเริ่มนําเทคโนโลยีเขามาชวยอํานวยความสะดวกและลดภาวะการเสี่ยงภัยของเจาหนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติงาน 
  ในการศึกษาท่ีผานมาของผูจัดทําไดศึกษาบอรแด Arduino ในสวนของชุดคําสั่งควบคุมในรูปแบบตางๆ 
และการพัฒนาชุดคําสั่งควบคุมบอรแด Arduino จึงมีแนวคิดที่จะนําบอรแด Arduino เขามาใช ในการพัฒนา
ชุดคําสั่งควบคุมการทํางานของรถสํารวจวัตถุตองสงสัยโดยการเชื่อมตอผาน Wi-Fi เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ จึงประยุกตแความรูที่ไดศึกษาไปใช และแกปใญหา ซึ่งเปๅนการผสมผสานความรูใน
ดานตาง ๆ เขาดวยกัน ซึ่งในปใจจุบันเปๅนยุคที่โลก มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วสืบเนื่องมาจากการใช
เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ของ ทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สงผลตอ วิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง โดยทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญ
ที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็กใน
ศตวรรษท่ี 21 นี้ มีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปๅน ซึ่งเปๅนผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
จัดการเรียน       การสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ ที่เปๅนปใจจัยสนับสนุนที่จะทําใหเกิดการ
เรียนรู โดยรวมกันสรางรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเนนที่การนําองคแความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดในขณะที่เรียน เพ่ือใชใน
การดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปใจจุบัน (วรางคณา, 2558) 
       ความสําคัญดังที่กลาวมา คณะผูจัดทําจึงไดมีแนวคิดในการนําเทคโนโลยีเขามาใชใน การพัฒนารถ
สํารวจวัตถุตองสงสัยควบคุมผานระบบ Wi-Fi  
 

วัตถุประสงค์ 
 1.   เพ่ือนําความรูเกี่ยวกับบอรแด Arduino มาประยุกตแใชและพัฒนาตอยอดการออกแบบและควบคุมรถ  
 2.  เพ่ือศึกษาการใชภาษา C ในการเขียนโปรแกรมควบคุม 

ขอบเขตของการท าโครงการ 
 การจัดทําโครงการครั้งนี้มุงศึกษาการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการพัฒนารถสํารวจวัตถุตองสงสัยควบคุม
ผานระบบ Wi-Fi โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 1. รถขับเคลื่อนดวยมอเตอรแไฟฟูาแบบเซอรแโวมอเตอรแ 4 ตัว ในรูปแบบลอตีนตะขาบ 
 2.   รถใชแบตเตอรแรี่ 5V ใหพลังงาน 
 3.   รถสามารถเคลื่อนที่ไดรอบทิศทางในแนวระนาบ และพ้ืนที่ที่มีความชันไมเกิน 45 องศา 
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 4.  รถควบคุมดวยจอยสติ๊กผานระบบ Wi-Fi 
     5.   สามารถควบคุมการทํางานของอุปกรณแในที่โลงระยะไมเกิน 100 ม.รับและสงสัญญาณดวยโมดูลWi-Fi 
 6.   สามารถสงภาพจากพ้ืนที่จริงแบบระบบเรียลไทมแจากกลองที่ตัวรถไปยังโทรศัพทแ 
 7.   กลองตั้งอยูบนฐานที่สามารถหมุนได 360 องศา 

วิธีการด าเนินงาน 
  การพัฒนารถสํารวจวัตถุตองสงสัยควบคุมผานระบบ Wi-Fi มีวิธีการดําเนินงานอยางเปๅนขั้นตอน ดังนี้  
  1.  แผนการดําเนินงาน 
 2.  ศึกษาเอกสารและขอมูลที่เก่ียวของ 
 3.  ออกแบบการสราง สวนฮารแดแวรแ และสวนซอฟตแแวรแ 
 4.  ออกแบบตัวรถสํารวจ และพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทํางาน 
 5.  ทดสอบการเชื่อมตอระหวางรถสํารวจและโปรแกรมควบคุมการทํางาน 
 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมระบบควบคุม 
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 รถสํารวจวัตถุตองสงสัยควบคุมผานระบบ Wi-Fi มีวิธีการดําเนินงานในการพัฒนา ดังนี้  

 1.   คณะผูจัดทําไดศึกษาคนควาหาขอมูล/เรียนรูการออกแบบ Microprocessor และการใชภาษา C 
เพ่ือควบคุมการเคลื่อนที่ของรถสํารวจ และนําเทคโนโลยีของบอรแด Arduino มาใชติดตอสื่อสารผานจอยสติ๊ก
ไรสาย (Joystick ) ในการควบคุมรถใหสามารถเคลื่อนที่ไดตามทิศทางที่ตองการ 
  2.   ออกแบบ/สราง สวนฮารแดแวรแ คือทําการออกแบบตัวถังรถและการจัดวางอุปกรณแแผงควบคุมและ
ระบบการขับเคลื่อนตาง ๆ ประกอบเปๅนตัวรถสํารวจ โดยทําการวัดขนาดแผนอะคริลิกตามแบบที่ไดออกแบบ
ไวและตัดใหไดขนาดเทากันสองแผน นําลอสายพานมาวัดขนาดกับแผนอะคริลิกเพ่ือที่จะเจาะรูลอใหเทากันทั้ง
สองแผน แลวเริ่มนําชุดลอสายพานมาประกอบเขากับแผนอะคริลิก แลวนําชุดเฟืองมอเตอรแ , Wireless 
Joystick kit, POP-X2 Limted Editied, IP Camera และ ยึด Router เขากับฐานดานบนของรถ ก็จะได
ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณแ  
  สวนของซอฟตแแวรแไดทําการพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทํางานของรถสํารวจโดยใชจอยสติ๊กไรสาย 
(Joystick ) เปๅนตัวสั่งการทํางานผานระบบ Wi-Fi ใชภาษา C ในการพัฒนาโดยเริ่มทําการออกแบบในสวนของ
โค฿คขั้นตอนแรกเริ่มจาก Joystick ทําการกําหนดฟใงชั่นของปุุมกดที่ออกแบบไว ทําการทดสอบคาแตละปุุมที่
กําหนดแสดงผลออกมาทุกปุุมในสวนของ Joystick เสร็จสมบูรณแ และเริ่มเขียนฟใงชั่นของการควบคุมมอเตอรแ
และเซอรแโวมอเตอรแเพื่อใช  ในการควบคุมลอตีนตะขาบ และการหมุนของกลอง แลวนําโค฿คทุกสวนมารวมเขา
ดวยกันเพ่ือที่จะเขียนโค฿คลงในตัวบอรแด POP-X2 Limted Editied เปๅนอันเสร็จสมบูรณแ 
 3.  ทําการทดสอบระบบควบคุมการขับเคลื่อนในทิศทางตาง ๆ และทดลองสั่งการเคลื่อนที่     ดวย
จอยสติ๊กไรสาย (Joystick ) ผานระบบ Wi-Fi 
 4.  ทดสอบการสงภาพในระบบ Wi-Fi มายังหนาจอรับโทรศัพทแเคลื่อนที่เพ่ือทดสอบระบบ   การสงภาพ
กลับมาที่จุดควบคุม  

 

 

        

 

 

 

ภาพที่ 2  การออกแบบ/ประกอบชิ้นสวนของตัวรถสํารวจ 
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ภาพที่ 3 การประกอบชิ้นสวนของบอรแดควบคุมและกลองบนฐานรถสํารวจ 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวรถสํารวจวัตถุตองสงสัยควบคุมผานระบบ Wi-Fi 
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ผลการทดลอง 
  การพัฒนารถสํารวจวัตถุตองสงสัยควบคุมผานระบบ Wi-Fi  ไดผลการทดลอง คือ รถสํารวจวัตถุตอง
สงสัยควบคุมผานระบบ Wi-Fi สามารถทําการเบิรแนโปรเกรมภาษา C สวนควบคุมลงบอรแด popbot x2 โดย
ใชโปรแกรม Arduino เปๅนโปรแกรมที่เชื่อมตอระหวางบอรแดกับคอมพิวเตอรแ สามารถเชื่อมตอระหวางบอรแด
ไมโครคอนโทรลเลอรแกับอุปกรณแที่ใชในการควบคุมการเคลื่อนที่คือ Joystick ได สามารถแสดงผลปรากฎเปๅน
ขอความในการการเชื่อมตอกับสวนควบคุมคือ Joystick ผานทาง LCD และกลองที่ติดตั้งบนตัวรถสามารถสง
ภาพในที่ๆ รถเคลื่อนที่ไป กลับมายังผูควบคุมในรูปแบบเรียลไทมแสงมายังโทรศัพทแมือถือได ซึ่งรถสํารวจวัตถุ
ตองสงสัยควบคุมผานระบบ Wi-Fi ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการทํางานไดดี 
 การเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริงในการศึกษาการออกแบบ Microprocessor และการใชภาษา Cเพ่ือ
ควบคุมการเคลื่อนที่ของรถสํารวจ และนําเทคโนโลยีของบอรแด Arduino มาใชติดตอสื่อสารผานตัวควบคุม
จอยสติ๊กไรสาย (Joystick ) ในระบบ Wi-Fi เพ่ือควบคุมรถใหสามารถเคลื่อนที่ไดตามทิศทางที่ตองการ 
สามารถชวยเก็บขอมูลเพ่ือการประเมินสถานการณแ  จุดเสี่ยงภัยกอนสงเจาหนาที่ลงปฏิบัติการเปๅนการลด
ภาวะการเสี่ยงภัยและการสูญเสียในการลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่อันตรายตาง ๆ 
   จากการเรียนรูและลงมือปฏิบัติในการสรางรถสํารวจวัตถุตองสงสัยควบคุมผานระบบ Wi-Fi ยังเปๅน
แนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมตาง ๆ ผานระบบ Wi-Fi ใหสามารถใชงานกับภาระกิจตาง ๆ หรือการ
นําไปประยุกตแใชกับการสอดแนบในทางการทหาร ดานการรักษาความมั่นคง ในการประยุกตแใหเกิดประโยชนแ
ในการใชงานตอไป 

อภิปรายผล 
 การพัฒนารถสํารวจวัตถุตองสงสัยควบคุมผานระบบ Wi-Fi  ไดผลการทดลอง คือ รถสํารวจวัตถุตองสงสัย
ควบคุมผานระบบ Wi-Fi  สามารถทําการเบิรแนโปรเกรมภาษา C สวนควบคุมลงบอรแด popbot x2 โดยใช
โปรแกรม Arduino เปๅนโปรแกรมที่เชื่อมตอระหวางบอรแดกับคอมพิวเตอรแ สามารถเชื่อมตอระหวางบอรแด
ไมโครคอนโทรลเลอรแกับอุปกรณแที่ใชในการควบคุมการเคลื่อนที่คือ Joystick ได สามารถแสดงผลปรากฎเปๅน
ขอความในการการเชื่อมตอกับสวนควบคุมคือ Joystick ผานทาง LCD และกลองที่ติดตั้งบนตัวรถสามารถสง
ภาพในที่ๆ รถเคลื่อนที่ไป กลับมายังผูควบคุมในรูปแบบเรียลไทมแสงมายังโทรศัพทแมือถือได ซึ่งรถสํารวจวัตถุ
ตองสงสัยควบคุมผานระบบ Wi-Fi ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการทํางานไดดีเหมือนกับการพัฒนาหุนใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อการใชงาน ดังนี้ 
 ศุภโชค ซื่อตรงและคณะ. 2555 ไดศึกษาและพัฒนาโครงงานหุนยนตแบังคับดวยระบบไรสายผาน
คอมพิวเตอรแขึ้นโดยมีเปูาหมายพัฒนาหุนยนตแที่ยังควบคุมในแบบมีสายเคเบิ้ลอยูใหสามารถควบคุมไดแบบไร
สายซึ่งหุนยนตแที่จะนํามาพัฒนาเปๅนหุนยนตแชนิดที่เคลื่อนที่ได ถาเราใชการควบคุมแบบมีสายเคเบิ้ลจะทําให
การเคลื่อนที่ของหุนยนตแนั้นลําบาก แคการหมุนตัวของหุนยนตแก็อาจจะทําใหสารเคเบิ้ลนั้นไปพันกับตัวของ
หุนยนตแหรือหุนยนตแเขาไปในพ้ืนที่ที่มีความซับซอนจะทําใหหุนยนตแเคลื่อนที่ลําบากเพราะตองลากสายเคเบิ้ล
ไปดวย และในงานที่ตอง ควบคุมในระยะไกลๆเราก็ตองมีสายเคเบิ้ลที่ยาวเพียงพอสําหรับงานนั้นๆดวย โดยสง



254 
 

สัญญาณดวยคลื่นวิทยุโดยชุดสงคลื่นวิทยุจะทําหนาที่รอรับขอมูลจากพอรแตสื่อสาร อนุกรม RS232 จากขา RX 
ของคอมพิวเตอรแแลวแปลงเปๅนสัญญาณความถี่ (GFSK) สงออกไปในอากาศ และในทาง กลับกันในโหมดการ
ทางานแบบรับ (Receiver) ชุดรับคลื่นวิทยุจะทําหนาที่คอยตรวจจับขอมูลที่อยูในรูปของสัญญาณความถี่ 
(GFSK) จากดาน RF เพ่ือแปลงกลับเปๅนขอมูลแบบ RS232 แลวสงไปยังไมโครคอนโทรเลอรแของตัวหุนยนตแ 
(ศุภโชค, 2555) 
 คุณากร เลิศศรีสุขสันตแ และคณะ. 2541 ไดศึกษาและพัฒนาโครงการหุนยนตแสํารวจวัตถุระเบิด    I 
ROBOT BOOM ขึ้นกลาววาโดยเดิมการกูระเบิดแตละครั้งตองใชคนเขาไปสํารวจวัตถุระเบิดวาระเบิดนั้นเปๅน
วาระเบิดชนิดใด เราจึงไดคิดหาวิธีในการลดความเสี่ยงตอชีวิตมนุษยแในการกูระเบิดแตละครั้ง จึงไดสราง
หุนยนตแสํารวจวัตถุระเบิด หุนยนตแสํารวจวัตถุระเบิดเปๅนการสรางขึ้นมาเพ่ือ ใชกับโลกแหงความรุนแรงใน
ปใจจุบันและเพ่ือลดความเสี่ยง ในการกูระเบิด เพราะในการกูระเบิดแตละครั้งก็ตองใชคนเขาไปสํารวจก็อาจจะ
เกิดการเสี่ยงเกินไป เพราะระเบิดนั้นอาจจะเปๅนระเบิดเวลาที่จะหมดเวลาแลวหรืออาจจะเปๅนระเบิดที่
จุดชนวนดวยรีโมทก็ได ดังนั้นการสรางหุนยนตแสํารวจวัตถุระเบิดขึ้นมาเพ่ือนําเขาไปตรวจสอบวัตถุระเบิดแทน
คนโดยการบังคับเขาไปใกลๆวัตถุระเบิดแลวให ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจากคอมพิวเตอรแอีกที เพ่ือการกูระเบิดที่
ถูกจุดและถูกวิธี และเปๅนแนวความคิดในการพัฒนาตอไป (คุณากร, 2541)  

ข้อเสนอแนะ 
 1.   ควรศึกษาการควบคุมการทํางานของหุนยนตแในแบบตางๆ เชน Bluetoothและ Wi-Fiชนิดอื่นๆ 
 2.   ควรศึกษาอุปกรณแชนิดตางๆที่สามารถใชกับบอรแดไดเพราะ หากอุปกรณแที่ตองการนั้นไมมีก็สามารถที่
จะหาอุปกรณแท่ีมีลักษณะไกลเคียงแทนกันได 
 3.   สิ่งที่ควรพัฒนาตอจากเดิมคือการสงเสียงจากผูควบคุมไปยังผูประสบภัยที่รถสํารวจเขาไปทําการ
สํารวจ 
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารธุรกิจโฮมสเตย์ 
Analysis and Design of Information Systems Management homestay 

จิตตรา จินกระวี 1  ศิริญา สานุกูล 1 และ กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค 2 
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บทสรุป 
 การวิเคราะหแและออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารธุรกิจโฮมสเตยแ โดยผานกระบวนการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดแก การใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปใญหา  ทักษะการสื่อสาร
และความรวมมือ ทักษะดานความคิดสรางสรรคแและนวัตกรรมการใช  KM Tools การพูดคุยเสวนา  
(Dialogue) การเลาเรื่อง  (Story Telling) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review-AAR) การ
สอนงาน  (Coaching)  ใชกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC (System development Life Cycle) 
ในการวิเคราะหแและออกแบบฐานขอมูลใช E-R Model และออกแบบรายงานที่เหมาะสม โดยใชโปรแกรม 
Adobe Dreamweaver cs6  โปรแกรม AppServ 2.5.10 ในการจําลองเซิรแฟเวอรแและใชภาษา PHP 
(Personal Home Page) ในการพัฒนาระบบ ทําใหมีการจัดเก็บขอมูลเปๅนระบบ มีโครงสราง งายตอการ
เขาถึง รวมทั้งการประมวลผลที่มีความถูกตอง และไดสารสนเทศที่มีความนาเชื่อถือ กอใหเกิดประโยชนแในการ
บริหารจัดการธุรกิจโฮมสเตยแ 

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  ธุรกิจโฮมสเตยแ 
 

Summary  
 Analysis and Design of Information Systems Management homestay. Through the 
process of learning in the 21st century skills, including critical thinking and problem solving, 
Communication and collaboration Skills, creativity and innovation. using KM Tools Dialogue, 
storytelling, review after practice, Coaching. The development of SDLC including  analysis 
and design, database design with ER Model and reporting using Adobe Dreamweaver cs6. 
AppServ 2.5.10 application server and using PHP (Personal Home Page) to develop the 
system. The storage system is structured, easy to access, Including processing with accuracy, 
The information is reliable, Causing the beneficial to manage the business homestay. 
Key words: information system, information management, business homestay 
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บทน า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มุงเนนใหความสําคัญดานการทองเที่ยวโดยมีการกําหนดในแผนพัฒนาของ

จังหวัดนครศรีธรรมราชประเด็นยุทธศาสตรแ 2 เรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแและวัฒนธรรม
มาตรฐานสากล ที่สามารถสรางอาชีพและรายไดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น โดยการบัญญัติแหลงทองเที่ยวประเภท
ธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก บานคีรีวง อําเภอลานสกา เปๅนชุมชนวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยูกับธรรมชาติ จัดที่พัก
แบบโฮมสเตยแ เปๅนชุมชนตนแบบในการจัดการธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศนแ ไดรับรางวั ลกินรี รางวัลยอดเยี่ยม 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวปี 2541 (แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2557-2560, น.26) 

หมูบานคีรีวง มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย “THE BEST OZONE IN THANLAND” ซึ่งมีคา AQI 
ระหวาง 17 – 49 ซึ่งถือวาเปๅนระดับคุณภาพอากาศที่ดีมาก มีแหลงทองเที่ยวและน้ําตกที่สวยงามมีชื่อเสียง
เปๅนที่รูจักเชน หนานหินทาหา เปๅนชุมชนที่มีชื่อเสียง ไดชื่อวาเปๅน “หมูบานอนุรักษแตนแบบ” ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชาวบานมีวิถีชีวิตเรียบงาย สงบ และเปๅนสังคมแบบเครือญาติ จึงตอนรับนักทองเที่ยวอยาง
เปๅนกันเองเหมือนญาติมิตร เปๅนชุมชนเขมแข็ง อาชีพหลักของชาวบานในชุมชน คือ การทําสวนผลไม
ผสมผสาน ที่คนปใกษแใตเรียกวา สวนสมรม ปใจจุบันชาวบานมีอาชีพเสริมรายไดโดยจัดที่พักแบบโฮมสเตยแ ทํา
ใหไดเรียนรูวิถีชีวิต ของผูคนในชุมชนอยางใกลชิด การทองเที่ยวแบบโฮมสเตยแถือไดวาเปๅนการทองเที่ยวเชิง
นิเวศประเภทหนึ่ง เกิดจากการนําแนวคิดการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ เปๅนการทองเที่ยวที่เนนการศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางนักทองเที่ยวกับเจาบานหรือชุมชน   ธุรกิจโฮมสเตยแในหมูบานคีรีวงมีการบริหาร
จัดการดวยมือ  การเผยแพรแหลงทองเที่ยวและวิถีชุมชน ไดทําเสนอผาน social media บางสวน  การ
รวบรวมบันทึกขอมูล ไดแก ขอมูลลูกคา ขอมูลเสนทางการทองเที่ยว ชุดการทองเที่ยว การจอง การยกเลิก 
ยังคงจัดเก็บในสมุดบันทึก  การประมวลผลและสรุปผลการดําเนินงานยังสรุปดวยมือ ทําใหเกิดความลาชา 
ขาดความนาเชื่อถือ  ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสในการบริหารธุรกิจโฮมสเตยแ (แผนพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ.2557-2560) 

ผูพัฒนาเปๅนเยาวชนในชุมชนคีรีวง และกําลังศึกษาในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงมีความคิดตองการชวยเหลือชุมชน โดยการ
ประยุกตแใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาธุรกิจโฮมสเตยแของชุมชนคีรีวง เริ่มจากการวิเคราะหแและ
ออกแบบระบบรวมกับชุมชนดวยกระบวนการจัดการความรู (KM)นํามาพัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบ
สารสนเทศ และเว็บไซตแดวยกระบวนการ SDLC ในลักษณะของเว็บเทาที่รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับโฮมสเตยแที่อยู
ในชุมชน เปๅนเว็บสื่อกลางใชในการประชาสัมพันธแ การติดตอจองโฮมสเตยแ  เลือกเสนทางการทองเที่ยว ชุด
การทองเที่ยว (Package)  ผูที่สนใจสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจโฮมสเตยแที่อยูในชุมชนไดอยางรวดเร็ว 
ถูกตอง และมีความนาเชื่อถือ  อีกทั้งชวยใหเจาของธุรกิจโฮมสเตยแบริหารจัดการใหดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศแ, 2545.) 
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วิธีการด าเนินการ 
สาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ไดมุงเนนและใหความสําคัญกับวิธีการเรียนรูแบบ

ใหมศตวรรษที่ 21 เพ่ือฝึกบัณฑิตใหมีทักษะในศตวรรษ โดยการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียน การสอน
แบบโครงงาน (Project-based Learning) ควบคูกับการเรียนรูแบบปใญหาเปๅนฐาน (Problem-Based 
Learning) ซึ่งมีจุดประสงคแใหนักศึกษาไดใชองคแความรูทางดานการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือ
แกไข หรือพัฒนางาน พัฒนาองคแกรโดยใชความคิดอยางสรางสรรคแ ซึ่งวิธีการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 แบง
การใชทักษะออกเปๅน 3 ทักษะ ไดแก 

1. การใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) และการแกปใญหา (problem 
solving) คือ การคิดอยางผูเชี่ยวชาญ (expert thinking) คิดไดอยางเปๅนเหตุเปๅนผลจากการวิเคราะหแซึ่ง
แลวแตสถานการณแท่ีเกิดข้ึน (พระมหาจิตติพงษแ) 

ผูพัฒนาไดนํา KM Tools การพูดคุยเสวนา (Dialogue) มาใชโดยในฐานะที่เปๅนบุคคลที่อยูในพ้ืนที่
ชุมชน ไดไปประชุมรวมกับผูนําชุมชน ผูประกอบการ ชาวบาน และนักทองเที่ยวในชุมชน ไดพูดคุยเสวนา รวม
แสดงความคิดเห็น และรับฟใงปใญหา ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยวในชุมชน ซึ่งเนนในเรื่องของ
การพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยแในชุมชน ผูพัฒนาไดรับฟใงปใญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ
โฮมสเตยแ จึงเกิดความคิดที่จะนําความรูที่ไดจากการศึกษาเลาเรียนมาแกปใญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารธุรกิจ
โฮมสเตยแในชุมชน เพื่อชวยเหลือชุมชน 

ผลที่ไดจากการเขารวมพูดคุยเสวนา ทําใหทราบประเด็นปใญหาจากการบริหารธุรกิจโฮมสเตยแ เชน 
รูปแบบการเผยแพรโฆษณาที่เจาของธุรกิจโฮมสเตยแตองการ รูปแบบและขั้นตอนการจองที่งายและสะดวก 
รูปแบบเสนทาง ชุดการทองเที่ยวที่สามารถเพ่ิมยอดการจองโฮมสเตยแในชุมชนได  

2. ทักษะการสื่อสาร (communication) และความรวมมือ (collaboration) ซึ่งหมายถึง การสื่อสาร
อยางซับซอน(complex communicating) เปๅนการสื่อสารที่เกิดจากความรวมมือกัน เพ่ือใหสามารถทํางาน
รวมกันกับผูอื่นไดอยางบรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ 

ผูพัฒนาใช KM Tools การเลาเรื่อง (Story Telling) โดยจากการประชุม ทําใหผูพัฒนาไดนําปใญหา
การจัดการยอดการจองโฮมสเตยแ ปใญหาการเผยแพรขอมูลขาวสารของโฮมสเตยแ มาเลาใหเพ่ือนในชั้นเรียนฟใง
และรวมกันระดมความคิดแกไขปใญหากับเพ่ือนในชั้นเรียนและปรึกษาอาจารยแที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัย 
(Coaching) เพ่ือชวยใหไดทางออกท่ีดีโดยใชเทคโนโลยีศาสตรแความรูที่ไดศึกษามาประยุกตแใช  

ผลจากการเลาเรื่องทําใหผูพัฒนาเกิดความคิดในการแกปใญหาจากการบริหารธุรกิจโฮมสเตยแไดอยาง
ชัดเจน คือการใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาสรางเว็บไซตแศูนยแรวมธุรกิจโฮมสเตยแ โดยมีรูปแบบการเผยแพร การ
ประชาสัมพันธแโฮมสเตยแ และกระบวนการในการจองโฮมสเตยแที่สะดวกและรวดเร็ว เพ่ือชวยในการ
บริหารธุรกิจโฮมสเตยแในชุมชนคีรีวง 
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3. ทักษะดานความคิดสรางสรรคแ (creativity) และนวัตกรรม (innovation) ซึ่งหมายถึง การ
ประยุกตแใชจินตนาการและการประดิษฐแ รวมกับการทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือใหเกิดความคิดที่แปลกใหมและ
สรางสรรคแโดยการใชนวัตกรรม   

ผูพัฒนาไดนํา KM Tools  การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review-AAR)  มาใชรวมกับ
กระบวนการ SDLC (โอภาส เอ่ียมสิริวงศแ, 2545) คือ 

1. การเขาใจถึงปใญหา (Problem Recognition) ของธุรกิจโฮมสเตยแ ที่ปใจจุบันไดเกิดเทคโนโลยี
สมัยใหมซึ่งเทคโนโลยีเหลานั้น ยังไมสามารถเขาถึงในการจัดการบริหารธุรกิจของเจาของธุรกิจโฮมสเตยแ  

2. การศึกษาความเปๅนไปได (Feasibility Study) คือ การกําหนดวาปใญหาของการบริหารโฮมเสตยแ
มาจากการทํางานที่ไมเปๅนระบบ ผูพัฒนาตองสรางระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับการบริหารโฮมเสตยแ เพ่ือชวยใน
การบริหารจัดการโฮมสเตยแใหเปๅนระบบและไมยุงยากตอการใชงานของผูใชหรือเจาของโฮมสเตยแ  

3. การวิเคราะหแ (Analysis) ระบบ ผูพัฒนาเริ่มตั้งแตการศึกษาระบบการทํางานของธุรกิจโฮมสเตยแ
ควรวาเปๅนระบบที่มีการจัดการที่งายและสะดวกไมยุงยากซับซอนตอการใชงานของผูใช  

4. การออกแบบ (Design) หลังจากการวิเคราะหแระบบแลวผูพัฒนาไดออกแบบเว็บไซตแศูนยแรวมธุรกิจ
โฮมสเตยแขึ้น โดยมีเมนูการใชงานที่ตรงกับความตองของผูใช เชน เมนูการคนหาบานพัก การจองบานพักของ
ลูกคาธุรกิจโฮมสเตยแ เมนูการล็อกอินเพื่อเขาสูระบบของเจาธุรกิจโฮมสเตยแในการเลือกดูรายงานยอดจองโฮมส
เตยแ   

5. การพัฒนาระบบ (Construction) เมื่อผูพัฒนาสรางเว็บไซตแศูนยแรวมธุรกิจโฮมสเตยแสําเร็จแลว ได
นําไปทดสอบการใชงานโดยใหเจาของโฮมสเตยแในชุมชนเขาไปใชงานเว็บไซตแศูนยแรวมธุรกิจโฮมสเตยแในฐานะ
สมาชิกของเว็บไซตแ ซึ่งตองดําเนินการลงทะเบียนการเขารวมเปๅนสมาชิกของเว็บไซตแกอนแลวทําการล็อกอิน
เขาสูระบบเพ่ือเลือกดูรายงานการจองหองพักของโฮมสเตยแตนเองได  

6. การปรับเปลี่ยน (Construction) หากเจาของธุรกิจโฮมสเตยแมีความตองการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ระบบก็สามารถบอกถึงความตองการที่จะเปลียนแปลงระบบซึ่งตองอยูในภายใตการดําเนินงานของผูออกแบบ
พัฒนา  

7. บํารุงรักษา (Maintenance) เมื่อธุรกิจโฮมสเตยแมีการขยายตัวมากขึ้น ความตองการของระบบ
อาจจะเพ่ิมมากขึ้น เชน เจาของโฮมสเตยแตองการรายงานที่เกี่ยวกับโฮมสเตยแของตนมากขึ้น ผูพัฒนาจึงตอง
ออกพัฒนาเว็บไซตแ ที่สามารถเพ่ิมหรือแกไขขอมูลลงในเว็บไซตแไดงาย เพ่ือรองรับความตองการของผูใชงาน
ระบบ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศแ, 2545.) 

ผลที่ไดจากการวิเคราะหแ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตแ  ทําใหผูพัฒนาไดเว็บไซตแศูนยแรวมธุรกิจโฮมส
เตยแ  ที่สามารถใหเจาของธุรกิจโฮมสเตยแไดนําไปใชงานเพื่อการบริหารโฮมสเตยแในชุมชนใหดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถประชาสัมพันธแการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยแของชุมชนคีรีวง และเพ่ิมการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศไดอีกดวย 

 
 



259 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของผูใช โดยกระบวนการ KM tools และ

กระบวนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไดระบบสารสนเทศที่มีหนาตางของเว็บไซตแศูนยแรวมธุรกิจโฮมสเตยแ 

เพ่ือใชประชาสัมพันธแโฮมสเตยแที่เปๅนสมาชิก แบบฟอรแมขอมูลลูกคา แบบฟอรแมขอมูลเจาของกิจการโฮมเสตยแ

หรือสมาชิก การจอง/ยกเลิกการจอง  และรายงานผลสําหรับเจาของกิจการ เชน รายงานยอดการจองหองพัก 

รายงานชุดการทองเที่ยวยอดนิยม โดยมีหนาตางเมนูเพ่ือใชคนหาสารสนเทศที่เกี่ยวกับโฮมสเตยแ เชน บานพัก 

ภาพบรรยากาศ ชุดการทองเที่ยว ชุดอาหาร และยังมีหนาตางล็อกอินสําหรับบุคคลทั่วไปที่ตองการเปๅนสมาชิก

ของเว็บไซตแเพ่ือการประชาสัมพันธแโฮมสเตยแ ดังภาพตอไปนี้ 

 

ภาพที่ 1  E-R Model แสดงความสัมพันธ์ของเว็บไซต์ศูนย์รวมธุรกิจโฮมสเตย์ 
 

 

 

 

ภาพที่ 2  แสดงหน้าต่างของเว็บไซต์ศูนย์รวมธุรกิจโฮมสเตย์ 
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ภาพที่ 3  แสดงการบันทึกข้อมูลลูกค้า 

ภาพที่ 4  แสดงการบันทึกข้อมูลสมาชิก 

ภาพที่ 5  แสดงการบันทึกรายการจอง 

ภาพที่ 6  แสดงรายงานยอดจองบ้านพัก 
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สรุป  
การวิเคราะหแและออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารธุรกิจโฮมสเตยแ ใชกระบวนการจัดการ

ความรูรวมกับชุมชน และกระบวนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งระบบสารสนเทศท่ีไดมีประสิทธิภาพในการใช
งานอยางดี ทั้งดานการประชาสัมพันธแการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยแของชุมชนคีรีวง การติดตอจองโฮมสเตยแ  
การเลือกเสนทางการทองเที่ยว ชุดการทองเที่ยว (Package)  และคนหาขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจโฮมสเตยแที่อยูใน
ชุมชนไดอยางรวดเร็ว สารสนเทศที่ไดมีความนาเชื่อถือ นอกจากนี้ธุรกิจโฮมสเตยแในชุมชนบานคีรีวงสามารถ
พัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ขึ้นมารองรับการบริหารธุรกิจโฮมสเตยแอยางตอเนื่อง เพราะการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศ 
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บทสรุป 

 
 

ยานยนตแเปๅนอุตสาหกรรรมที่มีบทบาทความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย โดยสนับสนุนการจางงาน การ
พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนอ่ืน ๆ ทําใหการผลิต การลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวมาก
ขึ้น ประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมมาอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มพัฒนาประเทศ โดย
ในชวงแรกสนับสนุนการผลิตในประเทศเพ่ือลดการนําเขา ตอมาเนนสงเสริมการผลิตเพ่ือสงออก การมี
อุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศ ความไดเปรียบดานทําเลที่ตั้งของประเทศ ทําใหประเทศไทยเปๅนผูผลิต
รถยนตแรายใหญที่สุดในอาเซียน โดยตลาดสงออกสําคัญ 5 ลําดับ ไดแก ออสเตรเลีย ฟิลิปปินสแ อินโดนีเซีย 
ซาอุดิอาระเบีย และมาเลเซีย สําหรับตลาดนําเขามาจากญี่ปุุนเปๅนหลัก เมื่อเปรียบเทียบระหวางมูลคาการ
สงออกและการนําเขาแลว ประเทศไทยเกินดุลการคาในอุตสาหกรรมยานยนตแ ผลการวิเคราะหแปใจจัยที่กําหนด
อุปสงคแการสงออกยานยนตแของไทยไปออสเตรเลีย โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแตปี พ.ศ. 2542-2558 ดวย
วิธีกําลังสองนอยที่สุด พบวาการสงออกยานยนตแของไทยไปออสเตรเลียขึ้นอยูกั บผลิตภัณฑแมวลรวมของ
ออสเตรเลียและมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้นรอย
ละ 1 จะทําใหการสงออกยานยนตแเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.49 ซึ่งเปๅนไปตามสมมติฐาน นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับอัตรา
การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและมีความสัมพันธแในทิศทางตรงขามกัน กลาวคือ ถาอัตราแลกเปลี่ยน
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหการสงออกยานยนตแลดลงรอยละ  4.60 ซึ่งไมเปๅนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 
แสดงวา อุปสงคแการสงออกยานยนตแยอมขึ้นอยูภาวะเศรษฐกิจผูนําเขาเปๅนหลัก ดังนั้นการขยายตลาดสงออก
ไปยังประเทศอ่ืนมากขึ้น ยอมมีสวนชวยลดความเสี่ยงจากการสงออกได 

ค าส าคัญ: วิเคราะหแอุปสงคแการสงออกยานยนตแ 
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Summary 

The Automotive Industries is important rule to Thai economy. By supporting 
employment, support industries development and more expansion productive investment 
and economic growth. Thailand's policy to promote and support the industry continuously 
from start of country development. In the first support domestic production to reduce 
imports, later on boosting production for export. The domestic industry support and location 
advance. The country's largest auto manufacturers in ASEAN. The five major export markets 
include Australia, the Philippines, Indonesia, Saudi Arabia and Malaysia respectively for the 
market are mainly imported from Japan. When comparing the value of exported and 
imported, Thailand's trade surplus in automotive industry. Analysis of the determinants of 
Automotive Demand for exports of Thailand to Australia. Using secondary data annually 
since 2542 - 2558 by Ordinary least squares method showed that Thailand's auto exports to 
Australia, depending on the gross domestic product of Australia and the relationship that is 
in the same direction, the gross domestic product increased by one percent to make 
automotive exports increased by 4.49 percent, which is based on assumptions. It also 
depends on exchange rate and correlation in the opposite direction, that is, if the exchange 
rate rises 1 percent makes automotive exports fell 4.60 percent, which does not conform to 
the assumptions set forth. Show that export demand vehicles depends primarily economic 
importer. Therefore, expanding export markets to other countries more for reduces the risk 
of exports. 
Key words:  Analysis of Demand for Automotive Export 

บทน า  
 ยานยนตแเปๅนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญและไดรับการสงเสริมการลงทุนจากภาครัฐมาตลอดตั้งแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 ทั้งนี้เพราะเปๅนอุตสาหกรรมที่ทําใหเกิดการจาง
งาน และการเชื่อมโยงไปยังอุตสหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น ผลของนโยบาย
สงเสริมของภาครัฐทําใหประเทศไทยเปๅนศูนยแกลางการผลิตอุตสาหกรรมยานยนตแในภูมิภาค และยานยนตแเปๅน
สินคาสงออกสําคัญของไทย การสงออกยานยนตแของไทยที่ผานมาตั้งแตปี พ.ศ. 2550-2559 (มค.-ตค.) ตาม
ตารางที่ 1 พบวา การสงออกปี 2552 ลดลงรอยละ 25.60 และกลับมาขยายตัวที่รอยละ 44.17 ในปี 2553 
โดยการสงออกลดลงอีกครั้งในปี 2554 ที่รอยละ 7.06 และกลับมาขยายในปี 2555 ขยายตัวถึงรอยละ 37.14 
ซ่ึงต้ังแตป ี2555 การสงออกไดขยายตวัมาอยางตอเน่ือง (อางอิง : กรมศุลกากร 2559) 
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ตารางที่ 1 การสงออกยานยนตแของประเทศไทย  

                  หนวย:ลานบาท  

ปีพ.ศ. มูลคาการสงออก  อัตรการเปลี่ยนแปลง(รอยละ)  

2550 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

2559 (9 เดือน)  

470,981.36 

548,768.93 

408,275.55 

588,593.41 

547,057.70 

750,235.67 

791,364.13 

836,342.55 

909,103.96 

726,916.66 

- 

16.52 

-25.60 

44.17 

-7.06 

37.14 

5.48 

5.68 

8.70 

-20.04 
      

        ที่มา : กรมศุลกากร (2559) 
 

สําหรับตลาดสงออกสําคัญของประเทศไทย 5 อันดับแรก ตามตารางที่ 2 พบวา ออสเตรเลียเปๅน

ประเทศที่ไทยสงออกสินคายานยนตแมากที่สุด โดยคิดเปๅนสัดสวนรอยละ 17.5 ของการสงออกรวม (สถิติกรม

ศุลกากรปี 2558) รองลงมาเปๅน ฟิลิปปินสแ อินโดนีเซีย ซาอุดีอาระเบีย และมาเลเซีย สวนตลาดนําเขา ตาม

ตารางที่ 3 พบวา ประเทศผูนําเขาสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก ญี่ปุุน จีน อินโดนีเซีย เยอรมัน และ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งการที่อุตสาหกรรมยานยนตแมีทั้งการสงออกและการนําเขาดวย สะทอนการผลิตเปๅนแบบ

เครือขายการผลิตระหวางประเทศ ซึ่งหมายความวา การผลิตสินคาสําเร็จรูปทุกอยางไมไดเกิดขึ้นในประเทศ

เดียว แตมีการกระจายการผลิตชิ้นสวน อุปกรณแ หรือสินคาขั้นกลางในประเทศตางๆ  
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ตารางที่ 2  ตลาดสงออก 5 อันดับแรกของประเทศไทย 

 
 

ประเทศ 

มูลคา : ลานบาท 
2556 2557 2558 2559 (ม.ค.-ก.ค.) 

1. ออสเตรเลีย 133,642.39 127,594.12 158,381.07 102,962.81 
2. ฟิลิปปินสแ 36,598.37 49,528.25 70,186.05 43,873.87 
3. อินโดนีเซีย 74,163.63 64,533.76 50,266.97 29,259.72 
4. ซาอุดีอาระเบีย 45,978.41 51,796.56 51,094.53 27,213.34 
5. มาเลเซีย 46,172.14 51,062.92 49,409.47 26,094.26 

        ที่มา : ศูนยแเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยแ (2559) 

 
ตารางที่ 3  ตลาดนําเขา 5 อันดับแรกของประเทศไทย  

 
ประเทศ 

มูลคา : ลานบาท 
2556 2557 2558 2559 (ม.ค.-ก.ย.) 

1. ญี่ปุุน 173,320.36 112,934.43 112,938.07 89,828.75 
2. จีน 34,648.09 28,165.45 35,539.44 31,074.66 
3. อินโดนีเซีย 28,280.13 24,009.93 25,043.19 20,659.92 
4. เยอรมัน 22,844.94 21,288.73 21,270.97 19,477.25 
5. สหรัฐอเมริกา 8,122.47 9,903.90 11,973.89 15,838.59 

        ที่มา : กรมศุลกากร (2559) 

เมื่อเปรียบเทียบการสงออกยานยนตแ ในปี พ.ศ. 2557-2559 (ม.ค.-ก.ค.) และการนําเขายานยนตแของ
ไทย ในปี พ.ศ. 2557-2559 (ม.ค.-ก.ย.) พบวา ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกมากวาการนําเขา แสดงวา 
เกินดุลการคาในอุตสาหกรรมยานยนตแ ดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนตแจึงเปๅนอุตสาหกรรมที่นํารายไดเขาประเทศ  

การสงออกยานยนตแของไทยขยายตัวสูงขึ้นตามความตองการในตลาดโลก อีกทั้งการเปๅนฐานการผลิต
ใหญที่สุดในอาเซียน ประกอบกับนโยบายการเปิดเสรีการคากับประเทศตางๆ ทําใหลดหรือขจัดอุปสรรคดาน
ภาษีอากร ทําใหสนับสนุนการสงออกยานยนตแ แตเนื่องจาก อุตสาหกรรมยานยนตแสวนใหญเปๅนการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ และเปๅนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้นการลงทุนในอุตสหกรรมยานยนตแ
ยอมขึ้นอยูกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางชาติดวย ประกอบกับประเทศไทยจําเปๅนตองพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานใหมีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหสามารถดูดซับการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ อีกทั้งตองมีนโยบาย
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สงเสริมใหบริษัทตางชาติเกิดการลงทุนเพ่ือพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือใหสงผลกระทบ
ภายนอกดานบวกตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ดังนั้นการศึกษาปใจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่กําหนดการสงออกยานยนตแของไทยจึงเปๅนประเด็นหนึ่ง
ที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะการสงออกไปออสเตรเลียซึ่งเปๅนประเทศสงออกอันดับหนึ่งของไทย และไทยเกินดุล
การคาในอุตสาหกรรมนี้ ประกอบกับเปๅนอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนมาตั้งแตเริ่มพัฒนาประเทศ 
เพ่ือที่จะไดนําผลการวิจัยไปประกอบการพิจารณาขอเสนอแนะในการสงเสริมการสงออกยานยนตแ  
 

วิธีการด าเนินงาน 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยการเก็บขอมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลารายปีตัวแปรการสงออกหรือมูลคาการสงออกยานยนตแไปออสเตรเลีย 
ผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศของออสเตรเลีย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศ (บาทตอดอลลารแสหรัฐ) 
จากเวบไซคแ www.UNCTAD.org กรมศุลกากร และธนาคารแหงประเทศไทย รายปี ตั้งแต พ.ศ. 2542 – 2558 
รวม 17 ปี เพื่อวิเคราะหแปใจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอการสงออกยานยนตแของไทยไปออสเตรเลีย อีกทั้ง
ยังเก็บขอมูลจากเอกสารวิชาการและฐานขอมูลออนไลนแ เพ่ือศึกษาสถานการณแอุตสาหกรรมยานยนตแ  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
วิธีการวิเคราะหแขอมูล ประกอบดวย การวิเคราะหแเชิงพรรณา (descriptive analysis) เพ่ือศึกษา

ภาพรวมอุตสาหกรรม โดยใชสถิติพรรณา ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ เปๅนตน และการวิเคราะหแเชิงปริมาณ 
(quantitative analysis) เพ่ือศึกษาปใจจัยทางศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอการสงออกยานยนตแของไทยไป
ออสเตรเลีย โดยใชแบบจําลองเศรษฐมิติประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยแบบจําลองสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression) โดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (ordinary least square) 

ตัวแปรและสมมติฐานการศึกษา  
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก ผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศของ

ออสเตรเลีย (GDP) และอัตราแลกเปลี่ยน (EXC) ตัวแปรตาม คือ การสงออกอุตสาหกรรมยานยนตแของ
ประเทศไทยไปยังประเทศออสเตรเลีย (EX) โดยมีสมมติฐานคือ(1) ผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศของ
ออสเตรเลีย (GDP) มีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับการสงออกยานยนตแ กลาวคือ ถาผลิตภัณฑแมวลรวม
ภายในประเทศเพ่ิมข้ึน (ลดลง) จะทําใหการสงออกยานยนตแของไทยไปออสเตรเลียเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ทั้งนี้เพราะ
ผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศสะทอนอุปสงคแอํานาจซื้อโดยภาพรวมของประเทศ และ(2) อัตราแลกเปลี่ยน 
(EXC) ระหวางดอลลารแสหรัฐและบาทมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับการสงออกยานยนตแ ทั้งนี้ เพราะถา
อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น ทําใหคาเงินบาทออนคาลง ทําใหราคาสินคาสงออกถูกลง สงผลใหการสงออกเพ่ิมข้ึน  
  

แนวคิดทฤษฎี ตามทฤษฎีของอุปสงคแพบวา ปใจจัยที่กําหนดอุปสงคแหรือความตองการซื้อขึ้นอยูกับ
ราคาสินคา รายไดของผูบริโภค และราคาสินคาอ่ืนที่เกี่ยวของ ดังนั้นการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะสงออก

http://www.unctad.org/
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สินคาไดมากนอยแคไหน ยอมขึ้นอยูกับรายไดของประชาชนในประเทศหรือภาพรวมศักยภาพการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสะทอนโดยใชตัวแปรผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ และขึ้นอยูกับราคาสินคาสงออก 
โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเปๅนตัวแปรที่มีความผันผวนที่ทําใหราคาสินคาสงออกผันผวนเชนกัน สวนราคา
สินคาท่ีเกี่ยวของนั้นขึ้นอยูกับวาเปๅนสินคาท่ีใชทดแทนกันหรือสินคาที่ใชรวมกัน  

 

สําหรับทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุของการคาระหวางประเทศมีหลายทฤษฎีตั้งแตทฤษฎีความไดเปรียบ
โดยเด็ดขาดของ Adam Smith ซึ่งมีขอสรุปวาการคาระหวางประเทศเกิดเมื่อประเทศมีความไดเปรียบดาน
ตนทุนโดยสมบูรณแ ทฤษฎีการไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของ David Ricardo ใหความสําคัญกับความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ นอกจากนี้ก็มีทฤษฎีของเฮคเชอรแ – โอลินหแ ที่มีขอสรุปวา ประเทศจะสงออกสินคาที่ประเทศ
มีความไดเปรียบปใจจัยการผลิตและมี ราคาถูก และจะนําเขาสินคาที่มีปใจจัยการผลิตในประเทศขาดแคลนและ
มีราคาแพง หรือ ประเทศที่มีแรงงานมากจะสงออกสินคาประเภทเนนแรงงาน และนําเขาสินคาประเภทเนน
การใชทุน ทําใหราคาสินคาเปรียบเทียบของแตละประเทศแตกตางกัน ซึ่งความแตกตางในความอุดมสมบูรณแ
ของปใจจัยการผลิต (Factor Abundance or Factor Endownments) ระหวางประเทศเปๅนตัวกําหนดความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบและการคาตางประเทศ  

 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาพบวา ปใจจัยหรือตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่กําหนดอุปสงคแการ
สงออกยานยนตแโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS)  ไดแก ผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศของออสเตรเลีย 
อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมออสเตรเลีย ดัชนีคาเงินบาทที่แทจริง ซึ่งปรากฎในการศึกษา
ของรณิสร แฉงเจริญ (2552) ทิชากร เกษรบัว (2555) ผลการศึกษาสวนใหญเปๅนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 
กลาวคือ อุปสงคแการสงออกขึ้นอยูกับผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศและมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกัน 
อีกทั้ งยั งขึ้นอยู กับกับอัตราแลกเปลี่ยนและมีความสัมพันธแ ในทิศทางเดียวกัน ส วนดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและราคาน้ํามันมีทั้งสอดคลองและไมสอดคลองกับสมมติฐานขึ้นอยูกับแตละประเทศที่ไทย
สงออก  
 

สําหรับการศึกษาของพอพล อุยยานนทแ (2554) ไดนําตัวแปรอัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคารถยนตแ ราคา
น้ํามันดีเซล และขอมูลของถนนเขามาวิเคราะหแรวมดวย โดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) พบวา จุดแข็งของ
อุตสาหกรรมยานยนตแคือการไมมีนโยบายรถยนตแแหงชาติไดสรางความมั่นใจใหนักลงทุนตางชาติ การมี
อุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิตรถยนตแที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่จุดออนอุตสาหกรรมยานยนตแไทย คือ การขาด
แคลนแรงงานมีฝีมือ การถายทอดเทคโนโลยียังมีนอย และผูประกอบการไทยยังมีขนาดเล็ก โดยอุปสงคแตอการ
ใชรถยนตแขึ้นอยูกับสัดสวนของถนนลาดยาง ทั้งนี้เนื่องจากการกอสรางถนนใหมชวยกระตุนอุปสงคแโดยตรง 
ในขณะที่รายไดเฉลี่ยตอบุคคลเปๅนปใจจัยที่สําคัญที่สุดในการกําหนดอุปสงคแ รองมาคือ ราคารถยนตแ ซึ่งเปๅนไป
ตามสมมติฐาน เนื่องจากรถยนตแจัดวาเปๅนสินคาจําเปๅนสําหรับผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ขณะที่ราคาน้ํามันมี
อิทธิพลตออุปสงคแตอยอดขายรถยนตแ  
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ผลและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยสมการการสงออกยานยนตแของไทยไปออสเตรเลียดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) ไดคา

สัมประสิทธิ์ ดังนี้ 
Log(Ex)  =  -35.99 + 4.49log(GDP) – 4.60log(EXC) 

                (-2.73)           (5.12)           (-10.93) 
Adjust R – Squared = 0.9 
ผลการศึกษาพบวา คา Adjust R – Squared เทากับ 0.9 หมายถึง ตัวแปรอิสระในแบบจําลอง

สามารถอธิบายตัวแปรตามคือการสงออกอุตสาหกรรมยานยนตแไทยไดรอยละ 90 โดยผลิตภัณฑแมวลรวมของ
ประเทศออสเตรเลีย (GDP) มีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกับการสงออก กลาวคือ ถาผลิตภัณฑแมวลรวม
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหการสงออกยานยนตแเพ่ิมขึ้นรอยละ  4.49 ซึ่งเปๅนไปตามสมมติฐานที่
กําหนดไว สวนคาสัมประสิทธิ์ของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เทากับ – 4.60 หมายความวา ถา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (บาท)  เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหการสงออกยานยนตแลดลงรอยละ  
4.60 ซึ่งไมเปๅนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว  

โดยความสัมพันธแระหวางผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศของออสเตรเลียกับการสงออกยานยนตแ
ของไทยเปๅนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว สอดคลองกับการศึกษาของของรณิสร แฉงเจริญ (2552) ทิชากร 
เกษรบัว (2555) สําหรับการศึกษาของพอพล อุยยานนทแ (2554) สวนความสัมพันธแระหวางอัตราแลกเปลี่ยน
และการสงออกยานยนตแไมสอดคลองกับสมมติฐาน สวนหนึ่งเปๅนเพราะมีขอจํากัดดานระยะเวลาหาตัวแปร ทํา
ใหตัวแปรในแบบจําลองนอยไป  
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ผูชวยศาสตราจารยแ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 E-Mail: nuallaor2513@hotmail.com 

 

บทสรุป 
 การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ขับเคลื่อนดวยการวิจัย (Research-driven) เปๅนแนวทางหนึ่งที่สําคัญของ
การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้เพราะผลการวิจั ยทําใหเกิดองคแความรูใหม ทักษะ 
เทคโนโลยีใหม และนวัตกรรมใหม ทําใหการผลิตสินคาและบริการมีคุณภาพมากข้ึน ตนทุนการผลิตลดลง และ
สิ้นเปลืองทรัพยากรนอยลง  

แนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ขอบเขตขยายกวางมากข้ึนและทาทายความสามารถอาจารยแ ทั้งนี้
เพราะตองเปลี่ยนบทบาทจาก“ผูสอน” (Teacher) ไปเปๅน “ผูฝึก”(Coach) หรือ “ผูอํานวยความสะดวก” 
(Facilitator) ในการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ขณะที่นักศึกษาตองเรียนรู
เองและลงมือปฎิบัติ ทําใหการเรียนการสอนตองบูรณาการระหวางหลักทฤษฎีไปสูการปฎิบัติ ดวยการยึด
โครงงานเปๅนฐาน (Project-based) และขับเคลื่อนดวยการวิจัย แทนที่จะยึดตําราเปๅนตัวขับเคลื่อน 
(Textbook-driven)  

รูปแบบกระบวนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แบงออกเปๅน 3 รูปแบบ ไดแก การเรียนรูเพ่ือสรางสรรคแ
ทางปใญญา (Constructionism) การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) และการ
จัดการเรียนรูตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ประยุกตแใชรูปแบบ
การเรียนรูเพ่ือสรางสรรคแทางปใญญา โดยเนนใหนักศึกษาลงมือปฎิบัติจริงผานการวิจัย ผลศึกษาพบวา 
นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการเรียนรู เกิดองคแความรูจากการวิจัย กลาคิด กลาแสดงออก วางแผนเปๅนระบบ  

การที่จะทําใหการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนดวยการวิจัยเดินทางไปสูเปูาหมายยุทธศาสตรแ
การพัฒนาประเทศนั้น ปใจจัยดานนโยบายของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของมีบทบาทสําคัญ ไดแก นโยบาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและอาจารยแอยางชัดเจนและตอเนื่อง การเพ่ิมน้ําหนักคะแนนดานการวิจัย การ
กําหนดวิสัยทัศนแยกระดับคุณภาพการศึกษา การสรางความเขาใจใหครู อาจารยแทุกระดับสถาบันการศึกษาให
ตะหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะของนักเรียนนักศึกษา การกําหนดภาระงานใหเหมาะสม การ
ทบทวนหลักเกณฑแการประเมินประกันคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน ขึ้นอยูกับบริบทของ
แตละมหาวิทยาลัย 

ค าส าคัญ: การเรียนรูวิจัย 

mailto:nuallaor2513@hotmail.com
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Summary 
Learning in the 21st century through research-driven approach is an important 

procedure of human development for the lifelong learning society. Such a kind of learning 
both increases our competitive advantage and promotes the economic development 
toward stability, prosperity and sustainability. Any new knowledge base, advanced 
technology and innovations gained from the research exactly bring about the better quality 
of products and services, cost reduction and less consumption of resources. 

The scope of learning in the 21 st  century is not only more widespread but also 
more challenging to teachers who have to change the role from "teacher" to "trainer" or 
"facilitator". They should study and prepare a learning design for suiting each one while the 
students are self-learning in accordance with taking practice. Consequently, the instruction 
needs to integrate the theory into practice through the project-based and research-driven 
instead of textbook-driven. 

The patterns of learning process in the 21 st  century could be divided into three 
types: learning to creative intellectual (Constructionism), learning management guidelines 
STEM Education and learning management principles developed Brain-based Learning (BBL). 
However, the researcher focues on such a kind of constructionism which the student 
actually embarks on a project practice. The study shows that students develop both the 
skills to learn and certain knowledge base from research. Also they dare to think and 
express their opinion, to plan systematically then to create a published article. 

The entrustment of research-driven learning in the 21 st  century into strategic target 
of country development requires the primary role of government policy. Accordingly, we 
need the clear and continuous enhancement of education and quality of teachers, increase 
score research, the vision to improve the quality of education, the understanding of teachers 
at all levels to realize the importance of student skills development, the appropriate 
assignment of workload or the task assignment on time-relevant, the review of criteria for 
auditing quality assurance and the increase of working process’ efficiency. Actually indeed, 
all these subjects would depend on the context of each university. 

Key words: research learning 
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บทน า 
 การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนเปๅนยุทธศาสตรแ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในปใจจุบัน เพ่ือสรางภูมิคุมกันให
ประชาชนสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปๅนผลมาจากสถานการณแ
ของประเทศมีความเสี่ยงหลายดาน ไดแก คุณภาพการศึกษาถดถอย ขาดการวิจัยและพัฒนา การเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ คุณธรรมจริยธรรมเสื่อมถอย ปใญหายาเสพติด เปๅนตน การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนดวยการ
วิจัยเปๅนแนวทางหนึ่งที่สําคัญการพัฒนาทักษะคน ทั้งนี้เพราะการเรียนการสอนดวยการวิจัยทําใหเกิดทักษะ
สําหรับสําหรับประกอบอาชีพและนําความรูไปประยุกตแใชในการดําเนินชีวิต โดยหลักการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษ 21 นั้นเนนการเรียนรูใหเกิดการปฎิบัติอยางตอเนื่องทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การ
จัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาหรือรูปแบบ Work-integrated Learning การพัฒนาคุณภาพครู อาจารยแ 
เปๅนตน โดยเชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนาและเปๅนฐานสนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัยของประเทศ 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ขยายขอบเขตกวางมากขึ้น กลาวคือ ครู ตองไม
สอน แตตองเปลี่ยนบทบาทจาก “ผูสอน” (Teacher) ไปเปๅน “ผูฝึก” (Coach) หรือ “ผูอํานวยความสะดวก” 
(Facilitator) ในการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน และนักศึกษาตองเรียนรูเอง
และลงมือปฎิบัติ ทําใหการเรียนการสอนตองสอดแทรกใหเกิดการพัฒนาทักษะมากขึ้นนอกเหนือจากความ
เขาใจในเนื้อหาวิชา นั่นคือ การบูรณาการระหวางหลักทฤษฎีไปสูการปฎิบัติดวยการยึดโครงงานเปๅนฐาน 
(Project-based) และขับเคลื่อนดวยการวิจัย (Research-driven) ที่เชื่อมโยงกับทองถิ่น ชุมชน ประเทศ และ
โลก แทนที่จะยึดตําราเปๅนตัวขับเคลื่อน (Textbook-driven) ดังเชนในอดีต  

กระบวนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีรูปแบบกระบวนการเรียนรู 3 รูปแบบ ดังนี้1  
1) การเรียนรูเพ่ือสรางสรรคแทางปใญญา (Constructionism) โดยมีหลักการคือ เปๅนนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ คิดเปๅน ทําเปๅน แกปใญหาเปๅน และสรางองคแ
ความรูดวยตนเอง โดยเนนใหผูเรียนลงมือปฎิบัติหรือสรางชิ้นงานจากการทําโครงงาน (Project Based 
Learning) หรือการวิจัย (Research)  

2) การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (Science, Technology, Engineering and 
Mathematic Education: STEM Education) โดยมีหลักการคือการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะหแ และสรางนวัตกรรมใหม ๆ ที่ใชวิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแ เทคโนโลยี และกระบวนการทาง
วิศวกรรม 

3) การจัดการเรียนรูตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) โดยมีหลักการคือการ
จัดการเรียนรูและอบรมเลี้ยงดูเด็กใหสอดคลองกับธรรมชาติและการทํางานของสมอง การจัดการเรียนการ
สอนในศตรวรรษที่ 21 ทาทายความสามารถของอาจารยแผูสอน กลาวคือ การเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนไป
เปๅนผูฝึกหรือโคชนั้นไมใชเรื่องงาย ทั้งนี้เพราะสนามการเรียนรูมีทั้งในและนอกหองเรียน อาจารยแตองบูรณา
การระหวางเนื้อหาสาระวิชากับการปฎิบัติ โดยใชโครงงานหรือการวิจัยเปๅนตัวขับเคลื่อนแทนที่จะยึดตํารา
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อยางเดียว นั่นคือ การวิจัยเปๅนเครื่องยนตแของการเรียนการสอนทําใหอาจารยแตองเรงพัฒนาคุณภาพดวยการ
ทําวิจัยหรือผลงานทางวิชาการดวย เพ่ือใหเปๅนโคชที่ใหแนะนํานักศึกษาได  

อยางไรก็ตาม สถานการณแคุณภาพการศึกษาของไทยยังมีจุดออน ปรากฎไดจากผลทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ตั้งแตในปี 2554 ถึง 2558 ตามตารางที่ 1 พบวา ผลการสอบของ

นักเรียนทุกระดับชั้นมีคะแนนต่ํากวาเกณฑแ (ต่ํากวารอยละ 50) มีเพียงบางปีและบางวิชาที่คะแนนสูงกวา

เกณฑแเล็กนอย (ภาษาไทยและสังคม) สวนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรแยังมีคะแนนต่ําสุด (เฉลี่ยรอยละ 

20) แมวาประเทศไทยลงทุนดานการศึกษารอยละ 20 ของงบประมาณรายจายรวม หรือกวา 50 ,000 ลาน

บาทตอปี และมีสัดสวนงบประมาณการศึกษาตองบประมาณรวมของไทยอยูในอันดับแรกของภูมิภาค ขณะที่

ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศของ International Institute for 

Management (IMD) ในดานการศึกษาของ 61 ประเทศท่ัวโลกพบวา อันดับการศึกษาของไทยลดลงจากเดิม

ในปี 2558 อยูในอันดับที่ 48 แตในปี 2559 อยูในอันดับที่ 52 

ตารางท่ี 1 คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปี 2554-2558 (ร้อยละ) 

ระดับชั้น วิชา 2554 2555 2556 2557 2558 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย 50.04 45.68 45.02 44.88 49.33 

สังคมศึกษา 52.22 44.22 38.31 50.67 49.18 
ภาษาอังกฤษ 38.37 36.98 33.82 36.02 40.31 
คณิตศาสตรแ 52.40 35.77 41.95 38.06 43.47 
วิทยาศาสตรแ 40.82 37.46 37.40 42.13 42.59 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย 48.11 54.48 44.25 35.20 42.64 
สังคมศึกษา 42.73 47.12 39.37 46.79 46.24 
ภาษาอังกฤษ 30.49 28.71 30.35 27.46 30.62 
คณิตศาสตรแ 32.08 26.95 24.45 29.65 32.4 
วิทยาศาสตรแ 32.19 35.37 37.95 38.62 37.63 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย 41.88 47.18 49.26 50.76 49.36 
สังคมศึกษา 33.39 36.26 33.02 36.53 39.7 
ภาษาอังกฤษ 21.80 22.12 25.35 23.44 24.98 
คณิตศาสตรแ 22.73 22.72 20.48 21.74 26.59 
วิทยาศาสตรแ 27.90 33.09 30.48 32.54 33.4 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคแการมหาชน) อางอิงในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2559. ภาวะสังคมไทย ไตรมาสสอง ปี 2559 Social Situation and Outlook.  
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สําหรับการวิจัยและพัฒนา ภาครัฐใหความสําคัญมากข้ึน ปรากฎไดจากสัดสวนคาใชจายดานการวิจัย
และพัฒนาของประเทศตอผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Expenditure on 
Research and Development to Gross Domestic Product :GERD/GDP)มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ดังภาพที่ 1  

 

 

 ภาพที่ 1 คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 

 

ถาพิจาณาผลงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศจากจํานวนสิทธิบัตร
จากของกรมทรัพยแสินทางปใญญา ตั้งแตปี พ.ศ. 2522-2558 ตามตารางท่ี 2 พบวา จํานวนสิทธิบัตรที่มีการจด
ทะเบียนจํานวน 5,075 สิทธิบัตร สวนใหญเปๅนสิทธิบัตรของตางชาติ โดยเฉพาะดานการประดิษฐแ ในสวน
สิทธิบัตรของตางชาตินั้นสวนใหญเปๅนสิทธิบัตรของญี่ปุุนมากที่สุด รองลงมาเปๅนสหรัฐอเมริกา  

 
ตารางท่ี 2 จ านวนสิทธิบัตรจดทะเบียน 

สิทธิบัตร การออกแบบ (Design) การประดิษฐแ (Innovation) 
ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม 

2,152 2,923 5,075 2,090 1,621 3,711 62 1,302 1,364 
 

ที่มา : กรมทรัพยแสินทางปใญญา 

 

วิธีการด าเนินงาน 

เครื่องมือในการจัดการความรู 
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การเรียนการสอนขับเคลื่อนดวยการวิจัยนํามาประยุกตแใชสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ ชั้น
ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ จํานวน 28 คน ในรายวิชาปใญหาพิเศษ โดยประยุกตแมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือ
สรางสรรคแทางปใญญา (Constructionism) ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

1) ใหนักศึกษาคนควาและเลือกหัวของานวิจัยที่สนใจ และใหอธิบายและนําเสนอความเปๅนมาและ
ความสําคัญของปใญหาในการวิจัย พรอมทั้งสอดแทรกสาระวิชาดานเศรษฐศาสตรแ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆ การวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแ  

2) วางแผนรวมกับนักศึกษา ใหนักศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเอง ใหลงมือปฎิบัติงานวิจัย และทํางาน
เปๅนทีมในบางสถานการณแ พรอมทั้งติดตามความกาวหนาของนักศึกษาในแตละหัวขอ ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ซักถามในประเด็นที่สงสัย เพ่ือทํารายงานวิจัย  

3) นําเสนอผลงานวิจัย  
4) วิเคราะหแประเมินผลการเรียนการสอนที่จากรายงานวิจัย การนําเสนอผลงาน และสังเกตความ

รับผิดชอบในการติดตามความกาวหนาของงาน 
5) การตอยอดองคแความรู โดยใหนักศึกษานํารายงานวิจัยมาเขียนเปๅนบทความวิจัยเผยแพรและได

นําเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ดวย การบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตรแมหภาค 
เศรษฐศาสตรแการเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตรแการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ  

ผลการด าเนนิงาน 

ตารางที่ 3  ขอคนพบจากการเรียนการสอนขับเคลื่อนดวยการวิจัย 

ประเด็น วิชาปใญหาพิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ 
1. การจัดการเรียนรู 
 
 

1.1 นักศึกษาเลือกหัวขอวิจัยตามถนัดและสนใจ 
1.2 นักศึกษาลงมือปฎิบัติงานวิจัยดวยการคนควาและ
รวบรวมขอมูลเศรษฐกิจ 
1.3 นักศึกษาจัดทํารายงานวิจัย และเขียนบทความวิจัย  

2. บทบาทของอาจารยแ 
 

 อาจารยแเปๅนผูฝึก ผูใหคําแนะนํา คําปรึกษา (Coach) และ
ใหนักศึกษาลงมือปฎิบัติเอง  

3. สถานที่ของการเรียนรู ทุกที่ทั้งในและนอกหองเรียน 
4. ผลสัมฤทธแทางการเรียนและการวัดผล 5.1 รายงานวิจัยของนักศึกษา 

5.2 การมีบทความวิจัยนําเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติในการประชุมครั้งนี้ดวย (นักศึกษาบางคน) 
5.3 นักศึกษาเขาใจขอมูลเศรษฐกิจผานการทําวิจัยมากข้ึน  
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ปัจจัยความส าเร็จ 

ปใจจัยความสําเร็จของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนดวยการวิจัย ขึ้นอยูกับสามปใจจัยหลัก 
ไดแก การพัฒนาทักษะนักศึกษา การพัฒนาคุณภาพของอาจารยแ และนโยบายสงเสริมอยางตอเนื่องและ
ชัดเจนของหนวยงาน ซึ่งการวัดระดับความสําเร็จก็แตกตางกันและตองใชระยะเวลา ถาเปๅนการวัดดาน
นักศึกษาระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาก็เปๅนการวัดในระยะสั้น ถานักศึกษาสามารถทํารายงานวิจัยและเขียน
บทความวิจัยเผยแพรไดก็ถือวาเปๅนความสําเร็จในระดับเบื้องตน ซึ่งขึ้นอยูกับประสบการณแในการทํางานวิจัย
ของอาจารยแผูสอนและนโยบายสงเสริมของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดแรงผลัก แรงจูงใจ และแรงบันดาลใจ ดวย  

โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดออกระเบียบกฎเกณฑแเพ่ือสรางแรงขับมาแลวปรากฎไดจากการกําหนด
หลักเกณฑแพัฒนาคุณภาพอาจารยแ เขน การกําหนดใหอาจารยแตองทําวิจัย การขอตําแหนงทางวิชาการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เปๅนตน เพราะมีผลตอการตออายุสัญญาการทํางานและการประเมินผลงาน  สําหรับ
แรงจูงใจอยูในรูปของผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (เชน เงินประจําตําแหนง เพ่ิมฐานการคํานวณเงินเดือน) 
และผลตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน (เชน ทักษะวิชาการ ตําแหนง การตอยอดงานวิจัย เปๅนตน) สิ่งที่สําคัญ คือ แรง
บันดาลใจ เพราะหมายถึง การทําวิจัยและผลงานวิชาการดวยความสนใจ ความสมัครใจ ซึ่งทําใหเกิดการ
พัฒนาองคแความรูใหมอยางตอเนื่อง เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันดานการวิจัย อันมีสวนพัฒนาคนสูสังคม
การเรียนรูตลอดชีวิต  

 

 

 

     

 

 
 

                                     ภาพที่ 2  การเรียนรูขับเคลื่อนดวยการวิจัย 

 

 

แรงบันดาล
ใจ 

แรงจูงใจ แรงผลัก 

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั

ของประเทศดานการวิจัย 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 การที่อาจารยแยังมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการเผยแพรนอย (บางมหาวิทยาลัย) ปรากฎไดจาก
คะแนนตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา แมวาคะแนนรวมผานเกณฑแ ในทัศนะของผูเขียนจากการทํา
หนาที่อาจารยแผู สอน การทําวิจัย  และการเปๅนคณะกรรมการการจัดการความรู  ( Knowledge 
Management) พบวา การสื่อสารดานกฎระเบียบการพัฒนาอาจารยแยังมีชองวาง ทําใหมีทั้งอาจารยแที่เห็น
ดวย ไมเห็นดวย หรือไมเขาใจ ยกตัวอยางเชน การกําหนดหลักเกณฑแใหอาจารยแตองทําวิจัย การเปๅนอาจารยแ
ประจําหลักสูตรตองมีผลงานวิชาการเผยแพร การกําหนดระยะเวลาใหอาจารยแตองสงผลงานทางวิชาการเพ่ือ
ขอตําแหนงทางวิชาการเพราะมีผลตอการตอสัญญา การกําหนดใหอาจารยแที่มีตําแหนงทางวิชาการตองมี
ผลงานวิจัยเผยแพร เปๅนตน  

นอกจากนี้แลวการที่กําหนดใหน้ําหนักคะแนนการวิจัยสําหรับการประเมินผลงานคอนขางนอย 
ขณะที่ตองใชระยะเวลานานกวาจะไดตีพิมพแเผยแพรเมื่อเทียบกับภาระงานดานอ่ืน อาจทําใหอาจารยแขาด
แรงจูงใจในการทํางานวิจัยเมื่อเทียบกับการทํางานดานอ่ืนที่ใชระยะเวลานอยกวา ประกอบกับการมีโครงการ
มากเกินไป โดยเฉพาะโครงการที่ไมไดตอบโจทยแการประกันคุณภาพ ระบบการประเมินที่เนนเอกสาร ทําให
คะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในดานงานวิจัยยังมีจุดออน  

ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรปรับปรุงหลักเกณฑแการประเมินผลงาน โดยเพ่ิมน้ําหนักคะแนนดาน
การวิจัย การกําหนดวิสัยทัศนแของมหาวิทยาลัยใหทาทายมากขึ้น การสรางความเขาใจใหตะหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาทักษะของนักเรียนนักศึกษา ทบทวนหลักเกณฑแการตรวจประเมินประกันคุณภาพ 
เปๅนตน  
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บทสรุป 
 การจัดการองคแความรูชุมชนหมู 8 บานคลองน้ําเปๅน ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี 3 เรื่อง ไดแก การบริหารจัดการชุมชน  ทุนชุมชน และเทคนิคการประกอบอาชีพ(ทุเรียน) เริ่ม
ดําเนินการวางแผนรวมกับแกนนําชุมชน การลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมขอมูล ปใญหา พรอมสํารวจความตองการ
ของชุมชน เขารวมกิจกรรมของชุมชน เพ่ือสรางความคุนเคย สรางการมีสวมรวมของชุมชน การจัดประชุม 
กําหนดประเด็นที่จะทํา KM รวมกับชุมชน ถายทอดความรูเกี่ยวกับการทํา KM หลักและวิธีการที่ดี รวมถึง
ประโยชนแที่ชุมชนจะไดรับจากการทํา KM  ทําใหชุมชนเขาใจกระบวนการ และการลงมือปฏิบัติจริง  มีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการนําความรู ประสบการณแจากการประกอบอาชีพของตนเองมาถายทอด  ฝึกเปๅนผูพูดและผูฟใง
ที่ดี การเตรียมตัวของอาจารยแวิทยากร การตั้งคําถาม การจดบันทึก การสนทนากลุม  การสัมภาษณแ
เจาะลึก การสังเคราะหแ และการเขียนรายงาน KM  ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ชุมชนมีสวนรวม ความรู
ชุมชน เปๅนความรูที่เกิดจากการดําเนินชีวิต และการทํางานในชุมชน ชาวบาน จนเกิดเปๅนความเขาใจ ความ
ชํานาญ ความรูลึกประสบการณแของบุคคลในชุมชน ถูกแลกเปลี่ยนเรียนรู กอใหเกิดการแบงปในและถายโอน
ความรู  ซึ่งทําใหความรูที่มีอยูแพรกระจาย ทั่วทั้งชุมชนอยางสมดุล  นําไปสูการพัฒนาชุมชนในทุก ๆ ดาน
อยางยั่งยืน  มีการปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณแ  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและ
มีการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชุมชน  เปๅนทางเลือกในการแกปใญหาของชุมชนไดจริง  
 

ค  าส  าค ัญ : การบริหารจัดการชุมชน, การจัดการองคแความรู, ทุนชุมชน, เทคนิคการประกอบอาชีพ 
  

Summary 

 The community knowledge management of Moo 8 Ban Klongnampen Tambon 
Takianthong Amphoe Khao Khitchakut, Chantaburi Province consists of 3 subjects; the 
community management, the community capital, and the durian growing technique as a 
job. The process begins with making plan by the leaders of community, surveying and 
collecting data (problems and need), joining community activities for making familiarization 
and creating participation of community, meeting by determining subject of Knowledge 
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Management (KM), and distributing knowledge of KM in the field of principle, process and 
benefit of doing KM. The community can understand the km process in order to practice 
truly and create best practice from experience through sharing. All participants be practiced 
as a speaker and listener. The preparing of lecturers should be concerned of questioning, 
taking notes, discussing group, interviewing in-depth, synthesizing and KM reporting. 
Moreover, these processes are included by participation of community. The knowledge is 
collected from the way of life, society and people working until they can understand, 
professionalize, have deep experience of people in community. Knowledge sharing and 
distributing are disseminated equally through society. Therefore, the community is 
developed sustainably and improved appropriately according to current situation. The 
change and cultural succession are alternative to effective solve community problems.                 
 

Key words : Community management, Knowledge Management, Capital Community,   
Technical occupation. 

 

บทน า  
 การพัฒนาคน เปๅนเปูาหมายที่สําคัญที่สุด การที่คนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดนั้น สวนหนึ่งเกิดจากชุมชนที่
อยูอาศัย ความเขมแข็งของชุมชนถือวาเปๅนปใจจัยเกื้อหนุนใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได  ชุมชนสวนใหญที่เกิดขึ้น
ไดตองมีองคแประกอบ ไมวาจะเปๅนทําเลที่ตั้ง จํานวนสมาชิกในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และที่ขาดไมไดคือ
ผูนําชุมชนที่ดี  ความเขมแข็งของชุมชนสวนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการชุมชน  ทุนชุมชน และที่ขาดไมไดคือ
สมาชิกชุมชน  การจัดการองคแความรูที่มีอยูในชุมชน จะชวยใหชุมชนเกิดการพัฒนาที่รวดเร็ว  กระบวนการ
จัดการองคแความรูชุมชน จากความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณแของบุคคลที่อยูในชุมชน จะถูก
แลกเปลี่ยนเรียนรู  ซึ่งกอใหเกิดการแบงปในและถายโอนความรู  และในที่สุดความรูที่มีอยูจะแพรกระจาย 
และไหลเวียนทั่วทั้งชุมชนอยางสมดุล ซึ่งจะนําไปสูการเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและเพ่ิมรายได
ใหกับครอบครัวและชุมชน  ความรูชุมชน เปๅนความรูที่เกิดจากการดําเนินชีวิต และการทํางานในชุมชน 
ชาวบาน จนเกิดเปๅนความเขาใจ ความชํานาญ ความรูลึก สามารถถายทอดและนําไปใชตอ ๆ กันในวิถี
ชีวิตประจําวันได  มีการปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณแ  การเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนและมีการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชุมชน  เปๅนทางเลือกในการแกปใญหาของชุมชนไดจริง  
 จากความสําคัญขององคแความรูชุมชนที่ฝใงอยูในตัวสมาชิกของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนหมู 8 บานคลอง
น้ําเปๅน ตําบลตะเคียนทอง  อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งมีผลงานหลายดานเปๅนที่ยอมรับ  ผูนํามี
ความเขมแข็ง  สมาชิกชุมชนประสบความสําเร็จจํานวนมาก และถือไดวาเปๅนชุมชนตนแบบ แตหากชุมชนมี
การนํากระบวนการจัดการองคแความรู (KM) มาใชในการบริหารจัดการชุมชนในดานตาง ๆ เชน การจัดการทุน
ชุมชน  การจัดการองคแความรูดานเทคนิคการประกอบอาชีพ และดานอ่ืน ๆ จะชวยใหชุมชนสามารถพัฒนา
ไปไดอยางรวดเร็ว  การจัดการความรูที่อยูในตัวบุคคลที่เปีๆยมไปดวยประสบการณแ ความรู ความสามารถ 
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เทคนิควิธีการมากมายที่บุคคลใชในการดําเนินชีวิต ประกอบกับขอมูล สารสนเทศที่ทันสมัยมากมายที่มีอยู
และเขาถึงไดงาย การพัฒนาชุมชนตองมี 4 องคแประกอบ คือ  1. ชุมชน การอยูรวมกัน  2. เปๅนสุข ความเปๅน
สมดุลบูรณาการของปใจจัยตาง ๆ เชน ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว
และชุมชน  3. การเรียนรู การเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนนั้น ๆ ผานการปฏิบัติ และ 4. การเสริมสราง การ
เขาไปเอ้ืออํานวย สงเสริม หรือเสริมพลัง  เพ่ือใหชุมชนมีการพัฒนาอยางยั่งยืน (อรัญ จิตตะเสโน และคณะ . 
2555) 
 ดวยเหตุนี้คณะผูจัดทําโครงการจึงเห็นความสําคัญของการจัดการความรูชุมชน เพ่ือเปๅนการถายทอดองคแ
ความรูในดานวิชาการ ทฤษฎี แลกเปลี่ยนองคแความรูทางวิชากับองคแความรูที่ชุมชนมีและฝึกปฏิบัติ
กระบวนการทํา KM ฝึกการเปๅนผูพูดและผูฟใงที่ดี  เพ่ือใหชุมชนเขาใจในกระบวนการทํา KM  สามารถนํา
ความรูไปประยุกตแใช และถายทอดยังบุคคลอื่น ๆ ตอไป 
 

ว ิธ ีการด าเนินงาน  
 1.  การบงชี้ความรู ดวยการลงพื้นที่ สรางความคุนเคยกับชุมชน สํารวจ คนหาขอมูล ประเด็นปใญหาของ
ชุมชน เพ่ือนํามาเปๅนหัวขอในการจัดการองคแความรู (KM) โดยติดตอผูใหญบาน เพ่ือนัดประชุมแกนนําชุมชน 
โดยใชระยะเวลากอนการดําเนินโครงการอยางนอย 1 เดือน  

 2.  การสรางและแสวงหาความรู ประชุมรวมกับชุมชน เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของโครงการ กิจกรรมตาง 
ๆ พรอมหาหัวขอการทํา KM  โดยใหที่ประชุมเสนอหัวขอ รวมกันลงมติเห็นชอบและกําหนดวัน เวลา ในการ
ดําเนินโครงการ 
 3.  การจัดการความรูใหเปๅนระบบ วางแผนการดําเนินโครงการ แตงตั้งคณะกรรมการ ขออนุมัติโครงการ 
พรอมทั้งประชุมคณะกรรมการโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพ่ือรวมกันวางแผนดําเนินการ สรุป รวบรวม 
วิธีการดําเนินงาน เพื่อสรางความเขาใจใหตรงกัน กอนที่จะลงพ้ืนที่จริง  ใชระยะเวลา 15 วัน 

 4.  ถายทอดความรูเกี่ยวกับการจัดการองคแความรู (KM) ความสําคัญ หลักและวิธีการทํา KM ใหกับ
ชุมชน และจัดกลุมสนทนา ใหคนในชุมชนไดถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณแระหวางกันโดยใชเทคนิค
พลังเรื่องเลา เกี่ยวกับหัวขอที่ไดจากมติในที่ประชุม 3 เรื่อง คือ การบริหารจัดการชุมชน  ทุนชุมชน และ
เทคนิคการประกอบอาชีพ(ทุเรียน)  โดยใหชุมชนแบงกลุมกันเองตามเรื่องที่มีความถนัด กลุมละ 8 คน  โดยมี
วิทยากรประจํากลุม 1 คน และนักศึกษา 2 คน ซึ่งเปๅนผูชวยวิทยากรคอยถอดองคแความรู  เทคนิคสําคัญคือ 
การฟใง การคิด วิเคราะหแ การตั้งคําถาม การจดบันทึก การสังเคราะหแ และการเขียนสรุปประมวลผล (วิรัตนแ  
คําศรีจันทรแ. 2554) 

 5.  หลังจากการแลกเปลี่ยนองคแความรูเสร็จสิ้นลง คณะผูดําเนินโครงการทั้ง 3 เรื่อง ไดนําเสนอผลการ
รวบรวมขอมูลในเบื้องตนใหกับชุมชน เพ่ือใหชุมชนชวยตรวจสอบในประเด็นของ KM  เพ่ือแกไขขอมูลใน
เบื้องตน 
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 6.  คณะผูดําเนินโครงการ นําขอมูลที่ไดจากชุมชนในชวงเวลาที่จัดโครงการ ไปเรียบเรียงเปๅนรายงาน 
KM  และนํากลับมาเสนอใหชุมชนไดตรวจสอบ พรอมทั้งปรับแกไขใหเกิดความสมบูรณแที่ สุด ใชเวลา 3 
สัปดาหแ 

 7.  การแบงปในแลกเปลี่ยนความรู โดยจัดทํารายงานเลม KM ฉบับสมบรูณแ จํานวน 3 เรื่อง พรอมแผน
พับสรุปสาระสําคัญของหัวขอ KM ทั้ง 3 เรื่อง เผยแพรใหกับคนในชุมชน และชุมชนใกลเคียง   
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 ไดองคแความรูชุมชน 3 เรื่อง โดยจัดทําเลมรายงาน KM จํานวน 3 เลม ไดแก การบริหารจัดการชุมชน  
ทุนชุมชน และเทคนิคการประกอบอาชีพ(ทุเรียน) มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 การบริหารจัดการชุมชนหมู 8 บานคลองน้ําเปๅน มีองคแประกอบและรายละเอียด ดังนี้ 

 1.  โครงสรางชุมชน มีทั้งแบบที่เปๅนทางการ และไมเปๅนทางการ 

 2.  ผูนําชุมชน มีแนวทางปฏิบัติ คือ “เคารพผูใหญ โปรงใสในการทํางาน สืบสานความสามัคคี ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข” 

 3.  สังคม-วัฒนธรรมของชุมชน โครงสรางทางสังคม ครอบครัวมีขนาดเล็กและมีโครงสรางไมซับซอน   

 4.  สิ่งแวดลอม อุดมสมบูรณแ  คนในชุมชนรวมกันอนุรักษแทรัพยากร มีการคัดแยกขยะ 

 5.  ประวัติศาสตรแ เหตุการณแสําคัญในอดีต ปใญหาภัยแลงปี พ.ศ. 2538  ทําใหเกิดการรวมกลุมผูใชน้ํา-
ทอน้ําดิบขึ้น และใชจนถึงปใจจุบัน 

 6.  การมีสวนรวมของคนในชุมชน มีการประชุมคณะกรรมการหมูบาน ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน สมาชิก
เห็นประโยชนแสวนรวมของหมูบานเปๅนสําคัญเนนการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 7.  การติดตอสื่อสารระหวางกัน ใชการติดตอกันทางโทรศัพทแ อินเทอรแเน็ตไลนแ และเฟสบุ฿ค 

 องคแประกอบทั้ง 7 ประการ ถือวา มีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารจัดการชุมชน และ ยังเปๅนปใจจัยที่
สงผลตอการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1  การจัดการองคแความรูชุมชน ทุนชุมชนหมู 8 บานคลองน้ําเปๅน 
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 จุดแข็ง/จุดเด่น ของพ้ืนที่ด าเนินการ ชุมชนหมู่บ้านคลองน้ าเป็น มีดังนี้  
 1.  ผูนําชุมชนมีความเสียสละ  
 2.  คณะกรรมการหมูบานมีความสามัคคี ชวยเหลือกัน  
 3.  คนในชุมชนมีความรักความสามัคคี ชวยเหลือกัน เอ้ืออาทรตอกัน  
 4.  ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี มีอาชีพเกษตรกรรม 
 5.  ทุนชุมชนเขมแข็ง มีกองทุนหมูบาน, กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต  
 6.  สวัสดิการชุมชน มีกลุมฌาปนกิจสงเคราะหแหมูบาน สงเสริมการจัดสวัสดิการ  เพ่ือสมาชิกตั้งแตการ
เกิด การแก การเจ็บ การตาย และสาธารณะประโยชนแ  อื่น ๆ 
 7.  ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ  
 8.  การบริหารจัดการรานคาสวัสดิการชุมชน  เปๅนการรวมกลุมกันของสมาชิก เพ่ือซื้อ-ขายสินคาอุปโภค
บริโภค ปุย ยา ที่ใชทําการเกษตรเพ่ือลดตนทุน และรวมกันขายสินคาทางการ เกษตรเพ่ือการเพ่ิมมูลคา และ
สรางอํานาจตอรองในการกําหนดราคาสินคาทางการเกษตร เปๅนการชวยเหลือลูกบานอีกทางหนึ่ง  ซึ่ง
องคแประกอบของทุนชุมชนทั้ง 5 ดาน สรุปได ดังนี้ 
 1.  ทุนมนุษยแ (Human Capital)  
 2.  ทุนสังคม (Social Capital) 
 3.  ทุนกายภาพ (Physical Capital) 
 4.  ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) 

 5.  ทุนการเงิน (Financial Capital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2 การจัดการความรู้ ทุนชุมชน 
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ปัจจัยส าคัญในการท าสวนผลไม้ให้ประสบผลส าเร็จ  

 1.  เกษตรกรตองมีใจรัก และชอบท่ีจะประกอบอาชีพทําสวนผลไม  

 2.  มีเวลาเขาสวนเปๅนประจํา  สังเกตการณแการเปลี่ยนแปลงของของตนไมในสวน การรบกวนของ
ศัตรูพืชตาง ๆ  เพ่ือเฝูาระวังโรคตาง ๆ ที่เกิดกับพืช  และรวมถึงการบํารุงและฟ็ืนฟู 

 3.  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณแและพาตัวเองไปเรียนรูขอมูลขาวสารทางการเกษตรอยางสม่ําเสมอ  
เพ่ือนํามาประยุกตแใชในสวนผลไมของตนเอง  

 4.  มีเงินทุนสํารองเพ่ือการประกอบอาชีพทําสวนผลไมในสวนของ ปุย  ยา และคาใชจายอยางอ่ืนที่
จําเปๅนตองใช  เชน คาไฟฟูา  คาน้ํามัน  คาซอมบํารุงเครื่องจักรที่ใชทําการเกษตร ฯลฯ 

 5.  เฝูาติดตามพยากรณแอากาศในแตละวัน เพ่ือวางแผนในการผลิต  เพ่ือลดตนทุนในการผลิต และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดูแลสวนผลไม 

 6.  มีการจดบันทึกขอมูลประจําปีในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต ในแตละปี  เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับ
สถานการณแในปีปใจจุบัน และเพ่ือการวางแผนการผลิตในรอบปใจจุบันและอนาคต 

 7.  มีการเตรียมความพรอมสําหรับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น  เชน ลมพายุ  ฝนตกหนัก อากาศหนาว
จัด  ภัยแลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               รูปท่ี 3  การจัดการความรู้ เทคนิคการประกอบอาชีพ 

 

 องคแความรูที่ได เพ่ือเปๅนขอมูลสําหรับเผยแพรใหคนในชุมชน และชุมชนใกลเคียงไดนําไปใชประโยชนแ
ตอไป นอกจากนี้ ชุมชนหมู 8 บานคลองน้ําเปๅน ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  มีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการนําความรู ประสบการณแจากการประกอบอาชีพของตนเองมาเลาสูกันฟใง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ขอมูลทั้งดานที่ประสบความสําเร็จ และดานของปใญหา อุปสรรค เพ่ือรวมกันหาแนวทางการแกไขปใญหาตาง 
ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ทั้งทางดานครอบครัว และทางดานการประกอบอาชีพ ชุมชนไดเห็นประโยชนแ
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ของการทํา KM ชวยลดระยะเวลา และตนทุนในการประกอบอาชีพ สรางจุดแข็งใหกับชุมชน คนในชุมชน
เขาใจและเห็นประโยชนแของกระบวนการทํา KM และนําพาตนเองเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนมากขึ้น  
 

 ปัจจัยความส าเร็จ  

 ปใจจัยสําคัญท่ีทําใหการจัดการองคแความรู (KM) ชุมชนหมู 8 บานคลองน้ําเปๅน ประสบผลสําเร็จไปดวยดี 
คือการสรางความคุนเคยกับชุมชน การเขารวมกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ สรางความไววางใจให
เกิดขึ้นกอนการดําเนินโครงการ  การจัดการใหชุมชนมีสวนรวมทุกขั้นตอนการดําเนินงาน ใหชุมชนไดเห็น
ความสําคัญ และยอมรับในหลักของการทํา KM  รวมทั้งสรางบรรยากาศ  กระตุนใหบุคคลที่มีบทบาทสําคัญ
ในดานตาง ๆ ไดเลาเรื่องราวประสบการณแของตน เพ่ือแบงปในใหผูอ่ืนไดฟใง และนําไปใชประโยชนแ ดวยการ
บันทึกเรื่องราวเปๅนรายงานเลม KM  วิทยากรประจํากลุมตองศึกษาขอมูลในประเด็นที่ทํา KM มาเปๅนอยางดี 
สามารถตั้งคําถาม เพ่ือใหเกิดการเลาเรื่องและสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องนั้น ๆ ได 

 

 
 

ภาพที่ 4  การเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

 
 

 ปใญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินโครงการครั้งนี้ ไดแก ชวงเวลาที่ผูเขาอบรมหรือชุมชนวางไมพรอม
กัน การนัดหมายการจัดโครงการคอนขางลาชา เนื่องจากงานของชุมชนคือ เกษตรกรสวนผลไม ซึ่งเปๅนชวง
ของการเตรียมตนสําหรับการออกดอกในฤดูกาลหนา  ซึ่งแนวทางที่คณะผูดําเนินโครงการจะแกไขปใญหาไดก็
คือ การวางแผนการดําเนินงาน ใหเร็วขึ้นกวาเดิม โดยใหอยูในชวงตนไตรมาสแรก คือเดือนตุลาคม ซึ่งชุมชน
จะมีเวลาวางมากกวาในชวงเดือน ๆ  
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สร ุป 
  การจัดการองคแความรูชุมชน (KM) ชุมชนหมู 8 บานคลองน้ําเปๅน ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี ไดเลมรายงาน KM 3 เรื่อง ไดแก การบริหารจัดการชุมชน  ทุนชุมชน และเทคนิคการ
ประกอบอาชีพ(ทุเรียน) ซึ่งไดเริ่มดําเนินการวางแผนรวมกับแกนนําชุมชน การลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมขอมูล 
ประเด็นปใญหาพรอมสํารวจความตองการของชุมชน  สรางการมีสวมรวมของชุมชน การจัดประชุมเพ่ือกําหนด
ประเด็นที่จะทํา KM ทําใหชุมชนรูสึกถึงการเปๅนสวนหนึ่งของโครงการ การถายทอดความรูเกี่ยวกับการทํา KM 
หลักและวิธีการที่ดี รวมถึงประโยชนแที่ชุมชนจะไดรับจากการทํา KM  ทําใหชุมชนเขาใจกระบวนการจัดทํา 
จากการลงมือปฏิบัติจริง  มีแนวปฏิบัติที่ดีในการนําความรู ประสบการณแจากการประกอบอาชีพของตนเองมา
เลาสูกัน  ฝึกเปๅนผูพูดและผูฟใงที่ดี การตั้งคําถาม การจดบันทึกเรื่องราว  การสนทนากลุม  การสัมภาษณแ
เจาะลึก การสังเคราะหแ และการเขียนรายงาน KM  ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ ชุมชนไดมีสวนรวมเปๅนสวน
หนึ่งของการดําเนินงาน คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธแกันมากขึ้น  ขอมูลที่อยูในเลมรายงาน KM ทั้ง 3 เรื่อง ได
ถูกนําไปถายทอดตอยังชุมชนใกลเคียง และการศึกษาดูงานจากชุมชนอื่น  นอกจากนี้คนในชุมชนไดนํา
หลักการการจัดการองคแความรู ไปประยุกตแใชในการดําเนินชีวิต  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการปฏิบัติใน
กิจกรรมตาง ๆ ระหวางกันเพ่ือคนหาเทคนิค วิธีการที่ดีกวา เพื่อการลดตนทุน ลดเวลา เชน การจําหนาย
และการกระจายสินคาทางการเกษตร การดูแลสุขภาพ การบริโภค  การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดเปๅนคานิยมรวมกัน  
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บทสรุป 

การเชิดรูปครูหนังตะลุง(ฤาษี) เปๅนการเชิดที่นายหนังแตละคนใชเทคนิคของตัวเองที่ไดรับการ
ถายทอดมาจากครูซึ่งเมื่อไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแลวเห็นวาสวนใหญจะคลายๆกันแตกตางกันบาง
เล็กนอย  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชจึงไดรวบรวมและสรุปเทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) ของ
นายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือใหเปๅนรูปแบบที่สามารถนํามาถายทอดและใชสอน
ได โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือจัดเก็บรักษาองคแความรูดานภูมิปใญญาทองถิ่น เรื่อง เทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี)  ให
คงอยูแบบยั่งยืนอยางเปๅนระบบ และเพ่ิมประสิทธิภาพดานการจัดการเรียนการสอน และการเผยแพรภูมิ
ปใญญาทองถิ่นเพ่ือใหบุคลากรในองคแกรไดมีการจัดการ ผลการดําเนินงานพบวา กระบวนการจัดการองคแ
ความรูมีขั้นตอน คือ (1) คิดหัวขอเรื่องที่จะสรางสรรคแ โดยการระดมความคิด  (2) ตั้งกรอบแนวคิดและ
ดําเนินการใหสอดคลอง (3) สัมภาษณแภูมิปใญญาโดยบันทึกเทป (4) เรียบเรียงอยางเปๅนระบบ (5) บันทึกวิดีโอ
การเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี)  (6) จัดทํารูปเลมเอกสารที่สมบูรณแ การจัดการองคแความรู เทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง 
(ฤาษี)  ไดนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหใชเปๅนรูปแบบการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตอไป 
 

ค าส าคัญ: การเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี)  

Summary 

The shadow play performing (Hermit) is performing which each player used his technique 
inherited from his teacher. They shared their knowledge about technique so there is a little 
bit different. Nakhon Si Thammarat College of Dramatic Arts gathered and summarized 
Technique of Shadow Play Performing (Hermit) to transmit and teach the students. The 

mailto:noknoi516@gmail.com1
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Objective: Knowledge management is to store the knowledge of the folk wisdom, 
“Technique  of  Shadow  Play Performing (Hermit)” sustainably and systematically, to 
increase the effective learning and to expose the folk wisdom for the public. Knowledge 
management had 6 steps : 1.) Create the theme by brainstorming 2.) Make the conceptual 
Framework 3.) Interview the folk wisdoms by recording 4.) Arrange systematically 5.) Record 
VDO about Shadow Play Performing (Hermit) 6.) Do page making for a book perfectly. It can 
use for learning in Pattern of Shadow Play Performing in Nakhon Si Thammarat Province. 
 The findings indicated that each player (Naiy Nang) inherited the knowledge from his 
teacher. They had knowledge sharing about Technique of Shadow Play Performing, so there 
is a little bit different. Nakhon Si Thammarat college of  Dramatic  Arts  gathered  and  
summarized Technique of Shadow Play Performing (Hermit) to transmit and teach the  
students. 

Key words: The Shadow Play Performing (Hermit) 
 

บทน า 

 หนังตะลุง เปๅนศิลปะการแสดงพ้ืนบานภาคใตที่มีมายาวนาน เปๅนเอกลักษณแทางวัฒนธรรมที่สําคัญ
อยางหนึ่งของพ้ืนที่ภาคใต เปๅนการแสดงที่เลาเรื่องราวผานเงาในรูปตัวหนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชเปๅน
จังหวัดหนึ่งที่มีความนิยมในการชมหนังตะลุงที่มีมายาวนานตั้งแตบรรพบุรุษ จนมาถึงปใจจุบันความนิยมเริ่ม
นอยลงเนื่องจากวัฒนธรรมตะวันตกเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น เยาวชนหันไปใหความสนใจทําให
หนังตะลุงไดรับความนิยมลดนอยลงไป 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในการอนุรักษแ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ไดเห็นถึงความสําคัญของศิลปะการแสดงพ้ืนบานภาคใตหนังตะลุง จึงไดรวบรวมองคแ
ความรูในเรื่อง เทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) ทั้งนี้ เพ่ือใหเยาวชนไดเรียนรูเกิดความรักความหวงแหน
และเห็นคุณคาความสําคัญในศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเองเพ่ือชวยกันอนุรักษแสืบทอดตอไป   และอีกทั้ง
เปๅนองคแความรูที่มีความสําคัญอยางหนึ่งที่สามารถถายทอดใหกับเยาวชนไดเรียนรู ไดรูจักขั้นตอนและวิธีการ
เชิดหนังตะลุงแตละประเภทไดอยางถูกตองตามแบบแผนจากนายหนังรุน  

การเก็บรวบรวมองคแความรู  เรื่องเทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราชไดความอนุเคราะหแเปๅนอยางดีจากนายหนังตะลุงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการสนับสนุน
ดานขอมูล สงผลใหสามารถรวบรวมไวในรูปแบบเอกสารองคแความรู และเผยแพรลงในเว็ปไซตแของวิทยาลัยฯ 
ตอไป 
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วิธีการด าเนินงาน 
1. การคนหาความรู 

-  แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูโดยคัดเลือกจากภูมิปใญญาทองถิ่นและ ครู อาจารยแที่มี
ความรูประสบการณแความชํานาญหรือเปๅนผูอนุรักษแในเรื่องเทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) มารวมในการ
จัดเก็บความรู  

- จัดทําการบงชี้ความรู  Knowledge  mapping โดยระดมความคิดของภูมิปใญญาทองถิ่นวาความรู
ใดสําคัญตอการจัดการองคแความรูใน เรื่อง เทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) 
    2.   การสรางและแสวงหาความรู 
 - กําหนดหนาที่ในการดําเนินงานสรางและแสวงหาความรูเชน ประธาน เลขาฯ ผูชวยเลขาและผู
บันทึกขอมูลเครื่องบันทึกเสียง 

- มอบหมายหนาที่คณะกรรมการ คือ เปๅนประธาน เลขาฯเปๅนผูจดบันทึก  ผูชวยเลขา มีหนาที่จับ
เวลา ในการพูดคนละ 3 นาที 2รอบ ตอครั้ง กําหนดขอตกลงเบื้องตน คือ การตรงตอเวลาในการนัดหมาย ฟใง
ดวยความตั้งใจไมพูดแทรก และเขารวมกิจกรรมตลอดระยะเวลาและผูบันทึกขอมูล มีหนาที่บันทึกขอมูลทาง
คอมพิวเตอรแ 

- สรางบรรยากาศ เชน สถานที่มีความสะดวกเอ้ือตอการระดมความคิด การสรางแรงจูงใจในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบเปๅนกัลยาณมิตร บริการดานอาหารและเครื่องดื่ม  

- คณะกรรมการเดินทางพบครูภูมิปใญญาตามนัดหมาย 2 ครั้ง พรอมทั้งมีบันทึกเสียงบันทึกไว 
- สืบคนความรูเพ่ิมเติมจากแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ เชน ตํารา งานวิจัย อินเทอรแเน็ตฯลฯ  
- จัดทํา Facebook , blog , website ของวิทยาลัยฯ 

     3.  การจัดการความรูใหเปๅนระบบ 
 - จัดประชุมผูมีประสบการณแในการจัดเก็บองคแความรูและจัดทําเอกสารโดยถอดจากเสียงที่บันทึกไว
มาสรุปประเด็นความรูเกี่ยวกับเทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) 

- เรียบเรียงและจัดหมวดหมูอยางเปๅนระบบ 
- ปรับภาษาจากภาษาพูดเปๅนภาษาเขียน 

     4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู 
 - ตรวจสอบเอกสารใหมีความถูกตอง 

- จัดทําอภิธานศัพทแเฉพาะ 
- จัดทํารูปเลมเอกสารที่สมบูรณแ 
- บันทึกวิดีทัศนแ เทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) 

     5.  การเขาถงึความรู 
 - กําหนดกลุมเปูาหมาย คือ คณะครูภาคดุริยางคแไทย และครูผูสอนนาฏศิลปพื้นเมืองภาคใต 

- จัดทําบันทึกขอความเสนอผูบริหารเพ่ือรับทราบและถายทอดนโยบายใหบุคลากรที่เกี่ยวของนําไป
ปฏิบัติและรายงานผลการนําไปใช 
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- จัดทํา  Website  ของวิทยาลัย เพื่อเผยแพรความรู 
- เผยแพรเอกสารที่เปๅนแผนพับ 
- นําองคแความรูเขาหองสมุด 

     6.  การแบงปในแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 - จัดเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู KM Day  โดยเชิญ ครู อาจารยแ ที่สอนนาฏศิลปพ้ืนเมือง และครู
ภาคดุริยางคแไทย เขารวมรับฟใงการนําเสนอเทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) 

- มีการพูดคุยซักถาม เสนอแนะความคิดเห็น พรอมทั้งบันทึกขอมูลไว 
     7.  การเรียนรู 
 - นําองคแความรูเรื่อง เทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) มาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

- ติดตามผลการนําองคแความรู เรื่อง เทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) ไปใช 
- นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูที่นําองคแความรูไปบูรณาการกับการเรียนการสอน มาประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 
- หากผลที่ไดไมประสบความสําเร็จ หรือมีปใญหาเรื่องใด ใหจัดทําเพ่ือแกไขในปีตอไป เพ่ือใหเกิดวงจร

แหงการเรียนรู PDCA 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ไดรวบรวมผลการดําเนินงานโดยมีขั้นตอนการเชิดรูปครูหนังตะลุง(ฤาษี)  ดังนี้ 

1. ลอไมเทาทางดานขวามือ โดยใหเงาของไมเทา ผานมุมจอสวนบนดานขวา (ทําจังหวะ) หลบรูป 
2. ลอไมเทาทางดานซายมือ โดยใหเงาของไมเทา ผานมุมจอสวนบนดานซาย (ทําจังหวะ) หลบรูป 
3. ลอไมเทาตรงกลางจอ โดยใหเงาของไมเทา ผานมุมจอสวนบนตรงกลาง (ทําจังหวะ) หลบรูป 
4. ออกรูปทางดานขวามือ เหาะผานดวงไฟไปดานซายโดยใหเงาของรูปผานมุมจอสวนบนซาย (ทํา

จังหวะ) หลบรูป   
5. ออกรูปทางดานขวามือ ใหรูปอยูกลางดวงไฟ เยื้องรูป ทําจังหวะกลางจอเพ่ือเลนเงา (ดนตรี

บรรเลงเพลงเชิด) การเลนเงา ลักษณะของรูปสวนบน (ศีรษะกับสวนหนาอกของรูป ทาบทับติด
กับจอ) จะอยูนิ่งและเคลื่อนไหวยักยายไปตามจังหวะเฉพาะแตสวนลางของรูป กับไมเทาลักษณะ
เหมือนนกยูงรําแพน ประมาณ 1-2 นาที จากนัน้เยื้องรูปเปลี่ยนเปๅนลักษณะในทาเหาะ เหาะผาน
ดวงไฟ ไปดานซาย โดยใหเงาของรูป ผานมุมจอ สวนบนดานซาย (ทําจังหวะ) หลบรูป 

6. (ทําซ้ํา ขอ5) คือออกรูปทางดานขวามือ ใหรูปอยูตรงกลางดวงไฟเยื้องรูปทําจังหวะกลางจอ เพ่ือ
เลนเงา (ดนตรีบรรเลงเพลงเชิด) การเลนเงา ลักษณะของรูปสวนบน (ศีรษะ กับสวนหนาอกของ
รูป ทาบทับติดกับจอ) จะอยูนิ่งและเคลื่อนไหว ยักยายไปตามจังหวะ เฉพาะแตสวนลางของรูป
กับไมเทา ลักษณะเหมือนนกยูงรําแพน ประมาณ 1-2 นาที จากนั้นเยื้องรูปเปลี่ยนเปๅนลักษณะใน
ทาเหาะ เหาะผานดวงไฟไปดานซายโดยใหเงาของรูปผานมุมจอสวนบนดานซาย (ทําจังหวะ) 
หลบรูป 
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7. ออกรูปทางดานซาย เหาะผานดวงไฟไปดานขวาโดยใหเงาของรูปผานมุมจอสวนบนดานขวา (ทํา
จังหวะ) หลบรูป 

8. (ดนตรีเปลี่ยนจังหวะ) ออกรูปในทาเดิน จากดานขวาเดินผานหนาดวงไฟไปดานซายแลวหลบรูป 
(ลักษณะของรูป ในขณะเดิน รูปจะอยูกึ่งกลาง ระหวางดวงไฟกับจอหนัง) 

9. ออกรูปทางดานขวา ใหรูปอยูตรงกลางจอ หรือดวงไฟ สวนศีรษะ และหนาอกของรูปทาบทับติด
กับจอแลวเยื้องรูป เพ่ือเปลี่ยนจังหวะและทํานองเพลง ที่เรียกวา “นาดชา” (ลักษณะของรูปใน
ขณะที่นาด) จังหวะที่หนึ่ง ไมมือของฤาษีที่ถือไมเทา แกวงออกไปดานหนาของรูป (ซายมือนาย
หนัง) ใหอยูเลยระดับสะเอวเล็กนอย สวนลางของรูปจะตองบิดไมตับ (ไมหนีบ) ใหแยกหางกัน
ออกไปทางฝใๆงตรงกันขาม จังหวะที่สอง สวนลางของรูป จะตองบิดไมตับ (ไมหนีบ)  กลับมาดาน
ซายมือ ของนายหนัง สวนหนาของรูปตรงตามจังหวะ และพอดีกับการเคลื่อนไหว ไมมือของฤาษี
ที่ถือไมเทาเก็บแกวงกลับไปทางดานหลังของรูป (ขวามือนายหนัง) ใหอยูเลยระดับสะเอวดานหลัง
เล็กนอย (ไมเทาแกวงไปดานซาย ไมตับตองบิดออกไปดานขวา และถาไมเทาไปดานขวา ไมตับ
ตองบิดไปทางซาย ทําสลับกัน) 

10. เยื้องรูปอีกครั้ง ตามจังหวะและทํานองเพลง เปลี่ยนอิริยาบถ จากจังหวะนาดชา เปๅนจังหวะ ฉิวปู
หรือเรียกวา “ฤาษีปใกดํา” (วิธีการใชรูปคือใชไมเทาของรูป ปใกลงตามจังหวะนับ คือ หนึ่ง-สอง-
สาม, หนึ่ง-สอง-สาม, (-ป-ป/-ป-ป/-ป-ป/----/-ทีด-เทิง/-ทีด-เทิง/-ทีด-เทิง/----) ปใกเดินไป
ขางหนาและถอยหลังสลับกัน สวนลําตัวและศีรษะของรูป โนมและกมกระตุกเล็กนอย พรอมกับ
ไมเทาตรงตามจังหวะนับ) 

11. เยื้องรูปอีกครั้ง ตามจังหวะและทํานองเพลง เปลี่ยนอิริยาบถจากจังหวะฉิวปู หรือ ปใกดํา เปๅน 
“นาดเร็ว” (วิธีการใชรูปเชิดในลักษณะเดียวกันกับนาดชา แตทําใหเร็วขึ้น) ตามจังหวะ 

12. เยื้องรูปอีกครั้ง ตามจังหวะและทํานองเพลงของดนตรี เพ่ือเปลี่ยนจังหวะหนาทับ แลวกดรูปตาม
จังหวะทับสามครั้ง (- - - ปใบ/- - - ปใบ/- - - -/- - - -/) (- - - ปใบ/- - - ปใบ/- - - -/- - - -/) 
(- ปใบ - ปใบ/- - - ปใบ/- - - -/- - - -/) จากนั้นเยื้องรูปเปลี่ยนเปๅนลักษณะในทาเหาะ เหาะผาน
ดวงไฟไปดานซาย (โดยใหเงาของรูปผานมุมจอสวนบนดานซาย) หลบรูป 

13. ออกรูปทางดานขวา เหาะผานดวงไฟไปดานซาย โดยใหเงาของรูปผานมุมจอสวนบนดานขวา  
     หลบรูป 

 14. ออกรูปทางดานซายมือ เหาะผานดวงไฟไปดานขวา โดยใหเงาของรูปผานมุมจอสวนบนดานขวา  
     หลบรูป 
15. (ปใกรูป) 
 - ตั้งนะโม  ไหวพระ  ตั้งบทสัคเค  ตั้งบทธรณีสาร 
16. (ถอดรูป) เยื้องรูปตรงกลางจอ ตามจังหวะดนตรี เหาะผานดวงไฟไปดานซายโดยใหเงาของรูป    
     ผานมุมจอสวนบนดานขวา (ทําจังหวะ) หลบรูป 
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 17. ออกรูปทางดานซายมือ เหาะผานดวงไฟไปดานขวา โดยใหเงาของรูป ผานมุมจอสวนบนดานขวา     
                (ทําจังหวะ) หลบรูป  
 

อภิปรายผล 
ก. ผลกระทบที่เปๅนประโยชนแหรือสรางคุณคา 

การจัดการความรูเรื่อง เทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) กอใหเกิดประโยชนแตอองคแกรวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช คือ  

 1. วิทยาลัยฯ มีเครือขายภูมิปใญญาทองถิ่น 
 2. วิทยาลัยฯ มีแบบเรียนเรื่อง เทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) เพ่ือใชสอนนักเรียน 
ข. ปใจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ 
 1. ครูอาจารยแ มีความมุงมั่นในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 2. ภูมิปใญญาทองถิ่นใหความอนุเคราะหแและรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ค. ปใญหา อุปสรรค 
 ภูมิปใญญาทองถิ่นแตละทานที่ไปขอความอนุเคราะหแอยูตางอําเภอการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรูจึง
มีความไมสะดวก อีกท้ังครูมีภาระงานสอนมากทําใหมีเวลาวางไมตรงกัน 
ง. แนวทางแกไข 
 ใชเวลาหลังเลิกเรียน  และชวงปิดภาคเรียน เปๅนเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

สรุป 
 การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู เรื่อง เทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) ประสบความสําเร็จ
โดยไดรับความรวมมือจากครูวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และภูมิปใญญาทองถิ่นทางดานหนังตะลุง จน
ทําใหเกิดมีรูปแบบเทคนิคการเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤาษี) ที่เปๅนไปในทิศทางเดียวกัน 
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บทสรุป 
การจัดการความรูงานวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษากระบวนการจัดการความรูการ

สรางงานวิจัยแบบผสมผสาน และเพ่ือดําเนินการสกัดความรูดานการวิจัยแบบผสมผสานของคณาจารยแสถาบัน
เทคโนโลยีการบิน ผูแลกเปลี่ยนการเรียนรูในการจัดการความรูครั้งนี้คือ คณาจารยแสาขาการจัดการการบิน 
สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จํานวน 11 คน โดยศึกษาขอมูลจากผูที่
เคยมีประสบการณแในการทํางานวิจัยทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดวยการสัมภาษณแแบบไมเปๅนทางการ 
ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัยแบบผสมผสานสามารถสรุปเปๅนแนวปฏิบัติที่ดีไดดังนี้  1. การศึกษาวิจัย
แบบผสมผสานนักวิจัยตองกําหนดเนื้อหาที่ชัดเจนเพ่ือสรางกรอบแนวคิด รวมทั้งออกแบบขั้นตอนในการ
ศึกษาวิจัยที่มีความเหมาะสม 2. การวิจัยแบบผสมผสานนักวิจัยสามารถเลือกวิธีการเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
ขึ้นกอนก็ได 3. การดําเนินการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานนั้น มีเครื่องมือที่สําคัญอยูสองประเภทที่นักวิจัยสวน
ใหญเลือกใชคือ แบบสัมภาษณแและแบบสอบถาม และ 4. การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยแบบ
ผสมผสานนั้น วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพกลุมตัวอยางที่เปๅนผูใหขอมูลจะมีจํานวนไมมากเมื่ อเทียบกับการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
 

ค าส าคัญ: การจัดการความรู  วิจัยแบบผสมผสาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

Summary 
 Knowledge management with mixed methods research. This research aims at 
studying the process of knowledge management with mixed methods research and carrying 
out the extraction of knowledge in terms of research integration. The key informants were 
11 teachers in Aviation Management Program, Institute of Aviation Technology, Rajamangala 
University of Technology Tawan-ok who have experienced with mixed methods research. 
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The interviews were used as a tool for research by a focus group Interview. The results 
finding 1) The study researchers items must be blended to create a clear framework and the 
design phase of the research is appropriate. 2) The mixed methods research researchers can 
select at whatever. 3) Important tools in two categories, most researchers use is. Interview 
and questionnaire. 4) The sample data from the qualitative is not much compared to the 
quantitative research. 
 

Key words: Knowledge management, Mixed methods research, Knowledge Sharing 
 

บทน า 
 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิทยาการ
ความรูตาง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้การวิจัยถือเปๅนวิธีการที่จะ
ทําใหไดความรูใหม เพ่ือที่จะทําใหองคแการตาง ๆ เกิดการพัฒนาอยางถูกตองและมีทิศทางที่ชัดเจน ดังนั้น
องคแการธุรกิจหรือองคแการทางดานการศึกษาจึงมีการทําวิจัยอยางตอเนื่อง เพ่ือนําผลสะทอนที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยไปปรับใชรวมทั้งการนําไปเพ่ือประยุกตแใหเขากับสภาพขององคแการและบริบทที่มีความแตกตางกัน
ไปในแตละพ้ืนที่ นอกจากนี้ในสภาพสังคมปใจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตอยางเห็นไดชัด ความ
สลับซับซอนของปใญหาในสังคมทําใหการวิจัยที่ใชรูปแบบเดิมๆ อาจไมสามารถตอบคําถามการวิจัยไดตรง
ประเด็นและไดผลอยางครบถวนสมบูรณแ สงผลใหมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดมีการพัฒนารูปแบบและ
เทคนิคการวิจัยใหม ๆ อยูตลอดเวลา การใชระเบียบวิจัยเพียงแบบเดียว คือ การวิจัยเชิงปริมาณ หรือการวิจัย
เชิงคุณภาพอาจไมสามารถตอบโจทยแหรือปใญหาการวิจัยไดอยางครอบคลุม จึงตองนําการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods Research) (จุไรรัตนแ ทองคําชื่นวิวัฒนแ, 2556) เขามาใชเพ่ือแกปใญหาและพัฒนาองคแการ
ใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน เกิดขึ้นจากการนําเอาแนวคิดวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพมารวมกันศึกษาหาคําตอบเกี่ยวกับปรากฏการณแ หรือตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานการณแที่
ทําการศึกษานั้น ๆ โดยหวังจะไดรับคําตอบที่ เปๅนความรูของปรากฏการณแหรือตัวแปรดังกลาวทั้งภาพกวาง
และภาพลึกหรือไดรับความรูหลากหลายแงมุมขึ้น ตั้งแตปี ค.ศ. 1980 เปๅนตนมาในประเทศสหรัฐอเมริกา วิธี
วิจัยแบบผสมผสาน ไดถูกนํามาใชเปๅนเครื่องมือสําหรับการคนหาความรูความจริง ในวงวิชาการในสาขาตาง ๆ 
อยางแพรหลาย จนกระทั่งอาจกลาวไดวา ในทุกวันนี้หากอานรายงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวของกับพฤติกรรมทาง
สังคมของมนุษยแ จะพบวา ไดมีการใชวิธีการวิจัยเชิงผสมผสานเกือบจะแทบทั้งสิ้น (รัตนะ บัวสนธแ , 2554) การ
วิจัยแบบผสมผสานเปๅนการวิจัยรูปแบบที่สามที่ไดรับความสนใจจากกลุ มนักวิจัยและนักวิชาการวาเปๅน
ประโยชนแตอวงการวิจัย เนื่องจากรวมขอดีของการวิจัยทั้งสองรูปแบบ ขณะที่แกไขขอดอยของการวิจัยแบบใด
แบบหนึ่งไป (อโณทัย งามวิชัยกิจ, 2558) 
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การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ถือไดวาเปๅนเครื่องมือหรือวิธีการในการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานในดานตาง ๆ ตลอดจนเปๅนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและ
องคแกรใหมีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งในปใจจุบันองคแการทั้งภาครัฐและเอกชนไดใหความสําคัญในการจัดการ
ความรูดวยกันทั้งสิ้น โดยในการจัดการความรูจะเปๅนแนวทางที่สนับสนุนใหองคแการต าง ๆ เปๅนองคแการแหง
การเรียนรู สําหรับการจัดการความรูถือเปๅนเครื่องมือสําคัญในการวบรวมความรูทั้งที่เปๅนความรูที่ฝใงในตัว
บุคคล (Tacit  Knowledge) และความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาใหเปๅนระบบเพ่ือให
บุคลากรที่อยูในองคแการตาง ๆ สามารถเขาถึงความรูและมีการแบงปในแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพัฒนาตนเองให
เปๅนผูรู รวมทั้งนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสรางองคแการใหมี
ความสามารถในการแขงขันในระดับที่สูงขึ้นตอไป 
 สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปๅนหนวยงานที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีดานการจัดการการบิน ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา และ
เปๅนการสรางองคแความรูและนวัตกรรมใหม รวมทั้งเผยแพรผลงานการศึกษาวิจัยซึ่งถือเปๅนผลงานดานวิชาการ
ใหปรากฏสูสังคมในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปูาหมายดังกลาว วิธีการหนึ่งที่สถาบันเทคโนโลยีการบินใช คือ  
การจัดการความรู (Knowledge Management) โดยสถาบันเทคโนโลยีการบินไดมีคณาจารยแที่มี
ประสบการณแดานการศึกษาวิจัย จะทําใหเกิดการสรางความรู อันนําไปสูการมีองคแความรู  อันนําไปสูการ
พัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และการสรางเสริมประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการพัฒนางานวิจัย
ของคณาจารยแสถาบันเทคโนโลยีการบิน ใหเกิดประโยชนแตอชุมชนและสังคมรวมทั้งประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
      1. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการความรูการสรางงานวิจัยแบบผสมผสาน 
 2. เพ่ือดําเนินการสกัดความรูดานการวิจัยแบบผสมผสานของคณาจารยแสถาบันเทคโนโลยีการบิน 
 

ประโยชน์ในการจัดการความรู้ 
 1. เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางคณาจารยแสถาบันเทคโนโลยีการบินและเกิด
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ซึ่งทําใหเกิดการสรางองคแความรูใหมและเปๅนประโยชนแในงานของ
สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
 2. เพ่ือใหผูแลกเปลี่ยนเรียนรูไดสามารถนํารูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกตแใชในการทําวิจัยตอไป 
 3. คณาจารยแสถาบันเทคโนโลยีการบินและคณาจารยแรวมทั้งนักวิจัยในหนวยงานอ่ืนสามารถนําผล
จากการสกัดความรูดานการวิจัยแบบผสมผสานไปปรับใชในการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน
สําหรับงบประมาแผนดินและงบประมาณรายไดในปีตอไปไดอยางเหมาะสม 
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วิธีด าเนินการจัดการความรู้ 
 การดําเนินการจัดการความรูทางสถาบันไดดําเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยจัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันทั้งหมด 10 ครั้งดวยกัน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากคณาจารยแที่เกี่ยวของและมี
ประสบการณแในการทําวิจัยเพ่ือมาสกัดเปๅนองคแความรูเกี่ยวกับงานวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือ
ศึกษากระบวนการจัดการความรูการสรางงานวิจัยแบบผสมผสาน และใหผูแลกเปลี่ยนเรียนรูไดสามารถนํา
รูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกตแใชในการทําวิจัยตอไป  
 

ขั้นตอนในการด าเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการด าเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
 

สําหรับขั้นตอนในการจัดการความรูเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันเทคโนโลยีการบินนั้นมี
กระบวนการที่สําคัญ 4 ตอนดังนี้ 

1. ขั้นตอนแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูดานการวิจัย ซึ่งผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ไดกําหนดและแตงตั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการความรู ซึ่งก็ไดแก คณาจารยแในสถาบันเทคโนโลยีการบิน 

2. กําหนดเปูาหมายหรือวัตถุประสงคแในการจัดการความรูดานการวิจัย ทั้งนี้เพ่ือใหไดแนวทางและ
ขอบเขตของการดําเนินการจัดการความรูเพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนงานวิจัยแบบผสมผสาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการจัดการความรู ้

ก าหนดเปา้หมายหรือวตัถุประสงค ์
ในการจัดการความรู ้

แลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการปฏบิัตทิี่ดี 

จัดเก็บ/น าแนวปฏิบตัิทีด่ีไปเผยแพร่/ใช้งาน 
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3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานวิจัยแบบ
ผสมผสานที่ทางคณะกรรมการกําหนดขึ้นมีจํานวน 10 ครั้ง เพ่ือใหไดแนวปฏิบัติที่ดี โดยสามารถนําไปใช
ประโยชนแในการเขียนงานวิจัยแบบผสมผสานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดเก็บความรู การเผยแพรและการนําไปใช เปๅนขั้นตอนที่หลังจากไดดําเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในแตละครั้งแลวขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนหรือความรูใด ๆ ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนจะตองมีการ
จัดเก็บอยางเปๅนระบบ โดยแบงการจัดเก็บเปๅนภายในสถาบัน โดยการจัดทําแฟูมรายงานการจัดการความรู 
และเผยแพรสูสาธารณชนโดยผานเว็บไซตแของทางสถาบัน นอกจากนี้ไดมีการจัดทําเปๅนคูมือการจัดการความรู 
เพ่ือเปๅนการเผยแพรและใหคณาจารยแรวมทั้งผูที่มีความสนใจการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน ไดนําความรูที่ได
จากการจัดการความรูไปใชในการดําเนินการตามวัตถุประสงคแหรือเปูาหมายของตนเองและขององคแการ ได
ตามความตองการตอไป 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ 
เครื่องมือที่ใชในการจัดการความรู ประกอบไปดวย ผูแลกเปลี่ยนการเรียนรูซึ่งเปๅนเครื่องมือที่สําคัญ

ในการวิจัย การจัดการความรูผูแลกเปลี่ยนไดทําการศึกษาขอมูลจากผูที่เคยมีประสบการณแในการทํางานวิจัย
ทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยใหผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแตละทานสลับกันใหขอมูลเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละครั้ง ประธานในการจัดการความรูมีแนวคําถาม ( Interview Guide) เพ่ือใชเปๅน
แนวทางในการแลกเปลี่ยนความรู ดวยการสัมภาษณแแบบไมเปๅนทางการ และผูวิจัยมีการใชอุปกรณแชวยเก็บ
รวบรวมขอมูล ไดแก สมุดบันทึก ปากกา แฟูมเก็บขอมูล เครื่องบันทึกเสียง และกลองถายรูปผูรับผิดชอบการ
จัดการกิจกรรมการเรียนรูขออนุญาต ผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือบันทึกเสียงการสนทนาในแตละครั้ง
ดวยเครื่องบันทึกเสียง 

ประเด็นตัวอย่างในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
 - การกลาวถึงประสบการณแที่ผานมาในการทําวิจัยผสมผสาน 
 - การบอกถึงจุดเดนของงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ  
 - ความสามารถในการนําสิ่งที่ไดจากการทําวิจัยแบบผสมผสานวิธีมาสรางเปๅนความรูความจริงที่
สมบูรณแสําหรับใชในการปรับเปลี่ยนทฤษฎีหรือการปฏิบัติงาน 
 - ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยแบบผสมผสาน 
 - การออกแบบงานวิจัยแบบผสมผสาน 

- ขอคํานึงถึงสําหรับการทําวิจัยผสมผสาน 
ขอบเขตของการด าเนินการจัดการความรู้ 

 ขอบเขตดานประชากร การดําเนินการจัดการความรูงานวิจัยแบบผสมผสานในครั้งนี้ขอบเขตของ
ประชากรไดแก คณาจารยแในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการ
บิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จํานวน 11 คน 
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 ขอบเขตดานเนื้อหา มุงเนนที่จะศึกษาศึกษากระบวนการจัดการความรูการสรางงานวิจัยแบบ
ผสมผสาน และสามารถนํารูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกตแใชในการทําวิจัยตอไป 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
แนวทางและความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
1. การตั้งชื่อเรื่องควรใหครอบคลุมตัวแปรที่ตองการศึกษา จะทําใหเกิดความนาสนใจในงานวิจัย 
2. การตั้งวัตถุประสงคแควรมีความครอบคลุมและไมมากจนเกินไป เนื่องจากการศึกษาวิจัยทุก 

เรื่องจะมีขอจํากัดที่สําคัญดานเวลา ดังนั้นการตั้งวัตถุประสงคแควรจะพิจารณาถึงผลลัพธแที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และสามารถนํารายงานผลการวิจัยไปใชไดทันตามความตองการขององคแการ ชุมชน และสังคม 

3. นักวิจัยตองมีความสามารถในการแปลความหมายของสถิติที่คํานวณได นอกจากนี้นักวิจัย 
ยังจําเปๅนตองมีความเขาใจพ้ืนฐานของสถิติที่ใชในการศึกษาวิจัยและเลือกใชใหถูกตองและมีความเหมาะสม 

4. ภาษาท่ีใชในการสรุปผลตองเปๅนภาษาทางวิชาการแตเทคนิคในการเขียนรายงานสรุป 
ผลการวิจัยตองเขาใจงายเพราะผูอานงานวิจัยมีความหลากหลายและพ้ืนฐานไมเทากัน 
 

การวางกรอบแนวคิดในการวิจัยและการรวบรวมเอกสาร 
1. นักวิจัยตองทบทวนเอกสารที่เปๅนทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของใหเพียงพอ เพ่ือใหสามารถนํา 

ทฤษฎีที่ศึกษามาใชในการกําหนดแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ประเด็นวิจัยที่ผูวิจัยตองการศึกษา 

2. นักวิจัยตองพิจารณาถึงชื่อเรื่อง วัตถุประสงคแในการศึกษา แลวดําเนินการศึกษาเอกสารที่ 
เกี่ยวของและนําขอคนพบมาพัฒนาในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย 

3. หลักสําคัญในการรวบรวมเอกสารคือ ความทันสมัยของขอมูล ซึ่งขอมูลที่ใชในการศึกษา 
จะตองไมนานจนเกินไปโดยปกติไมควรเกิน 5 ปีและแหลงขอมูลจะตองมีความนาเชื่อถือ มาจากแหลงที่ไดรับ
การยอมรับและสามารถอางอิงได 
 

วิธีการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล   
1. นักวิจัยตองปฏิบัติและใหความสําคัญกับระเบียบวิธีวิจัยดานสังคมศาสตรแอยางเครงครัด 
2. นักวิจัยตองเลือกใชสถิติที่มีความเหมาะสม เพ่ือใหสามารถวิเคราะหแและแปลผลจากการ 

ศึกษาวิจัยไดอยางครบถวน และเปๅนไปตามหลักสถิติ 
3. การเลือกเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยตองมีความสอดคลองกับ 

วัตถุประสงคแและผลการวิจัยที่ตองการ เชนงานวิจัยบางประเภทตองใชแบบสอบถามหรืองานวิจัยบางประเภท
ตองใชแบบทดสอบในการเก็บรวบรวมขอมูล 

4. นักวิจัยจะตองสรางความนาเชื่อถือของงานวิจัยโดยการ หาคาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
และคาความเชื่อมันเพ่ือสรางการยอมรับจากนักวิจัยทานอ่ืน และเปๅนไปตามหลักการของการศึกษาวิจัย 
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การวิเคราะห์และการสรุปผลเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
1. การวิเคราะหแขอมูลนักวิจัยควรวิเคราะหแขอมูลใหครบถวนตามวัตถุประสงคแของการวิจัย 
2. การวิเคราะหแขอมูลนักวิจัยควรกระทําดวยความระมัดระวัง เพื่อปูองกันความผิดพลาด 
3. การสรุปและอภิปรายผล นักวิจัยควรเขียนใหกระชับ อานเขาใจงาย เพ่ือใหงายตอการนํา 

ผลการวิจัยไปใชประโยชนแการอภิปรายผลตองอางอิงทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมารองรับผลของการวิจัย 
ทั้งนี้เพ่ือเปๅนการสรางความนาเชื่อถือของขอสรุป 
 

แนวทางและความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
1. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพนักวิจัยตองมีการออกแบบการดําเนินการศึกษาอยางเปๅนระบบ 

มีข้ันตอนที่ชัดเจน และตองใหความสําคัญกับเวลาที่ใชในการศึกษาวิจัย 
2. นักวิจัยตองมีความรอบรู รวมทั้งมีทักษะในการรวบรวมขอมูล และคัดกรองขอมูลไดอยาง 

ครบถวนเพื่อผลของการวิจัยที่มีความสมบูรณแ 
3. ตองมีการศึกษาและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของใหครบทุกดาน 
4. การเลือกกลุมเปูาหมายในการศึกษาตองเปๅนกลุมท่ีสามารถใหขอมูลไดอยางแทจริง 

 

การวางกรอบแนวคิดในการวิจัยและการรวบรวมเอกสาร 
1. นักวิจัยตองดําเนินการศึกษาโดยการทบทวนเอกสารที่เปๅนทฤษฎีที่มีความเกี่ยวของ 

โดยตรง มีการศึกษางานวิจัยที่ถูกคนพบในหลายแงมุม และมีการผสมผสานความรูของนักวิจัยที่ใช
ประสบการณแที่ผานมาของนักวิจัยมาใชสําหรับการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

2. กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในงานวิจัยเชิงคุณภาพสามารถยืดหยุนไดตามความ 
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการศึกษาและความสามารถในการรวบรวมขอมูลหลักของผูวิจัยดวยเปๅนสําคัญ 

3. การวางแผนกรอบแนวคิดในการวิจัยจะตองสะทอนตัวแปรที่มีความสัมพันธแและเชื่อมโยง 
ระหวางกัน ซึ่งนักวิจัยที่ออกแบบกรอบแนวคิดจะมองเห็นตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพไดอยาง
ลึกซึ้ง 

วิธีการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  วิธีการวิจัยของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจะตองเริ่มตนจากการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือใช
สําหรับการสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

2. หลักจากไดกรอบแนวคิดจึงกําหนดกลุมเปูาหมายในการศึกษาวิจัย เพื่อใหทราบขอมูลเบื้องตนของ
กลุมตัวอยาง 

3. มีการสรางสมมติฐานหรือคําถามในการศึกษาวิจัยจากนั้น ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
ตาง ๆ ที่สอดคลองกับการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่มีความครบถวน โดยใหความสําคัญในการศึกษาตามขอ
สมมติฐานหรือคําถามในการวิจัยที่ไดมีการกําหนดไว 
 4. ดําเนินการสรุปเพื่อสรางองคแความรูใหมใหเกิดขึ้น 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การเก็บรวบรวมขอมูลสามารถทําไดโดยเทคนิคท่ีสําคัญ คือการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณแ การ
สังเกต และการอภิปรายกลุม 
 

การวิเคราะห์และการสรุปผลเพื่อสร้างองค์ความรู้  
1. การวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพ นั้นนักวิจัยสามารถวิเคราะหแขอมูลไดตลอดเวลาไมจําเปๅนตองให

เก็บรวบรวมขอมูลจนเสร็จสิ้น โดยขั้นตอนในการวิเคราะหแขอมูลที่สําคัญคือ 
1) อานทําความเขาใจและจับประเด็นหลัก 
2) ใหรหัสขอมูล 
3) แยะแยะและจัดกลุมขอมูล 
4) เชื่อมโยงขอมูลเพ่ือหาแบบแผนและความหมาย 
5) หาขอสรุปที่เปๅนสาระหลัก  
 

2. การวิเคราะหแขอมูลนักวิจัยควรใชวิธีการตาง ๆ เพื่อสรางความเชื่อถือได ของขอมูลดวยวิธีการดังนี้  
1) การตรวจสอบสามเสา (triangulation) 
2) การใหผูใหขอมูลตรวจสอบซ้ํา (member checking) 
3) การอธิบายอยางเขมขน (thick description) 
4) การระบุความลําเอียง (bias) ของนักวิจัย 
5) การหาขอมูลที่เปๅนลบมาปฏิเสธการตีความหมายของนักวิจัย (negative case analysis) 
6) การฝใงตัวในบริบทอยางยาวนาน (prolonged engagement)  
7) การใหเพ่ือนชวยตรวจสอบ (peer debriefing) 
8) การใหบุคคลภายนอกตรวจสอบ (external audit) 
 

3. การสรุปผลเพื่อสรางองคแความรูในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถทําไดโดย 
  1) การจัดกลุมขอมูลตามประเด็นหลักและประเด็นยอย 
  2) ทําตารางเปรียบเทียบขอมูล 
  3) มองหา Concept เพ่ือตอบคําถามวิจัย 
  4) เชื่อมโยงแนวคิดที่สัมพันธแกันใหมีความหมาย 
  5) บรรยายผลที่ไดอยางละเอียด 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ   ปใจจัยที่สนับสนุนการจัดการความรูเรื่องกลยุทธแการสรางงานวิจัยแบบ
ผสมผสานนั้นสถาบันเทคโนโลยีการบินมีปใจจัยที่เอ้ือใหเกิดความสําเร็จดังตอไปนี้ 
 1. ผูบริหารของสถาบันเทคโนโลยีการบินไดตระหนักถึงความสําคัญและสนับสนุนการจัดการความรู
เปๅนอยางด ีโดยไดสงบุคลากรในการเขาอบรมดานการจัดการความรูตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
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 2. ผูบริหารของสถาบันมีการสรางแรงจูงใจในการทํางานที่ดีทําใหบุคลากรยินดีและเต็มใจรวมทั้งเห็น
ความสําคัญของการจัดการความรูดานการวิจัย 
 3. ผูบริหารไดเปิดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมอยางอิสรเสรีโดยไมมีการบังคับ 
 4. บุคลากรมีการทํางานเปๅนทีม 

ประโยชน์ของแนวปฏิบัติที่ดีต่อการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 สําหรับประโยชนแที่สถาบันเทคโนโลยีการบินไดรับจากการไดมาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีของกลยุทธแการสราง
งานวิจัยแบบผสมผสานนั้น ทําใหเกิดการตอบสนองตอพันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีการบินในเรื่องพัฒนา
งานวิจัย งานสรางสรรคแ และนวัตกรรมที่ไดมาตรฐานบนพ้ืนฐานทางดานสังคมศาสตรแ และมีความเกี่ยวพันกับ
ยุทธศาสตรแที่ 2 ของสถาบันฯเรื่องการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  งานสรางสรรคแ และนวัตกรรม ที่ได
มาตรฐานสากล โดยบรรลุเปูาประสงคแของสถาบันฯในเรื่อง งานวิจัย งานสรางสรรคแ และนวัตกรรม มีคุณภาพ
และเปๅนประโยชนแตอการนําไปพัฒนาชุมชน/ สังคม/ประเทศ นอกจากนี้แนวปฏิบัติที่ดียังทําใหบุคลากรของ
สถาบันเทคโนโลยีการบินมีความเปๅนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสามารถและรักในการทํางานเปๅนทีมและที่
สําคัญทําใหสถาบันเทคโนโลยีการบินเปๅนองคแกรแหงการเรียนรู ซึ่งสงใหใหสถาบันเทคโนโลยีการบินมีขีด
ความสามารถและมีศักยภาพทีเ่พ่ิมสูงขึ้นตอไป 

อุปสรรคของการด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ 
 1. ความรับผิดชอบในภาระงานของคณาจารยแแตละทานที่มีภาระการสอนและภาระงานอ่ืน ๆ ทําให
การนัดหมายในแตละครั้งคอนขางจํากัด 
 2. ความตอเนื่องในการดําเนินการไมสามารถกําหนดเวลาในการนัดหมายไดอยางชัดเจน ซึ่งใน
บางครั้งอาจมีการการจัดการความรูแคเพียงครั้งเดียวภายใน 1 เดือน ซึ่งไมเปๅนไปตามตารางที่ไดกําหนดไว 

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขของการด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ 
 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละครั้ง ผูรับผิดชอบกิจกรรมควรมีการวางแผนตารางการนัด
หมายที่มีการกําหนดวันอยางชัดเจนเพ่ือใหผูแลกเปลี่ยนเรียนรูสามารถวางแผนไดลวงหนา และกําหนดใหมี
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยกําหนดจํานวนครั้งในแตละเดือนใหมีสัดสวนที่เทา ๆ กันในทุกเดือน 
 

สรุป 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษากระบวนการจัดการความรูการสรางงานวิจัยแบบผสมผสาน และผู
แลกเปลี่ยนเรียนรูไดสามารถนํารูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกตแใชในการทําวิจัยตอไป ผูแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่จัดขึ้นเปๅนประจําและสม่ําเสมอ และผูบริหารรวมทั้งสมาชิกทุกคนตองเห็น
ความสําคัญของการแลกเปลี่ยนอันเกิดจากสมาชิกทุกคนชวยกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับประสบการณแ จากการ
แลกเปลี่ยนการจัดการความรูงานวิจัยแบบผสมผสานในครั้งนี้สามารถสรุปเปๅนแนวปฏิบัติที่ดีไดดังนี้   
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 สรุปกลยุทธ์การสร้างงานวิจัยแบบผสมผสาน 
1. การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานนักวิจัยตองกําหนดเนื้อหาที่ชัดเจนเพ่ือสรางกรอบแนวคิด รวมทั้ง

ออกแบบขั้นตอนในการศึกษาวิจัยที่มีความเหมาะสม 
2. การวิจัยแบบผสมผสานนักวิจัยสามารถเลือกวิธีการเชิงปริมาณหรือคุณภาพขึ้นกอนก็ได 
3. การดําเนินการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานนั้น มีเครื่องมือที่สําคัญอยูสองประเภทที่นักวิจัยสวนใหญ

เลือกใชคือ แบบสัมภาษณแและแบบสอบถาม 
4. การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานนั้น วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพกลุม

ตัวอยางที่เปๅนผูใหขอมูลจะมีจํานวนไมมากเมื่อเทียบกับการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการสร้างงานวิจัยแบบผสมผสาน 

 
สรุปกลยุทธแการสรางงานวิจัยแบบผสมผสาน นักวิจัยที่สนใจจะพัฒนางานวิจัยแบบผสมผสานสามารถ

นําแนวทางการสกัดความรูไปใชไดจริง โดยหลักการสําคัญคือการดําเนินการออกแบบงานวิจัยใหสอดคลองกับ
แนวทางและเปูาหมายที่นักวิจัยตองการเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนแสูงสุด 
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บทสรุป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไดพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณา
การใหสอดคลองกับอัตลักษณแบัณฑิตนักปฏิบัติ จึงเกิดปใญหาการปรับตัวเพ่ือการเรียนรูทักษะดานวิชาการและ
การรับใชสังคมของนักศึกษา คณะศิลปศาสตรแ โดยหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตรแ  สาขาศึกษาทั่วไป ไดจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการโดยประยุกตแใชงานวิจัย งาน
สรางสรรคแรวมกับงานบริการวิชาการแกชุมชน เพ่ือสรางอัตลักษณแนักศึกษาสูบัณฑิตนักปฏิบัติและการบริการ
วิชาการสูชุมชน จึงไดสงเสริมนวัตกรรมการสอนแบบโครงงานบูรณาการเรียนรูสรางสรรคแชุมชน (PBL) ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกระบวนการสอนแบบนี้ตั้งแตปี 2555 จนถึงปใจจุบัน (2559) ซึ่งผล
จากการสอนโดยใชเครื่องมือจัดการความรู (KM tools) จากนวัตกรรมการสอนแบบโครงงานบูรณาการที่
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ในรายวิชามนุษยแกับสิ่งแวดลอม และรายวิชาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 
กอใหเกิดสัมฤทธิผลตอผูเรียนในสถานการณแจริงทั้งดานวิชาการและทักษะการบริการวิชาการอันกอประโยชนแ
ทั้งทางตรงและทางออมแกโรงเรียนและชุมชน ซึ่งรูปแบบการสอนโดยใชนวัตกรรมการสอนแบบโครงงาน เปๅน
การสอนและการประเมินผลที่หลากหลาย สงผลใหนักศึกษามีความภาคภูมิใจในความสําเร็จจากการเรียนรู
ควบคูกับการสรางประโยชนแแกชุมชนในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีภาคีสมาชิกทั้งโรงเรียน 
สถาบันการศึกษา มูลนิธิ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมสงเสริมการเกษตรและพลังงาน ไมนอยกวา 10 
หนวยงาน สรางการเรียนรูทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชน จากกิจกรรมโครงการ การจัดนิทรรศการ การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมชมและถายทอดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และการถายทอดผานสื่อโทรทัศนแดิจิตอลเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนเรียนความรูสูชุมชน สรางเครือขายการเรียนรูและความเขมแข็งของชุมชนจํานวน 3 พื้นที่ 

ค าส าคัญ: นวัตกรรม  การสอนโครงงาน  บูรณาการ  การเรียนรูสรางสรรคแ  ชุมชน 
 

Summary  
 The Innovative Project Based Learning integrated to created learning communities. 
Rajamangala University of Technology Srivijaya has developed programs to create learning 
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activities integrated in accordance with the practice identity graduates. The problem 
adapting to learning academic skills of students and to serve society. Faculty of Liberal Arts, 
Program in Science, Department of General Education, Was organized knowledge to enhance 
the learning process by applying an integrated research and creative work with academic 
services to the communities. To establish the identity of students to be graduate 
practitioners and academic services to the community. Encourage innovative teaching 
Project Based Learning (PBL) according to integrate learning communities. Philosophy of 
Sufficiency Economy. By using this process taught since 2012 to date 2016, which results 
from teaching using knowledge management (KM tools) from innovative teaching projects 
that integrate continuous improvement. The learning in Man and Environment Subject, and 
Environmental and Resource Management Subject. Contributes to the achievement of the 
students in real-life situations, both academic and academic skills that benefit both directly 
and indirectly to the school and community. This form of teaching using innovative teaching 
projects and variety of teaching and assessment. The students take pride in the success of 
learning, coupled with the benefits to the community in the areas of natural resources and 
the environment. The member schools Academy Foundation, the local administration. The 
promotion of agriculture and energy, not less than 10 units, both on campus and create a 
learning community. The project activities exhibition workshop visits, workshops and relay 
events, and broadcast television, digital media for the exchange of knowledge to the 
community. Networking, learning and a strong sense of community in 3 area. 
Key words: Innovation,  Project Based Learning,  Integration,  Created learning,  community 
 

บทน า 

ปใจจุบันการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามุงเนนกิจกรรมการบรรยายในหองเรียนเปๅนหลัก 
ประสิทธิภาพการเรียนรูและการสรางทักษะเพ่ือพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานวิชาการและการบริการวิชาการแก
สังคมไมสัมฤทธิผล สงผลตอพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการใหสอดคลองกับอัตลักษณแบัณฑิตนักปฏิบัติ มีการ
ปรับกระบวนทรรศนแในการจัดการเรียนรูทักษะการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีการจัดทําแผนการเรียนรูอยาง
เปๅนระบบ ก็ยังไมเปๅนไปตามเปูาหมายที่วางไว คณะศิลปศาสตรแ โดยหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตรแ สาขา
ศึกษาทั่วไป จึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการโดยประยุกตแใช
งานวิจัย งานสรางสรรคแรวมกับงานบริการวิชาการแกชุมชน (คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย, 2555) การวิจัยสูการบริการวิชาการแกชุมชนเริ่มปลายทศวรรษที่ 1970 เริ่มปรากฏในงานวิจัย
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ดานการเรียนรูดวยการรับใชสังคม โดยสถาบันการเรียนรูการบริการสังคมแหงชาติ (NSLC : National 
Service Learning Clearing house) กลาวไววา การเรียนรูดวยการรับใชสังคมเปๅนกลยุทธแในการสอนและ
การเรียนรูที่บูรณาการความรูสูชุมชนดวยการสรางประสบการณแ ความรับผิดชอบ และเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนโดยผูเรียน การเรียนรูดวยการรับใชสังคมไดแพรหลายอยางรวดเร็วทุกระดับการจัดการศึกษา (จุรี 
ทัพวงษแ, 2552 : 70) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการดวยการรับใชสังคม เปๅนการเรียนรูที่สามารถให
นักศึกษามีพฤติกรรมที่พึงประสงคแ เปๅนรูปแบบการสอนที่ไมใชเปๅนเพียงการถายทอดความรูใหกับผูเรียน
เทานั้น แตยังเปๅนการปลูกจิตสํานึกท่ีถูกตอง มีความรับผิดชอบในเรื่องการสรางจิตสํานึกในการทํางานที่ดี รูจัก
รักษาผลประโยชนแสวนรวมและของประเทศชาติ ซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) เนนใหนักศึกษามีผลลัพธแการเรียนรูตามวัตถุประสงคแเชิงพฤติกรรมใน 5 ดาน คือ 1) ดาน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปใญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการคิดวิเคราะหแเชิงตัวเลข       การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (กรรยา พรรณนา, 2553)  

คณะศิลปศาสตรแ โดยหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตรแ สาขาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีภารกิจหลักที่สําคัญคือ 
ดานการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรแพ้ืนฐาน และวิทยาศาสตรแบูรณาการ ซึ่งประยุกตแใชการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในพลังงานและดานสิ่งแวดลอม สามารถบูรณาการกับงานบริการวิชาการแกชุมชน ที่ไดองคแ
ความรูจากการวิจัยและงานสรางสรรคแ จึงเล็งเห็นกระบวนการเสริมสรางนวั ตกรรมการสอนแบบโครงงาน
บูรณาการเรียนรูโดยปฏิบัติงานเปๅนทีม สรางรูปแบบเครือขายการเรียนรูแบบงายๆ ใชประโยชนแไดจริง เปๅน
ทักษะการเรียนรูที่ประยุกตแใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสรางเครือขายการเรียนรูสูชุมชนอยาง
ตอเนื่อง เกิดทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม สรางกระบวนการทํางานเปๅนทีมที่สลับซับซอน มีความริเริ่ม
สรางสรรคแและนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปใญหา มีการสื่อสารและการรวมมือ เกิดการ
เรียนรูการลดรายจาย สรางรายไดในโรงเรียนและชุมชน ลดการปลอยของเสียและปใญหาวัชพืชในชุมชน สรรคแ
สรางโรงเรียนและชุมชนนาอยู มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได มีความมั่นคงและยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีการด าเนินงาน  
นวัตกรรมการสอนแบบโครงงานบูรณาการการเรียนรูสรางสรรคแชุมชน เปๅนนวัตกรรมการสอนที่

ประยุกตแใชทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุเหลือใช และของเสียในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มี
การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง ไดใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) เพ่ือการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการแบบปฏิบัติเปๅนทีมสูการบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ เกิดเครือขาย
การเรียนรูในโรงเรียนและชุมชนอยางเขมแข็ง ดังนี้  

1. การเรียนรู้จากบทเรียน (Lesson Learning) 
เปๅนการเรียนรูโดยการบรรยายและอภิปรายรวมกันในหองเรียนโดยจัดเปๅนกลุมหรือทีม(7-9 คน) รวม

อภิปรายประเด็นปใญหาสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย โรงเรียนและชุมชน 
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ทรัพยากรธรรมชาติและการใชประโยชนแ การวางแผน การใชวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี การแกปใญหามลพิษ
ในมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน เปๅนการสรางการเรียนรูแบบมีสวนรวม การรับฟใงความคิดเห็น การ
สัมภาษณแและการประชุมกลุมยอย โดยการตั้งคําถามและสรุปแนวทางแกปใญหาของแตละกลุม กําหนด
ระยะเวลาจัดทําโครงการเพ่ือใชแกปใญหา ลงขอสรุปวาทีมไหนตองหาขอมูลหรือแนวทางแกปใญหาประเด็น
ไหนในชุมชน โดยบูรณาการแนวทางแกปใญหากับครูภูมิปใญญาทองถิ่นอยางเปๅนระบบ เก็บขอมูลกอนดําเนิน
โครงการ จัดทําเครื่องมือ และสรางการมีสวนรวมการทํางานในพ้ืนที่ 

2. การเรียนรู้จากการส ารวจ (Survey Learning) 
การเรียนรูจากการลงพ้ืนที่เปูาหมายเปๅนพ้ืนที่ที่ผูสอนลงไปสรางเครือขายเรียนรูจากงานวิจัย งาน

สรางสรรคแและการบริการวิชาการแกชุมชน รวบรวมประเด็นปใญหาในพ้ืนที่ โดยนํานักศึกษาเรียนรูภาคสนาม
เพ่ือแกปใญหาการปรับปรุงดิน แกปใญหาวัสดุเหลือใช มูลสัตวแ วัชพืช และการลดรายจายในครัวเรือน โรงเรียน
และชุมชน ซึ่งนักศึกษาเรียนรูและทําโครงงานเพ่ือแกปใญหาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

3. การทบทวนสรุปบทเรียน (After Action Review หรือ AAR) 
หลังจากการเรียนรูจากบทเรียนและการศึกษาประเด็นปใญหาในพ้ืนที่ รวมกันทบทวนการทํางานตาม

โครงงานทุกขั้นตอน เพ่ือการปฏิบัติการการแกปใญหาใน 3 กลุม คือ 1) น้ํา ดิน พืช (ปุาไม)  2) เกษตร และ
พลังงานทดแทน และ 3) การจัดการขยะอินทรียแ วัชพืช วัสดุเหลือใช และขยะรีไซเคิล เพ่ือคนหารูปแบบ
ปฏิบัติการสูการเรียนรูตามกระบวนการเขาใจ เขาถึง และรวมกันพัฒนา ผูสอนอธิบายการเรียนการสอน ที่
สามารถสรางการมีสวนรวมของนักศึกษา โดยใหนักศึกษาแตละกลุมจัดการนําเสนอในลักษณะของการเรียนใน
สถานการณแจริง เพ่ือสรางโอกาสเรียนรูรวมกันอยางสรางสรรคแ และพบแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
และสรางสรรคแใหนักศึกษาเรียนรูโดยการฝึกปฏิบัติ (Learning by doing) ในพ้ืนที่เรียนรูจริงโดยการ
สรางสรรคแกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดข้ึนในชุมชน  

4. การสร้างแรงจูงใจเพื่อการเรียนรู้ (Inspiration of Learning) 
ใหนักศึกษาสนใจอยากเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือตระหนักถึงเปูาหมายและความสําคัญของการเรียนใน

รูปแบบกรณีศึกษาจริง (Real Application, Case Study) ในพ้ืนที่โรงเรียนและชุมชน ทั้งกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา (Engagement) สรางกิจกรรมความรับผิดชอบรวมกันใน
ทีมและระหวางเพ่ือนรวมชั้น (Peer Responsibility) เปๅนการประยุกตแใชนวัตกรรมการสอนแบบโครงงาน
บูรณาการสรางสรรคแประโยชนแสูชุมชน 

5. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) 
หลังจากกระบวนการสรางแรงจูงใจเพ่ือการเรียนรู สรางทีมนักศึกษา ทีมละ 7-9 คน แตละทีมสราง

กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูเพ่ือกําหนดประเด็นปใญหาตามความถนัดของทีม ในปใญหา ดิน น้ํา ปุาไม 
เกษตร พลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม เพ่ือเรียนรูดานสิ่งแวดลอม พลังงานและการจัดการทรัพยากร แตละ
ทีมลงปฏิบัติการรวมกับชุมชนในทุกขั้นตอน เปๅนการปฏิบัติในพ้ืนที่จริงโดยนวัตกรรมการสอนแบบโครงงาน
บูรณาการ เพ่ือแกปใญหา 3 กลุม จากการทบทวนสรุปบทเรียน (AAR) ขางตน 
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6. การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) 
หลังจากการบริการวิชาการจากนวัตกรรมสรางสรรคแการเรียนรูของนักศึกษาเปๅนทีมสูการรับผิดชอบ

ตอชุมชน มีการสรางกระบวนการทบทวนบทเรียนรวมกับโรงเรียนและชุมชนอยางตอเนื่อง เพ่ือทบทวนการ
ทํางานเพ่ือหาจุดบกพรองของเทคโนโลยีที่ใชแกปใญหาและถายทอดองคแความรูแกชุมชน เพ่ือที่จะไดนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการบริการวิชาการแกชุมชนในครั้งตอไป 

7. การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Story telling) 
หลังจากดําเนินการทบทวนบทเรียนรวมกับโรงเรียนและชุมชนอยางตอเนื่อง เพ่ือลดจุดบกพรองของ

นวัตกรรมการสอนแบบโครงงานบูรณาการสรางสรรคแชุมชนอยางเปๅนระบบและตอเนื่อง โดยมอบหมายใหทีม
นักศึกษาประยุกตแใชนวัตกรรมการสอนแบบโครงงานเพ่ือสรางสรรคแชุมชนตางๆ ในจังหวัดสงขลา เปๅนการ
สรางกระบวนการเรียนรูจากความสําเร็จของทีมนักศึกษาจากการเรียนรูโดยการฝึกปฏิบัติ (Learning by 
doing) ในพ้ืนที่เรียนรูจริงและสรางประโยชนแใหเกิดข้ึนแกชุมชน  

8. เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) 
กระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการกับงานวิจัยและงานสรางสรรคแนํามาซึ่งปใญหาจึงสราง

กระบวนการเรียนรูรวมกับนักศึกษา โรงเรียนและชุมชน สรางชุดการสอนการเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action 
Learning) ในพ้ืนที่จริงผานนวัตกรรมการสอนแบบโครงงานบูรณาการเรียนรูสรางสรรคแชุมชน ซึ่งทีมนักศึกษา
ที่เรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอมของ มทร.ศรีวิชัย รวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรูผาน
การบริการวิชาการแกชุมชนทั้งในมหาวิทยาลัยและสถานที่จริงในชุมชน นอกจากนี้ทีมนักศึกษายังเขารวม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีสัมมนาวิชาการทั้งในมหาวิทยาลัยและระหวางมหาวิทยาลัยเครือขายใน
ภาคใต และทีมนักศึกษายังเขารวมจัดนิทรรศการระดับชาติเพ่ือสรางสรรคแเครือขายสังคมแหงการเรียนรู 
Engagement Thailand 2015 (EnT2015) เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและใหชุมชนไดมีโอกาส
ถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษากับชุมชนและสถาบันตางๆ เพ่ือใหทีมนักศึกษาและชุมชนมี
ความสามารถในการใชความรูอยางสรางสรรคแ 

9. IQCs (Innovation and Quality Circles) 
การประยุกตแใชเครื่องมือการจัดการความรูที่หลากหลายรูปแบบในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูที่

ผานมา ไดระดมความคิดในการบริการวิชาการสูสังคมรวมกับบุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่มี
ประสบการณแตรงเพ่ือสรางสรรคแนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปุยชีวภาพ น้ําหมัก
ชีวภาพ สิ่งประดิษฐแจากวัสดุเหลือใช การจัดการดิน น้ํา และพลังงานทดแทนในชุมชนอยางตอเนื่อง จัดทําสื่อ
การสอนและสรางฐานการเรียนรูแบบบูรณาการสูชุมชนแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. นวัตกรรมการเรียนรูแบบเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เปๅนการบูรณาการศาสตรแเพ่ือการ

เรียนรูเปๅนทีมสรางชุมชนแหงการเรียนรู (Community knowledge) 
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2. การใชโครงงานเปๅนฐานเรียนรู (Project-based) มีการวางแผน การคิด การรวบรวมขอมูลสูการ
เรียนรูแบบบูรณาการ เปๅนการเรียนรูจากการใหบริการ (Service) ซึ่งเปๅนองคแประกอบที่สําคัญ 

3. การขับเคลื่อนดวยการวิจัย (Research-driven) เชื่อมโยงความรูที่สังเคราะหแจากการวิจัยที่
สามารถประยุกตแใชใหเหมาะสมกับทองถิ่นชุมชน ซึ่งเปๅนการนําความรูไปแกปใญหาชุมชนโดยใชโครงงาน 

4. นักศึกษาสามารถรวมมือ (Collaboration) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากโครงงานตางๆ ระหวาง
ชุมชน สถาบันการศึกษาตางๆ จากการจัดนิทรรศการและการรวมประชุมวิชาการระดับภูมิภาค 
ผลการดําเนินงาน 

จากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับงานวิจัย/งานสรางสรรคแเพ่ือนําองคแความรูสูการ
บริการวิชาการแกชุมชน พบประเด็นสําคัญที่ดําเนินการ 3 กลุมหลัก ประกอบดวย 1) น้ํา ดิน พืช   2) เกษตร 
และพลังงานทดแทน และ 3) การจัดการขยะ (ภาพ 1A) พัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใช
นวัตกรรมแบบโครงงานบูรณาการ จากรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือแกปใญหาและพัฒนาชุมชนโดยนําปใญหาใน
ชุมชนที่มีความสนใจรวมกันมาดําเนินการแกไขเปๅนลําดับแรก โดยเฉพาะชุมชนเปูาหมายที่มหาวิทยาลัยสราง
เครือขายการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความเขมเข็ง อาทิเชน ชุมชนปากรอ และชุมชนรําแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
(ภาพ A2) ชุมชนชัยมงคลวิทยแ และชุมชนเขารูปชาง อ.เมือง    จ.สงขลา (ภาพ A3) ชุมชนโคกมวง และชุมชน
ทุงลาน อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา (ภาพ A4)  

 

  
ภาพ A1 ภาพ A2 

  
ภาพ A3 ภาพ A4 

นวัตกรรมการสอนแบบโครงงานเปๅนการสรางรูปแบบการสอนที่นาสนใจ สงเสริม กระตุน
กระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมของนักศึกษา (Learning Activity) โดยการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ
รวมกับโรงเรียนและชุมชนทุกข้ันตอนอยางตอเนื่อง (ภาพ B1) และสรุปการเรียนรูจากการแกปใญหาชุมชน เมื่อ
ปฏิบัติครบทุกขั้นตอน นวัตกรรมการสอนแบบโครงงานบูรณาการเปๅนการประยุกตแใช เทคโนโลยี 
(Technologies) ตางๆ เชน e-Learning, Test-Bank, Social Network หรือ On-Line Communication 
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ที่สามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสมกับกิจกรรม เนื้อหา ในการเรียนการสอน ทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน สนับสนุนในการกระตุน อํานวยความสะดวกในการเรียนรูของนักศึกษา (ภาพ B2) สรางรูปแบบ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพ่ือนรวมชั้น (Peer Review and Collaboration) เปๅนการเรียนรูโดย
การฝึกปฏิบัติและการฝึกฝนซ้ําๆ (Continuing Practice) เปๅนกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติที่นักศึกษา
วางแผน (Planning) รวมสรางสรรคแชุมชนจนเกิดการเรียนรูโดยการปฏิบัติในพ้ืนที่จริง (ภาพ B3 และ B4)  

 

  
ภาพ B1 ภาพ B2 

  
ภาพ B3 ภาพ B4 

 
การเรียนรูของนักศึกษารวมกับชุมชนโดยการจัดรูปแบบกิจกรรมผานเวทีเสวนากลุม การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ และการจัดนิทรรศการในชุมชนชัยมงคล (ภาพ C1) ชุมชนปากรอ (ภาพ C2) วัดเขาแกวชุมชนเขา
รูปชาง (ภาพ C3) ชุมชนวัดปรางแกว ชุมชนวัดบางศาลา และชุมชนทุงลาน (ภาพ C4) นอกจากนี้ก็มีเครือขาย
เรียนรูกลุมสงเสริมการเกษตรบานทาหรั่ง และกลุมเกษตรพลังงานสรางสรรคแชุมชน ตําบลทุงลาน (ภาพ C5 
และ C6) เปๅนการจัดการทรัพยากรดิน การใชวัสดุเหลือใช การอนุรักษแและการใชพลั งงานทดแทนในชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องทั้งในมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน 
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นอกจากนี้นักศึกษายังเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีสัมมนาทางวิชาการทั้งในมหาวิทยาลัย
และระหวางมหาวิทยาลัยในภาคใต และนักศึกษาเขารวมจัดนิทรรศการระดับชาติเพ่ือสรางสรรคแเครือขาย
สังคมแหงการเรียนรู Engagement Thailand 2015 (EnT2015) (ภาพ D1 และ D2) การเรียนรูผานเวทีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรแ วิศวกรรมศาสตรแ และทรัพยากร SER2015 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(ภาพ D3) และ SER2016 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณแ (ภาพ D4) และการเขารวมเวทีวิชาการเพ่ือขับเคลื่อน
โครงการโดยใชศาสตรแพระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปๅนนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคใต
รวมกับมูลนิธิรากแกว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อปี 2557 (ภาพ D5) และการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการในชุมชนเพ่ือการขับเคลื่อนโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัด

ภาพ C2   ภาพ C1

ภาพ C3 ภาพ C4 

ภาพ C5 ภาพ C6 
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นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา เมื่อปี 2559 (ภาพ D6) ซึ่งการเรียนรูในมหาวิทยาลัยอันกอใหเกิดความ
มุงม่ันของนักศึกษาในการจัดประชุมวิชาการดาน KM และการจัดนิทรรศการศรีวิชัยแฟรแ 2016 (ภาพ E1 และ 
E2) และการสอนโดยปฏิบัติจริงระหวางนักศึกษากับนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม มหาวชิราวุธ และชัยมงคล
วิทยแ จ.สงขลา (ภาพ E3 และ E4) 

 
 

   
ภาพ D1 ภาพ D2 ภาพ D3 

   
ภาพ D4 ภาพ D5 ภาพ D6 

 

  
ภาพ E1 ภาพ E2 

  
ภาพ E3 ภาพ E4 
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อนึ่งนักศึกษาสามารถประยุกตแองคแความรูไปใชในการแกปใญหาชุมชนของตนได การถายทอดความรู
จากการสอนแบบโครงงานอยางตอเนื่องโดยนักศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ทีมนักศึกษาจัดทําสื่อการสอน
เผยแพรขอมูลผานชองทาง YouTube สถานีวิทยุ มทร.ศรีวิชัย 97.5 MHz. สถานีวิทยุ FM มอ 88.0 MHz. 
และการเขามาถายทํานวัตกรรมการสอนแบบโครงงานสรางสรรคแชุมชนของสถานีโทรทัศนแดิจิตอล NOW26 
ในเครือเนชั่นกรุ฿ปในรายการ “พ้ืนที่เพาะฝในบัณฑิต” และ NBT เปๅนตน 

การบูรณาการการสอนสูการบริการวิชาการแกชุมชนโดยนวัตกรรมการสอนแบบโครงงาน ที่เกิดจาก
การรวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวน (Partnership) กอใหเกิดประโยชนแรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝุาย 
(Mutual Benefits) เกิดการเรียนรูรวมกัน และนําไปสูผลงานวิชาการและเกิดผลกระทบตอชุมชนที่ประเมินได  
 

อภิปรายและสรุปผลการด าเนินการ 
จากผลการถายทอดความรูโดยนวัตกรรมการสอนแบบโครงงานสรางสรรคแชุมชน ตั้งแตปี 2555-2559 

โดยใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) สงผลใหเกิดการเรียนรูและการดําเนินการสําเร็จไปไดดวยดี ทํา
ใหเกิดเครือขายการเรียนรูของนักศึกษา สรางชุมชนใหเขมแข็งในหลายๆ ดาน ดังนี้ 

ดานเศรษฐกิจ นักศึกษารวมสรางสรรคแกับภาคีสมาชิกตางๆ ในชุมชน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู
จากนวัตกรรมการสอนแบบโครงงานบูรณาการ ซึ่งประยุกตแใชตามลักษณะภูมิสังคมและ ศิลปวัฒนธรรม 
สามารถลดรายจายเพ่ิมรายไดในโรงเรียนชัยมงคลวิทยแ และชุมชน โดยปฏิบัติการ เรียนรูวิถีพอเพียง 8 ฐาน
เรียนรู ลดรายจายคาอาหารเชาและอาหารกลางวันปีการศึกษาละ 15,000 บาท สรางรายไดเพ่ิมจากผัก กลวย
และสมุนไพรจํานวน 25,000 บาท/ปี ลดรายจายจากการใชแก฿ส LPG โดยใชเตาชีวมวลลง 5,000 บาท/ปี 
และประยุกตแใชโซลารแเซลลแลดพลังงานไฟฟูาลง 2,000 บาท/ปี ลดขยะในโรงเรียนและชุมชนโดยสรางรายได
จากโครงการขยะแลกไข 2,000 บาท/ปี และเกิดศูนยแเรียนรูวิถีพอเพียง ตอมามีการขยายผลการผลิตเตาชีว
มวลไปยังชุมชนทุงลาน และชุมชนตะโหมด แตละชุมชนลดรายจายลงปีละ 2,500 บาท และมีการผลิตปุย
ชีวภาพ และน้ําหมักชีวภาพ ลดรายจายในครัวเรือนแตละชุมชนลงไดปีละ 3,000 บาท ขณะที่ชุมชนทุงลาน
เกิดเครือขายเรียนรูเรื่องปุยชีวภาพ และพลังงาน 3 กลุม ซึ่งมีการผลิตปุยชีวภาพและเตาชีวมวล ทําใหเกิดเปๅน
ศูนยแเรียนรูเกษตรพลังงานสรางสรรคแชุมชน  

ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดครอบครัว โรงเรียน และชุมชนอยูดีมีสุข เปๅนนวัตกรรมที่
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี มีการแบงปใน เอ้ือเฟๆือชวยเหลือซึ่งกันและกัน ลดปใญหามลพิษในชุมชน ลดปใญหา
กลิ่นและแมลงนําโรคจากของเสีย ลดความขัดแยง เกิดเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชประโยชนแของเสีย 
และวัสดุเหลือใช เปๅนแนวทางสรางความเขมแข็งและรากฐานพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน 

นอกจากนี้ก็ยังเปๅนศูนยแการถายทอดเทคโนโลยีที่สามารถใชเปๅนแหลงบริการวิชาการจนกลายเปๅน
แหลงเรียนรูแกนักเรียนและชุมชนในดานตางๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลายเปๅนชุมชนเปๅน
ตนแบบและเกิดเครือขายในการถายทอดประสบการณแอยางเปๅนระบบ และสงเสริมการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ
จริงของนักศึกษา สราง “แรงบันดาลใจ (Inspiration)” แกนักศึกษา กอเกิด“บริบทของการเรียนรู โดย
เล็งเห็นเปูาหมายในผลสําเร็จที่เนนไปสูการพัฒนาชุมชุนแหงการเรียนรู  
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บทสรุป 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาฐานองคแความรู
ดานวิจัย  จึงมีนโยบายและสนับสนุนการจัดการองคแความรูดานวิจัยขึ้น  เทคนิคการเขียนบทความวิจัย 
บทความวิชาการ ใหมีการตีพิมพแเผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนแในระดับชาติและนานาชาติ การขอ
ตําแหนงทางวิชาการ     โดยมีอาจายแของคณะบริหารธุรกิจฯ ถายทอดประสบการณแการทํางานและ
แลกเปลี่ยนปใญหา อุปสรรคในการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพแเผยแพรและเพ่ือเปๅนการสงเสริมใหคณาจารยแ
ในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนบทความวิจัย บทความวิชาการ การขอตําแหนง
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพแตีเผยแพรเพ่ิมมากขึ้น โดยมีการรวบรวมองคแความรูที่มีอยูทั้งในสถาบัน ซึ่งกระจัด
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาจัดการใหเปๅนระบบ เพ่ือใหคณาจารยแในสถาบันสามารถเขาถึงความรู
และพัฒนาตนเองใหเปๅนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่ดําเนินการสรางแนวปฏิบัติรวมกันใน
การกําหนดประเด็นความรูและเปูาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธแของคณะ กําหนด
บุคลากรกลุมเปูาหมายที่แบงปในและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณแตรง   เผยแพร 
โดยมีรวบรวมความรู จัดเก็บองคแความรูเปๅนลายลักษณแอักษรและสื่ออิเล็กทรอนิกสแที่สามารถเขาถึงได  
ค าส าคัญ: บทความวิจัย  บทความวิชาการ  ตําแหนงทางวิชาการ  
     

Summary  

The Faculty of Business Administration and Information Technology of Rajamanggala 
University of Technology Tawan-ok, Chakrabonge Bruvanarth Campus has focused on 
research knowledge and supported policy of research knowledge, writing research article 
academic article for publishing in national and international including applying for academic 
positions. As experienced lecturers in the Faculty have delivered work experience and 
exchange both problems and threats toward research knowledge writing article research , 
article academic to public national and international including apply for academic professor 
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for committee knowledge management to improve amount of research knowledge writing 
research article , academic article for publishing in to public national and international 
including applying for academic positions.  

As the result to gain and record knowledge in organization by consolidating all 
available knowledge either on individual or documentation be organized. This is in order to 
enhance lecturers to obtain and make use of those available knowledge to self-developed 
as well as execute their tasks with better efficiency. Besides to obtain this direction, 
knowledge identification as well as management goals in accordance with strategic plans of 
faculty is required. Furthermore, experienced lecturers in article research writing and 
academic article will be public their articles in national and international level including 
apply for academic professor techniques will be sharing their knowledge that collect 
knowledge listen format and electronic media. 
 

บทน า 
ยุทธศาสตรแระดับมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคแและนวัตกรรมที่มี

คุณภาพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี และสังคมศาสตรแ  ที่มีเปูาประสคแของจํานวนรอยละของงานวิจัย 
งานสรางสรรคมีการตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงดําเนินการกิจกรรรม การจัดการความรูดานวิจัย   ทําใหเกิด
บรรยากาศความสนใจดานวิจัยเพ่ิมขึ้นใหกับคณาจารยแมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่รับผิดชอบงานทางดานวิชาการ ดาน
การวิจัย  ซึ่งในแตปีการศึกษามีบุคลากรไดรับการบรรจุเขาทํางานใหมอยางตอเนื่อง บุคลากรใหมตองมา
เรียนรูงานและตองใชเวลาในการศึกษาใหเขาใจในวิธีการทํางาน และลักษณะงานแตละภารกิจตองใชทักษะ
และความรูความชํานาญหลายดานในการปฏิบัติงาน เชน ความรูทางวิชาการ และการวิจัย ทางคณะบริหารฯ 
จึงตองการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู   เพ่ือเปๅนการถายทอดประสบการณแการทํางาน และแลกเปลี่ยนปใญหา 
อุปสรรคในการทํางาน และการปรับเปลี่ยนแกไข  

คณะบริหารฯ ไดใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาหนวยงานฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
ซึ่งมีการจัดการความรูเพือ่มุงสูสถาบันแหงการเรียนรู  โดยมีการรวบรวมองคแความรูที่มีอยูในสถาบัน ซึ่งกระจัด
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปๅนระบบ เพ่ือใหคณาจารยแทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึง
ความรูและพัฒนาตนเองใหเปๅนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหคณะบริหารฯมี
ความสามารถในการแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในคณะบริหารฯ ประกอบดวย การ
ระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรู ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนด
แนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใน
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มหาวิทยาลัยฯ ใหดียิ่งขึ้น ทางคณะบริหารธุรกิจฯ จึงมีพันธกิจในการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย งาน
สรางสรรคแและนวัตกรรม ซึ่งจากผลการตีพิมพแเผยแพรบทความวิจัยที่ผานมา บทความวิจัย งานสรางสรรคแที่
ไดรับการตีพิมพแเผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนแในระดับชาติและนานาชาติ ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมี
จํานวนนอย จากขอมูลประกันคุณภาพภายในระดับคณะ   
  คณะบริหารธุรกิจฯ จึงมีนโยบายและสนับสนุนการจัดการองคแความรูดานวิจัยขึ้น ในประเด็นความรู: 
เทคนิคการเขียนบทความวิจัย งานสรางสรรคแใหมีการตีพิมพแเผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนแในระดับชาติ
และนานาชาติ  การขอตําแหนงทางวิชาการ  เพ่ือเปๅนการถายทอดประสบการณแการทํางาน และแลกเปลี่ยน
ปใญหา อุปสรรคในการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพแเผยแพร และเพ่ือเปๅนการสงเสริมใหคณาจารยแในคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพแตีเผยแพรเพ่ิมมากขึ้น      
ตลอดจนสงเสริมใหเกิดงานวิจัย การพัฒนาและการสรางนักวิจัยและผลงานวิจัย การเผยแพรงานวิจัย ซึ่งเปๅน
การพัฒนาองคแความรูจากการจัดการองคแความรูจากปีที่ผานมา เพ่ือเปๅนไวเปๅนลายลักษณแอักษร เปๅน
แหลงขอมูลในศึกษาคนควา แลกเปลี่ยนความรู ทําใหหนวยงานเปๅนสถานศึกษาที่มีบรรยากาศในการผลิต
ผลงานวิชาการ วิจัยมากข้ึนในอนาคต   

คณะบริหารธุรกิจ ฯ จึงไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยนองคแความรู ในดานเทคนิคการเขียนบทความวิจัย 
บทความวิชาการ ใหมีการตีพิมพแเผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนแในระดับชาติและนานาชาติ การขอ
ตําแหนงทางวิชาการ   เพ่ือพัฒนาองคแความรูจากการจัดการองคแความรูจากปีที่ผานมา จัดเก็บไวเปๅนลาย
ลักษณแอักษร เปๅนแหลงขอมูลในศึกษาคนควา แลกเปลี่ยนความรู ทําใหหนวยงานเปๅนฐานขอมูลแหงการ
เรียนรูและพัฒนาตลอดเวลา 

วิธีการด าเนินงาน  
การดําเนินการจัดการความรูเกี่ยวกับ ดานการวิจัย เทคนิคการเขียนบทความวิจัย งานสรางสรรคแใหมี

การตีพิมพแเผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนแในระดับชาติและนานาชาติ” มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. มีการวางแผนรวมกัน ในวันพุธที่  4  กุมภาพันธแ พ.ศ 2558 เพ่ือการกําหนดประเด็นความรูและ

เปูาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธแของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดานวิจัยจํานวน 20 คน เปๅนบุคลากรกลุมเปูาหมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะดานการวิจัย เทคนิคการเขียนบทความวิจัย งานสรางสรรคแใหมีการตีพิมพแเผยแพรและ/หรือ
นําไปใชประโยชนแในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบดวย อาจารยแที่มีประสบการณแและผลงานวิจัย จํานวน 
20 คนประกอบดวย อาจารยแประจําสาขาวิชาการจัดการ จํานวน 2 คน สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 2 คน 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ จํานวน 2 คน สาขาวิชาการตลาด จํานวน 2 คน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จํานวน 2 
คน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ จํานวน 2 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 คน สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธแ และสาขาวิชาเทคโนลียีโลจิสติกสแ
และการจัดการระบบขนสง จํานวน 2 คน  
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2. การดําเนินการ ดานการวิจัย โดยมีการเชิญผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณแทางการวิจัย จํานวน 4 
คน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบดวย    ผูแลกเปลี่ยนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  

1. ผูชวยศาสตราจารยแนวลละออ   อานามวัฒนแ         อาจารยแประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ  
2. ผูชวยศาสตราจารยแจารยแจิระพร เนตรนุช            อาจารยแประจําสาขาวิชาบัญชี             
3. ผูชวยศาสตราจารยแสมศักดิ์  รักเกียรติวินัย         อ า จ า ร ยแ ป ร ะ จํ า ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ก า ร

คอมพิวเตอรแ  
ใหความรู แลกเปลี่ยน ทางดานการเขียนบทความวิจัย  และไดเชิญคณะกรรมการการจัดการ ความรู

ดานวิจัยทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประชุมรวมกันกําหนดประเด็นความรู 
และเปูาหมายการจัดการความรู คือ ประเด็น ดานการวิจัย เทคนิคการเขียนบทความวิจัย งานสรางสรรคแใหมี
การตีพิมพแเผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนแในระดับชาติและนานาชาติ เปูาหมายในการดําเนินการ คือ 
เปูาหมายของตัวชี้วัด  จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ และจํานวนอาจารยแเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน 
 3. แบงปในและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณแตรง (Tacit Knowledge) 
เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการวิจัย เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปูาหมาย ไดแกคณะกรรมการการจัดการ 
ความรูดานวิจัย  ตลอดจนประชาสัมพันธแคณาจารยแของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ  

4. รวบรวมความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการวิจัย ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 
ที่เปๅนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปๅนระบบโดยเผยแพรออกมาเปๅนลายลักษณแอักษร (Explicit 
Knowledge) ผานเว็บไซตแ http://km.cpc.ac.th (Demand-based) และสังคมออนไลนแ Facebook ในกลุม 
KM BUSIT-CPC เพ่ือเปิดโอกาสใหกลุมเปูาหมายเลือกใชความรูที่ตองการได 

5. นําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปีการศึกษา ที่เปๅนลายลักษณแอักษร และจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณแตรงที่เปๅนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดยมีการจัดทําเปๅนแผนปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงานและเปๅนโครงการตอเนื่องทางดานการวิจัย 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
ผลการดําเนินการจัดการความรู เรื่อง ดานการวิจัย เทคนิคการเขียนบทความวิจัย งานสรางสรรคแใหมี

การตีพิมพแเผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนแในระดับชาติและนานาชาติ  มีผลการปฏิบัติที่ดีกับการวิจัย ของ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
3 เทคนิค ดังนี้  เทคนิคที่ 1  ผูชวยศาสตราจารยแนวลละออ อานามวัฒนแ  อาจารยแประจําสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรแ    คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูแลกเปลี่ยนประสบการณแ การขอตําแหนงทาง
วิชาการ  วาไดเขาบรรจุเปๅนราชการที่วิทยาเขตบางพระ โดยไดเห็นวาคณาจารยแวิทยาเขตบางพระ 70 % มี
ตําแหนงวิชาการทําใหเกิดแรงบันดาลใจ   แรงผลักดันในการขอตําแหนงทางวิชาการ มีรายละเอียด ดังนี้  
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1. เริ่มทําเอกสารประกอบการสอน ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ ที่มีความสนใจโดยพิจารณา
คําอธิบายรายวิชาวามีหัวขออะไรบาง ซึ่งเปๅนเสมือนการสรางบานโดยเริ่มสรางโครงบาน ชวงแรกนําขององคแ
ความรูจากแหลงขอมูลตางๆ มาสอดแทรกในเอกสารประกอบการสอน 

 2. วางเปูาหมายในการทําเอกสารประกอบการสอนใหมีความชัดเจน โดยฝึกตนเองใหทําทุกวัน 
สม่ําเสมอ อานหนังสือแหลงขอมูลตางๆและนําภาษาของคนอ่ืนมาปรับเปๅนของตนเอง และอยาใจรอน หากทํา
เปๅนประจําจะสามารถบังคับจิตใจตนเองใหสามารถทําสะสมทุกวัน  

 3. ในการทําเอกสารประกอบการสอนจะตองดูยอนหลัง 3 ปีการศึกษาในมุมมองผูแลกเปลี่ยนการทํา
ผลงานวิชาการถือเปๅนฐานในการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และทําใหเกิดการพัฒนาดานความคิด การพูด 

4. การทําเอกสารประกอบการสอนในรายวิชานั้น สามารถพิจารณาเนื้อหาใหเหมาะกับบริบทบัณฑิต
นักปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

5. การเลือกรายวิชาเพ่ือทําเอกสารประกอบการสอน สามารถเลือกวิชาเอกเลือกได แตตองพิจารณา
ระยะเวลาวารายวิชาคาบเก่ียวระหวางหลักสูตรใหม และหลักสูตรเกา 

6. การประเมินการสอนในขั้นตอนการขอตําแหนงทางวิชาการนั้น จะมีคณบดี หัวหนาสาขาวิชา และ
ผูทรงคุณวุฒิที่อาจารยแสามารถพิจารณาเพื่อมาประเมินการสอนได  

7.การวางแผนรายวิชาที่จะขอตําแหนงทางวิชาควรมี 2 รายวิชาเพ่ือทําเอกสารประกอบการสอนและ
ตํารา  

เทคนิคที่ 2 ผูชวยศาสตราจารยแจิระพร เนตรนุช อาจารยแประจําสาขาวิชาบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะเห็นไดวาการทําวิจัยของคณาจารยแในมหาวิทยาลัยมีผลตอการจัดอันดับของ
มหาวิทยาลัยทั่วโลก ตลอดจนเปๅนตัวชี้วัดสําคัญของคุณภาพมหาวิทยาลัย  จึงเปๅนสิ่งที่ทําใหคณาจารยแหันมา
สนใจทําวิจัย การแลกเปลี่ยนดานเทคนิคการเขียนบทความวิจัย และการขอตําแหนงวิชาการ มีรายละเอียด 
ดังนี้  

เทคนิคการเขียนขอทุนวิจัย  การจะเขียนเคาโครงวิจัยใหไดรับการพิจารณาของมหาวิทยาลัยนั้น 
จะตองเขียนใหไดประโยชนแ และมีความนาเชื่อถือ ตลอดจนควรมีการวางแผนใหครบวงจร มองถึงผลที่จะไดรับ
จากงานวิจัย  

เทคนิคการเขียนบทความวิจัย  
1. แหลงตีพิมพแ ในการเลือกหลงตีพิมพแควรเลือกวารสารที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาที่มี Impact factor 

การเขียนบทความวิจัยไมควรเปๅนลักษณะการยอความ ควรทําใหมีคุณคาสกัดนําองคแความรูมาถายทอดใน
บทความวิจัย   

2. การนําเสนอบทความวิจัยควรมีความสั้น กะทัดรัด ชัดเจน พิจารณาวาแหลงที่ไปตีพิมพแมีมาตรฐาน
ตองการอะไร ควรรอยเรียงเนื้อหาใหมีความเปๅนเหตุเปๅนผลกัน  

3. การเขียนบทความวิจัย ควรสะทอนความรูใหม เปๅนประโยชนแตอสังคม โดยเนนในดานผลการวิจัย
สวนระเบียบวิธีวิจัยเปๅนการนําเสนอสั้นและชัดเจน   
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การนําเสนอบทความวิจัย ควรพิจารณา เชน การนําเสนอเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 
จะตองวางแผน ระยะเวลาที่เผยแพรใหตรงตามความตองการ โดยตรวจสอบใหรอบคอบเพราะในการประกัน
คุณภาพการศึกษา การนําเสนอประชุมวิชาการจะตองมีการพิจารณาในดานการเผยแพรผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการระดันานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับ
สมบูรณแ (Full paper) ไดรับการตีพิมพแในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารยแหรือผูทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปๅนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 
และมีผูประเมินบทความที่เปๅนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากตางประเทศ อยางนอย 3 
ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 (ที่มา คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา 2557 หนา 24)  บทความคัดยอแบบขยายความ  เอกสารตีพิมพแฉบับสมบูรณแ   นําเสนอรูปแบบ
โปสเตอรแ  และวารสารวิชาการ  

เทคนิคการเขียนบทความใหไดรับการตอบรับ คือ การเลือกวารสารไมสอดคลองกับสาระของ
บทความวิจัย และการขาดเสนอขอคิดเห็นโตแยงอยางมีเหตุผล การเขียนตองเสนอความคิดเห็นใหเกิดขอ
สงสัยและนําเสนอขอมูลที่เปๅนประโยชนแ  

ดานการขอตําแหนงวิชาการ  ใหคําแนะนําคณะกรรมการการจัดการความรูดานวิจัย วาควรศึกษา
หลักเกณฑแใหชัดเจนและพิจารณาวิชาที่จะดําเนินเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งการสรางแรงบันดาลใจใน
การทําขอตําแหนงวิชาการ  

เทคนิคที่ 3 ผูแลกเปลี่ยน  ผูชวยศาสตราจารยแจารยแสมศักดิ์ รักเกียรติวินัย อาจารยแประจําสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอรแ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประสบการณแ เทคนิคการเขียนการขอ
ทุนวิจัย และการเขียนบทความวิจัยใหรับการตีพิมพแ ดังนี้  

การเริ่มต้นด าเนินการวิจัย 
1. กระบวนการใหไดงานวิจัยในการทําวิจัยควรศึกษาปใญหา วิธีการแกปใญหา และผลลัพทแที่จะได  
2. วิธีคนหาโครงการวิจัย ควรศึกษา คําสําคัญที่จะดําเนินการวิจัย และพยายามศึกษาวารสารทาง

วิชาการเอกสารการประชุมวิชาการเพ่ือสามารถเขาใจและเห็นภาพรวมเรื่องที่จะดําเนินการวิจัยมากข้ัน  
3. ในการทําวิจัยก็จะเริ่มจากขอเสนอวิจัยโดย สําหรับการขอทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยควรเริ่มจากการ

ของบประมาณรายไดกอนเนื่องจากจะพิจารณาใหนักวิจัยรุนใหมที่เพ่ิงเริ่มตนทําวิจัย หลังจากนั้นจึงเริ่มเสนอ
ของบประมาณแผนดิน สําหรับการเขียนขอเคาโครงวิจัย มีเทคนิค ดังนี้  

3.1 ชื่อที่ตั้งใหสอดคลองกับเนื้อหาที่อยูในงานวิจัย เปๅนเรื่องที่นาสนใจในปใจจุบัน 
3.2 ศึกษาความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรแการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรแการวิจัยของชาติ   โครงการวิจัยกับ
ยุทธศาสตรแการวิจัยของชาติรายประเด็น   โครงการวิจัยกับยุทธศาสตรแประเทศ   โครงการวิจัยกับนโยบาย/
เปูาหมายของรัฐบาล 

3.3 ระบุคําสําคัญ ที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่อง, เนื้อหา ที่วิจัย ควรมีคําสําคัญ 3-5 คํา 
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3.4 บทนําแสดงความสําคัญของการทําวิจัยเรื่องนี้ เขียนบทความที่กระชับ   ตองสัมพันธแกับชื่อ
โครงการวิจัย 

3.5 ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ   ระบุจํานวนประชากร ขอมูลที่ใชทดลอง 
กลุมตัวอยางท่ีใชทําวิจัย 

3.6 แสดงทฤษฎีที่เก่ียวของกับงานวิจัย    กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
3.7 แสดงงานวิจัยที่มีความคลายคลึงกับงานวิจัยที่จะทําวรรณกรรมที่ทบทวน ที่มีระยะเวลายอนหลัง

ไมเกิน 5 ปี ควรมีไมนอยกวา 3 เรื่อง วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับทฤษฎีของงานวิจัย อาจจะมีระ ยะเวลา
ยอนหลังนานได  

จาก 3 เทคนิค ไดมีการประกาศจากระดับคณะ และจัดทําเปๅนคูมือในการเผยแพรเปๅนลายลักษณแ
อักษร (Explicit Knowledge) ผานเว็บไซตแ http://km.cpc.ac.th (Demand-based) และสังคมออนไลนแ 
Facebook ในกลุม KM BUSIT-CPC  โดยมีการประชุมติดตามผานฟอรแมการนําไปใช และ การประชุมการ
จัดการความรูของคณะกรรมการการจัดการความรูดานวิจัย และ คณาจารยแคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ผูบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการจัดการความรูและสงเสริมในการ

ดําเนินการตางๆของคณะกรรมการจัดการความรู   
2. คณาจารยแมีความตระหนักและถึงความสําคัญในการทําบทความวิจัย งานสรางสรรคแใหมีการตีพิมพแ

เผยแพร นําไปใชประโยชนแในระดับชาติและนานาชาติ 
3. คณาจารยแใหความรวมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินกิจรรมการจัดการความรูและนําไป

ถายทอดยังคณาจารยแสาขาวิชา 
4. คณาจารยแมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและมีความมุงมั่นในการพัฒนางานวิจัยของตนเอง  
5. ฝุายสนับสนุนระดับคณะ มหาวิทยาลัย ใหความชวยเหลือในการดําเนินงานดานตางๆของ

คณะกรรมการจัดการความรู  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยมีจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพแและเผยแพรเพ่ิมขึ้น ที่ทําใหเปๅนที่ยอมรับทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ สอดคลองกับยุทธศาสตรแยุทธศาสตรแที่ 2 พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคแ และ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี และสังคมศาสตรแ 

2. คณาจารยแมีแรงบันดาลใจในการทําวิจัยและมีองคแความรูเพ่ิมขึ้นในการเขียนบทความวิจัย งาน
สรางสรรคแใหมีการตีพิมพแเผยแพรนําไปใชประโยชนแในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้น ตลอดจนมีแหลงขอมูล
ในการเผยแพรงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สอดคลองกับยุทธศาสตรแที่ 5 บริหารจัดการดวยหลัก
ธรรมาภิบาลที่ตองการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสงผลตอการผลักดันมหาวิทยาลัยสูความเปๅนองคแกร
คุณภาพ 
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3. ดานประกันคุณภาพการศึกษา มีผลการดําเนินงานในดานการวิจัยที่ดีขึ้นทั้งในระดับหลักสูตร คณะ 
สถาบัน  

ปัญหาในการด าเนินงาน  
1. คณาจารยแมีขอจํากัดดานเวลา ภาระงานประจํา กิจกรรมระดับคณะ มหาวิทยาลัยที่มีความกระทบ

ตอกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู เนื่องจากตองประสานงานดานวัน เวลากับทั้งคณะกรรมการจัดการความรูและ
ผูแลกเปลี่ยนใหตรงกัน ทําใหการนัดหมายในบางครั้งมีความจําเปๅนตองเลื่อนหรือควบคุมเวลาไมใหเกิดผล
กระทบ    

2. การสื่อสารภายในองคแกรไมครอบคลุม เชน การที่คณะกรรมการจัดการความรูนําองคแความรูจาก
การประชุมแลกเปลี่ยนไปถายทอดยังคณาจารยแสาขาวิชามีขอจํากัดดานเวลา สถานที่  

แนวทางแก้ไขปัญหาจากการด าเนินการ   
1. มีการติดตอประสานงานกับหนวยงานวิทยาเขต คณะ สาขาวิชา เพ่ือขอรายละเอียดวัน เวลา ของ

กิจกรรมตางๆ ที่จะจัดขึ้น เพ่ือใหสามารถวางแผนการประชุมแลกเปลี่ยนความรูได  
2. ผูประสานงานคณะกรรมการจัดการความรู   จะใชชองทางสังคมออนไลนแ เชน อีเมลที่ปใจจุบัน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินการใหคณาจารยแทุกทานใชอีเมล @cpc.ac.thและ
เฟสบุ฿คกลุมคณะกรรมการจัดการความรู โดยการสรุปประเด็นจากการแลกเปลี่ยนสงยังทุกสาขาวิชา   

3. การพัฒนาองคแความรูจากผูแลกเปลี่ยนในรูปแบบที่เขาถึง เขาใจงาย เชน อินโฟกราฟฟิค คลิป
วีดีโอ สามารถเรียนรูไดผานเทคโนโลยีทุกเวลา สถานที่   

สรุป 
สถานศึกษาที่สามารถสรางบรรยากาศใหเกิดการแบงปใน แลกเปลี่ยนเรียนรู ในดานตางๆ ตามพันธกิจ

ไดแก ดานการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม จะทําใหบุคคลากรมีแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาตนเอง เรียนรูสรางความเขาใจในสิ่งใหม ๆ เพ่ือนํามาประยุกตแใชในการทํางาน และตองพัฒนาทักษะใน
ดานตาง ๆ ของตนเองเพ่ือเตรียมพรอมรองรับงานที่รับผิดชอบและงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง     
จึงจําเปๅนที่จะตองเรียนรูพัฒนาปรับเปลี่ยนและสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ดี   สามารถปฏิบัติงาน
ตามภาระหนาที่ไดอยางเต็มศักยภาพและเกิดประโยชนแสูงสุด เปๅนสถานศึกษาแหงการเรียนรู 

บรรณานุกรม  
คณะกรรมการการจัดการความรู .  2558. คูมือการจัดการความรูดานวิจัย ปีการศึกษา 2558. คณะ

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ, กรุงเทพฯ. 
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การบูรณาการความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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Integraty Sufficiency Economy Knowledge for Strong and Sustainable 
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บทสรุป 

การบูรณาการความรูทางดานเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนในชุมชนบานไส
ตนวา ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชาวบานมีการรวมกลุม 
นําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต โดยใหชุมชนเกิดการเรียนรูและสามารถพ่ึงพาตนเองไดทั้งในเรื่อง
การลดรายจาย การสรางอาชีพเสริม การเพ่ิมรายได และการมีเงินออม ตามแนวพระราชดํารัสปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการนี้ดําเนินงานในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 – กันยายน พ.ศ. 2559 เริ่มตั้งแต
การสํารวจความตองการของชุมชน การเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ประชาสัมพันธแโครงการและ
ใหบริการวิชาการโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ ไดแก พริก มะเขือเปราะ 
มะเขือยาว มะละกอ ผักบุง ผักกาดขาว ผักคะนา เพาะเห็ดฮังการี มะนาว มะกรูด สวนรั้วกินไดปลูกชะอมเปๅน
แนวรั้ว ซ่ึงผลจากการใหบริการวิชาการแกชุมชนบานไสตนวา  พบวาทําใหคุณภาพชีวิตและรายไดของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น  

ค าส าคัญ: ชุมชนบานไสตนวา  เศรษฐกิจพอเพียง 

Summary 
Integrating the knowledge economy to strengthening and sustaining the community 

in the Ban Sai Ton Wa community Borhin Sub-district Sikow district, Trang province. Thailand. 
The objective is to encourage people to bring sufficient economic integration into the daily 
life; the community learning and self-reliant in terms of reducing expenses, Create Part time, 
The revenue increase and The savings by sufficient economies philosophy. The project was 
implemented in July 2558 - September 2559. Follow these steps: Exploring community 
needs, writing the project budget for approval, public relations the project then offers 
academic workshops, planting vegetable non toxic including peppers eggplant eggplant 
papaya morning glory cabbage kale mushrooms lemon and lime. The results of the 

mailto:sri9638@hotmail.com
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community service in the Ban Sai Ton Wa community the living standards and income of 
people has increased. 

Key words: Ban Sai Ton wa Community, Sufficiency Economy   
 

บทน า 

การใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปๅนหนาที่หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ในฐานะที่เปๅน
สถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยพึงใหบริการทางวิชาการแกชุมชน  สังคมและประเทศชาติ ใน
รูปแบบตางๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของคณาจารยแ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไม
คิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม  โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
หนวยงานอิสระ ชุมชนและสังคม เพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัย สงเสริมและ
สนับสนุนภูมิปใญญาทองถิ่นใหเปๅนแหลงเรียนรูของสังคม  ถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมบน
พ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของทองถิ่น เพ่ือเสริมสรางความเข็มแข็งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชนและการ
เรียนรูตลอดชีวิต วิจัยและพัฒนาตอยอดเชื่อมโยงความรูและประสบการณแจากการบริการวิชาการแกสังคม 
เผยแพรความรู การถายทอดเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ดีจากการใหบริการทางวิชาการสูสาธารณะ ซึ่งจะชวย
ใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตไดดีขึ้น รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เชน ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามตางๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจาก
เปๅนการทําประโยชนแใหสังคมแลว คณะฯ ยังไดรับประโยชนแในดานตางๆ คือ การเพ่ิมพูนความรูและ
ประสบการณแของอาจารยแอันจะนํามาสูการการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนแทางดานการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารยแ และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ โดยเปๅนการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชน 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปๅนปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ใชแนวทางการ
ดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับใหดําเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพรอมที่
จะจัดการตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะตองอาศัยความรอบรู รอบคอบและระมัดระวังในการ
วางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้เศรษฐกิจพอเพียงเปๅนการดําเนินชีวิตอยางสมดุลและยั้งยืน เพ่ือให
สามารถอยูได ในโลกโลกาภิวัฒนแที่มีการแขงขันสูง 

  ชุมชนบานไสตนวา มีลักษณะของภูมิประเทศโดยทั่วไป พ้ืนที่เปๅนที่ราบและที่ดอนคอนขางสูงและ
เปๅนชายทะเล พ้ืนที่ทางตอนเหนือจะเปๅนที่ราบคอนขางสูง สวนพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเปๅนที่ราบมีภูเขา ทิศ
ตะวันตกเปๅนเทือกเขาบางสวนและติดกับชายทะเล สวนทิศใตเปๅนพ้ืนที่ราบ ชุมชนบานไสตนวาตั้งอยูที่ ตําบล
บอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ทั้งหมดจํานวน 14,950 ไร มีครัวเรือนจํานวน  295 ครัวเรือน 
ประชากรจํานวนทั้งหมด 929 คน เปๅนเพศชาย 432 คน เพศหญิง 497 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ไดแก การทําสวนยางพารา สวนปาลแมน้ํามัน เปๅนตน และประกอบอาชีพทําก ารประมง 
นอกจากนี้ประชากรบางสวนประกอบอาชีพมากกวาหนึ่งอาชีพควบคูกัน คือ การรับจางและเกษตรกรรม 
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ประมงและเกษตรกรรม จากการสํารวจความตองการขั้นตนโดยการสัมภาษณแแกนนําของชุมชนพบวา สมาชิก
ในชุมชนตองการใหคณะฯ อบรมใหความรูและการถายทอดเทคโนโลยี ดานการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา การแปรรูป
ผลิตภัณฑแสัตวแน้ํา เศรษฐกิจพอเพียง การทําบัญชีครัวเรือน ใหกับสมาชิกในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ เสริมรายได
และลดรายจายของครัวเรือน 

ดังนั้นจากหลักการและเหตุผลดังกลาว สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการประมง 
ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดวยการจัดโครงการบริการวิชาการแก
สังคมในพื้นที่ชุมชนบานไสตนวา ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเริ่มตนจาก
การดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ใหมีความเปๅนอยูอยางมีความสุขและดําเนินการสงเสริม
การเรียนรูการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจสําหรับประชาชนและมุงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั้งยืน 

วิธีการด าเนินงาน 

 การวางแผน 
 1. ประชุมคณะทํางานและพิจารณาแนวทางในการดําเนินโครงการโดยใชผลการดําเนินงานของ
โครงการบริการวิชาการปีงบประมาณที่ผานมา มาปรับปรุงการดําเนินงานในปีงบประมาณถัดไป  

2. สํารวจความตองการและวิเคราะหแความตองการของชุมชน  
3. ประชุมจัดทําแผนการใหบริการระหวางหนวยงานและผูนําชุมชน เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ชุมชนและสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได 
4. เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม 

การด าเนินงาน 
 

1. ขออนุมัติโครงการและเบิกจายงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัยไดจัดสรรให  

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุในการจัดโครงการ  
3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน หนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการให

คณะกรรมการดําเนินงานและหนังสือเชิญวิทยากรพรอมใบตอบรับ  
4. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดโครงการ พรอมทั้งประสานงาน

กับหัวหนาชุมชนเพ่ือนัดวัน เวลา สถานที่ และใหผูเขารวมโครงการจัดเตรียมอุปกรณแในการฝึกอบรม  
5. จัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการ และเตรียมเอกสารในการฝึกอบรมใหความรูแกผูเขารวมโครงการ 

โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจมาใชในการดําเนินชีวิตทางดานการปลูกพืชสวน
ครัวปลอดสารพิษ รั้วกินได การเพาะเห็ด 

วัสดุอุปกรณแ ประกอบดวย พืชสวนครัว ไดแก พริก มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะละกอ ผักบุง 
ผักกาดขาว ผักคะนา มะนาว มะกรูด เพาะเห็ดนางฟูา สวนรั้วกินได ไดแก ชะอม 
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การดําเนินการ  1. ใหความรูเกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจมาใชในการดําเนินชีวิต  
  2. จัดแบงหนาที่ในการรับผิดชอบ การปลูก การดูแล 

3. ดําเนินการปลูก ประชาชนและนักศึกษารวมมือในการปลูก 
4. ติดตามผลการปลูกและผลผลิต 

การประเมินผล 
1. ติดตามผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการดวยแบบสอบถาม 
2. การสังเกตพฤติกรรมจากการใหความรวมมือของผูเขารวมโครงการ 
3. ติดตามสรุปผลและรายงานผลตอคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรแและ

เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
4. ดําเนินกิจกรรมการเสวนารายงานผลการดําเนินงานสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงาน

รวมกับชุมชน รวมถึงการประเมินความพึงพอใจ ติดตามผลการใชงานและรายงานผลการปฏิบัตินําผลมา
ปรับปรุงการทํางาน  
 คณะกรรมการดําเนินงานประเมินผลความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการแกชุมชนโดยจัดทํา
สรุปผลและรายงานผลความสําเร็จการดําเนินงานโครงการตอคณะกรรมการประจําคณะฯ  และ
คณะกรรมการดําเนินงานใหขอเสนอแนะ ปใญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงใชในการจัด
โครงการบริการวิชาการในปีตอไป 
 

สถานที่ด าเนินการ 
 ศาลาอเนกประสงคแบานไสตนวาและพ้ืนที่แปลงผักชุมชนบานไสตนวา ตําบลบอหิน อําเภอ 
สิเกา จังหวัดตรัง 
วัน / เดือน/ ปี ที่จัดกิจกรรมโครงการ 
 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 

ผลการด าเนินงาน 
ดานผลผลิต  จํานวนผูเขารวมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 30 คน แบงเปๅนเพศหญิง 19 คน เพศชาย 

11 คน 
ดานผลลัพธแ  ผูเขารวมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชในการดําเนินชีวิต มีเจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกในครัวเรือนมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีการรวมกลุมกันภายในชุมชนเพ่ือปฏิบัติดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิก
ในครัวเรือนสามารถลดคาใชจายที่ไมจําเปๅนลง เชน การปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ  ชะอมรั้วกินได 
การเพาะเห็ดนางฟูา เปๅนตน นอกจากจะชวยลดรายจายแลวก็สามารถทําเปๅนอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดสูครัวเรือน
และชุมชนมีเงินออมเพ่ิมข้ึน 
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 ภาพดําเนินการ 
 

 

 

 

ผลผลิตที่ไดหลังจากการการบูรณาการความรูทางดานเศรษฐกิจพอเพียง 
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การน าไปใช้ 

 ประชาชนชุมชนบานไสตนวา ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ไดนําความรูที่ไดจากการอบรมไป
ใชประโยชนแในการดําเนินชีวิตโดยการการสนับสนุนแกสมาชิกในครัวเรือนและประชาชนในชุมชนไดปฏิบัติ
ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมากขึ้น ดวยการปลูกผักหลากหลายชนิดที่ปลอดสารพิษ ปลูกชะอมหรือพืช
อ่ืนๆ ที่บริโภคไดรอบรั้วบาน การเพาะเห็ด ไวบริโภคในครัวเรือน สวนเหลือจากการบริโภคก็สามารถนําไป
จําหนายในหมูบานหรือตลาดใกลเคียงหมูบาน หรือนํามาแปรรูปขาย เชน เห็ดทอด พริกปุน เปๅนตน 
การบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 การบูรณาการความรูทางดานเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา 
วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 หัวขอ เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปใญญา
ทองถิ่น และรายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 1 แล 2 ปีการศึกษา 2558 หัวขอ การประยุกตแใช
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ดวยการปลูกพืชปลอดสารพิษโดยการนําภูมิปใญญา
ทองถิ่นมาใช เชน การใชปุยคอก น้ําหมักชีวภาพ กําจัดศัตรูพืชที่นักศึกษาปลูก เชน ผักบุง ผักคะนา  มะเขือ 
มะนาว มะกรูด กลวย ขาวโพดฯลฯ และเกิดความรวมมือโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีขาวลาซัง 
 

 
 

 
 
 
 

 

ผลผลิตที่ไดจากการบูรณาการการเรียนการสอน การดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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การบูรณาการกับงานวิจัย  
ผลจากการใหบริการวิชาการดานเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานไสตนวา นํามาสูการบูรณาการกับ

ทํางานวิจัยเรื่องปใจจัยที่สัมพันธแกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบาน
ไสตนวา ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปใจจัยที่สัมพันธแกับพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบานไสตนวา ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ใน
ปีงบประมาณ 2560 

 

อภิปรายผล 
 จากการเขาไปใหการบริการวิชาการดานเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับตําบลบอหินซึ่งไดเลือกพ้ืนที่ชุมชน
บานไสตนวา ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการประมงได
ดําเนินการรวมกับวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยวจัดโครงการที่แตกตางกัน  ที่เปๅนความตองการของ
ประชาชนชุมชนบานไสตนวา ซึ่งผูนํากลุมดังกลาวมีการรวมกลุมอยางเขมแข็งมากและสมาชิกในกลุมมีความ
ตั้งใจสูงมาก ทําใหการดําเนินการจัดโครงการดังกลาวลุลวงไปดวยดี ดังเห็นไดจากมีการนําความรูที่ถายทอด
ใหกับกลุมนําไปใชประโยชนแ ในการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ 
ชะอมรั้วกินได มะนาว มะกรูด การเพาะเห็ด ทั้งในครัวเรือนและในพืชที่ๆ เปๅนสวนรวมของชุมชน 

จะเห็นไดวาประชาชนชุมชนบานไสตนวา เปๅนกลุมที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไดในอนาคตขางหนา 
เนื่องจากผูนํากลุมและสมาชิกในกลุมมีความกระตือรือรน และพยายามหาความรูและวิธีการตางๆ มาพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยผูใหการอบรมไมตองไปกระตุนมาก นอกจากนี้ยังมีหนวยงานราชการ
อ่ืนๆ ที่เขามาทํางานรวมกันในสวนอ่ืนๆ เชน เกษตรอําเภอ พัฒนากรอําเภอ องคแการบริหารสวนตําบลบอหิน 
ธนาคารออมสิน แตอยางไรก็ตาม ชุมชนยังมีความตองการอีกหลายอยางท่ียังขาดอยู ดังนั้นในการเขาไปใหการ
บริการวิชาการ เพ่ือสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชนดังกลาว ในปีงบประมาณ 2559 นี้เปๅนปีแรกและ
ในปีงบประมาณตอๆ ไป คณะฯ ก็จะเขาไปพัฒนาในสวนอ่ืนๆ ที่ยังขาดอยู และจะทํางานประสานกับ
หนวยงานตางๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปๅนอยูและรายไดของประชาชนชุมชนบานไสตนวาตอไป 
 

สรุป  
จากการเขาไปใหบริการวิชากาดานเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนบานไสตนวา ตําบลบอหิน อําเภอสิ

เกา จังหวัดตรัง ไดเขาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยลดรายจาย สรางอาชีพเสริมเพ่ิมรายได มีเงิน
ออม ดวยการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษชะอมรั้วกินไดและการเพาะเห็ด สําหรับในปีงบประมาณ 2560 
สาขาศึกษาทั่วไปมีแผนการดําเนินงานตอเนื่องดวยการใหความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงดวยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหความรูเกี่ยวกับการผลิตของใชภายในครัวเรือน เชน การผลิตน้ํายาลางจาน การผลิตสบู ยาสระ
ผม เปๅนตน 
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บทสรุป 

             การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภูรวมกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในบอดิน โดยเลี้ยงแบบวิธีแขวนภายใต
แพในระดับความลึกท่ีตางกัน  แบงเปๅน 4 ชุดการทดลองคือ 20, 40, 60 และ 80 เซนติเมตร ตามลําดับ แตละ
ชุดการทดลองมี 10 ซ้ําๆละ 500 ตัว ทําการทดลองเปๅนเวลา 4 เดือน เริ่มตนการทดลอง หอยแมลงภูมีน้ําหนัก
เฉลี่ย11.73 กรัม และความยาวเฉลี่ย 42.10 มิลลิเมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลอง หอยแมลงภูมีน้ําหนักเฉลี่ย
เทากับ 21.08, 22.02, 21.82 และ 21.36 กรัม ตามลําดับ ความยาวเฉลี่ยเทากับ 74.02, 77.80, 75.90 และ 
75.02 มิลลิเมตร ตามลําดับ และมีอัตราการรอดตาย เฉลี่ยเทากับ 51.00, 60.40, 45.80 และ 45.60  
เปอรแเซ็นตแ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหแผลทางสถิติในแตละระดับความลึกพบวา การเจริญเติบโต และอัตราการ
รอดตายของหอยแมลงภู มีความแตกตางกันทางสถิติ อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P< 0.01) การเลี้ยงที่ระดับความลึก 
40 เซนติเมตร การเจริญเติบโต อัตรารอดตายดีที่สุด จากผลการวิจัยไดนําผลที่ไดไปบูรณาการกับโครงการ
บริการวิชาการและสังคม และการเรียนการสอนในรายวิชาหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา 

ค าส าคัญ: หอยแมลงภู  ปลากะพงขาว  การเลี้ยงแบบผสมผสาน 

Summary 
            Experimental of green mussel cultures (Perna viridi) including with saebass cultures 
(Lates calcarifer) is conducted in earth pond under 3x3 meter cage.It depths are different in 
4 levels 20, 40, 60 and 80 centimeteres respectively, The experiment are done at 
appropriately levels by growth and survival rate for 4 months. Initial average weight ,length 
and width were 11.73 g 42.10 mm. and 22.00 mm. respectively. The finally experiment of 
green mussel average weight were 21.08, 22.02, 21.82 and 21.36 gram respectively, length 
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were 74.02, 77.80, 75.90 and 75.02 mm. respectively. and survival rate were 51.00, 60.40, 
45.80 and 45.60 percentages respectively. The result showed that the growth and survival 
rate of green mussel were highly significant different (P<0.01).The treatment 40 centimeteres 
depth was best the growth and survival rate. The result study on growth (average weight, 
length,)  survival rate and FCR.of saebass (Lates calcarifer) were reared in experiment pond 
compared with control pond were not significant different(p>0.05).And  water quality not 
different.             
 

Key words: Green Mussel (Perna viridis), Saebass (Lates calcarifer), integrated rearing 
 

บทน า 
            หอยแมลงภู(Perna viridis) เปๅนสัตวแน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง นิยมบริโภคกันอยาง
แพรหลาย  ทั้งประกอบเปๅนอาหารรับประทานหรือการถนอมอาหารในรูปแบบตาง ๆ นับเปๅนอาหารทะเลที่มี
รสชาติและมีคุณคาทางโภชนาการสูง    สามารถเลี้ยงงายเติบโตเร็ว ไมจําเปๅนตองใหอาหารเหมือนการเลี้ยง
ปลา แมวาการเลี้ยงหอยแมลงภู ไดขยายขอบเขตออกไปในพ้ืนที่ที่เหมาะสมมากขึ้น  แตผลผลิตที่ไดยังไม
เพียงพอตอความตองการของผูบริโภค  ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาสงเสริมใหมีการเลี้ยงในรูปแบบตาง ๆ มาก
ขึ้น  
            ปใจจุบันการเลี้ยงหอยแมลงภูนิยมเลี้ยงกันบริเวณแหลงน้ํากรอยตามลําคลองหรือในทะเล ปใญหา 
และอุปสรรคในการเลี้ยงที่เกี่ยวกับศัตรูไดแก ดาวทะเล เมนทะเลฯลฯ สวนโรคพยาธิมีนอย ปใญหาที่เปๅนปใญหา
หลักสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงหอยบริเวณแหลงน้ํากรอยคือ ปใญหาการตายของหอยแมลงภูเนื่องจากน้ํามีความ
เค็มต่ํา เกษตรกรตองประสบปใญหาการขาดทุน ซึ่งปใญหาดังกลาวเปๅนปใญหาที่แกไขไดยาก เนื่องจากใน
ธรรมชาติไมสามารถควบคุมคุณภาพน้ําได  รูปแบบการเลี้ยงหอยแมลงภูที่สามารถควบคุมคุณภาพน้ําไดดีคือ
การเลี้ยงหอยแมลงภูในบอดินรวมกับการเลี้ยงปลากะพงขาว  ซึ่งหอยแมลงภูจะใชประโยชนแจากแพลงกแตอน
พืชที่เกิดขึ้นในบอเลี้ยงปลากะพงขาวเปๅนอาหาร และยังชวยลดการบลูมของแพลงกแตอนพืชที่เกิดขึ้นในบอดิน  
และไดนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือประโยชนแตอ
การเรียนการสอนและเกษตรกรตอไป 

วิธีการด าเนินงาน 
1 การเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดิน 
           การเตรียมบ่อและการปล่อยปลา 

            บอดินที่ทําการเลี้ยงปลากะพงขาวมี 2 บอ บอที่ 1 มีเนื้อที่ 1.31ไร ใชสําหรับการทดลองเลี้ยง
หอยแมลงภูรวมกับปลากะพงขาว และบอที่ 2  มีขนาดเนื้อที่ 0.78 ไร  ทําความสะอาดบอ โดยกําจัดศัตรูของ
ปลากะพงขาว พรอมกับหวานปูนขาวใชในอัตรา 100 กิโลกรัมตอไร แลวตากบอใหแหงเปๅนระยะเวลานาน 7 
วัน  หลังจากนั้นเติมน้ําเค็ม 25 ppt. ใหสูงประมาณ 1.5 เมตร ทําการสุมปลากะพงขาวมาชั่งวัดจํานวน 100 
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ตัว ซึ่งมีความยาวเฉลี่ยเริ่มตนเทากับ 10.78 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตนเทากับ 13.30 กรัม โดยปลอย
ลงเลี้ยง  บอที่ 1 ปลอยปลาในอัตรา 1.50 ตัวตอตารางเมตร จํานวน 3,144 ตัว บอที่ 2 ปลอยปลา 1.50  ตัว
ตอตารางเมตร เปๅนจํานวน 1,872 ตัว  

            อาหารและการให้อาหาร 
            อาหารที่ใหเปๅนปลาสดสับโดยใหวันละ 2 มื้อ เชาและเย็น กําหนดอัตราอาหารที่ให 5 เปอรแเซ็นตแ
ของน้ําหนักตัว แลวคอยๆลดลงหรือเพ่ิมตามความตองการของปลา โดยใหจนปลาอ่ิม 
            การเปลี่ยนถ่ายน้ า 
            ทําการเปลี่ยนถายน้ําสองสัปดาหแตอครั้งในสองเดือนแรก และหลังจากนั้นการเปลี่ยนถายน้ําดูจาก
สภาพของน้ําโดยดูจากคาคุณภาพน้ําที่วัดทุกสัปดาหแ หากคุณภาพน้ําไมเหมาะสม ทําการเปลี่ยนถายน้ําออก
ประมาณ 1/3 ของปริมาณน้ํา ทั้งหมดในบอปลากะพงขาว 
 

2 การเลี้ยงหอยแมลงภู่ 
            การเตรียมแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ในบ่อเลี้ยงปลากะพงขาว(บ่อ 1.31ไร)่และในทะเล(ชุดควบคุม)        

  ทําการสรางแพใหมีขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตรในบอเลี้ยงปลากะพงขาว และบริเวณปากคลอง
สิเกาเพ่ือใชเปๅนชุดควบคุม ใชไมเนื้อแข็งพาดขวางแพ 8 แถว ใชสําหรับแขวนพวงหอยแมลงภู   

  การเตรียมการเลี้ยงหอยแมลงภู่และการดูแลรักษา  
            การเตรียมถุงอวนใสหอย นําอวนขนาดตานิ้วมาตัดและเย็บเปๅนรูปถุงทรงกระบอก   จํานวน 80 ถุง 
การเตรียมพันธุแหอยแมลงภู ทําการชั่งน้ําหนัก วัดความยาว และนําลูกหอยแมลงภูที่มีขนาดใกลเคียงกันเลี้ยง
ในถุงอวน  นําถุงอวนใสหอยแมลงภูถุงละ 500 ตัว เทาๆกัน  แขวนในระดับความลึก 20, 40, 60 และ 80 
เซนติเมตร  ระดับละ 10 ซ้ํา โดยเริ่มทดลองหลังจากเลี้ยงปลากะพงขาวในบอดินไปได 2 เดือน พรอมกับแพ
กระชังในทะเล บริเวณปากคลองสิเกาเปๅนการทดลองชุดควบคุม การดูแลรักษารักษา ดูแลไมใหตะกอนเขามา
เกาะติดพวงหอยแมลงภู โดยการเขยาถุงอวนหรือใชแปรงขัดพวงหอย ทําความสะอาดทุกๆ 1 สัปดาหแ 
 

3. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
            แบงการทดลองออกเปๅน 2 การทดลอง ดังนี้ การทดลองที่ 1 เลี้ยงในบอเลี้ยงปลากะพงขาว แบงเปๅน 
4 ชุดการทดลอง คือแขวนหอยแมลงภูที่ระดับความลึก 20, 40, 60, 80 เซนติเมตร ตามลําดับ แตละชุดการ
ทดลองมี 10 ซํ้า การทดลองที่ 2 เลี้ยงในทะเลบริเวณปากคลองสิเกา(ชุดควบคุม) 
        -หอยแมลงภู่ ทําการศึกษาการเจริญเติบโต  ทําการวัดความยาว และน้ําหนักของหอยแมลงภูจากถุง
อวนที่กําหนดไวเปๅนตัวอยางจํานวน 40 ถุงตอการทดลอง ทําการชั่งวัดทุก ๆ 2 สัปดาหแ โดยสุมเก็บตัวอยาง
หอยถุงละ 15 ตัว บันทึกผล การศึกษาอัตราการรอดตาย  ทําการนับจํานวนหอยแมลงภูที่เหลือรอดเมื่อสิ้นสุด
การทดลอง รวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหแเมื่อสิ้นสุดการทดลอง การศึกษาคุณสมบัติของน้ําที่สําคัญบางประการ
ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวโดยเก็บขอมูลทุกๆ 2 สัปดาหแและในทะเลบริเวณปากคลองสิเกา ดังนี้ อุณหภูมิ ความ
เค็ม ความเปๅนกรด-ดาง  แอมโมเนีย และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา             
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         -ปลากะพงขาว การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลากะพงขาวที่เลี้ยงในบอดิน 
ทําการตรวจวัดการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวทั้ง 2 บอโดยการสุมชั่งวัดปลาในบอดินทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง 
โดยสุมชั่งวัดบอละ 50 ตัว เปๅนระยะเวลา 7 เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลองทําการนับจํานวนปลาทั้งหมด เพ่ือหา
อัตราการรอดของปลากะพงขาว และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปๅนเนื้อ  ตลอดการทดลอง 
         -เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน ในบอเลี้ยงปลากะพงขาว(บอควบคุม) และบอเลี้ยงปลากะพงขาวรวมกับ
หอยแมลงภู ทั้ง 2 บอ ทุกๆเดือนๆละ 1 ครั้งโดยใชถุงลากแพลงก็ตอน นําแพลงก็ตอนที่ลากไดมาดองดวย
ฟอรแมาลีน 4 เปอรแเซนตแ เติมน้ํากลั่นจนไดปริมาตร 135 มิลลิลิตร ระบุวันเวลา และสถานที่เก็บตัวอยาง  แลว
นํามาสองดวยกลองจุลทรรศนแ แยกกลุม ตามวิธีของ ลัดดา(2543, 2544)    

  นําขอมูลการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยแมลงภูที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหแ
ความแปรปรวนแบบสุมตลอด (CRD; Completely Randomized Design)  เปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยตามวิธีของ  Duncan’s New  Multiple  Range  test  สวนขอมูลการเจริญเติบโตของปลากะพง
ขาวบอทดลองเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความยาวและน้ําหนักกับบอควบคุมดวยวิธีT-test (สุรพล 2536) 

 

4. น าผลจากการวิจัยไปถ่ายทอดสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
  นําผลจากการวิจัยดังกลาวไปเผยแพรใหกับกลุมวิสาหกิจเลี้ยงปลาในกระชังบานปากคลอง ต.บอหิน 

อ.สิเกา จ. ตรัง ในโครงการบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชนบอหิน ปีงบประมาณ 
2559   

 

5. การบูรณาการกับการเรียนการสอน  
 นําไปใชในการบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาในหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา และไดนําการ

บริการวิชาการท่ีถายทอดองคแความรูจากงานวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2/2558 

ผลการด าเนินงาน 
1 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยแมลงภู่ 
  จากการทดลองเลี้ยงหอยแมลงภูที่ระดับความลึกตางกัน 4 ระดับคือ 20, 40, 60 และ 80 
เซนติเมตร ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวเปๅนระยะเวลา 4 เดือนพบวา น้ําหนักของหอยแมลงภูที่ระดับความลึก 40 
เซ็นติเมตร จะมีน้ําหนักเพ่ิมมากที่สุด รองลงมาคือ 60, 80 และ 20 เซนติเมตร ซึ่งมีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 
22.02, 21.82, 21.36  และ 21.08 กรัม ตามลําดับ  สวนการเจริญเติบโตดานความยาวของหอยแมลงภู 
พบวา ที่ระดับความลึก 40 เซนติเมตร จะมีความยาวของเปลือกมากที่สุดรองลงมา คือ 20, 80 และ 60 
เซนติเมตร ตามลําดับ  ซึ่งมีความยาวเฉลี่ย  เทากับ 77.80, 75.90, 75.02 และ 74.02 มิลลิเมตร ตามลําดับ  
โดยน้ําหนัก และความยาวของหอยแมลงภูมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง(P<0.01) 
          การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภูที่ระดับความลึกตางกัน 4 ระดับ คือ 20, 40, 60 และ80  เซนติเมตร
และในทะเล ( ชุดควบคุมการทดลอง ) บริเวณคลองสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง เปๅนระยะเวลา 4 เดือน  พบวา 
น้ําหนักของหอยแมลงภูที่ระดับความลึก 40 เซนติเมตร  จะมีน้ําหนักเพ่ิมมากที่สุดรองลงมาคือ  80, 20  และ 



332 
 

60 เซนติเมตรตามลําดับ ซึ่งจะมีน้ําหนักเฉลี่ย เทากับ 18.29, 17.51, 17.49  และ 17.38 กรัมตามลําดับ  การ
เจริญเติบโตดานความยาวของหอยแมลงภู พบวาที่ระดับความลึก 40 เซนติเมตร จะมีความยาวของเปลือก
มากที่สุด รองลงมา คือ 60, 80 และ 20 เซนติเมตรตามลําดับ  ซึ่งมีความยาวเฉลี่ย  เทากับ 63.98, 61.52, 
61.52  และ 61.52  มิลลิเมตร ตามลําดับ  โดยน้ําหนักและความยาวของหอยแมลงภูมีความแตกตางกันทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง(P<0.01) 
            อัตราการรอดตายของหอยแมลงภูที่เลี้ยงในบอเลี้ยงปลากะพงขาวที่ปลอยลงเลี้ยงในระดับความลึก
ตางกัน 4 ระดับคือ 20, 40, 60 และ 80 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาที่ระดับความลึก 40 
เซนติเมตรมีอัตราการรอดตายสูงที่สุด คือ 60.40 เปอรแเซ็นตแ รองลงมาคือที่ระดับความลึก 20, 80 และ60 
เซนติเมตร ตามลําดับ โดยมีคาเทากับ 51.00, 45.80 และ 45.60 เปอรแเซ็นตแ ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) 
          อัตราการรอดตายของหอยแมลงภูที่เลี้ยงในทะเล(ชุดควบคุมการทดลอง) ที่ปลอยลงเลี้ยงในระดับ
ความลึกตางกัน  4 ระดับ คือ 20, 40, 60, และ80 เซนติเมตร  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาที่ระดับความลึก 
40 เซนติเมตร มีอัตราการรอดตายสูงที่สุดคือ 95.40 เปอรแเซ็นตแ   รองลงมาคือ  ที่ระดับความลึก  80, 60 
และ 20 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยมีคาเทากับ 94.20, 94.40 และ 92.60เปอรแเซ็นตแตามลําดับ   เมื่อสิ้นสุด
การทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
 

2. การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาว 
            ทําการสุมมาชั่งวัดเปๅนจํานวน 100 ตัว ซึ่งมีความยาวเฉลี่ยเทากับ 10.78 เซนติเมตร และน้ําหนัก
เฉลี่ยเทากับ 13.30 กรัม ปลอยลงเลี้ยงทั้ง 2 บอ บอเลี้ยงรวมกับหอยแมลงภู เมื่อเลี้ยงเปๅนเวลา 7 เดือนมี
น้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 457.500 ความยาวเฉลี่ยเทากับ 30.050 เซนติเมตร   
            บอเลี้ยงปลากะพงขาว(บอควบคุม) เมื่อเลี้ยงเปๅนเวลา 7 เดือนมีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ  469.500 
ความยาวเฉลี่ยเทากับ 30.800 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองท้ังสองบอไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ                     
            ปลากะพงขาวที่ทดลองเลี้ยงในบอดินขนาด 1.31ไรที่เลี้ยงรวมกับหอยแมลงภู อัตรารอดตายเทากับ 
71.09  เปอรแเซ็นตแ อัตรารอดตายปลากะพงขาวที่เลี้ยงในบอดินขนาด 0.78 ไรเปๅนบอควบคุม มีอัตราการรอด
ตายเทากับ 74.03  เปอรแเซ็นตแ เมื่อสิ้นสุดการทดลองท้ังสองบอไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
           อัตราการแลกเปลี่ยนอาหารปลากะพงขาวที่เลี้ยงในบอขนาด1.31ไรเทากับ   7.05:1 ปลากะพงขาวที่
เลี้ยงในบอขนาด 0.78 ไร มีคาเทากับ 6.84:1 
 
3. การแยกชนิดของแพลงก์ตอน 
            การแยกชนิดของแพลงก็ตอนพืชที่ตรวจพบในบอปลาทั้ง 2 บอที่สําคัญคือแพลงกแตอนพืชทั้งหมด 3 
ดิวิชัน 17 สกุลไดแก ดิวิชัน Cyanophyta  7 สกุล ไดแก Chroococus sp, Merismopedia sp., 
Microcystis sp., Spilulina sp., Oscillatoria sp., Lyngbya sp.และ Anabaena sp. ดิวิชัน 
Chlorophyta ที่พบมี 6 สกุลคือ Chlorella sp., Coelastrum sp., Scenedesmus sp., Radiococcus 
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sp., Staurastrum sp.และ Euglena sp. ดิวิชั่น Chromophyta ที่พบ 4 สกุลคือ Coscinodiscus sp., 
Bacteriastrum sp., Nitzschia spและDinoflagellate sp. 
 

4. น าผลจากการวิจัยไปถ่ายทอดสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

  ไดนําไปใชในการบูรณาการกับบริการวิชาการกับสังคม ของคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการ
ประมง ในโครงการบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชนบอหิน ปีงบประมาณ 2559 ซึ่ง
จากงานวิจัยเรื่องนี้ไดนําไปเผยแพรใหกลุมวิสาหกิจผูเลี้ยงปลาในกระชังบานปากคลองโดยวิธีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดดยใหผูเขาอบรมไดฝึกปฎิบัติจริง หลังจากนั้นไดติดตามการนําไปใชประโยชนแ โดยทางกลุมไดนํา
ความรูดังกลาวไปทําเปๅนอาชีพเสริมเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแขวนบริเวณพ้ืนที่ระหวางทางเดินใตกระชังใหเปๅน
ประโยชนแในระดับความลึก 40 เซนติเมตร ซึ่งหอยมีการเจริญเติบโตดีมากเนื่องจากบริเวณดังกลาวมีอาหาร
ธรรมชาติของหอยแมลงภูในปริมาณมาก 

 

5. การบูรณาการกับการเรียนการสอน   

  ไดนําไปใชในการบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาในหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา วิชา ปใญหา
พิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา ไดทําปใญหาพิเศษ 2 เรื่อง และวิชาปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ําชายฝใๆง ได
ศึกษาในบทปฏิบัติการการเลี้ยงสัตวแน้ําแบบผสมผสาน ซึ่งทําใหนักศึกษาไดความรูและฝึกฝนทักษะดาน
คุณธรรมและจริยธรรมอีกดวย  

 นอกจากนี้ไดนํานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติจริงในฟารแมเลี้ยงปลาในกระชังที่ไดนําองคแความรูจากงานวิจัย
ไปเผยแพรนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ําชายฝใๆงปีการศึกษา 
2/2558 อีกดวย 

 

 

         การบูรณาการกับการเรียนการสอน             การบูรณาการกับการบริการวิชาการและสังคม    
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อภิปรายผล 
1 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของหอยแมลงภู่ 

       จากการทดลองเลี้ยงหอยแมลงภูที่ระดับความลึกตางกันในบอเลี้ยงปลากะพงขาว เปๅนระยะเวลา  4 
เดือน  พบวาการเจริญเติบโตของหอยแมลงภูโดยรวม จะมีการเจริญเติบโตทั้งในดานน้ําหนักเฉลี่ย ความยาว
เฉลี่ย เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาของการเลี้ยง  การเจริญเติบโตมีความแตกตางกันในทุกระดับความลึก(p<0.01) 
โดยที่ระดับความลึกท่ีหอยแมลงภูมีการเจริญเติบโตดีที่สุดคือที่ระดับความลึก 40 เซนติเมตร รองลงมา 60, 80 
และ 20 เซนติเมตร ตามลําดับ เนื่องจากที่ระดับความลึก 40 เซนติเมตรเปๅนระดับที่แสงสองลงไปไมมากนัก 
อุณหภูมิของน้ําไมสูงจนเกินไป เปๅนระดับที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยของแพลงกแตอนพืช ซึ่งแพลงกแตอนพืช
บางชนิดจะเคลื่อนที่ตามความเหมาะสมของอุณหภูมิและความเขมของแสง (ลัดดา ,2540) ในความลึกระดับนี้
จึงมีแพลงกแตอนลองลอยอยูมาก และนอกจากนี้ระดับความลึกนี้ไดรับผลกระทบจากแอมโมเนียที่อยูพ้ืนกนบอ
นอยกวาระดับ 60 และ 80 เซนติเมตร จึงสงผลใหการเจริญเติบโตดีกวาระดับอ่ืนๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
เลี้ยงในทะเลพบวาหอยแมลงภูมีการเจริญเติบโตสูงกวาการเลี้ยงในทะเล(ชุดควบคุม)เล็กนอย เนื่องจากในบอ
เลี้ยงปลากะพงขาว มีธาตุอาหารที่เกิดจากสิ่งขับถายของปลาและอาหารที่เหลือจากการกินของปลาทําใหเกิด
แอมโมเนีย แพลงกแตอนที่เปๅนตัวชี้วัดถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแอมโมเนียเปๅนแพลงกแตอนพืชในกลุม 
Cyanophyta และ Chromophyta (Thompsom et al.2002) ซึ่งเปๅนธาตุอาหารหลักตอการเจริญเติบโต
ของแพลงกแตอนพืช (Smith et al., 2008)   ทําใหเกิดแพลงก็ตอนพืชในปริมาณมาก ซึ่งจากการแยกชนิด
แพลงกแตอนในบอเลี้ยงปลากะพงขาวทั้ง 2 บอพบแพลงกแตอนพืช 3 ดิวิชัน 17 สกุล ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
ของ จริยาวดีและคณะ(2547) ไดศึกษาแพลงกแตอนพืชในบอเลี้ยงกุงกุลาดํา พบ 3 ดิวิชัน 44 สกุล ซึ่งพบนอย
กวา 27 สกุล และคุณภาพน้ําในการทดลองครั้งนี้อยูในระดับที่เหมาะสม(ยนตแ,2536) ยกเวนคาแอมโมเนียอยู
ในชวงที่ไมเหมาะสมตอสัตวแน้ํา ในบอเลี้ยงสัตวแน้ําคาแอมโมเนียไมควรเกิน0.025 ppm. (มั่นสิน และไพพรรณ, 
2539)  

       จากการศึกษาอัตราการรอดตายของหอยแมลงภูที่เลี้ยงในบอเลี้ยงปลากะพงขาวตลอดการทดลอง
พบวามีอัตราการรอดตายแตกตางกัน(p<0.05) ที่ระดับความลึก 40 เซนติเมตร  จะมีอัตราการรอดตายสูงกวา
ระดับความลึกอ่ืนๆ เนื่องจากในระดับนี้เหมาะสมกวาระดับอ่ืนทั้งอุณหภูมิและความเขมของแสงและ
แอมโมเนียที่ไดรับ เมื่อเปรียบเทียบกับหอยแมลงภูที่เลี้ยงในทะเลพบวา การเลี้ยงในทะเลมีอัตรารอดมากกวา
เนื่องจากในบอเลี้ยงปลากะพงขาวมีความลึกนอยทําใหตะกอนดินขึ้นมาเกาะเปลือกหอยและอุดตันอวัยวะ
หายใจหอยแมลงภู และ คุณภาพน้ําโดยรวมดอยกวาในทะเลมาก ทําใหในทะเลมีอัตราการรอดตายที่สูงกวา  

 

2 การเจริญเติบโต,อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงขาว  
            ปลากะพงขาวที่เลี้ยงรวมกับหอยแมลงภูและปลากะพงขาว(ชุดควบคุม ) พบวาการเจริญเติบโตไมมี
ความแตกตางกันมาก ทั้งความยาวและน้ําหนัก เนื่องจากอัตราการปลอยเทากัน การจัดการเลี้ยงไมตางกัน
แสดงใหเห็นวาแมวาจะเลี้ยงรวมกับหอยแมลงภูก็ตาม ก็ไมทําใหการเจริญเติบโตลดลง อัตราการรอดเมื่อเลี้ยง
เปๅนระยะเวลา 6 เดือน พบวาบอที่เลี้ยงรวมกับหอยแมลงภูมีอัตราการรอดตายเทากับ   71.09  เปอรแเซ็นตแ 
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บอควบคุมมีอัตราการรอดตายเทากับ  74.03   เปอรแเซ็นตแ  เมื่อดูจากตัวเลขจะเห็นไดวาอัตราการรอดตาย
ใกลเคียงกัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปๅนเนื้อ พบวาบอที่เลี้ยงรวมกับหอยแมลงภูมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปๅน
เนื้อเทากับ 7.05:1 บอปลากะพงขาว(บอควบคุม)มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปๅนเนื้อเทากับ  6.84:1 เมื่อดูจาก
ตัวเลขจะเห็นไดวาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปๅนเนื้อใกลเคียงกัน โดยทั่วไปคาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปๅนเนื้อ
ของการเลี้ยงปลากะพงขาวที่เลี้ยงดวยการใหปลาสดเปๅนอาหารอยูในชวง 7-10:1 (กรมประมง, 2536 ) 
 

3. น าผลจากการวิจัยไปถ่ายทอดสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

             การทดลองการเลี้ยงหอยแมลงภูรวมกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในบอดินไดนําไปใชในการบูรณาการ
กับบริการวิชาการกับสังคม ของคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการประมง ในโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชนบอหิน ปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมยอยที่ 4 การสงเสริมอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา ซึ่งจากงานวิจัยเรื่องนี้ไดนําไปเผยแพรใหกับกลุมวิสาหกิจผูเลี้ยงปลาในกระชังบานปากคลอง
ไดใชพ้ืนที่ระหวางทางเดินใตกระชังใหเปๅนประโยชนแนํามาเลี้ยงหอยนางรมแบบแขวน ในระดับความลึก 40 
เซนติเมตร โดยที่ไมตองใหอาหารใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากหอยแมลงภูจะกรองกินแพลงกแตอนพืชที่อยูในน้ําทะเล
เปๅนอาหาร และที่ตั้งกระชังอยูบริเวณปากคลอง มีปุาชายเลนอุดมสมบูรณแ เปๅนตนกําเนิดของธาตุอาหารใน
ปริมาณมาก เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของแพลงกแตอนพืขที่เปๅนอาหารของหอยแมลงภู จึงมีผลให
หอยแมลงภูที่นําไปสงเสริมใหกลุมวิสาหกิจเลี้ยงมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วรวดเร็ว ไมมีปไญหาดานศัตรูและ
โรคพยาธิซึ่งทําใหเกิดอาชีพเสริมและชวยลดความเสี่ยงของการเลี้ยงปลาในกระชังไดเปๅนอยางดี 
 

4.การบูรณาการกับการเรียนการสอน  
  การทดลองการเลี้ยงหอยแมลงภูรวมกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในบอดินไดนําไปใชในการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับรายวิชาในหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา ในรายวิชา ปใญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา 
โดยใหนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไดทําโครงการปใญหาพิเศษเกี่ยวกับ ระดับความลึกที่ เหมาะสมตอการเลี้ยง
หอยแมลงภูแบบแขวนในบอเลี้ยงปลากะพงขาว และโครงการปใญหาพิเศษเรื่องชนิดของแพลงกแตอนพืชที่พบ
ในบอเลี้ยงปลากะพงขาว ทําใหนักศึกษาไดรับความรูและทักษะในการเลี้ยงหอยแมลงภู และทราบชนิดของ
แพลงกแตอนที่พบในบอดินที่เลี้ยงปลากะพงขาว นอกจากนี้งานวิจัยเรื่องนี้ยังไดนําไปบูรณาการกับรายวิชา
ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ําชายฝใๆง โดยใหนักศึกษาหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตวแน้ําชั้นปีที่3 ไดเขาไปใช
ประโยชนแจากงานวิจัย ในการศึกษาบทปฏิบัติการการเลี้ยงสัตวแน้ําแบบผสมผสาน โดยการเลี้ยงหอยแมลงภูกับ
ปลากะพงขาวในบอดิน ซึ่งทําใหนักศึกษาไดรับทักษะหลายดาน ทั้งดานความรู และดานคุณธรรม จริยธรรม 
เปๅนการฝึกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา มีมนุษยสัมพันธแ การทํางานรวมกับผูอ่ืน การเปๅนผูนํา 
ฯลฯ 
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สรุป 
            1.การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ของหอยแมลงภูที่ทดลองเลี้ยงในระดับความลึกตางกันใน
บอเลี้ยงปลากะพงขาว พบวาที่ระดับความลึก 40 เซนติเมตร ดีที่สุด  
          2. การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปๅนเนื้อของปลากะพงขาวที่บอ
เลี้ยงรวมกับหอยแมลงภูและบอควบคุมมไมแตกตางกัน 
           3. การบูรณาการกับการบริการวิชาการแกสังคม ไดนําองคแความรูจากงานวิจัยไปเผยแพรใหกับกลุม
วิสาหกิจผูเลี้ยงปลาในกระชังไดผลผลิตเปๅนอยางดี 
           4. การบูรณาการกับการเรียนการสอนไดนํางานวิจัยดังกลาวบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตร
เพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา 2 รายวิชา 
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การเชื่อมโยงองค์ความรู้กับการจัดการชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:  
ชุมชนสวนหลวง 1 

Linking Knowledge with Community Model Management in Environmental 
Conservation: Suangluang 1 Community  

สุวิมล  พิชญไพบูลยแ   
ผูชวยศาสตราจารยแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

E-mail: drsuwimol.s@gmail.com 
 

บทสรุป 
การเชื่อมโยงองคแความรูกับการจัดการชุมชนตนแบบในการอนุรักษแสิ่งแวดลอม:ชุมชนสวนหลวง1 

มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาระบบฐานขอมูลชุมชนสวนหลวง 1 สําหรับใชเปๅนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน
ตนแบบของกรุงเทพมหานครไดอยางมีประสิทธิภาพ ศึกษาและทดสอบกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชนตนแบบที่มีความสอดคลองแตละรูปแบบภูมิสังคม โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
พัฒนากระบวนการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาชุมชนตนแบบ กรุงเทพมหานครที่มีความสมดุลและยั่งยื นทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และเพ่ือสรุปบทเรียนและถอดรูปแบบการพัฒนาชุมชนตนแบบ
กรุงเทพมหานครเพ่ือใหคนอยูอาศัยรวมกับสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุลยั่งยืน โดยงานวิจัยนี้เปๅนลักษณะการวิจัย
ผสม (Mixed Method) ไดแก การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) มี
ขั้นตอนการดําเนินการเริ่มจากการศึกษาระบบฐานขอมูลชุมชนสวนหลวง 1 ทางดานกายภาพ และดานการ
บริหารจัดการตลาดชุมชนฯ จากนั้นไดสัมภาษณแเชิงลึกประธานชุมชนสวนหลวง 1 ประธานตลาดริมคลอง
ชุมชนสวนหลวง 1 เพ่ือเตรียมดําเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ การจัดใหมีการอบรมโดยคณาจารยแมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แกกรรมการชุมชนสวนหลวง 1 เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานของพลังงาน
ทดแทน และการดําเนินการติดตั้งโซลาเซลลแเพื่อนําพลังงานทดแทนมาใชกับไฟฟูาภายในชุมชนจํานวน 10 ตน 
จากทั้งหมด 39 ตน และกิจกรรมอบรมการประดิษฐแวัสดุธรรมชาติ อาทิ ใบตอง ใบโพธิ์ ใบไผ ใบเตย เปๅนตน 
แกกรรมการตลาดชุมชนริมคลองสวนหลวง 1 และแมคา พอคาภายในชุมชนที่ขายอาหารในงานตลาดชุมชนฯ 
เพ่ือนํามาเปๅนภาชนะใสอาหารในงานตลาดชุมชนฯ ที่จัดขึ้นเปๅนประจําทุกวันอาทิตยแแรกของเดือน  
 ทั้งนี้ เมื่อการดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ กอใหเกิดการพัฒนาชุมชนสวนหลวง 1 ดวยการขับเคลื่อน
ของชาวชุมชนฯ เอง ทั้งดานการลดการใชพลังงานภายในชุมชน และเปๅนแบบอยางนําไปสูแตละครัวเรือน ดวย
เล็งเห็นวาการนําพลังงานทดแทนมาใชชวยประหยัดคาใชจายไดอยางเห็นไดชัด และการนําวัสดุธรรมชาติมาใช
เปๅนภาชนะเพ่ือใหยอยสลายไดยอมไมเปๅนมลภาวะตอสังคม และสิ่งแวดลอมอีกดวย 

ค าส าคัญ: องคแความรู  การจัดการชุมชนตนแบบ  การอนุรักษแสิ่งแวดลอม  ชุมชนสวนหลวง 1 
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Summary  
 Linking Knowledge with Community Model Management in Environmental 
Conservation: Suanluang 1 Community aims to learn about detabase system for the 
guideline to develop community model of Bangkok effectively. Learn and test the activities 
according to the following plan. It has a consistency in each format of social landscape from 
the participation from all sectors. Developing the actions towards the community model 
development Bangkok has such balanced and sustainable economy, social, and 
environment and to sum up the lessons and adapt the format of Bangkok community 
development for people to be able to live with the environment sustainably.  
  This research is a mixed method according to quantitative research, qualitative 
research, and action research. There are operating procedures starting from learning about 
Suanluang 1 community database system, in physical and business management of the 
community. We in-depth interviewed the principles of Suanluang 1 community, the 
principles of Talad Rim Klong suanluang 1 community to prepare for 2 activities which are 
the arrangements for training by faculty members from Rajamangala University Of 
Technology Krungthep to Suanluang 1 community director, for a better perception on basic 
principles about renewable energy and the process of Solar cells installation for the 
renewable energy to be used with power system for 10 poles from 38 poles in total. 
Another activity is to train the invention of natural materials such as Banana leaf, Bhodi leaf, 
Bamboo leaf and Pandanus leaf to Talad Rim Klong Suanluang 1 community’s director and 
the sellers who have their stalls to use them as a plate instead of using plastic packages. 
The market will be held on the first Sundays of every month. 
  When the operation is completed, it contributes to the development of the 
following community driven by itself, both reducing the energy consumption within the 
community and example to each household. Also, Renewable Energy that uses ostensibly 
reduce the costs and the use of natural materials. In addition a Biodegradable package is not 
going to be polluted to society and the environment as well. 

Key words: knowledge,  community model management,  Environmental Conservation,  
                 Suanluang 1 community 
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บทน า 
โลกปใจจุบันใหความสนใจกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ดวยเหตุที่จํานวนประชากรเพ่ิมขึ้น  สิ่งแวดลอมที่

เปๅนทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย การถมคูคลองที่เปๅนทางระบายน้ํา การทิ้งขยะที่ยอยสลายยากลงทอระบาย 
ภาวะมลพิษ (Pollution) ตางๆ เชน มลพิษในน้ํา ในอากาศ เสียง มลพิษในอาหาร สารเคมี การผลิตสาร
สังเคราะหแบางอยางที่สลายตัวยาก และไมสลายตัว เชน พลาสติก  โฟม  จึงทําใหเกิดขยะเหลานี้มากขึ้น 
ตลอดถึงการใชพลังงานอยางฟุุมเฟือย วิกฤติการณแดานพลังงานที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ทั้งจากการขาด
แคลนแหลงพลังงาน และผลกระทบของการใชพลังงานที่มีตอสภาวะสิ่งแวดลอม การไมมีจิตสํานึกเรื่อง
สาธารณะจึงทําใหปใญหาสิ่งแวดลอมของไทยเขาขั้นวิกฤติ แตละคนแตละฝุายพยายามหาประโยชนแจาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต 

ปใจจุบันมีหลายหนวยงาน และหลายฝุายที่เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษแสิ่งแวดลอม อาทิ สํานัก
พัฒนาพลังงานแสงอาทิตยแ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษแพลังงาน มีการยกรางพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษแพลังงาน พ.ศ.2535 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2535 (สํานักพัฒนาพลังงาน
แสงอาทิตยแ, 2559) การคิดคนเพ่ือหาทางออกในการแกไขวิกฤติการณแดานพลังงาน คือ การใชพลังงาน
ทดแทน นอกจากนี้ หลายฝุายรณรงคแใชวัสดุธรรมชาติเปๅนภาชนะแทนวัสดุที่ยอยสลายยาก ดวยเหตุนี้เอง 
ผูวิจัยจึงตระหนักวาเปๅนหนาที่หนึ่งในการสรางความตระหนัก และรณรงคแใหชุมชนที่อยูในพ้ืนที่ใกลเคียง
มหาวิทยาลัยรวมกันอนุรักษแสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะชุมชนสวนหลวง 1 ที่เปๅนชุมชนพ้ืนที่ที่ทําวิจัยมาแลวหลาย
โครงการ ดวยเหตุที่ชุมชนสวนหลวง 1 เปๅนชุมชนใจกลางกรุงเทพมหานคร อยูในซอยเจริญกรุง 103 เขตบาง
คอแหลม เปๅนชุมชนที่ไดรับรางวัลดานการจัดการสิ่งแวดลอม รองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนเปๅนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และรางวัล 1 ใน 10 ของชุมชนปลอดการเผาของกรุงเทพมหานคร เปๅนพื้นที่วิจัยในหลายโครงการ 
ไดแก โครงการวิจัยการพัฒนาและแกไขความเหลื่อมล้ําทางสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร : ชุมชนสวนหลวง 1  
และโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1 เปๅนตน จากการดําเนิน
โครงการวิจัยทั้งสองเรื่องที่ผานมา ชุมชนเขามามีสวนรวม และรวมในกระบวนการเรียนรูกิจกรรมทั้งสอง
โครงการ โดยโครงการวิจัย เรื่อง โครงการพัฒนาและแกไขความเหลื่อมล้ําทางสังคม มีการดําเนินการติดตั้ง
ไฟฟูาโดยรอบภายในชุมชนสวนหลวง 1 จํานวน 39 ตน 78 ดวง และ จากผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1 มีการริเริ่มจัดใหมีตลาดชุมชนริมคลองสวนหลวง 1 ทําใหชาว
ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน และมีชีวิตความเปๅนอยูที่ดีข้ึน  

 อยางไรก็ดี แมวาทั้งสองโครงการไดสิ้นสุดแลว ผลที่เกิดขึ้นจากทั้งสองโครงการ คือ โครงการพัฒนา
และแกไขความเหลื่อมล้ําทางสังคม ไดรับงบประมาณสนับสนุน (seed money) จากกรุงเทพมหานครอีกสวน
หนึ่ง สามารถติดตั้งไฟฟูา 39 ตน 78 ดวง ทําใหทางเดินภายในชุมชนมีความสวางไสว สามารถเดินเขาออก
ชุมชนไดอยางสะดวก ไมมืดมิดเชนแตเดิม เนื่องจากภายในชุมชนฯ คับแคบ เปๅนเพียงทางเดินเทา และ
จักรยาน  รถยนตแไมสามารถเขาถึงได คงอนุญาตเฉพาะจักรยานยนตแเจาหนาที่ตํารวจ และบุรุษไปรษณียแ
เทานั้น สําหรับโครงการการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1 ทําใหชาวชุมชนฯ มีอาชีพ
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จากการประกอบอาหาร และมีรายไดจากการจําหนายอาหาร ซึ่งจัดขึ้นเปๅนประจําทุกเดือน เดือนละครั้ง มา
เปๅนเวลา 3 ปีเศษ แตภาพรวมของทั้งสองโครงการ คือ ไมมีการบริหารจัดการดานการอนุรักษแสิ่งแวดลอมให
เกิดผลที่ชุมชนควรจะไดรับประโยชนแอยางเต็มที่ 

 แมวากิจกรรมจากการดําเนินโครงการทั้งสองโครงการจะกอใหเกิดประโยชนแแกชุมชนก็ตาม ทวาสิ่งที่
พบในกาลตอมาคือ คาใชจายจากคาไฟฟูาที่ติดตั้งภายในชุมชนทั้งสิ้น 78 ดวงโดยรอบชุมชน ซึ่งเทากับวาคา
ไฟฟูาของดวงไฟทั้งหมดนี้จะตองมีผูรับภาระ และคาใชจายสวนนี้ตกเปๅนภาระแกชุมชนสวนหลวง 1 เปๅน
ผูรับผิดชอบ ประเด็นคําถามจึงมีวาจะทําอยางไรที่จะทําใหคาไฟฟูาลดนอยลง ซึ่งเปๅนประเด็นที่จะตองหา
แนวทางศึกษาแกไข สวนการจัดตลาดชุมชนริมคลองสวนหลวง 1 ทุกวันอาทิตยแแรกของเดือน ไดผลตอบรับที่
ดีมากจากผูมาทองเที่ยวตลาดแหงนี้ ทวาประเด็นหนึ่งคือภาชนะที่ใสอาหารยังคงเปๅนโจทยแทาทายที่จะทํา
อยางไรใหแมคา พอคาในชุมชนหันมาใชวัสดุธรรมชาติทดแทนภาชนะพลาสติก หรือโฟม ซึ่งเปๅนประเด็นที่
นาสนใจในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 

 ดังนั้น จากการดําเนินการสองกิจกรรมที่ผานมาเพ่ือการอนุรักษแสิ่งแวดลอมตอไปจึงเล็งเห็นวาควรมี
การนําพลังงานทดแทนมาใช พรอมกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยศึกษาระบบฐานขอมูลชุมชนสวนหลวง 1 
ดานการใชพลังงานไฟฟูาที่ติดตั้งโดยรอบชุมชนจํานวน 39 ตน 78 ดวง วามีการใชไฟฟูาประเภทใดและ
คาใชจายเทาใด เพ่ือลดการใชไฟฟูากระแสหลักที่มีอยู มีการสัมภาษณแเชิงลึกประธานและกรรมการชุมชนสวน
หลวง 1 เพ่ือทราบการบริหารจัดการดานการใชไฟฟูา จากนั้นไดรับความรวมมือจากอาจารยแสาขาไฟฟูา 
หัวหนาหนวยวิจัยพลังงานทดแทน คณะวิศวกรรมศาสตรแ มาเปๅนวิทยากรในการอบรมการเปลี่ยนแปลงระบบ
ไฟฟูาดังกลาว   

  สําหรับการรณรงคแใชวัสดุธรรมชาติเปๅนภาชนะในวันที่มีตลาดริมคลองชุมชนสวนหลวง 1 จาก
โครงการการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1 ผูวิจัยเห็นควรสรางความตระหนัก และ
รณรงคแใหมีการใชวัสดุธรรมชาติเพ่ือเปๅนภาชนะใสอาหารทดแทนพลาสติก และโฟมที่ใชในปใจจุบันใหมากขึ้น 
มีการสัมภาษณแเชิงลึกประธาน และกรรมการตลาดชุมชนริมคลองสวนหลวง 1 ซึ่งไดขอสรุปวาควรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของแมคา พอคาภายในชุมชน ซึ่งทั้งสองกิจกรรมไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูนําชุมชน  และ
ผูนําตลาดชุมชน รวมทั้งชาวชุมชนสวนหลวง 1 มีการจัดอบรมแกชาวชุมชนฯ เพื่อใหความรูเรื่องพลังงานไฟฟูา 
การเปลี่ยนพลังงานไฟฟูากระแสหลักมาเปๅนพลังงานทดแทน โดยอาจารยแหัวหนาหนวยวิจัยพลังงานทดแทน 
และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรแ และมีการจัดอบรมการประดิษฐแวัสดุธรรมชาติ อาทิ ใบตอง ใบโพธิ์ ใบไผ 
ใบสัก มาเปๅนภาชนะ โดยอาจารยแ และนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตรแทั่วไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มาใหการอบรมแกแมคา พอคาที่จําหนายอาหารในชุมชน ตลอดจน
ชาวชุมชนที่มีความสนใจในการประดิษฐแวัสดุธรรมชาติเปๅนภาชนะ 
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วิธีการด าเนินงาน  
  โครงการนี้เปๅนการดําเนินการรูปแบบผสม (mixed method) ระหวางเชิงปริมาณ (Quatitative) เชิง
คุณภาพ (Qualitative) และการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research, PAR) 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณแเชิงลึก แบบสอบถามชาวชุมชนฯ และนักทองเที่ยว รวมทั้ง
การสํารวจพ้ืนที่ทางกายภาพของชุมชนสวนหลวง 1 โดยเฉพาะการหาสถานที่เพ่ือติดตั้งแผงโซลาเซลลแ การ
คํานวณสวนประกอบของระบบอุปกรณแไฟฟูาใชพลังงานเทาใด (วัตตแ) (Chandler, 2016) และตองเปิดใชงาน
นานกี่ชั่วโมงตอวัน (โซลาเซลลแ ไทยแลนดแ, 2556) รวมถึงกรณีที่แผงโซลาเซลลแไมสามารถรับแสงเพ่ือผลิต
พลังงานไฟฟูาซึ่งตองใชพลังงานสํารองที่ไดจากแบตเตอรี่วาสามารถใชไดนานเทาใดโดยบูรณาการกับการเรียน
การสอนจากรายวิชาหลักมูลวิศวกรรมไฟฟูา ของนักศึกษาสาขาไฟฟูาเปๅนผู ชวยวิทยากร พรอมทั้งจัดอบรม
ความรู ระบบพลังงานทดแทน โดยอาจารยแสาขาไฟฟูา หัวหนาหนวยวิจัยพลังงานทดแทน คณะ
วิศวกรรมศาสตรแ เพ่ือใหชาวชุมชนมีความรูในทักษะการใชเครื่องใชไฟฟูา ไดจัดอบรมเมื่อวันอาทิตยแที่  14 
พฤษภาคม 2559 

สําหรับการสรางความตระหนัก และรณรงคแใหใชวัสดุธรรมชาติเปๅนภาชนะใสอาหารไดมีการจัดอบรม
การประดิษฐแภาชนะจากใบตอง ใบโพธิ์ ใบไผ เปๅนตน โดยอาจารยแ และนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตรแทั่วไป 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รวมเปๅนวิทยากรใหการอบรมแก
ชาวชุมชนที่เปๅนแมคา พอคาในตลาดชุมชนริมคลองสวนหลวง 1 เมื่อวันเสารแที่ 23 กรกฎาคม 2559 

นอกจากนี้ มีการสัมภาษณแเชิงลึกจากประธานชุมชนสวนหลวง 1 และประธานตลาดชุมชนริมคลอง
สวนหลวง 1 เพ่ือหาขอยุติในการดําเนินการติดตั้งวงจร และแผงโซลาเซลลแ รวมทั้งกําหนดวันที่จะจัดอบรมทั้ง 
2 กิจกรรมแกชาวชุมชนสวนหลวง 1 คือ กิจกรรมอบรมความรูระบบพลังงานทดแทน และการจัดอบรมการ
ประดิษฐแวัสดุธรรมชาติเปๅนภาชนะ  โดยกําหนดพ้ืนที่ติดตั้งแผงโซลาเซลลแ บริเวณหลังคาหองเก็บเครื่อง
ดับเพลิง ติดกับศูนยแสุขภาพชุมชนสวนหลวง 1  

 

    

 

ภาพที ่1 หองเก็บเครื่องดับเพลิงติดกับศูนยแสุขภาพชุมชนสวนหลวง 1 ทีต่ิดตั้งแผงโซลา เซลลแ บนหลังคา 
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ภาพที ่2 Solar Cell System Design 
ที่มา: Solar cell Thailand 

 

เมื่อไดขอยุติดานสถานที่ที่ดําเนินการติดตั้งแผงโซลาเซลลแ และระบบไฟฟูาแลวจึงมีการจัดอบรม
ความรูดานพลังงานทดแทนแกชาวชุมชนฯ ใหทราบผลดีของการใชพลังงานทดแทนซึ่งทําใหประหยัดคาไฟฟูา 
และเพ่ือใหทราบพ้ืนฐานของระบบไฟฟูาภายในชุมชน สวนการอบรมการประดิษฐแวัสดุธรรมชาติเปๅนภาชนะ 
ชาวชุมชนฯ ใหความรวมมือเขารับการอบรมอยางดียิ่ง โดยจะนําไปใชในการใสอาหารที่จําหนายในวันที่มี
ตลาดชุมชนฯ และสนับสนุนใหแจงสํานักงานทรัพยแสินสวนพระมหากษัตริยแ และสํานักงานเขตฯ ใหการ
สนับสนุนดานการประชาสัมพันธแตลาดชุมชนริมคลองสวนหลวง 1 ใหเปๅนตลาดที่เปๅนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
รวมอนุรักษแสิ่งแวดลอม 
 สําหรับเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปๅนเครื่องมือ โดยสอบถามจากประชาชนในชุมชน และ
นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวตลาดชุมชนริมคลองสวนหลวง 1 คือ สอบถามความคิดเห็นถึงการใชไฟฟูาจากโซลา
เซลลแที่ใหความสวางคงเดิม แตประหยัดพลังงานและคาไฟฟูา ซึ่งชาวชุมชนฯ พึงพอใจจากการนําพลังงาน
ทดแทนมาใช รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มาตลาดชุมชนฯ พึงพอใจจากการใชวัสดุธรรมชาติ คือ ใบตอง ใบโพธิ์ 
ใบไผ ที่มาทําเปๅนภาชนะในการใสอาหาร (สายสนม ประดิษฐดวง, 2540) ซึ่งเปๅนการสรางความเคยชินแกผูคา 
และผูซื้อ ใหตระหนักในการใชวัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายงายแทนพลาสติก และโฟม กิจกรรมเหลานี้ชุมชน
รวมมือรวมใจคิด สรางสรรคแ (Communities of Practice – CoP) ใหความเห็น และรวมกิจกรรมทั้งสอง
กิจกรรมบนฐานความรูจากวิทยากรสูบทเรียนในการอบรม ซึ่งฐานความรูดังกลาวสามารถตอยอดไปสูการ
ปฏิบัติโดยชุมชนฯ เอง ใหสามารถดํารงอยูไดจากการมีสวนรวมดังกลาว อันไปสูความสําเร็จเพ่ือเปๅนแนว
ปฏิบัติที่ดี หากมีผูที่มีตองการในลักษณะเดียวกันสามารถนําไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงาน 
และวัสดุธรรมชาติโดยสามารถนําไปเปๅนแนวทางปฏิบัติไดตอไป 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การเชื่อมโยงองคแความรูกับการจัดการชุมชนตนแบบในการอนุรักษแสิ่งแวดลอม: ชุมชนสวนหลวง 1 มี

การบูรณาการโดยใหอาจารยแสาขาไฟฟูา หัวหนาหนวยวิจัยพลังงานทดแทน คณะวิศวกรรมศาสตรแ รวมกับ
นักศึกษาสาขาไฟฟูา รวมใหการอบรมความรูดานพลังงานทดแทน พ้ืนฐานระบบไฟฟูา การติดตั้งแผงโซลา
เซลลแซึ่งมีหลายขนาดขึ้นอยูกับขนาดและประสิทธิภาพของเซลลแแสงอาทิตยแ และพ้ืนที่ที่จะใชในการติดตั้งให
เหมาะกับวัตถุประสงคแของการใช สําหรับการติดตั้งพลังงานทดแทนภายในชุมชนฯ ตองมีการแกไขวงจรทาง
ไฟฟูาติดตั้งโซลาเซลลแบนหลังคา ทดสอบอินเวอรแเตอรแ และติดตั้งขนาด 500 วัตตแ เปๅนแบบออฟกริด คือ ใช
พลังงานจากแบตเตอรี่ที่ไดจากพลังงานแสงอาทิตยแเพียงอยางเดียว พรอมติดตั้งแบตเตอรี่เพ่ือเก็บพลังงานไวใน
เวลากลางคืน โดยแบตเตอรี่ที่เลือกใชเปๅนแบบ deep cycle คือ แบตเตอรี่ที่ถูกออกแบบมาใหสามารถคาย
ประจุ หรือ discharge ไดลึก หรือไดมากกวาแบตเตอรี่แบบธรรมดา และเพ่ือความปลอดภัยจึงมีการออกแบบ 
และติดตั้งเซอรแกิตเบรคเกอรแเพ่ือไวสําหรับเปิดปิดวงจรหลอดไฟฟูา ทั้งนี้ไดเชื่อมโยงไฟฟูาจํานวน 10 ตน ใน
ขั้นทดลองจากทั้งหมด 39 ตน มาใชกับพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตยแ โดยเริ่มใชงานจากพลังงาน
แสงอาทิตยแเมื่อวันศุกรแที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. และชาวชุมชนจะเปๅนผูสังเกตการใชงานของ
ไฟฟูาที่ติดตั้งดังกลาว พรอมทั้งประธานชุมชนสวนหลวง 1 ไดสรุปผลการใชไฟฟูาใหแกคณะกรรมการชุมชนฯ 
ทราบถึงอัตราคาไฟฟูาที่ลดลงจากเดิม  (ศุภชัย กวินวุฒิกุล, 2551) ดังนี้ 

 
ตารางที ่1  แสดงการเปรียบเทียบคาไฟฟูาแตละเดือน กอนและหลังติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยแ 

ใบเสร็จรับเงินใบก ากับภาษี 
เลขที่ 

เดือน / 
2559 

ค่าไฟฟ้า  VAT 7% รวมจ านวน
เงิน 

0715904023747 เมษายน 2,409.42 168.66 2,578.08 
0715905023312 พฤษภาคม 2,225.73 155.80 2,381.53 
0715906025359 มิถุนายน 2,024.06 141.68 2,165.74 
0715907018894 กรกฎาคม 2,036.32 142.54 2,178.86 
0715908023361 สิงหาคม 2,085.38 145.98 2,231.36 
0715909026345 กันยายน 2,052.68 143.69 2,196.37 
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ภาพที ่3  ใบเสร็จรับเงินใบกํากับภาษี ชุมชนสวนหลวง 1 ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2559 

สําหรับผลจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากคณะกรรมการชุมชน และชาวชุมชนสวนหลวง 1 และ
นักทองเที่ยวในทั้งสองกิจกรรมมีความเห็นดวยกับการใชพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ เพราะทําให
ประหยัดคาไฟฟูาไดอยางชัดเจน ประหยัดพลังงานหลักของประเทศ ชาวชุมชนฯ ไดรับความรูเพ่ิมขึ้นจากการ
เขารับการอบรมเรื่องพ้ืนฐานพลังงาน เขาใจวาทําไมจึงตองมีการนําพลังงานทดแทนมาใช  

สวนขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณแเจาะลึกประธานชุมชนสวนหลวง 1 และประธานตลาดริม
คลองชุมชนสวนหลวง 1 พบวา กิจกรรมทั้งสองกิจกรรมเกิดประโยชนแแกชาวชุมชนสวนหลวง 1 อยางมาก ทั้ง
ดานคาใชจายสําหรับคาไฟฟูาภายในชุมชน และรายไดที่เกิดจากการที่นักทองเที่ยวซื้อหาอาหารในวันที่มีตลาด
ชุมชนฯ อีกดวย ทั้งนี้  ประธานทั้งสองทานจะรับไปแจงตอหนวยงานที่ เกี่ยว ของเพ่ือใหชวยในการ
ประชาสัมพันธแชุมชนสวนหลวง 1 ใหเปๅนที่รูจักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตลาดชุมชนริมคลองสวนหลวง 1 ใหเปๅน
ชุมชนตนแบบในการอนุรักษแสิ่งแวดลอม  

สําหรับการนําองคแความรูทางวิชาการดานไฟฟูาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ใหความรูในการอบรม และฝึกปฏิบัติแกชาวชุมชนสวนหลวง 1 ไดรับทราบถึงปใญหาจากชาวชุมชนฯ 
ที่มีขอคําถามและจากการลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ทําใหสามารถนําทฤษฎี และวิธีการที่ศึกษามาแกไขปใญหาดังกลาว
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ไดอยางเหมาะสม ซึ่งนักศึกษามีความเห็นวาเปๅนการใหความรู สรางความตระหนักถึงการอนุรักษแพลังงาน และ
รวมรณรงคแใหชุมชนนาอยูเปๅนแบบอยางแกชุมชนอ่ืนๆ ในดานการอนุรักษแสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน 
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ภาพที ่4 การออกแบบพลังงานที่ตองปรับเปลี่ยน และติดตั้งพลังงานจาก Solar cell 

สวนการสรางความตระหนัก และรณรงคแการใชวัสดุธรรมชาติเปๅนภาชนะ อาจารยแและนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตรแ รวมใหความรูและอบรมการประดิษฐแวัสดุธรรมชาติจากใบไมประเภทตางๆ เพ่ือ
เปๅนภาชนะใสอาหาร พบวาหลังจากที่แมคา พอคาในชุมชน และผูสนใจเขารับการอบรมไดนํามาใช ในวันที่มี
การจัดตลาดชุมชนฯ ผลตอบรับจากนักทองเที่ยวพบวา นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมตลาดริมคลองสวนหลวง 1 
พึงพอใจกับการใชภาชนะจากธรรมชาติ โดยใหเหตุผลวาอาหารและขนมที่ใสในวัสดุธรรมชาติมีความนา
รับประทานมากกวาใสโฟม หรือพลาสติก และยังใหขอเสนอแนะอีกวาควรมีการประชาสัมพัน ธแไปยังชุมชน
อ่ืนๆ ที่มีการขายอาหาร หรือจัดตลาดเชนนี้ เพ่ือใหเปๅนมาตรฐานเดียวกัน และผูจําหนายอาหารมีรายไดจาก
การนําวัสดุธรรมชาติเปๅนภาชนะ จําหนายอาหารไดมากขึ้น ทําใหอาหารนารับประทาน และไมเปๅนพิษ 
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ภาพที ่5 การอบรมการประดิษฐแวัสดุธรรมชาติเปๅนภาชนะใสอาหาร 

 

     

 

 

 

     

ภาพที่ 6 วันที่มีตลาดชุมชนริมคลองสวนหลวง 1 
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 สําหรับปใจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จมาจากความรวมมืออยางดียิ่งของคณะกรรมการชุมชนสวนหลวง 1 
คณะกรรมการตลาดชุมชนริมคลองสวนหลวง 1 คณาจารยแที่รวมเปๅนวิทยากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่สละเวลามารวมใหความรู ใหการอบรม และดําเนินการอันทําใหเกิดความ
ตระหนักในการสรางชุมชนสวนหลวง 1 เปๅนชุมชนตนแบบในการอนุรักษแสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ สํานักงานเขตบาง
คอแหลมจะไดนําเสนอตอกรุงเทพมหานครใหชุมชนสวนหลวง 1 เปๅนชุมชนตนแบบดานการอนุรักษแ
สิ่งแวดลอมตอไป  

สวนปใญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานเรื่อง การติดตั้งพลังงานทดแทนจะตองดําเนินการใน
ชวงเวลาที่ไมมีฝนตก เพราะเมื่อฝนตกจะไมสามารถติดตั้งได และไมมีแสงอาทิตยแที่จะเก็บกักพลังงานไว ซึ่ ง
ตองมีการทดสอบการติดตั้งเพ่ืออธิบายแกผูเขารับการอบรม สวนกิจกรรมการใชวัสดุธรรมชาติ การนําไปใช
จริงในวันที่มีตลาดชุมชนฯ แมคา พอคาตองใชเวลาสวนหนึ่งเพ่ือเตรียมประกอบอาหาร สวนการประดิษฐแวัสดุ
ธรรมชาติก็ตองเตรียมวัสดุลวงหนาเชนกัน และยังตองมีเวลาที่จะประดิษฐแเปๅนภาชนะรองรับอาหารอีกดวย ทํา
ใหเวลาตองมีการวางแผนในการเตรียมอาหาร และภาชนะท่ีจะรองรับ  

 

สรุป 
การดําเนินการดังกลาวเปๅนการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีผูเกี่ยวของหลายฝุายในการเชื่อมโยง

องคแความรู ไดแก ชุมชนสวนหลวง 1 แมคา พอคาในชุมชนสวนหลวง 1 คณาจารยแวิทยากร และนักศึกษา
สาขาไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตรแ นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตรแทั่วไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ องคแกรในพ้ืนที่ คือ สํานักงานเขตบางคอแหลม และสํานักงาน
ทรัพยแสินสวนพระมหากษัตริยแ  เปๅนการเชื่อมโยงองคแความรูจากคณาจารยแผูถายทอด และนักศึกษาที่ศึกษาใน
สาขาที่เกี่ยวของสูกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ที่ดําเนินการวิจัยเพ่ือใหเกิดผลตอชุมชนสวนหลวง  1 และชาวชุมชนใหมี
ความตระหนัก และเขาใจในบริบทของการอนุรักษแสิ่งแวดลอมทั้งดานพลังงานที่จะตองดูแล บริหารจัดการ 
และดานการใชวัสดุที่เปๅนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ผลผลิต (outputs) ที่ไดคือคาไฟฟูาภายในชุมชนสวนหลวง 
1 ลดลงอยางเห็นไดชัดจากตารางและภาพดานบน รวมถึงอาหารที่ถูกจัดใสในภาชนะธรรมชาติอยางนา
รับประทาน จํานวนนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมตลาดริมคลองสวนหลวง 1 สนใจหาซื้อไปบริโภคมากขึ้น  
สําหรับผลลัพธแ (outcomes) ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยดังกลาว คือ กรรมการชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับ
ความรูความเขาใจในดานพลังงานทดแทน ความรูในการคิดประดิษฐแวัสดุธรรมชาติเปๅนภาชนะใสอาหาร และ
อาหารที่บรรจุในภาชนะธรรมชาติไมเปๅนพิษตอผูบริโภค 
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ชั้นเรียนประกันคุณภาพ 
The Quality Assurance Class  

อรวรรณ มูสิกะ1 

สุกัญญา สงสวาง2 

1 อาจารยแประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

2 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

E-mail: orawan.m@cpc.ac.th1 ,sukanya.son@cpc.ac.th2 

บทสรุป 
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ ไดใหความสําคัญการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา เพ่ือมุงสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกดาน อาทิดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย 
ดานบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและดานการบริหารจัดการ ในการนี้จึงไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ประเด็นความรู “ชั้นเรียนประกันคุณภาพ” เกี่ยวกับการทํางานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพ่ือเปๅนการ
ถายทอดประสบการณแการทํางาน และแลกเปลี่ยนปใญหา อุปสรรคในการทํางาน และแนวทางแกไข โดยการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตแใชในการบริหารจัดการ การกํากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพ การดําเนินการตามตัวบงชี้ ทั้งในดานของหลักสูตรและคณะ เพ่ือสะทอนการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ และเพ่ือใหคณาจารยแทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปๅนผูรู 
รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จากผลดําเนินการการแลกเปลี่ยนความรู ดานประกันคุณภาพ “ชั้นเรียนประกันคุณภาพ” ไดรับ
การตอบรับของอาจารยแประจําโครงการจัดตั้งฯ เปๅนอยางดี และชวยแบงเบาภาระงานของเจาหนาที่ในการ
ตามเก็บเอกสารไดดีขึ้น การเขาถึงขอมูลไดงาย ซึ่งสามารถสรุปเทคนิคไดดังนี้ ปีการศึกษา 2557 การประกัน
คุณภาพโดยใชเครื่องมือ Dropbox ชวยในการเก็บบันทึกขอมูล แชรแเอกสารตางๆ และในปีการศึกษา 2558 
ไดมปีรับปรุง มาใชเครื่องมือ Google Drive เพราะขอมูลมีขนาดใหญขึ้น และในปใจจุบันใชเครื่องมือ Google  
Classroom มาชวยในการควบคุม ติดตาม โตตอบปใญหาระหวางบุคลากรได และผลจากการนําเทคนิคไปใช 
ทําใหการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูกอเกิดประโยชนแตอองคแกรอยูในระดับดี สามารถแชรแเอกสารขอมูล 
และสามารถเปิดดูขอมูลไดงาย  
ค าส าคัญ:  ประกันคุณภาพ  กลองฝากไฟลแ  ไดรฟเก็บขอมูล  หองเรียนออนไลนแ 

Summary  

The Faculty of Computer Engineering Technology of Rajamanggala University of 
Technology Tawan-ok, Chakrabonge Bruvanarth Campus has focused on the quality 
assurance, Such as the production of graduater, research academic service culture, 

mailto:orawan.m@cpc.ac.th
mailto:sukanya.son@cpc.ac.th
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Management. For this reason “The Quality Class” a knowledge exchange had been 
established .To share experienced about work, problems, and solutions. With utilizing of 
information technology in management, monitoring, quality checked and quality 
improvement. Implementation of the indicators in curriculum and faculty ref;ected on the 
quality of education. All staff can access knowledge and develop themselves to become a 
an expert and effective worker. 
  After exchange of knowledge about quality control “Quality Class” has been 
accepted very well. It helps staff to reduce workload in the document control and easy to 
access information. This technique can be summarized as follows: Year 2014 quality 
assurance used Dropbox to store and share Documents, year 2015 has been changed to use 
Google Drive for information on a larger scale. And present use Google Classroom to help to 
monitoring the interaction amorg staff. The benefits of implementing this technique. And 
knowledge management activities are beneficial to the enterprise level. The information is 
be able to shore and browse easily. 
Key words: quality assurance,  Dropbox,  Google Drive,  Google Classroom 
 

บทน า 
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มุงสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกดาน อาทิดานการ

ผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและดานการบริหารจัดการ ในการนี้
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ ไดใหความสําคัญในการบริหารจัดการ ในการกํากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพ การดําเนินการตามตัวบงชี้ ทั้งในดานของหลักสูตรและคณะ เพ่ือสะทอนการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพ่ือเปๅนการถายทอด
ประสบการณแการทํางาน และแลกเปลี่ยนปใญหา อุปสรรคในการทํางาน และแนวทางการแกไข อีกทั้ง
เทคโนโลยีในปใจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึงตองมีการปรับกระบวนการการควบคุม กํากับติดตาม 
ขอมูลในการปฏิบัติงานของอาจารยแ เจาหนาที่ โดยการใชเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการทํางาน
และการสื่อสารระหวางหนวยงานได โดยมีการรวบรวมองคแความรูที่มีอยูในโครงการจัดตั้งฯ ซึ่งกระจัดกระจาย
อยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปๅนระบบ เพ่ือใหคณาจารยแทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรู
และพัฒนาตนเองใหเปๅนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหโครงการจัดตั้งฯ มี
ความสามารถในการแขงขันสูงสุด กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล ซึ่งมกีารแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในโครงการจัดตั้งฯ ใหดียิ่งขึ้น 
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โครงการจัดตั้งฯ จึงไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรู เกี่ยวกับปใญหา แนวทางแกไข การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ ในประเด็นความรู “ชั้นเรียนประกันคุณภาพ” เพ่ือใหคณาจารยแมีความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑแตัวบงชี้ของประกันคุณภาพ การมอบหมายงานประกัน และการเก็บขอมูลเอกสารหลักฐาน เพ่ือให
งายตอการคนหา เรียกดู ขอมูลหลักฐาน เมื่อมีการตรวจประกันคุณภาพ ซึ่งเปๅนการพัฒนาความรูมาเก็บบันทึก
ไวเปๅนลายลักษณแอักษร เปๅนแหลงขอมูลในศึกษาคนควา แลกเปลี่ยนความรู สะทอนใหเห็นถึงการการจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการงานอยางมีคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน  
การดําเนินการจัดการความรูเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษา “ชั้นเรียนประกันคุณภาพ” ได

นําเครื่องมือของการจัดการความรูในรูปแบบของการจัดกลุม การรวมตัวกัน ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางสม่ําเสมอ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดประเด็นความรูและเปูาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธแของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการเชิญคณะกรรมการประจําโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรแและเจาหนาที่ประจําโครงการจัดตั้งฯ จํานวน 12 คน ประกอบดวย ประธานโครงการจัดตั้งฯ รอง
โครงการจัดตั้งฝุายนโยบายและแผน รองโครงการจัดตั้งฝุายวิชาการและวิจัย รองโครงการจัดตั้งฝุายกิจการ
นักศึกษา หัวหนาสํานักงานโครงการจัดตั้งฯ อาจารยแประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและอาจารยแประจํา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ และเจาหนาที่ประจําโครงการจัดตั้งฯ เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู กําหนด
ประเด็นความรู และเปูาหมายการจัดการความรู คือ ประเด็น “ชั้นเรียนประกันคุณภาพ โดยตองการให
คณาจารยแและเจาหนาที่ สามารถสื่อสารขอมูล  การมอบหมายงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแกอาจารยแใน
โครงการจัดตั้งฯ และใหอาจารยแสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย แชรแขอมูลซึ่งกันและกัน เพ่ือลดภาระงานในการ
เรียกเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ เพ่ือใหสามารถอางอิงหลักฐานไดงาย เปูาหมายในการ
จัดการความรู คือ จํานวนหลักสูตรที่มีการใชเครื่องมืออยางนอย 2 หลักสูตร   

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปูาหมายที่จะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารจัดการ “ชั้น
เรียนประกันคุณภาพ” คือ อาจารยแและเจาหนาที่ในโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ 

3. แบงปในและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณแตรง (Tacit Knowledge) 
เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการประกันคุณภาพ เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปูาหมาย ไดแก คณาจารยแและ
เจาหนาทีข่องโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ เปๅนประจําทุกสัปดาหแที่ 1 ของเดือน ตั้งแต
ปีการศึกษา 2557-ปใจจุบัน  

4. รวบรวมความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ทั้งท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ที่เปๅนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปๅนระบบโดยเผยแพรออกมาเปๅนลายลักษณแอักษร  (Explicit 
Knowledge) ผานอีเมลแ และสังคมออนไลนแ Facebook ในกลุม CET@CPC.RMUTTO และในปใจจุบันก็เปๅน 
Line Group เพ่ือเปิดโอกาสใหกลุมเปูาหมายเลือกใชความรูที่ตองการได  
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5. นําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปีการศึกษา 2557 - ปีการศึกษา 2558 ที่เปๅนลายลักษณแ
อักษร และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณแตรงที่เปๅนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดย
มีการจัดทําเปๅนแผนปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
ผลการดําเนินการจัดการความรู  ดานประกันคุณภาพ “ชั้นเรียนประกันคุณภาพ” ไดรับการตอบรับ

จากอาจารยแประจําโครงการจัดตั้งฯ เปๅนอยางดี และชวยแบงเบาภาระงานของเจาหนาที่ในการตามเก็บ
เอกสารไดดีข้ึน การเขาถึงขอมูลไดงาย ซึ่งสามารถสรุปเทคนิคได ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2557 การประกันคุณภาพโดยใชเครื่องมือ Dropbox ชวยในการเก็บบันทึกขอมูล แชรแ
เอกสารตางๆ และในปีการศึกษา 2558 ไดมีปรับปรุง มาใชเครื่องมือ Google Drive เพราะขอมูลมีขนาดใหญ
ขึ้น และในปใจจุบันใชเครื่องมือ Google  Classroom มาชวยในการควบคุม ติดตาม โตตอบปใญหาระหวาง
บุคลากร 

ผลที่ไดจากการนําเทคนิคไปใช ทําใหการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูกอเปๅนเกิดประโยชนแตอ
องคแกรอยูในระดับดี สามารถแชรแเอกสารขอมูล และสามารถเปิดดูขอมูลไดงาย โดยขอยกตัวอยางผลการ
นําไปใช ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีที ่1 ประกันคุณภาพโดยใชเครื่องมือ Dropbox 
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ผลการน าไปใช้ 

ทําใหการเรียกดูหรือคนหาเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพทําใหงาย และอาจารยแสามารถเขามา

แกไขไฟลแขอมูล เพ่ิมไฟลแขอมูล ไดงาย 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีที่ 2 ประกันคุณภาพโดยใชเครื่องมือ Google Drive 

 



355 
 

ผลการน าไปใช้ 

สะดวกในการเก็บขอมูลจํานวนมาก งายในการเขาถึงขอมูลไดทุกที่ ที่มีอินเทอรแเน็ต เปๅนเครื่องมือที่

อาจารยแสามารถเขาใจไดงาย อาจารยแสามารถลงมือปฏิบัติไดงาย 

 

 

 
 

กรณีที่ 3 ประกันคุณภาพโดยใชเครื่องมือ Google  Classroom 
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ผลการน าไปใช้ 

 การมอบหมาย การควบคุม การติดตามงาน ที่มีการมอบหมายสามารถทําไดงาย และอาจารยแสามารถ

โตตอบคําถาม และ/หรืองานที่ไดรับมอบหมายไดตรงเวลา ซึ่งอาจารยแสามารถสงคําตอบไดทุกท่ีทุกเวลา 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ การจัดการความรูของโครงการจัดตั้งฯ เปๅนผลมาจากผูบริหารเห็น

ความสําคัญของการจัดการความรูและสงเสริมในการดําเนินการตางๆ คณาจารยแมีความตระหนักถึง

ความสําคัญในการนําเครื่องมือไปใชในการประกันคุณภาพ และเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ตลอดจน

คณะกรรมการการจัดการความรูไดใหความรวมมือในการดําเนิน กิจรรมการจัดการความรูและนําไปถายทอด

ยังคณาจารยแในสาขาวิชา 

ขั้นตอน/กระบวนการของชั้นเรียนประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) สรางช้ันเรียน 

2) เชิญอาจารยแเขาช้ันเรียน 

3) จัดการตัวบงช้ีประกันคณุภาพ 

4) สรางงาน 

5) กําหนดสง 

6) ตรวจสอบงาน 
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ปัญหา อุปสรรค  

การดําเนินงานจัดการความรูสวนใหญมาจากวัน เวลา ที่สามารถแลกเปลี่ยนความรูของคณะกรรมการ
จัดการความรูไมตรงกัน ทําใหคณะกรรมการมาแลกเปลี่ยนความรูไดไมสม่ําเสมอ  

แนวทางในการแก้ปัญหา 

1. สอบถามระยะเวลาในการนัดหมายครั้งถัดไปทุกครั้งที่มีการประชุม เพ่ือสรางความเขาใจที่ตรงกัน 
2. จัดการแลกเปลี่ยนความรูหลังจากการประชุมประจําโครงการจัดตั้งฯ  
3. มีชองทางอ่ืนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก Facebook กลุม และ Line กลุม ดวย 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) กิจกรรมการจัดการความรูไดสงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู แชรแประสบการณแ การ

นําไปใชและนํามาปรับปรุงแกไข เพ่ือใหไดเทคนิคที่ดีข้ึน ทําใหเกิดเปๅนองคแกรแหงการเรียนรู  

2) ชวยแบงเบาภาระงานประกันคุณภาพในการเก็บเอกสารหลักฐาน ซึ่งบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูล

เอกสารไดทุกท่ีทุกเวลา 

สรุป 
จากผลดําเนินการการแลกเปลี่ยนความรู ดานประกันคุณภาพ “ชั้นเรียนประกันคุณภาพ” ไดรับการ

ตอบรับของอาจารยแประจําโครงการจัดตั้งฯ เปๅนอยางดี และชวยแบงเบาภาระงานของเจาหนาที่ในการตาม
เก็บเอกสารไดดีขึ้น การเขาถึงขอมูลไดงาย ซึ่งสามารถสรุปเทคนิคไดดังนี้ ปีการศึกษา 2557 การประกัน
คุณภาพโดยใชเครื่องมือ Dropbox ชวยในการเก็บบันทึกขอมูล แชรแเอกสารตางๆ และในปีการศึกษา 2558 
ไดมปีรับปรุง มาใชเครื่องมือ Google Drive เพราะขอมูลมีขนาดใหญขึ้น และในปใจจุบันใชเครื่องมือ Google  
Classroom มาชวยในการควบคุม ติดตาม โตตอบปใญหาระหวางบุคลากรได และผลจากการนําเทคนิคไปใช 
ทําใหการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูกอเปๅนเกิดประโยชนแตอองคแกรอยูในระดับดี  สามารถแชรแเอกสาร
ขอมูล และสามารถเปิดดูขอมูลไดงาย  
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บทสรุป 

งานวิจัยถือเปๅนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ซึ่งตองมีการบริหารจัดการงานวิจัย
ที่มีคุณภาพและมีแนวทางการดําเนินงานที่เปๅนระบบ และมีกลไก สงเสริมสนับสนุน เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
การวิจัยมีประสิทธิภาพ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เปๅนสถาบันที่มีการจัดการศึกษาเฉพาะทางดาน
นาฏศิลปและดนตรี  ซึ่งมีความจําเปๅนตองมีการสงเสริมและพัฒนากระบวนการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษาที่
มีการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาศิลปนิพนธแ  มุงเนนใหนักศึกษาไดสรางงานวิจัย  นวัตกรรม  การเรียน
การสอนและงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมในแนวอนุรักษแและสรางสรรคแ  ทั้งยังสงเสริมใหนักศึกษา มี
ความสามารถและทักษะในการทําวิจัยดานนาฏศิลปและดุริยางคศิลป  พรอมทั้งใหตระหนัก ในจรรยาบรรณที่
ดีของนักวิจัย  

การจัดการความรูเรื่องการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานวิจัยของนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี มีกระบวนการขั้นตอนดําเนินงานโดยการประชุมกลุมยอยและการมีสวนรวมของบุคลากร อยางเปๅน
ระบบ  พบวา แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยของนักศึกษา เปๅนวิธีการที่สามารถสงเสริมและพัฒนาให
กระบวนการทํางานวิจัยของนักศึกษามีคุณภาพ โดยอาจารยแและนักศึกษาสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ไดแก 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการปฏิบัติงานวิจัย และขั้นตอนที่ 3 การเผยแพรผลงานวิจัยสู
สาธารณะ   

การนําองคแความรูที่ไดไปเปๅนแนวทางในการปฏิบัติงาน พบขอที่ควรพัฒนา ในการจัดเก็บขอมูล ให
นักศึกษาและอาจารยแผูปฏิบัติงานวิจัยไดประเมินและนําผลมาพัฒนาใหไดองคแความรูที่สมบูรณแตอไป โดยนํา
แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยของนักศึกษาเผยแพรใหกับวิทยาลัยนาฏศิลป ที่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศิลปนิพนธแ เพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนความรู และจัดกิจกรรมอบรมความรูดานการวิจัยใหนักศึกษา 
 

ค าส าคัญ: การดําเนินงาน  ประสิทธิภาพงานวิจัยของนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
 

Summary 
 The research is an important mission of Chanthaburi College of Dramatic Arts that 
needs to be managed with good quality, system and mechanism for efficiency researches. As 
Chanthaburi College of Dramatic Arts is a special institute in Thai Dance Drama and Thai 
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Classical Music, it has to encourage and develop the students to do the researches, 
especially in a subject called Art Thesis. The students have to be able to create innovations, 
learning processes and cultural researches in Thai Dance Drama and Thai Classical music. 
They also have to realize in research ethics.  

Knowledge management “The operation to increase efficiency of student’s 
researches at Chanthaburi Dramatic Arts College” has systematic procedures by holding a 
meeting in a small group and the personels have a part in. found that, the way to students’ 
operations could encourage and develop the procession to do their researches with quality. 
The researchers employed 3 steps:  

1. Preparation 
2. Performance 
3. Publishing 

 To operate according to the knowledge management might be developed so some 
data has to be collected further from teachers and students to compare and take the result 
to be complete knowledge. In addition, the operation to do researches was distributed to 
other College of Dramatic Arts to exchange the knowledge and to have research’s seminars 
for the students. 
Key words: Operation, Effective Research,  Students, Chanthaburi College of Dramatic Arts 
 

บทน า 
งานวิจัยของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี มุงเนนทางดานดนตรีไทย นาฏศิลปไทยและเปๅน

งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยหลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 ไดมีการเรียนวิจัยใน
รายวิชาศิลปนิพนธแ โดยมุงเนนใหผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยดานดุริยางคศิลปและนาฏศิลป รวมทั้งสราง
นวัตกรรม การเรียนการสอนหรือสรางงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมในแนวอนุรักษแ พัฒนาและสรางสรรคแ โดย
นําเสนอ ในรูปแบบงานวิจัยเชิงองคแความรูดานทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ รายวิชาดังกลาวมีวัตถุประสงคแเพ่ือให
นักศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ความหมาย หลักการ ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เนนการวิจัยทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับดุริยางควิทยา ทั้งยังสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถและ
ทักษะในการวางแผนและออกแบบการวิจัย  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และฝึกปฏิบัติการทําวิจัยดาน
นาฏศิลปและดุริยางคศิลป  พรอมทั้งใหตระหนักในจรรยาบรรณที่ดีของนักวิจัย  ซึ่งนักศึกษาไดตกผลึกองคแ
ความรูและประสบการณแที่ไดรับในรายวิชาออกมาเปๅนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคแ  

ดังนั้นเพ่ือใหงานวิจัยของนักศึกษามีประสิทธิภาพจึงสงเสริมโดยจัดเก็บองคแความรูจากอาจารยแที่มี
ความรูความสามารถในการทําวิจัยโดยเลือกประเด็นในการจัดเก็บคือการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
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งานวิจัยของนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตามกระบวนการ ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยของนักศึกษา 
นําขอมูลความรูที่ไดใหอาจารยแที่สอนวิจัยในรายวิชาศิลปนิพนธแ นําไปใชและนําผลมาพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป        

 

วิธีการด าเนินงาน 
การจัดการความรูเรื่องการดําเนินงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงานวิจัยใหกับนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป

จันทบุรี มีวิธีการตามขั้นตอนของกระบวนการจัดเก็บองคแความรู 7 ขั้นตอน ดังนี้   
1. การบงชี้ความรู แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจากอาจารยแผูสอนรายวิชาศิลปนิพนธแและอาจารยแ

ที่มีความรูดานวิจัย ประกอบดวย  
- อาจารยแผูสอนวิจัยและศิลปนิพนธแสาขาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา นางปทุมทิพยแ  กาวิล  
- ทีมงานวิจัย ไดแก นางธนันญภา  บุญมาเสมอ นางสาวธนพัต  ธรรมเจริญพงศแ นายสิงหแศึก  ยอด

เนรแกว  
- ประธานหลักสูตรนาฏศิลปไทยศึกษา นางสาวปิยาภรณแ  ประเสริฐ  
- หัวหนาภาควิชานาฏศิลป นางเพียงเพ็ชรแ  คมขํา   
จากนั้นคัดเลือกประเด็นองคแความรูรวมกัน โดยกําหนดหัวขอ คือ เรื่องการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพงานวิจัยใหกับนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  
2. การสรางและแสวงหาความรู โดยจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  สรุปประเด็นความรูจากการ

ระดมความคิด  และมีการคนควาความรูเพ่ิมเติมตามประเด็นที่ไดจากแหลงอ่ืน ๆ 
3. การจัดการความรูใหเปๅนระบบ  โดยรวบรวมขอมูลความรูที่ไดมาสรุปประเด็นองคแความรูที่

เกี่ยวของกับแนวปฏิบัติการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานวิจัยของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
ในรายวิชาศิลปะนิพนธแ นําความรูที่ไดรับรวบรวมในรูปแบบเอกสาร 
 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  โดยจัดการประชุมคณะกรรมการ KM เพ่ือรวมกันกลั่นกรอง
และรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยนําเสนอผานจอโปรเจคเตอรแ สรุปองคแความรูที่ได
นําเสนอแลกเปลี่ยนกับบุคลากรที่มีความรอบรูในการทําวิจัยเปๅนผูตรวจสอบและปรับแกใหมีความสมบูรณแ
ยิ่งขึ้น 
 5. การเขาถึงความรู เสนอองคแความรูตอที่ประชุมประจําเดือน จัดทําเอกสารประชาสัมพันธแ  เผยแพร
องคแความรูทางเว็บไซตแ 

6. การแบงปในแลกเปลี่ยนความรู  นําขอมูลองคแความรูแลกเปลี่ยนกันระหวางอาจารยแผูสอน อาจารยแ
ที่ปรึกษา อาจารยแที่ทําวิจัย และอาจารยแที่มีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งนักศึกษาที่เปๅนผูทําวิจัยในรายวิชาศิลปนิพนธแ  
โดยสรุปเปๅนองคแความรู ไดแก แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยของนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  เพ่ือนําไป
เปๅนแนวทางในการปฏิบัติงานวิจัยในรายวิชา ศิลปนิพนธแ มีการปฏิบัติอยางเปๅนขั้นตอน 3 ขั้น ไดแก ขั้นตอนที่ 
1 เตรียมการ ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการปฏิบัติงานวิจัย และข้ันตอนที่ 3 การเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณะ    
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 7. การเรียนรู  นําองคแความรูที่ไดรับจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงาน
วิจัยของนักศึกษา โดยอาจารยแผูสอนและนักศึกษานําขั้นตอนไปปฏิบัติ  สงผลใหมีความเขาใจสามารถ
ดําเนินการได งานสําเร็จรวดเร็วขึ้น ในบางขั้นตอนอาจตองนํามาพัฒนาใหมีความสมบูรณแยิ่งขึ้น 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การจัดการความรูเรื่องการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานวิจัยของนักศึกษา วิทยาลัย

นาฏศิลปจันทบุรี เปๅนกระบวนการที่นําไปใชรวมกับการสอนวิชาศิลปนิพนธแ ของอาจารยแและนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 เปๅนวิธีการที่สามารถสงเสริมและพัฒนาใหกระบวนการทํางานวิจัยของนักศึกษามีคุณภาพ โดยมีการจัดเก็บ
องคแความรู ขั้นตอน กระบวนการดําเนินงานจากอาจารยแที่สอนวิจัย อาจารยแที่ปรึกษางานวิจัย แลวนําขอมูล
มารวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือกลั่นกรองจนตกผลึกเปๅนองคแความรู จนกระทั่ งไดแนวปฏิบัติที่ดีเปๅนคูมือการ
ดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานวิจัยของนักศึกษา สงผลใหงานวิจัยประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพ  
สามารถนําองคแความรูมาใชใหเกิดประโยชนแตอสังคม สถาบันและนักศึกษา ไดเปๅนอยางดี โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานวิจัย ที่กําหนดใหตามลําดับกอน - หลัง เขาใจงาย การดําเนินงานรวดเร็วเปๅนไปตามแผน สามารถ
สงเลมวิจัยไดตามระยะเวลาที่กําหนด ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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2.  น าวารสารงานวิจัยของนักศึกษาขอเลข 
     มาตรฐานสากลประจ าวารสาร 

(ISSN)  
3.  ท าฐานข้อมูลงานวจิัยของนักศึกษา 

ขั้นตอนทีท่ี่ 

1 

ขั้นตอนที่ 2 

กระบวนการ

ขั้นตอนที่ 3 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่

แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยของ
นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
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สรุป  

การจัดการความรู เรื่อง การดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานวิจัยของนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี พบวา งานวิจัยของนักศึกษามุงเนนทางดานดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย เปๅนงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ดังนั้นเพ่ือใหงานวิจัยของนักศึกษามีประสิทธิภาพ จึงไดมีการจัดทําคูมือการดําเนินงานวิจัยสําหรับ
นักศึกษา เพ่ือนําไปเปๅนแนวทางในการปฏิบัติงานวิจัยในรายวิชาศิลปนิพนธแ สงผลใหประสบความสําเร็จของ
งานอยางมีคุณภาพ โดยมีการปฏิบัติ อยางเปๅนขั้นตอน 3 ขั้น ไดแก ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ ขั้นตอนที่ 2 
กระบวนการปฏิบัติงานวิจัย และขั้นตอนที่ 3  การเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณะ ดังนั้น การนําผลของการ
จัดการความรูไปเปๅนแนวทางในการปฏิบัติงานอาจพบขอที่ควรพัฒนา จึงตองมีการจัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติมจาก
นักศึกษาที่ปฏิบัติงานวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบและนําผลมาพัฒนาใหไดองคแความรูที่สมบูรณแตอไป  

 

บรรณานุกรม 

กระทรวงวัฒนธรรม. (2556).  คู่มือวิทยานิพนธ์และศิลปนิพนธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.  ระเบียบคณะ
ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑฺตพัฒนศิลป วาดวยการทําศิลปนิพนธแ ระดับปริญญาตรี.  

กระทรวงวัฒนธรรม. (2555). หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต. คณะศิลปศึกษา สถาบัน                             
บัณฑิตพัฒนศิลป.    

นิภา  ศรีไพโรจนแ. เอกสารประกอบค าสอนเรื่องประเภทของการวิจัย. เขาถึงไดจาก : www.watpon.cor 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป. (2554) คู่มือศิลปนิพนธ์. คณะศิลปศึกษา.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



364 
 

ประมวลภาพการจัดการความรู้ (KM) 
เรื่อง  การดําเนินงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงานวิจัยของนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
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การจัดการประชุมคณะกรรมการ KM ด้านการวิจัย 
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น าประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
มาน าเสนอในที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ 
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การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการ KM ด้านการวิจัย 

 

 

 

การจัดนิทรรศการ ผลงานศลิปะนิพนธ์ของนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
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การจัดกิจกรรมแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีปีท่ี 4 
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จังหวัดนครราชสีมา 

The innovative works of art made from lightweight concrete, reduce costs, 
increase profits, in Nong Sano Nakhon Ratchasima  
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ศตคุณ เดชพันธแ, จิระยุทธ  สืบสุข2 

1 อาจารยแ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรแและสถาปใตยกรรมศาสตรแ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2 ผูชวยศาสตราจารยแ สาขาวศิวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรแและสถาปใตยกรรมศาสตรแ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

E-mail: chudapak.de@rmuti.ac.th1, rc_statics@hotmail.com2, j.suebsuk@gmail.com2 

บทสรุป 

การบริการวิชาการแกชุมชนหนองโสนในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ นําปใญหาของชาวบานชุมชน
หนองโสน คือ ผลิตภัณฑแสินคามีน้ําหนักมาก มากําหนดเปๅนประเด็นสําคัญที่สมาชิกกลุมไดนํามาคนหาและ
รวบรวมองคแความรูพบวา องคแความรูที่สําคัญที่จะทําใหสินคามีน้ําหนักลดลง ไดแก การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต และพัฒนาสัดสวนผสมใหม ซึ่งกระบวนการดําเนินงานในครั้งนี้มี 6 ขั้นตอน  ไดแก 1. สํารวจความ
ตองการของชุมชน 2. กําหนดประเด็นการจัดการความรู คือ การลดน้ําหนักของผลิตภัณฑแสินคา สราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาชุมชนหนองโสน จ.นครราชสีมา  3. คนหาความรูจากตัวบุคคลไดแกอาจารยแในสาขา
วิศวกรรมโยธา จากผลงานวิจัย และจากการใหบริการวิชาการแกสังคม 4. รวบรวมองคแความรู เคล็ดลับ เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาสัดสวนผสมใหม ที่จะสงผลทําใหน้ําหนักของสินคาลดลง  5. นําองคแ
ความรู  วิธีการ เคล็ดลับ ไปเผยแพรไปใชประโยชนแใหใหกับชุมชนหนองโสน จังหวัดนคราชสีมา  6. จัดทํา
รายงาน รวบรวมองคแความรูเผยแพร 

ผลจากการนําองคแความรูไปใชประโยชนแ พบวา การนําน้ํายาโฟมฉีดพนผสมเขากับมอรแตารแจะทํา
ใหเกิดฟองอากาศในคอนกรีตเมื่อคอนกรีตแข็งตัวจะกลายเปๅนชองวางอากาศ (air void) ที่มีขนาดเล็ก จะทํา
ใหปริมาตรคอนกรีตเพ่ิมขึ้น และน้ําหนักจะลดลง โดยสัดสวนผสมที่เหมาะสม คือ ปูนซีเมนตแ:ทราย:น้ํา:น้ํา
ยาโฟม : 1:1.2:0.56:(40%) ผลการดําเนินงาน พบวา คุณสมบัติดานกายภาพของผลิตภัณฑแสินคามีความ
แข็งแรง ทนทาน ไมแตกราว ไมบิดเบี้ยว ลวดลายคมชัดตามแบบหลอ ปริมาณการใชวัสดุลดลง รอยละ 41.5  
ความหนาแนนลดลงรอยละ 44.7 และคาขนสงลดลงรอยละ 42.9 และกําไรเพิ่มขึ้นกวารอยละ 50 

ค าส าคัญ: นวัตกรรม  คอนกรีตมวลเบา 

mailto:rc_statics@hotmail.com
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Summary  

 The purpose of academic service is to solve problems of product with heavy weight. 
Then the problem is to determine the key issues. The group brought together the 
knowledge and experience the knowledge and experience that is the key to make products 
with lower weight by improving manufacturing processes and developing new composition 
The procedure could be divided into six ster: 1. to Survey the needs of the community 2. To 
determine The issue of knowledge management by reducing the weight of the product. 
Adding value to local products Nong Sano, Nakhon Ratchasima. 3. To find the knowledge 
from lecturers in civil engineering by conxidering their publication and academic service, in 
civil engineering. Cognitive research. And from providing services to the society 4. to Gather 
knowledge tips to improve the manufacturing process. The weight of the product will result 
in reduced cognitive 5. to use a trick to spread to the community Nong Sano. Nakhon 
Ratchasima  6. To prepare report and dissemination of knowledge 

 The result of the implementation in dicated that. To take advantage of the 
knowledge that the introduction of spray foam mixed with mortar will cause bubbles in the 
concrete. When the concrete hardens, it becomes a small air gap. Then it makes concrete 
volume increase. Also the weight of the concrete is reduced. The suitable prorosition is 
mixing ratio of cement: sand: water: foam: 1: 1.2: 0.56 : (40%). the results showed that the 
physical properties of the product, its durability is not distorted pattern sharp crack as 
formwork. Consumption fell by 41.5 percent and 44.7 percent lower than the density value 
shipments decreased 42.9 percent and profits incredsed 50 percent. 

Key words:  Innovative,  Lightweight concrete 

บทน า 

หนองโสน เปๅนหมูบานหนึ่งในอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อาชีพหลักของชาวบานคืองานหลอ
หินทราย งานฝีมือของบานหนองโสนเปๅนหนึ่งหมูบาน OTOP เพ่ือการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา จาก
เดิมชาวบานนําปูนซีเมนตแ หินทรายและน้ํามาผสมกัน แลวเทลงในแบบหลอ ทิ้งไวใหแหงแลวนําไปลางทํา
ความสะอาด เรียกชิ้นงานวา “ผลิตภัณฑแหลอหินทราย” โดย ทําเปๅนรูปทรงตางๆ เชน ชาง มา ปลา โคมไฟ 
สะพาน แผนติดผนังหลอรูปนางวรรณคดี จิ๊กซอวแติดผนังรูปตางๆ และงานหลอขนาดใหญ เชน รูปยักษแ พระ 
และพญานาค เปๅนตน 



371 
 

 

ภาพที่ 1  สินคาดั้งเดิมของชุมชนหนองโสน 

จากการลงพ้ืนที่สํารวจความตองการของชุมชนหนองโสน พบวา ปใญหาและอุปสรรคของชาวบานคือ
ผลิตภัณฑแมีน้ําหนักมาก ไมสามารถสรางความแตกตางของสินคาได สินคาประเภทเดียวกันมีการผลิตเปๅน
จํานวนมาก ทําใหไมมีความโดดเดนและขายไดราคาต่ํา กระบวนการผลิตไมทันสมัย ลดตนทุนไมได เพ่ิม
ประสิทธิภาพและจํานวนยาก จึงเปๅนประเด็นความทาทายในการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน และการ
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา เปๅนโจทยแผลักดันใหอาจารยแในสาขาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตรแและสถาปใตยกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดนําองคแความรูจาก
งานวิจัยเพื่อไปเผยแพรและนําความรูไปใชในชุมชนทองถิ่นใหเกิดประโยชนแ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน สราง
ความแตกตาง สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา  

วิธีการด าเนินงาน 

จากประเด็นปใญหาของชาวบานชุมชนหนองโสนเปๅนโจทยแประเด็นในการจัดการความรูในครั้งนี้ ซึ่งมี
วัตถุประสงคแเพ่ือนําองคแความรูไปปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาสัดสวนผสมใหม เพ่ือให ผลิตภัณฑแ
สินคาของชาวบานชุมชนหนองโสนมีน้ําหนักเบา ซึ่งจะสงผลใหลดตนทุนการผลิตและการขนสง เพ่ิมผลกําไร 
สรางขีดความสามารถในการแขงขัน และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา มีวิธีการดําเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนหนองโสน 
 

1. สํารวจความตองการของชุมชน 
1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธากําหนดชุมชนเปูาหมาย คือ ชุมชนหนองโสน หมูบานผลิตสินคา OTOP 

ของจังหวัดนครราชสีมา 
1.2 สํารวจความตองการของชุมชนหนองโสน โดยการสัมภาษณแนายกองคแการบริหารสวนตําบล ปลัด

องคแการบริหารสวนตําบล นักพัฒนาชุมชน และเจาของกิจการรานคาในชุมชน พบปใญหาและ
อุปสรรคของชุมชนดังนี้ 

• ผลิตภัณฑแสินคามีน้ําหนักมาก 

• ไมสามารถสรางความแตกตางของสินคาได 

• สินคาประเภทเดียวกันมีการผลิตเปๅนจํานวนมาก ทําใหไมมีความโดดเดนและราคาต่ํา 

• กระบวนการผลิตไมทันสมัย 

• ลดตนทุนไมได 

• เพ่ิมประสิทธิภาพและจํานวนยาก 

1. ส ารวจความต้องการของชมุชน 

2. ก าหนดประเดน็การจดัการความรู้ 
คือ การลดน า้หนกัของผลติภณัฑ์สนิค้า 
สร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัสนิค้าชมุชนหนอง

โสน จ.นครราชสีมา  

3. ค้นหาความรู้จากตวับคุคลได้แก่
อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมโยธา จาก
ผลงานวิจยั และจากการให้บริการ

วิชาการแก่สงัคม 

4. รวบรวมองค์ความรู้ เคลด็ลบั เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการผลติ และพฒันา
สดัสว่นผสมใหม่ ท่ีจะสง่ผลท าให้

น า้หนกัของสนิค้าลดลง 

5. น าองค์ความรู้  วิธีการ เคลด็ลบั ไป
เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ให้กบัชมุชน
หนองโสน จงัหวดันคราชสีมา 

6. จดัท ารายงาน รวบรวมองค์ความรู้
เผยแพร่ 
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2. กําหนดประเด็นการจัดการความรู คือ การลดน้ําหนักของผลิตภัณฑแสินคา สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา
ชุมชนหนองโสน จ.นครราชสีมา  

อาจารยแในสาขาวิศวกรรมโยธาประชุมทบทวนผลการสํารวจความตองการและนําความตองการ
ของชุมชนกลุมเปูาหมายมากําหนดโจทยแประเด็นคือ การลดน้ําหนักของผลิตภัณฑแสินคา สราง
ความแตกตาง ใหกับสินคาชุมชนหนองโสน 

2.1 จัดทําแผนการบริการวิชาการ 
2.2 จัดทําโครงการเสนอของบประมาณ 

3. คนหาความรูจากตัวบุคคลไดแก อาจารยแในสาขาวิศวกรรมโยธา และความรูจากผลงานวิจัย และจากการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม 

3.1 พบวา อาจารยแในสาขาวิศวกรรมโยธามีประสบการณแและความเชี่ยวชาญดานคอนกรีตมวลเบา 
อาจารยแมีประสบการณแจากการเปๅนที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑแ
คอนกรีต อาจารยแเปๅนผูเชี่ยวชาญของกระทรวงอุตสาหกรรม และมีผลงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนแแลว รวมทั้งองคแความรูจากการใหบริการวิชาการแกชุมชนที่ผานมาสามารถนําไป
ประยุกตแใชในการพัฒนาผลิตภัณฑแสินคาของชุมชนหนองโสนได ซึ่งอาจารยแเหลานี้เปๅนขุมความรู
ที่สามารถถายทอดความรูและนําองคแความรูไปใชใหเกิดประโยชนแตอชุมชนหนองโสน  

3.2 อาจารยแที่มีประสบการณแตรงและมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของมารวมกลุมเพ่ือเลาประสบการณแ
ตรงและถายทอดความรู และสกัดองคแความรู พบวา องคแความรูที่ตองนําไปใชประโยชนแ คือ ตอง
ปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาสัดสวนผสมใหม ซึ่งจะสงผลใหลดตนทุน เพ่ิมผลกําไร ใหกับ
สินคาชุมชนหนองโสนไดอยางยั่งยืน  

3.3 คนหาองคแความรูจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการแกสังคมท่ีผานมาวามีเรื่องใดบางที่เกี่ยวของ
และสามารถนําไปใชประโยชนแ พบงานวิจัยที่เกี่ยวของ เรื่องการประยุกตแใชคอนกรีตมวลเบา
ระบบเติมฟองอากาศในงานผนังหลอในที่  

 
4. รวบรวมองคแความรู เคล็ดลับ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาสัดสวนผสมใหม ที่จะสงผลทําให

น้ําหนักของสินคาลดลง 
ที่ผานมากระบวนการผลิตผลิตภัณฑแรูปยักษแ ดั้งเดิมชาวบานใชปูนซีเมนตแ ทราย และน้ํา ผสมกันใน

สัดสวน 1:1.44:0.4 พบวา ปริมาตร 1 ลูกบาศกแเมตร ผลิตภัณฑแรูปยักษแมีน้ําหนักประมาณ 2 ตัน  ซึ่งจะมี
อุปสรรคในการจําหนวย คือ คาขนสงแพงเพราะน้ําหนักมาก ตองเชารถเครนในการขนยายแตละครั้ง ใช
แรงงานคนประมาณ 5 คน ตองใชรถบรรทุกหลายเที่ยวเนื่องจากบรรทุกจํานวนมากตอครั้งไมไดเพราะน้ําหนัก
พิกัดรถบรรทุก ซึ่งจากประเด็นดังกลาว สมาชิกกลุมไดรวบรวมและสกัดองคแความรูที่เกี่ยวของเพ่ือนํามา
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาสัดสวนผสมใหม  
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เคล็ดลับในการดําเนินงานครั้งนี้คือ การออกแบบสัดสวนผสมใหมีน้ําหนักเบา แตยังคงความแข็งแรง 
ทนทาน มีความสวยงาม ทํางานงาย โดยไดนําน้ํายาโฟมฉีดพนผสมเขากับมอรแตารแจะทําใหเกิดฟองอากาศใน
คอนกรีตเมื่อคอนกรีตแข็งตัวจะกลายเปๅนชองวางอากาศ (air void) ที่มีขนาดเล็ก จะทําใหปริมาตรคอนกรีต
เ พ่ิมขึ้น และน้ํ าหนักจะลดลง โดยสัดสวนผสมที่ออกแบบ คือ ปูนซี เมนตแ :ทราย :น้ํ า :น้ํ ายาโฟม : 
1:1.2:0.56:(40%) (สมมาตร และคณะ, 2556)  รวมทั้งตองเตรียมวัสดุ อุปกรณแและแรงงานใหเพียงพอ
เหมาะสมเพื่อดําเนินการขึ้นรูปผลิตยักษแ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 วัสดุ อุปกรณแ และแรงงาน การผลิตสินคารูปยักษแ 

วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน 
-ปูนซีเมนตแ 
-ทราย 
-น้ํา 
-น้ํายาโฟม 

-เครื่องผสม 
-เครื่องฉีดโฟม 
-ปใ่มลม 
-ถังตวง 
-ตาชั่ง 
-แบบหลอ 

- 3 คน 

 
5. นําองคแความรู  วิธีการ เคล็ดลับ ไปเผยแพรไปใชประโยชนแใหกับชุมชนหนองโสน จังหวัดนครราชสีมา 

• จัดทําโครงการบริการวิชาการตามแผนที่ไดกําหนดไว 

• ติดตอประสานงานนัดหมายกับองคแการบริหารสวนตําบล และชาวบานในชุมชนเพ่ือกําหนดวันไป
อบรมใหความรู จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดานวิชาการกับองคแการบริหารสวนตําบลเพ่ือ
รวมมือกันในการดําเนินโครงการหรือจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน จัดทํา
กําหนดการ 

• ขออนุมัติโครงการ 

• จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและผูเขารวมโครงการ โดยใหนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธามี
สวนรวมในการออกใหบริการวิชาการแกชุมชน เพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรู ทักษะ และ
ประสบการณแใหกับนักศึกษา 

• จัดโครงการบริการวิชาการ โดยอบรมใหความรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพ่ือใหผูเขารับการ
อบรมสามารถนําความรูไปปฏิบัติงานไดจริง  
เคล็ดลับขั้นตอนการปฏิบัติ กระบวนการผลิต การข้ึนรูป ผลิตรูปยักษแ  
1. เตรียมวัสดุ ไดแก ปูนซีเมนตแ ทราย น้ํา น้ํายาโฟม 
2. เตรียมอุปกรณแ ไดแก เครื่องผสมปูน เครื่องฉีดโฟม ปใ่มลม ถังตวงโฟม ถังตวงทราย ตาชั่ง  

แบบหลอ 
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3. ทําความสะอาดแบบหลอรูปยักษแ ติดตั้งอุปกรณแยึดใหแนน ปูองกันการรั่วซึมของมอรแตารแ 
4. นําปูนซีเมนตแตามปริมาณท่ีกําหนดใสในเครื่องผสมปูน  
5. เติมน้ําตามปริมาณที่กําหนด 
6. ใสทรายตามปริมาณที่กําหนดผสมกับปูนซีเมนตแและน้ํา ผสมใหเปๅนเนื้อเดียวกัน 
7. เปิดปใ่มลม อุนเครื่องใหแรงดันเครื่องอยูที่ระดับ 6 บารแ 
8. ผสมน้ํายาโฟมปริมาณ 0.65 ลิตรกับน้ําปริมาณ 26 ลิตร จากนั้นเทลงใน เครื่องฉีดโฟม 

ทดสอบฉีดพนโฟมเพ่ือตรวจสอบปริมาณโฟมที่ออกมา 
9. ฉีดน้ํายาโฟมผสมกับปูนซีเมนตแ ทราย และน้ํา ผสมใหเปๅนเนื้อเดียวกันประมาณ 3 นาที 
10. เทคอนกรีตเขาแบบหลอ 
11. ทิ้งไว 24 ชม. แลวถอดแบบหลอ 
12. นํามาตกแตงสีสันใหสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 กิจกรรมโครงการบริการวิชาการเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนหนองโสน 
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6. จัดทํารายงาน รวบรวมองคแความรูเผยแพร 
ทํารายงานสรุปองคแความรูเพ่ือนําไปใชประโยชนแสงสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเผยแพรใหกับกลุมเปูาหมาย

และผูสนใจ 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

การนําองคแความรูจากกระบวนการการจัดการความรูของอาจารยแในสาขาวิศวกรรมโยธาคณะ
วิศวกรรมศาสตรแและสถาปใตยกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไปเผยแพรใหความรูใน
การบริการวิชาการแกชุมชนหนองโสน ผลการดําเนินการ ดานการนําองคแความรูไปใชประโยชนแคือ ปรับปรุง
กระบวนการผลิตและออกแบบพัฒนาสัดสวนผสมใหม สําหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑแรูปยักษแ โดยเพ่ิมน้ํายาโฟมผสม
เพ่ิมลงในมอรแตารแเพ่ิมทําใหเกิดฟองอากาศในคอนกรีตซึ่งจะทําใหคอนกรีตมีน้ําหนักลดลง โดยออกแบบ
สัดสวนผสม คือ ปูนซีเมนตแ:ทราย:น้ํา:น้ํายาโฟม : 1:1.2:0.56:(40%) (สมมาตร และคณะ, 2556)  ผลที่ไดเมื่อ
เทียบกับสัดสวนผสมเดิม พบวา การไหลเขาแบบหลอไดดีกวาสูตรเดิม สงผลใหลวดลายสวยงาม มีความ
แข็งแรง ไมเปราะ ไมแตกราว ไมบิดเบี้ยว ปริมาณการใชวัสดุลดลง คือ ปริมาณปูนซีเมนตแลดลงรอยละ 43 
ทรายลดลงรอยละ 52.6 น้ําลดลงรอยละ 26.4  ความหนาแนนลดลงรอยละ 44.7 และถึงแมจะเพ่ิมน้ํายาโฟม 
รอยละ 100 จํานวน 400 ลิตร (โดยปริมาตร) แตเมื่อคิดราคาน้ํายาโฟมแลวราคา 68 บาท ซึ่งไมสงผลกระทบ
ตอตนทุนโดยรวม  

พิจารณาตนทุนวัสดุ พบวา สูตรเดิมตนทุนคาวัสดุ  2,995 บาท สูตรปรับปรุงใหมตนทุนคาวัสดุ 1,750 
บาท ลดลงรอยละ 41.5 และเดิมคาขนสงตอเที่ยวประมาณ 7,000 บาท บรรทุกยักษแได 2 ตัว ปใจจุบันใชสูตร
ปรับปรุงใหมยักษแมีน้ําหนักลดลง รอยละ 44.7 สามารถบรรทุกตอเที่ยวได 3.5 ตัว เฉลี่ยประมาณ 4,000 
บาท/เที่ยว รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสัดสวนผสม ตนทุนวัสดุ และคาขนสง ของสูตรเดิมและสูตรปรับปรุงใหม 

สัดส่วน
ผสม/m3 

opc 
(kg) 

sand 
(kg) 

water 
(kg) 

Vfoam  
(lit) 

Density 
(kg/m³) 

รวม
ต้นทุน
วัสดุ 

ค่า
ขนส่ง 

สูตรเดิม 
1:1.44:0.4 788 1,135 314   2,238 2,995 7,000 

สูตรปรับปรุงใหม 
1:1.2:0.56:(40%)   449 538 231 400 1,238 1,750 4,000 

ร้อยละ -43.0% -52.6% -26.4% +100% -44.7% -41.5% -42.9% 
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงปริมาณการใชวัสดุ 

 
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

เจาของกิจการรานคาและชาวบานชุมชนหนองโสนที่เขารวมโครงการพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑแสินคา
มาก เนื่องจากความหนาแนนลดลง รอยละ 44.7 สินคามีความแปลก แตกตาง มีลวดลายขึ้นรูปคมชัด เดิมตอง
ใชเสียคาใชจายในการเชารถเครนในการเคลื่อนยาย ปใจจุบันสามารถใชแรงงานเพียง 2 คน ก็เคลื่อนยายได 
รถบรรทุกขนสงไดจํานวนมากขึ้น สงผลใหไดกําไรเพ่ิมขึ้นกวารอยละ 50  และคุณสมบัติดานกายภาพของ
ผลิตภัณฑแสินคามีความแข็งแรง ทนทาน ไมแตกราว ไมบิดเบี้ยว ลวดลายคมชัดตามแบบหลอ สงผลใหเพ่ิม
ศักยภาพในการแขงขัน ชุมชนมีรายได มีความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลส าเร็จ 

• รูความตองการ ความคาดหวัง ของชุมชน 

• สามารถตอบสนองความตองการ ความหวังของชุมชน 

• อาจารยแมีประสบการณแตรงและมีความเชี่ยวชาญ 

• องคแความรูจากงานวิจัยที่สามารถนําไปปรับประยุกตแใชประโยชนแ 

• น้ํายาโฟมสําหรับผลิตคอนกรีตมวลเบา 

• ความหนาแนนลดลง น้ําหนักลดลง 

• คิดคน ปรับประยุกตแ เพ่ือทําใหเกิดการปรับปรุง และสรางนวัตกรรมใหม 

• การประสานความรวมมือของหนวยงานในมหาวิทยาลัยกับองคแการบริหารสวนตําบลและ
ชาวบานในชุมชน 

 

-43.00% -52.60% 

-26.40% 

100% 

-44.70% -41.50% -42.90% 

opc sand water Vfoam Density รวมตนทุนวัสด ุ คาขนสง 
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ปัญหาและอุปสรรค 
ปใญหาและอุปสรรคของชาวบานชุมชนหนองโสนจํานวนหนึ่งคือขาดแคลนเงินทุนที่จะนําไปซื้อ

อุปกรณแที่ตองใชในกระบวนการผลิต คือ เครื่องฉีดโฟมและปใ่มลม หากชาวบานเหลานั้ นขายสินคาที่เปๅนชิ้น
เล็กๆ เชน ของที่ระลึกรูปทรงตางๆ ที่ขายในราคาถูก อาจตองใชระยะเวลาในการคืนตนทุนคาอุปกรณแ  แตถา
หากสินคาหรือผลิตภัณฑแที่มีขนาดใหญและน้ําหนักมากก็คุมคากับการลงทุน รายละเอียดปใญหาและอุปสรรค
และแนวทางแกไข ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ประเด็นปใญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข 

ประเด็น ปใญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 
ตองมีอุปกรณแท่ีใชใน
กระบวนการผลิตเพ่ิมข้ึน 2 
รายการ ไดแก  ปใ็มลม และ 
เครื่องฉีดโฟม 

ตองซื้ออุปกรณแเพ่ิม 2 
รายการ ตนทุนประมาณ 
15,000 บาท 

ควรประยุกตแใชกับสินคาที่มี
ขนาดกลางและขนาดใหญ 

 
สรุป 

จากผลการสํารวจความตองการของชุมชนหนองโสน พบวาประเด็นปใญหาสินคามีน้ําหนักมาก
ประมาณ 2 ตัน/ชิ้น สงผลกระทบตอการขนยาย และการขนสงทําใหมีตนทุนและคาใชจายสูง แลวนําไปสู
ประเด็นในการนําองคแความรูจากผูมีประสบการณแตรงคืออาจารยแและองคแความรูจากผลงานวิจัย จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู สกัดความรู แลวนําไปใชประโยชนแโดยออกใหบริการวิชาการแกชุมชนหนองโสน โดยการนํา
องคแความรูไปปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาสัดสวนผสมใหม เพ่ือใหสินคามีน้ําหนักเบา ซึ่งเคล็ดลับที่
สงผลใหประสบความสําเร็จในการจัดการความรูครั้งนี้คือ มีผูมีประสบการณแตรงที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งได
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและออกแบบพัฒนาสัดสวนผสมใหมโดยการเพ่ิมน้ํายาโฟม เพ่ือทําใหคอนกรีตเกิด
ฟองอากาศทําใหคอนกรตีมีน้ําหนักเบาแตยังคงความแข็งแรง สวยงาม ทํางานไดงายขึ้น สงผลใหลดตนทุนวัสดุ
และคาขนสง การพัฒนาตอยอดในอนาคตหากเพ่ิมเติมดานสีสันของผลิตภัณฑแเชน เติมสีฝุุนลงในสวนผสมของ
วัสดุเพื่อเพ่ิมความสวยงามและลดระยะเวลาไดอีกดวย 

ทั้งนี้ ควรระมัดระวังในการตวงวัสดุผสมตองไดปริมาณตามที่ไดออกแบบไว เนื่องจากเปๅนปใจจัยสําคัญ
ที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพของสินคา  

บรรณานุกรม 
สมมาตร และคณะ. 2556. “การประยุกตแใชคอนกรีตมวลเบาระบบเติมฟองอากาศในงานผนังหลอในที่.” 

ปริญญานิพนธแ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรแและสถาปใตยกรรมศาสตรแ, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
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บทสรุป 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาฐานความรู เพ่ือ
มุงสูสถาบันแหงการเรียนรู ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหมีความโดดเดน บงบอกถึงความเปๅนอัตลักษณแของบัณฑิต
ลูกเจาฟูาจักรพงษภูวนารถ โดยไดดําเนินการรวบรวมองคแความรูที่มีอยูทั้งในและนอกสถาบัน  ซึ่งกระจัด
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาจัดการใหเปๅนระบบ   เพ่ือใหคณาจารยแในสถาบันสามารถเขาถึงความรู
และพัฒนาตนเองใหเปๅนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดกําหนดประเด็นความรู เปูาหมาย
ของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธแของคณะ กําหนดบุคลากรกลุมเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู
และทักษะดานการเรียนการสอน แบงปในและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณแตรง 
ผานเว็บไซตแ และสื่อสังคมออนไลนแ   ใหสามารถคนหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนการสอน เผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปูาหมาย รวบรวมความรู จัดเก็บความรู และการเขาถึงขอมูล 

จากผลดําเนินการการแลกเปลี่ยนความรู โดยตองการใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู มีการคิดวิเคราะหแ
และแกไขปใญหา รวมถึงการมีทักษะการปฏิบัติ และมีการนําเทคนิคไปใชในการเรียนการสอน สามารถจัด
อันดับการนําไปใช ไดดังนี้ เทคนิคการสอนโดยใชสื่อดิจิทัล กับ ความรู การเรียนรู มีการนําไปใชเปๅนอันดับ 1 
คิดเปๅนรอยละ 61.54 เทคนิคการสอนแบบทํางานเปๅนกลุม มีการนําไปใชเปๅนอันดับ 2 คิดเปๅนรอยละ 38.46 
การประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีการนําไปใชเปๅนอันดับ 3 คิดเปๅนรอยละ 30.77 เทคนิคการสอน
โดยใช Social Network มีการนําไปใชเปๅนอันดับ 3 คิดเปๅนรอยละ 30.77 เทคนิคการสอนโดยใช Mapping มี
การนําไปใชเปๅนอันดับ 4 คิดเปๅนรอยละ 23.08 เทคนิคการสอนโดยใชบทบาทสมมติ มีการนําไปใชเปๅนอันดับ 
5 คิดเปๅนรอยละ 15.38 จากการนําไปใชทําใหอาจารยแไดพัฒนาเทคนิคการสอนเพ่ือใหสอดคลองกับผูเรียน 
และทําใหผูเรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น ซึ่งสงผลใหการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูในภาพรวมกอเกิด
ประโยชนแตอองคแกรอยูในระดับดี 

 

ค าส าคัญ: การจัดการความรู  การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  สื่อดิจิทัล  แผนที่ความคิด  

mailto:orawan.m@cpc.ac.th
mailto:Waranya_dat@cpc.ac.th
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Summary  

         The Faculty of Business Administration and Information Technology has focused on 
the creation and development of knowledge for graduate practitioners. There is gathering 
knowledge within and outside the institution, in from people or document for system 
management. The focus group for development of knowledge about learning by sharing and 
exchange knowledge, tacit knowledge on website and social media is used. The target staff 
can access knowledge and apply to teaching. 

The results of it knowledge management consist of thinking, resolving a of problem, 
practical skills, and techniques for teaching. The ranking of technique was found that: firstly, 
technique of digital learning and knowledge learning are the best 61.54 percent. The second  
technique is work group or 38.46 percents, the third order are assessment for 21st Century 
learning and social network 30.77 percent the forth is mapping technique or 23.08 percent. 
Finally, technique of role playing is 15.38 percent. Teachers have developed teaching 
techniques to consistent with student and there are interested in learning more. As a result, 
the implementation of knowledge management is the overall benefit an organization and it 
is a good level interpreted as. 
  

Key words: Knowledge management, the 21st Century Learning, Digital learning, Mapping  
 

บทน า 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ มีพันธกิจทางดานวิชาการ การพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในแตละปีการศึกษามีบุคลากรไดรับการบรรจุเขาทํางานใหมอยางตอเนื่อง บุคลากร
ใหมตองมาเรียนรูงานและตองใชเวลาในการศึกษาใหเขาใจในวิธีการทํางาน และลักษณะงานแตละภารกิจตอง
ใชทักษะ และความรูความชํานาญหลายดานในการปฏิบัติงาน เชน ความรูทางวิชาการ และการวิจัย ทาง
คณะฯ จึงตองการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเปๅนการถายทอดประสบการณแการทํางาน และแลกเปลี่ยน
ปใญหา อุปสรรคในการทํางาน และการปรับเปลี่ยนแกไข อีกทั้งเทคโนโลยีในปใจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว จึงตองมีการปรับเทคนิคการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนตอผูเรียน ผลิตบัณฑิตใหสามารถรองรับกับ
การประกอบอาชีพในปใจจุบัน และสามารถใชเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานหรือการสื่อสาร
ระหวางองคแกรได 

คณะบริหารฯ ไดใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาหนวยงานฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
เพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคแความรูที่มีอยูในสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปๅนระบบ เพ่ือใหคณาจารยแทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเอง
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ใหเปๅนผูรู รวมทัง้ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหคณะบริหารฯ มีความสามารถในการแขงขัน
สูงสุด กระบวนการบริหารจัดการความรูในคณะบริหารฯ ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน  การกําหนดแนวปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัยฯ ใหดียิ่งขึ้น 

คณะฯ จึงไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยนองคแความรู ดานการเรียนการสอน ในประเด็นความรู การผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ  เพ่ือใหคณาจารยแมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิควิธีการสอนเพ่ือไปพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปๅนสําคัญ   ซึ่งเปๅนการ
พัฒนาองคแความรูจากการจัดการความรูจากปีที่ผานมา เก็บบันทึกไวเปๅนลายลักษณแอักษร เปๅนแหลงขอมูลใน
การศึกษาคนควา แลกเปลี่ยนความรู ทําใหหนวยงานเปๅนแหลงแหงการเรียนรูและพัฒนาตลอดเวลา 

วิธีการด าเนินงาน  

การดําเนินการจัดการความรูเกี่ยวกับ “ดานการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ” ไดใช
เครื่องมือของการจัดการความรูในรูปแบบของการจัดกลุม การรวมตัวกัน ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
พบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางสม่ําเสมอ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดประเด็นความรูและเปูาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธแของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดานการ
เรียนการสอน โดยมีการเชิญผูเชี่ยวชาญทางดานการเรียนการสอน จํานวน 20 คน ประกอบดวย อาจารยแ
ประจําสาขาทั้งหมด 10 สาขาวิชา จํานวนสาขาละ 2 คน ไดแก สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธแ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีโลจิสติกสแและการจัดการระบบขนสง  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู กําหนดประเด็นความรู และเปูาหมาย
การจัดการความรู คือ ประเด็น “ดานการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ” โดยตองการใหผูเรียนรูจัก
แสวงหาความรู มีการคิดวิเคราะหแและแกไขปใญหา สามารถนํามาปฏิบัติงานไดจริง   ซึ่งเปูาหมายในการ
จัดการความรู คือ มีจํานวนของสาขาวิชาฯ อยางนอย 5 สาขาวิชา ที่ไดนําเทคนิคการเรียนการสอนไปใชใน
การพัฒนากลยุทธแการสอน  

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปูาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ ประกอบดวยคณาจารยแที่มีประสบการณแการสอน จํานวน 20 คน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเปๅนจํานวน 8 
ครั้ง พรอมกับมีการเชิญผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณแทางดานเทคนิคการเรียนการสอน การเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 และการวัดผลประเมินผล ทั้งในภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ทาน ไดแก 
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ผู้แลกเปลี่ยนภายใน   
 

1. ผูชวยศาสตราจารยแสุรียแวรรณ  เมณฑากานุวงษแ  รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แลกเปลี่ยนในหัวขอเรื่อง “แนวทางการสรางองคแความรูและการ
เรียนรูในศตวรรษที่  21” ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 

  ผู้แลกเปลี่ยนภายนอก 
1. รองศาสตราจารยแยืน ภูวรวรรณ ที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรแ 

แลกเปลี่ยนในหัวขอเรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 
7 มีนาคม 2559 

2. รองศาสตราจารยแ.ดร. อุษาพร เสวกวิ ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แลกเปลี่ยนในหัวขอเรื่อง “การประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 
14 มีนาคม 2559 

3. แบงปในและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณแตรง (Tacit Knowledge) 
เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนการสอน เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปูาหมาย  ไดแก คณาจารยแของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ในสวนของการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 
22 มีนาคม 2559  

4. รวบรวมความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  ที่เปๅนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปๅนระบบโดยเผยแพรออกมาเปๅนลายลักษณแอักษร  (Explicit 
Knowledge) ผานเว็บไซตแ http://km.cpc.ac.th (Demand-based) และสังคมออนไลนแ Facebook ในกลุม 
KM BUSIT-CPC เพ่ือเปิดโอกาสใหกลุมเปูาหมายเลือกใชความรูที่ตองการได เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

5. นําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 ที่เปๅนลายลักษณแ
อักษร และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณแตรงที่เปๅนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดย
มีการจัดทําเปๅนแผนปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนใหกับทุกสาขาวิชา 
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ขั้นตอน/กระบวนการการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) นําไปใชและประเมินเพื่อปรับปรุง 

(1) การวิเคราะหแความสามารถของผูสอน 
  

 (2) วิเคราะหแเนื้อหาสาระ 

(4) กําหนดเปูาหมายหรือจุดประสงคแการเรียนรู 

(5) สรางแผนการจดัประสบการณแการเรยีนรู 

(กิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอน) 

 (3) วิเคราะหแผูเรียน 

ความสามารถในการเรียนรู

ของผูเรียน 

 (6) กําหนดสื่อและแหลงเรียนรู 

จะได 

 (7) กําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล 

โดยผูสอนตอง 

(8) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบวิธีเทคนิคตาง ๆ ประกอบกับสื่อแหลงการเรียนรู 

การวัดประเมินผลและการจัดบรรยากาศกับสิ่งแวดลอมท่ีเกื้อกูล เอื้ออํานวยใหผูเรียนไดรับ

ประสบการณแการเรียนรูตามทีต่ั้งเปูาหมายไว 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ผลการดําเนินการจัดการความรู เรื่อง ดานการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยตองการ
ใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู มีการคิดวิเคราะหแและแกไขปใญหา รวมถึงการมีทักษะปฏิบัติ มีผลการปฏิบัติที่ดี
กับการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสรุปเทคนิคได ดังนี้ 
เทคนิคในปีการศึกษา 2556  

 เทคนิคการสอนแบบทํางานเปๅนกลุม  

 เทคนิคการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  
 เทคนิคการสอนโดยใชโปรแกรม Microsoft power point  
 เทคนิคการสอนโดยใช Social Network    
 เทคนิคการสอนโดยใช Dropbox    
 เทคนิคการสอนโดยใช Info graphic  
 เทคนิคการสอนแบบโครงการ  

และเทคนิคท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเพ่ิมข้ึน ในปี 2557  มีดังนี้ 

 เทคนิคการสอนโดยใช Google  Classroom 

 เทคนิคการสอนโดยใช Mapping    

 เทคนิคการสอนโดยใช สุ จิ ป ุลิ 

 เทคนิคการสอนโดยใช Prize 

และเทคนิคท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเพ่ิมข้ึน ในปี 2558  มีดังนี้ 

 เทคนิคการสอนแบบ 3H1M 
 เทคนิคการสอนโดยใชสื่อดิจิทัล กับ ความรู การเรียนรู 
 การประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ผลที่ไดจาการนําเทคนิคไปใช ทําใหการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูกอเปๅนเกิดประโยชนแตอ

องคแกรอยูในระดับดี โดยขอยกตัวอยางผลสรุปการนําไปใช 4 กรณี ดังนี้ 

กรณีที ่1 เทคนิคการเรียนการสอนแบบโครงการ โดย อาจารย์วีริยา สุภาณิชย์ 
อาจารยแวีริยา สุภาณิชยแ เปๅนอาจารยแประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนํามาใชในรายวิชา

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี โดยจับแบงกลุมเด็กตามความสามารถแบงออกเปๅน 4 ระดับ โดยดูจากระดับ

คะแนนของนักศึกษา เชน เกงคูกับเกง ออนคูกับออน เปๅนตน และหัวขอโครงการจะไดมาจากการที่นักศึกษา

เขาไปสํารวจความตองการของสถานประกอบการ เชน บริษัท  หนวยงานภาครัฐ   ซึ่งในการพิจารณาและ

ประเมิน จะมีการเชิญอาจารยแพิเศษ  ผูที่มีความเชี่ยวชาญ  มารวมแสดงความคิดเห็นและใหความรู ความ

ตองการ 
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ผลการน าไปใช้ 
นักศึกษาคิด  วิเคราะหแ  สังเคราะหแ เรียนรูจากการปฏิบัติจริง ประยุกตแใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ดําเนินชีวิตในปใจจุบันได 

กรณีที ่2 เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัล กับ ความรู้ การเรียนรู้ โดย อาจารย์พนิตย์ ทองดี 
อาจารยแพนิตยแ ทองดี อาจารยแประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ไดนํามาใชในรายวิชาการเขียน

และพัฒนาบทภาพ ในแตละคาบจะสอนดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
1) กิจกรรมแรก การสอนเนื้อหารายวิชาดวยวิธีการบรรยาย เพ่ือเปๅนการเติมเนื้อหาทางวิชาการใน

หนวยงานตางๆ ใหกับนักศึกษา 
2) นําวีดีโอตัวอยางงานมาเปิดใหนักศึกษาดู โดยวิดีโอดังกลาวจะตองมีเทคนิคที่ตรงกับเนื้อหาที่ได

ทําการสอนในชวงแรก 
3) ใหนักศึกษาทําการวิเคราะหแวีดีโอที่ดูและเขียนสงในคาบ 
4) เฉลยเนื้อหาในสวนการวิเคราะหแ ใหนักศึกษาเขียนเพ่ิมเติมทายขอและทําการวิเคราะหแแตละขอ 

 ชวงทายคือใหนักศึกษาคิดและแตงเรื่องตามหัวขอที่กําหนด โดยใชเทคนิคที่เรียนในแตละวัน สงทายคาบเรียน 

 
ผลที่ได้ คือ 
1) ลดการหลับในคาบ 
2) ลดการใชสื่อสังคมออนไลนแ 
3) เพ่ิมทักษะการเรียบเรียงขอมูล/การเขียน 
4) ทําใหนักศึกษาเปๅนคนชางสังเกต 
5) ทําใหนักศึกษามีแนวคิดในการสรางสรรคแเรื่องราวเพ่ือตอยอดในการพัฒนาบทภาพ 

 

การประเมินผล 
1)  โดยการสังเกตในขณะที่เรียน 
2) โดยการสังเกตพัฒนาการดานการเรียน 
3) การถาม/ตอบในกิจกรรมดูวีดีโอ 
4) งานที่สงทายคาบ 
 

เคล็ดลับความส าเร็จในการใช้ “เทคนิคการสอนโดยใชสื่อดิจิทัล กับ ความรู การเรียนรู” คือ ไม
เหมาะกับการใชวีดีโอที่มีความยาวเกิน 10 นาที เพราะจะทําใหนักศึกษาหลงไปกับเนื้อหาของวีดีโอจนลืม
หัวขอที่ใหวิเคราะหแ 
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  กรณีที ่3 การประเมินผลในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์ทัศนีย์ สวนฉิมพลี   
  อาจารยแทัศนียแ สวนฉิมพลี อาจารยแประจําสาขาวิชาการตลาด ไดนํากรอบแนวความคิดในการจัด
การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่ รศ.ดร. อุษาพร เสวกวิ มาใชกับวิชาการสงเสริมการตลาดและการตลาดเพ่ือ
สังคม โดยมอบหมายงานกลุมที่ใชกรอบแนวคิดท้ัง 4 ดาน ไดแก 

1. สาระวิชาหลัก: 3Rs = Reading นักศึกษาตองอานขาวสารบานเมือง วงการทางตลาดและหัวใจ
หลักของวิชา เพ่ือสามารถวางแผนการตลาดที่มอบหมายไดทันสมัย และทําการเขียน writing : ทําในรูปแบบ
ของรายงาน โดยใช Arithmetic: คํานวณงบประมาณท่ีใชและงบกําไรขาดทุน โดยใชหลักคณิตศาสตรแได  

2. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม: 4C = Critical Thinking: สามารถคิดวิเคราะหแความเปๅนไปได จุด
แข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรคของการวางได, Communication: สามารถสื่อสารใหคนภายนอกและ
นักศึกษารูถึงงานที่จะจัดหรือกิจกรรมที่ทําได , Collaboration: ความรวมมือ โดยการใหคะแนนการทํางาน
เปๅนทีม ดูแลแกไขสถานการณแรวมกันและ Creativity: ฝึกใหนักศึกษาคิดรูปแบบกิจกรรมดวยตนเองไม
ลอกเลียนแบบใคร: ใชความคิดสรางสรรคแ ทักษะชีวิตและอาชีพ: ฝึกใหนักศึกษาติดตอสถานประกอบการเอง 
เจรจาตอรองเอง เจอลูกคาจริง ๆ Information, Media and Technology skill: ทุกกลุมตองสามารถใช
เทคโนโลยีถายทอด สื่อสาร และประมวลผล 

 
ผลการน าไปใช้ 
1. วิชาการสงเสริมการตลาด (Promotion) นักศึกษาสามารถนําวิชาที่เปๅนทฤษฎี นําไปสูการปฏิบัติ

จริงได ตามกรอบทั้ง 4 ดาน ออกมาในรูปของการจัด Event marketing ใหบริษัทตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ไดฝึกการเจรจาตอรองของการสนับสนุน และการแกไขสถานการณแตางๆ ในวันจัดงานจริง โดยมีสถาน
ประกอบการเจาของผลิตภัณฑแ เปๅนผูรวมประเมินผล ทําใหนักศึกษาเขาใจและเรียนรู สามารถสังเคราะหแ
วิชาการนําไปสูการปฏิบัติไดและไดใชเทคโนโลยีสื่อตางๆในการจัดกิจกรรมและนําเสนอผลงานไดจริง 

2. วิชาการตลาดเพ่ือสังคม นักศึกษาสามารถใชกรอบทั้ง 4 ดาน ออกมาในรูปของการออกไป
จําหนายผลิตภัณฑแเพ่ือสังคม โดย 

3. นํารายไดไปมอบใหมูลนิธิตางๆ และนอกจากไดตามกรอบทั้ง 4 ดานนี้ แลวยังไดจิตสํานึกที่ดีที่จะ
ทําใหสังคมดีขึ้น ผานการทําแผนการตลาดเพื่อสังคมนี้ดวย 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ เนื่องจากมอบหมายเปๅนงานกลุม จึงคอนขางวัดยากสําหรับรายบุคคลหรือ
สมาชิกทุกคนในกลุมวากรอบแนวคิดทั้ง 4 ดานนี้ สรางการเรียนรูใหกับหรือเกิดขึ้นกับสมาชิกทุกคนของกลุม
นักศึกษาหรือไม 

ข้อเสนอแนะ คือ ในภาคการศึกษาตอมาอาจตองออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปๅนงานเดี่ยว ที่
สามารถวัดทักษะพ้ืนฐานตามกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 
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กรณีที ่4 การประเมินผลในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์ 
อาจารยแปรินดา ลาภเจริญวงศแ อาจารยแประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ ไดนําไปใชกับรายวิชา

คณิตศาสตรแไมตอเนื่อง โดยการเนนลงมือทํา รวมกิจกรรมกันทั่วถึง เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจในบทเรียนไดงายขึ้น 
และสามารถจดจําเนื้อหาในการเรียน นําเทคนิคในการสอนการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ของ รศ.ดร. อุษา
พร เสวกวิ มากระตุนความตื่นตัวในการเรียน การชวยกันถกคิดถึงปใญหาที่จะแกไข 

ผลการน าไปใช้ 
     นักศึกษามีความเขาใจในรายวิชามากขึ้น มีความรวมมือมากขึ้นในชั้นเรียน กลานําเสนอความคิดเห็น 
กลาพูด กลาคิด มีความชวยเหลือเพ่ือนในชั้นเรียน ในการชวยแนะนําวิธีคิด การแกปใญหาไมหวงความรูวิชา 
และนักศึกษาตื่นตัวขึ้น 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
ปใญหาของพฤติกรรมของนักศึกษาบางคนท่ีอาจไมไดใหความรวมมือเต็มที่และความรับผิดชอบในการ

เขาชั้นเรียน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 1. ผูบริหารสถาบันเห็นความสําคัญของการจัดการความรูและสงเสริมในการดําเนินการตางๆ  
 2. ผูบริหาร คณะกรรมการจัดการความรู มีการประชุมเพ่ือวางแผนและเปูาหมายที่ชัดเจนในการ
จัดการความรู 

3. คณาจารยแหรือคณะกรรมการจัดการความรูมีความตระหนักและใหความสําคัญในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู แชรแประสบการณแ เพ่ือใชในการถายทอดตอไป 
 4. คณาจารยแหรือคณะกรรมการจัดการความรูมีความยินดี ยอมรับ และใหความรวมมือในการนํา
เทคนิคการเรียนการสอนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชและรายงานผลการนําไปใชเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงตอไป 
 5. ฝุายสนับสนุนระดับคณะ มหาวิทยาลัย ใหความชวยเหลือในการดําเนินการกิจกรรมของ
กระบวนการการจัดการความรู 
 6. คณาจารยแ คณะ สถาบัน ใหการสนับสนุนการใชเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ทําใหกระบวนการการจัดการความรูมีชองทางการติดตอ สื่อสาร ไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ปัญหา อุปสรรค  

ในการดําเนินงานของการจัดการความรูสวนใหญมาจากวัน เวลาที่สามารถแลกเปลี่ยนความรูของ
คณะกรรมการจัดการความรูไมตรงกัน เนื่องมาจากกิจกรรมของแตละสาขาวิชา คณะ วิทยาเขตและ
มหาวิทยาลัย  
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แนวทางในการแก้ปัญหา 
1. สอบถามระยะเวลาในการนัดหมาย ครั้งถัดไปทุกครั้งที่มีการประชุม เพ่ือสรางความเขาใจที่ตรงกัน 
2. นอกจากการนัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรูทั้ง 10 สาขาวิชาแลว ในชวงเวลาที่มีการนัด

ประชุม ทางคณะกรรมการติดภารกิจการปฏิบัติงาน จะดําเนินการแจงใหอาจารยแแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
สาขาวิชา ฯ ตนเอง แลวจึงนําองคแความรูมาแลกเปลี่ยนในที่ประชุมครั้งตอไป 

3. นอกเหนือจากการประชุม คณะกรรมการจัดการความรู ยังมีชองทางอ่ืนเพ่ือใชในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู คือ Facebook กลุม  เว็บไซตแของ KM และ Line กลุม ดวย 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) กิจกรรมการจัดการความรูไดสงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู แชรแประสบการณแ การ

นําไปใชและนํามาปรับปรุงแกไข เพ่ือใหไดเทคนิคที่ดีข้ึน ทําใหเกิดเปๅนองคแกรแหงการเรียนรู  
2) คณาจารยแไดรับการพัฒนาในดานเทคนิคการสอนอยางสม่ําเสมอ ซึ่งคณาจารยแเองก็จําเปๅนที่

จะตองเรียนรูพัฒนาปรับเปลี่ยนและสรางใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในการทํางาน เพ่ือใหองคแกรเปๅนองคแกรที่มี
ประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ไดอยางเต็มศักยภาพและเกิดประโยชนแสูงสุด 

3) บุคลากรใหมไดรับการถายทอดองคแความรูเทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปๅนสําคัญ ทําให
บุคลากรใหมสามารถปรับการเรียนการสอนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานและพัฒนาการเรียนการสอน
ใหเหมาะกับสถานการณแตางๆได 

สรุป 
จากผลดําเนินการการแลกเปลี่ยนความรู โดยตองการใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู มีการคิดวิเคราะหแ

และแกไขปใญหา รวมถึงการมีทักษะการปฏิบัติ และมีการนําเทคนิคไปใชในการเรียนการสอน สามารถจัด
อันดับการนําไปใชไดดังนี้ เทคนิคการสอนโดยใชสื่อดิจิทัล กับ ความรู การเรียนรู มีการนําไปใชเปๅนอันดับ 1 
คิดเปๅนรอยละ 61.54 เทคนิคการสอนแบบทํางานเปๅนกลุม มีการนําไปใชเปๅนอันดับ 2 คิดเปๅนรอยละ 38.46 
การประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีการนําไปใชเปๅนอันดับ 3 คิดเปๅนรอยละ 30.77 เทคนิคการสอน
โดยใช Social Network มีการนําไปใชเปๅนอันดับ 3 คิดเปๅนรอยละ 30.77 เทคนิคการสอนโดยใช Mapping มี
การนําไปใชเปๅนอันดับ 4 คิดเปๅนรอยละ 23.08 เทคนิคการสอนโดยใชบทบาทสมมติ มีการนําไปใชเปๅนอันดับ 
5 คิดเปๅนรอยละ 15.38 ทําใหการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูกอเกิดประโยชนแตอองคแกรอยูในระดับดี 
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู การจัดการความรูดานการเรียนการสอน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาพที่ 2  การนําเทคนิคไปใชในการเรียนการสอน 
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ภาพที่ 3 ชองทางการสื่อสารของคณะกรรมการจัดการความรู 
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บทสรุป 
งานวิจัยครั้งนี้เปๅนการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ(Quantitative and Qualitative Research) 

รวมทั้งระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ของ
ชุมชน    มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
การสรางขีดความสามารถดานการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายและสรางผลิตภัณฑแมูลคาสูงและใชวัตถุดิบภายในทองถิ่น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
เครือขายวิจัยชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ไดแก เอกสาร แบบสัมภาษณแและแบบสังเกต แบบประเมินความพึงพอใจ การสนทนากลุมยอย การจัด
เวทีประชาคม และการถายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการกลุมวิสาหกิจชุมชน ผลการวิจัยพบวา ความตองการ
การพัฒนาผลิตภัณฑแของชุมชนกลุมภาคกลาง แบงออกเปๅน 4 กลุม ไดแก กลุมผลิตภัณฑแน้ํามันเหลืองจาก
มะพราว สมุทรสงคราม  กลุมผลิตภัณฑแน้ําขาวกลองผสมสมุนไพร ปทุมธานี กลุมผลิตภัณฑแแปรรูปปลาทู
สมุทรสาคร และกลุมผลิตภัณฑแน้ํามันสมุนไพร กรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจตอการพัฒนาผลิตภัณฑแทั้ง 4 
อยาง พบวา ผลิตภัณฑแน้ํามันสมุนไพร และผลิตภัณฑแแปรรูปปลาทู อยูในระดับมาก สวนผลิตภัณฑแน้ํามัน
เหลืองจากมะพราว และผลิตภัณฑแน้ําขาวกลองงอกผสมสมุนไพร  อยูในระดับมากที่สุด ผลการประชุมวิพากษแ
แนวทางการพัฒนาชุมชนกลุมภาคกลาง พบวา ผูเขารวมการประชุมลงมติถึงความเปๅนไปไดในการนําไปผลิต
ตอยอดพัฒนาบรรจุภัณฑแ ไดแก บรรจุภัณฑแน้ํามันเหลืองจากมะพราว บรรจุภัณฑแน้ําขาวกลองงอกผสม
สมุนไพร และบรรจุภัณฑแนํามันหมองน้ําสมุนไพร และ สมาชิกชุมชนมีความตองการฝึกอบรมผลิตภัณฑแเศษ
วัสดุเหลือใชในชุมชน เพ่ือนําไปใชตอยอดพัฒนาสูตลาดประชารัฐ เปๅนการลดคาใชจายและเพ่ิมมูลคา โดยใช
วัตถุดิบที่มีในทองถิ่น อาทิผักตบชวา เปๅนตน และสามารถนําไปจําหนายใหกับลูกคาที่มาใชบริการ อีกทั้งยัง
สามารถนําองคแความรูที่ไดรับไปเปๅนวิทยากร การศึกษาตลอดชีวิต ถายทอดใหกับชุมชนอ่ืนๆ ที่สนใจ เปๅนการ
แบงปในระหวางชุมชน และสรางเครือขายนักวิจัยชุมชนเพ่ือการพัฒนายั่งยืนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงตอไป 

ค าส าคัญ: รูปแบบ  การพัฒนาผลิตภัณฑแ  ชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียง 
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Summary 
This research is qualitative and quantitative research including methods of 

participatory action research. The purposes of this research were to study on a Model of 
promotion and product development follow up the self-sufficiency economy philosophy. 
And building carrying capacity for product development and transfer technology to the 
community for increase product variety and create high-value products by using local raw 
materials. The samples used in this research were a group of members of community 
enterprise. The research tools used consisted of documents, interviews and observation 
form, a satisfaction survey, small group discussion, the community forum and technology 
transfer workshops on community enterprise. 
 

Key words: Model, Product Development, Community, Sufficiency Economy 
 

บทน า 
การพัฒนาประเทศสวนมากมักมีการขับเคลื่อนโดยการ สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรในประเทศ

อยูดีกินดีกินดีมีอาชีพ รายไดและสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ ผานโครงการตางๆ  ที่ดําเนินการโดยมี
หนวยงาน องคแกรในการกํากับของรัฐบาลเปๅนหนวยขับเคลื่อน ดังจะเห็นในชวงระยะที่ผานมารัฐบาลแตละ
สมัยไดใหการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนใหมีอาชีพ มีความเปๅนอยูที่ดี
ผานโครงการของรัฐบาลตางๆ ในขณะที่การสงเสริมสนับสนุนใหประชากรในชนบท หรือชุมชนตาง ๆ มีงานทํา
มีรายไดโดยการนําทรัพยากรในชุมชนมาสรางมูลคาเพ่ิม เกิดเปๅนผลิตภัณฑแสินคาออก  จําหนาย เชนโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ จากการขับเคลื่อนและสานตอการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ที่มุงเนนกระบวนการพัฒนาเครือขายชุมชนภายใตรากฐานของความรูสมัยใหม ภูมิปใญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสรางสินคาใหมีคุณภาพและมูลคาสูง รวมทั้ง
การสนับสนุนการใชภูมิปใญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑแของชุมชน (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554, 2549, หนา 81)  

 

ดังนั้นผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนกลุมภาคกลาง 4 กลุม แตละกลุม 
มีเอกลักษณแเฉพาะถิ่น และสามารถนําไปใชเพ่ือเปๅนการนําเสนอแนวทางการพัฒนาในแงของการตอยอดภูมิ
ปใญญาทองถิ่น และเปๅนการสงเสริมรายไดใหกับผูผลิตผลิตภัณฑแชุมชน ซึ่งเปๅนแนวทางประการหนึ่งที่จะสราง
ความเจริญแกชุมชนกลุมภาคกลาง ใหสามารถยกระดับฐานะความเปๅนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น มีความกินดี
อยูดี โดยศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑแภูมิปใญญาทองถิ่นตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษารูปแบบ
การพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนภาคกลาง และสรางขีดความสามารถดานการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนและถายทอด
เทคโนโลยีแกชุมชน เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและสรางผลิตภัณฑแมูลคาสูงและใชวัตถุดิบภายในทองถิ่น 
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วิธีการด าเนินงาน 
การวิจัยเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนภาคกลางตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

ใชวิธีการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ  รวมทั้งระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุมชน 
(Participatory action research: PAR)  โดยทําการศึกษาถึงบริบทและศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑแภูมิ
ปใญญาทองถิ่นตามความคิดเห็นของชุมชน แนวทางการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสรางขีดความสามารถดานการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนและการ
ถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน 

เครื่องมือที่ใชในการการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ   และกระบวนการวิจัยการ
ปฏิบัติการอยางมีสวนรวม  (Participatory action research: PAR)  ไดแก  (1) การลงพ้ืนที่สังเกตบริบทของ
ชุมชน สํารวจสภาพพ้ืนที่ ทรัพยากรในทองถิ่น  ทรัพยแสินทางวัฒนธรรมและภูมิปใญญาทองถิ่น  (2) การ
สัมภาษณแแบบเจาะลึกกลุมผูนําและแกนนําชุมชนรวมทั้งผูที่เกี่ยวของในงานดานตางๆ ของชุมชนทั้งการ
สัมภาษณแแบบมีโครงสราง และไมมีโครงสราง (Struction and Non-struction Interview)  (3) สนทนากลุม
ยอย (Focus Group) ในแตละกลุมยอยพ้ืนที่ กลุมยอยอาชีพ มีการบันทึกขอมูลภาคสนาม (Field Note) ซึ่ง
เปๅนการจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นจากการสังเกตอยางมีสวนรวมระหวางทําการปฏิบัติการ แลวนํามาวิเคราะหแ
ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบบันทึกภาคสนามดวยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis)  (4) การจัดเวที
ประชาคมกลุมผูนําและแกนนําชุมชน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของในชุมชน รวมวางแผนกับชุมชนและกลุมอาชีพ 
คัดเลือกแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ  มีการสังเกตและสะทอนขอมูล นําไปวางแผนปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่องในลักษณะวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ   (5) การถายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการกลุมผูผลิต
ชุมชน เนนการพัฒนาผลิตภัณฑแตามวิถีภูมิปใญญาทองถิ่น โดยใชกระบวนการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะการดําเนินการแบบมีสวนรวมกับชุมชนในพ้ืนที่การศึกษา เนนการกระตุน 
สงเสริม และพัฒนาทรัพยากรคน ชุมชน องคแกรและเครือขาย เปิดเวทีรับฟใงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู 
พูดคุยปรึกษา โดยจัดกิจกรรมที่เนนการแสวงหาความรู ภูมิปใญญา ขอมูล ขอเท็จจริง สงเสริมการใช
กระบวนการทางปใญญาเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติการ 

การพัฒนาผลิตภัณฑแที่เปๅนอัตลักษณแของชุมชน โดยไดนําพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเปๅนแนว
ทางการดําเนินงานใหชุมชนมีศักยภาพในการผลิต รวมถึงมุงใหมีการประสานงานเชื่อมโยงระหวางภาครัฐและ
ชุมชนอยางบูรณาการในการสงเสริมงานผลิตภัณฑแชุมชนใหเกิดผลอยางเปๅนรูปธรรม   จากสภาวะที่ประเทศ
กําลังประสบปใญหาวิกฤติเศรษฐกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในฐานะสวนราชการที่มี
ภารกิจหลักในการใหบริการวิชาการแกสังคม ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการจัดการความรูและภูมิ
ปใญญาทองถิ่น และไดเล็งเห็นถึงความจําเปๅนเรงดวนในการมีสวนรวมแกไขปใญหาวิกฤตโดยใชทุนทาง
วัฒนธรรม การเชื่อมตอไปสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยมีผลิตภัณฑแชุมชนเปๅนจุดขาย พัฒนาตอยอดใหเกิด
ประโยชนแแกชุมชนในการนําไปสูการพ่ึงตนเอง ตลอดจนการสรางจิตสํานึกอันดีงามของคนในชุมชนเพ่ือกาว
ไปสูการเพ่ิมมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Value Added) ใหประเทศไทย  

 



395 
 

ผลการด าเนินงาน 
การทํางานของทีมนักวิจัยเริ่มตนการดําเนินประชุมวิพากษแแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชน

ระหวางทีมวิจัยและผูนําชุมชนกลุมภาคกลาง ตางเห็นพองตองกันวา  การพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนใหสามารถ
ประกอบเปๅนอาชีพดวยการพ่ึงพาตนเองนั้น พ้ืนฐานที่สําคัญจําเปๅนตองใหชุมชนรูศักยภาพของตัวเอง   รูจักใช
ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนแ โดยการใหชุมชนทําการวิเคราะหแตนเอง  เพ่ือใหเห็นถึงสภาพ
ปใญหา รูจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาสที่เปๅนไปได  อันจะนําไปสูแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนได
ดวยตนเอง โดยมีจุดเนนที่การพ่ึงพาตนเองและใชผลิตภัณฑแที่ทําเองในชุมชน  โดยไดวางระบบการทํางานวิจัย
ออกเปๅน 5 ระยะคือ   

1) ทําความรูจักกับสมาชิกกลุมวิจัยชุมชนภาคกลางแตละจังหวัด เก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชนและขอมูล
ผลิตภัณฑแแตละดาน เพ่ือใหเขาใจถึงปใญหาความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยแบงกลุมสนทนาปใญหาของ
ชุมชน สรุปประเด็นปใญหา และความตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑแแตละดานของชุมชน 

2)  แบงคณะนักวิจัยออกเปๅนกลุมๆ ตามผลิตภัณฑแของชุมชนภาคกลาง 
3)  การประชุมวิพากษแแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนกลุมภาคกลาง 
4)  การอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชน   
5)  การตอยอดผลิตภัณฑแชุมชนสูตลาดประชารัฐ 
 

ขั้นตอนปฏิบัติงานขั้นที่ 1  ทีมวิจัยไดทําการวิเคราะหแและสรุปประเด็นปใญหาของชุมชนและเหตุ
ปใจจัยที่มีตอการพัฒนาผลิตภัณฑแ ไดดังตอไปนี้ 
        1. บรรจุภัณฑแของผลิตภัณฑแในชุมชนไมมาตรฐาน ไมดึงดูดความตองการของลูกคา ตลอดจนขาด
ฉลากและตราสินคาที่รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแ ทําใหไมนาเชื่อถือ การใหขอมูลบนสลากไมครบถวน คนที่ไม
เคยรูจัก ก็จะไมกลานําไปใช 
        2. ชุมชนขาดตราสัญลักษณแหรือตราสินคาของผลิตภัณฑแที่เปๅนเอกลักษณแของชุมชน 
        3. ขาดอัตลักษณแของสินคาชุมชน ผลิตภัณฑแที่ทําขึ้นไมไดแตกตางจากผลิตภัณฑแทั่วไปในทองตลาด 
ขาดจุดเดนหรือลักษณะเฉพาะตัว 
       4. พ้ืนที่ชุมชนอยูลึกและซับซอน การเดินทางเขามีความลําบาก ตลอดจนไมมีสถานที่ทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงรองรับ ทําใหไมมีจุดดึงดูดลูกคาใหเขามาอุดหนุนซื้อผลิตภัณฑแ 
        5. ชุมชนมีวัสดุทองถิ่นที่ปลูกเอง เชน มะพราว มะนาม ขาว กลวย และสมุนไพรอ่ืนๆ แตขาด
เทคโนโลยีในการแปรรูป ทําใหพัฒนาผลิตภัณฑแไดไมเต็มศักยภาพ 
        6. ขาดการประชาสัมพันธแที่ดี ทําใหลูกคาไมรูจัก ไมทราบถึงคุณภาพและประโยชนแของผลิตภัณฑแ 
        7. ผลิตภัณฑแในชุมชนยังไมไดมาตรฐานหรือมีหนวยงานรองรับ 
        8. ยังไมมีการจัดการสินคาและการจัดจําหนายอยางเปๅนระบบและเปๅนรูปธรรมที่ชัดเจนสูตลาด
ประชารัฐ 
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        9. ไมมีการวางเปูาหมายของตลาดที่แนชัด ทําใหขาดทิศทางในการวางแผนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑแและ
แผนการตลาด 

ดานวิธีการผลิตและกําลังการผลิต  การจัดจําหนาย  และจุดเดนและจุดดอยของผลิตภัณฑแชุมชน มี
รายละเอียด  ดังนี้ 

วิธีการผลิตและก าลังการผลิต: สมาชิกกลุมสวนใหญเปๅนแมบาน และประกอบอาชีพอ่ืนอยูแลว จึง 
อาศัยการนัดหมายวันเวลาที่สะดวก มารวมกลุมเพ่ือชวยกันทําผลิตภัณฑแ ปริมาณที่ผลิตขึ้นอยูกับวาเปๅนการทํา
เพ่ือใชเอง จําหนาย หรือตามคําสั่งซื้อ 

การจัดจ าหน่าย: สมาชิกกลุมนําผลิตภัณฑแไปจําหนาย โดยแนะนํากับคนที่รูจัก  วางจําหนายที่กลุม
วิจัยชุมชน อีกท้ังนําไปออกบูทในงานเทศกาลตางๆ และมีการผลิตตามคําสั่งซื้อ ซึ่งเปๅนของหนวยงานที่เขามา
สงเสริมกิจกรรมภายในชุมชน เชน ธกส. เปๅนตน  การจําหนายจึงอยูในวงจํากัดสวนใหญลูกคาเปๅนชาวบานใน
ชุมชน ยังไมแพรหลายสําหรับคนภายนอกมากนัก 

จุดเด่นและจุดด้อยของผลิตภัณฑ์:  ดานคุณภาพของผลิตภัณฑแเปๅนที่ยอมรับของลูกคาที่เคยซื้อไปใช 
ทั้งลูกคาที่เปๅนคนในชุมชนและลูกคาภายนอกที่เคยลองใชแลว แตดวยลักษณะของบรรจุภัณฑแ และเนื้อ
ผลิตภัณฑแ ไมสวยงาม ดูไมนาเชื่อถือ ทําใหการแนะนํากับบุคคลภายนอกเปๅนไปไดยาก 
       จากการวิเคราะหแปใญหาการพัฒนาผลิตภัณฑแของชุมชนภาคกลาง ผูวิจัยสามารถสรุปขอมูลเบื้องตน
เพ่ือการนําเสนอการแกปใญหาการพัฒนาผลิตภัณฑแของชุมชนภาคกลาง ไดดังนี ้

1. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑแแตละตัว โดยการจัดการอบรมเพ่ิมเติมในเรื่องของการ
ผลิตใหไดมาตรฐานและคุณภาพที่ดี อาจตองมีการปรับปรุงสูตร แลวนําผลิตภัณฑแที่ไดสงไปยังหนวยงานที่
สามารถทดสอบและใหผลการรับรอง  

2. การเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑแ จะเปๅนตัวสงเสริมและเปๅนทางเลือกของการทําตลาด เชน 
นอกจากน้ําอัญชันแลว อาจมีน้ําสมุนไพรอื่นๆ เพ่ิม 

3. จัดหาผูที่มีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑแและสลากเพ่ือใหคําแนะนําแกชุมชน 
4. จัดทําแผนการตลาดที่ชัดเจน เพ่ือใชเปๅนทิศทางในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑแและบริหารจัดการ

การจัดจําหนาย 
5.วางแผนการประชาสัมพันธแใหชัดเจน ทั้งในเรื่องของแผนที่จะนําเขาสูชุมชน การแนะนําประโยชนแ

ของผลิตภัณฑแ เปๅนตน 
   นอกจากนี้จุดประสงคแหลักของที่มีตอการผลิตผลิตภัณฑแ  พบวา  เปๅนการนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาทํา
ใหเกิดมูลคาเพ่ิม  ลดตนทุนเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ใชในชีวิตประจําวัน    ทําใหประหยัดคาใชจาย เปๅนการ
ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได สงเสริมความสามัคคีในชุมชน เปๅนกิจกรรมที่ชวยปรับบุคลิกภาพของชาวบาน
สรางความม่ันใจ และ ทําใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี 

จากการสํารวจความตองการของสมาชิกในชุมชน พบวา สมาชิกในชุมชนมีความตองการพัฒนา
ผลิตภัณฑแ ไดแกน้ํามันมะพราว ขาวกลองงอก  สบูมะนาว  และการแปรรูปกลวย เปๅนตน 
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คณะผูวิจัยไดรวมกันประชุม  วิเคราะหแและสรุปขอมูล ในสวนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑแ  การออกแบบตราสินคา และบรรจุภัณฑแตางๆ  ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑแแตละชนิด   โดย
แบงทีมนักวิจัยและนักศึกษาผูชวยวิจัยเปๅนกลุมตามหมวดหมูความตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑแ  ซึ่งแบง
ตามหัวขอเรื่อง ไดดังตอไปนี้ 
        1.  รูปแบบการพัฒนาบรรจุภัณฑแน้ํามันเหลือจากมะพราว 

2.  การแปรรูปกลวยดิบสูตลาดประชารัฐ 
        3.  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑแน้ํามันหมองกันยุง 
        4.  การแปรรูปเศษวัสดุเหลือใชเพื่อรายไดเสริมในชุมชน 
 5. การออกแบบผลิตภัณฑแน้ําขาวกลองงอกเพ่ือสุขภาพ 
 6.  การแปรรูปสบูมะนาวตูตลาดประชารัฐ 

ขั้นตอนปฏิบัติงานขั้นที่ 2  ทีมนักวิจัยไดแบงลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือประชุมกลุมยอยกับสมาชิกชุมชนที่
เปๅนผูคิดริเริ่มทําผลิตภัณฑแ  เพ่ือไดรวมกันแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาบรรจุภัณฑแ ที่กลุมวิสาหกิจชุมชน
ตองการ  และการมีสวนรวม รวมคิด และรวมกันออกแบบบรรจุภัณฑแตามที่กลุมตองการ    ซึ่งทีมงานผูวิจัยได
พัฒนาบรรจุภัณฑแตนแบบที่สามารถนําไปใชไดจริง  เพ่ือใหมีเอกลักษณแและเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑแมากขึ้น 
โดยที่ในแตละขั้นตอนทีมนักวิจัยไดเขาประชุมยอยกับกลุมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือความตองการที่ตรงกัน   เมื่อได
ผลิตภัณฑแตนแบบก็นําไปสอบถามความพึงพอใจกับชาวบานทั่วไปและนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตลาด
ริมน้ําบางหัวเสือเพ่ือใหไดรูปแบบของผลิตภัณฑแที่สมบูรณแและลงตัวที่สุด 

 
  

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 วิทยากรอบรมวิธีวิจัยชุมชน (ขั้นตอนปฏิบัติงาน) 
 

ขั้นตอนปฏิบัติงานขั้นที่  3 การประชุมวิพากษแรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนกลุมภาค
กลาง  พบวา ผูเขารวมการประชุมลงมติถึงความเปๅนไปไดในการนําไปผลิตตอยอด ไดแก  บรรจุภัณฑแน้ํามัน
มะพราว บรรจุภัณฑแยาหมองน้ํากันยุง ผลิตภัณฑแน้ําขาวกลองงอกผสมสมุนไพร การแปรรูปสบูมะนาว และ
ผูเขารวมการประชุมซึ่งเปๅนตัวแทนของสมาชิกชุมชนมีความตองการรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม
เพ่ือการพัฒนาอาชีพ  ไดแก ผลิตภัณฑแยาหมองน้ําสมุนไพรกันยุง ผลิตภัณฑแน้ํามันมะพราว และสมาชิกกลุม
วิจัยสามารถนําไปจําหนายใหกับผูสนใจ และวางจําหนายสูตลาดประชารัฐตอไป 
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ขั้นตอนปฏิบัติงานขั้นที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑแ
ชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑแที่กลุมวิสาหกิจชุมชนมีความตองการคือผลิตภัณฑแน้ํามันเหลืองจากมะพราว และการแปร
รูปเศษวัสดุเหลือใชเพ่ือรายไดเสริมในชุมชน โดยมีสมาชิกเขารวมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 30 คน   ณ 
หองประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ทุกคนไดเรียนรู
วัสดุ  อุปกรณแ และวิธีการทําน้ํามันเหลืองจากมะพราว ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ ใหสามารถนําความรูไปพัฒนา
ตัวเอง  สรางสรรคแเศรษฐกิจชุมชน  เพ่ือความยั่งยืนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
 
 

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มภาคกลาง  

การพัฒนาน้ ามันเหลืองบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม ทีมงานนักวิจัยไดทําการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานเปๅนระยะตั้งแตการทดลองทําผลิตภัณฑแชุมชนตนแบบ รวมประชุมกับกลุมวิสาหกิจชุมชนและผูที่
เกี่ยวของเพ่ือใหไดมาซึ่งความตองการรวมกัน และหลังจากไดผลิตภัณฑแตนแบบที่สมบูรณแและมีความลงตัว    
ก็นําไปตรวจสอบกับกลุมประชาชนทั่วไปและกลุมนักทองเที่ยวถึงการรับรูและความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑแ
นั้นๆ  และในขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอนสุดทายของการนําผลิตภัณฑแตนแบบไปตอยอดเพ่ือสรางสรรคแเปๅน
ผลิตภัณฑแชุมชนตอไป  คือ การรวมกันวิพากษแทั้งคนในชุมชน  บุคคลภายนอกชุมชน  ผูเชี่ยวชาญ และ
สถานศึกษา รวมกันเปๅนพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนบางยี่รงคแ อําเภอบางคณฑี จังหวัด
สมุทรสงคราม  นอกจากนี้หลังจากการฝึกอบรมผลิตผลิตภัณฑแน้ํามันเหลืองจากมะพราว ผูวิจัยไดมีการติดตาม
ผลการดําเนินงาน  โดยไดเดินทางเขาไปในชุมชน เพ่ือทําการประเมินผลการตอยอด  พัฒนาผลิตภัณฑแของ
ชุมชน  พบวากลุมวิจัยชุมชนบางยี่รงคแ ไดทําการศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑแน้ํามันเหลืองเพ่ือจําหนายในชุนชน 
และตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 

การเรียนรูรวมกันในชุมชน  ไมใชมีจุดมุงหมายใหทุกคนที่เขารวมอบรมจะตองผลิตผลิตภัณฑแเปๅนทุก
คน  หากแตใหสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมเห็นคุณคาของการเรียนรูและเห็นประโยชนแของผลิตภัณฑแที่กลุม
วิสาหกิจชุมชนผลิตขึ้น และสามารถเปๅนกระบอกเสียง  บอกตอถึงแหลงผลิตของชุมชนและเปๅนการชวยกัน
โฆษณาทางออม  โดยวิธีปากตอปาก เพราะหลังจากที่สมาชิกของกลุมฯ เริ่มเปๅนวิทยากรใหกับชุมชน มีการ
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สั่งซื้อผลิตภัณฑแของกลุมฯ เพ่ิมมากขึ้น  ผูวิจัยไดมีการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยไดสุมเดินทางเขาไปใน
ชุมชน เพ่ือทําการประเมินผลการตอยอด  พัฒนาผลิตภัณฑแของชุมชน  พบวาทางกลุมวิสาหกิจน้ํามันเหลือง 
ไดทําการผลิตน้ํามันเหลืองเพ่ือจําหนายในชุนชน  

นางละออง  หนึ่งในสมาชิกกลุมวิจัยชุมชนบางยี่รงคแ สมุทรสงคราม  ใหสัมภาษณแเกี่ยวกับการนําองคแ
ความรูที่ไดรับไปตอยอดใหเกิดคุณคาแกชุมชน หลังจากที่ไดรับความรูจากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  โดยรับหนาที่เปๅนวิทยากรใหกับศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) ซึ่งเปๅนศูนยแการเรียนรูของตําบลอ่ืนๆ โดยผูที่เขารับการอบรมเรียนรูรวมกันเปๅนชาวบานในตําบลบางยี่
รงคแ  จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งผูเขารับการอบรมมี 30 คน มีการผลิตยาน้ํามันเหลือง  โดยนางลออ พฤกษา
กร ประธานกลุมเครือขายวิจัยชุมชนสมุทรสงคราม ใหขอมูลวา 

  “หลังจากท่ีเราได้รับความรู้จากอาจารย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)  พวกเราก็มาท า
เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ฯ  จนสินค้าเริ่มได้รับความนิยม  สามารถใช้ภายในครอบครัว และเริ่มส่งจ าหน่ายข้าง
นอก และขายฝาก มีที่กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งาน 12 สิงหาฯ มหาราชินี ณ 
ตลาดรังสิต ปทุมธานี....”   

      การผลิตผลิตภัณฑแน้ํามันเหลือง เพ่ือตอยอดการพัฒนาอาชีพในชุมชน ไมเพียงแตลดรายจาย  เพ่ิมรายได
จากการจําหนายแลว  ผูวิจัยพบวาความรูที่ไดถายทอดใหกับชุมชนไมไดหยุดนิ่งอยูกับที่  เมื่อมีองคแกรอ่ืนเห็น
ความสําคัญของการขยายความรู  มีการใหสมาชิกในกลุมฯ ถายทอดความรูใหกับคนอ่ืน เปๅนสิ่งที่ทีมงานวิจัย
ทุกคนภาคภูมิใจกับจุดเล็กๆ แตยิ่งใหญในเรื่องของการแบงปใน เอ้ือเฟ็ือ จากจุดเล็กๆ นี้ สามารถพัฒนาตัวเอง
ตามวิถีภูมิปใญญาทองถิ่น สรางสรรคแความคิดใหมๆ ผลิตผลิตภัณฑแอ่ืนๆ  เพ่ือขยายความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑแใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนบางยี่รงคแ นําไปสูชุมชนแหงความพอเพียงและชุมชนเขมแข็งตอไป 
 

 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนสาธิตการจัดทําน้ํามันเหลือง สมุทรสงคราม 
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ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า  
          1. การรวบรวมองคแความรูเกี่ยวกับบริบทและศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑแภูมิปใญญาทองถิ่นตาม
ความคิดเห็นของชุมชนกลุมภาคกลาง 
          2. ไดรูปแบบการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          3. สรางขีดความสามารถดานการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน เพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลายและสรางผลิตภัณฑแมูลคาสูงและใชวัตถุดิบภายในทองถิ่นโดยการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางองคแกรภาครัฐและชุมชน 
 

 
 

ภาพที่ 4  การแปรรูปปลาทู  

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การวิจัยแบบมีสวนรวมของทีมนักวิจัย  คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กับศูนยแวิจัย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณแการเกษตร (ธกส)  ซึ่งเปๅนการทํางานแบบบูรณาการเพ่ือ
ประโยชนแสูงสุดของชุมชน เนนความพอเพียงที่ยั่งยืน ซึ่งจากการทํางาน พบวา ปใจจัยแหงความสําเร็จเกิดจาก
การไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ชาวบานและทีมนักวิจัยเกิดความรู และปใญญา 
(Knowledge) ซึ่งเปๅนชองทางที่จะนําความรูไปใชในการพัฒนาชุมชน เมื่อกลุมพ่ีเลี้ยงจากภายนอกถอนตัว
ออกมา ชาวบานก็สามารถดํารงอยูตามวิถีใหม ซึ่งเปๅนวิถีแหงการเรียนรูและพัฒนาสู นอกจากนี้ การทําแผน
ชุมชนเปๅนเครื่องมือใหชาวบานไดเรียนรู เปๅนเข็มทิศนําทางสูการพัฒนาชุมชนของตัวเอง อีกทั้งชุมชนมีแหลง
เรียนรูในระดับชุมชน มีการเรียนรูจากประสบการณแที่ไดรับ  โดยที่ชุมชนกลุมภาคกลางไดมีแผนการจัดตั้งศูนยแ
เรียนรูชุมชนเพ่ือการรักษาองคแความรูที่เกิดขึ้นในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งภายในชุมชนและภายนอก
ชุมชน เกิดการบูรณาการทํางานรวมกัน จากหนวยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษา และ
สุดทายปใจจัยแหงความสําเร็จ คือ การที่ชวยสรางกระแสและสงเสริมใหชุมชนไดตระหนักรูถึงปใญหาของตัวเอง
และนํามาวิเคราะหแปใจจัยสูความสําเร็จถึงการใชชีวิตอยางมีความสุข อยูอยางพอเพียงตามพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ไดเรียนรูระเบียบวิธีวิจัยแบบมีสวนรวม เรียกวา การจัดการความรู หรือ Knowledge 
Management  
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ปัญหาและอุปสรรค  
จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนกลุมภาคกลางตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง  ไมพบปใญหาและอุปสรรคในระหวางกระบวนการทํางาน หากแตเปๅนปใญหาที่ทางทีมนักวิจัยไม
สามารถชวยใหชุมชนเดินหนาตอไปในประเด็น 1.) ด้านการตลาด เพราะการตลาดของกลุมวิสาหกิจชุมชน
ภาคกลางยังเปๅนตลาดภายในชุมชนเปๅนไปในลักษณะการอุดหนุนซึ่งกันและกัน โดยอาศัยการจําหนายบริเวณ
ตลาดทั่วไป การตอยอดจําหนายไปยังตลาดภายนอกชุมชนยังมีนอย  ทําใหภาพความสําเร็จของการจําหนายมี
นอย  ถึงแมวาผลิตภัณฑแจะมีคุณภาพ แตพบปใญหาการตอยอดดานการตลาด  ซึ่งวิธีการแกไขดวยการสราง
เครือขายกับกลุมหรือองคแกรนอกชุมชน 2.) ด้านมาตรฐานสินค้าที่ยังไมไดรับการรับรองและแสดง
เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแ  โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม (สมอ.) ที่ได
กําหนดขึ้นเพ่ือเปๅนแนวทางแกผูผลิตชุมชนในการผลิตสินคาใหมีคุณภาพ  ซึ่งชุมชนคาดหวังและตองการให
ผลิตภัณฑแและสินคาของชุมชน  ซึ่งตอจากนี้ไปชุมชนตองเดินทางเรียนรู  โดยความรวมมือของคนในชุมชนเอง 
ไมวาจะเปๅนผูนําชุมชน สมาชิกวิจัยชุมชน เพราะบทบาทหนาที่ของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เปๅนเพียงผูจุดประกายและสงเสริมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑแใหเห็นเปๅนรูปธรรม ชุมชนและ
ภาคีเครือขายความรวมมือและสานตอการทํางานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

แนวทางแก้ไข  
รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนกลุมภาคกลางตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง กลุมภาค

กลางไดแก จังหวัดประทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร  ยังมีชองวาง
และความทาทายของการทํางานอีกหลายดาน  ไดแก 
      1.การศึกษาและวิเคราะหแการเขาถึงองคแความรูสมัยใหม แหลงเงินทุน ตลอดถึ งการพัฒนา
ความสามารถในการบริหารจัดการ การผลิต และการตลาดของผลิตภัณฑแชุมชน 
      2.การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและดัชนีความสําเร็จผลิตภัณฑแสินคาชุมชนเพ่ือใหชุมชนอ่ืนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของนําไปกําหนดนโยบาย วางแผน และสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตา ม
บริบทของตนเอง 
      3.การศึกษาความรวมมือการพัฒนาสินคาชุมชนและภาคีเครือขายนักวิจัยชุมชน เพ่ือกําหนดทิศทาง
มาตรการตางๆ ในการสงเสริมการผลิต การลงทุน และชองทางการตลาด 
      4.การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและผูบริโภคเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑแชุมชนและการมีส วน
รวมของประชาชนในชุมชน 
      5.การศึกษาแนวทางการจัดการความรู การแปรรุปผลิตภัณฑแชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 ในปใจจุบัน 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยฉบับนี้ดําเนินมา และสําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาแนะนํา และความ

ชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ดร.กิตติชัย นวลทอง ผูชวยผูอํานวยการศูนยแวิจัย ธกส คุณณรงคแฤทธิ์ อินทรสอน 



402 
 

นักวิจัย ธกส ที่ใหคําแนะนําในการแกไขปใญหา และขอบกพรองตางๆ เปๅนอยางดี จึงทําใหงานวิจัยฉบับนี้ 
เสร็จสมบูรณแ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานเปๅนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้ 

ทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบคุณศูนยแวิจัย ธกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และกลุมวิจัย
ชุมชนทุกกลุมที่รวมเปๅนแรงใจ และใหกําลังใจ ชวยใหการสนับสนุนในการทํางานวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี ประโยชนแอนัใดที่เกิดจากงานวิจัยครั้งนี้ เปๅนผลมาจากความกรุณา และการสนับสนุนทุกทาน ดังที่กลาว
มาแลวขางตน ผูวิจัยจึงใครขอกราบขอบพระคุณเปๅนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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สอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต 
Teaching the arts with demonstration method 

 
นายศักดิ์ชาย   บุญอินทรแ 

วิทยาลัยชางศิลปะ ดานการเรียนการสอน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
E-mail: sakchai_boonintr@yahoo.com 

 

บทสรุป 

                  วิทยาลัยชางศิลปมีการจัดการเรียนการสอนดานศิลปวัฒนธรรมทั้งศิลปะประจําชาติและศิลปะ
สากลมามากกวาครึ่งศตวรรษ มีผูเชี่ยวชาญและชางชั้นครูจํานวนมากที่มีทั้งความรู ประสบการณแและความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทั้งดานงานศิลปะและงานการสอน จากหลักฐานและรองรอยที่หลงเหลืออยูทั้งดาน
ผลงานและการบันทึกขอมูลแสดงใหเห็นวาองคแความรูดังกลาวไมไดมีการจัดเก็บอยางเปๅนระบบและมีหลักการ 
องคแความรูและความเชี่ยวชาญบางดานไดสูญหายไปพรอมกับบุคคลและกาลเวลา องคแความรูบางอยางยากแก
การบันทึกเปๅนทฤษฎีดวยขอความหรือลายลักษณแอักษร  การจัดการความรูในครั้งนี้จึงมีความจําเปๅนในการ
สรางเครื่องมือและกิจกรรม ทั้งดานการประชุม การแสดงถึงความรวมมือรวมใจในการดําเนินกิจกรรม การ
แสดงความคิดเห็น การใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและครอบคลุม รวมถึงการบริการในความสะดวกดาน
ตางๆ สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมทั้งดานการสรางและแสวงหาความรู การจัดความรูใหเปๅนระบบ การกลั่นกรอง
ความรู การเผยแพร และการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือที่จะสามารถจัดเก็บองคแความรูจากผูเชี่ ยวชาญและ
ครูผูสอนที่ยังคงปฏิบัติงานอยูในองคแกร ทั้งดานความรูและทักษะความชํานาญ ตลอดจนประสบการณแอัน
ทรงคุณคา   และนําองคแความรูเหลานั้นไปพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นํามาซึ่งการเรียนรูการประยุกตแใช
แกปใญหาในทุกมิติ ทั้งดานผูสอน ผูเรียน บทเรียน การสรางสื่อนวัตกรรมและเทคนิควิธีการที่จะพัฒนาดาน
การเรียนการสอนและการพัฒนาองคแความรู  การจัดการความรูเรื่อง การสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิต เปๅนการ
จัดการความรูดานการเรียนการสอนศิลปะที่เนนผูเรียนเปๅนความสําคัญและเปๅนศูนยแกลางของการเรียนรู  เปๅน
กระบวนการที่ตองมองใหเห็นถึงความหลากหลายของมิติและภาพองคแรวมในการจัดการเรียนรู เพ่ือใหองคแ
ความรูสามารถสะทอนเนื้อหา กระบวนการเรียนรู เทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอน  อีกทั้งยังแสดงถึง
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณแในการถายทอดและการแกปใญหาของผูสอน เพ่ือนําไปสูการแกไขและเกิดการ
พัฒนาอยางสูงสุดแกผูเรียน การจัดการความรูในครั้งนี้ทําใหไดมาซึ่งองคแความรูใหม ทั้งดานการวิเคราะหแ
เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบและสาระในการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสาธิต  เทคนิคและวิธีการ
ในการสาธิต รวมถึงการสรางแรงจูงใจและบรรยากาศในชั้นเรียน  จึงเปๅนหนาที่ของทุกฝุายที่เกี่ยวของในการ
นําความรูที่เกิดข้ึนไปจัดการสรางระบบการจัดเก็บ การแปลงนัยยะของความรูไปสูสัญลักษณแดวยวิธีการในการ
ออกแบบดวยสื่อตางๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยงายตอการเขาถึงและการนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน รวมทั้งเปๅนการพัฒนาผูสอนและสรางองคแความรูขึ้นใหม
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หมุนเวียนอยางตอเนื่อง  องคแกรจึงควรที่จะแสดงใหเห็นถึงความจําเปๅนดังที่กลาวมาดวยการกําหนดเปๅนวาระ
ของการจัดการความรูในเชิงนโยบาย โดยการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร เวลา และแนวทางปฏิบัติอยาง
ชัดเจนเพ่ือที่จะสนับสนุนสงเสริมตอการจัดการความรูไดตอไปในอนาคต อีกทั้งยังนําพาหนวยงานไปสูองคแกร
แหงการเรียนรูที่มีหนาที่ในการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ดวยการบมเพาะทักษะ ความรู ภูมิปใญญา
ดานศิลปวัฒนธรรมประจําชาติและการสรางสรรคแศิลปะแกผูเรียน อันทําใหเกิดคุณลักษณะทั้งในดานคุณธรรม
จริยธรรม ความซาบซึ้งในสุนทรีภาพของศิลปะและคุณคาความดีงาม มีความสามารถในการนําวิชาชีพและองคแ
ความรูไปประยุกตแใชใหเกิดประโยชนแทั้งตอตนเองและสังคมได 

ค าส าคัญ: ผูเรียนเปๅนสําคัญ  การสอนศิลปะ  วิธีการสาธิต 

Summary 

College of Fine Arts has been teaching the culture and art of national and 
international art for over half a century.   There are expert technicians and masters  who 
have a lot of knowledge experience and expertise in all aspects of performance art and 
teaching.   Evidence and traces that remain on both the works  and the document shows 
that knowledge is not being stored in a systematic and principled.Some of the knowledge 
and expertise has been lost with the passage of time and personnel.Some areas of Cognitive 
Knowledge  and  theory  are something difficult to record a message or writing. Knowledge 
management  is necessary to create tools and activities  such as the meetings, to 
demonstrate cooperation, to be united in mind for the activities opinion, the use of various 
technology and media coverage, including the various services offered to accommodate in 
any areas of operation. Activities of both the creation and acquisition of knowledge is 
supported by the above mentioned and creates the activities  hereinafter, Knowledge 
Identification, Knowledge Creation and Acquisition ,Knowledge organization , Knowledge 
Codification and Refinement, Knowledge Access, Knowledge Sharing and Learning in order to 
be able to store the knowledge of experts and teachers who are still working in the 
organization in terms of knowledge and skills. As well as valuable experience and led them 
to develop cognitive academic potential.  Bring about  learning application solutions in all 
dimensions  such  both the instructor and the lessons  the creation of innovative media  
and the techniques on how to improve the learning and cognitive 
development.  Knowledge Management “Arts Teaching: Demonstration Method” is 
knowledge management of  the art teaching and learning that emphasizes the importance 
of learner   and a center of learning. It is a process that provides  perception and 
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perspective of variety dimensions and holistic approach to learning management. So that 
knowledge can reflect the content, learning procedure, technical methods of teaching and 
learning.  It also demonstrates proficiency, experience and solutions to convey its teachings 
to lead the revision and development of its students. Knowledge management was made to 
acquire new knowledge both the content analysis of education, form and content in 
learning management  with demonstration, techniques and procedures for the 
demonstration including the motivation and classroom atmosphere. It is the duty of all 
parties involved in the implementation of knowledge management formed to create and 
organize a filing system  and converting the implications of knowledge into the symbol and 
way in design with the medias, including convenient and advanced technology  for quick, 
easy to access and apply for  teaching and learning management  so as to improve the 
capability of learners. It is the development of teaching and create new knowledge 
constantly revolving so that the organization should demonstrate the need mentioned by 
defining an agenda of knowledge management in policy. Therefore the budget  personnel  
place  time and clearly  practices are necessary to allocate  in order to support  the 
management of knowledge in the future.   It also led the institute  into the  organization of 
learning, which is responsible for outreach to the community and society by cultivating the 
skills, knowledge, wisdom, national art and culture and the creative arts students.  This 
brings about the feature of students that is composed of  moral and the appreciation of the 
aesthetic of art and the goodness value, and consisted of the ability to apply professional 
knowledge to benefit both themselves and society. 
 

Key words:  Student-centered Learning,  Arts Teaching,  Demonstration  Method 

บทน า  

             พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาโดยตองยึดหลักวา ผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด การสอนศิลปะดวย
วิธีการสาธิต ของวิทยาลัยชางศิลปจึงเปๅนการจัดการเรียนรูบนพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาที่มีความเขาใจใน
ธรรมชาติ และศักยภาพของผู เรียนรวมทั้ง ลักษณะของ วัย สภาพครอบครัว ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม สังคม เทคโนโลยี และ วัฒนธรรม โดยเปๅนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวนรวมวางแผนใน
การเรียนรู เกิดความเขาใจถึงภาพองคแรวมและกระบวนการเรียนรูของวิชา รูถึงกระบวนการและการแกปใญหา
ดวยการปฏิบัติงานจริงและการไดรับประสบการณแตรง สามารถเลือก เนื้อหา กรรมวิธี และขบวนการ
สรางสรรคแ คนพบคําตอบในการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดวยตนเอง โดยมีผูสอนเปๅนที่ปรึกษา และจัดการ
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เรียนรูศิลปะ ที่เนนกระบวนการ การสรางความรูดวยชิ้นผลงาน มีลักษณะของการบูรณาการ และวิธีการที่
หลากหลาย โดยใชประสบการณแ และความเชี่ยวชาญ จากการพัฒนาตนเองไปสูการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน ดวยองคแความรู เทคนิคและวิธีการสอน ในลักษณะการสาธิตปฏิบัติใหผูเรียนไดดู ทั้งในลักษณะ
กระบวนการเรียนรูแบบขั้นบันได การสอนเปๅนรายบุคคล สรางประสบการณแในการเรียนรูและโอกาสใหผูเรียน
ไดฝึกฝนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่สัมพันธแกับการสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิต เพ่ือพัฒนา
ความสามารถดานมิติสัมพันธแของผูเรียน ในการเชื่อมโยงขอมูลความรู  เชน มุม ดาน เสน ขนาด สัดสวน 
รูปทรง สี พ้ืนผิว พื้นที่วาง ระยะ มิติ ทฤษฎีการเรียนรูดานตาง ๆ รวมทั้งประสบการณแของผูเรียน ในลักษณะ
จินตภาพและทัศนคติภายใน โดยสามารถถายทอดออกมาไดดวย ทักษะ ความชํานาญทางดานศิลปะใหเกิด
เปๅน รูปธรรม ในงานทัศนศิลป หรือศิลปะประจําชาติ เปๅนการพัฒนาปใญญาแตละดานของผูเรียนทั้งความคิด 
อารมณแ การเขาใจตนเองและผูอ่ืน รวมถึงสภาพแวดลอม ธรรมชาติและสามารถนําความรู ทักษะทางศิลปะไป
สรางอาชีพและการศึกษาเพ่ิมเติมใหเกิดประโยชนแตอตนเองและสังคมได  

วิธีการด าเนินงาน 

จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยผูบริหารของวิทยาลัยชางศิลปและกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรแสงเสริมสนับสนุนการสรางงานวิจัย การสรางสรรคแ นวัตกรรม องคแความรูดานศิลปวัฒนธรรมเปๅนที่
ยอมรับ ทั้งในและตางประเทศ มีองคแความรูที่จําเปๅน (K) คือ  การสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิต กําหนดตัวชี้วัด  
(KPI) ดวยจํานวนองคแความรูดานการสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิต  และมีผูอํานวยการและคณะกรรมการการ
จัดการความรูดานการเรียนการสอนเปๅนผูรับผิดชอบ  โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานการจัดการความรูดานการ
เรียนการสอนดังตอไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1  การคน้หาความรู้ (Knowledge Identification) 
           แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อหาประเด็นความรูจากครูที่มีประสบการณแการจัดการเรียนรูศิลปะ ประชุม
ระดมความคิดเพ่ือกําหนดหัวขอการจัดการความรู (Knowledge Mapping) วิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู 
เทคนิค กระบวนการสอน ดานศิลปะ จัดเก็บเปๅนคลังความรูโดยแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูดาน
การเรียนการสอน วิทยาลัยชางศิลปจํานวน 13 คน เปๅนผูเชี่ยวชาญแตละดานดังนี้ ดานศิลปะไทยและลายรด
น้ํา จํานวน 2 คน ดานประติมากรรมจํานวน 1 คน  ดานวาดเสนจํานวน 3 คน ดานจิตรกรรม จํานวน 1 คน 
ดานองคแประกอบศิลป จํานวน 1 คน ดานภาพพิมพแจํานวน 1 คน  ดานออกแบบตกแตง จํานวน 1 คน ดาน
เครื่องเคลือบดินเผา จํานวน 1 คน ดานคอมพิวเตอรแกราฟิก จํานวน1 คน และดานประวัติศาสตรแศิลป 1 คน  

             คณะกรรมการการจัดการความรูดานการเรียนการสอน วิทยาลัยชางศิลป ไดระดมความคิดเพ่ือ
คนหาความรูดานการเรียนการสอน เพ่ือหาประเด็นหัวขอหลักที่จะดําเนินการจัดการความรู โดยไดประเด็น
ความรูที่ตองมีในการจัดการความรู ดังนี้ 
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ความรู้เรื่อง “การสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต” 
 องค์ประกอบความรู้  
 1. การวิเคราะหแเนื้อหาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติที่สัมพันธแกับการสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิต 
 2. กระบวนการเรียนรู หลักการ เทคนิคและกรรมวิธีในการสาธิต 
โดยมีการแยกเปๅนขอบเขตดานเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. การสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิตเปๅนการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีและการสอนศิลปะ
ภาคปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะ ความชํานาญในวิชาชีพแกผูเรียน 
 2. กรรมวิธีการสอนศิลปะ ในลักษณะการสาธิตปฏิบัติ ใหผูเรียนไดดู ทั้งในลักษณะกระบวนการ
เรียนรูแบบขั้นบันได การสอนเปๅนรายบุคคล สรางประสบการณแในการเรียนรู เพ่ือพัฒนาความสามารถดานมิติ
สัมพันธแของผูเรียน ในการเชื่อมโยงขอมูลความรู เชน มุม ดาน เสน ขนาด สัดสวน รูปทรง สี พ้ืนผิว พ้ืนที่วาง 
ระยะ มิติ กับทฤษฎีการเรียนรูดานตาง ๆ รวมทั้งประสบการณแของผูเรียนในลักษณะจินตภาพและทัศนคติ
ภายใน  โดยสามารถถายทอดออกมาไดดวย ทักษะ ความชํานาญทางดานศิลปะใหเกิดเปๅนรูปธรรมในงาน
ทัศนศิลปหรือศิลปะประจําชาติ  
                              โดยกลุมเปูาหมายไดดําเนินการสรุปตัวบงชี้ความรู ของการจัดการเรียนการสอนศิลปะ ดวย
วิธีการสาธิตไว ดังนี้ ตัวบงชี้ที่ 1มีองคแความรูเกี่ยวกับการสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิต  ตัวบงชี้ที่ 2 มีการจัดการ
เรียนรูศิลปะดวยวิธีการสาธิตทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ  และตัวบงชี้ที่ 3 มีกระบวนการเรียนรู เทคนิคและ
กรรมวิธีในการสอนที่สัมพันธแกับการสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิต     โดยที่ประชุมมีมติใหมีเปูาหมายในการ
จัดการความรูดานการเรียนการสอนและไดกําหนดเปูาหมายการจัดการความรูดานการเรียนการสอน เรื่อง
การสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิต จํานวน 7 คน จากรายชื่อกรรมการจัดการความรูดานการเรียนการสอน  
และมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูใหเปๅนระบบ จากกลุมอาจารยแที่สอนวิชาศิลปะปฏิบัติ กลุม
อาจารยแที่สอนวิชาทฤษฎีศิลป  และกลุมอาจารยแที่สอนวิชาศิลปะที่เนนการสาธิต  โดยมีผูเชี่ยวชาญดาน
คอมพิวเตอรแและประวัติศาสตรแศิลปจํานวน 2 คน เปๅนกรรมการดําเนินการเผยแพร  รวมทั้งแตงตั้งอาจารยแ 1 
คน เปๅนเลขานุการ 
กิจกรรมที ่2  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
 กิจกรรม  มีการแบงปในความรูจากคณะกรรมการจัดการความรูจํานวน 5 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ๆ 
ละประมาณ 60 นาที และแตงตั้งประธาน 1 คนเปๅนผูควบคุมการคนหาความรู และตั้งเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการเปๅนผูกํากับเวลา และบันทึกขอมูล    และอีกกิจกรรมคือการสรางกลุมในสื่อโซเชียล ออนไลนแ 
เชน LINE กลุม โดยใหคณะกรรมการจัดการความรูเปๅนสมาชิกกลุม โดยมีการแสดงความคิดเห็น การแบงปใน
ความรู ทั้งดานขอมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และมีประธานในการควบคุมการคนหาความรู และแตงตั้ง
เลขานุการของกลุม เพ่ือประมวลขอมูลเพ่ือการนําไปนําเสนอในการแบงปในความรูจากคณะกรรมการจัดการ
ความรูในวิธีแรก โดยมีกําหนดการดังนี้  ชวงที 1 ระหวางเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธแ 2559  ชวง
ที่2 ระหวางเดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือน พฤษภาคม 2559 รวมทั้งครั้งอ่ืน ๆ ในลักษณะของการประชุมกลุม
ในสื่อ โซเชียล ออนไลนแ เชน LINE กลุม Facebook เปๅนตน 
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 ทั้งนี้มีการจัดเตรียมสถานที่สําหรับการแลกเปลี่ยนแบงปในความรู ที่ประกอบไปดวยอุปกรณแ 
เทคโนโลยีที่จําเปๅน เชน คอมพิวเตอรแ เครื่องฉายภาพ Projector รวมทั้งเครื่องดื่มและอาหาร  
 

รายละเอียดกระบวนการสร้างและแสวงหาความรู้ 
 เปๅนการจัดประชุมสัมมนา ทั้งประชุมกลุมใหญและประชุมกลุมยอย จํานวน 5 ครั้งรวมถึงลักษณะ
ของการประชุมกลุมในสื่อโซเชียล ออนไลนแ เชน LINE กลุม เพ่ือใหคณะกรรมการการจัดการความรูไดแสดง
ความคิดเห็นในดานการสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิต โดยเนนทั้งดานเนื้อหาทฤษฎีที่สัมพันธแกับกระบวนการ
สาธิต การถายทอดองคแความรู กรรมวิธีการสาธิต การสรางสื่อนวัตกรรมประกอบการสาธิต โดยกลุมเปูาหมาย
สามารถบรรยายแสดงความคิดเห็น ใชการสาธิต ตัวอยางกรรมวิธีในการสอน ไดรอบละ ประมาณ 3-5 นาท ี
รวมถึงการใชสื่อหลากหลายแบบ ทั้ง การบรรยาย ดวย power point วีดีทัศนแ สื่อโซเชียล ออนไลนแ เปๅนตน 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพประกอบการสรางและแสวงหาความรู 
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ภาพที่ 2 ภาพประกอบการสรางและแสวงหาความรูโดยการสรางกลุมในสื่อโซเชียล ออนไลนแ เชน LINE กลุม 
 
โดยในแตละครั้งมีการสรุปการสรางองคแความรูโดยใหกลุมเปูาหมายแตละภาควิชา สรุปเนื้อหาในแตละดาน
รวมทั้งมีการสรุปความคิดเห็นในองคแความรู รวมกัน และนําไปสรางหัวขอในการสรางและแสวงหาความรูครั้ง
ตอไป 
กิจกรรมที่ 3  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)   
 กิจกรรม  มอบใหคณะกรรมการการจัดความรูใหเปๅนระบบ ติดตามเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร
ขอมูล การจัดการความรู เชน จัดทําสารบัญและจัดเก็บความรูประเภทตาง ๆ และแบงประเภทความรู หัวขอ 
หัวเรื่อง กระบวนการเรียนรู และวิธีการจัดการเรียนรู เปๅนตน เพ่ือนําไปสูวัตถุประสงคแหรือเปูาหมายที่กําหนด 
โดยแตงตั้งใหมีคณะกรรมการจัดการความรูใหเปๅนระบบ  โดยมีการวางแผนในการจัดการความรูใหเปๅนระบบ 
ไดแก  วิเคราะหแความรู แบงประเภทความรู หัวขอ หัวเรื่อง กระบวนการเรียนรู และวิธีการจัดการเรียนรู  มี
การจัดเก็บขอมูลในลักษณะขอมูลดิจิทัล ประเภท ไฟลแ , CD, DVD ภาพการสาธิตทั้งภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว  และใชขอมูลและทฤษฎีในการจัดระบบความรูตรวจสอบการจัดการความรูใหเปๅนระบบจาก
กลุมเปูาหมายและผูเชี่ยวชาญในวิทยาลัย  มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เชนการ ประชุมกลุมกรรมการ 
มอบหมายงานและติดตามผลงาน  
            
              ขั้นตอนตอไปคือ การปฏิบัติงานในลักษณะการประสานงาน และทํางานเปๅนระบบตามแผน 
การประเมินผลและสรุปผลงาน ทั้งนี้มกีารสรุปผลการจัดการความรูใหเปๅนระบบ ใหคณะกรรมการการจัดการ
ความรูดานการเรียนการสอนไดพิจารณา 
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ภาพที่ 3 การจัดทําขอมูลในลักษณะขอมูลดิจิทัล ประเภท ไฟลแ CD, DVD ,VDO 

 

กิจกรรมที่ 4 การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
 กิจกรรม  มอบหมายใหกรรมการประมวลและกลั่นกรองทางดานเนื้อหาใหเปๅนแนวทางเดียวกัน 
จัดทําหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารใหเปๅนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคแกร โดยตรวจสอบภาษา คําศัพทแ เรียบ
เรียงตัดตอปรับปรุงเนื้อหาใหถูกตองมีคุณภาพงายตอการนําไปใช 
 

กิจกรรมที่ 5  การเข้าถึงความรู้  (Knowledge Access) 
 กิจกรรม  มอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการ วางแผนการเผยแพรในเว็บไซตแ ระบบสื่อ
ออนไลนแ เชน LINE Facebook เว็บไซตแวิทยาลัย สื่อสิ่งพิมพแ บอรแดประชาสัมพันธแ ขององคแกร สรุปเอกสาร
ประเด็นขอหลักที่จะดําเนินการหาชองทาง เผยแพรเพ่ือผูใชเขาถึงขอมูล  เพ่ือดําเนินการนําขอมูลให
กลุมเปูาหมาย รวมทั้งการนําขอมูลที่รวบรวมเผยแพรในระบบอินเตอรแเน็ท และ    โซเชียล มีเดีย เชน จัดทํา
ขอมูลในลักษณะเอกสาร สิ่งพิมพแ  จัดทําขอมูลในลักษณะขอมูลดิจิทัล ประเภท ไฟลแ , CD, DVD, VDO  นํา
ขอมูลที่รวบรวมเผยแพรในระบบ Facebook , Website และเผยแพรในระบบ Line กลุม 
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ภาพที่ 4  การใชโปรแกรม Infographic ออกแบบหนาเว็บเพจและนําไปเชื่อมตอกับระบบโซเชียลเน็ตเวิรแค  

และเว็บไซตแวิทยาลัยชางศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป http://cfa.bpi.ac.th   

 

 

 
ภาพที่ 5  การใชโปรแกรม Infographic ออกแบบหนาเว็บเพจและนําไปเชื่อมตอกับระบบโซเชียลเน็ตเวิรแค  
และเว็บไซตแสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  สามารถนําแบบ design ที่เสร็จสมบูรณแ ไปประยุกตแใชสรางสิ่งพิมพแ 
แผนพับ คูมือ ปก CD, DVD  
 

http://cfa.bpi.ac.th/
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ภาพที่ 6 การนําขอมูลใหกลุมเปูาหมายและขอมูลที่รวบรวม เผยแพรในระบบอินเตอรแเน็ท และโซเชียลมีเดีย 
 
กิจกรรมที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 

 กิจกรรม  โดยการประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรูของคณะ KM และครูศิลปะในวิทยาลัยชางศิลป 
โดยจัดสัมมนากลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานการนําเสนอดวยเครื่อง projector ฉายบนจอรับภาพทั้งระบบ
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งการประชุมผานระบบสื่อโซเชียล ออนไลนแ เชน LINE กลุม Facebook เกิด
ความคิดที่จะนําองคแความรูไปพัฒนาทดลองเพ่ือนําไปสูการเรียนการสอน หรือนําไปใชเชื่อมโยงเขากิจกรรม
การเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้ (Learning) 

 กิจกรรม นําเอาองคแความรูไปทดลองพัฒนาจัดการเรียนรูในแตละสาขาวิชาใหมีความรูและ
รูปแบบวิธีการสอนไดอยางหลากหลายและเหมาะสมกับแตละสภาพปใญหาที่มุงเนนผูเรียนเปๅนสําคัญ ดวยการ
ใชกระบวนการสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิตในการจัดการเรียนรูจนเกิดการพัฒนาดานการเรียนรูและทักษะใน
การปฏิบัติงานของผูเรียน   เปๅนการเรียนรูของบุคลากรดวยการนําองคแความรูนําไปใชปฏิบัติกอใหเกิดทฤษฎี
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และวิธีใหมๆพัฒนาเปๅนองคแความรูขึ้นอีกครั้ง   ทั้งนี้จะนําผลลัพธแในการเรียนรูอภิปรายถึงผลและรายละเอียด
ตอไปในบทสรุป 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

             จากการดําเนินงานตามกิจกรรมของการจัดการความรูทั้ง 7 ขั้นตอน ในระยะชวงเวลาตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 เกิดความรวมมือ การทุมเทในการทํางานจากทุกฝุายที่เก่ียวของ
นํามาซึ่งขอมูลจํานวนมากท่ีแสดงถึงรายละเอียดทั้งในลักษณะของขอมูลตัวอักษร ขอมูลในลักษณะดิจิทัล เชน
ภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหวการปฏิบัติงานการสาธิตของผูเชี่ยวชาญที่แสดงถึงลักษณะของประสบการณแ 
ความชํานาญในการแกปใญหาการเรียนรูและการพัฒนาทักษะของผูเรียน   ขอมูลจํานวนมากดังกลาวไดผาน
การจัดระบบและพิจารณาการกลั่นกรองเปๅนองคแความรู นําไปสูการเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรูและการนําไปใช 
จนเกิดผลการพัฒนาในดานการเรียนการสอน   โดยมีผลที่ไดจากการดําเนินการที่ไดมาซึ่งองคแความรูใหมทั้ง
ดาน การวิเคราะหแเนื้อหาทฤษฎี  ลักษณะและวิธีการจัดการเรียนรู  เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู  และการ
เขาใจปใญหาของผูเรียนดวยวิธีการสรางแรงจูงใจรวมทั้งสรางบรรยากาศหองเรียนที่เหมาะสมสําหรับใชในการ
สาธิต เปๅนองคแความรูดานการสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิตที่มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

        1. การวิเคราะห์เนื้อหาทฤษฎีในการสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต 
             ควรมีการจัดระบบขอมูลของเนื้อหาในการจัดการเรียนรูศิลปะใหสัมพันธแกับกระบวนการสาธิตและ
การออกแบบและกําหนดเนื้อหาในการจัดการเรียนรูศิลปะดวยวิธีการสาธิต เชน การสาธิตควรมีทิศทางที่
ชัดเจนทั้งเนื้อหา แบบแผนปฏิบัติตรงไปตรงมา  มีการสาธิตที่เปๅนขั้นตอนอยางละเอียด ชัดเจน และมีวิธีการ
ขั้นตอนตามความเปๅนจริงเห็นไดชัดเจน เห็นมิติ รูปที่เกิดขึ้นจริง ผูเรียนเห็นกระบวนการสรางรูปจริง สามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริงอีกทั้งการสาธิตควรมีความหลากหลายทั้งเนื้อหา รูปแบบและวิธีการ รวมถึงลักษณะเฉพาะ
ตนในการปฏิบัติงานศิลปะของผูสาธิต  รวมทั้งการสาธิตจําเปๅนตองมีเปูาหมายที่ชัดเจน มีการออกแบบการ
สาธิตใหสัมพันธแกับลักษณะเฉพาะแตละวิชา 
 

        
ภาพที่ 7  การสาธิตอยางมีข้ันตอนทีส่ังเกตและเขาใจได บูรณาการและนําไปใชปฏิบัติจนเกิดทักษะ 
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ภาพที่ 8 การสาธิตที่ผูเรียนเห็นกระบวนการสรางรูปจริง ทีน่ําไปปฏิบัติได 

 

             2. การจัดการเรียนรู้ศิลปะด้วยวิธีการสาธิต 

             2.1 การจัดการเรียนรู้ศิลปะด้วยวิธีการสาธิตให้สัมพันธ์กับผู้เรียน ทั้งธรรมชาติ ลักษณะนิสัย 
สภาพปัญหาของผู้เรียน เปๅนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูเกิดความเขาใจถึงภาพองคแรวม และกระบวนการ
เรียนรูของวิชา ผูเรียนสามารถประมวลความรูเกิดภาพรวมขององคแความรู นําไปสูการวางแผนในการเรียนรูและ
การปฏิบัติงาน 

 

                   

      
 

ภาพที่ 9 การสาธิตทีม่ีความหลากหลาย 
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ภาพที่ 10 การสาธิตควรมีเปูาหมายที่ชัดเจนวาตองการใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและทักษะในดานใด 
 

 2.2 การจัดการเรียนรู้ศิลปะด้วยวิธีการสาธิตที่เน้นกระบวนการ (Process) 

  โดยการจัดการเรียนรูศิลปะดวยวิธีการสาธิตที่เนนกระบวนการ (Process) มุงเนนใหผูเรียนได
ฝึกปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดทักษะความชํานาญ   เชน  การจัดการเรียนรูวิชาศิลปะปฏิบัติดวยวิธีการสาธิตแบบเปๅน
ขั้นตอนในลักษณะขั้นบันได (step by step) จากงายไปสูขั้นตอนที่สลับซับซอนมากขึ้นเปๅนการสาธิตที่
สามารถแสดงใหเห็นถึงการทําสิ่งที่ยากในการปฏิบัติ ใหเห็นเปๅนขั้นตอนที่งายและการทําสิ่งทีสลับซับซอนให
เปๅนความเรียบงายและเขาใจไดรวดเร็วขึ้น  ซึ่งเปๅนการตอบคําถาม ผูเรียน แบบ How to ดวยการสาธิตวามี
การปฏิบัติงานอยางไรเปรียบเหมือนกับการแนะนําการเดินทาง และเปๅนแผนที่สําหรับการเรียนรูของผูเรียน 
             การสาธิตทําใหผูเรียนเห็นมองเห็นมิติสัมพันธแ ในแบบและสิ่งที่จะเขียน เห็นโครงสรางภายในที่ 
สัมพันธแกับรูปทรงรอบนอก ความสัมพันธแ ของระนาบ มุม ดาน แปลน และรูปทรง รวมถึงมิติ คาน้ําหนักแสง
เงาที่ซับซอนสามารถประมวลความรูและจินตภาพภายในถายทอดออกมาเปๅนภาพดวยทักษะความชํานาญได 
การสาธิตสามารถแสดงใหเห็นกระบวนการสรางสรรคแอยางชัดเจน เชน การตอบโตของผูปฏิบัติงานกับแบบใน
การสรางสรรคแ การแกปใญหาในการปฏิบัติงาน การสาธิตยังแสดงการปฏิบัติใหผูเรียนไดเห็นอยางจะแจงดวย
สายตาตนเองมากกวาการฟใงจากการบอกเลาหรือการเรียนรูจากตํารา  เปๅนการแสดงให ผูเรียนไดเห็นจริง ใน
เวลา สถานที่ที่เรียนและในเนื้อหาวิชานั้น  และสามารถตอบขอสงสัยของ ผูเรียนไดในทันที ผูเรียนจึงเขาใจใน
กระบวนการ เกิดความมั่นใจในกระบวนการแนวทางการปฏิบัติเห็นถึงขั้นตอนการแกไขขอผิดพลาด วิธีการ
แกปใญหาระหวางปฏิบัติงานและเห็นการควบคุมเวลาในการทํางานของผูสาธิต 
              กระบวนการในการสาธิตจึงควรมีวิธีการขั้นตอนตามความเปๅนจริงเห็นไดชัดเจน เห็นมิติรูปที่
เกิดข้ึนจริง ทําใหผูเรียนไดเห็นกระบวนการสรางสรรคแและเห็นรายละเอียดในการปฏิบัติอยางชัดเจน เชน การ
ใชพูกัน ทิศทางตาง ๆ ในการปฏิบัติ เทคนิคเฉพาะของการใชพูกัน ปริมาณการใชสี การใชสวนผสมมากนอย
ของตัวทําละลาย เชน น้ํา กาว ระยะเวลาในการปฏิบัติ การซ้ําของสีคาน้ําหนักในการปฏิบัติ การเพ่ิมเติม
รายละเอียด เปๅนตน    
 



416 
 

 
 

ภาพที่ 11  วิธีการสาธิตใหสัมพันธแกับผูเรียน ทั้งธรรมชาติ ลักษณะนิสัย สภาพปใญหาของผูเรียน 
และใชความถี่ ความซ้ํา สาธิตใหผูเรียนเห็นบอย ๆ 

 

 
  

ภาพที ่12 การจัดการเรียนรูวิชาศิลปะปฏิบัติดวยวิธีการสาธิตแบบเปๅนขั้นตอนจากงายไปยากมากข้ึน 

 
                   2.3 การจัดการเรียนรู้ศิลปะด้วยวิธีการสาธิต โดยให้ผู้เรียนรู้ถึงกระบวนการและการ
แก้ปัญหาด้วยการปฏิบัติงานจริง   โดยจัดการเรียนรูสรางโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณแตรงในการเห็น
กระบวนการทํางานรวมถึงการเตรียมอุปกรณแ ความพรอมในการปฏิบัติงาน    โดยสามารถสรุปไดวาการสาธิตเปๅน
การแสดงการปฏิบัติงานใหผูเรียนไดเห็นและสามารถวางแผนไปสูเปูาหมายในการเขียนรูปไดอยางมีข้ันตอน 
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2.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสาธิตสามารถท าให้ให้ผู้เรียนค้นพบค าตอบในการเรียนรู้และปฏิบัติงาน 
โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษา  

                เปๅนการสรางโอกาสในการซักถามปใญหาเฉพาะบุคคล (ของผูเรียน)  โดยแสดงใหเห็นวาทฤษฎีเปๅน
อยางไร และสามารถนํามาประยุกตแใชอยางไร   ผูเรียนไดเห็นเห็นกระบวนการทํางานตามแบบแผนที่ถูกทาง 
เห็นการแกปใญหา (เฉลย) ในขั้นหรือกระบวนการเรียนรูที่ตนเองยังไมเขาใจ เกิดมุมมองการเห็นดวยสายตา
ตนเอง  
                

 
 

ภาพที่ 14  การจัดการเรียนรูศิลปะดวยวิธีการสาธิต โดยใหผูเรียนรูถึงกระบวนการและการแกปใญหา 
ดวยการปฏิบัติจริงและไดรับประสบการณแตรง 

 
 
2.5 การจัดการเรียนรู้ศิลปะด้วยวิธีการสาธิตแบบบูรณาการ 
 2.5.1 การบูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู  
                      กระบวนการสาธิตสามารถแสดงใหเห็นกระบวนการสรางสรรคแอยางชัดเจน แสดงใหเห็นการ
ประยุกตแ การตัดทอน การสรางสรรคแ เพ่ิมเติม ไดจากประสบการณแผูสาธิตทําใหผูเรียนสามารถบูรณาการระหวาง
ความรูและกระบวนการเห็น คิด วิเคราะหแและการตัดสินใจของตนเอง    

              2.5.2  การบูรณาการระหว่างพัฒนาการทางด้านความรู้และทางด้านจิตใจ (จิตพิสัย)  
     กระบวนการสาธิต และผูสาธิต มีอิทธิพลตอความรูสึก สรางใหผูเรียนเกิดความประทับใจใน
ศิลปะ  เปๅนการสรางผูเรียนเกิดความประทับใจศิลปะ ความงาม และลักษณะเฉพาะ ความเชี่ยวชาญ และ
ลักษณะที่สรางสรรคแในผลงาน  
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ภาพที่ 15  วิธีการปฏิบัติขั้นตอนตามความเปๅนจริง 
 

 
 

ภาพที่ 16 การสาธิตควรสรางใหผูเรียนเกิดความประทับใจศิลปะ ความงาม และลักษณะเฉพาะ 
ความเชี่ยวชาญ และลักษณะที่สรางสรรคแในผลงาน 

 
             2.5.3  การบูรณาการระหว่างความรู้ ทฤษฎีกับการปฏิบัติ (ทักษะพิสัย)  
      เปๅนการแสดงใหเห็นวากระบวนการสาธิต และผูสาธิต มีอิทธิพลตอระบบความจํา 
ความรูสึกของผูเรียน สามารถตอบคําถาม ชี้นําแนวทาง ทางออกในการสรางสรรคแ และพิสูจนแทฤษฎีของ
ผูสอนใหเปๅนที่ประจักษแใหเห็นวาปฏิบัติไดจริง  กระบวนการสาธิตทําใหผูเรียนสามารถวางแผนไปสูเปูาหมาย
ในการเขียนรูปได เกิดการเห็นจริงของผูเรียนเปรียบเทียบกับการเดินทางที่ผูเรียนสามารถวางแผนการปฏิบัติ
ฝึกทักษะของตนเองและไปสูเปูาหมายในการเขียนรูปแตละรูปไดอยางไร   
             2.5.4 การบูรณาการความรู้ระหว่างวิชา เชน การสาธิตวิชาวาดเสนกับวิชากายวิภาคหรือวิชาวาด
เสนกับวิชาประติมากรรม เปๅนตน เปๅนการบูรณาการการสาธิตเพ่ือใหเกิดการสรางภาพองคแรวมในการเรียนรู
ของผูเรียน และมองเห็นถึงความสัมพันธแกันระหวางวิชา 
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ภาพที่ 17 สาธิตการแสดงใหผูเรียนเห็นกระบวนการทํางานเพ่ือเกิดความรูสึกรวมในการปฏิบัติงาน  
 
 

 
ภาพที่ 18 การสาธิตทําใหผูเรียนเกิดความเชื่อในทฤษฎีและวิธีการวาสามารถนํามาปฏิบัติไดจริง 

 
 

 
ภาพที่ 19 การสาธิตที่ผูเรียนสามารถวางแผนไปสูเปูาหมายการเขียนรูปไดอยางไร 

ใหผูเรียนซักถาม แสดงความคิดเห็นและทดลองปฏิบัติ 
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3 เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ศิลปะด้วยวิธีการสาธิต 
           3.1 บทบาทผู้สอน และ เทคนิค วิธีการสอน 
             3.1.1การอธิบาย สาธิต และปฏิบัติงานให้ผู้เรียนดูทั้งเป็นรายบุคคล และในลักษณะกลุ่มผู้เรียน
  

 
 

ภาพที่ 20  การจัดการเรียนรูศิลปะดวยวิธีการสาธิตเปๅนรายบุคคลและกลุม 
 

  ผูเรียนไดเห็นถึงเนื้องานการปฏิบัติงานจริงในแตละวัน   รวมถึงการไดเห็นวิธีการเฉพาะของครู
แตละบุคคลซึ่งสะทอนการพัฒนาตนเองของผูสอนและผูสาธิตเพ่ือใหเกิดองคแความรูใหมและนําไปใชการ
จัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
 
 3.1.2 เทคนิคในการสาธิต  
 การสาธิตที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นจากปใจจัยและเงื่อนไขหลายๆอยาง เชน การเตรียมอุปกรณแ ให
พรอมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีการจัดสภาพหองทั้งแสงและบรรยากาศในการสาธิตใหเหมาะสม การใช
เทคโนโลยีเสริมการสาธิต  มีเทคนิคการอธิบายระหวางสาธิต ควรมีการสื่อสารกับผูเรียน และการอธิบาย
ความรูโดยเปๅนการอธิบายใหผูเรียนไดเห็นภาพ เปๅนการขยาย การเลาเรื่อง องคแความรูใหเปๅนภาพ    การให
โอกาสในการซักถามระหวางการสาธิต   และสรางบรรยากาศใหสนุกสนานทําใหผูเรียนเกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเองวาสามารถปฏิบัติไดจริง เปๅนตน 
 

 
 

ภาพที่21 การเตรียมอุปกรณแ ใหพรอมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
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              3.2  การสร้างสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ศิลปะด้วยวิธีการสาธิต 
จากการสังเกตพฤติกรรมและขอสงสัยในการเรียนรูของผูเรียน ไดขอสรุปวาในการสาธิต ผูสาธิตควรมีสื่อการ
เรียนรูประกอบการสาธิต หรือมีคูมือและเอกสารประกอบการสาธิตเพ่ือใหผูเรียนสามารถเห็นแนวทาง 
ภาพรวมของบทเรียน ผูเรียนสามารถการวางแผนในการเรียนรูและดูรายละเอียดของขอมูลที่เปๅนทฤษฎีเพ่ือ
ทบทวนการเรียนรูระหวางการสาธิตได 
 

   

 ภาพที่ 22   เทคนิคการอธิบายระหวางสาธิต การใหโอกาสในการซักถามระหวางการสาธิต                
                 
3.3 การเข้าใจปัญหาของผู้เรียน  
                3.3.1 การสร้างแรงจูงใจ และการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน 
   การสรางแรงจูงใจและแรงเสริมเปๅนอีกกระบวนการที่สําคัญในการสาธิตเปๅนการสราง
แรงจูงใจ กอใหเกิดความศรัทธาในตัวบุคคล เชื่อมั่นในผูสอนความศรัทธาตอครูผูสาธิต แสดงใหเห็นถึงเทคนิค
เฉพาะ เคล็ดลับสวนตัว ลักษณะเฉพาะของผูสาธิต สรางแรงจูงใจ ศรัทธาเชื่อมั่นในศิลปะ ทั้งทฤษฎีและวิธีการ
ปฏิบัติเกิดแรงบันดาลใจความประทับใจตอผูเรียน อีกทั้งยังสามารถปลูกฝใงลักษณะของวัฒนธรรม  ศิลปะ
ประจําชาติผานวิธีการเรียนแบบครูพักลักจําของผูเรียนในสมัยโบราณ ทั้งนี้ควรมองผูเรียนเปๅนโจทยแในการ
สาธิต โดยใชความถ่ี ความซ้ําของการสาธิต เพื่อเปๅนการแกปใญหาการเรียนรูของผูเรียนและสรางศิลปะนิสัยให
รูสึกซาบซึ้งตระหนักเห็นในคุณคาของศิลปะ  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเห็นกระบวนการทํางานศิลปะ เกิด
ความรูสึกรวม เปๅนการกระตุนใหผูเรียนอยากทํางานฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  
 

 
 

ภาพที่ 23 การสาธิตทําใหเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในผูสอน 
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              3.3.2  การสร้างบรรยากาศของห้องปฏิบัติงานและช้ันเรียนที่เหมาะกับการสาธิต 

  อีกหนึ่งเงื่อนไขและปใจจัยสําคัญท่ีขาดไมไดในการสาธิต คือการสรางบรรยากาศและการมีอารมณแ
รวมของผูเรียน   หองสาธิตจึงควรมีบรรยากาศในการทดลอง สรางสรรคแคนควางานศิลปะ  มีลักษณะของ
ความงาม แสดงออกถึงจินตนาการ เปๅนบรรยากาศของความสนุกสนาน การทดลองและการคนควา 
 

 
ภาพที่ 24 การจัดสภาพหองและบรรยากาศในการสาธิต 

 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 

ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

 การสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิตเปๅนการมุงเนนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปๅนสําคัญ เปๅนการ
จัดการเรียนรูที่สัมพันธแกับศักยภาพและธรรมชาติของผูเรียน  จากการดําเนินงานที่ผานมาผูสาธิตและ
เปูาหมายในการสรางและแสวงหาความรูหลายทานไดแสดงความคิดเห็นในลักษณะใกลเคียงกันถึงการสาธิตวา 
นาจะเปๅนการแกปใญหาเฉพาะของผูเรียน ทั้งดานทักษะและความสามารถในการวิเคราะหแปใญหาในการเรียนรู
ของตนเอง  ผูเรียนจะสามารถคนควาหาทางออกในการปฏิบัติดานศิลปะจากวิธีการสาธิตที่เหมาะสมกับ
เงื่อนไขของผูเรียนเอง  อีกทั้งยังเปๅนการสรางความเชื่อมั่นในทฤษฎีการนําไปใชในการปฏิบัติจริงของผูเรียน 
เกิดทักษะความชํานาญนําไปสรางอาชีพและการศึกษาตอเปๅนประโยชนแตอตนเองและสังคม    รวมถึง
ประโยชนแและคุณคาขององคแความรูที่บุคลากรในองคแกรสามารถนําไปประยุกตแพัฒนาการจัดการการเรียนการ
สอนของตนเองและพัฒนาความรูในลักษณะเครือขายการเรียนรูระหวางองคแกรได 
  
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้และการเผยแพร่ความรู้ 
 การทํางานรวมกันของคณะกรรมการจัดการความรูสามารถสรุปประเด็นความรูไดหลากหลาย  แต
สาระสําคัญและเปๅนเนื้อหาที่ขาดไมไดในการสาธิตคือ การใชความซ้ํา และความถี่ปฏิบัติใหผูเรียนไดเห็นบอยๆ
อยางสม่ําเสมอ เปูาหมายในการสาธิตตองชัดเจนวาตองการใหผูเรียนเรียนรูในเรื่องใด  เปๅนการทําความยาก
ซับซอนของขั้นตอนใหเห็นประจักษแวาสามารถปฏิบัติไดจริงตามทฤษฎี  โดยสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
ความรูและการปฏิบัติงานใหแกผูเรียน เปๅนความหมายที่ผูสาธิตเนนย้ําใหผูเรียนตองเรียนรูคือ ทักษะความ
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เชี่ยวชาญจะเกิดขึ้นไดจากการฝึกฝนอยางสม่ําเสมอโดยใชความเพียรพยายามเปๅนที่ตั้ง มีแผนและเปูาหมายชัด
เพ่ือนําไปสูความสําเร็จทั้งของผูสาธิตและการเรียนรูจากการสาธิต  อีกทั้งการเผยแพรความรูก็ยังใชหลักการ
เดียวกันกลาวคือการแปลงขอมูลความรูไปสูเปูาหมาย ใหเกิดการนําไปใชไดงาย โดยใชสัญลักษณแที่เรียบงายสื่อ
ความหมายชัดเจน ใชความซ้ําและความถี่ทําความรูและขั้นตอนที่ซับซอน ใหเรียบงายและนาสนใจในการ
นําเสนอ เพ่ือใหเปๅนการสื่อสารอยางแทจริงเกิดการเรียนรูนําไปใชพัฒนาสรางองคแความรูขึ้นใหม หมุนเวียน
เกิดผลกระทบสรางคุณคาและประโยชนแตามวัตถุประสงคแและเจตนาของการไดมาซึ่งองคแความรูและการ
เผยแพรความรูที่ไดตั้งไว 
 

 

 
 

ภาพที ่25  ความถี่ ความซ้ํา และเปูาหมายที่ชัดเจน เปๅนความสัมพนัธแระหวางองคแความรูและการเผยแพรความรู 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 

            การจัดการความรูในครั้งนี้เปๅนการสรางและใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) อยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงไดรับการสนับสนุนและการวางแผนการจัดการความรู (KM  Plan) ในระดับผูบริหาร 
ดวยยุทธศาสตรแและนโยบายขององคแกร  สูระดับปฏิบัติการของคณะกรรมการการจัดการความรูดานการเรียน
การสอนสะทอนการพยายามอธิบายและทําความเขาใจระหวางกันของผูปฏิบัติการ   นํามาซึ่งความรวมมือ
รวมใจของบุคลากรและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝุายที่เล็งเห็นทิศทางและเปูาหมายความสําเร็จในระดับที่
ใกลเคียงกัน อีกทั้งการที่วิทยาลัยชางศิลปมีบุคลากรผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณแ ความเชี่ยวชาญสูงในศาสตรแ
ที่ตนเองปฏิบัติอยูอยางหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะบุคคลและวิธีเฉพาะในการสาธิต  มีขั้นตอนและวิธีการ
ที่ชัดเจนงายตอการเขาใจ มีเทคนิคในการอธิบายที่สัมพันธแกับผูเรียนแตละคน ทําใหการจัดการความรูสามารถ
จัดระบบทั้งภาพ เสียง เนื้อหา ขั้นตอนไดงายอยางเปๅนรูปธรรม สามารถนําไปใชไดจริง  กระบวนดังกลาวได
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แสดงถึงองคแความรูอันทรงคุณคาอยางยิ่ง รวมถึงปใจจัยสําคัญที่ทําใหการเผยแพรองคแความรูมีประสิทธิมาก
ยิ่งขึ้นคือเทคนิคและวิธีการเฉพาะดาน เชนโปรแกรม สื่อ เทคโลโนยีออนไลนแ เชน LINE  FACEBOOK  และ
เครื่องมือในการบันทึกภาพเสียงที่มีศักยภาพสูงในการนําเสนอท่ีนําองคแความรูที่ยากตอการอธิบายและซับซอน
ใหเปๅนสิ่งที่เขาใจงาย และนาสนใจ ดวยการออกแบบระบบรูปภาพกราฟิค ที่มีสีสัน ทันสมัย มีเนื้อหาที่นา
ติดตาม สะดวกตอการนําไปใชในการเรียนรูไดจริง  

ปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

            การจัดการความรูมีกรรมวิธีและขั้นตอนที่ตองอาศัยเงื่อนไขในลักษณะสัมพันธแกัน ทั้งเวลา บุคลากร 
งบประมาณ เทคโนโลยี สถานที่ รวมถึงการสรางบรรยากาศในลักษณะที่เปๅนธรรมชาติ เพ่ือใหเกิดการเลา 
ถายทอดประสบการณแ  ความรู ความเชี่ยวชาญเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ   เงื่อนไขที่กลาวมาขางตนมักจะ
ไมสัมพันธแกันทั้งเวลา งบประมาณ และเทคโนโลยีที่จํากัด ทําใหการสรางบรรยากาศในการจัดการความรู
เปๅนไปเพ่ือตอบโจทยแของภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  มากกวาจะเปๅนการจัดการความรูที่เกิดจากความ
จําเปๅนขององคแกร เปๅนความจําเปๅนในการเรียนรูหรือการสรางพัฒนาความรูขึ้นใหมในลักษณะวงจรของความรู
ที่มีศักยภาพของการจัดการความรูที่เปๅนประโยชนแตอบุคลากร องคแกร และสังคม จึงเปๅนหนาที่และความ
รับผิดชอบรวมกันของทุกฝุายในการสรางความสัมพันธแและความสมดุลยแที่กลาวมาขางตนใหเกิดประโยชนแตอ
การดําเนินการใหมากที่สุด 

สรุป  

           จากการจัดการความรูทั้ง 7 ขั้นตอนพบวา กิจกรรมของการจัดการความรูนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจ
ของบุคลากรในองคแกรในทุกระดับท้ังดานอายุ ประสบการณแ และความเชี่ยวชาญ  เปๅนการเล็งเห็นทิศทางและ
เปูาหมายความสําเร็จในระดับที่ใกลเคียงกัน  ทั้งนี้อาจเปๅนเพราะบุคลากรในองคแกรมองเห็นวาการสอนศิลปะ
ดวยวิธีการสาธิตเปๅนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและธรรมชาติของผูเรียน  เนน
ผูเรียนเปๅนสําคัญหรือเปๅนศูนยแกลางของการเรียนรู   และเมื่อผูเรียนมีศักยภาพก็เปๅนเครื่องแสดงถึง
ประสิทธิภาพที่สัมพันธแกันของระบบการเรียนการสอน บุคลากรและองคแกร จึงอาจกลาวไดวาการที่
คณะกรรมการและบคุลากรในองคแกรมีวิสัยทัศนแรวมกันเปๅนความสําเร็จในระดับเบื้องตนของการจัดการความรู
ในครั้งนี้   

          ความสําเร็จขั้นตอไปคือกรรมวิธี ที่เกิดขึ้นใหมในการจัดการความรู เชน การใชเทคโนโลยีในการสราง
และแสวงหาความรู เชนการจัดกลุม LINE โดยใหคณะกรรมการสมัครเปๅนสมาชิกกลุม  และแบงปในความรู ทั้ง
ทฤษฎี การปฏิบัติ การสาธิตทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  เพ่ือใหสามารถแสดงความคิดเห็น เลาเรื่องเลา
ประสบการณแ ไดในอีกมิติหนึ่งนอกเหนือจากการประชุมกันในแบบปกติท่ีมีอยูแลว 

         จากการเริ่มตนวิธีการที่ผสมผสานกันทั้งสองรูปแบบพบวาเกิดการเลาขอมูลที่มีความหลากลายเพ่ิมมาก
ขึ้นทั้งในดานทฤษฎี ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว รวมถึงประสบการณแที่ยากแกการถายทอดบางเรื่อง  มักจะ
ไมเกิดขึ้นในวิธีปกติ  ทั้งนี้อาจเปๅนเพราะวิธีการสรางเครื่องมือการจัดการความรูบางอยางอาจจะสัมพันธแกันกับ
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ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของผูถายทอดประสบการณแ  การสรางเครื่องมือใหหลากหลายจึงนาจะเกิด
ประโยชนแสําคัญตอการสรางและแสวงหาความรู     

         การไดมาซึ่งขอมูลทีม่ีความหลากหลายทําใหการจัดระบบ  หมวดหมูและสามารถแยกประเภทไดอยาง
นาสนใจทั้งเนื้อหาและรูปแบบ  ทั้งขอมูลทฤษฎี ขอมูลภาพ ไฟลแ ดิจิทัล ขอมูลประเภท VDO ภาพเคลื่อนไหว 
ทั้งนี้ขอมูลตางๆยังไดถูกกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองความรูจากผูทรงคุณวุฒิอันเปๅนบุคลากรที่มี
ประสบการณแของวิทยาลัย ชอมูลที่ไดมาจึงมีคุณภาพทั้งดานเนื้อหา  วิธีการ และลักษณะเฉพาะของ
กลุมเปูาหมายแตละทาน  นอกจากการจัดการความรูจะไดมาซึ่งหลักการในการปฏิบัติในภาพรวมของการสอน
ศิลปะดวยวิธีการสาธิตแลว  ผูเขาถึงความรูยังไดศึกษาลักษณะเฉพาะของคณาจารยแฝีมือชั้นครู ผูเชี่ยวชาญใน
หลากหลายสาขา เชน ศิลปะไทย จิตรกรรม วาดเสน ประติมากรรม ซึ่งผูสาธิตบางทานไมเคยปรากฏการ
บันทึกภาพการปฏิบัติใหเห็นเปๅนขั้นเปๅนตอนอยางชัดเจนในสื่อดานใดมากอน ทั้งนี้จากการนําองคแความรู เรื่อง
การสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิตไปเผยแพรตอกลุมเปูาหมาย ทั้งดวยวิธีการออกแบบ สื่อ ดวยโปรแกรม 
Infographic ไดลักษณะของขอมูลที่มีความพิเศษนาสนใจทั้งดานเนื้อหาที่สัมพันธแกับรูปแบบและมี
ลักษณะเฉพาะ  การเผยแพรดวยเอกสาร แผนพับ คูมือ การสรางหนาเว็บเพจ และมีการนําขอมูลไปเชื่อมตอ
ในระบบโซเชียล ออนไลนแ เชน youtube, facebook  และ website ของวิทยาลัย  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และเรียนรูของบุคลากรในองคแกร ดังตัวอยางตอไปนี้ 

     ผูสอนรายวิชา วาดเสน 5 และวาดเสน 6 นําองคแความรูไปทดลองพัฒนาวิธีการสาธิตในรายวิชา
วาดเสน ที่สัมพันธแกับการจัดการเรียนรูวิชากายวิภาค ในลักษณะบูรณาการ ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ เห็น
ความสัมพันธแกันระหวางวิชาผูเรียนสามารถนําความรูในทฤษฎีกายวิภาค เชนตําแหนง รูปทรงของกลามเนื้อ 
ไปใชปฏิบัติในวิชาวาดเสนใหเกิด สัดสวน มิติ และปริมาตรในการวาดภาพคนไดถูกตองมากขึ้น 

   อาจารยแประจําวิชา วาดเสน 3 และวาดเสน 4 นําองคแความรูไปทดลองพัฒนาวิธีการสาธิตที่
สามารถพัฒนาความสามารถดานมิติสัมพันธแของผูเรียน ในเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรูของผูเรียน เรื่อง 
โครงสราง และสัดสวน ของ หุนปูน (คน) เพ่ือใหผูเรียนเกิดการประมวล ขอมูล ประสบการณแ และแรงบันดาล
ใจ ขึ้นภายในและแสดงออกถายทอดออกมาเปๅนภาพที่เปๅนรูปธรรม ที่เนนการเรียนรูดานทักษะ ความชํานาญ  
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะความสามารถดานมิติสัมพันธแดวยการรางภาพเสนโครงสรางและการกําหนดเสนสัดสวน 
จากแบบหุนปูน (คน) ซึ่งเปๅนเสนสมมติในจินตนาการที่สัมพันธแกับองคแความรูดานทฤษฎีไดแมนยําและถูกตอง
มากขึ้น 

 อาจารยแประจําวิชา จิตรกรรม 1 และจิตรกรรม 2 นําองคแความรูไปทดลองพัฒนาวิธีการสาธิต ใน
วิชาจิตรกรรม1-2 ดวยวิธีการวาดภาพที่มีความซ้ํา และความถี่ในการสาธิต เพ่ือใหผูเรียนเกิดประสบการณแ ใน
การเห็น นําไปประยุกตแใชใหเกิดทักษะ และความชํานาญ ผูเรียนในระดับชั้น ปวช.1 ที่ไมคอยมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และมีพัฒนาการในการเรียนรูคอนขางชาไดมีโอกาสในการซักถามและทบทวนทําความเขาใจใน
บทเรียนมากข้ึน  ผูเรียนเกิดความม่ันใจสามารถนําความรูความเขาใจไปใชในการปฏิบัติงานจิตรกรรมสีน้ําไดดี
มากขึ้น 
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  ผูสอนรายวิชาองคแประกอบศิลปในระดับชั้น ปวช.3 นําองคแความรูเรื่องการสอนศิลปะดวยวิธีการ
สาธิต ในหัวขอการสาธิตควรมี เอกสาร คูมือใหผูเรียนไดดูประกอบการสาธิต มาประยุกตแใชดวยการสราง
เอกสาร คูมือขอมูลทฤษฎีองคแประกอบศิลป ประกอบการสาธิตหลักการจัดภาพ ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
ทฤษฎีองคแประกอบศิลปไดดีขึ้น ผูเรียนสามารถทบทวนขอมูลไดดวยตนเองระหวางการสาธิตได  ทําใหเห็น
และเขาใจเปูาหมายในการสาธิตมากขึ้นอยางชัดเจน จากการใชคูมือประกอบการสาธิตที่มีลักษณะภาพและ
ตัวอักษรที่สัมพันธแกับวัยของผูเรียนทําใหมีความสนใจในการสาธิตมากขึ้น ผูเรียนเกิดการเรียนรูและนําทฤษฎี
ไปใชในการปฏิบัติงานวิชาองคแประกอบศิลปอยางมีพัฒนาการมากข้ึนกวาการสาธิตดวยวิธีการที่ไมใชคูมือ 

  นอกจากนั้นผูสอนรายวิชาองคแประกอบศิลปในระดับชั้น ปวช.3 ยังไดเกิดความคิดที่จะพัฒนาสื่อ
การเรียนรูในวิชาองคแประกอบศิลปในเชิงลึกที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของผูเรียน โดยนําเสนอโครงการวิจัย 
ประจําปีงบประมาณ  2561 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรื่อง  “สื่อการเรียนรูองคแประกอบศิลป  สําหรับผู
ศึกษาทัศนศิลป” 

 อาจารยแประจําวิชากายวิภาค ชั้นปีที่ 3  ไดแลกเปลี่ยนการเรียนรู และนําองคแความรูไปทดลอง
พัฒนาวิธีการสาธิตในวิชา กายวิภาค ดวยการพัฒนาวิธีการสาธิตเดิมใหเกิดกระบวนการที่มีการผสมผสาน
ระหวางการเขียนสาธิต กับวิธีการสอนดวยการแสดงดนตรีที่มีเนื้อหาเรื่องทฤษฎีวิชากายวิภาค เชน ชื่อ
กลามเนื้อมนุษยแ ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะการบันทึกดวยระบบภาพ  VCD/DVD การสาธิตการ
เขียนรูป และปใ็นกลามเนื้อจากแบบคนที่มีลักษณะและทาทางเดียวกันกับที่ใชในวิชาวาดเสน ผสมกับการใช
เพลง Anatomy song เปๅนตน   โดยการสาธิตแบบผสมผสานใหมทําใหผูเรียนในระดับชั้น ปวช .3 เขาใจใน
ทฤษฎีวิชากายวิภาคไดดีขึ้น เห็นถึงความสัมพันธแระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ เปๅนการสร างหลักการจําทําให
ผูเรียนเกิดจินตภาพที่สัมพันธแกับความถูกตองของทฤษฎีและนําไปใชไดจริง   

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่26 การสาธิตแบบผสมผสานใหมในวิชากายวิภาคระดับชั้น ปวช.3 
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ข้อเสนอแนะในการท างานขั้นต่อไปและกิจกรรมในอนาคต 

             การจัดการความรูในครั้งนี้จะเปๅนประสบการณแการทํางานครั้งสําคัญที่มีประโยชนแตอการจัดการ
ความรูในครั้งตอไป เพ่ือใหเกิดการจัดการความรูอยางเปๅนระบบ  สามารถรวบรวมคัดสรรองคแความรูเรื่อง
วิธีการสาธิตการทํางานศิลปะใหผูเรียน ผูสาธิตรุนใหมในอนาคตไดเห็นในทุกๆเนื้อหาและวิธีการเขียนรูปสาธิต
ของครูแตละทานในหลากหลายสาขาวิชามากขึ้น จากการดําเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอนของการจัดการความรู  
คณะทํางานไดเห็นถึงปใญหาในการทํางาน แนวทางการแกปใญหาและการนําขอพัฒนาไปใชในการดําเนินการ
ครั้งตอไป โดยมีขอเสนอแนะในการทํางานขั้นตอไปและกิจกรรมในอนาคตดังตอไปนี้ 

1. ควรมีการจัดการและบูรณาการในเชิงนโยบายเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติและเปๅนรูปธรรมที
สงเสริมสนับสนุนและสรางโอกาส  เอื้อตอการจัดการความรูใหมากที่สุด 

2. การจัดการความรูควรมีความสัมพันธแในดาน เวลา บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี และ
สถานที่ ที่มีความพรอมในทุกๆดานเพ่ือใหเกิดการจัดการความรูดานการสอนศิลปะดวยวิธีการสาธิตนํามาซึ่ง
องคแความรูอันทรงคุณคาของบุคลากรทั้งองคแกรไดตอไปในอนาคต   

3. ควรสรางวาระหรือการรณรงคแในหนวยงานหรือองคแกรเพ่ือใหเกิดสัญลักษณแที่แสดงถึงความ
ความรวมมือรวมใจของบุคลากร  เห็นถึงความสําคัญและความจําเปๅนของการจัดการความรูและองคแความรู                

4. ควรมีการนําองคแความรูแตละหนวยยอยมาสรางสัญลักษณแในเชิงภาพ Graphic , Animation  
ภาพเคลื่อนไหว หรือสื่อสมัยใหมอ่ืนๆ ที่มีเทคนิคเฉพาะทางสามารถสรางใหเกิดเปๅนขอมูลองคแความรูเพ่ิมเติม
เพ่ือการเชื่อมตอในระบบออนไลนแที่สมบูรณแ  

5. ควรมีการจัดระบบในองคแกรใหเปๅนศูนยแขอมูลที่มีคุณภาพพรอมไปดวยขอมูลองคแความรูที่มี
คุณคา  และมีความหลากหลายชองทางชองสื่อ เทคโนโลยี ที่สะดวกในการเขาถึงและงายตอการนําไปใช 

6. บุคลากรในองคแกรควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคแความรูไปใชอยางแทจริง เพ่ือใหเกิด
การพัฒนาตอยอดสรางองคแความรูขึ้นมาใหม หมุนเวียนเปๅนเครือขายแหงการเรียนรูเกิดประโยชนแตอผูเรียน 
ผูสอน บุคลากร องคแกรและสังคม  ยกระดับเปๅนสังคมแหงการเรียนรูอยางแทจริง  
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การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 
Knowledge Management to Development of Learning Ability in Science  

and  Mathematic Subjects  
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บทสรุป 

การจัดการความรูครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรแและ
คณิตศาสตรแ ดวยการใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง กลุมตัวอยางในการศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง ที่ศึกษาในคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการประมง และวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแ และเปๅนรายวิชาที่สอนโดยอาจารยแในสาขา
วิทยาศาสตรแกายภาพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 393 คน ผลที่ไดจากการจัดการความรู 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแเมื่อกําหนดเกณฑแการประเมินผานรอยละ 50 ปรากฏวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาเกณฑแ 11 รายวิชา จากทั้งหมด 15 รายวิชา และความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังตอการใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนในภาพรวมอยูในระดับ
มาก 

 

ค าส าคัญ: แผนที่ความคิด, รายวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแ 
 

Summary 

The purposed of this knowledge management is the development of learning ability in 
science and mathematic subjects by using mind map to summarize lesson content of students 
from Rajamangala University of Technology Srivijaya (RMUTSV), Trang Campus. A sample in 
this study consisted of students from the Faculty of Science and Fisheries Technology and 
College of Hospitality and Tourism who enrolled in science and mathematic subjects in the 
second semester of academic year 2015. The knowledge management results were as 
follows: Regarding learning achievement of students in which the pass score criterion was 
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defined at equal to or more than 50%. It was found that learning achievement of only 11 
subjects from 15 subjects were higher than the criterion. The overall opinions about using 
mind map to summarize lesson content of RMUTSV students were in a high level.  

 

Key words: mind map, science and mathematic subjects 
 

บทน า 
สาขาวิทยาศาสตรแกายภาพ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน ประสานงานและ
บูรณาการวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาชีพพ้ืนฐานในกลุมวิชาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีและ
กลุมวิชาคณิตศาสตรแ เพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนในการแสวงหาความรูจากธรรมชาติ  เขาใจในความหมายและ
ความสําคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ และความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีผลตอวิถีชีวิตและความคิด
ของมนุษยแ มุงพัฒนาผูเรียนในดานกระบวนการคิด การคิดวิเคราะหแ การใหเหตุผลและการแกปใญหา มีนิสัยใฝุรู 
และมีความคิดสรางสรรคแ ใหสอดคลองตามเกณฑแมาตรฐานระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พระพรหมคุณาภรณแ  (ป.อ.ปยุตโต) (2550) ไดใหคําจํากัดความวา วิชาศึกษาทั่วไปมีจุดมุงหมายอยูที่
การสรางบัณฑิต สวนวิชาชีพเปๅนเหมือนการสรางเครื่องมือใหบัณฑิต วิชาศึกษาทั่วไปมีหนาที่ทําคนใหเปๅนบัณฑิต
หรือสรางบัณฑิต มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาคนเพ่ือใหบุคคลแตละคนเปๅนคนที่สมบูรณแ มีชีวิตที่ดีงาม 
ประณีต ประเสริฐสมกับความเปๅนมนุษยแ หรืออาจจะเรียกวาเปๅนคนเต็มคน มีชีวิตที่มีอิสรภาพและมีความสุข 
การศึกษามีหนาที่พัฒนาคนในสองดาน กลาวคือ 1) การพัฒนาตัวมนุษยแใหมีความเปๅนมนุษยแที่สมบูรณแ มีชีวิตที่ดี
งาม มีความสุข มีอิสรภาพ และ 2) การพัฒนาคนในฐานะที่เปๅนทรัพยากรมนุษยแ คือเปๅนทุนที่จะนําไปใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นรายวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความสําคัญอยางยิ่งซึ่งทานถึงกับกลาววา “จะสอนวิชา
เฉพาะวิชาชีพใหใชผูเชี่ยวชาญ แตจะสอนวิชาพ้ืนฐานตองใชนักปราชญแ” 

จากการจัดการเรียนการสอนในกลุมวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแของสาขาวิทยาศาสตรแกายภาพ
ในชวงระยะเวลาที่ผานมาพบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานกลุมวิชาวิทยาศาสตรแ
และคณิตศาสตรแคอนขางต่ํา ซึ่งเปๅนปใจจัยสําคัญที่สงผลกระทบกับการเรียนการสอนในกลุมวิชาชีพเฉพาะของ
นักศึกษา และจากการสอบถามนักศึกษาถึงสาเหตุที่ไดคะแนนสอบในรายวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแอยู
ในระดับต่ําพบวา นักศึกษาสวนใหญอานหนังสือไมทัน มีเวลาทบทวนบทเรียนนอย และไมสามารถสรุป
ประเด็นสําคัญและคําสําคัญของเนื้อหาบทเรียนในแตละหัวขอได ดังนั้นคณาจารยแในสาขาวิทยาศาสตรแ
กายภาพ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ซึ่งรับผิดชอบ การเรียนการสอนรายวิชาในกลุมวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแ ไดประชุมรวมกันเพ่ือหาแนวทาง
และวิธีการแกไขปใญหาดังกลาว เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทางการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุม
วิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแในระดับท่ีสูงขึ้น โดยนําแผนที่ความคิดมาใชรวมกับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแ 
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แผนที่ความคิด หรือ Mind Map เปๅนการนําทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองมาใชใหเกิดประโยชนแสูงสุดกับ
กระบวนการเรียนรูของมนุษยแ ในการคิดวิเคราะหแคํา ภาษา สัญลักษณแ ระบบ ลําดับ การคํานวณ ความเปๅน
เหตุเปๅนผล ความคิดสรางสรรคแ จินตนาการ โดยกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
แผนที่ความคิดถูกคิดคนโดยโทนี บูซาน (Buzan, 1997) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษเปๅนผูคิดริเริ่มนําเอาความรู
เรื่องสมองมาปรับใชกับการเรียนรู โดยพัฒนาจากการจดบันทึกแบบเดิมที่เขียนเปๅนตัวอักษรเรียงกันในแตละ
บรรทัด หรือเปๅนแถวดวยปากกาหรือดินสอสีเดียวกัน มาเปๅนการบันทึกดวยคํา ภาพ สัญลักษณแแบบแผรัศมีออ
กรอบๆ ศูนยแกลางเหมือนกับการแตกแขนงกิ่งกานของตนไมหรือการแตกของเซลลแสมอง แผนที่ความคิด
สามารถนําไปใชกับกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การวางแผน การตัดสินใจ การแกปใญหา การนําเสนองาน และการชวย
จํา เปๅนตน 

การจัดการเรียนการสอนโดยการใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียน เปๅนรูปแบบการสอนที่ให
นักศึกษาสรางองคแความรูใหมดวยตนเอง (Constructivism) ฝึกคนหาองคแประกอบหลักของเนื้อหาบทเรียน 
และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธแของแตละองคแประกอบได ซึ่งจะชวยพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหแของ
ผูเรียน ใหเกิดความคิดอยางเปๅนระบบเปๅนขั้นตอน และเปๅนประโยชนแในการชวยพัฒนาการเรียนของนักศึกษา
ไดเปๅนอยางดี นอกจากนี้การใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนยังทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับการใชจินตนาการในการตกแตงภาพ การใชสี เสน และการโยงใย เชื่อมโยงความสัมพันธแแทน
การจดบันทึกแบบเดิม ซึ่งชวยใหผูเรียนคนพบแนวทางในการเรียนรู เกิดความสนใจในการเรียน และเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนของตนเอง ดังนั้นการใชแผนที่ความคิดในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาเปๅนการ
สอนใหผู เรียนรูจักการคิดวิเคราะหแและเชื่อมโยงความสัมพันธแของเนื้อหาบทเรียน ซึ่งจะชวยพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของนักศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วิธีการด าเนินงาน 
 การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแดวยการใชแผนที่
ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียน มีวิธีการดําเนินการ 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

1. การวางแผน 
1.1 จัดประชุมคณาจารยแในสาขาวิทยาศาสตรแกายภาพเพ่ือพิจารณาแนวทางในการดําเนินการ

จัดการความรูดานการเรียนการสอนรวมกัน โดยใหอาจารยแผูสอนแตละทานนําเสนอปใญหาดานการเรียนการ
สอนในแตละรายวิชาของตนเอง จากนั้น บันทึกรวบรวมประเด็นปใญหาในดานตางๆ แลวจัดเรียงลําดับ
ความสําคญัของปใญหาในแตละประเด็น  

 1.2 กําหนดประเด็นปใญหาดานการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแ และระดม
ความคิดโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของอาจารยแผูสอน เพ่ือหารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
กําหนดวิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน 
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 1.3 สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนรวมกันในแตละรายวิชา โดยกําหนดวิธีการสอนดวยการ
ใชแผนที่ความคิดในการสรุปเนื้อหาบทเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแ 
พรอมทั้งกําหนดรายวิชาที่ใชแผนที่ความคิดเปๅนเครื่องมือในการเรียนการสอน ซึ่งเปๅนรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 15 รายวิชา ประกอบดวย วิชาหลักสถิติ  สถิติธุรกิจ สถิติใน
ชีวิตประจําวัน คณิตศาสตรแเบื้องตน เคมีพ้ืนฐาน เคมีเบื้องตน เคมีวิเคราะหแเบื้องตน เคมีอินทรียแ ฟิสิกสแ
เบื้องตน ฟิสิกสแพ้ืนฐาน ฟิสิกสแพ้ืนฐาน 1 ฟิสิกสแ 2 แหลงพลังงานทางเลือก การวางแผนการทดลองทางการ
ประมง และวิชาการวิเคราะหแขอมูลทรัพยากรชายฝใๆง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การประชุมเพ่ือกําหนดประเด็นการจัดการความรูดานการเรียนการสอน 
 

2. การด าเนินงาน 
2.1 อาจารยแผูสอนชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงการใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียน เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแ และแจกใบความรูที่เก่ียวกับหลักการของแผนที่
ความคิด และการทําแผนที่ความคิดเบื้องตน พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ 
 2.2 อาจารยแผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาจัดทําแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนของแตละ
รายวิชาทุกบทเรียน และสงแผนที่ความคิดหลังจากการเรียนจบบทเรียน 
 2.3 อาจารยแผูสอนตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาในแผนที่ความคิด โดยพิจารณาการนําเสนอ
เปๅนไปตามลําดับขั้นตอนกอน-หลัง ความครบถวนของเนื้อหา และใหขอเสนอแนะแกนักศึกษาเพ่ือปรับปรุง
แกไขการเขียนแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียน 
 2.4 จัดประชุมคณาจารยแในสาขาวิทยาศาสตรแกายภาพเพ่ือติดตามผลการสอนดวยการใชแผนที่
ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนทุกๆ 1 เดือน 
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ภาพที่ 2  ใหความรูกับนักศึกษาเก่ียวกับการใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียน 
 

3. การประเมินผล 
  การประเมินผลการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรแและ
คณิตศาสตรแดวยการใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียน แบงออกเปๅน 2 ลักษณะ คือ 

  3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแของนักศึกษา โดย
การวัดผลการเรียนในแตละรายวิชาจากการสอบ ทั้งการสอบยอยรายบท การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค โดยกําหนดเกณฑแการประเมินผานรอยละ 50 
  3.2 การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียน โดย
การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหา
บทเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแใน 4 ดาน ไดแก ดานการรับรู ดานความเขาใจ ดานการปฏิบัติ
จัดทําแผนที่ความคิด และดานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา โดยแบงเกณฑแระดับความคิดเห็นเปๅน 
3 ระดับตามชวงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
            คะแนนเฉลี่ย    ระดับความคิดเห็น 

   3.67 – 5.00   มาก 
   2.34 – 2.66          ปานกลาง 
   1.00 – 2.33   นอย 
 

4. การน าผลมาปรับปรุงการท างาน 
 4.1 จัดประชุมคณาจารยแในสาขาวิทยาศาสตรแกายภาพเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานจากการ

จัดการเรียนการสอนดวยการใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนในแตละรายวิชา  
  4.2 นําเสนอผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารคณะฯ ซึ่งประกอบดวย คณบดี รอง

คณบดี หัวหนาสํานักงาน และหัวหนาสาขา เพ่ือชี้แจงใหทราบถึงผลการจัดการความรูในการพัฒนาการเรียน
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การสอนในรายวิชาตางๆ ของสาขาวิทยาศาสตรแกายภาพ และวางแผนเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบอื่นๆ ควบคูกับการใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนในปีการศึกษาตอไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

      

 ภาพที่ 3 การนําเสนอผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

 
สถานที่ด าเนินโครงการ 

 คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 
 วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ 
 เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

ผลการด าเนินงาน 

 จากการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแดวยการใช
แผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียน สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

1. คณาจารยแสาขาวิทยาศาสตรแกายภาพดําเนินการสอนดวยการใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหา
บทเรียนใน 15 รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาดังกลาว จํานวน 393 คน ไดตัวอยางแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนของนักศึกษา ดังนี้ 
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ภาพที่ 4 ตัวอยางแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนของนักศึกษา 
 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแเมื่อกําหนดเกณฑแการประเมินผานรอยละ 50 พบวา มี 11 รายวิชา จากทั้งหมด 
15 รายวิชา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงกวาเกณฑแ ไดแก วิชาแหลงพลังงานทางเลือก คาเฉลี่ย
เทากับ 71.44  วิชาเคมีวิเคราะหแเบื้องตน คาเฉลี่ยเทากับ 68.25 วิชาหลักสถิติ คาเฉลี่ยเทากับ 68.08 วิชาสถิติ
ธุรกิจ คาเฉลี่ยเทากับ 67.32 วิชาสถิติในชีวิตประจําวัน คาเฉลี่ยเทากับ 66.30 วิชาฟิสิกสแ 2 คาเฉลี่ยเทากับ 
62.96 วิชาเคมีพ้ืนฐาน คาเฉลี่ยเทากับ 62.21 วิชาการวางแผนการทดลองทางการประมง คาเฉลี่ยเทากับ 60.45 
วิชาเคมีอินทรียแ คาเฉลี่ยเทากับ 55.48 วิชาคณิตศาสตรแเบื้องตน คาเฉลี่ยเทากับ 53.12 และวิชาการวิเคราะหแ
ขอมูลทรัพยากรชายฝใๆง คาเฉลี่ยเทากับ 51.75  ตามลําดับ สวนอีก 4 รายวิชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาต่ํากวาเกณฑแ ไดแก วิชาฟิสิกสแพ้ืนฐาน 1 วิชาฟิสิกสแพ้ืนฐาน วิชาเคมีเบื้องตน วิชาฟิสิกสแเบื้องตน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 48.83, 46.22, 39.82 และ 37.30 ตามลําดับ  

3. ความคิดเห็นตอการใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.98 และเมื่อแยกพิจารณาเปๅนรายดานทั้ง 4 ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการรับรู 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ดานความเขาใจ คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ดานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และดานการปฏิบัติจัดทําแผนที่ความคิด คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 ตามลําดับ 
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สรุปและอภิปรายผล 

1. ผลที่ไดจากการดําเนินการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรแและ
คณิตศาสตรแดวยการใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนของสาขาวิชาวิทยาศาสตรแกายภาพ คณะวิทยาศาสตรแ
และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ทําใหอาจารยแผูสอนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางอาจารยแผูสอนในแตละรายวิชา และสามารถนําผลการจัดการความรูในครั้งนี้ไป
บูรณาการกับรายวิชาที่สอน และวางแผนการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแของนักศึกษาที่เรียนรูโดยใชแผนที่
ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนเมื่อกําหนดเกณฑแการประเมินผานรอยละ 50 มี 4 รายวิชาที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํากวาเกณฑแการประเมิน เนื่องจากในบางรายวิชาเนื้อหาบทเรียนที่ตองใชทักษะความรูทางดาน
คณิตศาสตรแควบคูกับความรูทางดานวิทยาศาสตรแ แตนักศึกษาบางสวนมีความรูพื้นฐานเดิมทางดานคณิตศาสตรแ
และวิทยาศาสตรแคอนขางนอยและแตกตางกัน เนื่องจากจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาจาก
หลากหลายสายวิชา ซ่ึงจากผลการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งนี้ เปๅนประโยชนแแกนักศึกษา
นําไปปรับใชเปๅนแนวทางในการทําแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ตอไป ในระดับการเรียนที่
สูงขึ้น  

3. ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรแและ
คณิตศาสตรแอยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน แสดงวานักศึกษาเห็นวา การใชแผนที่ความคิดสรุป
เนื้อหาบทเรียนมีสวนชวยในการพัฒนาทักษะการเรียนของนักศึกษาใหเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นควรสนับสนุนใหมี
จัดการเรียนการสอนโดยใชแผนที่ความคิดสรุปเนื้อหาบทเรียนรวมกับการสอนในรูปแบบอ่ืน เพ่ือสราง
ประสิทธิภาพการสอนใหนักศึกษาสามารถสรางองคแความรูไดดวยตนเอง และจากการจัดการความรูในครั้งนี้ ควร
นําไปพัฒนาตอยอดสูการจัดการความรูในทุกระดับ เริ่มตั้งแตระดับสาขาวิชา ระดับคณะฯ โดยการระดมความคิด
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางอาจารยแผูสอนและผูเรียน เพ่ือหาแนวทางแกไขปใญหาดานการเรียน
ของนักศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ไดรับความรวมมือจากอาจารยแผูสอนทุกคนในสาขาวิชา นักศึกษา ตลอดจนผูบริหาร มีบรรยากาศ
ในการเรียนรูและเปิดกวางใหอาจารยแผูสอนแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนจัดการ
ความรูและตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนแของการจัดการความรูดานการจัดการเรียนการสอน  

2. มีการสื่อสารอยางชัดเจนถึงเปูาหมายและจุดประสงคแของการจัดการความรูซึ่งนําไปสูงานวิจัยในชั้น
เรียนที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดจริง 
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ระบบพี่เลี้ยงในการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 

และการตีพิมพ์เผยแพร่ 

      A mentor system enhances the academic performance to promote the 

progress of academic positions and publications 

อํานวยพศ  ทองคํา 
รองศาสตราจารยแ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
E-mail: Amnuay_thk@hotmail.com 

บทสรุป 

 ระบบพ่ีเลี้ยงในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการตีพิมพแ
เผยแพร เปๅนกลไกหนึ่งที่มีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุน และติดตามที่เปๅนรูปธรรม ที่เอ้ือตอ
ความสําเร็จในการจัดทําผลงานทางวิชาการฯ ภายใตความเสียสละ และมีเจตนารมณแที่ดี   มีความหวงใย และ
ใสใจของพ่ีเลี้ยง กระบวนการของระบบพ่ีเลี้ยงในการทําผลงานทางวิชาการฯ   มีการสํารวจ วางแผน จัดทํา
โครงการ ประชาสัมพันธแ และเชิญชวนอาจารยแเขารวมโครงการ รวบรวมขอมูล วิเคราะหแ พบกลุมผูเขารวม
โครงการ จัดทําแผนปฏิบัติงาน จัดทําผลงานทางวิชาการ ติดตามความกาวหนา ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
ที่แลวเสร็จ และเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวของ และสรุปโครงการเพื่อเปๅนขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุงในครั้งตอๆ ไป  
ระบบพ่ีเลี้ยงในการทําผลงานทางวิชาการจึงมุงเนนใหอาจารยแที่เขารวมโครงการจัดทําผลงานทางวิชาการให
เปๅนไป ตามหลักเกณฑแที่ ก.พ.อ.กําหนด เพ่ือใหบุคลากรของคณะฯ พัฒนากาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นซึ่งเปๅนกลไก
หนึ่งที่ชวยใหการผลิตบัณฑิตมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สรางความเชื่อมั่น และความเชื่อถือใหกับคณะฯ 
มหาวิทยาลัยฯ และเพ่ือใหเปๅนไปตามเกณฑแการประเมินตนเอง (SAR) ของสาขาวิชาตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารยแ และของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยแประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตอไป  

ค าส าคัญ:  ระบบพ่ีเลี้ยงการทําผลงานวิชาการ  ตําแหนงทางวิชาการ  การตีพิมพแเผยแพรผลงานทางวิชาการ  

Summary 

 A mentor system enhances the academic performance to promote the progress of 
academic positions and publications. One mechanism is the process of promoting and 
supporting the concrete track by contributing to the success of the preparation of the 
academic year. Under the sacrifice and intention, the mentor site in the process of doing 
academic work and builds up a project planned in public relations. The projects invites 
teachers to join the program. Preparation of action plan preparation Academic tracking 
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progress. Monitoring academic work completed and other relevant documents. And a 
summary of the project is developed. Updated in subsequent, the mentoring system to do 
academic work focuses on the preparation of teachers participating academic work according 
to the guidelines. Civil service commission on institutions of higher education. The evolving 
into a higher position which is a mechanism that allows for the efficient production of 
graduates and effectiveness building confidence and reliability to the faculty and 
universities, so as to standard according for self-assessment (SAR) of disciplines indicator 4.2 
to quality instructor. Faculty and university of indicator the 1.3 instructor regular academic 
positions further. 
 

Key words : Mentor system enhances the academic performance, Academic positions, 
Publication academic performance   

 

บทน า 
ระบบพ่ีเลี้ยงในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ การตีพิมพแ

เผยแพร เปๅนระบบที่เกิดจากความสัมพันธแระหวางคณาจารยแที่มีตําแหนงทางวิชาการแลว กับคณาจารยแที่ยังไม
มีตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งคณาจารยแของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรนั้นเปๅนกําลังหลัก
สวนหนึ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนภาระงานทั้ง 5 ดาน ของคณะฯ อันไดแก ดานการเรียนการสอน ดานวิจัย 
ดานบริการวิชาการ ดานบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานการพัฒนานักศึกษา ใหบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจของ
คณะฯ ตอบสนองภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย แตคณาจารยแของคณะฯ ดังกลาวมีทั้งผูที่ไดตําแหนง
ทางวิชาการแลวและผูที่ยังไมไดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งคณาจารยแที่ยังไมไดตําแหนงทางวิชาการจะตองคิด 
วางแผนเพ่ือพัฒนาตนเองเพ่ือจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือความกาวหนาในอาชีพการรับราชการ และสราง
ความเชื่อมั่น เชื่อถือใหกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยตอไป 

ดังนั้นระบบพ่ีเลี้ยงในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการ
ตีพิมพแเผยแพร จึงเปๅนสวนหนึ่งที่ตอบสนอง และชวยเหลือคณาจารยแที่ยังไมไดตําแหนงทางวิชาการใหมีโอกาส
ที่ดีโดยเขารวมโครงการซึ่งจะทําใหมีโอกาสในการสรางความสําเร็จในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอไป   

วิธีการด าเนินงาน  
ระบบพ่ีเลี้ยงในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการตีพิมพแ

เผยแพร เปๅนกลไกหนึ่งที่มีกระบวนการดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และติดตามที่เปๅนรูปธรรมที่ เอ้ือตอ
ความสําเร็จในการจัดทําผลงานวิชาการ ภายใตความเสียสละ และเจตนารมณแ ที่หวังดี หวงใย และใสใจของ
คณาจารยแที่ทําหนาที่พ่ีเลี้ยงที่มีตอผูทําผลงานวิชาการ มีคณะกรรมการบริหารระบบ และมีคณาจารยแที่มี
ตําแหนงทางวิชาการมาทําหนาที่เปๅนพี่เลี้ยง โดยมีฐานขอมูลของบุคลากรที่เปๅนพ่ีเลี้ยง และคณาจารยแผูที่จะทํา
ผลงานทางวิชาการ คณาจารยแที่จะเขาสูระบบพ่ีเลี้ยงตองมีความตั้งใจ และมั่นใจในระบบพ่ีเลี้ยง รวมทั้งตอง
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ปฏิบัติตามเงื่อนไขของระบบซึ่งจะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการทําผลงานทางวิชาการ  ซึ่งถือเปๅน
แนวทางหนึ่งของระบบพ่ีเลี้ยง  การทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหคณาจารยแที่เขารวมโครงการจัดทํา และ
กําหนดระยะเวลาของการปฏิบัติไดเหมาะสมซึ่งอาจแบงออกเปๅนระยะๆ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการสงเสริม 
สนับสนุน และติดตามผลของระบบพี่เลี้ยงการทําผลงานทางวิชาการตอไป ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง การด าเนินงาน 
1.สํารวจ วางแผนและจัดทํา
โครงการระบบพ่ีเลี้ยงในการ
ทําผลงานทางวิชาการ 

คณะฯ ค ณ ะ ฯ  สํ า ร ว จ ข อ มู ล
คณาจารยแที่ยังไมไดตําแหนง
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะผู ส น ใ จ 
วางแผน และจัดทําโครงการ  

2 .ประชาสั ม พันธแ  แจ ง ให
บุคลากรทราบและเชิญชวน
เขารวมโครงการ 

คณะฯ /คณาจารยแ คณะฯ ประชาสัมพันธแ/แจงให
คณาจารยแทราบและสมัครเขา
รวมโครงการ 
 
 

3.วางแผน บุคลากรที่เขารวม
โครงการ 

คณะฯ ,  ผู บ ริ ห า ร ร ะบบ ,      
พ่ีเลี้ยง 

ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น กํ า ห น ด
ขอบขาย กําหนดเงื่อนไขการ
ทํางาน วางเปู าหมายของ
ระบบพ่ีเลี้ยงฯ ใหตอบสนอง 
เกิดประโยชนแและตรงกับ
ความตองการของคณาจารยแที่
เขารวมโครงการ  
 

4 . วิ เ ค ราะหแ  และพบกลุ ม
คณาจารยแที่เขารวมโครงการ 

ผูบริหารระบบ, พ่ีเลี้ยง/กอง
บริหารบุคคล/คณาจารยแที่เขา
รวมโครงการ 

-จั ด ร า ย ชื่ อ ผู ข อ กํ า ห น ด
ตําแหนง ผศ. , รศ., และ ศ.  
-วิ เคราะหแแตละรายวิชาที่
ผู เ ข า ร ว ม โคร งการ จั ดทํ า
ผลงานทางวิชาการ 
-แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู
ส า ร ะ สํ า คั ญ  ร ะ เ บี ย บ 
กฎเกณฑแต า งๆ ในการทํ า
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให
ผูเขารวมโครงการไดทบทวน
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ใหเกิดภาพรวมของขั้นตอนใน
การจัดทําผลงานทางวิชาการ 
อันไดแก 
 1.กฎเกณฑแในการทําผลงาน 
ทางวิชาการ ประกอบดวย 4 
ประเด็นคือ 
       1 )  คุณสมบั ติ เ ฉพาะ
ตํ า แ ห น ง ข อ ง ผู กํ า ห น ด
ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร 
พิ จ า ร ณ า จ า ก  ก า ร ดํ า ร ง
ตําแหนงปใจจุบัน อาจารยแ/
ผศ./รศ. และระดับการสําเร็จ
การศึกษา ป.ตรี ป.โท และ ป.
เอก 
        2 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการสอนหรือ
ผลการสอน พิจารณาจากมี
ชั่วโมงสอนระดับอุดมศึกษา 
และมีความชํานาญในการสอน 
มีเอกสารประกอบการสอนใน
กรณีขอ ผศ. มีเอกสารคําสอน
กรณีขอ รศ. และ ศ.  
        3) การประเมินผลงาน
ทางวิชาการหรือผลงานทาง
วิชาการ พิจารณาจากผลงาน
ตางๆ ดังนี้ 
          งานวิจัย ผลงานใน
ลักษณะอ่ืน ตํารา หนังสือ 
บทความทางวิชาการ ผลงาน
วิ ช า ก า ร รั บ ใ ช สั ง ค ม  ซึ่ ง
ตําแหนงระดับใดตองจัดทํา
ผลงานประเภทใดบาง เชน 
ผศ. สงเพียง 1 ประเภท 
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        4 )  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
พิจารณาจากการปฏิบัติในการ
ทําผลงาน ไดแก ซื่อสัตยแทาง
วิชาการ ใหเกียรติและอางอิง 
ไม ล ะ เมิ ดสิ ท ธิ ส ว นบุ คคล 
ไดมาจากการศึกษาตามหลัก
วิชา/ไมอคติ 
     พรอมทั้งความเคลื่อนไหว
บางสวนเกี่ยวกับการปรับปรุง
ใ น ก า ร จั ด ทํ า ผ ล ง า น ท า ง
วิชาการ 
  2.การกําหนดทางเลือกใน
การทําผลงานทางวิชาการ มี  
3 ทางเลือกคือ 
        1) เสนทางปกติ เปๅน
เสนทางที่ผูจัดทําผลงานทาง
วิชาการมีคุณสมบัติสอดคลอง
กับเกณฑแและดําเนินการไป
ตามข้ันตอน 
        2) เสนทางเบี่ยง เปๅน
เสนทางที่ผูจัดทําผลงานทาง
วิชาการมีคุณสมบัติสอดคลอง
กับเกณฑแ แตผลงานยังไมเสร็จ
สมบูรณแ แตมีความประสงคแที่
จะประเมินการสอน และ
เอกสารประกอบการสอน/คํา
สอนเก็บไวกอน เมื่อผลงาน
ทางวิชาการอ่ืนๆ ครบจึงจัดสง
ผลงานทางวิชาการ 
        3) เสนทางพิเศษ เปๅน
เสนทางที่ผูจัดทําผลงานทาง
วิ ช าการมี คุณสมบั ติ ยั ง ไม
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สอดคล อ งกั บ เ กณฑแ  เ ช น
ระยะเวลาในการสอนไมครบ
ตามกฎเกณฑแเปๅนตน แตได
จั ดทํ าผลงานทางวิ ชาการ
ครบถวนแลวจึงประสงที่จะ
เขาสูกระบวนการ 
-ส รุ ป ปใ ญ ห า ต า ง ๆ  ข อ ง
ผูเขารวมโครงการ(ถามี) และ
หาทางชวยเหลือแกไข แนะนํา 
ตามระเบียบ กฎเกณฑแตอไป 

5.จัดทําแผนปฏิบัติงานการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

พ่ีเลี้ยง/คณาจารยแที่เขารวม
โครงการ, ผูบริหารระบบ 

คณาจารยแผูเขารวมโครงการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานการทํา
ผล ง านทางวิ ช ากา ร  โ ดย
กําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
ใน แ ต ล ะ ง า น ข อ ง ก า ร ทํ า
ผล ง าน  เ พ่ื อ ให เ กิ ดคว าม
ชัดเจน ในการติดตาม แนะนํา 
ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง 
และเตรียมเอกสารตางๆ ที่ใช
ในการดําเนินการตามแผนฯ 
ในขั้นตอไป 
 

6.จัดทําผลงานทางวิชาการ พ่ีเลี้ยง/คณาจารยแที่เขารวม
โครงการ, ผูบริหารระบบ 

-คณาจารยแผูเขารวมโครงการ
แบงออกเปๅน 3 กลุมคือ 
   1.กลุมผูขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ ผศ. จัดทําผลงาน
ทางวิชาการไดแก  
     -เอกสารประกอบการ
สอน ประกอบดวย คําอธิบาย
รายวิชา แผนการสอน หัวขอ
บ ร ร ย า ย มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด
พอสมควร  บรรณานุ กรม 
หนังสืออานประกอบ บทเรียบ



444 
 

เรียงคัดยอเอกสาร 
     -ผลงานแตง หรือเรียบ
เรี ยง  ตํ า รา  หนั งสื อ  หรื อ
บทความทางวิชาการ หรือ
ผลงานวิจัยนอกจากจะนํามา
ทํ าผลงานวิชาการแล วยั ง
ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ข อ จ ด อ นุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตรได หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช
สังคม 
   2.กลุมผูขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ รศ. จัดทําผลงาน
ทางวิชาการไดแก 
     -เ อ ก ส า ร คํ า ส อ น 
ปร ะกอบด ว ย  คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา แผนการสอน หัวขอ
บ ร ร ย า ย มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด
พ อ ส ม ค ว ร  ห นั ง สื อ อ า น
ประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอ
เอกสาร แผนภูมิ  ตั วอยาง 
กรณีศึกษา แบบฝึกปฏิบัติ 
การอางอิง และบรรณานุกรม
ที่ทันสมัยและ 
    -ผลงานวิจัยประกอบดวย 
หน า ป ก  คํ า นํ า / ค ว ามนํ า 
สารบัญ เนื้อเรื่องผลงานที่
ป ร า ก ฏ อ ยู ใ น ห นั ง สื อ
ประมวลผลการประชุมทาง
วิชาการ (Proceedings) หรือ
วารสารทางวิชาการ รายชื่อ
ก ร ร ม ก า ร ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ผู
พิ จ า ร ณ า ห รื อ คั ด เ ลื อ ก



445 
 

บทความกอนนําไปรวมเลม
เผยแพรในหนังสือประมวลผล
ก า ร ป ร ะชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร 
(Proceedings) หรือคณะ
บรรณาธิการ  (นอกจากการ
นํามาทําผลงานวิชาการแลว
ยั งสามารถนําไปขอจดอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตรได ) หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช
สังคมและ 
     -ผลงานแตง หรือเรียบ
เรี ยง  ตํ า รา  หนั งสื อ  หรื อ
บทความทางวิชาการ 
   3.กลุมผูขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ ศ. จัดทําผลงาน
ทางวิชาการไดแก 
     -เ อ ก ส า ร คํ า ส อ น 
ปร ะกอบด ว ย  คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา แผนการสอน หัวขอ
บ ร ร ย า ย มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด
พ อ ส ม ค ว ร  ห นั ง สื อ อ า น
ประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอ
เอกสาร แผนภูมิ  ตั วอยาง 
กรณีศึกษา แบบฝึกปฏิบัติ 
การอางอิง และบรรณานุกรม
ที่ทันสมัยและ 
     -ผลงานวิจัยประกอบดวย 
หนาปก    คํานํา/ความนํา 
สารบัญ เนื้อเรื่องผลงานที่
ป ร า ก ฏ อ ยู ใ น ห นั ง สื อ
ประมวลผลการประชุมทาง
วิชาการ (Proceedings) หรือ
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วารสารทางวิชาการ รายชื่อ
ก ร ร ม ก า ร ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ผู
พิ จ า ร ณ า ห รื อ คั ด เ ลื อ ก
บทความกอนนําไปรวมเลม
เผยแพรในหนังสือประมวลผล
ก า ร ป ร ะชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร 
(Proceedings) หรือคณะ
บรรณาธิการ  (นอกจากการ
นํามาทําผลงานวิชาการแลว
ยั งสามารถนําไปขอจดอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตรได) หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช
สังคมและ 
     -ผลงานแตง หรือเรียบ
เรี ยง  ตํ า รา  หนั งสื อ  หรื อ
บทความทางวิชาการ 
    - คณาจารยแผูเขารวม
โครงการเริ่มจัดทําผลงานทาง
วิชาการตามแผนฯ     โดย
คําแนะนําของพ่ีเลี้ยงฯ  
   เครื่องมือการจัดการความรู 
(KM tools) ที่ใชคือชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Community of 
Practice-CoP) การใชที่
ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง 

(Mentoring System) เปๅน
กิจกรรมที่ใชทบทวนหรือ
ประเมินผลของกิจกรรมชุมชน
นักปฏิบัติ (CoP) ในแตละครั้ง
วามีจุดดีจุดดอย รวมทั้ง
โอกาสและอุปสรรคอยางไรใน
การทํา CoP เพ่ือเปๅนขอมูลใน
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การปรับปรุงการทํา CoP ใน
ครั้งตอไปใหดีขึ้น รวมทั้งเปๅน
การเปิดโอกาสใหสมาชิกใน
กลุมไดเสนอแนะขอคิดเห็น
ตางๆเพ่ือการปรับปรุงการทํา 
CoP ใหสอดคลองกับ
เปูาหมายของกลุมและ
เปูาหมายของสมาชิก ทําให
คณาจารยแผูเขารวมโครงการมี
ความเชื่อมมั่น สนใจ และมี
ความพึงพอใจเปๅนอยางยิ่งใน
การไดจัดทําผลงานทาง
วิชาการฯ เพ่ือสงขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการตอไป 
 

 
7.การติดตามความกาวหนา
ขอ ง ค ณา จ า รยแ ที่ เ ข า ร ว ม
โครงการ 

 
พ่ีเลี้ยง/คณาจารยแที่เขารวม
โครงการ, ผูบริหารระบบ 

   
 พ่ี เ ลี้ ย งฯ  ติ ด ตามการทํ า
ผลงานทางวิชาการตามแผนฯ 
โดยใชแบบบันทึก 1 แบบ
บั น ทึ ก ส รุ ป ร า ย ก า ร ที่ ใ ห
คําแนะนํา ปรึกษาแกอาจารยแ
ผูรับคําแนะนํา แบบบันทึก 2 
แบบบันทึกของอาจารยแผูรับ
คําแนะนําจากพ่ีเลี้ยงฯ แบบ
บันทึก 3 แบบบันทึก
ความกาวหนาในการจัดทํา
ผล ง านทางวิ ช าการ  ซึ่ ง มี
รายละเอียดของแผนที่กําหนด
ไว รายการที่ปฏิบัติได และ
การบรรลุเปูาหมายที่จะทําให
ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร มี
ความกาวหนา บรรลุผล  
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8.ตรวจสอบผลงานทาง
วิชาการ เอกสารที่เกี่ยวของ 
และสรุปโครงการ 

พ่ีเลี้ยง/คณาจารยแที่เขารวม
โครงการ, ผูบริหารระบบ 

     ค ณ า จ า ร ยแ ที่ เ ข า ร ว ม
โครงการและพ่ีเลี้ยงฯ รวมกัน
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
เ พ่ือความถูกตองครบถวน 
ส ม บู ร ณแ  แ ล ะ ค ณ า จ า ร ยแ
ผูเขารวมโครงการสงผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ ผศ. รศ. 
และ ศ. ตามคุณสมบัติของ
ผูเขารวมโครงการ และสรุป 
วิเคราะหแ สังเคราะหแโครงการ
เพ่ือเปๅนขอมูลในการพัฒนาใน
ครั้งตอๆไป 
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                        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

                            แผนปฏิบัติงานในการท าผลงานทางวิชาการ 

                (ชื่อ – นามสกุล)........................................................ ............................ 

ประเภท รายการปฏิบัติและกลยุทธแ/เทคนคิวิธี เปูาหมาย/ผลผลิต ชวงระยะเวลา 

รายการ กลยุทธแ/เทคนิควิธีที่
ใช/การสนับสนุนตางๆ 

ความสามารถใน
การสอน 
-เอกสาร
ประกอบการสอน
การสอน/คําสอน 
 
 
 
 
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทต่างๆ 

ร ะ บุ ว า จ ะ ทํ า เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน/คําสอน
วิชาอะไร มีกี่บท อะไรบาง
และรายละเอียดอื่นๆ 
 
 
 
 
 
ระบุรายการที่ตองปฏิบัติ
เกี่ยวกับผลงานวิชาการ
นั้นๆ เปๅนประเด็นยอยๆ 
เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน
และเปๅนประโยชนแในการ
กําหนดกลยุทธแ/เทคนิควิธี
ในการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ 

ระบุกลยุทธแ/เทคนิควิธีการ
ที่ใช/การสนับสนุนตางๆที่
จ ะ ทํ า ใ ห เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน/คําสอน
สําเร็จตามชวงระยะเวลาที่
กําหนด 
 
 
 
ระบุกลยุทธแ/เทคนิควิธีการ
ที่ใช/การสนับสนุนตางๆที่
จ ะ ทํ า ใ ห ผ ล ง า น ท า ง
วิชาการตามประเด็นยอยๆ
ที่ระบุไวนั้นสําเร็จตามชวง
ระยะเวลาที่กําหนด 

ร ะ บุ ผ ล ผ ลิ ต
สุ ด ท า ย ห รื อ
ผลผลิตยอยๆ เชน 
บทที่ 1,บทที่ 2 ฯ 
โ ด ย มี ค ว า ม 
สัมพันธแกับชวง
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
กําหนด 
 

ร ะ บุ ผ ล ผ ลิ ต
เ ปู า ห ม า ย เ ปๅ น
ผลผ ลิ ต สุ ด ท า ย
หรือผลผลิตยอยๆ
โ ด ย มี
ความสัมพันธแกับ
ชวงระยะเวลาที่
กําหนด 
 

ระบุ ช ว ง เ ว ล าที่
เหมาะสมในการ
ป ฏิ บั ติ แ ต ล ะ
ร ายกา ร เพื่ อ ใ ห
บรรลุเปูาหมาย/
ไดผลผลิตตามที่
ระบุไว 
 
 
ระบุช วงเวลาใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่
เหมาะสมของแต
ละประเด็นยอยๆ
เ พื่ อ ใ ห บ ร ร ลุ
เ ปู า ห ม า ย / ไ ด
ผลผลิตตามที่ระบุ
ไว 
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                          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

แบบบันทึก 1 อาจารยแพ่ีเลี้ยง (ชื่อ – นามสกุล) ........................................................................... 

        ที่ใหคําแนะนา/ปรึกษาแกอาจารยแผูรับคําแนะนํา/ดูแล  

        (ชื่อ – นามสกุล) .................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปี สรุปรายการที่ใหคําแนะนํา ปรึกษา สรุปผลงาน/อ่ืนๆ ที่เปๅนผลจากการ
ใหคําแนะนํา ปรึกษา 
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                       คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

แบบบันทึก 2  อาจารยแผูรับคําแนะนํา (ชื่อ – นามสกุล) ............................................................... 

         จากอาจารยแพ่ีเลี้ยง (ชื่อ–นามสกุล).......................................................................... 

วัน/เดือน/ปี สรุปรายการที่ใหคําแนะนํา ปรึกษา สรุปผลงาน/อ่ืนๆ ที่เปๅนผลจากการ
ใหคําแนะนํา ปรึกษา 
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                    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  

     แบบบันทึก 3 แบบบันทึกความกาวหนาในการจัดทําผลงานทางวิชาการของ                       

    (ชื่อ–นามสกุล)............................................................ .................................................................... 

 “โครงการระบบพ่ีเลี้ยงการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและตีพิมพแเผยแพร”    

    วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกความกาวหนา.................................................................... 

รายการที่กําหนดไว
ในแผนปฏิบัติการ 

รายการที่ปฏิบัตไิด การบรรลุเปาูหมาย หมายเหต ุ

บรรลุ ไมบรรลุ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            ลงชื่อ ........................................................ผูจัดทําผลงานวิชาการ  

                     (.............................................................)  

ลงชื่อ ........................................................อาจารยแพ่ีเลี้ยง  

            (.............................................................) 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ผลการดําเนินงานโครงการระบบพ่ีเลี้ยงในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและการตีพิมพแเผยแพรนั้นประสบความสําเร็จไดในระดับหนึ่งที่มีเปูาหมาย ที่ตอบสนองตัวผูเขารวม
โครงการ คณะฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งในปใจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปๅนคณะ
ที่มีบุคลากรทั้งหมด 69 คน มีตําแหนงทางวิชาการ ผศ. จํานวน  33  คน รศ. จํานวน 7  คน ซึ่งมากที่สุดของ
มหาวิทยาลัย โครงการนี้จึงเปๅนโครงการที่เพ่ิมจํานวนตําแหนงทางวิชาการโดยมีผูเขารวมโครงการ 11 คน 
และผลการดําเนินการในแตละขั้นตอน มีปใญหาและอุปสรรคในบางขั้นตอนดังนี้ 

-ขั้นตอนที่ 2 ประชาสัมพันธแ แจงใหบุคลากรทราบและเชิญชวนเขารวมโครงการ 

 ปใญหาและอุปสรรค  

1) บุคลากรมีภาระงานการสอนและงานในสวนอ่ืนๆ ของภาระงานทั้ง 5 ดาน มาก ทําใหไม
มีเวลาในการเขารวมโครงการ จึงขอเลื่อนไปเขาโครงการในครั้งตอไป 

2) บุคลากรที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการใหมจํานวนหลายคนยังไมพรอมในการเขา
โครงการ 

-  ขั้นตอนที่ 4. วิเคราะหแ และพบกลุมคณาจารยแที่เขารวมโครงการ 

 ปใญหาและอุปสรรค 

      ระเบียบกฎเกณฑแในการทําผลงานทางวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยๆ  

- ขั้นตอนที่ 5 และข้ันตอนที่ 6  การจัดทําแผนฯ และการเขียนผลงานทางวิชาการ  

ปใญหาและอุปสรรค 

การเขียนผลงานไมเปๅนไปตามแผนฯ เนื่องจากอาจารยแมีภาระงานการสอน และงานอ่ืนๆ
มาก จึงตองแกไขโดยการปรับแผนฯ ใหม 

ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า ไดแก 

     1.คณาจารยแที่เขารวมโครงการมีความเขาใจอยางถองแทในการจัดทําผลงานทางวิชาการซึ่งจะ
เปๅนผลทําใหการทําผลงานทางวิชาการสําเร็จตามเปูาหมาย 

     2.คณาจารยแที่เขารวมโครงการจัดทําผลงานทางวิชาการ สงผลงานทางวิชาการ ขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. ตามคุณสมบัติของคณาจารยแที่เขารวมโครงการจํานวน 1 คน และอีก
จํานวน 10 คน อยูระหวางการดําเนินการจัดทํา 



454 
 

     3.คณะฯ, มหาวิทยาลัย มีบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น สูงขึ้น เกิดการขับเคลื่อน
พัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรในการจัดทําผลงานทางวิชาการอยางเปๅนรูปธรรม และเพ่ือใหเปๅนไปตามเกณฑแ
การประเมินตนเอง (SAR) ของสาขาวิชา ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารยแ รวมทั้งของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยแประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตอไป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

     1.ไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากหนวยงานในคณะฯ /มหาวิทยาลัย  เปๅนอยางด ี

     2.มีงบประมาณใหการสนับสนุนโครงการจากคณะฯ 

     3.คณาจารยแผูเขารวมโครงการใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเปๅนอยางดี 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

     1.คณาจารยแผูเขารวมโครงการตองมีความมุงมั่น ปฏิบัติตามแผนฯ หากไมปฏิบัติ ตามแผนฯ แลว
จะทําใหลาชา และมีผลตอระบบพ่ีเลี้ยง 

     2.ระยะเวลาของการดําเนินการโครงการอาจตองใชเวลานาน และคณาจารยแที่เขารวมโครงการมี
ภารกิจและงานอ่ืนๆ ที่ตองดําเนินการมาก ผูเขารวมโครงการตองบริหารจัดการในแตละภารกิจใหเหมาะสม
เพ่ือใหมีเวลาในการทําผลงานทางวิชาการ 

     3.ระเบียบกฎเกณฑแในการทําผลงานทางวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยๆ ควรตรวจติดตามให
เปๅนปใจจุบัน 

     4.ระบบการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ  การขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การตอบสนองตอกลยุทธแ
ของระบบพี่เลี้ยงเปๅนสาเหตุที่ทําใหระบบพี่เลี้ยงลมเหลว ดังนั้นตองแกไขใหระบบสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

     4.การคัดเลือกพ่ีเลี้ยงฯ ที่เหมาะสม การใหความสําคัญกับการยอมรับนับถือในคําแนะนํา การ
ตรวจแกไขของคณาจารยแที่ทําหนาที่ “พ่ีเลี้ยง” เปๅนปใจจัยที่สําคัญของระบบซึ่งจะทําใหโครงการนี้สําเร็จหรือ
ลมเหลว ดังนั้นตองคัดเลือกพ่ีเลี้ยงใหมีจิตสาธารณะ ใจเย็น มีความรับผิดชอบเปๅนตน 

สิ่งท่ีเป็นแรงจูงใจ และผลพลอยได้จากการได้ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

1.ไดรับเงินรางวัล (กระตุนการทําผลงานทางวิชาการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ปี 
2557-2559) 

2. ไดรับเงินประจําตําแหนงของผศ. รศ. และ ศ. 

3. ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณแชั้นสายสะพาย ตามหลักเกณฑแดังนี้ 
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 - เมื่อด ารงต าแหน่ง ผศ. เงินเดือนเต็มขั้น 59,500 บาท ไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณแชั้นสายสะพาย ปม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เมื่อด ารงต าแหน่ง รศ. ไดรับเครื่องราชฯ ดังนี้              
        1. ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณแ ท.ช.มาแลว 3 ปี ขอ ป.ม.        
 
  
 
 
 
  
 
2. ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณแ ป.ม. มาแลว 3 ปี ขอ ป.ช. 
 
   
 
 
 
 
  
3. ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณแ ป.ช. มาแลว 5 ปี ขอ ม.ว.ม. 

 
- ด ารงต าแหน่ง ศ. ไดรับเครื่องราชฯ ดังนี้ 
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1. ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณแ ป.ม.มาแลว 3 ปีขอ ป.ช. 

 
2. ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณแ ป.ช. มาแลว 3 ปี ขอ ม.ว.ม. 

 
 
3. ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณแ ม.ว.ม. มาแลว 5 ปี ขอ ม.ป.ช. 

 

สรุป 

 จากการดําเนินงานเรื่องระบบพ่ีเลี้ยงการทําผลงานวิชาการเพ่ือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
และการตีพิมพแเผยแพรเพ่ือคณาจารยแ มีผูเขารวมโครงการ 11 คน ทําผลงานทางวิชาการแลวเสร็จ 1 คน อยู
ในระหวางการดําเนินการ 10  คน เห็นไดวาในขบวนการการทํางานนั้นเปๅนความตองการของคณาจารยแและ
เปๅนนโยบายของคณะฯ ในการมุงสูเปูาหมายการไดตําแหนงทางวิชาการ โดยเปๅนขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
ขอมูล จากนั้นจึงนําขอมูลมาสรุป คิด วิเคราะหแ วางแผนงาน และจัดทําโครงการ ทําแผนปฏิบัติงาน และ
เริ่มทําผลงานวิชาการ โดยคณาจารยแที่เขารวมโครงการรายงานผล และตรวจสอบความกาวหนาตามแผน 
ปฏิบัติการเปๅนระยะๆ  เพ่ือใหสามารถดําเนินโครงการตามแผนงานไดอยางครบถวน เกิดประโยชนแตอ
คณาจารยแผูเขารวมโครงการในการกาวสูตําแหนงทางวิชาการเปๅนผูชวยศาสตราจารยแ รองศาสตราจารยแ และ
ศาสตราจารยแ ซึ่งจะสรางความเชื่อมั่น และความเชื่อถือใหกับคณะฯ มหาวิทยาลัยฯ และเพ่ือใหเปๅนไปตาม
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เกณฑแการประเมินตนเอง (SAR) ของสาขาวิชาตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารยแ รวมทั้งของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยแประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตอไป  

ความท้าทายต่อไป 

1. การเปๅนพ่ีเลี้ยงฯ มืออาชีพในการทําผลงานทางวิชาการที่มีความพรอม เปๅนระบบที่ เขมแข็งที่จะ
ชวยผลักดันใหคณะฯ มีการพัฒนาบุคลากรใหมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้นอยางเปๅนรูปธรรม 

2.  การรวมกลุมของพ่ีเลี้ยงฯ ที่มีศักยภาพมากขึ้นของคณะฯ สามารถจัดเปๅนระบบพ่ีเลี้ยงทาง
วิชาการใหกับมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดทําผลงานทางวิชาการใหกับคณะฯ อ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อน
พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรในการจัดทําผลงานทางวิชาการไดอยางเปๅนรูป ธรรม และเพ่ือพัฒนา
ความกาวหนาตําแหนงวิชาการใหเปๅนไปตามมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป 
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บทสรุป 

การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เป็นการน าองค์ความรู้จากงานวิจัย
ไปเผยแพร่และบูรณาการด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ การเผยแพร่ความรู้ และ
บูรณาการความรู้กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ผลการด าเนินงานในด้านองค์ความรู้จาก
งานวิจัย ใช้วิธีวิจัยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความรู้ โดยการตอบสนองต่อสารล่อแบบให้เลือกของแมลงวัน
พริก B. latifrons พบแมลงวันพริกตอบสนองสูงในสาร  -ionol แมลงวันพริกมีการตอบสนองต่อสาร -
ionol กับสาร -ionone มากกว่าสาร eugenol สารล่อที่ผสมสารสองชนิดมีแนวโน้มดึงดูดแมลงวันพริกเพศ
ผู้ได้ดีกว่าสารล่อเพียงชนิดเดียว ด้านการเผยแพร่ความรู้ ใช้การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจ 
พบความพอใจต่อการประชุมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี   ( X = 4.14, S.D. = 0.92) การน าเสนอผลงาน
วิชาการ บทความวิชาการเรื่อง “การตอบสนองของแมลงวันพริก Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: 
Terphritidae) ต่อสารล่อเพศผู้” ได้ลงตีพิมพ์ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และน าผลงานวิจัยมาบรูณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ เช่น การ
บรรยาย การให้ค าปรึกษา และการเยี่ยมชมดูงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ผลงานวิชาการที่ได้น าไปใช้ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์   

 

ค าส าคัญ: การจัดการความรู้  การบูรณาการ  การใช้ความรู้  ความรู้ฝังลึกในบุคคล 
 

Summary  
The Integration of research with teaching and learning and academic services brought 

the knowledge of researching to public and can be integrated in any fields. The purposes of 
the research were to create the new knowledge, publication and integrated the knowledge 
with teaching and learning and academic services. The research knowledge was used as a 
tool of knowledge creation. The binary choice test of Bactrocera latifrons, the results 

revealed the high response was -ionol. There were response to -ionol and -ionone 
more than eugenol.  Combine two attractants were trendy attracted B. latifrons more than 
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one attractant. The publication was used learning exchange meeting, the preference was 
found satisfaction toward the overall project at a high level, ( X = 4.14, S.D. = 0.92). The 
academic presentation on entitle “Responses of malaysian fruit fly, Bactrocera latifrons 
Hendel (Diptera: Terphritidae) on male attractants”published on the proceeding of 54th 
Kasetsart University Annual Conference. The information of this research was integrated with 
the learning and teaching and the academic services such as oral presentation, consulting 
and visiting observation of Faculty of Natural Resources. The academic article using for self 
assessment report (SAR) of Bachelor of Science Program in plant science.    
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บทน า 
เกณฑแคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบุวาทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปๅนตองมี พันธกิจดานการ

วิจัยเปๅนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้นจึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจ
ดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคแที่เกิดประโยชนแ  การวิจัยจะ
ประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนแจําเปๅนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ แตที่เกี่ยวของกับอาจารยแ
คือ “คณาจารยแมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธ
กิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน”เพ่ือใหผลการวิจัยประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนแ และประกอบกับบทบาท
หนาที่ทั้ง 4 ดานของอาจารยแมหาวิทยาลัยคือ บทบาทหนาที่ในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปๅนบทบาทที่ตองทําไปพรอมๆ กันหรือในเวลาใกลเคียงกัน ดังนั้น
อาจารยแตองมีความรูและความสามารถบริหารจัดการในบทบาทหนาที่ทั้ง 4 ดานใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถบูรณาการองคแความรูเขาดวยกัน เพื่อนําไปสูเปูาหมายของความสําเร็จได การจัดการความรูนาจะเปๅน
ตัวชวยทําใหพันธกิจดานการวิจัยของสถาบันและบทบาทหนาที่ของอาจารยแบรรลุเปูาหมายได  Malhotra  
(2001) กลาววา การจัดการความรูเปๅนกระบวนการนําความรูมาประยุกตแใชใหเกิดประโยชนแสูงสุด และ
สามารถทําใหเกิดความรูและทักษะใหมๆ ซึ่งการจัดการความรูเปๅนสิ่งสําคัญที่องคแกรจะนํามาใชปรับเพ่ือความ
อยูรอดและสามารถแขงขันกับผูอ่ืนภายใตสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป   ซึ่งการจัดการความรูครอบคลุม
กระบวนการทั้งการแสวงหาความรู การจัดเก็บความรู การแบงปในความรู  และการสรางความรูใหมหรือ
นวัตกรรม (กองพัฒนาคุณภาพ, 2552) ซึ่งสามารถจัดการความรูได อันจะชวยใหบรรลุเปูาหมายของงาน 
บรรลุเปูาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปูาหมายการพัฒนาองคแกรไปเปๅนองคแกรแหงการเรียนรู และบรรลุเปูา
หมายความเปๅนชุมชน เปๅนหมูคณะ ความเอ้ืออาทรระหวางกัน สงผลใหองคแกรมีความเขมแข็ง   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเองไดนํากระบวนการจัดการความรูมาเปๅนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนดวยเชนกัน  

จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัยสนใจนําการจัดการความรูมาใชในงานวิจัย โดยการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตรแ ใหได
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ผลงานที่สามารถนําไปใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรได เนื่องจากผลการประเมินในปี 
2557 องคแประกอบที่ 4 อาจารยแ: คุณภาพอาจารยแ (ตัวบงชี้ 4.2) ในเรื่องผลงานวิชาการของอาจารยแไดคะแนน
คอนขางต่ํา ซึ่งผลการดําเนินงานครั้งนี้จะเปๅนประโยชนแตออาจารยแและผูที่สนใจจะศึกษาการจัดการความรูใน
งานวิจัยตอไป 

 

วิธีการด าเนินงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีในงานวิจัย: การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพหลักสูตร ใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) ในการดําเนินงาน 
โดยมีขั้นตอนดําเนินงานดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) 
การสรางความรูโดยใชวิธีวิจัยเพ่ือใหไดองคแความรูใหม และดําเนินการทดลองการตอบสนองของ

แมลงวันพริก Bactrocera latifrons Hendel ตอสารลอแบบใหเลือก  
เนื่องจากการปลูกพริกประสบปใญหาผลพริกถูกหนอนแมลงวันพริกเขาทําลายกัดกินอยูภายในผล 

ทําใหผลเนาและรวงหลน เก็บผลผลิตไมได สงผลใหคุณภาพและปริมาณผลผลิตตอพ้ืนที่ลดลง จึงควรมี
การศึกษาถึงการใชสารลอดึงดูดใหแมลงวันพริกมาติดกับดัก เพ่ือควบคุมและลดความเสียหายจากการทําลาย
ของแมลงวันพริก ดังนั้นการศึกษาการใชสารลอแมลงวันพริกและใหขอมูลแกเกษตรกรในเรื่องนี้จึงมีความ

จําเปๅนอยางยิ่ง การทดลองทําดังนี้ นําสารทั้ง 3 ชนิดคือ สาร-ionol, -ionone และ eugenol มา
ทดสอบการตอบสนองของแมลงวันพริกใน Petri dish (binary choice test) (อโนทัย และคณะ, 2548) นํา
สารสกัด 2 ชนิดๆละ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร มาหยดลงบนกระดาษกรอง Whatman #1 โดยหยดสารลอ
แตละชนิดคนละดานของจานแกว รอใหสารระเหยแหง จากนั้นนํามาทดสอบการตอบสนองของแมลงวันพริก 
โดยนํากระดาษกรองดังกลาวไปวางในจานแกว ปลอยแมลงวันพริกเพศผูเขาไปในจานแกว ครั้งละ 1 ตัว ดูการ
ตอบสนองแมลงวันพริกตอสารลอ โดยบันทึกเวลาและนับจํานวนแมลงที่เขาหาสารแตละชนิด ใชน้ํากลั่ นเปๅน
ตัวควบคุม ทดสอบสารลอสลับคูจนครบจํานวน 18 คู ทดลองสารลอละ 20 ซํ้า 

 

ขั้นตอนที่ 2 การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Sharing) 
นําผลงานวิจัยที่ไดดําเนินการแลวเสร็จไปเผยแพรความรูในรูปแบบของการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

กลุมเปูาหมายที่ใชในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณแครั้งนี้ เปๅนเกษตรกร
ผูปลูกพริก ซึ่งประสบปใญหาผลพริกที่ปลูกถูกแมลงวันพริกเขาทําลาย และเจาหนาที่บริษัทมอนซานโต จํากัด 
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สาขาสกลนคร ซึ่งบริษัทมอนซานโต จํากัด เปๅนบริษัทผลิตเมล็ดพันธุแอันดับตนๆของประเทศไทย จํานวน 30 
ราย  

วิธีการด าเนินงาน 

จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณแ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 
08.00-17.00 น. ณ หองประชุมภูเมาหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร เพ่ือถายทอดองคแความรูการใชสารลอเพศควบคุมแมลงวันพริกใหแกเกษตรกรผูปลูกพริก 
โดยมีหัวขอการบรรยาย ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนรูเรียนประกอบดวย ความสําคัญและชนิดของแมลงวันผลไม
ที่สําคัญในพริกและการปูองกันกําจัด การแลกเปลี่ยนเรียนรูแมลงวันผลไมที่เขาทําลายพริกและวิธีการกําจัด
ของเกษตรกร การแบงกลุมยอยศึกษาและจําแนกตัวอยางจริงของแมลงวันผลไมที่สําคัญ สารลอเพศตอการ
ควบคุมแมลงวันผลไม การแบงกลุมยอยฝึกปฏิบัติการประดิษฐแกับดักเพ่ือใชกับสารลอ การนําสารลอเพศไปใช
ประโยชนแ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู  สรุปและประเมินผล เพ่ือใหเกษตรกรไดรูจักชนิดของสารลอเพศ ชนิด
แมลงวันผลไม การนําสารลอเพศไปใชใหตรงกับชนิดของแมลงวันผลไมที่ระบาดในแปลงปลูกพริกแมลงเบียน 
และสามารถสารลอเพศไปใชประโยชนแในแปลงปลูกพริกของตนเองตอไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอมูลเชิงปริมาณ ทําการประมวลผลและวิเคราะหแดวยโปรแกรม Microsoft Excel โดย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชเทคนิคการวิเคราะหแ
เนื้อหา แสดงผลการวิเคราะหแขอมูลในรูปความเรียง นําผลการประเมินผลการเขารวมประชุมมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑแจากหนังสือคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2556) เพ่ือสรุปผลการประเมิน แบงออกเปๅน 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.49 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

2. การน าเสนอผลงานวิชาการ 

ในขอเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การใชสารลอเพศผูควบคุมแมลงวันพริก Bactrocera 
latifrons (Diptera: Terphritidae)” ไดระบุไววา จะนําผลงานไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ อยางนอย 1 ครั้ง ดังนั้นนําผลงานทดลองสวนหนึ่งของโครงการวิจัยมาพัฒนาเปๅน
บทความทางวิชาการ เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 ซ่ึงมหาวิทยาเกษตรศาสตรแ ไดจัดขึ้น ใน
ระหวางวันที่ 2-5 กุมภาพันธแ 2559 เพ่ือผูวิจัยไดฝึกการเรียนรู การเตรียมตัว การฝึกทักษะการสื่อสาร การ
แกไขปใญหาเฉพาะหนา วิเคราะหแขอมูล และการนําเสนอผลงาน รวมถึงการเรียนรูวิธีการเขียนผลงานวิชาการ 
โดยรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาตามหลักเกณฑแขอกําหนดของคณะกรรมการการจัดการประชุมวิชาการ
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กําหนดไว จนไดบทความวิชาการเรื่องเต็มฉบับสมบูรณแและสงเรื่องเต็มฉบับสมบูรณแไปยังคณะกรรมการจัดการ
ประชุมวิชาการฯ เพ่ือใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของบทความดังกลาว โดยการ
ลงทะเบียนผานทางระบบการลงทะเบียนออนไลนแ เมื่อไดรับการตอบรับให สามารถเขารวมการประชุม
วิชาการฯ ในรูปแบบการบรรยาย (oral presentation) จึงลงทะเบียนชําระคาลงทะเบียนเขารวมการประชุม
วิชาการฯ จากนั้นจึงเตรียมตัวนําเสนอผลงาน โดยการวางแผนในการนําเสนอ ออกแบบและประมวลเนื้อหา 
จัดทําเพาวแเวอรแพอยดแ (power point) ฝึกฝนและซักซอมการนําเสนอผลงานใหตามระยะเวลาที่การประชุม
กําหนด และทําความเขาใจเนื้อหากับงานที่จะนําเสนอเพ่ือเตรียมตัวสําหรับการตอบขอซักถาม  จากนั้นจึง
เดินทางไปเขารวมประชุมวิชาการตามวันและเวลาที่กําหนด  

 

ขั้นตอนที่ 3 การใช้ความรู้ (Knowledge Usage) โดยการบูรณาการ (Integrated Learning) 
นําผลการวิจัยที่ดําเนินการมาบูรณาการดานตางๆ ดังนี้ นําชนิดของแมลงวันผลไม  แมลงเบียน

และศัตรูธรรมชาติตางๆ ที่สํารวจพบในแปลงปลูกพริกมาประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธีและวิชาอารักขาพืช  โดยไดระบุในขอเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การใชสารลอเพศผูควบคุม
แมลงวันพริก Bactrocera latifrons (Diptera: Terphritidae)” เมื่อยื่นขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน
สนับสนุนวา งานวิจัยนี้มีการ บูรณาการกับ รหัสวิชา 03-025-303 รายวิชาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และ
รหัสวิชา 03-020-202 รายวิชาอารักขาพืช สาขาวิชาพืชศาสตรแ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ไดมี
การระบุในแผนการสอนของมคอ.3 ของทั้งสองรายวิชาเชนกัน นอกจากนี้ขอมูลและตัวอยางแมลงที่ไดจาก
งานวิจัยนําไปใชประโยชนแในการบริการวิชาการ โดยนํามาประกอบการบรรยายในการรับเชิญเปๅนวิทยากรใน
การฝึกอบรมตางๆ และการเยี่ยมชมสาขาวิชาฯ โดยมีการนําเสนอในรูปแบบของรูปภาพบนแผนสไลดแและ
ตัวอยางจริงประกอบการบรรยาย เพ่ือใหนักศึกษาและผูเขารับฟใงการอบรมไดรูจักชนิด ความสําคัญ และ
บทบาทของแมลงวันผลไม แมลงเบียน และศัตรูธรรมชาติในแปลงปลูกพืช รวมถึงการใหคําปรึกษาเรื่อง
ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติแกเกษตรกรและการเยี่ยมชมดูงานสาขาวิชาพืชศาสตรแแกบุคคลทั่วไป   
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
1. องค์ความรู้จากงานวิจัย 

แมลงวันพริก Bactrocera latifrons (Hendel) เปๅนศัตรูพืชที่สําคัญที่สุดในการปลูกพริกใน

ประเทศไทย การศึกษาการตอบสนองตอสารลอแบบใหเลือก พบแมลงวันพริกตอบสนองสูงในสาร  -ionol 

แตหากใหเลือกระหวางสารลอ 2 ชนิด แมลงวันพริกมีแนวโนมเลือกตอบสนองตอสาร-ionol กับสาร -

ionone มากกวาสาร eugenol  และแมลงวันพริกเลือกตอบสนองตอสาร -ionone มากกวาสาร -ionol 
แมลงวันพริกเพศผูมีการตอบสนองตอสารลอทุกชนิดดีในครั้งแรกของการตอบสนอง  สารลอที่ผสมสารสอง

ชนิดมีแนวโนมดึงดูดแมลงวันพริกเพศผูไดดีกวาสารลอเพียงชนิดเดียว โดยสาร -ionone ผสมกับสาร -
ionol ดึงดูดแมลงวันพริกไดดีที่สุด  แมลงวันพริกใชระยะเวลาในการตอบสนองตอสาร eugenol ยาวนาน

ที่สุด  แตใชเวลาตอบสนองตอสาร -ionol +  - ionone  และสาร  - ionone + eugenol สั้นที่สุด 
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และใชระยะเวลาในการคนหาแหลงกลิ่นของสาร -ionol สั้นกวาสารชนิดอ่ืน โดยใชระยะเวลาในการคนหา
แหลงกลิ่นในครั้งท่ี 1 ยาวนานกวาครั้งที่ 2 แมลงวันพริกเพศผูมีแนวโนมใชเวลาในการคนสารลอที่ผสมสารสอง
ชนิดสั้นกวาสารลอชนิด  

 

2. การเผยแพร่ความรู้ 
2.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จากการจัดประชุมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชสารลอเพศผูควบคุมแมลงวันพริก  
Bactrocera latifrons  (Diptera: Terphritidae) ระหวางนักวิจัย เกษตรกรผูปลูกพริกและเจาหนาที่บริษัท
มอนซานโต จํากัด มีผูเขารวมการประชุมทั้งสิ้น 36 ราย เปๅนเพศหญิงจํานวน 33 ราย และเพศชายจํานวน 3 
ราย คิดเปๅน 91.67 และ 8.33% ตามลําดับ สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 18 ปี (50.00%) รองลงมาคือ อายุ 41-
50 ปี  (30.56%)  อายุ 21-30 ปี  (16.67%) และอายุ 51-60 ปี (2.78%) ตามลําดับ มีระดับการศึกษาที่
หลากหลาย ตั้งแตระดับภาคบังคับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช. ปวส. ปริญญาตรี จนกระทั่งสูง
กวาระดับปริญญาตรี และอ่ืนๆ แตสวนใหญมีการศึกระดับภาคบังคับ คิดเปๅน 27.78% ซึ่งไมเคยเขารวมการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึง  100% ผูเขารวมมีอาชีพเกษตรกรเปๅนสวนใหญ 83.33% โดยไดรับขาวการเขา
รวมการประชุมจากองคแการบริหารสวนตําบลและบริษัทมอนซานโตแจงใหทราบสูงสุด 36.11%  การ
ประเมินผลดานความพึงพอใจตอการไดรับบริการพบวา ผูเขารวมประชุมมีความพอใจตอดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.25 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
อยูในระดับมาก (4.27) ความพึงพอใจตอดานคุณภาพการใหบริการอยูระดับมาก (4.27) ความพึงพอใจที่มีตอ
วิทยากรอยูระดับมาก (4.14) ความพึงพอใจตอดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูระดับปานกลาง  (4.17) ความพึง
พอใจตอการประชุมโดยภาพรวมอยูในระดับดี ( X = 4.14, S.D. = 0.92) ผูเขารวมประชุมคาดสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชประโยชนแได 100% โดยนําความรูที่ไดไปใชประโยชนแในลักษณะแกปใญหาในการทํางานสูง
ที่สุด 58.33% รองลงมาคือ ลดรายจาย คุณภาพชีวิตดีขึ้นและเพ่ิมรายได 16.67 13.89 และ 11.11 ตามลําดับ 
ในการประชุมแลกเปลี่ยนรูในครั้งนี้ ไดนํานักศึกษา 1 ราย คือ นายทศพล ศรีลาแกว ซึ่งทําปใญหาพิเศษ
เกี่ยวกับแมลงดานการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และเคยเรียนรายวิชาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และวิชา
อารักขาพืช เขารวมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย โดยทําหนาที่เปๅนผูชวยวิทยากร เพ่ือใหนักศึกษาไดมี
โอกาสซึมซับบรรยากาศของการประชุมแลกเปลี่ยนรู  การนําความรูภาคทฤษฎีไปฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งเปๅนการ
จัดการความรูฝใงลึกในบุคคล (Tacit Knowledge) และยังสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่
ชวยสงเสริมทักษะตางๆ แกนักศึกษา ไดแก การวางแผนการดําเนินงาน การสื่อสาร การรวมมือ การแกปใญหา 
ความรับผิดชอบ ภาวะผูนํา ปฏิสัมพันธแทางสังคม และการเรียนรูโดยการปฏิบัติ เปๅนตน การแลกเปลี่ยนรูใน
ครั้งนี้มีเกษตรกร 2 รายที่เขารวมการประชุม คือ นางจงจิต สุวรรณชัยรบ และนางประไพ เหลาพรม ไดนําองคแ
ความรูเรื่อง วิธีการทํากับดักและการใชกับดักลอแมลงวันพริก ไปประยุกตแใชควบคุมแมลงวันผลไมในสวน
ผลไมของตนเอง เนื่องจากพบวา ผลชมพูถูกหนอนแมลงวันผลไมเขาทําลาย ทําใหผลชมพูรวงหลน จึงไดทํากับ
ดักตามที่ไดองคแความรูเมื่อคราวเขารวมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู พบมีตัวเต็มวัยแมลงวันผลไมเขามาติด
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กับดักในปริมาณมากและจํานวนผลชมพูที่ถูกทําลายจากแมลงวันไมมีลดลง นอกจากนี้การประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูครั้งนี้ยังเปๅนการสรางเครือขายการทํางานรวมกันระหวางบริษัทมอนซานโตกับผูวิจัย สาขาวิชาพืช
ศาสตรแและคณะทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย 
 

2.2  การน าเสนอผลงานวิชาการ 

การนําเสนอผลงานวิชาการ บทความวิชาการเรื่อง “ การตอบสนองของแมลงวันพริก 
Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: Terphritidae) ตอสารลอเพศผู” ไดผานการพิจารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิสาขาพืช และไดนําเสนอผลงานในสาขาพืช วันที่ 4 กุมภาพันธแ 2559 เวลา 13.00-13.20 น. ณ หอง 
ศร.204 และบทความวิชาการนี้ ไดลงตีพิมพแในเรื่ องเต็มการประชุมวิชาการ ครั้งที่  54 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ (The Proceeding of 54th Kasetsart University Annual Conference) กลุม
ที่ 1 สาขาพืช หนาที่ 1-8 ประจําปี 2559 

 

3. การใช้ความรู้โดยการบูรณาการ 
นําขอมูลและแมลงที่สํารวจพบไปใชการบูรณาการการเรียนการสอนและใชประโยชนแดานอ่ืนๆ 

ซึ่งจะสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและบทบาทหนาที่ของอาจารยแ  ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

 
3.1  การเรียนการสอน  

3.1.1 รายวิชาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี นําตัวอยางแมลงศัตรูพืชและศัตรู
ธรรมชาติมาประกอบการบรรยายในหัวขอเรื่อง ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช และบทปฏิบัติการเรื่อง ชนิดศัตรู
ธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช  

3.1.2 รายวิชาอารักขาพืช นําตัวอยางแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติมา
ประกอบการบรรยายในหัวขอเรื่อง การจําแนกอันดับและวงศแของแมลงศัตรูสําคัญทางเศรษฐกิจ  

3.2 การบริการวิชาการ 
3.2.1 การบรรยายเรื่อง การจัดการศัตรูหมากเมาดวยชีวินทรียแ ในการประชุม

เสวนาเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัย “การถอดบทเรียนการปลูกและดูแลรักษาหมากเมา เพ่ือการผลิตหมากเมา
อยางมีคุณภาพ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ หองประชุมภูสมโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  

3.2.2 การบรรยายเรื่องการจัดการเกษตรปลอดภัยดวยชีววิธี ในการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการติดตามและดําเนินการจัดทําแปลงเกษตรกรปลอดภัย ภายใตโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมูบาน ชุมชนแบบมีสวนรวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (บานโนนหัวชาง) ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 
2557 ณ บานโนนหัวชาง ตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  

3.2.3  การบรรยายเรื่อง การใชเทคโนโลยีการปูองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 
ใหแกนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตรแ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 26 
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ธันวาคม 2557 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการบรรยายครั้งนี้ ไดนํา
นายทศพล ศรีลาแกว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพืชศาสตรแ ซึ่งทําปใญหาพิเศษเกี่ยวกับแมลงแมลงดานการ
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และเคยเรียนรายวิชาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และวิชาอารักขาพืช เขารวมการ
บรรยายในครั้งนี้ดวย โดยรับหนาที่เปๅนผูชวยวิทยากร อธิบายเกี่ยวกับชนิดศัตรูพืช ชนิดศัตรูธรรมชาติ และการ
ปูองกันกําจัดวิธีการตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสนําความรูภาคทฤษฎีไปฝึกปฏิบัติจริงและสงเสริมทักษะ
ดานการวางแผนการดําเนินงาน การสื่อสาร การรวมมือ การแกปใญหา ความรับผิดชอบ ภาวะผูนํา ปฏิสัมพันธแ
ทางสังคม และการเรียนรูโดยการปฏิบัติใหแกนักศึกษา 

3.2.4 การใหคําปรึกษาเรื่องศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติแกเกษตรกร โดยเกษตรกร
อําเภอวาริชภูมิ ไดนําตัวอยางแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติที่พบระบาดในแปลงมาปรึกษา ขอคําแนะนําใน
การจําแนกชนิดของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ พรอมวิธีการในการปูองกันกําจัดวิธีการตางๆ โดยเฉพาะ
วิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ที่มีการใชตัวห้ํา ตัวเบียน แมลงเบียน แมลงห้ํา เชื้อจุลินทรียแสาเหตุโรคแมลง 
และไสเดือนฝอยในการควบคุมศัตรูพืช  

3.2.5 การเยี่ยมชมดูงานสาขาวิชาพืชศาสตรแ  ในระหวางปี 2557 สาขาวิชาพืช
ศาสตรแไดมีโอกาสตอนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร คณาจารยแและผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศ โดยไดนําเสนอผลงานการวิจัยดานตางของอาจารยแในสาขาวิชาพืชศาสตรแ  

 

สรุป 
ผลการดําเนินโครงการ คือ ดานการบริหารและการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคแ เพ่ือการตีพิมพแ

เผยแพรและการนําไปใชประโยชนแ เปๅนการนําองคแความรูจากงานวิจัยไปเผยแพรและบูรณาการดานตางๆ ซึ่ง
เปๅนการนําทักษะ ประสบการณแและผลการดําเนินงานของผูวิจัยมาใชใหเกิดประโยชนแ เปๅนการจัดการความรู
แบบ“ความรูฝใงลึก” (Tacit Knowledge) สามารถสรุปผลการดําเนินงานออกเปๅนรายขอไดดังนี้ 

 

1. องค์ความรู้จากงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการสรางความรูคือ วิธีการวิจัย ซึ่งไดองคแความรูคือ เมื่อทดสอบการ

ตอบสนองตอสารลอแบบใหเลือก พบแมลงวันพริกตอบสนองสูงในสาร -ionol แตหากใหเลือกระหวางสาร

ลอ 2 ชนิด แมลงวันพริกมีแนวโนมเลือกตอบสนองตอสาร-ionol กับสาร -ionone มากกวาสาร 

eugenol  และแมลงวันพริกเลือกตอบสนองตอสาร -ionone มากกวาสาร -ionol สารลอที่ผสมสารสอง

ชนิดมีแนวโนมดึงดูดแมลงวันพริกเพศผูไดดีกวาสารลอเพียงชนิดเดียว โดยสาร -ionone ผสมกับสาร -
ionol ดึงดูดแมลงวันพริกไดดีที่สุด  แมลงวันพริกเพศผูมีแนวโนมใชเวลาในการคนสารลอที่ผสมสารสองชนิด
สั้นกวาสารลอชนิดเดียว 

 
2. การเผยแพร่ความรู้ 
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เครื่องมือการจัดการความรูเพ่ือเผยแพรความรูคือ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
นําเสนอผลงานวิชาการ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ เชน การบรรยาย การใหคําปรึกษา และการ
เยี่ยมชมดูงาน การประชุมแลกเปลี่ยนรูและการบูรณาการดานบริการวิชาการ นักศึกษาไดซึมซับบรรยากาศ  
นําความรูภาคทฤษฎีไปฝึกปฏิบัติจริง ฝึกการวางแผนการดําเนินงาน การสื่อสาร การรวมมือ การแกปใญหา 
ความรับผิดชอบ ภาวะผูนํา ปฏิสัมพันธแทางสังคม และการเรียนรูโดยการปฏิบัติ เปๅนการสงเสริมใหนักศึกษามี
ความพรอมทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถตาม
หลักสูตร ทั้งดานสติปใญญา สังคม อารมณแ รางกาย คุณธรรม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีทักษะที่
จําเปๅนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งกลุมวิชาหลัก และกลุมทักษะชีวิตและอาชีพ โดยเนนใหนักศึกษา
ฝึกการคิด และเรียนรูจากประสบการณแตรงทั้งในและนอกหองเรียน นอกจากนี้เกษตรกรเขารับการเผยแพร
องคแความรูจากงานวิจัย นําความรูที่ไดรับไปประยุกตแในการควบคุมแมลงวันผลไมในสวนผลไมของตนเอง 
นอกจากนี้การเผยแพรผลงานยังสรางเครือขายการทํางานรวมกันระหวางบริษัทมอนซานโตกับผูวิจัย สาขาวิชา
พืชศาสตรแ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

3. การใช้ความรู้โดยการบูรณาการ 
ผลการงานวิจัยในครั้งนี้มีการนํามาบรูณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการควบคุม

ศัตรูพืชโดยชีววิธีและวิชาอารักขาพืช สาขาวิชาพืชศาสตรแ โดยรายวิชาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี นักศึกษา
ไดเรียนรูเรื่องศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชและชนิดศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช รายวิชาอารักขาพืชไดนํา
ตัวอยางแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติมาประกอบการบรรยายเรื่อง การจําแนกอันดับและวงศแของแมลงศัตรู
สําคัญทางเศรษฐกิจ 

  จากผลการดําเนินงานสามารถสรุปรูปแบบการจัดการความรูเชิงบูรณาการงานวิจัยและการบริการ
วิชาการดังภาพที่ 1 และนําผลงานวิชาการไปใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตรแ ประจําปีการศึกษา 2558 ในองคแประกอบที่ 4 อาจารยแ: คุณภาพอาจารยแ 
(ตัวบงชี้ 4.2) ในเรื่องผลงานวิชาการของอาจารยแได  และการดําเนินงานครั้งนี้ยังสอดรับกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและบทบาทหนาที่ของอาจารยแ แตพบวา การทํางานยังขาดการติดตามผลการใชความรู ดังนั้น
การดําเนินโครงการในครั้งตอไปจึงควรมีการติดตามผลการใชความรูดวย   
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ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการความรูเชิงบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
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การจัดการความรู้การเขียนเอกสารประกอบการสอน 

Knowledge Management of Course Material 
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อาจารยแ สาขามนุษยศาสตรแ คณะศิลปศาสตรแ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

E-mail: chadajan@yahoo.com 

 

บทสรุป 
การจัดการความรูการเขียนเอกสารประกอบการสอน เปๅนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณแการ

ทําเอกสารประกอบการสอน เพ่ือการพัฒนาทักษะความรูทางดานการพัฒนาผลงานเพ่ือการขอตําแหนงทาง
วิชาการ และนําทักษะความรูจากประสบการณแตรงมาแลกเปลี่ยน เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดี ผลงานทาง
วิชาการที่ดีนอกจากตองมีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ถูกตองสมบูรณแ ทันสมัย และเปๅนประโยชนแในวงวิชาการ
ของสาขาวิชานั้น ๆ แลว ยังตองมีรูปแบบโครงสรางของการเขียนที่เปๅนสากลตั้งแตปกนอก ปกใน คํานํา 
สารบัญ เนื้อหาสาระ และการอางอิง เปๅนตน 
 

ค าส าคัญ: เอกสารประกอบการสอน  ตําแหนงทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ แนวปฏิบัติที่ดี   
การจัดการความรู 

 

Summary 
Knowledge Management (KM) of Course Material is the learning and experience 

exchange to improve knowledge of course development to ask for an academic position 
and to lead to the best practice. A good academic work does not only contains a complete, 
accurate, modern contents but also consists of accurate forms of structure including covers 
preface, content, subject matter and reference, etc 
 

Key words:  Course Material,  Academic Position,  Academic Work,  Best Practice   
Knowledge Management 

บทน า 
ในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตรแไดจัดโครงการ “เทคนิคการทําผลงานวิชาการ ประเภท

เอกสารประกอบการสอน” โดยมีเปูาหมายเพ่ือถายทอดความรูดานเทคนิคการทําผลงานวิชาการ ประเภท

เอกสารประกอบการสอนใหแกคณาจารยแคณะศิลปศาสตรแ พรอมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณแ ในการทํา
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ผลงานทางวิชาการระหวางคณาจารยแ โดยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในคณะมาใหความรู ตลอดจนอาจารยแที่เคยมี

ประสบการณแในการทําเอกสารประกอบการสอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะรายบุคคล ณ หองประชุม

คณะศิลปศาสตรแ  

เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารที่ใชประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือสวนหนึ่ง
ของรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ถูกตอง และวิธีการจัด
ประสบการณแการเรียนรูและการประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนอยางเปๅนระบบ โครงสรางของการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน ประกอบดวย ปกนอกและสันปก ปกใน คํานํา สารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง มคอ.3 
/แผนบริหารการสอนประจําวิชา แผนบริหารการสอนประจําบท เนื้อหาแตละบท  บทสรุป คําถามหรือ
กิจกรรมทายบท เอกสารอางอิงของแตละบท บรรณานุกรม การจัดทําเอกสารประกอบการสอน อาจเปๅน
เอกสารที่จัดทําเปๅนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม หรือเปๅนสื่ออ่ืน ๆ เชน ซีดีรอม (CD-Rom)  

เอกสารประกอบการสอนมีความสําคัญในฐานะเปๅนเครื่องมือการเรียนรูทั้งการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษาตลอดจนผูสนใจทั่วไป อีกความหมายหนึ่งของเอกสาร
ประกอบการสอนที่สําคัญ คือผูที่เปๅนอาจารยแตองพัฒนาฐานะทางวิชาการของตนทั้งดานงานสอนและผลงาน
วิชาการใหอยูในเกณฑแมาตรฐานเปๅนที่ยอมรับ อาจารยแตองเปๅนแบบอยางของผูมีความรับผิดชอบดานความ
เจริญกาวหนาทางวิชาการใหแกมหาวิทยาลัย ฐานะทางวิชาการของอาจารยแสามารถแสดงความเปๅนเลิศทาง
วิชาการใหกับมหาวิทยาลัยและสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ เอกสารประกอบการสอนเปๅนสวนหนึ่งที่ใชประกอบในการ
กําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยแทุกคนจะตองนําเสนอ จึงควรมีรูปแบบ สวนประกอบตาง ๆ ที่เปๅน
มาตรฐานตามทีก่ําหนดไว 

 

วิธีการด าเนินงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ “การจัดการความรูการเขียนเอกสารประกอบการสอน” ที่

ดําเนินการมาจนสําเร็จนั้น ไดนําเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชประกอบ คือ 
วิธีการของเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer Assist) เปๅนวิธีการใหผูทรงคุณวุฒิในคณะมาใหความรู และ

อาจารยแที่เคยมีประสบการณแในการทําเอกสารประกอบการสอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 โดยบูรณาการกับการดําเนินงานตามวงจรประกันคุณภาพ PDCA ดังนี้  
ขั้นตอนการวางแผน (P : Plan) แบงการวางแผนได 2 ดาน ดังนี้ 
1.  ดานเฉพาะบุคคล  เชน  

1.1  เตรียมความพรอมทางกาย จิตใจ สมอง บรรยากาศ ทรัพยแ (คาใชจาย)   
1.2  การติดตามขาวสารและการจัดสรรเวลาในการเขารวมอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทําผลงาน

ทางวิชาอยางสม่ําเสมอ 
1.3  การจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการทําเอกสารประกอบการสอน ควรกําหนดเวลาที่ชัดเจน

สําหรับการเขียนในแตละวัน เชน กําหนดเวลาในการทํา คือ 04.00 น. ของทุกวัน 
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1.4  กําหนดเวลาในการสิ้นสุดการจัดทําของผลงานทางวิชาการ เนื่องจากการทําผลงานทาง
วิชาการตองใชระยะเวลาพอสมควร เพราะเปๅนงานที่ตองอาศัยความรู ความเขาใจและทักษะ ผสมผสานกับ
ประสบการณแท่ีรับรู เพ่ือใหไดผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

1.5  ติดตอประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิในคณะ และอาจารยแที่เคยมีประสบการณแในการทํา
เอกสารประกอบการสอน ที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน เพ่ือขอคําชี้แนะภายหลังเขารวมเขารวมโครงการ 
“เทคนิคการทําผลงานวิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอน” ครั้งที่ 1  ในวันที่ 7 มกราคม 2559 

2.  ดานวิชาการ  เชน 
2.1  ศึกษาหลักสูตรอยางละเอียด การศึกษาหลักสูตรมุงใหเกิดความรู  ความเขาใจใน

วัตถุประสงคแ เปูาหมาย โครงสรางของหลักสูตร รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรโดยภาพรวม 
2.2  พิจารณาความถนัด ความชอบของตนเองวามีความรู  ความเขาใจ มีทักษะหรือ

ประสบการณแเรื่องใดเปๅนอยางดี หรือมีความเชี่ยวชาญเปๅนพิเศษในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยตรง 
2.3  พิจารณาเลือกวิชาที่เกี่ยวของกับตนเองหรือสาขาวิชาเอกที่จบหลักสูตรการศึกษามา หรือ

รายวิชาใดท่ีตนเองทําการสอนอยูเปๅนประจําหลาย ๆ ปี   
2.4  ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล แหลงอางอิงที่จะนํามาใชในการเขียนผลงานทางวิชาการ เชน 

หนังสือ เอกสาร พจนานุกรมศัพทแตาง ๆ ตํารา เว็บไซตแ ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ฯลฯ  ตองเปๅนแหลงอางอิงที่
เชื่อถือได 

2.5  ศึกษาองคแประกอบ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการใหกระจางชัดใหถูกตองและเปๅน
ระบบ เพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพดี มีขอบกพรองใหนอยที่สุด หรือไมมี 

2.6 การกําหนดโครงรางเนื้อหาอยางคราว ๆ ประกอบกับหัวขอยอยตาง ๆ ในเอกสาร วาเรื่องใด
ควรอยูกอนและเรื่องใดควรอยูหลัง เรียงลําดับขั้นตอนจากเรื่องที่ยากไปหาเรื่องที่งายและเชื่อมโยงเนื้อหาให
ตอเนื่องสัมพันธแกันทั้งเลม 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (D : Do) มีข้ันตอนดังนี ้
1. ศึกษาวิธีการ รูปแบบ หลักเกณฑแตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําเอกสารประกอบการสอนจาก

การเขารวมโครงการ “เทคนิคการทําผลงานวิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอน” 
2. จัดเตรียมรายวิชาที่จะทําเอกสารประกอบการสอน จํานวน 1 รายวิชา โดยใชความรูที่ไดจากการ

เขารวมโครงการมาเปๅนเกณฑแในการพิจารณาเลือกรายวิชา 
3. ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการสอน ฉบับราง ตามรูปแบบที่ไดศึกษาจากการเขารวม

โครงการ โดยเอกสารประกอบการสอน สามารถแบงรายละเอียดเปๅน 3 สวน คือ สวนนํา สวนเนื้อหา และ
สวนทาย ดังนี้ 

3.1 ส่วนน า เปๅนการนําเสนอในสวนที่จะนําไปสูสวนเนื้อหาสาระของเรื่องราวนั้น ๆ ควรจัดทํา
เปๅนรูปเลมใหสมบูรณแ เปๅนระเบียบเรียบรอย มีรูปแบบเชื่อมโยงกับเนื้อหาในแตละสวนอยางเปๅนระบบ สวนนํา 
ประกอบดวย  
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3.1.1  ปกหนา  อาจทําดวยปกแข็งหรือปกออน ประกอบดวยตราสถาบัน ชื่อเรื่ อง ชื่อผู
แตง แหลงตนสังกัด และปีพิมพแ  

3.1.2  ปกใน  เปๅนกระดาษออนสีขาวเชนเดียวกับเนื้อหา มีรายละเอียดขอความและ
องคแประกอบตาง ๆ เหมือนกับปกนอกทุกประการ 

3.1.3  คํานํา  เปๅนหนาที่แจงใหผูอานทราบถึงวัตถุประสงคแ ความเปๅนมา ขอบเขต วิธีใช 
ตลอดจนบอกถึงลักษณะพิเศษของหนังสือ และคํากลาวขอบคุณผูใหความชวยเหลือ 

3.1.4  สารบัญ  เปๅนหนาที่บอกหัวขอเนื้อหาที่สําคัญ ๆ เรียงตามลําดับ มีเลขหนากํากับไว
เพ่ือชวยผูอานไดเขาใจ และคนหาเรื่องท่ีตองการไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

3.1.5 สารบัญภาพหรืออ่ืน ๆ (ถามี) อยูถัดจากหนาสารบัญ เอกสารที่มีภาพประกอบ 
ตาราง  แผนที่ และแผนภูมิ เปๅนจํานวนมาก ควรทําสารบัญแยกตามประเภท เพ่ือความสะดวกในการคนหา 

3.1.6  ลักษณะรายวิชา ประกอบดวย รหัสและชื่อวิชา ประเภทรายวิชา ระดับรายวิชา 
เวลาในการศึกษา จํานวนหนวยกิต จุดมุงหมายรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา  

3.1.7  การแบงหนวยเรียน  เปๅนการแบงหนวยเรียนตามมคอ.3 ในหมวดที่ 5 (แผนการ
สอนและการประเมินผล)  

3.1.8  จุดประสงคแการสอน  เปๅนการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูที่ได สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา สอดคลองกับ TQF (ในดานคุณธรรม, ทักษะ
ปใญญา, ความรู, ทักษะความสัมพันธแ และ ทักษะการวิเคราะหแ) และสอดคลองกับหัวขอ/เนื้อหาที่สอน  

3.1.9  วิธีการสอนและกิจกรรม  ประกอบดวยวิธีการจัดการเรียนการสอน, รูปแบบการ
เรียนการสอน, อุปกรณแสื่อการสอน และการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน 

3. 1.10  การประเมินผลรายวิชา  เปๅนการวัดและประเมินรายวิชา การระบุเกณฑแผานใน
วิชานั้น ๆ อาทิ ระเบียบวัดผล มาตรฐานวิชาชีพและขอตกลงรวมกับผูเรียน ฯลฯ  วิธีการวัด เกณฑแคาระดับ
คะแนน โดยกําหนดจากมาตรฐานการการจัดการศึกษาของคณะ/ภาค/สาขา, ทฤษฏี/หลักวิธีการประเมินผล 
(อิงเกณฑแ อิงกลุมและ/หรือผสม) และเกณฑแผาน  

3.1.11  ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน  การกําหนดสัดสวนคะแนนหรือน้ําหนัก ตามผลการ
เรียนรูและเวลาที่ใชในการสอน 

3.1.12  กําหนดการสอน  เปๅนการระบุจํานวนชั่วโมง และรายการสอนในแตละสัปดาหแ  
3.2  ส่วนเนื้อหา  เปๅนเรื่องของเนื้อหาสาระในผลงานทางวิชาการแตละสาขาวิชาตั้งแตหนาแรก

ถึงหนาสุดทาย ซึ่งแบงเปๅนบท เปๅนตอน ตามที่ปรากฏอยูในสารบัญ เปๅนสวนที่สําคัญที่สุดของผลงานทาง
วิชาการ มีองคแประกอบในการจัดทําเนื้อหา ดังนี้ 

3.2.1  บทที่ หมายถึง บทแตละบทที่มีอยูในผลงานทางวิชาการ เปๅนการจัดกลุมเนื้อหา
ไมใหกระจัดกระจายและชวยใหผูอานไมเกิดความสับสนในการอานหรือศึกษาคนควา  

3.2.2  เนื้อหาหรือสาระเรื่องราว เปๅนสวนที่สําคัญเพราะเปๅนสวนที่ใหความรูทั้งมวลของ
รายวิชานั้น ๆ โดยมีหลักเกณฑแในการเขียน ดังนี้ 
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1) ความถูกตองในดานเนื้อหาวิชา ผลงานทางวิชาการที่ดีควรคํานึงถึงความถูกตอง
ของเนื้อหาเปๅนสิ่งสําคัญ ความถูกตองของขอมูล ทฤษฎี การทดลอง สูตรตาง ๆ การตีความ การเสนอ
แนวความคิดและเหตุผล ความทันสมัยของหลักวิชาการ ฯลฯ 

2) ความสมบูรณแและความลึกซึ้ง ควรมีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่ผูเขียนมุง
หมายครบถวนในแตละเรื่อง แตละตอน การอธิบายหรือวิเคราะหแใหละเอียดถี่ถวนและลึกซึ้ง 

3) ความคิดริเริ่มสรางสรรคแ และความทันสมัยในวงวิชาการ ผลงานทางวิชาการที่
จัดทําจะตองมีเนื้อหาสาระที่มีความใหม สรางสรรคแ เกิดประโยชนแแกวงวิชาการ มีความสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการในปใจจุบัน 

4) รูปแบบการเขียน ควรคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ เชน การพิมพแประณีต เรียบรอย การเวน
วรรคตอนและชองไฟ มีความตอเนื่องในการนําเสนอเนื้อหา มีหัวขอชัดเจน ความถูกตองเหมาะสมในดานการ
ใชภาษา ใชศัพทแทางเทคนิคถูกตอง มีการอางอิงแหลงวิชาการที่ผูเขียนไดศึกษาคนความาในรูปแบบที่ถูกตอง 
จัดทําบรรณานุกรมและภาคผนวกไวอยางถูกตองและเหมาะสม 

3.2.3  คําถามทายหนวย เปๅนแบบปรนัยหรืออัตนัยอยางใดอยางหนึ่งในแตละหนวย อาจ
ออกแบบผสมกันก็ได และควรมีคําเฉลยไวตอนทายเลมหรือไวในภาคผนวก 

3.2.4 การอางอิงในเอกสารประกอบการสอน เปๅนการบอกแหลงที่มาของขอมูลหรือ
ขอความที่คัดลอกมา หรือเก็บแนวคิดมาใชในเอกสารประกอบการสอน เพ่ือแสดงหลักฐานที่มาของขอมูล อัน
เปๅนสวนหนึ่งของการประเมินคุณคา ความนาเชื่อถือไดของขอมูลและเนื้อหาสาระโดยรวมของ เอกสาร
ประกอบการสอนนั้น ๆ รวมทั้งเรื่องลิขสิทธิ์ดวย 

3.3  ส่วนท้าย  เปๅนสวนที่ทําใหทราบแหลงที่มาของขอมูลในเนื้อหาที่ผู เขียนไดคนควาและ
ศึกษาอยางเปๅนระบบ ผูอานสามารถสืบคนถึงตนแหลงของขอมูลไดโดยสะดวก อาจมีสวนเพ่ิมเติมเสริมความรู
หรือขยายความใหเขาใจในเนื้อหาที่อานมาตั้งแตตนใหเขาใจมากข้ึน สวนประกอบตอนทาย มีดังนี้ 

3.3.1  บรรณานุกรม (Bibliography) เปๅนสวนที่แสดงรายชื่อเอกสารและวัสดุสารนิเทศตาง 
ๆ ที่ผูเขียน ใชศึกษาคนควาประกอบการเขียนเอกสารมาไวในหนานี้ บรรณานุกรม มักจะอยูตอนทายเลม หรือ
อาจอยูตอนทายของแตละบทก็ได  

3.3.2  ภาคผนวก (Appendix) เปๅนสวนที่เพ่ิมเติมจากเนื้อเรื่อง เพ่ือประกอบเนื้อเรื่องให
สมบูรณแยิ่งขึ้น เพ่ือใหผูอานเขาใจรายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ ซึ่งไมสามารถที่จะนําไปเขียนไวในเนื้อเรื่องได 
เนื่องจากจะทําใหเนื้อหาขาดตอนไมตอเนื่อง หรือไมใชเนื้อหาที่แทจริงของหนังสือแตมีความสัมพันธแกับเนื้อ
เรื่อง ผูเขียนจึงนํามาไวทายหนังสือโดยผูอานไมตองเสียเวลาไปคนหาจากหนังสือเลมอื่น 

3.3.3  อภิธานศัพทแ (Glossary) เปๅนหนาที่อธิบายคําศัพทแที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง สวนมาก
เปๅนเอกสารที่มีคําศัพทแยาก ศัพทแเฉพาะ ศัพทแเทคนิคตางๆ ผูเขียนจะเรียงตามลําดับอักษรพรอมคําอธิบาย  

3.3.4  ดรรชนี (Index) เปๅนการนําคําหรือหัวขอยอย ๆ ที่มีอยูในเอกสารมาจัดเรียง 
ตามลําดับอักษร โดยมีเลขหนาที่ปรากฏคําหรือชื่อนั้น ๆ กํากับไว เพ่ือผูอานคนหาความรูปลีกยอยไดสะดวก
รวดเร็วกวาการคนจากสารบัญ เชน ชื่อเฉพาะของเหตุการณแ หรือหัวขอสําคัญ เปๅนตน 
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3.3.5  เรื่องอ่ืน ๆ เปๅนสวนเพ่ิมเติมที่ผูเขียนเห็นวาเปๅนประโยชนแตอผูอาน อาจเปๅนแนวขอ
ทดสอบ แบบเฉลยขอทดสอบ ฯลฯ  

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ (C : Check)  

การติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานเรื่อง เทคนิคการทําผลงานวิชาการ ประเภทเอกสาร
ประกอบการสอน โดยเขารวมโครงการ “เทคนิคการทําผลงานวิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอน” 
ครั้งที ่2  ในวันที่ 15 กุมภาพันธแ 2559  นําเอกสารประกอบการสอน ฉบับราง ที่ไดจัดทําไปขอคําแนะนําจาก
ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยแที่มีประสบการณแในการทําเอกสารประกอบการสอน ขอที่ควรปรับปรุงในเอกสาร
ประกอบการสอน ฉบับราง มีดังนี้ 

1. สวนนํา ไดแก ลักษณะรายวิชา คํานวณตัวเลขของจํานวนเวลาในการศึกษาเกินกวาที่กําหนด,  
การแบงหนวยเรียน ยังไมสอดคลองกับรายละเอียดในมคอ.3,  การประเมินผลรายวิชา พิมพแการกําหนดเกณฑแ
คาระดับคะแนนผิดไมตรงกับที่กําหนดไวในรายวิชา เปๅนตน 

2. สวนเนื้อหา  การอางอิงในเนื้อหาไมครบตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม, การแบงหัวขอใน
เนื้อหายังไมเปๅนระบบเดียวกัน 

3. สวนทาย  สวนบรรณานุกรมไมสอดคลองกับการอางอิงที่ปรากฏในเนื้อหา การใชรูปแบบ
บรรณานุกรมยังไมเปๅนมาตรฐานสากล 

4.  รูปแบบการพิมพแ  พบคําสะกดผิด การเวนวรรคตอนและชองไฟ ยังไมถูกตอง ไมอางอิงที่มา
ของภาพ ตาราง แผนภูมิ และแหลงอางอิงมีจํานวนนอย 

 

ขั้นตอนปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสม (A : Act) 
หลังจากที่พบขอผิดพลาดดังกลาวในขั้นตอนตรวจสอบแลว จึงดําเนินการปรับปรุงแกไขเอกสาร

ประกอบการสอน ฉบับรางที่ไดรับคําแนะนํา และพัฒนาไปเปๅนเอกสารประกอบการสอนฉบับจริง  เขารวม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยแที่ทําเอกสารประกอบการสอน ครั้งที่ 3  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 59 เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบการสอน ฉบับจริง ไดปรับปรุงตามขอแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 
ดังนี้ 1. สวนนํา  ปรับปรุงในสวนของลักษณะรายวิชา ใสตัวเลขของจํานวนเวลาในการศึกษาที่ถูกตอง,  การ
แบงหนวยเรียนใหสอดคลองกับรายละเอียดในมคอ.3,  การประเมินผลรายวิชา ใสเกณฑแคาระดับคะแนนที่
ถูกตอง เปๅนตน 

2. สวนเนื้อหา  ตรวจสอบการอางอิงที่ปรากฏในเนื้อหาทุกรายการ เพ่ือใหตรงกับรายการใน
บรรณานุกรม, จัดแบงหัวขอใหเปๅนระบบมากยิ่งขึ้น เชน จัดเปๅน หัวขอใหญ หัวขอรอง หัวขอยอย หัวขอยอย
สุดทาย เปๅนตน 

3. สวนทาย  เพ่ิมจํานวนรายการแหลงอางอิงในบรรณานุกรมใหมากขึ้น, ตรวจสอบขอมูลใหตรง
กับการอางอิงที่ปรากฏในเนื้อหา, ศึกษารูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่เปๅนมาตรฐานสากล และนํามาใชใน
เอกสารประกอบการสอน 
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4.  รูปแบบการพิมพแ   แกไขคําสะกดผิด อานพิสูจนแอักษรทั้งหมด อานตรวจทานเนื้อหาอีกครั้ง 
จัดเวนวรรคตอนและชองไฟใหถูกตอง ระบุแหลงที่มาของภาพ ตาราง แผนภูมิ ตามแบบมาตรฐานสากล 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ดําเนินการไปแลวนั้น สามารถอภิปรายผล  คือ ไดเขารวมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง “เทคนิคการทําผลงานวิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอน” จํานวน 3 ครั้ง เกิด
องคแความรูเกี่ยวกับเทคนิคการทําผลงานวิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอน เกิดความสัมพันธแอันดี
ระหวางผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยแผูเขารวมโครงการ และ ไดพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ฉบับราง ไปสู 
เอกสารประกอบการสอน ฉบับจริง  ไดเอกสารประกอบการสอนที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ถูกตอง สมบูรณแ 
มีรูปแบบโครงสรางของการเขยีนที่เปๅนสากลตั้งแต ปกนอก ปกใน คํานํา สารบัญ เนื้อหาสาระ และการอางอิง 
เปๅนตน เพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอไป 

ปใญหาและอุปสรรคแในการแลกเปลี่ยนเรียนรูคือ ดานเนื้อหาวิชาการ เกิดความสับสนในเรื่องรูปแบบ 
รายละเอียด องคแประกอบ การอางอิงของเอกสารประกอบการสอน เกิดความไมแนใจการจัดทํา รวมทั้งการ
จัดสรรเวลา ถึงแมจะแบงเวลาไวชัดเจนแตบางครั้งก็ไมสามารถปฏิบัติไดตามที่ตั้งใจ อาจเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ เชน เวลาไมตรงกัน ภาระงานอ่ืน ๆ การประชุมตาง ๆ และเรื่องสุขภาพ ฯลฯ แตจากการที่ไดรวม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหปใญหาดานเนื้อหาวิชาการลดลงเพราะไดรับฟใงความรูจากผูทรงคุณวุฒิและ
อาจารยแที่เคยทําเอกสารประกอบการสอนมาถายทอด ประสบการณแ แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน สวนดาน
การจัดสรรเวลา ผูทําตองพยายามกวดขันและมีวินัยกับตนเองใหมากข้ึน 

ปใจจัยแหงความสําเร็จจากการเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  คือ มี ความพรอมดานความรู 
ความสามารถ มีความมุงมั่น มีระเบียบ ตั้งใจ แนวแน มีเวลา และความพรอมภายนอก ไดแก การเลือกวิชาที่
สอน ภาระงานตาง ๆ รวมทั้งแหลงและบุคคลที่ชวยเหลือ สนับสนุน เปๅนตน 
 

สรุป 
สิ่งที่เปๅนผลลัพทแหรือผลสําเร็จจากการเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ เกิดองคแความรู

เกี่ยวกับเทคนิคการทําผลงานวิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอน และเกิดความมั่นใจในการที่จะ
ผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเปๅนที่ยอมรับ 

การนําไปใชประโยชนแ/แนวทางการนําไปใชประโยชนแ นําความรูที่ไดไปพัฒนาเอกสารประกอบการ
ใหไดคุณภาพ มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ถูกตอง สมบูรณแ สําหรับใชประกอบในการเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ  มีรูปแบบโครงสรางของการเขียนที่เปๅนสากลตั้งแต ปกนอก ปกใน คํานํา สารบัญ เนื้อหาสาระ 
และการอางอิง เปๅนตน และสามารถนําความรูพ้ืนฐานที่ไดรับไปพัฒนาตอยอด สูการเขียนบทความทาง
วิชาการ  ตํารา หนังสือ ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ดี มีคุณภาพ ตอไปในอนาคต 

ขอขอบคุณทีมงานการจัดการความรู ดานการผลิตบัณฑิต ที่เลือกประเด็น เทคนิคการทําผลงาน
วิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอนนี้ขึ้นมา ขอขอบคุณผูบริหารที่เปๅนฝุายสนับสนุนใหเกิดโครงการที่ดี
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เชนนี้ ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยแทุก ๆ ทานที่สละเวลามาใหความรู มารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในครั้งนี้ ทําใหไดพัฒนาเอกสารประกอบการสอนที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานตอไป 
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การพัฒนาสื่อการสอนสรางสรรคแสําหรับเด็กกอนวัยเรียนในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสวน

หลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปๅนโครงการตอเนื่องทุกปีงบประมาณตั้งแตปีงบประมาณ 2554 
จนถึงปใจจุบัน มีวัตถุประสงคแเพ่ือใหความรูการสรางสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กกอนวัยเรียนแกครูอาจารยแ
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหครูอาจารยแและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชสื่อสรางสรรคแประกอบการ
เรียนการสอนแกเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งมีการดําเนินการโดยคณะครุศาสตรแอุตสาหกรรมลงพ้ืนที่ศึกษาความ
ตองการของกลุมเปูาหมาย จากนั้นจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสื่อการสอนสรางสรรคแสําหรับเด็กกอน
วัยเรียน เพ่ือฝึกอบรมครูพ่ีเลี้ยงในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดใหมีการสรางสื่อการสอนดวยผาเปๅนหลัก คือ สื่อ
เพ่ิมทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็ก ปูายตัวอักษรผาสักหลาดเพ่ิมทักษะการอาน ตุ฿กตาหุนมือเสริมจินตนาการ
และโรงละครหุนมือ ซึ่งผลจากการดําเนินงานดังกลาว พบวา ตุ฿กตาหุนมือเสริมจินตนาการและโรงละครหุนมือ 
มีความเหมาะสมและประสบความสําเร็จมากที่สุด เนื่องจาก สามารถควบคุมเวลาที่ใชในการฝึกอบรมได 
สะดวก รวดเร็ว ครูพี่เลี้ยงสามารถนําตุ฿กตาหุนมือไปประยุกตแใชในการจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายวิชา  

โดยแนวทางการปฏิบัติที่ดีมี ดังนี้ 
1. ผูบริหารมหาวิทยาลัยสงเสริมใหบุคลกรของมหาวิทยาลัยไปเปๅนวิทยากร  ประสานงาน 

รับผิดชอบโครงการ ใหเผยแพรองคแความรูที่เขมแข็งของมหาวิทยาลัยใหแกชุมชนของครูพ่ีเลี้ยง  ศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

2. ผูบริหารมหาวิทยาลัย ตองจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ 
3. ผูบริหารของหนวยงานที่ดูแลการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย ตองใหความสําคัญสั่งการใหครูพ่ี

เลี้ยงเขารับการฝึกอบรม สนับสนุนดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก 

mailto:chanokt2513@gmail.com
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4. คณะวิชาตองเปๅนผูหากลุมเปูาหมายและกําหนดองคแความรู หัวเรื่ องที่จะบริการวิชาการดวย
ตนเอง และตองไดรับการยอมรับจากท่ีประชุมคณะกรรมการของคณะ  

5. มีการศึกษาความตองการที่แทจริงของกลุมเปูาหมาย ซึ่งทําไดหลายวิธี เชน การลงพ้ืนที่เพ่ือ
ศึกษาสภาพจริง การสัมภาษณแกลุมเปูาหมาย 

6. เมื่อไดกลุมเปูาหมายแลว ตองมีการประสานความรวมมือกับผูบังคับบัญชาของกลุมเปูาหมาย มี
การวางแผนรวมกัน 

7. ฝึกอบรมใหความรูแกกลุมเปูาหมายโดยวิธีการใหสรางสื่อการสอนและใหความรูเกี่ยวกับการ
จินตนาการ การเชื่อมโยง การถายทอด 

8. ใหครูพ่ีเลี้ยงนําเสนอการถายทอดและเชื่อมโยงโดยใหเลานิทานประกอบสื่อการสอนที่ สรางขึ้น
ตั้งแตการสรางตัวละคร การเรียงลําดับเหตุการณแและตองสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

9. เสริมแรงแกครูพี่เลี้ยงที่รวมโครงการ โดยมอบประกาศเกียรติคุณ 

ค าส าคัญ: การมีสวนรวม  ครูพ่ีเลี้ยง  จินตนาการ  สื่อสรางสรรคแ  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
 

Summary  
The creative teaching media for pre-school children in the Children Development 

Center, Tambul Suanluang, Kathumbaen Sub district, Samutsakorn is an annual program 
which has been initiated in 2011 onwards with objectives to represent positive and practical 
approaches to develop the creative teaching media for pre-school children. The process has 
been conducted by the field study of the faculty of technical education towards target 
groups. Respectively, the training curriculum has been particularly created to constructively 
acknowledge those mentors in the pre-school development center. Frieze has been mainly 
utilized as the study aid. For instance, mat has been used to practice small muscles, texted 
frieze badge to uplift the reading skills, hand puppet to inspire creative imagination. The 
result of this study has shown that hand puppets had been reputed as the most 
appropriated and successful in terms of creative imagination according to its appropriation in 
many dimensions such as time and space management of training session. Resultantly, hand 
puppets could be adapted and practiced in several subjects.  

1.  The board of administration of the university has promoted university’s staffs to be 
keynote speakers, coordinators and program officers in order to provide and 
strengthen acknowledgement towards local community, elementary school, pre-
school children development center of Suanluang municipality, Amphor 
Kathumbaen, Samutsakorn.  

2.  The board of administration must manage its budget sufficiently. 
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3.  The board of administration of the elementary education sector must emphasize 
their staffs to attend training session regularly and provide training venues and other 
facilities.  

4.  The faculty staffs must be responsible for searching target group, indicating required 
acknowledgement and must be approved by its committees. Accordingly, faculty’s 
staffs are those who apprehend their own advantages and disadvantages and its 
project is required to be ratified by the board of administration of both faculty and 
university. 

5.  To study the needs of target groups which could be conducted in several methods 
such as field study and target groups interview 

6.  To coordinate and plan with chiefs of target group 
7.  To train the target group by creating learning aid and acknowledging imagination, 

connectivity 
8.  The mentor could constructively conduct the presentation and connectivity by 

conglomerating fairy tales and invented study aids. 
9. Encouraging those mentor by bestowing them academic certificates 

 
Key words: Participation, Mentors, Imagination, Creative Media, Child Development Center 

บทน า  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงเนนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปๅนสําคัญ และ

ใชเทคโนโลยีการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งองคแประกอบสําคัญอยางหนึ่งที่สงผลใหการ
เรียนรูประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคแก็คือ สื่อการเรียนการสอน เนื่องจากสื่อการเรียนการสอน เปๅน
ตัวกลางในการถายทอดองคแความรูไปยังผูเรียนในลักษณะตางๆ  โดยเฉพาะในเด็กกอนวัยเรียนที่สามารถรับรู 
และจดจําไดอยางเต็มศักยภาพ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิสัยทัศนแมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชากลาคิด คณาจารยแจากคณะครุศาสตรแอุตสาหกรรมไดรับการฝึกอบรม พัฒนาใหมีความรูและ
ความคิดสรางสรรคแ ทั้งยังสงเสริมใหคณาจารยแไปบริการวิชาการแกชุมชนอีกดวย คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม
จึงไดจัดโครงการ สรางสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กกอนวัยเรียน ณ ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก กองพันทหาร
สื่อสารที่ 101 คายกําแพงเพชรอัครโยธิน และศูนยแพัฒนาเด็กในเขตพ้ืนที่โดยรอบ เปๅนโครงการนํารองใน
ปีงบประมาณ 2554 โดยมีผลการสํารวจของครูพ่ีเลี้ยงในโครงการดังกลาว คิดเปๅนรอยละ 90 ของศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กฯ ทั้งหมด โครงการดังกลาวถือเปๅนความสําคัญในการพัฒนาทางรางกายและความแข็งแรงของ
กลามเนื้อในเด็กกอนวัยเรียน  สงเสริมการเลน การเรียนรูและความคิดสรางสรรคแแกเด็ก อีกทั้งเปๅนการ
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สนับสนุนใหครูในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สามารถจัดทําสื่อสรางสรรคแ เพื่อใชในการเรียนการสอนและพัฒนาการที่
ดีของเด็กเล็กตอไป โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือใหความรูการสรางสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กกอนวัยเรียนแก
ครูอาจารยแและบุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือใหครูอาจารยแและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชสื่อ
สรางสรรคแประกอบการเรียนการสอนแกเด็กกอนวัยเรียน จากนั้นคณะครุศาสตรแอุตสาหกรรมจึงไดมีการ
พัฒนากระบวนการการบริการวิชาการในโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปีงบประมาณ และเปลี่ยนชื่อเปๅน
โครงการการพัฒนาสื่อสรางสรรคแ สําหรับเด็กกอนวัยเรียน และเปลี่ยนเปูาหมายในการดําเนินงานทุกปี ซึ่ง
ไดรับการรองขอมาจากศูนยแพัฒนาเด็กเล็กของกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่เครือขายของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือใหความรูการสรางสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กกอนวัยเรียนแกครูอาจารยแและบุคลากร

ทางการศึกษา 
2. เพ่ือใหครูอาจารยแและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชสื่อสรางสรรคแประกอบการเรียนการสอน

แกเด็กกอนวัยเรียน  
 

วิธีการด าเนินงาน  

การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาครูในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสวนหลวง อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีวิธีการดําเนินการจัดการความรู 3 แบบ คือ  

1. การทบทวนกอนปฏิบัติ (Before action review: BAR) โดยการประชุมคณะกรรมการกอนการ
บริการวิชาการนั้น คณะกรรมการดําเนินงานมีการประชุมวางแผนการเขียนโครงการบริการวิชาการ ดวยการ
ตอบคําถามวา การเขียนโครงการบริการวิชาการเรื่อง การพัฒนาสื่อสรางสรรคแ สําหรับเด็กกอนวัยเรียนที่ผาน
มาเราดําเนินงานไดตามเปูาหมายหรือไม มีอุปสรรคอะไร จะแกไขหรือปรับปรุงอยางไร จากนั้นมีการบันทึกไว
ใน บันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริการวิชาการ 

2. การทบทวนขณะปฏิบัติ (During action review: DAR) การทบทวนขณะปฏิบัติงานนั้น 
คณะกรรมการดําเนินโครงการการพัฒนาสื่อสรางสรรคแสําหรับเด็กกอนวัยเรียน มีการประชุม ติดตาม การ
ประสานงานระหวางคณะครุศาสตรแอุตสาหกรรมกับผูบังคับบัญชาตามสายงานของชุมชนในพ้ืนที่กอง
การศึกษาเทศบาลตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และลงพ้ืนที่ศึกษาความตองการที่
แทจริงของกลุมครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือปรับแผนงานของวิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม เนื้อหา สถานที่ 
งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก 

3. ทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review: AAR)  หลังจากดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการการพัฒนาสื่อสรางสรรคแสําหรับเด็กกอนวัยเรียนแลว คณะกรรมการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการการพัฒนาสื่อสรางสรรคแสําหรับเด็กกอนวัยเรียน จะประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานโดย
ประเมินจากผลการพึงพอใจของผูเขารับบริการ ผลงานของผูเขารับบริการ การนําสื่อการสอนสรางสรรคแไปตอ
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ยอดในการใชงาน โดยมีคําถามวาการบริการวิชาการการพัฒนาสื่อสรางสรรคแสําหรับเด็กกอนวัยเรียนครั้งนี้
ประสบความสําเร็จตรงไหน อะไรเปๅนปใจจัยแหงความสําเร็จ มีอะไรที่เราตองพัฒนาใหดีขึ้นกวานี้บาง ครั้ง
ถัดไปเราจะเพ่ิมเติมอะไรบางที่จะทําใหครูพ่ีเลี้ยงเกิดความคิดสรางสรรคแมากยิ่งขึ้น จะขยายผลการบริการ
วิชาการการพัฒนาสื่อสรางสรรคแสําหรับเด็กกอนวัยเรียนอยางไร หลังจากถอดบทเรียนแลวไดบันทึกไวใน
รายงานการประชุม จากการถอดบทเรียนพบวา การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาครูในศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาครใหประสบความสําเร็จนั้นตองมีการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. คณะวิชาตองเปๅนผูหากลุมเปูาหมายและกําหนดองคแความรู หัวเรื่องที่จะบริการวิชาการดวย
ตนเอง และตองไดรับการยอมรับจากที่ประชุมคณะกรรมการของคณะ เนื่องจากคณะวิชาจะทราบวาตนเอง
นั้นมีความเขมแข็งในดานใด และโครงการตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารของคณะและของมหาวิทยาลัย 

2. มีการศึกษาความตองการที่แทจริงของกลุมเปูาหมาย ซึ่งทําไดหลายวิธี เชน การลงพ้ืนที่เพ่ือ
ศึกษาสภาพจริง การสัมภาษณแกลุมเปูาหมาย 

3. เมื่อไดกลุมเปูาหมายแลว ตองมีการประสานความรวมมือกับผูบังคับบัญชาของกลุมเปูาหมาย มี
การวางแผนรวมกัน 

4. ฝึกอบรมใหความรูแกกลุมเปูาหมายโดยวิธีการใหสรางสื่อการสอนและใหความรูเกี่ยวกับการ
จินตนาการ การเชื่อมโยง การถายทอด 

5. ใหครูพ่ีเลี้ยงนําเสนอการถายทอดและเชื่อมโยงโดยใหเลานิทานประกอบสื่อการสอนที่สรางขึ้น
ตั้งแตการสรางตัวละคร การเรียงลําดับเหตุการณแและตองสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

6. เสริมแรงแกครูพี่เลี้ยงที่รวมโครงการ โดยมอบประกาศเกียรติคุณ 
 

เครื่องมือการจัดการความรู้ 

การพัฒนาสื่อการสอนสรางสรรคแสําหรับเด็กกอนวัยเรียนในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสวน
หลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใชวิธีการทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After 
action review: AAR)  โดยเปๅนการคุยกันถึงกิจกรรมที่ชวยใหแตละคนเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวกับเหตุการณแที่
เกิดขึ้นวาเปๅนไปตามที่คาดหวังไวหรือไม  เรื่องที่เปๅนสิ่งดี  เรื่องที่ควรปรับปรุง  และบทเรียนที่ไดจากการ
ทํางานเรื่องหนึ่งเรื่องใดแลวเสร็จ แบบไมเปๅนทางการ โดยการประชุมสรุปผลหลังเสร็จกิจกรรมการฝึกอบรมใน
แตละครั้ง และใชการพูดคุยสั้น ๆ เปๅนกันเองตรงไปตรงมา  มีบันทึกเก็บไวเปๅนบทเรียนของตนเอง และนําผล
การสรุปไปใชในการวางแผนการฝึกอบรมในครั้งตอไป  
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
ปใจจัยที่สงเสริมใหการบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาครูในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

สวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประสบความสําเร็จ มีดังนี้ 
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1. ผูบริหารมหาวิทยาลัยสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปเปๅนวิทยากร ประสานงาน 
รับผิดชอบโครงการ ใหเผยแพรองคแความรูที่เขมแข็งของมหาวิทยาลัยใหแกชุมชนของครูพ่ีเลี้ยง  ศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

2. ผูบริหารมหาวิทยาลัย ตองจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ 
3. ผูบริหารของหนวยงานที่ดูแลการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย ตองใหความสําคัญสั่งการใหครูพ่ี

เลี้ยงเขารับการฝึกอบรม สนับสนุนดานสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก 

ประโยชนหรือคุณคาจากการดําเนินโครงการการพัฒนาสื่อสรางสรรคแสําหรับเด็กกอนวัยเรียน การ
อบรมใหความรูนั้น ครูพ่ีเลี้ยงไดรับการพัฒนาตนเองดานวิชาการ ดานความคิดสรางสรรคแ สามารถนําความรู
ทักษะและเจตคติท่ีดีทางวิชาชีพไปใชใหเกิดประโยชนแในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

หลังจากคณะครุศาสตรแอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดบริการวิชาการ
โครงการการพัฒนาสื่อสรางสรรคแสําหรับเด็กกอนวัยเรียนใหแกศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลสวนหลวง 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร แลวนั้น จากการติดตามพบวา ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไดนําเอาองคแความรูไปพัฒนาตอยอดในการจัดทํา
โครงการเพ่ือของบประมาณเพ่ือพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงในเรื่องอ่ืน ๆ ไดดี สามารถนําองคแความรูในการสรางสื่อการ
สอนไปพัฒนาตอยอดและประยุกตแใชเปๅนสื่อการสอนชนิดอ่ืนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การพัฒนาสื่อสรางสรรคแสําหรับเด็ก 
กอนวัยเรียน งบประมาณปีการศึกษา 2557 
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โครงการบริการวิชาการเรื่องการพัฒนาสื่อสรางสรรคแสําหรับเด็กกอนวัยเรียน 
งบประมาณปีการศึกษา 2558 
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สรุป  
การบริการวิชาการโครงการการพัฒนาสื่อสรางสรรคแสําหรับเด็กกอนวัยเรียนใหแกศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคแและ
เปูาหมายที่วางไว การใชงบประมาณ เวลา นอกจากนี้ยังมีการขยายผลการดําเนินงานไปยังกลุมเปูาหมายอ่ืน 
ๆ อยางตอเนื่องทุกปีงบประมาณ โดยจัดใหมีการสรางสื่อการสอนดวยผาเปๅนหลัก คือ เสื่อเพ่ิมทักษะการใช
กลามเนื้อมัดเล็กและผลจากการดําเนินงานดังกลาว พบวา ตุ฿กตาหุนมือเสริมจินตนาการและโรงละครหุนมือ มี
ความเหมาะสมและประสบความสําเร็จมากท่ีสุด เนื่องจาก สามารถควบคุมเวลาที่ใชในการฝึกอบรมได สะดวก 
รวดเร็ว ครูพี่เลี้ยงสามารถนําตุ฿กตาหุนมือไปประยุกตแใชในการจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายวิชา  

 

บรรณาณุกรม 
กองการศึกษาเทศบาลสวนหลวง. 2559. ประวัติความเป็นมา. (ออนไลนแ). เขาถึงไดจาก:

https://www.gotoknoworg/posts/119306. วันที่สืบคน 27 ธันวาคม 2559.  
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บทสรุป 
 

   ปีๆพาทยแเปๅนหนึ่งใน 5 สาขาวิชาของการเรียนการสอนในวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  การจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาปีๆพาทยแ นับแตปี พ.ศ. 2521 เปๅนตนมา ไดมีการพัฒนามาเปๅนลําดับ  สามารถผลิตนักเรียน
นักศึกษาที่มีคุณภาพออกสูสังคมเปๅนจํานวนมาก  ในการจัดการความรูครั้งนี้  มีวัตถุประสงคแเพ่ือจัดเก็บความรู
ดานเทคนิคการสอนปีๆพาทยแอยางเปๅนระบบ โดยขอมูลจากผูสอน ปีๆพาทยแของวิทยาลัยนาฏศิลป อางทอง
จํานวน 10 คน มีวิธีการดําเนินการจัดการความรู  7  ขั้นตอนคือ 1) การบงชี้ความรู 2) การสรางและแสวงหา
ความรู 3) การจัดการความรูใหเปๅนระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู 5) การเขาถึงความรู 6) การ
แบงปในและแลกเปลี่ยนความรู 7) การเรียนรู  

 

    ผลการดําเนินการพบวา กระบวนการสอนปีๆพาทยแประกอบดวย การคัดเลือกผูเรียน  การปรับพ้ืนฐาน
ผูเรียน  การแยกสอนรายเครื่องมือและการสอนการบรรเลงรวมวง  สวนเทคนิคการสอนปีๆพาทยแที่สงผลให
ผูเรียนมีทักษะฝีมือการบรรเลงที่ดี ไดแก 1) การสอนจากงายไปยาก 2) การพิจารณาลักษณะทางกายภาพของ
ผูเรียน 3) การพิจารณาความสามารถเฉพาะตัวของผูเรียน 4) การยึดบุคคลเปๅนแบบแผน 5) การใชแบบฝึก
ทักษะเปๅนขั้นตอน 6) การฝึกความอดทนของรางกาย 7) การสรางเสริมประสบการณแการบรรเลง 8) การให
ความสําคัญกับการแกไขขอบกพรองขณะฝึก 

 

  การรวบรวมขอมูลเทคนิคการสอนปีๆพาทยแที่ในครั้งนี้  ทําใหเกิดการจัดระบบความรูที่มีอยูเดิมและเกิดองคแ
ความรูใหม  ที่สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนปีๆพาทยแของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง และ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพในวิชาชีพสาขาวิชาปีๆพาทยแตอไป 
 

ค าส าคัญ: เทคนิค  การสอน  ปีๆพาทยแ 
 

Summary 

The Pi Paat is one of five branches of course of swhich is taught in the Angthong 
College of Dramatic Arts. Since 1978, knowledge management of Pi paat has been 
developed continuously. Angthong College of Dramatic Arts could produce potential 
students to the social. The objective of this knowledge management is to systematically 
store knowledge in teaching techniques of Pi paat from ten teachers in the Angthong 

mailto:Werasakg@gmail.com
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College of Dramatic Arts.  The methods of knowledge management were: 1) knowledge 
identification, 2) knowledge creation and acquisition, 3) knowledge organization, 4) 
knowledge processing and scrutinizing, 5) knowledge access, 6) knowledge sharing and 7) 
learning. 

Overall results showed that the teaching of Pi paat consists of four steps: learner 
selection, fundamental teaching, individual teaching and group teaching. Teaching technique 
of Pi Paat consists of 1) teaching from easy to difficult level 2) theconsideration physical of 
learner’s physical condition 3) consideration of learner ’s ability 4) following a role model 5) 
practice step by step 6) practice for endurance 7) creating an experience and 8) emphasizing 
on the mistake correction during the practice. 
 Collecting the teaching technique of Pi Paat in this research causes the management 
of old knowledge and creation a new knowledge which can be used in teaching 
management at Angthong College of Dramatic Arts and other educational institution in order 
to be effective and to develop the potential of learner in Pi paat career. 
 
 
 

Key words: Technic,  Pedagogy,  Pi paat 
  
บทน า 
   กระบวนการสอนปีๆพาทยแเปๅนเรื่องของการฝึกฝน ใหเกิดทักษะความชํานาญในเครื่องดนตรีในวงปีๆพาทยแ  ซึ่ง
ตองอาศัยความอดทน  มุงม่ัน  ความสามารถเฉพาะ ซึ่งพรสวรรคแก็เปๅนปใจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดความสําเร็จใน
การเรียน 
 

   โดยสภาพทั่วไปของการจัดการเรียนการสอนปีๆพาทยแของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองไดรับการวางพ้ืนฐานจาก
ครูอาจารยแที่เปๅนแบบแผนที่ดีจากวิทยาลัยนาฏศิลป  และผูทรงคุณวุฒิจากศิษยแสํานักดนตรีที่สําคัญของหลวง
ประดิษฐแไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  ทําใหพื้นฐานดานทักษะฝีมือของบุคคลากรในสาขาวิชาอยูในระดับที่พ่ึงพา
ตนเองได 
 

   นับตั้งแตปี พ.ศ. 2521 ที่ไดเปิดวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองเปๅนตนมาจนถึงปใจจุบันเปๅนระยะเวลา 38 ปี มี
การพัฒนามาโดยลําดับ ไดผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะฝีมือออกสูสังคมเปๅนจํานวนมาก  มีนักดนตรีที่เปๅน
ศิษยแวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองหลายคนที่สามารถเขาศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และบรรจุเขารับราชการใน
สถาบันการศึกษาตาง ๆ และนักดนตรีเหลานี้ไดประสบความเจริญกาวหนาและความสําเร็จในชีวิตดวยดี 
 

   จากเหตุผลดังกลาวมา  นับวาเปๅนความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาปีๆพาทยแ ของวิทยาลัย
นาฏศิลปอางทองเปๅนอยางดี  ซึ่งปใจจัยที่สําคัญที่สุดคือ บุคคลากรในสาขาวิชาปีๆพาทยแ  ซึ่งมีพ้ืนฐานความรู 
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และประสบการณแการสอนมายาวนาน  จึงนาจะมีการรวบรวมความรูจากประสบการณแเหลานั้นมาจัดหมวดหมู
และเรียบเรียงเปๅนองคแความรู  โดยใชกระบวนการจัดการความรูเปๅนเครื่องมือ 

 
วิธีการด าเนินการ 
1. การค้นหาความรู้ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการโดยคัดเลือกจากครูอาจารยแผูสอนดนตรีไทย สาขาปีๆพาทยแที่มีความรู และ
ประสบการณแ 

2) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกองคแความรู 
3) จัดทํา Knowledge mapping  โดยระดมความคิดของคณะกรรมการ  เพ่ือหาความรูที่ความสําคัญ  

และจําเปๅนตอองคแกร 
4) หัวขอองคแความรูที่จะศึกษารวบรวม คือ เทคนิคการสอนปีๆพาทยแ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
    1) กําหนดหนาที่ในการดําเนินงานสรางและแสวงหาความรู เชน ประธานเลขาฯผูชวยเลขาและผูบันทึก
ขอมูล 
    2) มอบหมายหนาที่คณะกรรมการ คือเปๅนประธาน เลขาฯเปๅนผูจดบันทึก ผูชวยเลขา มีหนาที่จับเวลา ในการพูด
คนละ 3 นาที 2 รอบ ตอครั้ง กําหนดขอตกลงเบื้องตน คือ การตรงตอเวลาในการนัดหมาย ฟใงดวยความตั้งใจไมพูด
แทรก และเขารวมกิจกรรมตลอดระยะเวลาและผูบันทึกขอมูล มีหนาที่บันทึกขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรแ 
    3) สรางบรรยากาศ เชน สถานที่ที่มีความสะดวกเอ้ือตอการระดมความคิด การสรางแรงจูงใจในการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูแบบเปๅนกัลยาณมิตร บริการดานอาหารและเครื่องดื่ม 
   4) ประชุมกําหนดประเด็นความรู โดยกําหนดประเด็นความรูไว  5  หัวขอ  ดังนี้ 

        (1) เทคนิคการสอนปีๆพาทยแหมายถึงอะไร 
         (2) การเรียนการสอนปีๆพาทยแมีกระบวนการอยางไร 
         (3) การคัดเลือกผูเรียนมีกระบวนการอยางไร 
         (4) มีหลักการและขั้นตอนในการสอนแตละเครื่องมืออยางไร 

       (5) มีหลักการสอนการบรรเลงรวมวงอยางไร 
   5) คนควาหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  เชน ตํารา งานวิจัย ฯลฯ  
   6) จัดทํา Facebook, blog kmcdaat,  website ของวิทยาลัย 
 

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 1) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 2) สรุปประเด็นความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนปีๆพาทยแ 
 3) เรียบเรียงและจัดหมวดหมูอยางเปๅนระบบ และปรับภาษาจากภาษาพูดเปๅนภาษาทางราชการ 
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4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
   1) ตรวจสอบเอกสารใหมีความถูกตอง 
   2) จัดทํารูปเลมเอกสารที่สมบรูณแ 
 

5.การเข้าถึงความรู้ 
   1) กําหนดกลุมเปูาหมาย คือคณะนักศึกษาฝึกประสบการณแ และครูเครือขาย 
   2) จัดทําบันทึกขอความเสนอผูบริหารเพื่อรับทราบและถายทอดนโยบายใหบุคลากรที่เก่ียวของ นําไปปฏิบัติ
และรายงานผล 
   3) จัดทํา Blog Website ของวิทยาลัยเพื่อเผยแพรความรู 
   4) เผยแพรเอกสารที่เปๅนรูปเลม 
   5) นําองคแความรูเขาหองสมุด 
 

 

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
1) จัดเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู KM Day โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยาย ครู อาจารยแ 

นักเรียน นักศึกษาสาขาดนตรีคีตศิลปศิลปไทยศึกษา เขารับฟใง 
2) มีการพูดคุยซักถาม เสนอแนะความคิดเห็น พรอมทั้งบันทึกขอมูลไว 
 

7.การเรียนรู้ 
  1) นําองคแความรูเรื่อง เทคนิคการสอนปีๆพาทยแไปใชในการจดัการเรียนการสอน 
  2) ติดตามผลการนําองคแความรูไปใชสอน 
  3) นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูที่นําองคแความรูไปใช มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  4) หากผลที่ไดไมประสบความสําเร็จ  ใหจดัทําเพ่ือแกไขในปีตอไป เพ่ือใหเกิดวงจรแหงการเรียนรู PDCA 
 
 

อภิปรายผล 
1.ผลกระทบท่ีเป็นประโยช์หรือสร้างคุณค่า 
   1) เกิดการประสานความรวมมือดานวิชาการแกคณะครูสาขาวิชาปีๆพาทยแวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 
   2) องคแความรูที่ไดสามารถนําไปใชในวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองและสถาบันอื่น ๆ  
   3) ชวยสรางความเขมแข็งในสาขาวิชาปีๆพาทยแ 
 

2. ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 
   1) ความรวมมือของบุคคลากรสาขาวิชาปีๆพาทยแ 
   2) การกระตุนและสนับสนุนของหนวยงานตนสังกัดและผูบริหารวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 
   3) ประสบการณแอันยาวนานดานการสอนปีๆพาทยแของบุคคลากรในวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 
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3.ปัญหาและอุปสรรค 
   ภาระงานของครูอาจารยแมีมากตองรับผิดชอบการสอนทั้งระดับพ้ืนฐานและระดับปริญญาตรี  อีกท้ังยังตอง
ปฏิบัติหนาที่ดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนงานพิเศษที่ไดรับมอบหมายตามแผนโครงสรางของ
วิทยาลัย 
  

4.แนวทางแก้ไข 
   กําหนดเวลาประชุมหลังเลิกเรียน ตั้งแตเวลา 16.30 น. เปๅนตนไป 
 

สรุป 
   การดําเนินการจัดการความรูเรื่องเทคนิคการสอนปีๆพาทยแในครั้งนี้  กอใหเกิดประโยชนแอยางยิ่งตอศาสตรแ
ดานการสอนดนตรีไทย  เนื่องจากเปๅนองคแความรูที่ไดรวบรวมความรูที่อยูในตัวบุคคลใหเปๅนหมวดหมู  อีกทั้ง
ยังไดพบแนวคิดใหม ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอนปีๆพาทยแ เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังไดสะทอนถึงผลของ
ความสามารถและรวมมือของบุคคลากรดานปีๆพาทยแในองคแกรเปๅนอยางดี  อยางไรก็ตามผลสําเร็จของการ
จัดการองคแความรูในครั้งนี้  นาจะเปๅนแนวทางสูการพัฒนาศาสตรแการสอนดนตรีในแขนงอ่ืน ๆ ตอไป 
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กระบวนการการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการเรียนรู้ทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
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บทสรุป 
 การจัดการความรูดานการวิจัยเรื่อง กระบวนการการทําวิจัยในชั้นเรียนในการเรียนรูทางวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงคแเพ่ือจัดเก็บองคแความรูของคณาจารยแในคณะศิลปศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนกระบวนการที่สําคัญตางๆเพ่ือใหสามารถดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ และไดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการดําเนินการในครั้งนี้กลุมเปูาหมายไดแก คณาจารยแ
ของคณะศิลปศึกษาที่มีประสบการณแในการทําวิจัยทางการศึกษา การทําวิจัยในชั้นเรียน หรือจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่มีการทําวิทยานิพนธแ โดยกลุมเปูาหมายไดมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจํานวน 
2 ครั้งตอเดือน ระยะเวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง ซึ่งเปๅนการนําเสนอครั้งละบุคคล คนละไมเกิน 3 นาที ที่เหลือรับฟใง
โดยไมเสนอความคิดเห็นใดๆ ทั้งนี้ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการฯ เปๅนผูจดบันทึกประเด็นองคแความรูของ
แตละรายบุคคล เพ่ือสรุปในแตละครั้งและเผยแพรใหกลุมเปูาหมาย ไดแลกเปลี่ยนกอนการพูดคุยในครั้งตอไป 
ซึ่งจากการดําเนินการจัดเก็บองคแความรูดังกลาว ไดขอสรุป ดังนี้  
 

 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 

การดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเปๅนกระบวนการดําเนินการวิจัยที่มีจุดมุงหมายที่สําคัญในการแกไข 
พัฒนา ปรับปรุง หรือสงเสริมคุณภาพดานการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนดานการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

กระบวนการในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
1. กระบวนการในการเลือกประเด็นปใญหาในการทําวิจัย 

 1.1 การเลือกประเด็นในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนนั้น ผูวิจัยสามารถเลือกประเด็นทั้งเพ่ือแกไข
ปใญหาผูเรียนและการเรียนการสอน และการสงเสริมผูเรียนตลอดจนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 
ซ่ึงรวมไปถึงการดําเนินการวิจัยเชิงทดลอง 

1.2 กระบวนการในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนนั้น จะเริ่มจากการที่ผูวิจัยสังเกตสภาพหองเรียน
ของตนเองวามีสภาพปใญหา หรือมีประเด็นใดที่สามารถดําเนินการวิจัยและสามารถชวยในการพัฒนาผูเรียน 
รวมถึงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

1.3 หากผูวิจัยเลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับการแกไข ปรับปรุงผูเรียน ควรพิจารณาเลือกประเด็นที่มี
ผลกระทบตอการเรียนการสอนอยางเห็นไดชัดในการดําเนินการวิจัย ทั้งนี้ตองคํานึงถึงบริบท ความเหมาะสม 
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ความจําเปๅน และจรรยาบรรณวิชาชีพครูประกอบการเลือกประเด็นวิจัย จากนั้นควรมีการศึกษาเอกสาร 
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด กรอบการดําเนินการวิจัย 

2. กระบวนการในการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน  
2.1 การดําเนินการวิจัยจะเริ่มจากการศึกษาสาเหตุของประเด็นปใญหาที่เราตองการแกไข ปรับปรุง 

หรือพัฒนา โดยผูวิจัยจะตองกําหนดแนวทางและสรางเครื่องมือที่เหมาะสมกับการศึกษาสาเหตุ และเมื่อทราบ
สาเหตุที่ชัดเจนแลวนั้น ผูวิจัยจะตองกําหนดแนวทางในการแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนาใหเหมาะสมกับสาเหตุที่
พบ 

2.2 เมื่อผูวิจัยกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการแกไข พัฒนา หรือปรับปรุงที่เหมาะสม จะตองมีการ
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานและขั้นตอนหรือกระบวนการที่กําหนดไว ทั้งนี้สามารถยืดหยุนไดตามความ
เหมาะสม 

2.3 เมื่อดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวเปๅนระยะเวลาหนึ่ง ผูวิจัยจะตองมีการติดตามผลของการ
ดําเนินการ โดยการติดตามผลการแกไขปใญหานั้น นักวิจัยควรมีการติดตามผลในชั้นเรียนปกติ 

2.4 เมื่อผูวิจัยทราบผลการติดตามผลการดําเนินการแลว ผูวิจัยจะตองมีการดําเนินการสรุปการ
ดําเนินการที่พบวาผูเรียน หรือประสิทธิภาพการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนเดิม หรือสงเสริม พัฒนาแผนเดิมใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

2.5 การดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนจะตองสอดคลองกับกระบวนการ PDCA หรือ PAOR ทั้งนี้การ
ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนจะตองมีรอบของ PDCA หรือ PAOR ไมนอยกวา 2 รอบ 

3. กระบวนการสรุปและอภิปรายผล 
3.1 การสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยตองสรุปใหสอดคลองกับคําถามการวิจัย และวัตถุประสงคแการวิจัยที่

กําหนดไว 
3.2 การอภิปรายผลการวิจัย ผูวิจัยควรมีการอางอิงแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือสราง

ความชัดเจนของผลการวิจัยที่ผูวิจัยคนพบในสวนตางๆ 
 3.3 ผูวิจัยควรใหขอเสนอแนะแกผูสนใจนําผลการวิจัยไปใชประโยชนแ ตลอดจนการทําวิจัยครั้งตอไป 
เพ่ือเปๅนแนวทางในการทําวิจัยในโอกาสตอไปหรือเปๅนการขยายความรูหรือขอสรุปทางวิชาการตอไปในอนาคต 
 

ค าส าคัญ: การจัดการความรูดานการวิจัย  การวิจัยในชั้นเรียน 
 

Summary 
This Knowledge management of research “Classroom research process to learning 

effective Academic matter” aimed for gathering knowledge of teacher in the faculty of Art 
Education classroom research and important process for quality research. The Target 
populations of this process are teachers who have experience in education researches, 
classroom researches, or graduate in master degree with thesis. The target populations 
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present for 1 hour 2 times per month, There was a person presented for 3 minute and 
others only listen. Meanwhile the secretary makes note information of each person for 
conclusion and dissemination. The result from the above process showed that….. 

Classroom Research Meaning 
Classroom research is a process that has purpose for solving, developing, improving 

or supporting learning quality and student’s achievement including learning management. 
Classroom management process 
1. Select issues for research 
 1.1 Researcher is able to select the solving student’s problem and learning or 

support students as well as to improving effective learning and teaching management 
including experiment research. 

 1.2 Classroom research begins from observing the problems in teacher’s 
classroom or issues for develop student including enhance learning. 

 1.3 If researcher select solving student’s problem should consider issues 
affecting the learning clearly. However, must consideration into context, necessary, 
appropriate, and based on ethics teacher. After that, researcher should be study document 
literature and related research. And define framing concepts and action framework research. 

2. Classroom research process 
 2.1 Research process starts from studying cause of problem. Researcher 

defines process and create appropriate tool for studying cause of problem. Upon identified 
the cause of problem. Researchers must define process for solving, developing, Improving or 
supporting which appropriate of cause of problem. 

 2.2 When researchers have an appropriate process, should take step of the 
process however, researcher can be flexible at appropriation.  

 2.3 While researching, researchers should follow up process in the normal 
classroom. 

 2.4 After follow up, researchers must analyzed changing of student or 
effective learning and decided to adapt or improved the old process.  

           2.5 Classroom research must Conclusion should harmonize with PDCA or 
PAOR process and make this process at least 2 times. 

 
3. Conclusion and Discussion 
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  3.1 Conclusion should according to research questions and research 
purposes. 

 3.2 Discussion should be referred to theories or related researches for 
clarification of the research results. 
 3.3 Researchers suggested for interested parties and to guide for next researches. 
 

บทน า  
 การวิจัยเปๅนระเบียบวิธีการทางปฏิบัติที่ทําใหความรูมีการวิวัฒนาการไปสูจุดสูงสุดที่มนุษยแจะตองเขา
ไปใหถึงความจริงได (สมบูรณแ และคณะ, 2543.) โดยการดําเนินการวิจัยในปใจจุบันถือเปๅนกระบวนการหนึ่งที่
สําคัญที่หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหความสําคัญในการดําเนินการ เนื่องจากการดําเนินการวิจัยนั้น 
กอใหเกิดกระบวนการสืบคนหาความจริง การพัฒนาความรูใหมๆ รวมถึงการตรวจสอบความเปๅนไปในสังคม
และดานอ่ืนๆ ไดอยางเปๅนระบบ มีความนาเชื่อถือ และตอยอดองคแความรูไดตอไป ทั้งนี้ในกระบวนการจัด
การศึกษาในปใจจุบันไดนํากระบวนการวิจัยเขามามีบทบาทในการดําเนินการเพ่ือศึกษาและพัฒนาองคแความรู
ดานตางๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยการวิจัยทางการศึกษานั้นเปๅนกระบวนการที่ชวยใหความรูทางดานการศึกษาใน
สาขาวิชาตางๆ มีการพัฒนาไปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในการดําเนินการวิจัยทางการศึกษานั้นมีกระบวนการวิจัย
หนึ่งที่ถือเปๅนการดําเนินการวิจัยที่สําคัญ ผลการวิจัยสามารถชวยพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและการเรียนการ
สอนไดก็คือ การดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน 

 การวิจัยในชั้นเรียนเปๅนการดําเนินการวิจัยโดยครูผูสอนที่มีความตองการพัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนรูของผูเรียนและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของตน โดยกระบวนการในการดําเนินการวิจัยนั้น 
ถือเปๅนกระบวนการดําเนินงานที่สําคัญของครูผูสอนที่จะสามารถชวยใหการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการชวยพัฒนา แกไข ปรับปรุง หรือสงเสริมผูเรียนใหมีประสิทธิทางการ
เรียนรูเพ่ิมขึ้นไดทางหนึ่ง โดยในปใจจุบันภาครัฐไดใหความสําคัญในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนไปยัง
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปๅนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู 
สาขาวิชาชีพเฉพาะ ดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงภารกิจดานการใหความรูและการบริการทางวิชาการ  โดย
การดําเนินการงานวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรม ดานการเรียนการสอน หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ถือเปๅนสวนหนึ่ง
ในการพัฒนาและสงเสริมใหภารกิจดานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน และภารกิจดานตางๆ 
สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยในสวนของการดําเนินงานดานการวิจัยในชั้นเรียนนั้น ถือเปๅนการดําเนินงานที่มีความ
ละเอียดออน มีข้ันตอนการดําเนินงานที่เปๅนขั้นตอน ผูวิจัยจะตองเลือกปใญหาการวิจัย ออกแบบการวิจัย เลือก
เครื่องมือในการดําเนินการ ตลอดจนถึงการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
ผลการวิจัยสามารถนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพของผูเรียน การเรียนการสอน ตลอดจนถึงการพัฒนาดาน
หลักสูตรตอไปในอนาคต ดังนั้นคณะศิลปศึกษาจึงไดเล็งเห็นความสําคัญ และดําเนินการจัดเก็บองคแความรู
เกี่ยวกับกระบวนการการทําวิจัยในชั้นเรียนในการเรียนรูทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการ
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ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาชีพครูกอนขยายผลไปสูการดําเนินการวิจัยในชั้น
เรียนในรายวิชาชีพตอไป เพ่ือประโยชนแแกคณาจารยแและบุคลากรทางการศึกษาของคณะศิลปศึกษา ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และหนวยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ สามารถนําไปเปๅนแนวทางหรือใชประโยชนแในการ
ดําเนินการวิจัยไดตอไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กิจกรรมที่ 1 การค้นหาความรู้ 
 คณะศิลปศึกษาไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูดานการวิจัยของคณะ และ
ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ขึ้น โดยคณะกรรมการไดรวมกันหารือถึงประเด็นความรูที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรแและพันธกิจของคณะ รวมถึงสอดคลองกับการจัดการความรูในที่มี
การจัดเก็บกอนหนานี้ ทั้งนี้จากการประชุม ที่ประชุมไดมีความเห็นชอบของการดําเนินการจัดการความรูดาน
การวิจัยของคณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในประเด็นเรื่อง “กระบวนการการทําวิจัยในชั้นเรียนใน
การเรียนรูทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ” ทั้งนี้จากการที่คณะศิลปศึกษาเปๅนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการ
ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพเฉพาะ ดานศิลปวัฒนธรรม โดยการดําเนินการงานวิจัยทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม ดานการเรียนการสอน หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ถือเปๅนสวนหนึ่งในการพัฒนาและสงเสริมให
ภารกิจดานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน และภารกิจดานตางๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยในสวน
ของการดําเนินงานดานการวิจัยในชั้นเรียนนั้น ถือเปๅนการดําเนินงานที่มีความละเอียดออน มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่เปๅนขั้นตอน ผูวิจัยจะตองเลือกปใญหาการวิจัย ออกแบบการวิจัย เลือกเครื่องมือในการดําเนินการ 
ตลอดจนถึงการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผลการวิจัยสามารถนําไปสู
การพัฒนาประสิทธิภาพของผูเรียน การเรียนการสอน ตลอดจนถึงการพัฒนาดานหลักสูตรตอไปในอนาคต 
ดังนั้นคณะศิลปศึกษาจึงไดเล็งเห็นความสําคัญ และดําเนินการจัดเก็บองคแความรูเกี่ยวกับกระบวนการการทํา
วิจัยในชั้นเรียนในการเรียนรูทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนแแกคณาจารยแและบุคลากรทางการ
ศึกษาของคณะศิลปศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และหนวยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ สามารถนําไปเปๅน
แนวทางหรือใชประโยชนแในการดําเนินการวิจัยไดตอไป  
 
กิจกรรมที่ 2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
 เมื่อไดขอสรุปเกี่ยวกับประเด็นองคแความรูดานการวิจัยที่จะดําเนินการจัดเก็บ ทางคณะกรรมการฯ จึง
ไดดําเนินการนัดหมายวัน เวลา ในการเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นความรูเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือและเทคนิค
การเก็บรวบรวมขอมูลในการดําเนินการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการที่ไดดําเนินการแลกเปลี่ยน
องคแความรูในครั้งนี้นั้น เปๅนคณาจารยแที่มีประสบการณแในการวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยทางการศึกษา หรือผาน
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่มีการทําวิทยานิพนธแ  โดยกอนการเสวนาแลกเปลี่ยนได มอบหมายให
คณะกรรมการศึกษา ทบทวนแนวทางของตนเอง และแนวทางอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและสนใจ โดยคณะกรรมการฯ 
มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจํานวน 2 ครั้งตอเดือน ระยะเวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง ซึ่งเปๅนการนําเสนอโดย KM 



494 
 

Team  แตละคนๆ ละไมเกิน 3 นาที ที่เหลือรับฟใงโดยไมเสนอความคิดเห็นใดๆ ทั้งนี้ฝุายเลขานุการของคณะ
กรรมการฯ เปๅนผูจดบันทึกประเด็นองคแความรูของแตละรายบุคคล เพ่ือสรุปในแตละครั้งและเผยแพรให  KM 
Team ไดแลกเปลี่ยนกอนการพูดคุยในครั้งตอไป และเมื่อดําเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนแลวเสร็จ คณะ
ศิลปศึกษาไดดําเนินการจัดทําเปๅนเอกสารเผยแพรใหคณาจารยแภายในองคแกรไดรับทราบและเรียนรูรวมกัน 
 

กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
 คณะศิลปศึกษาไดดําเนินการจัดทําสื่อ สิ่งพิมพแ ที่เกี่ยวกับองคแความรูที่ดําเนินการจัดเก็บ รวมถึงการ
จัดทําชองทางในการสืบคนเกี่ยวกับองคแความรูดานการวิจัยที่จัดเก็บไว  โดยการจัดทําเปๅนเอกสาร การติด
บอรแดประชาสัมพันธแ และใชบันทึกแจงเวียนแกคณาจารยแภายในคณะ รวมถึงการจัดทําชองทางการเผยแพร
ผานสื่อออนไลนแ เพ่ือใหกลุมเปูาหมายซึ่งไดแก คณาจารยแภายในคณะและผูสนใจทั่วไป งายและสะดวกตอการ
สืบคน เผยแพร และการเขาถึงองคแความรูที่ดําเนินการจัดเก็บไว  
 

กิจกรรมที่ 4 การประมวลและการกลั่นกรอง 
เมื่อการดําเนินการจัดการองคแความรูแลวเสร็จ คณะศิลปศึกษาไดดําเนินการวิพากษแและแลกเปลี่ยน

ความรูของคณะกรรมการฯ เพ่ือดําเนินการจัดทําเอกสารขอสรุปที่ไดจากการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือให
คณะกรรมการไดตรวจสอบความถูกตองเนื้อหา ขอสรุป ภาษา อีกครั้งหนึ่งกอนดําเนินการจัดทํารูปเลมและสื่อ 
เพ่ือเปๅนการดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวน ของเนื้อหา ภาษา องคแความรูที่จัดเก็บใหตรงกับ
การใชงานของกลุมเปูาหมาย มีการนิยามศัพทแ การกําหนดคําสําคัญในการสืบคน 
 

กิจกรรมที่ 5 การเข้าถึงความรู้ 
เมื่อคณะศิลปศึกษาไดดําเนินการจัดทําองคแความรูที่จัดเก็บเปๅนรูปแบบของเอกสาร หรือสื่อเพ่ืองาย

แกการเผยแพรแลวนั้น ไดมีกระบวนการในการเผยแพรองคแความรูที่จัดเก็บไปสูคณาจารยแและกลุมเปูาหมาย
ในหลากหลายชองทาง โดยอาศัยกระบวนการทั้งแบบการปูอนความรู (push) และการใหโอกาสเลือกใช
ความรู (pull) เชน การเผยแพรไปสูภาควิชาโดยการใชระบบเอกสารทางราชการผานบันทึกราชการ  (push) 
การเผยแพรทาง Website/ Face book /บอรแดประชาสัมพันธแ/ และชองทางอ่ืนๆ ของคณะ (pull) เพ่ืองาย
แกการสืบคนและศึกษาคนควา รวมถึงการใหขอเสนอแนะตางๆ   
 

กิจกรรมที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 คณะศิลปศึกษาไดจัดเตรียมชองทางการแลกเปลี่ยนองคแความรูดานการเรียนการสอนที่ไดดําเนินการ
จัดเก็บ ทั้งในสวนของการนําเสนอแลกเปลี่ยนและเสวนาของบุคลากรภายในคณะ ดวยการประชุมหรือการ
สัมมนา การแลกเปลี่ยนความรูทาง Face book, Email และเอกสารอ่ืนๆ เพ่ือเปๅนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับผลของการนําองคแความรูที่จัดเก็บไปใชประโยชนแ โดยกลุมเปูาหมายหรือผูสนใจ ผานชองทางการ
สื่อสารตางๆ และใหเสนอแนะ ซึ่งปใจจุบันอยูระหวางการดําเนินการ 
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กิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้ 
ภายหลังการดําเนินการเผยแพรองคแความรูดานการวิจัยไปสูกลุมเปูาหมาย ซึ่งไดแก คณาจารยแและ

บุคคลผูสนใจผานชองทางตางๆ แลวนั้น พบวา คณาจารยแของคณะบางสวนไดนําแนวทางการปฏิบัติดานการ
วิจัยในชั้นเรียนตามองคแความรูที่จัดเก็บไปใชทดลองใชในรายวิชาของตน พบวา  สามารถมองสภาพปใญหา
ภายในชั้นเรียนที่สามารถเลือกมาเปๅนหัวขอในการดําเนินการวิจัยรวมถึงเขาใจกระบวนการในการดําเนินการ
วิจัยในชั้นเรียนไดชัดเจนมากขึ้น โดยมีขอแนะนําวาควรมีการเพ่ิมตัวอยางในการเลือกหัวขอการวิจัย รวมถึง
แนวทางการตั้งชื่อการวิจัย เพ่ือสรางความชัดเจนในการดําเนินการในสวนอ่ืนๆ ตอไป เมื่อไดรับขอเสนอแนะ 
และคําแนะนําเกี่ยวกับองคแความรูที่ดําเนินการจัดเก็บแลวนั้น คณะศิลปศึกษาไดดําเนินการนําผลการนําองคแ
ความรูไปใช มาแกไข ปรับปรุง องคแความรูเดิม ตามขอเสนอแนะที่ได โดยเปๅนการนําผลที่ไดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับผลของการนําองคแความรูที่จัดเก็บไปใชประโยชนแ มาวางแผนในการสงเสริม แกไข 
เปลี่ยนแปลง องคแความรูที่จัดเก็บเดิม ใหมีความสมบูรณแ ชัดเจน และเกิดเปๅนองคแความรูใหม ซึ่งปใจจุบันอยู
ระหวางการดําเนินการ  
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

 จากการดําเนินการจัดเก็บองคแความรูดานการวิจัย เรื่อง กระบวนการการทําวิจัยในชั้นเรียนในการ
เรียนรูทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุมเปูาหมายไดแก คณาจารยแของคณะศิลปศึกษาที่มีประสบการณแ
ในการทําวิจัยทางการศึกษา การทําวิจัยในชั้นเรียน หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่มีการทํา
วิทยานิพนธแสังกัดภาควิชาการศึกษา และภาควิชาศึกษาทั่วไป มีจํานวนทั้งสิ้น 7 ทาน ทั้งนี้ไดมีการดําเนินการ
จัดเก็บองคแความรูทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยอาจารยแแตละทานพูดครั้งละ 3 นาที และจากการดําเนินการไดขอสรุป
เกี่ยวกับกระบวนการในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพดังนี้         

ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน  
การดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเปๅนกระบวนการดําเนินการวิจัยที่มีจุดมุงหมายที่สําคัญในการแกไข 

พัฒนา ปรับปรุง หรือสงเสริมคุณภาพดานการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนดานการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยผูดําเนินการวิจัยคือ ผูสอนในแตละรายวิชาเปๅน
ผูดําเนินการวิจัยในรายวิชาของตนเอง ภายในชั้นเรียนของตนเอง สามารถกําหนดกระบวนการที่ใชในการ
พัฒนา แกไข ปรับปรุง หรือสงเสริมภายนอกชั้นเรียนได แตการติดตามผลควรติดตามผลภายในสภาพจริงของ
ชั้นเรียนในรายวิชาที่กําหนดในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน 

 

กระบวนการในการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
1. กระบวนการในการเลือกประเด็นปใญหาในการทําวิจัย 

 1.1 การเลือกประเด็นในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนนั้น ผูวิจัย (ผูสอน) สามารถเลือกประเด็นทั้ง
ทางบวกและทางลบในการดําเนินการวิจัยได ไมจําเปๅนจะตองเปๅนการแกไขปใญหาของผู เรียนเทานั้น แต
สามารถเลือกประเด็นในการสงเสริมคุณภาพที่ดีอยูเดิมใหดีหรือมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการ
ดําเนินการวิจัยที่ตอบคําถามที่ครูตองการรูหรือตองการศึกษาในรูปแบบของการดําเนินการวิจัยเชิงทดลองดวย 
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1.2 กระบวนการในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนนั้น เริ่มจากการที่ ผูวิจัย (ผูสอน) สังเกตสภาพ
หองเรียนของตนเองวามีสภาพปใญหา หรือมีประเด็นใดที่สามารถดําเนินการวิจัยและสามารถชวยในการพัฒนา
ผูเรียน รวมถึงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  

1.3 หากผูวิจัยเลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับการแกไข ปรับปรุงผูเรียน ควรมีการพิจารณาเลือกประเด็น
ที่ความถี่หรือโอกาสที่เกิดขึ้นบอยครั้ง และมีผลกระทบตอการเรียนการสอนอยางเห็นไดชัดในการดําเนินการ
วิจัย ทั้งนี้ตองคํานึงถึงบริบท ความเหมาะสม ความจําเปๅน และจรรยาบรรณวิชาชีพครูประกอบการเลือก
ประเด็นวิจัยดวย 
 2. กระบวนการในการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 

2.1 เมื่อผูวิจัยเลือกประเด็นในการดําเนินการวิจัยไดแลว ขั้นตอนตอมาควรมีการศึกษาเอกสาร 
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นการวิจัยของตน เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด กรอบการดําเนินการ
วิจัย ตลอดจนการกําหนดเครื่องมือและวิธีการแกไขปใญหา ทั้งนี้ในการศึกษาในสวนนี้ผูวิจัยไมควรนําแนว
ทางการแกปใญหาของนักวิจัยทานอ่ืนมาใชในงานวิจัยของตนทันที แตควรนํามาเปๅนแนวทางประกอบการ
ดําเนินการวิจัย เนื่องจากกลุมเปูาหมายในการวิจัยอาจมีความแตกตางกัน หรือสาเหตุของปใญหาที่พบมีความ
แตกตางกัน 

2.2 เมื่อผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการดําเนินการวิจัยที่ชัดเจนไดแลว การดําเนินการ
วิจัยจะเริ่มจากการศึกษาสาเหตุของประเด็นปใญหาที่เราตองการแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนา โดยผูวิจัยจะตอง
กําหนดแนวทางและสรางเครื่องมือที่เหมาะสมกับการศึกษาสาเหตุ เพ่ือใหทราบสาเหตุที่ชัดเจนและสามารถ
ดําเนินการในสวนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การศึกษาสาเหตุของปใญหาไมควรเก็บ
ขอมูลเฉพาะกลุมเปูาหมายของการวิจัยเทานั้น แตควรเก็บจากผูเกี่ยวของทุกสวน เพ่ือใหไดสาเหตุที่ชัดเจนให
ไดมากที่สุด 

2.3 เมื่อทราบสาเหตุที่ชัดเจนแลวนั้น ผูวิจัยจะตองกําหนดแนวทางในการแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนา
ใหเหมาะสมกับสาเหตุที่พบ  

2.4 เมื่อผูวิจัยกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการแกไข พัฒนา หรือปรับปรุงที่เหมาะสม จะตองมีการ
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานและขั้นตอนหรือกระบวนการที่กําหนดไว ทั้งนี้สามารถยืดหยุนไดตามความ
เหมาะสมกับสถานการณแท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการตามแผน 

2.5 เมื่อดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวเปๅนระยะเวลาหนึ่ง ผูวิจัยจะตองมีการติดตามผลของการ
ดําเนินการ โดยการติดตามผลการแกไขปใญหานั้น นักวิจัยควรมีการติดตามผลในชั้ นเรียนปกติ โดยสราง
เครื่องมือที่เหมาะสมกับชนิดขอมูลที่ตองการเก็บรวบรวมขอมูล   

2.6 เมื่อผูวิจัยทราบผลการติดตามผลการดําเนินการแลว ผูวิจัยจะตองมีการดําเนินการสรุปการ
ดําเนินการที่พบวาผูเรียน หรือประสิทธิภาพการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร โดย 

2.6.1 ถาพบวาผูเรียน หรือประสิทธิภาพการเรียนการสอนมีทิศทางท่ีดีขึ้น ผูวิจัยจะตองมีการ
วางแผนตอเนื่องวาจะทําอยางไรใหผูเรียน หรือประสิทธิภาพการเรียนการสอนนั้น ดียิ่งขึ้นมากกวาเดิม 
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2.6.2 ถาพบวาผูเรียน หรือประสิทธิภาพการเรียนการสอนมีทิศทางที่ไมดีขึ้น  หรือแยลง
กวาเดิม ผูวิจัยจะตองมีการกําหนดแผนการดําเนินการใหม หรือปรับปรุงแผนเดิมวาจะควรทําอยาง ใหผูเรียน 
หรือประสิทธิภาพการเรียนการสอนนั้น ดียิ่งขึ้นตามวัตถุประสงคแของการวิจัย 

2.7 การดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนจะตองสอดคลองกับกระบวนการ PDCA หรือ PAOR กลาวคือ  
2.7.1 มีการวางแผนในการดําเนินการแกไข ปรับปรุง พัฒนาผูเรียนหรือการเรียนการสอน  
2.7.2 มีการนําแผนการดําเนินการที่กําหนดไวไปปฏิบัติตามแผน 
2.7.3 มีการตรวจสอบผลของการดําเนินการตามแผน 
2.7.4 มีการสงเสริมแผนการดําเนินการเดิมใหดียิ่งขึ้น หรือปรับเปลี่ยนแผนใหสามารถแกไข

หรือพัฒนาไดดีกวาเดิม 
*** การดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนจะตองมีรอบของ PDCA หรือ PAOR ไมนอยกวา 2 รอบ 
 2.8 การเก็บรวบรวมขอมูลในสวนตางๆ ผูวิจัยควรเก็บรวบรวมดวยตนเอง  
 2.9 ขอคําถามในการสัมภาษณแควรมีการลําดับขอคําถามจากกวางๆ ไปสูประเด็นสาเหตุที่ตองการ มี
การสรางความเปๅนกันเอง และความคุนเคยกับผูใหขอมูลกอนดําเนินการสัมภาษณแ 
 2.10 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจัยควรมีการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ หรือมี
การทดลองใชกอนนําไปใชจริง เพ่ือใหมั่นใจวาสามารถเก็บรวบรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 3. กระบวนการสรุปและอภิปรายผล 
 3.1 การสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยตองสรุปใหสอดคลองกับคําถามการวิจัย และวัตถุประสงคแการวิจัยที่
กําหนดไว 
 3.2 การอภิปรายผลการวิจัย ผูวิจัยควรมีการอางอิงแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือสราง
ความชัดเจนของผลการวิจัยที่ผูวิจัยคนพบในสวนตางๆ  
 3.3 ผูวิจัยควรใหขอเสนอแนะแกผูสนใจนําผลการวิจัยไปใชประโยชนแ ตลอดจนการทําวิจัยครั้งตอไป 
เพ่ือเปๅนแนวทางในการทําวิจัยในโอกาสตอไปหรือเปๅนการขยายความรูหรือขอสรุปทางวิชาการตอไปในอนาคต 

 

 ทั้งนี้ในการดําเนินการจัดเก็บองคแความรูดานการวิจัยในประเด็นขางตนพบปใญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ
เวลาที่จะเสวนารวมกันเนื่องจากอาจารยแแตละทานมีภาระงานสอนและงานอ่ืนๆ ที่ตองรับผิดชอบแตกตางกัน
จึงหาเวลาที่จะเสวนารวมกันไดยาก และทําใหการดําเนินการจัดเก็บองคแความรูในครั้งนี้จึงตองลดเวลาลงจาก 
5 ครั้ง เหลือเพียง 3 ครั้ง กลุมผูเสวนาจึงไดกําหนดเวลานอกเหนือจากการจัดเก็บองคแความรูในครั้งนี้เปๅนการ
พูดคุยกันในโอกาสตอๆ ไป เนื่องจากมีอาจารยแหลายทานใหความสนใจและใครเรียนรู แลกเปลี่ยนประเด็น
และแนวทางในการดําเนินการวิจัยซึ่งกันและกัน 
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สรุป 
 การดําเนินการจัดการความรูดานการวิจัย เรื่อง กระบวนการการทําวิจัยในชั้นเรียนในการเรียนรูทาง
วิชาการใหมีประสิทธิภาพในครั้งนี้ กลุม KM Team ของคณะศิลปศึกษา ไดดําเนินการสรุปความสําคัญของ
การวิจัยในชั้นเรียน แนวทางในการดําเนินการตั้งแตการเลือกประเด็นการวิจัยไปจนถึงการสรุป อภิปรายผล 
การใหขอเสนอแนะ ตลอดจนกระบวนการในการดําเนินการวิจัยที่สําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งขอสรุปที่ได
ดังกลาวจะมีการจัดทําชองทางในการศึกษาเรียนรูผานชองทางตอๆ แกคณาจารยแภายในคณะศิลปศึกษา 
ผูเกี่ยวของ และผูที่สนใจภายนอก ไดนําไปศึกษาเรียนรูตลอดจนใหขอคิดเห็นในการปรับปรุง แกไข องคแความรู
ที่จัดเก็บในครั้งนี้ตอไป โดยองคแความรูที่จัดเก็บในครั้งนี้นั้นจะสามารถขยายผลแนวทางการวิจัยไปสู การ
ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนในกลุมของวิชาชีพดานนาฏศิลปและดนตรีไดในอนาคต สงผลใหอาจารยแของคณะ
ศิลปศึกษามีแนวทางในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนที่ เปๅนระบบ มีแบบแผน สามารถชวยพัฒนา
ประสิทธิภาพของผูเรียนและการเรียนการสอนไดตอไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการกําหนดองคแความรูในประเด็นที่เปๅนภาพรวมของสถาบันในดานการวิจัย 

อยางนอย 1 เรื่อง เพ่ือดําเนินการแลกเปลี่ยนองคแความรูจากคณาจารยแในภาพรวมของสถาบันฯ 
2. ควรมีการจัดกิจกรรม หรือเสวนาแลกเปลี่ยนระหวางหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค ใน

ประเด็นความรูรวมกัน เพ่ือหาความสอดคลองรวมถึงการแลกเปลี่ยนองคแความรูตางๆ ระหวางกัน 
3. ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการของสถาบันฯ ในการพิจารณาองคแความรูที่เปๅนประโยชนแตอองคแกร 

และดําเนินการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเพ่ือกลั่นกรองใหมีความชัดเจนและดําเนินการเผยแพรทั้งภายในองคแกร 
และผูสนใจภายนอกตอไป รวมถึงการวางแผนการประชาสัมพันธแเผยแพรองคแความรูที่จัดเก็บอยางเปๅนระบบ 
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การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการบริการที่ดี 

Environment arrangement to encourage Good Service 

กนิษฐา  วงศแเศรษฐภูษิต 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

E-Mail: awekanitta001@gmail.com 
 

บทสรุป 

 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีการบริหารงานสายสนับสนุนโดยสํานักงานผูอํานวยการงาน ทําหนาที่
กํากับดูแล  งานที่เกี่ยวของกับเอกสารทางราชการ ขอมูลสารสนเทศ และการใหบริการงานทั่วไป ซึ่งในปีที่
ผานมาไดมีการจัดการความรูดานสายสนับสนุน เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารงานทั่วไปที่ทําให
ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น ไดนําองคแความรูที่ไดไปใชในการพัฒนางาน และมีการติดตามผลการใชองคแ
ความรูโดยการประเมินความพงึพอใจของผูมาใชบริการ พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับดี แตมีรายการประเมินบางขอที่ผลการประเมินในระดับพอใช คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ใหบริการ และ บริการดวยความกระตือรือรน รวดเร็ว ฉับไว ดังนั้นบุคลากรสายสนับสนุน จึงไดทําการ
วิเคราะหแหาสาเหตุของปใญหา และจําแนกองคแความรู ที่สงเสริมประสิทธิภาพและความสุขในการทํางาน ซึ่ง
สอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรแ พัฒนาการบริหารจัดการองคแกรใหมีประสิทธิภาพเพ่ือกาวสูประชาคม
อาเซี่ยน  โดยมีวัตถุประสงคแ เพ่ือแกไขปใญหาความคลองตัวและคุณภาพของผูใหบริการ  จึงไดมีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูประกอบดวยบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานผูอํานวยการ จํานวน 13 
คน ที่มีประสบการณแและความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเปๅนอยางดี เ พ่ือจัดทํา Knowledge  
Mapping เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมการบริการที่ดี ในประเด็นความรูที่สําคัญ คือ ประเด็นความ
เปๅนระเบียบในกาจัดเก็บเอกสารและวัสดุ อุปกรณแ ประเด็นการสรางความปลอดภัยในการทํางาน ประเด็นการ
สรางบรรยากาศในการทํางานรวมกันที่ดี ประเด็น การสรางแรงจูงใจใหมีสวนรวมในการพัฒนา  
 กระบวนการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรูใชกระบวนการจัดการความรู โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู 7 
ขั้นตอน คือ ขั้นคนหาความรู ขั้นการสรางและแสวงหาความรู ขั้นการจัดการความรูใหเปๅนระบบ ขั้นการ
ประมวลและกลั่นกรองความรู ขั้นการเขาถึงความรู ขั้นแบงปในแลกเปลี่ยนเรียนรู ขั้นการเรียนรู  โดยการ
ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละขั้นจะเปิดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และมีการสรุป
ประเด็นความรูที่ไดในทุกขั้นตอนโดยใชวิธีสัมภาษณแเพ่ิมเติมเพ่ือคนหาความรูที่ซอนอยู และเปิดโอกาสใหทุก
คนไดซักถามใหเกิดความชัดเจนในเนื้อหา โดยมุงเนนในงานหลัก เปๅนตัวอยางนํารอง ไดแก งานธุรการสาร
บรรณ  งานการเงินและบัญชี  งานแผนงานและงบประมาณและงานพัสดุ 

ผลจากเนื้อหาองคแความรูที่ได งานหลักที่เปๅนตัวอยางนํารองไดทดลองนําองคแความรูไปใชในการ
จัดระบบเอกสาร การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกัน ผลจากการใชแบบสอบถามประเมินความพึง

mailto:awekanitta001@gmail.com
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พอใจของผูใชบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดาน
คุณภาพการใหบริการ โดยแยกการประเมินตามงาน พบวา มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับ ดี รายการประเมินทุกขออยูในระดับดีข้ึนไป โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากมากไปนอย คือ 
งานแผนงานและงบประมาณ งานธุรการและสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ ในสวนของความ
ตองการของผูรับบริการ มีขอเสนอแนะตองการใหมีการเพ่ิมชองทางการการติดตอเพ่ิมขึ้นและอํานวยสะดวก
โดยจัดใหมีแบบฟอรแมที่สามารถกรอกขอมูลไดงายสามารถผานระบบออนไลนแได  
 การนําองคแความรูที่ไดไปใชทําใหผลการปฏิบัติงานที่เกี่ ยวของกับเอกสาร และงานบริการ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นจึงเห็นควรนําไปปรับใชกับงานอ่ืนๆ ได  เชน การจัดระบบเอกสารงานการแสดง งาน
บริการดานสื่อเทคโนโลยี และควรมีการจัดการความรูในปีตอไปเพ่ือพัฒนางาน ใน เรื่อง ของการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ชัดเจน และวิธีการเพ่ิมชองทางในการติดตอ
ประสานงาน เพ่ือความรวดเร็ว ตอไป 

ค าส าคัญ: การจัดสภาพแวดลอมที่ดี  

Summary 

Sukhothai College of Dramatic Arts has the administration in supporting work by the 
Office of the Director where is responsible for doing the tasks related to official documents, 
information and providing the recent years on Ways to Good General Administration for 
Good Service and Satisfaction. Knowledge is used to develop in working and tracking the use 
of knowledge by assessing the satisfaction of the service users found that the overall 
satisfaction rating was good. However, there are some items to evaluate the results as fair is 
the optimal time to serve with enthusiasm and supporting staff so fast. It was to analyze the 
cause of the problem. Classification of knowledge is to promote effectiveness  and 
happiness in their work. The compliance issues of development management organization 
to make effective steps towards ASEAN Community. Its purpose to fix the problem, agility 
and quality of service. There is appointment of a sub-committee of learning consists of 
personnel on duty in the Office of the Director at 13 people who are experienced and 
knowledgeable in the operation as well as to prepare the Knowledge Mapping on Managing 
the Environment to Promote Good Service. This issue is the issue of regulation in organizing 
the documents and materials to create safety issues in the workplace and the  issue that 
motivate people to participate in development. 

The process of learning the knowledge management is divided by exchanging 
learning seven steps for knowledge which are the following;  the step of searching  
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knowledge, the step of knowledge system management, the step of processing and 
analyzing  knowledge,  the step of knowledge access, the step of  to  sharing knowledge, 
and the step of learning.  By implementing learning each step to allow everyone to express 
their opinions freely and a summary of the knowledge gained in the process, by means of 
interviews to find hidden knowledge. And to allow everyone to ask questions to clarify the 
content. With a focus on core administrative works such as administrative correspondence ,  
finance and accounting, planning and budget and procurement. 

The result of the knowledge is the main tasks as the leading task on bringing 
knowledge to use in document management, creating a great atmosphere to work together. 
The results of the evaluation questionnaire of satisfaction on service, service providers, 
facilities and quality of service by separating the assessment showed that the overall 
satisfaction rating was good. The assessment of all items are at a good level and above. Sort 
by average rating in overall descending as follows; the plan and budget,  administrative 
correspondence,  finance & accounting and procurement.  As part of the requirements of 
the service users, more channels of communication and convenience are required by 
providing a form that can be completed easily through online. 
Bringing knowledge management to make use of the performance-related documents and 
services is more efficient, there will be adapted to other tasks, such as organizing documents 
about arts and cultural shows, media and technology service and there should have 
knowledge management in order to develop in terms of reducing the operational flexibility 
to provide quick and clear way to increase the channels of quick communication 
continuously. 

Key word:  good environment arrangement 

บทน า 

 การจัดสภาพที่ดี หมายถึง สภาพแวดลอมที่เปๅนตัวบุคคล อาคารสถานที่ รวมทั้งเอกสารวัสดุอุปกรณแ 
ในการปฏิบัติ ที่สงเสริมใหบุคลากรรูสึกผอนคลาย และรูสึกรักผูกพันกับองคแกร ภูมิใจในสถานที่ทํางาน ในการ
วิเคราะหแการทํางานของสายสนับสนุนในงานหลัก คือ งานแผนงานและงบประมาณ งานธุรการและสารบรรณ 
งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ เปๅนงานที่มีความเก่ียวของกับผูอ่ืนและสงผลกระทบตอการบริหารงานของ
สถานศึกษาโดยตรง ในการปฏิบัติงานปใญหาที่พบมักเกิดจากการที่ผูรับบริการและผูใหบริการมีความขัดแยง
กันในเรื่องของความลาชาของเอกสาร ความไมสะดวกในการติดตอประสานงาน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีความ
เขาใจที่ไมตรงกัน การทํางานขาดความรวมมือไมประสานงานกันสงผลใหงานลาชา ผูปฏิบัติงานมีความเครียด 
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และสงผลใหเกิดการใชอารมณแตอบโตในการทํางาน สรางความขัดแยงภายในองคแกร  ผลจากการวิเคราะหแ
รวมกัน พบวาสิ่งที่ตองแกไขเพ่ือใหการประสิทธิภาพของการทํางานมีประสิทธิภาพ ไดแก 
 1. ความรวดเร็วในการคนหาเอกสาร ดังนั้นการจัดระบบ ของเอกสารที่ดี จะชวยใหสามารถคนหาได
สะดวก รวดเร็ว เสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนด และผูอ่ืนสามารถคนหาเอกสารทํางานแทนไดหากผูปฏิบัติไม
ไดมาปฏิบัติหนาที่  
 2. สิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตองมีวัสดุ อุปกรณแ เครื่องใชสํานักงาน 
ที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  สถานที่
ปฏิบัติงานตองมีความสะอาด ปลอดภัย ลดความเสี่ยงตอการเจ็บปุวยและอุบัติเหตุเพ่ือสงเสริมความสุขในการ
ทํางาน ผูปฏิบัติงานมีสุขภาพจิตที่ดี ชวยลดความขัดแยง  

3. บรรยากาศในการทํางาน  ตองเปๅนบรรยากาศของการทํางานรวมกัน มีการสื่อสารระหวางกันเพ่ือ
ขจัดความขัดแยงที่เกิดจากความขาใจไมตรงกันและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 4. ความมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมรวมกัน ในที่นี้ หมายถึง ผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
ที่สงผลตอคุณภาพของงาน ในที่นี้จะเนนที่ ผูบริหาร และ ผูปฏิบัติงานโดยตรง  

 จากการจัดการความรูใน เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมการบริการที่ดี ของสายสนับสนุนที่
เนนการพัฒนางานในงานหลักสําคัญ ผลที่เกิดจากการนําความรูไปใชในการทํางาน ที่สังเกตเห็นผลไดในเชิง
คุณภาพดานการปฏิบัติงาน  คือ  
 งานธุรการและสารบรรณ เกี่ยวของกับการจัดการเอกสารทางราชการตางๆ ในการติดตอประสานงาน
กับหนวยงานภายในและภายนอก ทําใหการทํางานมีความรวดเร็ว ทันเวลา ทั้งคนขอมูลยอนหลังไดเร็วขึ้น   
 งานการเงินและบัญชี เกี่ยวของกับการเบิก-จาย เงินงบประมาณทุกประเภท ขอมูลมีความสําคัญตอ
การบริหารงานในองคแกร งานมีความเครียดสูง ผลการจัดสภาพแวดลอมในสํานักงาน การปรับปรุงระบบ
เอกสาร การจัดเก็บ รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหสะอาดปลอดภัย สงผลใหผูปฏิบัติงานมี
ความสุขมากขึ้น ปใญหาความขัดแยงกับผูรวมงานลดลง มีหนาตายิ้มแยมแจมใส และผูมาขอรับบริการมีความ
สบายใจในการตดิตอประสานงานอยางเห็นไดชัด งานตางๆดําเนินการเบิก-จายไดรวดเร็วขึ้น 

 งานแผนงานและงบประมาณ เกี่ยวของกับการจัดทําคําของบประมาณ การจัดทําแผนปฏิบัติงาน การ
จัดทํารายงานเงินงบประมาณ ตลอดจนการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงาน การทํางาน
ไมไดเกี่ยวของกับผูรับบริการโดยตรง แตมีความสําคัญตอการบริหารงาน ซึ่งตองใชเปๅนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหาร การจัดสภาพแวดลอมที่ดีสงผลใหการจัดระบบขอมูลมีความชัดเจน หางายและเขาถึง
ขอมูลไดรวดเร็ว 
 งานพัสดุ จาการนําองคแความรูไปใชในการจัดเอกสารและจัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑแ ใหเปๅนระบบ ทําให
การทํางานเปๅนระบบและติดตามงานงายขึ้น ลดภาระงานที่คั่งคาง โดยเฉพาะคําขอจัดซื้อจัดจาง สามารถ
ดําเนินการไดเร็วขึ้น จากการทําทะเบียนรายชื่อผูคา สงผลใหผูรับบริการไดรับวัสดุ ครุภัณฑแ เร็วขึ้น เปๅนไปตาม
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กําหนด ทั้งยังติดตามตรวจสอบไดงาย  เกิดความผิดพลาดในการทํางานนอยลง  สงผลใหเจาหนาที่มี
สุขภาพจิตดียิ้มแยมแจมใสมากข้ึนอยางเห็นไดชัด 

วิธีการด าเนินงาน 

 กระบวนการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะกรรมการ KM Team ไดดําเนินการ การจัดการ

เรียนรู 7 ขั้นตอน ตามแบบของ กพร.  ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ หรือการค้นหาความรู้ 

 คณะ KM Team ประกอบดวยบุคลากรปฏิบัติหนาที่สายสนับสนุน จํานวน 13 คน 7 งาน ไดแก งาน
นโยบายและแผนยุทธศาสตรแ งานธุรการและสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานแผนงานและงบประมาณ 
งานพัสดุ งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง งานติดตามและรายงานผลโครงการ มีการประชุม เมื่อวันที่  
13  มกราคม 2559  ณ หองประชุมเบญจรงคแ ในการจัดทําแผนการจัดการความรู เสนอตอสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป เพ่ือกํากับดูแลใหการดําเนินงานเปๅนไปตามกระบวนการการจัดการความรู   และจัดทํา 
Knowledge  Mapping โดยทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยไมกําหนดเวลา เพ่ือหา
ประเด็นความรูที่สําคัญที่สงผลตอการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมการบริการที่ดี  โดยใหทุกคนไดมีอิสระใน
การเสนอความคิดเห็น และรวมกันสรุปประเด็นความรูที่สําคัญ  ได 4 ประเด็น คือ  ความเปๅนระเบียบในการ
จัดเก็บเอกสารและวัสดุ อุปกรณแ  การสรางความปลอดภัยในการทํางาน  การสรางบรรยากาศในการทํางาน
รวมกันที่ดี และการสรางแรงจูงใจใหมีสวนรวมในการพัฒนา 

2. การสร้างและการแสวงหาความรู้ 

 คณะ KM Team จัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรที่เปๅนผูมีประสบการณแตรงใน
การปฏิบัติหนาที่ในงานสํานักงานผูอํานวยการ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็นความรูที่กําหนด โดยใหมี
การเลือกประธานของกลุม ทําหนาที่ควบคุมกํากับดูแล และเลือกเลขานุการ 1 คน ในการจดบันทึกขอมูล และ
พิมพแขอมูลที่จดบันทึกแจกคณะทํางาน  กําหนดใหมีการประชุมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 ณ หองประชุม
เบญจรงคแ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   โดยแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็นความรู 4  ครั้ง ประชุมสรุปประเด็น
ความรูและขอมูลศึกษาเพ่ิมเติม จํานวน 4 ครั้ง  โดยมีการสรางบรรยากาศที่เ อ้ือใหบุคลากรมีความ
กระตือรือรนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน สถานที่จัดประชุมมีเครื่องปรับอากาศ มีการเลี้ยงอาหารวาง
ระหวางการประชุม จัดหาวัสดุอุปกรณแอํานวยความสะดวกในการจดบันทึกขอมูล ขั้นตอนการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู มีดังนี้ 

 1. ประธานกําหนดใหผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูไดพูดคนละ 3 นาที โดยไมมีการซักถามหรือ
ขัดจังหวะในประเด็นความรูที่กําหนด จํานวน 2 รอบ จนครบทุกคน  
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2. เลขากลุมทําหนาที่บันทึกขอมูลตามคําพูดจนครบทุกคน โดยใชเครื่องบันทึกเสียงและกระดาษจด
บันทึกคูกัน 

3. เลขานําขอมูลที่บันทึกพิมพแลงในระบบคอมพิวเตอรแและสงใหคณะ KM Team ไดอานอีกครั้ง
หลังจากเสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูแตละครั้งภายใน 2 วัน โดยสงผานระบบสื่อสารทาง Line กลุมและทาง
อีเมลลแรายบุคคล  

4. คณะ KM Team ประชุมรวมกันสรุปประเด็นสําคัญที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติมตามประเด็นความรู ทุกวันพฤหัสบดี และเลขาพิมพแเผยแพรความรูสงทางอีเมลลแรายบุคคลใหทุก
คนไดอานอีกครั้งหนึ่ง 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน  8 ครั้ง  แบงเปๅนการแลกเปลี่ยนประสบการณแหรือความรูในงาน 4 
ครั้ง สรุปเนื้อหาความรูจากการพูดแลกเปลี่ยนประสบการณแ  4 ครั้ง ในการจัดความรูใหเปๅนระบบ ทุกคนจะได
อานขอมูลที่มีการพูดแลกเปลี่ยนเรียนรูลวงหนามากอน 3 วัน แลวนําความรูที่ไดมาสรุปรวมกัน โดยเปิดโอกาส
ใหทุกคนไดมีการซักถามสรางความเขาใจใหตรงกัน ในสวนที่มีความเขาใจไมตรงกัน ผูใหความรูไดมีการอธิบาย
เพ่ิมเติม รวมทั้งเปิดโอกาสใหมีการเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นความรู เพ่ือใหเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจ
ตรงกัน เลขากลุมจะนําความรูที่ไดสรุปเรียบรอยจัดทําเปๅนเอกสารสงใหคณะกรรมการอานทบทวน ทางไฟลแ
เอกสารและสงทางระบบออนไลนแ หรือระบบเครือขายคอมพิวเตอรแ  

 4. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ 

 นําคลังความรูที่ไดจัดการความรูใหเปๅนระบบแลวมาประมวลใหอยูในรูปแบบภาษาที่เขาใจงายและ
เปๅนมาตรฐานเดียวกันทั้งเอกสาร ที่ทําใหผูอานเขาใจถึงสิ่งที่ตองการสื่อความหมายใหตรงกัน โดยขอความ
อนุเคราะหแจากผูมีความรูในดานภาษาชวยอานแกไขตามความเหมาะสม กอนนําไปเผยแพรความรูใหแก
บุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ผานทางเอกสาร และระบบ Internet เปิดโอกาสใหบุคลากรในงาน
อ่ืนๆไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ โดยมีเจาหนาที่ประจําหองสํานักงานคอยรับขอมูล และเปิด
โอกาสใหมีการซักถามขอมูลเพิ่มเติมจากคณะกรรมการไดทั้งทางระบบเอกสาร และระบบ Intermet ที่ไดแจง
ไว โดยมีคณะกรรมการเปๅนผูตอบขอซักถาม ทั้งสวนตัวและทางระบบออนไลนแ ตามความเหมาะสม 
คณะกรรมการประชุมรวมกันและนําขอมูลที่ไดมาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาความรูใหมีมาตรฐาน นาเชื่อถือ
ตอไป 
 

5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 คณะ KM Team  ใหบุคลากรในวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย นําความรูในเรื่องการจัดสภาพแวดลอม
เพ่ือสงเสริมการบริการที่ดี โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
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 1. จัดทําเว็บบล็อก Line กลุมผูสนใจ เขามารวมแสดงความคิดเห็นและตอบขอสงสัย โดยคณะ KM 
Team จัดทําฐานความรูเพิ่มเติมโพสตแลงใน Line กลุม ใหผูสนใจไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

 2. จัดเวทีความคิดเห็น โดยเชิญผูปฏิบัติงานทุกฝุายรวมรับฟใง ใหคําชี้แนะ คณะ KM Team รวบรวม
ประเด็นขอสงสัยและคําชี้แนะ ตอบคําถามในที่ประชุมและเผยแพรลงใน Web board ของวิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย  

 3. จัดกิจกรรมประกวดหนวยงานที่มีการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมบริการที่ดี จากคะแนนความ
พึงพอใจของผูรับบริการ  และมีการประกาศเกียรติคุณ มอบรางวัลใหทราบทั่วกัน  โดยหัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการเปๅนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

6. การเข้าถึงความรู้ 

 คณะกรรมการนําความรูทีไ่ดจัดระบบความรู และไดจัดทําชองทางในการเขาถึงความรู 3 ชองทาง คือ 

1. จัดพิมพแเอกสารเปๅนแผนพับ เพื่อนําไปประชาสัมพันธแเผยแพรใหกับบุคลากรในภาควิชาไดนําไปใช
ใหเปๅนประโยชนแ   

2 ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ประชาสัมพันธแบน Web board ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 3.จัดประชุมอบรมแกผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จํานวน 1 ครั้ง 

 คณะ KM Team ติดตามผลการนําองคแความรูไปใชในการปฏิบัติงาน และนํามาเปๅนขอมูลปรับปรุง
ระบบความรูตอไป โดยการทดลองใชจริงในงานสายสนุบสนุนที่เปๅนงานนํารอง จํานวน 4 งาน ไดแก งาน
ธุรการและสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานแผนงานและงบประมาณ  งานพัสดุ  เพ่ือสังเกตขอมูลเชิง
คุณภาพ ใน 4 ดาน คือ ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดาน
คุณภาพการใหบริการ โดยการเก็บขอมูลจากผูปฏิบัติงานจริงและผูที่เกี่ยวของที่มาขอใชบริการ ผลจากการ
ประเมินทั้ง 4 ดาน พบวา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช อยูสองรายการในดานขั้นตอนการใหบริการ คือ 
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการใหบริการ และชองทางการรับฟใงขอคิดเห็น จากการวิเคราะหแพบวามี
ความยุงยากในเรื่องของระเบียบปฏิบัติ และการกรอกขอมูลในแบบฟอรแม ซึ่งตองนํามาปรับปรุงเนื้อหาความรู
ใหสอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานจริง และชองทางการรับฟใงขอคิดเห็น ซึ่งยังมีนอยและไมสะดวก ทําใหมี
การประสานงานรวมกันนอย สงผลใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันในการทํางาน ซึ่ งคณะกรรมการไดนํามาเปๅน
แนวทางในการแลกเปลี่ยนประสบการณแในการแกปใญหา      

7. การเรียนรู้  

 คณะ KM Team ไดติดตามการนําความรู เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมบริการที่ดีไปใช ใน
งานสายสนับสนุน ของวิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย ใน 4 งานหลัก คือ งานธุรการและสารบรรณ งานการเงิน
และบัญชี งานแผนและงบประมาณ และงานพัสดุ  จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ใน 4 



506 
 

ดาน คือ ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานคุณภาพการ
ใหบริการ ที่มีตอ 4 งานหลัก ในภาพรวม ระดับคะแนนเฉลี่ย  4.245  ระดับคุณภาพ มาก โดยมีคะแนนการ
ประเมินแตละดานดังนี้ ดานขั้นตอนการใหบริการ คะแนนเฉลี่ย 4.25 ระดับ มาก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.23 ระดับ มาก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก คะแนนเฉลี่ย 4.70  ระดับ มาก และดาน
คุณภาพในการใหบริการ คะแนนเฉลี่ย 4.33   

ผลการด าเนินงานและอภิปราย 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะ KM Team เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการสงเสริมการ
บริการที่ดีของสายสนับสนุน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประกอบดวยผูปฏิบัติงานในสายสนับสนุน ของ
สํานักงานผูอํานวยการ 7 งานพบวาประสิทธิภาพของงานเพ่ิมข้ึนในแตละงาน ไดแก  

1. การทํางานในสํานักงานผูอํานวยการเปๅนระบบระเบียบ “ใชงาย หางาย สบายตา” 
2. การบริการของสํานักงานผูอํานวยการมีประสิทธิภาพ“รวดเร็ว ประทับใจ   ไมผิดพลาด” 

 3. งานธุรการและสารบรรณ ไมมีเอกสารคาง สามารถคนขอมูลยอนหลังไดเร็วขึ้น  

 4. งานการเงินและบัญชี มีปใญหาความขัดแยงกับผูรวมงานลดลง มีหนาตายิ้มแยมแจมใสมากข้ึน  
5. งานแผนงานและงบประมาณ การจัดระบบขอมูลมีความชัดเจน หางายและเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว 

 6. งานพัสดุ  ผูรับบริการไดรับวัสดุ ครุภัณฑแที่ขอจัดซื้อ เร็วขึ้น เปๅนไปตามกําหนด ทั้งยังติดตาม
ตรวจสอบไดงาย  เกิดความผิดพลาดในการทํางานนอยลง  เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใสมากขึ้นอยางเห็นไดชัด
 ความรูที่ไดนํามาใชในการการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของสายแบงเปๅน 4 
ประเด็นหลัก  สรุปไดดังนี้ 
1.  ความเป็นระเบียบในการจัดเก็บเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 
 ในหัวขอนี้แยกออกเปๅน 2 หัวขอ คือ การจัดเก็บเอกสารกับการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณแ การแยกการ
จัดเก็บเอกสารจะกลาวถึงวิธีการจัดระเบียบเอกสารเฉพาะงานที่สําคัญ  4 งาน คือ งานธุรการและสารบัญ งาน
การเงินและบัญชี  งานพัสดุ  และงานแผนงานและงบประมาณ  

งานธุรการและสารบัญ   

ระเบียบการจัดเก็บเอกสารของงานธุรการและสารบรรณ  แบงระบบการจัดเก็บเอกสารตามสายงานและแหลง
จัดเก็บขอมูลออกเปๅน 2 ระบบ ดังนี้ 

1) ระบบ หนังสือเอกสารกระดาษ จะแยกจัดเก็บเปๅนหมวดเอกสาร ดังนี้ 
1.1)  หนังสือราชการ  หมายถึง หนังสือของหนวยงานตนสังกัด หนังสือจากหนวยงานภายนอก 

และหนังสือบันทึกขอความภายในวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  การจัดแยกหนังสืองานธุรการจะแยกหนังสือตาม
โครงสรางการบริหารงานภายในของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ซึ่งแบงออกเปๅน 9 หนวยงาน คือ  ฝุายวิชาการ   
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ฝุายบริหาร  ฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา  ฝุายศิลปวัฒนธรรม  สํานักงานผูอํานวยการ  หองเรียนเครือขาย  
ภาควิชาศึกษาท่ัวไป  ภาควิชานาฏศิลป  ภาควิชาดุริยางคศิลป 

1.2)  หนังสือประกาศ   แยกออกเปๅน 3 แฟูมงาน คือ 
 (1) ประกาศของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 (2) ประกาศของหนวยงานตนสังกัด 
 (3) ประกาศของหนวยงานอ่ืน 

1.3) หนังสือคําสั่ง  แยกออกเปๅน 3 แฟูมงาน คือ 
(1) คําสั่งของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
(2) คําสั่งของหนวยงานตนสังกัด 
(3) คําสั่งของหนวยงานอ่ืน 

1.4) หนังสือมอบหมายงาน  หมายถึง หนังสือมอบหมายหนาที่การปฏิบัติงานภายในหนวยงาน
และหนังสือมอบหมายงานจากอธิการบดี 
2)  ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ เปๅนการรับ-สง หนังสือ บันทึกลงระบบเครือขายคอมพิวเตอรแ จะเก็บขอมูลไว
ในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ แบงเปๅน 2 ประเภท คือ 

2.1) หนังสือรับเขา  
2.2) หนังสือสงออก 

งานการเงินและบัญชี 
    การแยกระบบเอกสารงานการเงินและบัญชี จะแยกออกเปๅนหมวดตามแหลงเงิน ดังนี้ 
1 หมวดเงินงบประมาณ แบงตามทะเบียนเงินคุมประจํางวด ตามผลผลิตการจัดการศึกษาออกเปๅน 2  
ประเภท คือ 

1.1 ทะเบียนคุมเงินประจํางวดระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

1.2 ทะเบียนคุมประจํางวดระดับอุดมศึกษา  

2  หมวดเงินรายได แบงตามทะเบียนการเบิกจาย สามารถแบงออกเปๅน 3 ประเภท คือ 
2.1 ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง 
2.2  ทะเบียนคุมเงินสมุดฝากธนาคาร8(8) 
2.3 ทะเบียนคุมเงินรับ-จาย แยกตามหมวดรายจาย 5 หมวด 

 

งานพัสดุ 
แยกเอกสารตามภาระงานการจัดซื้อ จัดจาง ของงานพัสดุ  ในวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย แยก

ออกเปๅน จํานวน 4 ประเภท คือ 
1. งานกอสราง  
2. การจัดซื้อครุภัณฑแ 
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3. การจัดซื้อวัสดุประกอบการแสดง 
4. ทะเบียนคุมพัสดุ 
 

งานแผนงานและงบประมาณ 
ในการจัดระเบียบเอกสารของงานวิเคราะหแนโยบายและแผนงาน  แบงตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปี ดังนี้ 
1. แผนกลยุทธแ หมายถึง แผนระยะสั้น และแผนระยะยาว ในการพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ใหเปๅนไปตามยุทธศาสตรแและประเด็นยุทธแของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
2. แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนปฏิบัติการเงินรายไดประจําปีงบประมาณ 
3. แผนปฏิบัติราชการประจําปี หมายถึง แผนปฏิบัติราชการตามเงินงบประมาณประจําปี

งบประมาณ 
    4. คําของบประมาณ  หมายถึง เอกสารคําขอประมาณการงบประมาณประจําปี ที่ใชในการ

สนับสนุนแผนกลยุทธแ ของวิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย 
5. แผนขอใชเงินงบประมาณ หมายถึง  เอกสารขออนุมัติการใชเงินงบประมาณ และเงินรายได

ที่ไดรับการจัดสรรจากตนสังกดั  
6. รายงานการติดตามผลการดําเนิน  หมายถึง เอกสารรายงานการใชเงินงบประมาณทุก

ประเภท  ที่ ที่สอดคลองกับกลยุทธแในการพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

2. การสร้างความปลอดภัยในการท างาน 

 การสรางความปลอดภัยในการทํางาน ไดสรุปเนื้อหาความรูที่ไดออกเปๅน 3 หัวขอ คือ  
2.1 สาเหตุของความไมปลอดภัย ซึ่งเกิดจากปใจจัยหลัก 2 ปใจจัย คือ 

1 ความประมาทของผูปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการใชเครื่องมือหรือวัสดุในสํานักงานที่ไมถูกตอง
เหมาะสมตามลักษณะการใชงาน เชน ใชคัตเตอรแในการงัดหรือแกะลวดเย็บกระดาษ การใชปลายปากกาเจาะ
รูแทนที่เจาะกระดาษ  การใชเครื่องถายสําเนาเอกสารที่มีการฟูุงของละอองหมึก นอกจากนี้การวางวัสดุ 
อุปกรณแท่ีชํารุดกีดขวางทางเดินสงผลใหเกิดการสะดุด ลื่นลม เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง  

2 ความชํารุดของอุปกรณแ  สวนใหญเปๅนความชํารุดของสายไฟฟูา ทําใหเกิดกระแสไฟฟูารั่วไหล 
เกิดอันตรายตอผูใชงานถูกกระแสไฟฟูาดูด 

2.2 การสรางความปลอดภัยในปฏิบัติงาน 
1.จัดหองสําหรับจัดเก็บอุปกรณแชํารุดแยกตางหาก ไมวางไวในหองสํานักงานกีดขวางทางเดิน 
2.ติดคําแนะนําการใชเครื่องมือที่ถูกตอง ติดไวที่อุปกรณแ หรือโต฿ะทํางาน ดวยถอยคําที่นาอาน 

เชน คัตเตอรแมีไวใชกรีดอยาใชแกะนะจ฿ะ  เรามีที่เจาะกระดาษบริการนะ  ระวังลวดเย็บกระดาษตามพ้ืน  หรือ
อยาวางของทิ้งไวใหใครลม เปๅนตน 



509 
 

      3. มีการตรวจสอบอุปกรณแเครื่องใชไฟฟูาอยางสม่ําเสมอ อยางนอยเดือนละครั้ง และสังเกต
ความผิดปกติที่เกิดขณะใชงาน เชน การเห็นแสงกระพริบของเครื่อง กลิ่นไหม 

4. เพ่ิมอุปกรณแปูองกันใหกับเจาหนาที่ เชน ผาคาดจมูกเมื่อใชเครื่องสําเนาเอกสาร หรือขณะใช
น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา เปๅนตน 

2.3 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก  
การรักษาความสะอาดของหองสํานักงาน เพ่ือปูองกันการระบาดของเชื้อโรค และกลิ่นที่จะรบกวน

การทํางานในหองสํานักงาน โดยมีการจัดแยกขยะแหง และขยะเปียก รวมทั้งมีฝาปิดมิดชิด 
การปรับความสวางของหลอดไฟ ใหมีปริมาณท่ีพอเหมาะกับการทํางาน 
การติดคําหรือขอความเตือนบริเวณท่ีอันตราย เพ่ือเตือนสติผูใชงาน ใหเกิดความปลอดภัยมากขึ้น  
 

3. การสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกันที่ดี   
การสรางบรรยากาศที่ดี หมายถึง การปฏิสัมพันธแระหวางบุคคลและการสรางความสุขในการทํางาน  

ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
คณะ KM Team ไดสรุปประเด็นการสรางความสุขในที่ทํางาน โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดมุมโต฿ะน้ําชาในหองทํางาน มีการรวมกันซื้อ ชา กาแฟ และอาหารวาง กําหนดใหชวงเวลา 

10.00-10.20 น. เปๅนเวลาพักรับประทานของวางรวมกัน สงผลใหมีการพูดคุยกัน มีปฏิสัมพันธแที่ดีขึ้น โดยมี
กติกาหามพูดเรื่องในเชิงลบ ใหพูดแตคําพูดเชิงบวก  

2. จัดบอรแดมุมเตือนใจใหขอคิด โดยใหทุกคนสามารถนําขอความดีดี คติเตือนใจ ขอความขําขัน มา
ติดไวใหอานได โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเมื่อมีขอความใหมมาแทนที่ โดยชวยกันใหมีการเปลี่ยนแปลง
ขอความบนบอรแดตลอดเวลา  

3. จัดทํากลองความคิดเห็นที่เปิดโอกาสใหผูรับบริการสามารถเขียนขอความแสดงความคิดเห็นลงไป
ได แต ตองใชคําสุภาพและมีเหตุผล ใหมีการตรวจเปิดกลองทุกวัน โดยมีผูรับผิดชอบหมุนเวียนกัน นํา
ขอคิดเห็นที่เปๅนประโยชนแ มาตอบคําถามและติดที่บอรแดประชาสัมพันธแ รวมทั้งนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการ
ทํางาน  รวมทั้งมีการชี้แจงทําความเขาใจในการประชุมบุคลากรของวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวของกับหลายฝุาย 
เชน เรื่องของระเบียบการเงิน พัสดุ งานบุคลากร  

4. การสร้างแรงจูงใจให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี 
   สรุปถึงแรงจูงใจใหมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมที่ดี เปๅน 2 ประเด็น คือ สวนที่เกี่ยวของ

กับผูบริหาร และสวนที่เกี่ยวของกับแตละบุคคล  ดังนี้ 

    แรงจูงใจที่เกิดจากการบริหารงาน 

1. ขวัญและกําลังใจในการทํางาน เกิดจากการเลื่อนขั้นเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและจัด
สวัสดิการที่ดี โดยมีการจัดทําขั้นตอนการประเมินงานและแบบการประเมินที่ชัดเจน แจงใหผูรับการประเมิน
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ทราบลวงหนา มีการสนับสนุนความกาวหนาในอาชีพ ไดแก การเลื่อนวิทยฐานะ การสนับสนุนใหการศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

2. คัดเลือกบุคคลดีเดน และจัดทําบอรแดประกาศเกียรติคุณ ติดบริเวณทางขึ้นอาคารสํานักงานเพ่ือ
ยกยองเชิดชูเกียรติแกผูรวมงานที่มีผลงานดีเดน เปๅนแบบอยางที่ดี และมีการเผยแพรผลงานสูสาธารณชน 
ประกาศในที่ประชุมเพ่ือใหทุกคนไดรับทราบ   

 

   แรงจูงใจจากบุคคล จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

    1 การสรางมิตรภาพที่ดีในการทํางาน หัวหนางานตองสนับสนุนการทํางานเปๅนทีม คอยชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ชวยกันแกปใญหาในที่ทํางานรวมกัน เมื่อมีคนใดคนหนึ่งประสบกับปใญหา ไมวาจะเปๅนปใญหาใน
การทํางานหรือปใญหาสวนตัวก็ตาม 

   2 สรางความรักในการทํางาน อยาบังคับใหใครทํางานในสิ่งที่เราเองก็ทําไมได แตใหชวยกันทําในสิ่ง
ที่ทําไมไดคนเดียวดวยการทํางานเปๅนทีม ขอดีของการทํางานรวมกัน จะสรางความรับผิดชอบในผลที่เกิด
รวมกันจะไมโยนความผิดใหกับคนใดคนหนึ่ง ชวยลดความตึงเครียดในการเผชิญหนา การทํางานจะมีความสุข
ขึ้น หรือไมกดดันอ 

   3 สรางสรรคแงาน 

การสงเสริมใหมีการพัฒนางานจะชวยกระตุนใหรูสึกกระตือรือรน เพ่ือพิสูจนแวาวิธีการแบบไหนที่ที่
ทําใหเสร็จเร็วขึ้น  หัวหนางานตองหมั่นคิดหาวิธีการทํางานแบบใหมดวยตัวเอง  ซึ่งจะสงผลใหเกิดความรูสึก
ผูกพันกับงาน และมุงหวังความสําเร็จอยูตลอดเวลา 

   4 สรางชวงเวลาแหงความสุขรวมกัน 

มีบางชวงเวลาพักผอนเล็กๆในขณะทํางานบาง โดยทําตารางกําหนดชวงเวลา 5-10 นาที ที่ทุกคน
สามารถผอนคลายรวมกัน ใชเวลานี้มายิ้มแยม ทักทายกัน เลาเรื่องสนุกๆ ขําขันแลกเปลี่ยนกัน ใหเปๅน
ชวงเวลาแหงการพุดคุยโดยไมมีเรื่องงาน จะชวยปลอบใจ หรือใหกําลังใจซึ่งกันและกันได 

  5  ยอมรับซึ่งกันและกัน ไมมีใครชอบถูกวิจารณแ  ดังนั้นการทํางานรวมกัน เราตองไมวิจารณแคนอ่ืน 
ไมเอาตัวเองเปๅนบรรทัดฐานแลวไปตัดสินคนอ่ืน อดใจละเวนการวิพากษแวิจารณแแตใหเปๅนผู ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน การยอมรับไมไดแปลวาเราคิดเหมือนเขา แตหมายถึงการแสดงความสนใจในสิ่งที่เขาพูด ทํา
ใหเกิดความเขาใจกันและกันมากข้ึน ความขัดแยงจะลดลง บรรยากาศในที่ทํางานจะมีความสุขมากขึ้น 
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วิธีสรางแรงจูงใจใหมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมที่ดี ของแตละบุคคลอาจทํางายๆ ดวยการ
ปฏิบัติตน ดังนี้   

1. ประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ 
2. ใชความสําเร็จของงานเปๅนเครื่องมือวัดคุณภาพของคน  
3. ใหรางวัล คาจาง คาตอบแทน ใหเหมาะสมกับความเหนื่อยและเปๅนธรรม 
4. ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน    
5. จัดสวัสดิการที่ทุกคนไดรับอยางเสมอภาค 
6. จัดงานพบปะสังสรรคแกันเปๅนครั้งคราวตามวาระและโอกาส เชน งานปีใหม เลี้ยงสง 
7. ใหคําแนะนําท่ีดีกับผูรวมงานดีกวาตําหนิผูอ่ืน 
8. พูดคําเชิงบวกใหเปๅนนิสัย เชน คําวา  ขอโทษ ขอบคุณ  ฉันผิดเอง  เรา/คุณทําได   ยกเวน

คําพูดเชิงลบที่บั่นทอนกําลังใจ เชน คําวา ทําไมได  ไมเกง ไมสําเร็จ ไมไดเรื่อง เปๅนไปไมได   

 
สรุป 

 การดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรูของคณะ คณะ KM Team เรื่อง การจัดสภาพแวดลอม
เพ่ือการบริการที่ดี สงผลใหบรรยากาศในการทํางานมีความสุขมากขึ้น ผลจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ทั้ง 4 ดาน พบวาในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในหัวขอของระบบสารสนเทศ เพ่ือการใหบริการ 
คะแนนประเมินยังอยูในระดับพอใช ซึ่งผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนจะไดนําขอมูลไปเปๅนแนวทางในการ
วิเคราะหแ ทําแผนการจัดการความรูในเรื่องนี้ตอไป  
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กลองยาวสุโขทัย 
Long Drums Sukhothai 

เกษร  เอมโอด 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

E-mail: Kasonamod18@gmail.com 
 

บทสรุป 

การจัดการความรูเรื่อง  “กลองยาวสุโขทัย”  เปๅนการจัดการความรูดานภูมิปใญญาทองถิ่นจัดทําขึ้น
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรแของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่วา  สงเสริม  สนับสนุนการอนุรักษแพัฒนา  สืบสาน
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป  ดนตรี  โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือรวบรวมมือกลอง  เพลงปีๆและทารํา  
กลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอมศรีวิไล  และเพ่ืออนุรักษแ  สืบสาน  เผยแพร  มือกลอง  เพลงปีๆ  และทารํา  
กลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอมศรีวิไล   

 การจัดการความรูเรื่อง  กลองยาวสุโขทัย  เปๅนการรวบรวมองคแความรูกลองยาวสุโขทัยของคณะ  
ทองหลอมศรีวิไล  ซึ่งเปๅนคณะกลองยาวที่มีชื่อเสียงเปๅนที่รูจักของจังหวัดสุโขทัย  โดยรวบรวมตั้งแตการ   
กอตั้งวง  การสืบทอด  รูปแบบของวง  เครื่องดนตรีที่ใช  รูปแบบของวง  การไหวครู  มือกลอง  เพลงปีๆ  ทา
รํา  เครื่องแตงกาย  และโอกาสที่แสดง   

 ในการดําเนินการจัดการความรู เรื่อง  กลองยาวสุโขทัย  ไดดําเนินการโดยใชกระบวนการจัดการ
ความรูและนําองคแความรูที่ไดมาจัดทําเปๅนเอกสาร และ แผนวีดิทัศนแเผยแพรใหแกปราชญแชาวบาน  บุคลากร
ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยและเผยแพรทางเว็บไซดแเพ่ือใหบุคคลภายนอกที่สนใจเรื่องกลองยาวสุโขทัยไดเขา
ไปศึกษาและนําไปใชประโยชนแ   

นอกจากนั้นวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยยังนําองคแความรูเรื่องกลองยาวสุโขทัยไปเผยแพรใหแกสังคมโดย
ใชกระบวนการของการบริการวิชาการ  เพ่ือใหองคแความรูเรื่องกลองยาวสุโขทัย  ซึ่งเปๅนองคแความรูของคณะ
ทองหลอมศรีวิไลไดรับการอนุรักษแสืบทอดตอไป 

 

ค าส าคัญ: กลองยาว  กลองยาวสุโขทัย 

Summary 

The knowledge management of "Long Drums Sukhothai" is the knowledge 
management of local wisdom made by the strategic issues of Sukhothai College of Dramatic 
Arts to  promote, conserve and develop the arts and culture, music, dramatic arts with the 

mailto:Kasonamod18@gmail.com
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aim to collect drummers, Thai oboe players, music and dance steps of Long Drums 
Sukhothai which belongs to Thonglom Sriwilai band together.  

The knowledge management of Long Drums Sukhothai is a collection of knowledge 
about Sukhothai long drums of Thonglom Sriwilai band which is well-known over the 
province. The collection has done from the beginning of the band was founded, inherited in 
the style of band form, musical instruments, teachers’ respect ceremony, drummers, Thai 
oboe music compositions, dance steps, costumes and opportunities to perform. 

In the knowledge management process of Long Drums Sukhothai was conducted by 
doing the knowledge management  and processing into documents and videos distributed 
to village scholars, personnel of Sukhothai College of Dramatic Arts and publishes through 
the website to third parties who are interested in Long Drums Sukhothai. So they can study 
on that and use it as a performance in the future. 

In addition, Sukhothai College of Dramatic Arts, also brings knowledge management 
of Long Drums Sukhothai to publicize to society as a process of academic outreach. This is 
to preserve the knowledge about the Long Drums Sukhothai of Thonglom Sriwilai to the 
next generation. 
Key words: Long Drums,  Long Drums Sukhothai 
 

บทน า 

 กลองยาว  เปๅนเครื่องดนตรีประเภทตีที่ขึ้นหนาดวยหนังวัว   เชื่อกันวากลองยาวไดแบบอยางมาจาก
พมา ในสมัยกรุงธนบุรี หรือตนกรุงรัตนโกสินทรแ สมัยที่ไทยกับพมากําลังทําสงครามกัน เวลาพักรบ พวกทหาร
พมาก็เลน "กลองยาว" กันสนุกสนาน พวกชาวไทยไดเห็นก็จําแบบอยางมาเลนบาง แตบางทานก็เลาวา กลอง
ยาวของพมาแบบนี้ มีชาวพมาพวกหนึ่งนําเขามาเลนในงานที่มีกระบวนแห เชน บวชนาค ทอดกฐิน  เปๅนตน 
และนิยมเลนกันเปๅนที่รื่นเริง สนุกสนานในเทศกาลสงกรานตแ และเลนกันแพรหลายไปแทบทุกหัวบานหัวเมือง 
วงหนึ่งๆ จะใชกลองยาวหลายลูกก็ได เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงรวม มี ฉิ่ง , ฉาบเล็ก, กรับ, โหมง เรียกการเลน
ชนิดนี้วา "เถิดเทิง" หรือ "เทิงกลองยาว" ที่เรียกเชนนี้เขาใจวา เรียกตามเสียงกลองที่ตีและตามรูปลักษณะ
กลองยาว (https://th.wikipedia.org/wiki) 

 การเลนกลองยาว เปๅนเลนที่แพรหลายกันอยูแทบทุกภูมิภาคของประเทศไทย  จังหวัดสุโขทัยก็เปๅน
จังหวัดหนึ่งที่มีการเลนกลองยาว  เรียกกันวา “กลองยาวสุโขทัย”  นิยมเลนกันทั่วทั้งจังหวัดสุโขทัย  เลนกลอง
ยาวของแตละภูมิภาคจะมีลักษณะแตกตางกันไป  แตสําหรับกลองยาวสุโขทัยจะมีความโดดเดนอยูที่แตละ
คณะมีลีลาการตีไมเหมือนกัน  ผูตีตางคณะกันจะคิดมือกลองไดอยางอิสระ  จังหวะที่เล นจะมีความเร็วปาน

https://th.wikipedia.org/wiki
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กลางแตมีความสนุกสนานอยูในที  มีการโยนกลองซึ่งเปๅนลักษณะเฉพาะของกลองยาวสุโขทัย  รูปรางของตัว
กลองจะไมเหมือนกลองยาวของทางภาคกลางเพราะสวนใหญจะทําขึ้นเองไมใชเครื่องกลึง  จึงมีรูปรางที่
หลากหลายไมมีสัดสวนที่เปๅนมาตรฐาน  นอกจากนั้นยังใชปีๆเปๅนเครื่องดําเนินทํานอง  สําหรับทารําแตละคณะ
จะประดิษฐแขึ้นเอง  จึงทําใหแตละคณะมีทารําที่แตกตางกัน 

 กลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอมศรีวิไล  เปๅนคณะกลองยาวที่มีชื่อเสียงคณะหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย  
เปๅนคณะกลองยาวที่มีความเกาแก  มีการสืบทอดการเลนมาจากรุนพอ  ซึ่งมีการคิดมือกลองและทารําขึ้นเอง  
มือกลองและทารํามีความสอดคลองกลมกลืนกันมีทั้งความสวยงามและสนุกสนาน   

 กลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอมศรีวิไล  เปๅนกลองยาวที่ไดรับรางวัลชนะเลิศในการแขงขัน
ระดับประเทศ  มีผลงานการประกวดมากมาย  แตปใจจุบันไมมีผูสืบทอด  ผูเลนมีอายุมากบางคนก็ไมสามารถ
รําไดเพราะอายุที่มากขึ้น  สมาชิกในคณะบางคนก็เสียชีวิตไปแลว  ในอนาคตมือกลองและทารําของคณะทอง
หลอมศรีวิไลจะเลือนหายไปจากจังหวัดสุโขทัย  จากสาเหตุดังกลาววิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจึงไดดําเนินการ
จัดการความรูโดยการรวบรวมองคแความรูตาง ๆ ของกลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอมศรีวิไล  นํามา
กลั่นกรองแลวจัดทําเปๅนเอกสารเผยแพรใหแกบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  นักเรียน  นักศึกษา  ได
ศึกษาและนําองคแความรูเหลานี้ไปบริการวิชาการแกสังคม  เพ่ือเปๅนการอนุรักษแ  สืบทอด  ใหองคแความรูของ
กลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอมศรีวิไล  ยังคงอยูกับสังคม  และชุมชนตาง ๆ ในจังหวัดสุโขทัยสืบตอไป 
 

วิธีการด าเนินงาน  
การจัดการความรูเรื่อง “กลองยาวสุโขทัย”  มีกระบวนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 

1.  การค้นหาความรู้ 

คณะทํางานการจัดการความรูของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดดําเนินการประชุมเพ่ือคนหาวาความรู
ใดมีความสําคัญและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรแของวิทยาลัยในดานการสงเสริม  สนับสนุนการอนุรักษแ   
พัฒนา  สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป  ดนตรี  โดยเปูาหมายในการจัดการความรูคือ  
“กลองยาวสุโขทัย”  เมื่อไดเปูาหมายในการจัดการความรูแลว  จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรูเรื่อง  
กลองยาวสุโขทัย โดยคัดเลือกบุคลากรของวิทยาลัยที่มีความรูในเรื่องกลองยาวสุโขทัย 

 คณะอนุกรรมการไดประชุมและคัดเลือกคณะกลองยาวสุโขทัยที่จะนํามาจัดการความรูโดยคัดเลือก
จากคณะกลองยาวที่มีการสืบทอดจากรุนสูรุน  เปๅนคณะกลองยาวที่มีชื่อเสียงเปๅนที่รูจักของคนในจังหวัด
สุโขทัย  มีผลงานที่โดดเดน  ซึ่งคณะอนุกรรมการไดพิจารณาแลวคัดเลือกคณะทองหลอมศรีวิไล  เพราะมี
คุณสมบัติตามที่กําหนด 

 เมื่อแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรูเสร็จเรียบรอยแลว  จึงประชุม เพ่ือจัดทํา Knowledge  
Mapping  หาวาความรูใดมีความสําคัญตอกลองยาวสุโขทัย ซึ่งสามารถแยกออกเปๅนประเด็นได  11 ประเด็น
คือ  ประวัติกลองยาว  ประวัติการแสดงกลองยาว  ประวัติ  กลองยาวสุโขทัยคณะทองหลอมศรีวิไล ขั้นตอน
การไหวครู  เครื่องดนตรีที่ใช  รูปแบบวง  มือกลอง  เพลงปีๆ  ทารํา เครื่องแตงกาย โอกาสที่บรรเลงและแสดง   
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2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 ในขั้นตอนการสรางและแสวงหาความรู คณะอนุกรรมการการจัดการความรูเรื่อง กลองยาวสุโขทัย ลง
พ้ืนที่ตําบลบานสวนเพื่อเก็บขอมูลของคณะกลองยาวสุโขทัย  คณะ ทองหลอมศรีวิไลจํานวน 2 ครั้ง  ดังนี้     

ครั้งที่ 1  ลงพ้ืนทีต่ําบลบานสวนเพ่ือเก็บขอมูลของกลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอม ศรีวิไล โดยการ
สัมภาษณแประวัติของวงและบันทึกภาพเครื่องดนตรี 

ครั้งที่  2  บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทารํา มือกลอง และเพลงปีๆ ของกลองยาวสุโขทัย คณะ
ทองหลอมศรีวิไล  

หลังจากลงพ้ืนที่เก็บขอมูลเปๅนที่เรียบรอยแลว  คณะอนุกรรมการนําเสียงที่ไดบันทึกไวนั้นมาถอด
ความและจัดพิมพแเปๅนเอกสาร  
 

3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

ในการจัดความรูใหเปๅนระบบนั้นคณะอนุกรรมการไดนําความรูที่ไดจากลงพ้ืนที่และถอดความเปๅนที่
เรียบรอยแลวนั้นมาจัดการใหเปๅนหมวดหมูตามที่ไดกําหนดไวใน  Knowledge  Mapping  ไดแก  ประวัติ
กลองยาวสุโขทัยคณะทองหลอมศรีวิไล  ขั้นตอนการไหวครู  เครื่องดนตรีที่ใช  รูปแบบวง  มือกลอง  เพลงปีๆ  
ทารํา  เครื่องแตงกาย  โอกาสที่บรรเลงและแสดง   

 

4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 ในการประมวลและกลั่นกรองความรูคณะอนุกรรมการการจัดการความรู  ไดนําขอมูลที่ไดดําเนินการ
จัดหมวดหมูไวแลวนั้นดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

1. นําองคแความรูที่จัดหมวดหมูไวแลวมาพิมพแและปรับปรุงภาษาใหเปๅนภาษาที่อานแลวเขาใจไดงาย 
2. นําความรูที่ไดปรับปรุงภาษาแลวนํามาจัดทําในรูปแบบเอกสารที่เปๅนรูปเลม และ CD  การ

บรรเลงและการแสดงกลองยาวสุโขทัย คณะทองหลอมศรีวิไล 
3. นําเอกสาร และ CD ใหคณะกรรมการการจัดการความรูไดตรวจสอบและแกไขขอบกพรองพรอม

ทั้งใหคําเสนอแนะใหมีความสมบูรณแมากขึ้น 
 

5.  การเข้าถึงความรู้ 

 ขั้นตอนการเขาถึงความรู  คณะอนุกรรมการไดนําขอมูลจากขั้นตอนการประมวลและกลั่นกรอง
ความรูดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. นําเอกสารองคแความรูเรื่อง  กลองยาวสุโขทัย  CD เผยแพรใหแกปราชญแชาวบาน และบุคลากร
ของวิทยาลัยนําไปใชถายทอดใหแกนักเรียนนักศึกษา    

2. นําเอกสารองคแความรูเรื่อง  กลองยาวสุโขทัย  เผยแพรทางเว็บไซดแของวิทยาลัยใหผูที่สนใจเขาไป
ศึกษา   
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6.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

บุคลากรของวิทยาลัยไดนําองคแความรู  เรื่องกลองยาวสุโขทัย  ไปถายทอดใหแกนักเรียน  นักศึกษา
ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
 

7.  การเรียนรู ้

คณะกรรมการการจัดการความรู  ไดจัดกิจกรรมการบริการวิชาการใหแกชุมชน  โดยใหบุคลกรของ
วิทยาลัยที่นําองคแความรูเรื่อง  กลองยาวสุโขทัยถายทอดใหแกนักเรียนนักศึกษาแลว  ใหนักเรียนนักศึกษาได
ลงพ้ืนที่โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองเพ่ือไปสอนใหนักเรียนในชุมชนสามารถรํากลองยาวสุโขทัยได  คอยติดตาม
ประเมินผล การนําความรูที่ไดไปใชประโยชนแ 

จากการที่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยไดนําองคแความรู ในเรื่องทารําและมือกลองออกไป
ถายทอดใหนักเรียนโรงเรียนในชุมชน  และไดติดตามผลการนําการรํากลองยาวสุโขทัยไปใชประโยชนแ  พบวา
โรงเรียนไดนํานักเรียนกลุมที่ไดรับการถายทอดองคแความรูไปแสดงในงานแหเทียนพรรษา  

 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การจัดการความรู เรื่อง กลองยาวสุโขทัย  เปๅนการจัดการความรูดานภูมิปใญญาทองถิ่น ซึ่งมี
วัตถุประสงคแดังนี้ 
 1.  เพ่ือรวบรวมมือกลอง  เพลงปีๆ  และทารํา  กลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอมศรีวิไล   
 2.  เพ่ืออนุรักษแ  สืบสาน  เผยแพร  มือกลอง  เพลงปีๆ  และทารํา  กลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอม
ศรีวิไล   
 

ผลการด าเนินงาน 
 จากวัตถุประสงคแในการจัดการความรูเรื่อง  กลองยาวสุโขทัย  มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
 
1.  เพื่อรวบรวมมือกลอง  เพลงปี่  และท่าร า  กลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอมศรีวิไล   

 กลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอมศรีวิไล  เปๅนคณะกลองยาวที่เปๅนที่นิยมของจังหวัดสุโขทัย   มือ
กลองจะเปๅนมือกลองที่ประดิษฐแขึ้นโดยนายทองหลอม  ซึ่งเปๅนเจาของคณะ มือกลองจะแยกประเภทออกเปๅน
มือกลองสําหรับโหมโรง  และมือกลองที่ใชประกอบทารํา  มือกลองที่ใชโหมโรงจะเปๅนมือกลองที่ใชตีกอนการ
แสดง  เปรียบเหมือนเปๅนการไหวครู  อีกนัยหนึ่งเพ่ือเปๅนการตรวจสอบความพรอมของเครื่องดนตรีและเปๅน
การอบอุนรางกาย   

 สําหรับมือกลองที่ใชในการโหมโรง ซึ่งเปๅนการบรรเลงกอนที่จะมีการรํา  มือกลองจะเรียกเปๅนไม  จะ
ไมมีชื่อเรียกมือกลอง  จะเรียกตามจํานวนมือกลองที่ใช  เชน  ในการโหมโรงจะใชมือกลองทั้งหมด  16  ไม  ก็
จะเรียกมือกลองที่ใชตีเปๅนมือแรกวา  ไม 1 มือกลองที่ตีเปๅนมือที่  2  ก็จะเรียกไม 2  จะเรียกอยานี้ไปจนหมด
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มือกลองที่ใชตีในการโหมโรง  มือกลองที่ใชในการ โหมโรงจะมีทั้งหมด  16  ไม  สําหรับเพลงปีๆที่ใชจะเปๅน
เพลงที่มีลักษณะเปๅนการดน  และใชเพลงลูกทุงเปๅนสวนใหญ 
 

ตัวอย่างมือกลองที่ใช้ในการโหมโรง 
 

โหมโรงกลองชุดใหญ่ 
ปี่ขึ้น  กลองยาวรัว  3  ลา 

 

ไม 1 ไมข้ึน   3  รอบ 
- - - ปฺะ - - -  เพิ่ง - - - ปฺะ - - -  เพิ่ง - ปฺะ -เพิ่ง - ปฺะ -เพิ่ง - ปฺะ -เพิ่ง - ปฺะ-เพิ่ง 

ไม 2 
- - -  เพิ่ง - - -  เพิ่ง - - -  เพิ่ง - - -  เพิ่ง - - -  เพิ่ง - - -  เพิ่ง - - -  เพิ่ง - - -  เพิ่ง 

 
ไม 3 

- - - ปฺะ - - -  เพิ่ง - - -  ปฺะ - - -  เพิ่ง - - - ปฺะ - - -  เพิ่ง - - - ปฺะ - - -  เพิ่ง 

 
- - - ปฺะ - - -  เพิ่ง - - -  ปฺะ - - -  เพิ่ง - - - ปฺะ - - -  เพิ่ง - - - ปฺะ - - -  เพิ่ง 

  
นอกจากมือกลองที่ใชในการโหมโรงแลว  ยังมีมือกลองที่ใชตีประกอบทารํา  ซึ่งจะมีมือกลองสําหรับ

รําไหวครู  มีมือกลองทั้งหมด 6 ไม รําหมูชายมี  20  ไม  รําลอหญิงมี  22 ไม       รําหมูชายหญิงมี 24 ไม  
นอกจากนี้จะมีมือกลองที่ใชในการรัว และการบาก 
 
ตัวอย่าง  

 
ลูกกลองในจังหวะรัว 

 
- - -  ปฺะ - - -  เพิ่ง -เพิ่ง-เพิ่ง -เพิ่ง-เพิ่ง -เพิ่ง-เพิ่ง -เพิ่ง-เพิ่ง -เพิ่ง-เพิ่ง -เพิ่ง-เพิ่ง 

  
ลูกกลองในจังหวะบาก 

 
-ปฺะ-เพิ่ง -เพิ่ง -เพิ่ง -ปฺะ-เพิ่ง -เพิ่ง-บอม -เพิ่ง-บอม -เพิ่ง-บอม -เพิ่ง-บอม -เพิ่ง-บอม 
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ทารํากลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอมศรีวิไล  จะเปๅนทารําที่ประดิษฐแขึ้นโดยนาย ทองหลอม ซึ่งจะมี
ลักษณะทารําที่ไมเหมือนกับทารํากลองยาวของกลองยาวคณะอื่น  ซึ่งแบงเปๅนหมวดหมูดังนี้  
 1.  โหมโรงกลองยาวชุดใหญ 
  เพ่ือเปๅนสัญญาณในการบงบอกถึงการแสดงที่กําลังจะเริ่มขึ้นและเปๅนการเตรียมความพรอม
ใหกับนักแสดงในคณะ 
 2.  การรําไหวครู 
  เปๅนการแสดงความเคารพตอ  ครู  บุพการี  และผูมีพระคุณซึ่งไมวาจะทําการอะไรก็จะนึกถึง
ผูที่มีพระคุณท้ังหลาย  เพ่ือใหสิ่งที่ทําอยูนั้นประสบความสําเร็จและยังเปๅนการเสริมกําลังใจใหกับผูแสดงทั้งนัก
ดนตรีและผูรํา 
 3.  การรํากลองเดี่ยวและการรําลอฉาบ 
  เปๅนการแสดงความสามารถเฉพาะตัวและเทคนิคของผูแสดงในการปฏิบัติทารํา  ที่จะเรียก
ความสนใจจากผูที่มาชมการแสดงใหเปๅนที่ยอมรับจากผูอื่น 
 4.  การรําลอหญิง 
  เปๅนการแสดงลีลาทาทางของผูชายเพื่อที่จะหยอกลอและเชิญชวนใหผูหญิงออกมารายรําดวย  
ถาผูหญิงไมออกมารําดวย  ผูชายก็จะมีการทําไสยศาสตรแ  มีการหวีผม  การปะแปูง  และการลงนะที่หนาผาก  
เพ่ือที่จะทําใหผูหญิงหลงเสนหแและออกมารายรําดวย  ผูหญิงที่เหลือจะยืนปรบมืออยูดานหลัง   
 5.  การรําหมูคูชาย-หญิง 
  ผูแสดงชาย-หญิง  ทั้งหมดจะออกมารายรํา  เพ่ือแสดงลีลาทารําที่สวยงามความพรอมเพรียง  
จนจบการแสดงเพ่ือเปๅนการสรางความประทับใจใหแกผูที่มาชมการแสดง 
 6.  ทารําที่แสดงรวมกับดนตรี 
  สวนของทารําที่ใชในการแสดงรวมกับดนตรีนั้นมีกระบวนทาที่คลายกันสวนใหญจะอยูใน
ขั้นตอนของการรําหมูคูชาย-หญิง  ซึ่งการรําแตละขั้นตอนนั้นก็นําทาที่อยูในการรําหมูคูชาย-หญิง  มาใสในการ
แสดงแตละข้ันตอน  มีเพียงไมก่ีทาท่ีไมไดอยูในการรําหมูคูชาย-หญิง  ในขั้นตอนของการรําหมูชายจะมีบางทา
ที่แตกตางออกไป  เพราะเปๅนการแสดงความแข็งแรงของผูแสดงชายจึงมีทาที่ตองใชความแข็งแรงของรางกาย  
และเมื่อจะมีการเปลี่ยนทารํานักดนตรีจะตีบากเพ่ือใหผูรําทราบวากําลังจะจบกระบวนทานั้นแลว  ใหเตรียม
ตัวที่จะขึ้นทารําทาใหมตอไป  
  
2.  เพื่ออนุรักษ์  สืบสาน  เผยแพร่  มือกลอง  เพลงปี่  และท่าร า  กลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอมศรี
วิไล  

 ในการจัดการความรูเรื่องกลองยาวสุโขทัย  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ไดพิจารณาเห็นวากลองยาว
สุโขทัย  คณะทองหลอมศรีวิไล  สมควรจะไดรับการอนุรักษแ  เนื่องจากเปๅนคณะกลองยาวที่มีการสืบทอดจาก
รุนสูรุน  มีความเปๅนเอกลักษณแเฉพาะทั้งมือกลองและทารําที่ประดิษฐแขึ้นเองไดอยางเหมาะสม  งดงาม  ดังนั้น
จึงทําใหกลองยาวสุโขทัย คณะทองหลอม ศรีวิไลเปๅนที่นิยมและเปๅนที่รูจักของชุมชน  อีกทั้งกลองยาวสุโขทัย  
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คณะทองหลองศรีวิไล  เปๅนคณะที่มีผลงานเชิงประจักษแในระดับประเทศ  ดังนั้นวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจึง
เลือกที่จะอนุรักษแองคแความรูกลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอมศรีวิไล  โดยการรวบรวมมือกลอง  เพลงปีๆ  
และทารํา โดยใชกระบวนการของการจัดการความรู  

 ในการจัดการความรูเรื่อง  กลองยาวสุโขทัย  เมื่อคณะอนุกรรมการการจัดการความรูเรื่องกลองยาว
สุโขทัยไดดําเนินการรวบรวมมือกลอง  เพลงปีๆ  และทารํา  โดยนําขอมูลที่ไดมา  เขากระบวนการกลั่นกรอง
ความรู  จากนั้นจึงจัดทําเปๅนรูปเลมนํามาเผยแพรใหกับกลองยาว   คณะทองหลอมศรีวิไลเพ่ือใหนําไปใช
ประโยชนแ  นอกจากนั้นยังเผยแพรใหกับบุคลากรภาควิชานาฏศิลปและดุริยางคศิลป    เพ่ือใหบุคลากรของ
ภาควิชานาฏศิลปและดุริยางคศิลปไดนําองคแความรูนี้ไปศึกษาและถายทอดใหกับนักเรียน  นักศึกษาตอไป 
เพ่ือเปๅนการสืบสานมือกลอง  เพลงปีๆและทารํากลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอมศรีวิไล   

 หลังจากที่บุคลากรไดนําองคแความรูถายทอดใหแกนักเรียน  นักศึกษาแลว  คณะกรรมการจัดการ
ความรูไดดําเนินการพาบุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  ไปเผยแพรองคแความรูใหแกชุมชน  โดยนํานักศึกษา
ระดับปริญญาตรีปีที่ 2  ออกไปบริการวิชาการแกโรงเรียนในชุมชนของจังหวัดสุโขทัยจํานวน 1  โรงเรียน    

นอกจากนําองคแความรูไปเผยแพรโดยการออกไปบริการวิชาการแกชุมชนแลว  วิทยาลัยไดดําเนินการ
นําองคแความรูดังกลาวเผยแพรทางเว็บไซดแของวิทยาลัยเพ่ือเปๅนชองทางใหผูที่สนใจไดมีโอกาสเขาไปศึกษาอีก
ดวย 
 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 

ในการดําเนินการจัดการความรูเรื่อง  กลองยาวสุโขทัย  กอใหเกิดภูมิปใญญาทางดานศิลปวัฒนธรรมที่
สรางคุณคาใหกับสังคม   เปๅนการสงเสริม  สนับสนุนการอนุรักษแ  พัฒนา สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

กลองยาวสุโขทัยเปๅนภูมิปใญญาที่เกิดจากการประดิษฐแคิดคนของปราชญแชาวบาน  ที่ไดสั่งสม
ประสบการณแ  ความรูความชํานาญ  จนสามารถนํามาประดิษฐแเปๅนดนตรีและทารําที่ไพเราะและสวยงามได  
ปใญหาการไมมีผูสืบทอด ปใญหาเรื่องการลมหายตายจากของ  ปราชญแชาวบานจึงเปๅนปใญหาสําคัญที่ทําให
ศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ จางหายไปจากสังคมไทย 

จากการจัดการความรูเรื่อง  กลองยาวสุโขทัย  ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดคัดเลือกคณะทองหลอม
ศรีวิไลมาจัดการองคแความรูในครั้งนี้ทําใหเกิดประโยชนแตอจังหวัดสุโขทัยเปๅนอยางมาก  เพราะศาสตรแตาง ๆ 
เหลานี้ไมไดมีหนวยงานราชการใดใหความสําคัญและมาดําเนินการจัดการความรู  ดังนั้นในการจัดการความรู
ครั้งนี้จึงเปๅนการอนุรักษแสมบัติของแผนดินที่กําลังจะสูญหายใหไดรับการสืบสานและเผยแพรโดยวิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุโขทัย 

ปใจจัยที่ทําใหการจัดการความรูเรื่อง กลองยาวสุโขทัย ประสบผลสําเร็จไดนั้น คือ การไดรับการ
สนับสนุนจากผูบริหารที่เห็นความสําคัญในการจัดการความรู  คอยเปๅนแรงผลักดันใหการจัดการความรูดําเนิน
ไปไดอยางราบรื่น  ในสวนของปราชญแชาวบานนั้นไดใหการตอนรับ   ใหความรวมมือในการใหขอมูลโดยไม
ปิดบัง ทําใหไดขอมูลที่สามารถนํามาใชประโยชนแ สามารถเผยแพรใหแกชุมชนไดเปๅนอยางดี   
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นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากบุคลากรของวิทยาลัยที่ชวยกันสืบสานองคแความรูเรื่องกลองยาว
สุโขทัยของคณะทองหลอมศรีวิไลและนําออกไปบริการวิชาการใหแก โรงเรียน ในชุมชนจังหวัดสุโขทัย ซึ่ง
โรงเรียนในชุมชนก็ใหความรวมมือที่จะใหโรงเรียนเปๅนหนวยรับบริการ สิ่งเหลานี้จึงเปๅนปใจจัยใหการจัดการ
ความรูครั้งนี้ประสบความสําเร็จไปดวยดี      

แตในการทํางานก็ยอมมีปใญหาและอุปสรรคแซึ่งปใญหาและอุปสรรคแในการจัดการความรู   เรื่องกลอง
ยาวสุโขทัย  คือ  ในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลจะไมสามารถลงพ้ืนที่เก็บขอมูลไดหลายครั้งเพราะปราชญแ
ชาวบานตองประกอบอาชีพและตองหยุดงานมาใหสัมภาษณแ จึงตองใชเวลาในการใหสัมภาษณแและการสาธิต
อยางเรงรีบ จึงเปๅนเหตุใหขอมูลบางสวนไมสมบูรณแเทาที่ควร   

แนวทางแกไข  คือ  ไดใชวิธีการสัมภาษณแทางโทรศัพทแเพ่ิมเติม  เพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณแ  
นอกจากนั้นไดศึกษาขอมูลบางสวนจากเอกสาร  และจากงานวิจัยประกอบกันกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแ   

สรุป 
การจัดการความรูดานภูมิปใญญาทองถิ่น  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดใชประเด็นยุทธศาสตรแของ

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่วา  สงเสริม  สนับสนุนการอนุรักษแพัฒนา  สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  
โดยมีเปูาประสงคแเพ่ือใหวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดเปๅนแหลง  วิทยบริการดานนาฏศิลป  ดนตรี  สามารถ
ใหบริการองคแความรูสูสังคม 

จากประเด็นยุทธศาสตรแดังกลาววิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจึงไดคนหาความรูโดยพิจารณาวาจังหวัด
สุโขทัยมีวัฒนธรรมดานใดที่มีความโดดเดน  เปๅนเอกลักษณแของจังหวัดสุโขทัย  และกําลังจะเลือนหายไปจาก
สังคมของจังหวัดสุโขทัย  จึงไดคัดเลือกกลองยาวสุโขทัยมาเปๅนประเด็นในการจัดการความรูในครั้งนี้   โดย
เลือกคณะกลองยาวที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการจัดการความรูไดกําหนดขึ้นคือ  เปๅนคณะกลองยาวที่มี
การสืบทอดจากรุนสูรุน  เปๅนที่รูจักของชุมชน  และมีผลงานระดับประเทศ  คณะกรรมการจัดการความรูจึงได
คัดเลือกกลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอมศรีวิไล  ซึ่งเปๅนคณะกลองยาวที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด 

จากภูมิปใญญาทองถิ่นนํามาผานกระบวนการจัดการความรู  จึงทําใหเกิดองคแความรูที่ทรงคุณคา  ซึ่ง
เปๅนความสําเร็จในเรื่องการอนุรักษแภูมิปใญญาทองถิ่น  จากนั้นวิทยาลัยจึงนําองคแความรูนี้มาทําการสืบสานให
เกิดตนกลาแหงวัฒนธรรม  โดยใชบุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  ของวิทยาลัยทําหนาที่เปๅนผูสืบสานองคแ
ความรูของกลองยาวสุโขทัย  คณะทองหลอมศรีวิไล  จากการอนุรักษแ  สืบสาน  มาสูการเผยแพร  วิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัยไดใชการบริการวิชาการมาเปๅนกระบวนการใหองคแความรูของกลองยาวสุโขทัย  คณะทอง
หลอมศรีวิไล  แพรไปสูชุมชนโดยใชโรงเรียนในชุมชนของจังหวัดสุโขทัยเปๅนเครื่องมือในการเผยแพรองคแ
ความรูในครั้งนี้   

จากระบวนการตาง ๆ ดังกลาว  ทําใหวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประสบความสําเร็จและบรรลุตาม
ประเด็นยุทธศาสตรแที่วา  สงเสริม  สนับสนุนการอนุรักษแพัฒนา  สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ซึ่ง
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจะเปๅนองคแกรที่เปๅนแหลงวิทยบริการดานนาฏศิลป  ดนตรี  ที่สามารถใหบริการองคแ
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ความรูสูสังคม  โดยจะพัฒนาเปๅนแหลงวิทยบริการที่มีจํานวน   ภูมิปใญญาทางศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป  
ดนตรี  ที่นํามาจัดการความรูเพื่อสรางคุณคาใหแกสังคมมากท่ีสุดในระดับภาคเหนือตอไปในอนาคต        
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ทักษะการวาดเส้น 
Sketching heel skill 

สุทธาสินียแ  สุวุฒโฑ 
คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
E-mail: golf_donkey@hotmail.com 

 

บทสรุป 
การจัดการความรู ดานการเรียนการสอนของคณะศิลปวิจิตร องคแความรู ชื่อเรื่อง ทักษะการวาดเสน

โดยการกําหนดหัวขอสืบเนื่องจากปใญหาและอุปสรรคแในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะฯ ที่มีการ
รับนักศึกษาเขาศึกษาตอจากสถานศึกษาหลายแหลง ทั้งจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ซึ่งทําใหมีปใญหาในการจัดการเรียนการสอน คือ ระดับพ้ืนฐานความรูความเขาใจในทักษะดาน
ศิลปะเบื้องตน เชน การวาดเสน มีความเหลื่อมล้ํากัน จึงคิดวาการเก็บองคแความรู โดยกําหนดชื่อเรื่อง“ทักษะ
การวาดเสน”จะเปๅนประโยชนแในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งชวยใหปรับพ้ืนฐานทางศิลปะใหนักศึกษาใหมมี
ระดับความรูและทักษะดานศิลปะเบื้องตนที่ดีขึ้น โดยกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมการเก็บองคแความรู
ชื่อเรื่อง“ทักษะการวาดเสน” จํานวน 5 หัวขอ คือ 1.การวาดเสนหุนนิ่งรูปทรงเรขาคณิต เทคนิคดินสอดํา EE 
2.การวาดเสนหุนนิ่ง เทคนิคดินสอดํา EE 3.การวาดเสนใบหนาคน เทคนิคดินสอดํา EE 4.การวาดเสนใบหนา
คน เทคนิคสีชอลแค (Pastel) และ 5.การวาดเสนคนเต็มตัว (Figure) เทคนิคดินสอเกรยอง ซึ่งผูถายทอด องคแ
ความรูเปๅนคณาจารยแที่สอนในรายวิชาวาดเสนของคณะศิลปวิจิตรที่มีความเชี่ยวชาญในเทคนิควิธีการ การเก็บ
ขอมูลโดยใชวิธีการบันทึกเทปวีดีโอ การอัดเสียงบรรยาย และการถายภาพขั้นตอนเปๅนเครื่องมือ ซึ่งเมื่อไดองคแ
ความรูดังกลาวแลวในชวงปลายเดือนพฤษภาคม 2559 คณะกรรมการจึงไดเผยแพรใหแกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
และนักศึกษาที่สนใจ ตลอดจนเครือขายสถานศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  คือ วิทยาลัยชางศิลป
สุพรรณบุรี และวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช ในรูปแบบดีวีดี และหนังสือบันทึก  องคแความรูชื่อเรื่อง 
“ทักษะการวาดเสน” โดยหวังเปๅนอยางยิ่งวาการเก็บองคแความรูครั้งนี้นักศึกษาและผูสนใจจะนําความรูที่ได
ครั้งนี้ไปใชประโยชนแตอการเรียนการสอน ซึ่งคณะกรรมการไดเตรียมผลิตองคแความรูดังกลาวในรูปแบบดีวีดี
เพ่ิมเติมและคาดวาจะเผยแพรไปยังสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนผูสนใจ เพ่ือขยายผลและตอยอด
ตอไป 

 

ค าส าคัญ: ทักษะการวาดเสน 
 

Summary  

Knowledge management for teaching in The Faculty of Fine Art, knowledge, title, 
drawing skill by assigning topic relating to the problem and difficulty in teaching bachelor 
level for existing faculties. The admission in many education institutions including secondary 
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and vocational Educational institutes, which creates problem in teaching preparation is the 
basic level of knowledge and understanding in elementary art skill such as the drawing 
occurred unequal status. This might think that saving the knowledge by assigning title 
“drawing skill" will be the benefit for teaching, which helps adjusting the foundation of art 
for new students to have better knowledge level and skill in basic art. By determining the 
guidelines for activities and keeping title knowledge “drawing skill” total of 5 titles which are 

1. Drawing Still life “The geometric shaped” with EE pencil 2. Drawing Still life with EE 
pencil 3. Drawing Portrait with EE pencil 4. Drawing a Portrait with pastel pencils and 5. Full 
figure of human drawing with crayons, which the knowledge communicants are teachers 
who teach in drawing subject from The Faculty of Fine Art which have profession in 
technique, method and information collecting by making video recording, voice recording on 
lecture and taking photos step by step as tools. Gathering all knowledge above, in late May 
2016, the committee has introduced them to the freshman students and other grade 
students and the also the institute network in Bundit Patanasilapa Institutes, which are 
Suphanburi College of Fine Arts, Nakhon Sri Thammarat College of Fine Arts in DVDs and 
memo books. Knowledge title " drawing skill " which hopefully collecting this knowledge, the 
students and other persons will bring this obtained knowledge to use in the future, which 
the committee has produced the above knowledge in the form of DVDs additionally and 
expect that it will be spreading through educational institutions and also other persons who 
are interested in order to magnify an outcome and also to the near future.  
 

บทน า 
การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เห็นความสําคัญตอ

การเรียนการสอนของทุกสาขาวิชาที่นักศึกษาตองมีความรู ความเขาใจทางดานทฤษฎีและปฏิบัติในการ
สรางสรรคแการวาดเสนซึ่งเปๅนความรูพ้ืนฐานที่สําคัญอยางยิ่งในการเรียนการสอนทางดานศิลปกรรม สืบเนื่อง
การรับนักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะฯที่รับจากสถานศึกษาหลายแหลงทั้งจากโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ซึ่งมีปใญหาและอุปสรรคแในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะฯ   
คือ ระดับพ้ืนฐานความรูความเขาใจในทักษะดานศิลปะเบื้องตนของนักศึกษา เชน การวาดเสน มีทักษะที่มีความ
เหลื่อมล้ําและแตกตางกัน คณะกรรมการจึงคิดวาการเก็บองคแความรู โดยกําหนดเรื่อง “ทักษะการวาดเสน”   
จะเปๅนประโยชนแในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งองคแความรูนี้จะสามารถชวยปรับพ้ืนฐานความรู ความเขาใจ
ทางศิลปะใหแกนักศึกษาใหม ทําใหมีระดับความรูและความเขาใจในทักษะดานศิลปะการวาดเสนที่ดีขึ้นได   
โดยกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมการเก็บองคแความรูชื่อเรื่อง “ทักษะการวาดเสน” จํานวน 5 หัวขอ คือ 
1.การวาดเสนหุนนิ่งรูปทรงเรขาคณิต เทคนิคดินสอดํา EE 2.การวาดเสนหุนนิ่ง เทคนิคดินสอดํา EE  3.การ
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วาดเสนใบหนาคน เทคนิคดินสอดํา EE 4.การวาดเสนใบหนาคน เทคนิคสีชอลแค (Pastel) และ 5.การวาดเสน
คนเต็มตัว (Figure) เทคนิคดินสอเกรยอง  

การเก็บองคแความรูดังกลาวผูถายทอดเปๅนคณาจารยแผูสอนรายวิชาวาดเสนของคณะศิลปวิจิตรที่มี
ความเชี่ยวชาญในเทคนิควิธีการ กระบวนการสรางการแสวงหาความรูและการเก็บขอมูล โดยใชวิธีการบันทึก
เทปวีดีโอ การอัดเสียงบรรยาย และการถายภาพขั้นตอนการสรางสรรคแผลงานเปๅนเครื่องมือ ซึ่งเมื่อไดจัดเก็บ
องคแความรูดังกลาวแลวในชวงปลายเดือนพฤษภาคม 2559 คณะกรรมการจึงไดเผยแพรในรูปแบบดีวีดี และ
หนังสือบันทึกองคแความรูชื่อเรื่อง“ทักษะการวาดเสน” ใหแกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในโครงการปรับพ้ืนฐาน
นักศึกษาใหม ปีการศึกษา 2559 และผูสนใจ โดยผูสอนนําองคแความรูไปประกอบกับการสอนในโครงการปรับ
พ้ืนฐาน ตลอดจนเผยแพรใหแกหนวยงานในเครือขายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คือ วิทยาลัยชางศิลป
สุพรรณบุรี และวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราชรับชม ซึ่งการนําไปใชประโยชนแไดรับการตอบรับในเกณฑแที่ดี
และจะนําองคแความรูที่ไดไปใชประโยชนแตอการเรียนการสอนตอไป 

 

วิธีการด าเนินงาน 
โดยไดดําเนินตามกระบวนการจัดการความรูอยางละเอียด 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.กระบวนการคนหาความรู และตั้งหัวขอองคแความรูที่จะศึกษา  คณะกรรมการการจัดการความรู 
ดานการเรียนการสอน ไดจัดประชุมวางแผนการดําเนินงานในชวงเดือนพฤศจิกายน 2558 เพ่ือทําการระดม
ความคิดเห็น เพื่อแสวงหาองคแความรู โดยแสดงทัศนคติ และประสบการณแรวมกันวาจะจัดการความรู ดานการ
เรียนการสอนในหัวขออะไร และสรุปชื่อเรื่องคือ“ทักษะการวาดเสน” 

2.กระบวนการสรางและแสวงหาความรู โดยคณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือหาขอมูลในการแสวงหา
องคแความรู โดยคัดเลือกผูถายทอดความรูซึ่งเปๅนอาจารยแผูสอนในรายวิชาวาดเสนของคณะศิลปวิจิตร ซึ่งแตละ
ทานมีความรู ความสามารถทางดานศิลปะ เปๅนผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการทางดานศิลปะที่มีผลงานทาง
ศิลปะการวาดเสนเปๅนที่ยอมรับ  ในการเก็บขอมูลองคแความรูดานทักษะการวาดเสน ไดกําหนดการจัดเก็บ
ขอมูลในกระบวนการสรางและแสวงหาความรู แบงเปๅนจํานวน 5 หัวขอ โดยใหฝุายเลขานุการฯ ทําการจด
บันทึกถึงประสบการณแและทัศนคติ ในการสรางสรรคแผลงานเทคนิคการวาดเสนของผูถายทอดแตละทาน และ
บันทึกวีดีทัศนแ รวมถึงบันทึกเปๅนภาพถายข้ันตอนการสรางสรรคแผลงาน โดยกําหนดการเก็บขอมูลกระบวนการ
สรางและแสวงหาความรู แบงเปๅน 5 หัวขอ ดังนี้ คือ  
 

1) หัวขอ“ทักษะการวาดเสนภาพใบหนาคน เทคนิคสีชอลแค (Pastel)” โดย อาจารยแเดน หวานจริง 
ในวันที่ 24 กุมภาพันธแ 2559   

2) หัวขอ“ทักษะการวาดเสนภาพหุนนิ่งรูปทรงเรขาคณิต เทคนิคดินสอดํา EE” โดย รศ.ศุภชัย สุกขี
โชติ ในวันที่ 3 มีนาคม 2559  
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ภาพการบันทึกวีดีทัศน์และบนัทกึภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ภาพการบันทึกวีดีทัศนแและบันทึกภาพขั้นตอนการสรางสรรคแผลงาน 
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3) หัวขอ“ทักษะการวาดเสนภาพใบหนาคน เทคนิคดินสอดํา EE” โดย อาจารยแกิตติ บุญมี ในวันที่ 3 
มีนาคม 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพการบันทึกวีดีทัศนแและบันทึกภาพขั้นตอนการสรางสรรคแผลงาน 
 



528 
 

4) หัวขอ“ทักษะการวาดเสนภาพคนเต็มตัว (Figure) เทคนิคดินสอเกรยอง” โดย อาจารยแจีระชน บุญ
มาก ในวันที่ 8 มีนาคม 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการบันทึกวีดีทัศนแและบันทึกภาพขั้นตอนการสรางสรรคแผลงาน 
 
5) หัวขอ“ทักษะการวาดเสนภาพหุนนิ่ง เทคนิคดินสอดํา EE” โดย อาจารยแณัฐวุฒิ แตงวัฒนไพบูลยแ 

ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ภาพการบันทึกวีดีทัศนแและบันทึกภาพขั้นตอนการสรางสรรคแผลงาน 
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3.กระบวนการจัดความรูใหเปๅนระบบ การเก็บขอมูลกระบวนการสรางและแสวงหาความรู  ชื่อเรื่อง 
ทักษะการวาดเสน โดยแบงเปๅน 5 หัวขอ คือ 1) หัวขอ“ทักษะการวาดเสนภาพใบหนาคน เทคนิคสีชอลแค 
(Pastel)” โดย อาจารยแเดน หวานจริง ในวันที่ 24 กุมภาพันธแ 2559 2) หัวขอ“ทักษะการวาดเสนภาพหุนนิ่ง
รูปทรงเรขาคณิต เทคนิคดินสอดํา EE” โดย รศ.ศุภชัย สุกขีโชติ ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 3) หัวขอ“ทักษะการ
วาดเสนภาพใบหนาคน เทคนิคดินสอดํา EE” โดย อาจารยแกิตติ บุญมี ในวันที่ 3 มีนาคม 2559  4) หัวขอ
“ทักษะการวาดเสนภาพคนเต็มตัว (Figure) เทคนิคดินสอเกรยอง” โดย อาจารยแจีระชน บุญมาก ในวันที่ 8 
มีนาคม 2559 และ5) หัวขอ“ทักษะการวาดเสนภาพหุนนิ่ง เทคนิคดินสอดํา EE” โดย อาจารยแณัฐวุฒิ แตง
วัฒนไพบูลยแ ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ซึ่งฝุายเลขานุการฯไดทําการจดบันทึกถึงประสบการณแและทัศนคติ 
และบันทึกวีดีทัศนแ ในการสรางสรรคแผลงานเทคนิคการวาดเสนของผูถายทอดแตละทาน เพ่ือนํามาจัดทํา
หนังสือบันทึกองคแความรูเรื่อง“ทักษะการวาดเสน”ในแตละหัวขอ และตัดตอลงดีวีดี  โดยคณะกรรมการมีการ
จัดประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดเก็บองคแความรูดังกลาว ซึ่งไดพิจารณาเรียงลําดับความสําคัญจากการเก็บขอมูล
องคแความรูทักษะการวาดเสนเพ่ือความเขาใจตอการเรียนรูจากการวาดเสนตั้งแตพ้ืนฐานไปจนถึงการวาดเสน
ขั้นสูง และนํามาเรียงลําดับเพ่ือตัดตอลงดีวีดีและใชในการเผยแพร ดังนี้   

1. การวาดภาพหุนนิ่งรูปทรงเรขาคณิต เทคนิคดินสอดํา EE โดย รศ.ศุภชัย สุกขีโชติ  
2. การวาดภาพหุนนิ่ง เทคนิคดินสอดํา EE โดย อาจารยแณัฐวุฒิ แตงวัฒนไพบูลยแ  
3. การวาดภาพใบหนาคน เทคนิคดินสอดํา EE โดย อาจารยแกิตติ บุญมี 
4. การวาดภาพใบหนาคน เทคนิคสีชอลแค (Pastel) โดย อาจารยแเดน  หวานจริง 
5. การวาดภาพคนเต็มตัว (Figure) เทคนิคดินสอเกรยอง โดย อาจารยแจีระชน บุญมาก 
4.กระบวนการประมวลและกลั่นกรองความรู คณะกรรมการการจัดการความรู ดานการเรียนการสอน 

ไดจัดการประชุมเพ่ือเปๅนการสรุปการจัดทํารายงานการรวบรวมการจัดการองคแความรู รวมถึงการจัดทําขอมูล
ลงสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบดีวีดี ซึ่งเมื่อฝุายเลขานุการฯไดจดบันทึกขอมูลจากองคแความรูที่ไดจากผูถายทอด   
แตละทาน รวมถึงไดตัดตอวีดีทัศนแการสรางสรรคแแตละหัวขอเสร็จเรียบรอยแลว จึง ไดนําเสนอให
คณะกรรมการฯพิจารณาตรวจสอบขอมูลความถูกตองของการเก็บองคแความรูเรื่องทักษะการวาดเสน จํานวน 
5 หัวขอ ซึ่งแตละหัวขอเปๅนเทคนิควิธีการตางๆเกี่ยวกับทักษะการวาดเสน  คณะกรรมการแตละทานได
ถายทอดประเด็นความรูที่สําคัญอยางละเอียด รวมถึงแสดงขอเสนอแนะที่เปๅนประโยชนแเพ่ือใชในการจัดทํา
ขอมูลองคแความรู เพ่ือความเขาใจในการรับชม  
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ภาพจากดีวีดีบันทึกองคแความรูช่ือเรื่อง“ทักษะการวาดเสน” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพจากดีวีดีบันทึกองคแความรูชื่อเรื่อง “ทักษะการวาดเสน”  
หัวขอการวาดภาพหุนนิ่งรปูทรงเรขาคณิต เทคนิคดินสอดํา EE โดย รศ.ศุภชัย สุกขโีชต ิ

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจากดีวีดีบันทึกองคแความรูช่ือเรื่อง “ทักษะการวาดเสน”  
หัวขอการวาดภาพหุนนิ่ง เทคนิคดินสอดํา EE โดย อาจารยแณัฐวุฒิ แตงวัฒนไพบูลยแ 
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ภาพจากดีวีดีบันทึกองคแความรูช่ือเรื่อง “ทักษะการวาดเสน”  
หัวขอการวาดภาพใบหนาคน เทคนิคดินสอดํา EE โดย อาจารยแกิตต ิบุญม ี

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

ภาพจากดีวีดีบันทึกองคแความรูช่ือเรื่อง “ทักษะการวาดเสน”  
หัวขอวาดภาพใบหนาคน เทคนิคสีชอลแค (Pastel) โดย อาจารยแเดน  หวานจริง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพจากดีวีดีบันทึกองคแความรูช่ือเรื่อง “ทักษะการวาดเสน”  

หัวขอการวาดภาพคนเต็มตัว (Figure) เทคนิคดินสอเกรยอง โดย อาจารยแจรีะชน บุญมาก 
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ภาพหนาปกหนังสือบันทึกองคแความรูช่ือเรื่อง“ทักษะการวาดเสน” จํานวน 5 หัวขอ 
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5.กระบวนการเขาถึงองคแความรู ในชวงปลายเดือนพฤษภาคม 2559 คณะกรรมการกําลังดําเนินการ
สงรายงานองคแความรูใหคณาจารยแผูสอนในคณะศิลปวิจิตร เพ่ือเผยแพรและจัดเก็บองคแความรูดังกลาว ใน
หองสมุด และระบบอินเตอรแเน็ตเว็บไซตแของคณะฯ   

 

6.กระบวนการแบงปใน และแลกเปลี่ยนองคแความรู ในชวงตนเดือนมิถุนายน 2559 คณะกรรมการได
รายงานองคแความรูโดยเผยแพรองคแความรูดังกลาวในรูปแบบดีวีดี และหนังสือบันทึกองคแความรูหัวขอ“ทักษะ
การวาดเสน” ใหแกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม ปีการศึกษา 2559 โดยอาจารยแ
ผูสอนนําองคแความรูไปประกอบกับการสอนในโครงการปรับพ้ืนฐาน ตลอดจนไดเผยแพรใหแกสถานศึกษา
หนวยงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คือ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช    
ซ่ึงเปๅนเครือขาย โดยไดรับการตอบรับที่ดีในการนําไปใชประโยชนแ  

จากการแบงปใน และแลกเปลี่ยนองคแความรูแกหนวยงานเครือขายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 2 
หนวยงาน ไดรับความคิดเห็นในการนําไปใชประโยชนแ ดังนี้ 

“ได้รับมอบ ดีวีดี การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ชื่อเรื่อง ทักษะการวาดเส้น ของ
คณะศิลปวิจิตร ซึ่งมีประโยชน์ต่อการปูพ้ืนฐานทางการเรียนด้านศิลปะของนักเรียนระดับปวช. และ
นักศึกษาระดับ ปวส. ขณะเดียวกันก็มีประโยชน์ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนภายใน
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ซึ่งน าไปใช้เป็นสื่อการสอนและพัฒนาสื่อการสอนต่อไป” นายชู
เกียรติ สุทิน : รองผูอํานวยการฝุายวิชาการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช   

     

“ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ซึ่งเกิดจากคนไทยเป็นผู้เผยแพร่ตามสื่อต่างๆนั้นยังมีไม่มาก
นัก เมื่อเทียบกับข้อมูลจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในขั้นตอนของการวาดภาพ ซึ่งผู้ชมจะได้ดูและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้  การจัดท า km เรื่องทักษะการวาดเส้น ของคณะศิลปวิจิตร จึงเหมือนเป็น
ความรู้ที่ดีที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องทักษะ เพราะขั้นตอนการวาดเส้นใน km ชุดนี้
เกิดจากครูอาจารย์ผู้ช านาญและมีทักษะด้านวาดเส้น รวมทั้งประสบการฺณ์ที่แตกต่างจะเป็นความรู้ได้
อย่างดีกับผู้ต้องการฝึกฝนการวาดเส้น.” นายวิศิษฐแ  พิมพิมล : ครูชํานาญการพิเศษวิทยาลัยชางศิลป
สุพรรณบุรี     
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ภาพคณบดีคณะศิลปวิจิตรสงมอบองคแความรู ดานการเรียนการสอน หัวขอ“ทักษะการวาดเสน” 
ในรูปแบบดีวีดีเพื่อเผยแพรใหแกทางวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 1 แผน  

และวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี จํานวน 1 แผน 
 
 

7.การเรียนรู คณะกรรมการกําลังดําเนินการนําความรูที่ไดไปใชในการบูรณาการความรูประกอบการ
เรียนการสอนในโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม ปีการศึกษา 2559 และรายวิชา วาดเสน 1 และวาดเสน 2 
ซึ่งผลที่เกิดจากการเรียนรูทําใหนักศึกษาใหม ปีการศึกษา 2559 มีการพัฒนาทางดานทักษะฝีมือที่ดีขึ้นดูจาก
ผลคะแนนในการเรียนการสอน รายวิชาวาดเสน 1 
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ภาพการเรียนการสอนโครงการปรบัพ้ืนฐานนักศึกษาใหม ปีการศึกษา 2559 
 

 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู ดานการเรียนการสอนของคณะศิลปวิจิตร องคแความรู ชื่อเรื่อง ทักษะการวาดเสน

โดยคณะกรรมการการจัดการความรูไดจัดเก็บองคแความรูดังกลาวตามขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู    
อยางละเอียด 7 ขั้นตอน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงในชวงปลายเดือนพฤษภาคม 2559 คณะ
กรรมการฯ จึงไดประมวลผลองคแความรูที่ไดรับและเผยแพรในรูปแบบดีวีดี และหนังสือบันทึกองคแความรูชื่อ
เรื่อง“ทักษะการวาดเสน” ซึ่งเผยแพรแกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม ปีการศึกษา 
2559 และผูสนใจรับชม โดยผูสอนนําองคแความรูไปประกอบกับการสอนในโครงการปรับพ้ืนฐาน ตลอดจน
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เผยแพรใหแกหนวยงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คือ วิทยาลัยชางศิลปะสุพรรณบุรี และวิทยาลัยชางศิลป
นครศรีธรรมราช เพ่ือนําไปใชประโยชนแตอไปนั้น มีผลการตอบรับที่ดีในการนําไปใชประโยชนแตอการเรียนรู  
โดยหวังเปๅนอยางยิ่งวาจะนําองคแความรูที่ไดนี้ไปใชในการบูรณาการความรูประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชา วาดเสน 1 และวาดเสน 2 ซึ่งจะเกิดประโยชนแตอนักศึกษาและผูสนใจตอไป 
 

สรุป 
การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เห็นความสําคัญ  

ตอการเรียนการสอนของนักศึกษาที่จะตองมีความรู ความเขาใจทางดานทฤษฎีและปฏิบัติในการสรางสรรคแ
การวาดเสนซึ่งเปๅนความรูพ้ืนฐานที่สําคัญอยางยิ่งในการเรียนการสอนทางดานศิลปกรรม สืบเนื่องจากการรับ
นักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะฯที่รับจากสถานศึกษาหลายแหลง ทั้งจากโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ซึ่งมีปใญหาและอุปสรรคแในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะฯ  
คือ ระดับพ้ืนฐานความรูความเขาใจในทักษะดานศิลปะเบื้องตนของนักศึกษา เชน การวาดเสน มีทักษะที่เหลื่อมล้ํา
และแตกตางกัน คณะกรรมการการจัดการความรู ดานการเรียนการสอนของคณะศิลปวิจิตร จึงประชุมสรุป
องคแความรู ชื่อเรื่อง ทักษะการวาดเสน และคิดวาการเก็บองคแความรูดังกลาวจะเปๅนประโยชนแในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งชวยใหปรับพ้ืนฐานทางศิลปะใหนักศึกษาใหมมีระดับความรูและทักษะดานศิลปะเบื้องตนที่ดี
ขึ้น โดยกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมการเก็บองคแความรูชื่อเรื่อง“ทักษะการวาดเสน” จํานวน 5 หัวขอ 
คือ 1.การวาดเสนหุนนิ่งรูปทรงเรขาคณิต เทคนิคดินสอดํา EE 2.การวาดเสนหุนนิ่ง เทคนิคดินสอดํา EE 3.การ
วาดเสนใบหนาคน เทคนิคดินสอดํา EE 4.การวาดเสนใบหนาคน เทคนิคสีชอลแค (Pastel) และ5.การวาดเสน
คนเต็มตัว (Figure) เทคนิคดินสอเกรยอง ซึ่งผูถายทอดองคแความรูเปๅนคณาจารยแที่สอนในรายวิชาวาดเสนของ
คณะศิลปวิจิตรที่มีความเชี่ยวชาญในเทคนิควิธีการ การเก็บขอมูลโดยใชวิธีการบันทึกเทปวีดีโอ การอัดเสียง
บรรยาย และการถายภาพขั้นตอน เปๅนเครื่องมือ ซึ่งเมื่อไดองคแความรูดังกลาวแลวในชวงปลายเดือน
พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการฯจึงไดเผยแพรองคแความรูนี้ ในรูปแบบดีวีดีและหนังสือบันทึก องคแความรูชื่อ
เรื่อง“ทักษะการวาดเสน”แกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม ปีการศึกษา 2559 และ
ผูสนใจรับชม โดยผูสอนนําองคแความรูไปประกอบกับการสอนในโครงการปรับพ้ืนฐาน ตลอดจนเผยแพรใหแก
หนวยงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซึ่งนักศึกษาผูรับชมและหนวยงานเครือขายใหการตอบรับในเกณฑแที่ดี
และจะนําองคแความรูที่ไดไปใชประโยชนแตอการเรียนการสอนตอไป 
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กลวิธีการเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง ตามแนวทางศิลปินต้นแบบ ครูนัฐพงศ์  โสวัตร 
The performance art of solo on two Ranat Ek 

 based on the style of master artist Khru Natapong Sowat 
นิตยา รูสมัย 

คณะศิลปนาฏดุริยางคแ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
E-mail: ranadjiw@gmail.com 

 

บทสรุป 

ภาควิชาดุริยางคศิลป คณะศิลปนาฏดุริยางคแ ตระหนักถึงนโยบายของสถาบันฯ ที่วางเปูาหมายสู
ความสําเร็จไว คือ “เปๅนศูนยแกลางองคแความรูดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และทัศนศิลป ที่มีมาตรฐาน
เปๅนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ” และเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของสถาบันฯ จึงจัดทําการจัดการ
ความรูดานภูมิปใญญาทองถิ่น เรื่องกลวิธีการเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง ตามแนวทางศิลปินตนแบบ ครูนัฐพงศแ  โส
วัตร มีวัตถุประสงคแเพ่ือแสวงหา องคแความรูทีเ่กิดจากการเรียนรู การสั่งสมประสบการณแมามากกวา 55 ปี ของ
ครูนัฐพงศแ  โสวัตร ซึ่งองคแความรูตางๆ ที่ทานถายทอดใหลวนมีคุณคายิ่งสําหรับผูสนใจศึกษาดานดนตรีไทย   

องคแความรูที่ไดจากการจัดการความรู เรื่อง กลวิธีการเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง ตามแนวทางศิลปิน
ตนแบบ ครูนัฐพงศแ  โสวัตร ไดแก กระบวนการดานการฝึกทักษะ อันเปๅนสิ่งสําคัญที่ทําใหการบรรเลงมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งกระบวนการฝึกตามแนวทางของครูนัฐพงศแ  โสวัตร มีความสัมพันธแเกี่ยวเนื่องกันไปเปๅน
ลําดับขั้น ผูบรรเลงตองมีทักษะในการบรรเลงระนาดเอกรางเดียวถึงขั้นชํานาญเสียกอน จึงจะสามารถฝึก
บรรเลงระนาดเอก 2 รางได กระบวนการฝึกขั้นที่ 1 คือ ฝึกบรรเลงระนาดเอกรางเดียวจนเกิดความชํานาญ 
ประกอบดวย 1) ฝึกทานั่งและการจับไม 2) ฝึกการไลเพ่ือสะสมกําลัง และ 3) ฝึกทักษะในการบรรเลงเดี่ยว 
กระบวนการฝึกขั้นที่ 1 นี้มีความสําคัญมากเพราะเปๅนการวางรากฐานของการเริ่มเรียนระนาดเอก ดังนั้นจึง
ควรใหความสําคัญในการฝึกขั้นนี้เปๅนพิเศษ เพ่ือการวางรากฐานที่ดีในการนําไปพัฒนาฝีมือขั้นสูงคือ การเดี่ยว
ระนาดเอก 2 รางไดอยางมีประสิทธิภาพ และ กระบวนการฝึกขั้นที่ 2 คือ ฝึกบรรเลงระนาดเอก 2 ราง 
ประกอบดวย 1) ฝึกทานั่งและการจัดวางเครื่องดนตรี 2) วิธีการเลือกเครื่องดนตรีสําหรับใชบรรเลงเดี่ยว
ระนาดเอก 2 ราง และ 3) กลวิธีการบรรเลงระนาดเอก 2 ราง 

องคแความรูตางๆ ที่ไดจากการจัดการความรูในครั้งนี้มีประโยชนแอยางยิ่งตอผูที่สนใจศึกษาดานดนตรี
ไทย โดยเฉพาะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ที่มีภารกิจสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับดานดุริยางค
ศิลป ทั้งในระดับพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งองคแความรูดังกลาวหากนําไปใช
เปๅนแนวทางในการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติอยางจริงจังจะเปๅนประโยชนแอยางยิ่งตอผูเรียน นอกจากนี้ยัง
เปๅนการอนุรักษแ สืบทอด สืบสานภูมิปใญญาของไทยใหคงอยูตอไปอีกดวย 

 

ค าส าคัญ: เดี่ยวระนาดเอก 2 ราง 
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Summary  

  It is the mission of the Bunditpattansilpa Institute to be an acknowledged centre of 
excellence, both nationally and internationally, for the Thai performing and visual arts. With 
this mission in mind, the Department of Music, Faculty of Music and Drama has instigated a 
knowledge management project relating to the performance art of solo on two Ranat Ek 
based on the style of master artist Khru Natapong Sowat. The project aims to explore and 
understand his in-depth knowledge gained from over fifty-five years’ experience as a 
professional Ranat Ek player. 

The transmission of Khru Natapong Sowat’s knowledge is of great importance for 
those interested in Thai classical music. A high proficiency on the Ranat Ek is required in 
order for players to be able to proceed to playing solo on two Ranat Ek. To aid students in 
achieving the required proficiency, Khru Natapong Sowat has devised a series of practice 
stages as follows: 

Stage 1 
The first stage involves practising on a single Ranat Ek with special attention being 
paid to 1) posture and the way of holding the wooden beaters; 2) the exercises to 
increase the player’s strength; and 3) the performance practice of Ranat Ek solo. 

The importance of this first stage cannot be emphasised enough, as it is fundamental 
in providing the foundation for developing advanced Ranat Ek skills. 
Stage 2 
The second stage relates to playing solo on two Ranat Ek.  Here the performer must 
pay attention to 1) posture and the most appropriate location of the two 
instruments; 2) the choice of appropriate instruments for this type of performance; 
and 3) the performance practice of playing solo on two Ranat Ek. 

 The knowledge gained from this project is of great importance for people interested 
in learning Thai music and especially for the Bunditpattanasilpa Institute which plays a 
significant role in the training of professional musicians at different educational levels, 
namely foundation, degree and post graduate levels. This knowledge will, therefore, serve 
not only as an effective guideline in the training of professional musicians, but also as a 
valuable means of preserving and transmitting Thai musical knowledge to future generations.  

Key words:  solo on two Ranat Ek 
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บทน า 

คณะศิลปนาฏดุริยางคแ ไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต(ดนตรีไทย) สาขาวิชาดนตรี
ไทย เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถดานดุริยางคศิลปทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาควิชาฯ 
ไดวางแนวทางการเรียนการสอนตามกรอบของหลักสูตรเพื่อใหบรรลุเปูาหมายตรงตามวัตถุประสงคแที่สถาบันฯ 
ไดกําหนดไว และการจัดทําการจัดการความรูดาน ภูมิปใญญาทองถิ่นนี้ มีวัตถุประสงคแเพ่ือแสวงหาองคแความรู
อันทรงคุณคาท่ีเปๅนภูมิปใญญาที่อยูในทองถิ่น อันเกิดจากการการสั่งสมความรู จากการประสบการณแ มาบันทึก
เปๅนองคแความรูในรูปแบบของการจัดการความรู (KM) เพ่ืออนุรักษแ สืบทอด และเผยแพรใหกับผูที่มีความสนใจ 
อีกท้ังสามารถใชเปๅนแนวทางสําหรับการเรียนการสอนดานดุริยางคศิลปอีกดวย 

การจัดการความรูดานภูมิปใญญาทองถิ่นนี้ ดําเนินการศึกษาคนควาภายใตหัวขอเรื่อง กลวิธีการเดี่ยว
ระนาดเอก 2 ราง ตามแนวทางศิลปินตนแบบ ครูนัฐพงศแ  โสวัตร ซึ่งทานเปๅนผูมีความรู ความสามารถและ
เชี่ยวชาญทางดานดนตรีไทยทั้งดานทฤษฎีและดานปฏิบัติเปๅนอยางมาก โดยเฉพาะศาสตรแในเรื่องของระนาด
เอก ทานมีความรูความเขาใจทุกๆ ดานอยางถองแท ซึ่งองคแความรูตางๆ เหลานี้ทานไดรับการถายทอดจากครู
ประสิทธิ์  ถาวร ดวยสวนหนึ่ง และจากนั้นทานนําความรูที่ไดรับมาตอยอดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมโดยการลง
มือปฏิบัติจริงดวยตนเอง เชน การคิดกระบวนการไลระนาดเอก เปๅนตน ซึ่งการเริ่มฝึกหัดระนาดเอกในขั้นตน
นั้น สิ่งสําคัญคือการฝึกข้ันพ้ืนฐานที่ถูกตอง เพ่ือการวางรากฐานที่ดีในการนําไปพัฒนาฝีมือขั้นสูงคือ การเดี่ยว
ระนาดเอก 2 รางไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูนัฐพงศแ โสวัตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
อยางมาก ทานไดอุทิศทัง้กาย ใจ ในการสรางลูกศิษยแเพื่อสืบทอดความรูแขนงนี้ไวมากมาย ทานมักกลาวใหลูก
ศิษยแฟใงเสมอวา “ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในสังคมแตกต่างกันไป ไม่ว่าใครจะได้รับบทบาทอะไรก็จงท าอย่าง
เต็มที่ แต่ตัวครูได้รับบทบาทหน้าที่ให้เป็นครู มีหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านดนตรีไทยและเผยแพร่อนุรักษ์
ดนตรีไทย และเพ่ือเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน ทั้งชีวิตนี้ครูจะใช้วิชาความรู้ทั้งหมดที่มี สอนและสร้างลูก
ศิษย์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างชาติให้มั่นคงด้วยศิลปวัฒนธรรมไทย” ทานจึงถายทอด
องคแความรูตางๆ ใหกับลูกศิษยแทุกคนอยางไมมีปิดบัง 

ภาควิชาฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญที่กลาวมาขางตน จึงจัดทําการจัดการความรูดานภูมิปใญญา
ทองถิ่นนี้ อันประกอบดวยเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง ตามแนวทางศิลปินตนแบบ ครูนัฐพงศแ  
โสวัตร โดยมุงเนนองคแความรูตางๆ สําหรับการบรรเลงระนาดเอกเพ่ือใชเปๅนแนวทางการเรียนการสอนและ
สําหรับผูที่สนใจ สามารถนําไปเปๅนแนวทางในการฝึกเดี่ยวระนาดเอก 2 รางไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 

วิธีด าเนินงาน 
 ขั้นที่ 1 การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) 
   1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู (KM Team) โดยพิจารณาจากคณาจารยแและ
บุคลากรที่มีความรูความสามารถดานดุริยางคศิลป   

2. ประชุมคณะทํางาน วางแผนเพ่ือจัดการความรู โดยจัดทํา (Knowledge Mapping) 
แผนการปฏิบัติงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน กําหนดผูประสานงานเพ่ือจัดทําองคแความรู 
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 3. ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนการสัมภาษณแ คิดประเด็นคําถามการสัมภาษณแ กําหนด
วันสัมภาษณแ และนัดหมายผูใหสัมภาษณแ 

  3.1 ประเด็นคําถามการสัมภาษณแ 
       1) แนวทางการฝึกบรรเลงระนาดเอก 
       2) เทคนิคการฝึกเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง 
       3) วิธีการจัดวางเครื่องดนตรีในการบรรเลงเดี่ยว 2 ราง 
       4) วิธีการเลือกเครื่องดนตรี (ราง + ผืนระนาด) สําหรับเดี่ยว 2 ราง 

ขั้นที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation) 
   1. กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ  ดังนี้ 
     1.1 ประธาน: ควบคุมและกํากับดูแล การประสานงาน การสัมภาษณแ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการจัดทําองคแความรู 
     1.2 เลขานุการ: บันทึกการสัมภาษณแ ถอดคําสัมภาษณแ สรุปองคแความรูนําเสนอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
     1.3 ผูชวยเลขานุการ: นําขอมูลความรูที่ผานการพิจารณาและรับทราบจากผูบริหาร 
เผยแพรทางเว็บไซตแ พรอมติดตามผลการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตแ 
  2. การดําเนินการเพ่ือใหไดองคแความรูในเรื่อง กลวิธีการเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง ตามแนวทาง
ศิลปินตนแบบ ครูนัฐพงศแ โสวัตร โดยการสัมภาษณแและลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือใหมีความเขาใจเกี่ยวกับองคแ
ความรูมากขึ้น 

   2.1 ประชุมคณะทํางานจัดการความรูเรื่อง กลวิธีการเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง ตาม
แนวทางศิลปินตนแบบ ครูนัฐพงศแ โสวัตร 
     2.2 ดําเนินการจัดการสัมภาษณแศิลปินตนแบบ ครูนัฐพงศแ โสวัตร และลงมือปฏิบัติ
จริงตามการใหคําสัมภาษณแ เพ่ือรวบรวมองคแความรูเกี่ยวกับกลวิธีการเดี่ยวระนาดเอก  2 ราง และองคแความรู
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก 

 ขั้นที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge  Organization) 
  1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือสรุปความรูที่ไดจากการสัมภาษณแ สรุปเปๅนหัวขอ และจัดหมวดหมู
แยกออกเปๅนเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ 
  2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดระบบองคแความรูและภูมิปใญญาหลังจากจัดหมวดหมู โดยเรียบ
เรียงเนื้อหาใหเปๅนระบบระเบียบ สรุปใจความสําคัญ และความเชื่อมโยงของแตละหัวขอ เพ่ือใหเนื้อหามีความ
นาสนใจและเขาใจงายมากยิ่งขึ้น 
 ขั้นที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and  Refinement) 
  1. วิเคราะหแ จัดหมวดหมู สังเคราะหแความรู และภูมิปใญญาที่ไดจากการสัมภาษณแศิลปิน
ตนแบบ ครูนัฐพงศแ  โสวัตร 
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   2. ทําสรุปองคแความรูและภูมิปใญญาที่ไดจากการสัมภาษณแศิลปินตนแบบ ครูนัฐพงศแ โสวัตร 
โดยเรียบเรียงขอมูลใหเปๅนระบบ ใชภาษาท่ีสละสลวยเขาใจงาย เพ่ือพัฒนาองคแความรูใหมีประสิทธิภาพ  
 ขั้นที่ 5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge  Access) 
       การกระจายความรูใหผูใช มี 2 ระบบ คือ 

5.1 ทําเอกสารเผยแพรขอมูลความรูจากการจัดการความรู จัดทําเปๅนเอกสารประกอบการ
สอนแกคณาจารยแและบุคลากรในภาควิชาฯ รวมทั้งหนวยงานที่มีการเรียนการสอนเก่ียวกับดานดุริยางคศิลป 
   5.2 ดําเนินการเผยแพรขอมูลความรูในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิคสแทางเว็บไซตแคณะวิชาฯ 
เฟสบุ฿คของภาควิชาฯ เฟสบุ฿คของคณะวิชาฯ ตลอดจนเว็บไซตแของสถาบันฯ 
 ขั้นที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge  Sharing) 

นําความรูที่ไดจัดทําเปๅนเอกสารเผยแพร เชน บทความทางวิชาการ เอกสารประกอบการ
สอน ฯลฯ แบงปในแลกเปลี่ยนความรู โดยจัดประชุม อภิปราย แลกเปลี่ยนความรูกับคณาจารยแ บุคลากร
ภายในและภายนอกคณะ และเปิดโอกาสใหมีการซักถามพรอมเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ขั้นที่ 7 การเรียนรู้  (Learning) 

1. นําองคแความรูและภูมิปใญญาของศิลปินตนแบบไปใชพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชา
ดุริยางคศิลป ในรายวิชาทักษะการบรรเลงระนาดเอกไดในทุกรายวิชา หากผูเรียนนํากระบวนการฝึกไปฝึกฝน
อยางจริงจังและสม่ําเสมอ จะใหทําผูเรียนมีทักษะในการบรรเลงระนาดเอกเพิ่มขึ้นอยางมาก  

2. นําองคแความรูและภูมิปใญญาของศิลปินตนแบบไปพัฒนาทักษะฝีมือของผูที่สนในการฝึก
ทักษะการเดี่ยวระนาดเอก 2 รางใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การฝึกบรรเลงระนาดเอก 2 รางตองอาศัย
กระบวนการการฝึกฝนที่ถูกตองและตองฝึกฝนอยางสม่ําเสมอจึงจะสามารถบรรเลงไดดี ไมพลาดลูกไมพลาด
เสียงจนไปถึงขั้นชํานาญ  

สรุปผล 
กลวิธีการเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง ตามแนวทางศิลปินตนแบบ ครูนัฐพงศแ  โสวัตร สิ่งสําคัญที่ทําใหการ

บรรเลงมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การฝึกฝนจนเกิดทักษะความชํานาญ ซึ่งกระบวนการฝึกตามแนวทางของ
ครูนัฐพงศแ  โสวัตร มีความสัมพันธแเกี่ยวเนื่องกันไปตามลําดับขั้น ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ฝึกบรรเลงระนาดเอกรางเดียวจนเกิดความชํานาญ มีกระบวนการ ดังนี้ 
  1) ฝึกทานั่งและการจับไม 
  2) ฝึกการไลเพื่อสะสมกําลัง 
  3) ฝึกทักษะในการบรรเลงเดี่ยว  
 ขั้นที่ 2 ฝึกบรรเลงระนาดเอก 2 ราง มีกระบวนการ ดังนี้ 
  1) ฝึกทานั่งและการจัดวางเครื่องดนตรี 
  2) วิธีการเลือกเครื่องดนตรีสําหรับใชบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง 
  3) กลวิธีการบรรเลงระนาดเอก 2 ราง 
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ขั้นที่ 1 ฝึกบรรเลงระนาดเอกรางเดียว 

กระบวนการที่ 1 ฝึกท่านั่งและการจับไม้ 
 ท่านั่งการบรรเลงระนาดเอก 
 นั่งขัดสมาธิหันหนาเขาหาเครื่องดนตรี โดยใหอยูกึ่งกลางรางระนาดเอก ไมกมหนาหรือเงยหนามาก
เกินไป ลําตัวตรงตั้งฉากกับพ้ืน หัวไหลและทอนแขนปลอยลงขางลําตัวตามสบาย ขอศอกไมชิดติดลําตัวหรือ
กางออกมากเกินไป หากพิจารณาการนั่งบรรเลงระนาดเอกโดยรวมแลวตองมีความสงาและมีบุคลิกดี  

การจับไม้ 
 วิธีการจับไมสามารถจับไดหลายแบบ แตในการบรรเลงระนาดเอกของครูนัฐพงศแ โสวัตร ใชวิธีการจับ
ไมแบบปากกาและแบบปากไก โดยในแตละแบบมีวิธีการจับแตกตางกันจึงสงผลใหเสียงที่เกิดขึ้นมีความ
แตกตางตามไปดวย 

- การจับไม้แบบปากกา จับไมระนาดใหกานไมพาดอยูในรองกลางอุงมือ พรอมกับใช
นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วกอย จับกานไวและเหยียดนิ้วหัวแมมือแตะที่ดานขางไมตี ปลายนิ้วชี้เหยียดตรงกดที่
กานไมระนาด ระยะหางระหวางหัวไมกับปลายนิ้วชี้กําหนดใหอยูในระยะเทากันทั้งขางซายและขางขวา เพ่ือให
ไดคุณภาพเสียงที่สมดุลกัน 
  - การจับไม้แบบปากไก่ จับไมระนาดใหไมพาดอยูในรองกลางอุงมือ พรอมกับใชนิ้วกลาง 
นิ้วนาง และนิ้วกอย จับกานไวและเหยียดนิ้วหัวแมมือแตะที่ดานขางไมตี ปลายนิ้วชี้ไพลลงขางกานไมระนาด
ทางดานนิ้วกลาง ระยะหางระหวางหัวไมกับปลายนิ้วชี้กําหนดใหอยูในระยะเทากันทั้งขางซายและขางขวา 
เพ่ือใหไดคุณภาพเสียงที่สมดุลกัน 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  การจับไมบรรเลงระนาด 
 
 

จับแบบปากกา จับแบบปากไก 
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กระบวนการที่ 2 การไล่ 
การไลระนาดนั้นมี 2 แบบ ไดแก การไลเพ่ือสะสมกําลังและการไลเพ่ือความคลองตัว ในการไลแตละ

แบบจะไดประโยชนแตางกัน ดังนั้นการไลแตละครั้งควรกําหนดเปูาหมายกอนวาตองการประโยชนแดานใด การ
ไลระนาดในแตละแบบมีวิธีการดังนี้ 
 แบบท่ี 1 การไล่เพื่อสะสมก าลัง 
  เปๅนการไลเพ่ือสะสมกําลังใหกับตัวผูบรรเลง ซึ่งพละกําลังเปๅนสิ่งสําคัญมากสําหรับผูบรรเลง
ระนาดเอก เพราะระนาดเอกตองตีพรอมกันทั้ง 2 มือ (คูแปด) ซึ่งตองใชกําลังมากกวาเครื่องดนตรีชิ้นอ่ืน เชน 
ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ฯลฯ ใชมือซายและมือขวาตีสลับกันอาจจะตีพรอมกันบางแตก็เปๅนสวนนอย 
วิธีการไล่เพื่อสะสมก าลัง  มีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมอุปกรณแ ไดแก 
  1. ผา สําหรับคลุมผืนระนาดในขณะไล ตองมีความหนาพอสมควร ซึ่งทําใหในขณะตีตองใชแรง
มากกวาการตีปกต ิ  
  2. ไมระนาดสําหรับไล จะมีน้ําหนักมากกวาไมปกติที่เราใชตีเปๅนประจํา ซึ่งมีน้ําหนักประมาณ 3 
บาท (45 กรัม) เพ่ือทําใหเราตองใชแรงในการตีมากกวาปกติ 
  ขั้นตอนที่ 2 วิธีการไล่ 
  1. นําผาที่เตรียมไวมาคลุมผืนระนาด แลวเริ่มอบอุนรางกายกอนการไลดวยการใชไมหนักตีขยี้
ดวยทํานองรัวประลองเสภา เพื่อเตรียมความพรอมกอน แลวเริ่มไลดวยไมสําหรับไลมือหรือเรียกวา “ไมหนัก” 
โดยการตีแบบ “สงมือ” วิธีการตีแบบสงมือ หมายถึง การตีโดยใชกําลังในการยกไมดวยกําลังทั้งหมดที่มี 
(100%) แตตีลงไปที่ผืนระนาดโดยการยั้งมือเพ่ือใหเกิดเสียงดังเพียงครึ่งเดียว (50%) และในการไลระนาด
จะตองใชวิธีตีแบบสงมือตลอดการไล เพราะการตีแบบสงมือตองใชกําลังในการตีมากกวาปกติ จึงทําใหเรามี
กําลังสะสมเพ่ิมมากขึ้น แตเมื่อนําไปใชบรรเลง       ในสถานการณแจริงจะใชวิธีการตีแบบสงมือในเพลงบาง
ประเภทเทานั้นซึ่งมีนอยมาก สวนใหญจะใชการตีแบบครึ่ งขอครึ่งแขนมากกวา จึงทําใหตีสบายขึ้น ไหวขึ้น 
และตีไดนานขึ้น เพราะไดผานการฝึกฝนการตีแบบสงมือซ่ึงเปๅนการตีที่ยากและตองใชกําลังมากกวามาแลว 

2. วิธีการจับไมระนาดในการไลตองจับใหครบทั้ง 5 นิ้วและจับใหแนน ในชวงแรกของการเริ่มไล
ใหจับไมแบบปากกาซึ่งเปๅนการจับขั้นพ้ืนฐานของการเริ่มฝึกหัดระนาด แลวตีลงไปที่ผืนโดยตองลงใหพรอมกัน
ทั้ง 2 มือ รวมถึงตองใชน้ําหนักมือที่เทากันดวยจึงจะทําใหเกิดเสียงที่มีคุณภาพ และในขณะไลนั้นตองวิเคราะหแ
การใชกําลังในสวนตางๆ ของรางกาย เชน การใชกําลังตั้งแตหัวไหลหรือใชกําลังจากการเกร็งที่ขอศอกควบคู
ไปกับการไลดวย เพ่ือเปๅนการฝึกวิธีการนํากําลังในสวนตางๆ ของรางกายออกมาใชไดอยางถูกตอง 
  3. เพลงที่ใชมีอยูหลายเพลง แตที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ เพลง ฉิ่งมุลงชั้นเดียว รองลงมา 
คือ เพลงทะแย 3 ชั้น แตโดยสวนตัวของครูนัฐพงศแ  โสวัตร ทานใชเพลงฉิ่งมุลงชั้นเดียวในการไลระนาดเพ่ือ
ฝึกฝนฝีมือและทานมีความเห็นวาเพลงฉิ่งมุลงชั้นเดียว นาจะเปๅนเพลงที่ดีที่สุดสําหรับการไลมือ แตทั้งนี้ขึ้นอยู
ที่ความชอบและความถนัดของแตละบุคคลดวย และสวนสําคัญท่ีทําใหการไลไดผลมากที่สุดคือความชา-เร็วใน 
การไลโดยแนวทางการไลของคนสวนใหญจะใชวิธีไลโดยเริ่มที่ชาและคอยๆ เร็วขึ้นเมื่อใกลจะหยุดหรือจบเพลง 
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แตแนวทางของครูนัฐพงศแ แตกตางออกไปคือ ตองเริ่มจากแนวเพลงที่ตึงมือ ซึ่งหมายถึง แนวเพลงที่มีความเร็ว
ในระดับหนึ่ง แตไมกําหนดตายตัว ขึ้นอยูกับความสามารถของผูบรรเลงแตละคน นั่นหมายถึงวา ผูบรรเลงตอง
ประมาณตนเองไดวาความเร็วขนาดไหนจึงจะเหมาะสมกับตัวเอง เพราะตองเฉลี่ยกําลังใหพอดีกับระยะเวลาที่
กําหนดไวคือประมาณ      2 - 3 ชั่วโมง และตองคํานึงถึงความชัดเจนของเสียงระนาดดวยเปๅนสําคัญ เมื่อไล
ไปไดชวงระยะเวลาหนึ่งแลวตองพยายามขึงแนวเพลงไวใหความเร็วคงที่หรือเพ่ิมแนวเพลงใหเร็วขึ้น อยาให
แนวตกหรือชาลงอันเนื่องมาจากความเมื่อยลา ดังนั้นการฝึกระนาดเอกจึงตองใชความอดทนและความ
พยายามมากเปๅนพิเศษ เพราะตองตีไปจนกวาความเมื่อยลานั้นหายไปกลายเปๅนกําลังสะสมในรางกายแทน 
  ครูนัฐพงศแ  โสวัตร ไดยกตัวอยางดวยการเปรียบเปรยใหฟใงวา “ถ้าเรามีเงินเก็บสะสมน้อยหรือ
พอดีกับราคาของที่เราจะซื้อ เราก็สามารถซื้อได้เฉพาะของที่จ าเป็นเท่านั้น เพราะเราไม่มีเงินมากพอที่จะ
ซื้อทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการ แต่ถ้าเรามีเงินเก็บมากกว่าราคาของหรือถึงขั้นเหลือเฟือ เราก็สามารถซื้อ
ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการโดยท่ีใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมด เช่นเดียวกับการที่เรามีก าลังน้อยหรือพอดีกับเพลงที่
เราจะบรรเลง เราก็สามารถบรรเลงได้แค่รูปแบบของเพลงเท่านั้น ไม่สามารถสื่อถึงอารมณ์เพลงหรือ
อรรถรสของเพลงได้เนื่องจากมีขีดจ ากัดด้านพละก าลัง  เพราะการบรรเลงกลวิธีต่างๆ ต้องใช้ก าลังมากถึง
จะได้เสียงที่มีคุณภาพ นั่นคือสาเหตุที่ท าให้เราไม่สามารถท าได้อย่างที่ใจเราต้องการ แต่ในขณะเดียวกันถ้า
เรามีก าลังมากพอหรือถึงขั้นเหลือเฟือเราก็สามารถบรรเลงทุกอย่างได้ตามที่ใจเราต้องการ” 

 ** ข้อเสนอแนะ 
  ครูนัฐพงศแ  โสวัตร กลาววา “การไล่สะสมก าลังถ้าจะให้ได้ผลดีที่สุดต้องไล่ติดต่อกันทุกวัน
อย่างน้อย 3 เดือน ครั้งละไม่ต่ ากว่า 3 ชั่วโมง และต้องเพิ่มเวลาการไล่ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อจะได้สะสม
ก าลังให้ได้มากที่สุด” 
 แบบท่ี 2 การไล่เพื่อความคล่องตัว 
 การไลเพ่ือความคลองตัวเปๅนการฝึกอีกขั้นหนึ่งที่ตอเนื่องจากการไล เพ่ือสะสมกําลัง ซึ่งหลังจากที่ไล
เพ่ือสะสมกําลังมาแลว จะมีกําลังสะสมอยูในระดับหนึ่งแตยังขาดความคลองตัว  ดังนั้นจึงจําเปๅนตองฝึกเพ่ือให
เกิดความแคลวคลอง วองไว คือ การฝึกตีใหมีเสียงรอน เรียบ และเร็ว หรือที่เรียกวา  “ตีไหว” นั่นเอง และ
แนวทางการฝึกตีใหมีความคลองตัวของครูนัฐพงศแ  โสวัตร คือ หลังจากไลเพ่ือสะสมกําลังเสร็จแลว ใหนําผา
คลุมผืนระนาดออกแลวเปลี่ยนจากไมหนัก (ไมสําหรับไล) เปๅนไมเบา ซึ่งตองเปๅนไมที่เราถนัดและใชตีอยูเปๅน
ประจํา แลวเริ่มไลดวยแนวคอนขางเร็วดวยเพลงฉิ่งมุลงชั้นเดียว โดยตองประมาณกําลังของตัวเองวาควรใช
ความเร็วขนาดไหนจึงจะสามารถตีไดนานตามเวลาที่กําหนดคือประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง   
กระบวนการที่ 3 การฝึกทักษะการบรรเลงเดี่ยว 

การฝึกทักษะเปๅนการฝึกอีกขั้นหนึ่งที่เปๅนกระบวนการตอเนื่องมาจากกระบวนการไล โดยการนําเอา
ทํานองเดี่ยวมาเปๅนแบบฝึก เพราะดวยลักษณะทํานองของเดี่ยวประกอบไปดวยกลวิธีตางๆ ที่ เปๅน
ลักษณะเฉพาะของระนาดเอก ซึ่งเปๅนสิ่งจําเปๅนมากที่ผูบรรเลงตองฝึกใหเกิดความชํานาญ 
 เพลงเดี่ยวที่นํามาฝึกนั้นจะเปๅนเพลงเดี่ยวอะไรก็ได แตตองมีกลวิธี พิเศษตางๆ เชน การตีสะบัด 
สะเดาะ ขยี้ คาบลูกคาบดอก ฯลฯ อยูในทํานองเพลงดวย 
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 วิธีการฝึกคือการตีติดตอกันอยางนอย 3 เที่ยวโดยไมหยุดพักเพ่ือเปๅนการฝึกความคลองแคลวและฝึก
ความอดทนควบคูกันไป ในขณะที่ตีติดตอกันนั้นอาจมีบางทํานองหรือบางลูกที่ตีไมชัดเจนก็ใหผานไปกอน ให
มุงประเด็นไปที่การตีติดตอกันใหครบ 3 เที่ยว แลวหลังจากนั้นคอยนําทํานองหรือลูกที่ตีไมชัดกลับมาฝึกใหม
จนกวาจะชัดเจนหรืออีกวิธีหนึ่งคือการสรางแบบฝึกหัดเพ่ือใชฝึกกลวิธีเฉพาะของระนาดเอกโดยการนําทํานอง
ในเพลงเดี่ยวออกมาฝึก 
 เมื่อฝึกแบบฝึกหัดจนสามารถตีไดชัดเจนจนไมมีขอบกพรองแลว ใหกลับไปบรรเลงเดี่ยวตั้งแตตนใหม
อีกรอบ และสังเกตดูวาถูกตองชัดเจนหรือไม แตถายังมีทํานองไหนบกพรองอยูใหกลับมาฝึกใหมจนกวาจะ
ชัดเจน ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนไมมีขอผิดพลาดและจนเกิดความชํานาญ 
 ครูนัฐพงศแ  โสวัตร กลาววา “ทักษะเกิดจากการท าซ้ า เมื่อเราท าซ้ าบ่อยๆ จนเกิดทักษะแล้วจากทักษะก็จะ

กลายเป็นความช านาญ นั่นหมายถึงการบรรเลงที่มีคุณภาพ” 

 การฝึกตามกระบวนการดังที่ไดกลาวมานั้น เปๅนการฝึกที่ผูบรรเลงระนาดเอกตองหมั่นฝึกฝนจนเกิด
ความชํานาญ เพ่ือเปๅนการวางรากฐานในการฝึกขั้นตอไป คือ การบรรเลงระนาดเอก 2 ราง ซึ่งในการบรรเลง
ระนาดเอก 2 รางนั้น ใชทักษะฝีมือในทุกสวนเหมือนกับการบรรเลงระนาดเอกแบบรางเดียว เพียงแตตอง
เพ่ิมเติมทักษะในการบรรเลงระนาดเอกแบบ 2 รางเขาไป ดังนั้นจําเปๅนอยางยิ่งที่ผูบรรเลงตองมีทักษะในการ
บรรเลงระนาดเอกรางเดียวถึงข้ันชํานาญเสียกอน จึงจะสามารถฝึกบรรเลงระนาดเอก 2 รางได 

ขั้นที่ 2 ฝึกบรรเลงระนาดเอก 2 ราง 
กระบวนการที่ 1 การจัดวางเครื่องดนตรีและท่านั่งการบรรเลงระนาดเอก 
 การจัดวางเครื่องดนตรี 
 จัดวางรางระนาดเอกใหโขนของทั้ง 2 รางเกือบชิดกัน โดยทํามุมประมาณ 45 องศา อาจมากกวาหรือ
นอยกวามุม 45 องศาก็ไดตามความถนัดและสรีระของผูบรรเลง โดยลูกทวนของรางซายมือและลูกยอดของ
รางขวามือตองอยูระดับเดียวกัน ไมชิดใบโขนเกินไปและอยูในระดับสายตาที่ผูบรรเลงสามารถมองเห็นไดถนัด 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสรีระและความถนัดของผูบรรเลงแตละคนดวย 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 ภาพที่ 2  ลักษณะการจัดวางเครื่องดนตรี 

 



546 
 

ท่านั่งการบรรเลงระนาดเอก 2 ราง  
 นั่งขัดสมาธิหันหนาเขาหาเครื่องดนตรี โดยใหอยูกึ่งกลางระหวางรางระนาดทั้ง 2 ราง ไมกมหนาหรือ
เงยหนามากเกินไป การมองผืนระนาดในขณะบรรเลงควรใชวิธีการกวาดสายตาชําเลืองมองหรืออาจหันมอง
รางที่ถนัด แตไมควรใหใบหนาหันไปทางฝใๆงใดฝใๆงหนึ่งมากเกิน ควรใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ลําตัวตรง 
หัวไหลและทอนแขนปลอยลงขางลําตัวตามสบาย ขอศอกไมชิดติดลําตัวหรือกางออกมากเกินไป หากพิจารณา
การนั่งบรรเลงระนาดเอกโดยรวมแลวตองมีความสงาและมีบุคลิกดี ลักษณะการนั่งก็ถือเปๅนสิ่งสําคัญ รูปแบบ
การบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก 2 รางนั้น ในตําแหนงของการนั่งและการตั้งรางระนาดเอกจะแตกตางจากการนั่ง
และวางระนาดเอกรางเดียว คือ การบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก 2 รางเมื่อมีการตี 2 รางพรอมกัน ผูบรรเลง
จะตองหาตําแหนงการนั่งระหวางรางระนาดเอกทั้ง 2 รางในตําแหนงที่ตัวเองถนัด เพ่ือใหมีความสะดวกเมื่อ
ตองบรรเลงทั้ง 2 ราง เพราะลักษณะทางกายภาพ เชน ระยะหางของมือ ระยะหางของการวางเครื่องดนตรี  
และทานั่งในการบรรเลง ลวนเปๅนสิ่งสําคัญที่มีผลตอการบรรเลงและเพ่ือใหงายตอการตีใหถูกลูกถูกเสียง โดย
การนั่งจะนั่งในลักษณะเฉียง ไมหันหนาเขาหารางใดรางหนึ่ง แตจะหันหนาใหอยูกึ่งกลางระหวาง 2 ราง โดย
เขาขางซายจะชี้ตรงไปยังระนาดเอกฝใๆงซายมือและเขาขางขวาจะชี้มาตรงระนาดฝใๆงขวามือ ครูนัฐพงศแ  โสวัตร
ใชวิธีการกะระยะหางของการนั่งและการจับไมระนาดใหพอดีกับลักษณะทางกายภาพของครู โดยการนั่งหัน
หนาไปตรงกลางระหวางโขนของระนาดเอกทั้ง 2 รางที่ชนกัน โดยกะระยะใหอยูตรงกลางพอดี 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 3  ทานั่งการบรรเลงระนาดเอกรางขวามือ 
 



547 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4  ทานั่งการบรรเลงระนาดเอกรางซายมือ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  ทานั่งการบรรเลงระนาดเอก 2 ราง 
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กระบวนการที่ 2 การเลือกเครื่องดนตรี 
 เครื่องดนตรีที่ใชในการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกประกอบดวย ผืนระนาดเอก 2 ผืน รางระนาดเอก 2 
ราง ในการเลือกเครื่องดนตรีสําหรับในการนํามาบรรเลงเดี่ยว 2 รางควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
ผืนระนาดเอก  การเลือกผืนระนาดเอกสําหรับใชในการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง ถือวาเปๅนสิ่งสําคัญมาก 
ผืนระนาดเอกตองมีคุณภาพเทากันทั้ง 2 ผืน ในการเลือกผืนระนาดตองเลือกผืนที่มีเสียงดังกังวาน มีระดับ
เสียงเดียวกัน มีขนาดลูกและขนาดโดยรวมตลอดท้ังผืนเทากันทั้ง 2 ผืน  
รางระนาดเอก  การเลือกรางระนาดเอกสําหรับใชบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง ควรเลือกรางที่มีขนาด
เทากันทั้ง 2 ราง รวมถึงควรมีลักษณะลวดลายสีสันเหมือนกันเพื่อความสวยงามและมีความสูงเทากัน 
กระบวนการที ่3 กลวิธีการบรรเลงระนาดเอก 2 ราง 

แนวทางในการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง ตองมีพ้ืนฐานจากการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกรางเดียว
เปๅนเบื้องตน ประกอบดวย กลวิธีและทักษะตางๆ ตามรูปแบบการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก แตในการบรรเลง
เดีย่วระนาดเอก 2 รางนั้น มีรูปแบบและความแตกตางที่เพ่ิมขึ้นมาจากการบรรเลงระนาดเอกรางเดียวคือการ
บรรเลงระนาดเอก 2 รางจะใชระนาดเอกในการบรรเลง 2 ราง  ซึ่ งในลักษณะการวางระนาดทั้ง 2 รางจะมี
ระยะการวางประมาณ 45 องศาหรืออาจมากนอยขึ้นอยูกับสรีระของผูบรรเลง แตในการบรรเลงบางชวง
ทํานองผูบรรเลงจะตองบรรเลงพรอมกันทั้ง 2 ราง โดยมือทั้ง 2 จะตีระนาดขางละผืน ซึ่งลักษณะการบรรเลง
รูปแบบนี้ถือวาเปๅนการบรรเลงระนาดที่ตองใชลักษณะการตีอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไมใชระบบการตีระนาดแบบราง
เดียว เพราะปกติทั่วไปการบรรเลงระนาดเอกรางเดียวจะบรรเลงเปๅนคูแปด ซึ่งระยะการบรรเลงจะเปๅน
ลักษณะที่แคบและเคยชิน แตการตีระนาด 2 ราง ผูบรรเลงจะตองกะระยะที่กวางขึ้นจึงทําใหมีรูปแบบการ
บรรเลงที่แปลก ซึ่งผิดจากลักษณะการบรรเลงคูแปดแบบรางเดียว   
 การฝึกบรรเลงระนาดเอก 2 รางใหมีความแมนลูกแมนเสียง ครูนัฐพงศแ  โสวัตร ใชวิธีการฝึกโดยทํา
สัญลักษณแที่ผืนระนาดโดยใชชอลแกหรือบางครั้งก็ใชวิธีการจําลวดลายของลูกระนาด รอยไมหรือรอยตําหนิ ซึ่ง
ลักษณะการจํานี้ขึ้นอยูกับวิธีการของแตละบุคคล การฝึกของครูนัฐพงศแ  โสวัตร มีวิธีการฝึกโดยการตีใหตรง
ตามสัญลักษณแที่ไดทําเครื่องหมายไว ฝึกตีซํ้าๆ บอยๆ จนกวาจะเกิดความชํานาญ ไมพลาดลูกพลาดเสียง 

ลักษณะการนั่งเปๅนสิ่งสําคัญสําหรับรูปแบบการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก 2 ราง เพราะผูบรรเลงตอง
ขยับตัวเพ่ือหาองศาการนั่งใหพอดีกับระยะหางของมือ เพ่ือใหงายตอการตีใหถูกเสียง โดยการนั่งนั้นจะนั่งใน
ลักษณะเฉียงไมหันหนาเขาหาระนาดเอกรางใดรางหนึ่ง โดยเขาขางซายจะชี้ตรงไปยังระนาดเอกฝใๆงซายมือและ
เขาขางขวาจะชี้มาตรงระนาดฝใๆงขวามือ ครูนัฐพงศแ ใชวิธีกะระยะหางของการนั่งและการจับไมระนาดใหพอดี
กับลักษณะทางกายภาพของตนเอง โดยการนั่งเฉียงหันหนาไปตรงกลางระหวางโขนของระนาดเอกทั้ง 2 รางที่
ชนกัน โดยกะระยะใหอยูตรงกลางพอดี แลวฝึกตีจนกวาจะไดเสียงตามที่ตองการและฝึกซ้ําๆ จนเกิดความเคย
ชินและชํานาญ ครูนัฐพงศแ  โสวัตร ไดกลาววา “สิ่งส าคัญของการฝึกรูปแบบนี้ก็คือการตีได้ถูกลูก แม่นเสียง 
และตีได้ตรงตามเสียงที่ต้องการไม่ผิดพลาด ควรฝึกซ้ าๆ จนกว่าจะเกิดความคมชัด ความช านาญในทักษะต่างๆ 
จนกระท่ังสามารถบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก 2 รางได้ เสมือนกับการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกรางเดียว”  
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การพัฒนากระบวนการให้บริการรถส่วนกลางของงานยานพาหนะ 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 

Development of vehicle center car service process to build users satisfaction 
เบญจภรณแ  เทียนทอง 

วิทยาลัยนาฏศิลปะจันทบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
E-mail: Manghi555@hotmail.com 

 

บทสรุป 
 

งานยานพาหนะ เปๅนงานสายสนับสนุนในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี มีหนาที่ ในการใหบริการ                  

รถสวนกลางการเดินทางไปราชการ การบริการทางวิชาการ การทัศนศึกษา ดําเนินการตรวจสภาพและ

บํารุงรักษารถสวนกลางเบื้องตน สงรถสวนกลางเขาซอมกรณีเกิดการชํารุดเสียหาย ดูแลรักษารถสวนกลาง

อยางสม่ําเสมอ สงผลใหการดําเนินงานของงานยานพาหนะ มีประสิทธิภาพและทันตอความตองการ  สามารถ

ดําเนินงานสําเร็จไดตามวัตถุประสงคแและเปูาหมายของวิทยาลัย 
 

งานยานพาหนะ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ไดดําเนินการจัดการความรู (Knowledge Management 

: KM) เรื่อง การพัฒนากระบวนการใหบริการรถสวนกลางของงานยานพาหนะเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูรับบริการ  โดยการถายทอดความรูที่มีอยูในตัวแตละบุคคลออกมา นํามาทบทวน กลั่นกรอง  มีการ

ดําเนินการเปๅนลําดับขั้นตอน แตงตั้งคณะกรรมการ จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาหัวขอเรื่องใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรแของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดานสงเสริม สนับสนุน การอนุรักษแ พัฒนา สืบสานและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปๅนหนาที่หลักของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี การดําเนินการจัดการความรู ไดรับความ

รวมมือจากครูและบุคลากรทุกทาน จนสําเร็จตามวัตถุประสงคแ และสามารถนําความรูที่เกิดจากกระบวนการ

การจัดการความรูมาใชในการพัฒนากระบวนการใหบริการรถสวนกลางของงานยานพาหนะใหเปๅนระบบ มี

ขั้นตอนที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานบริการรถสวนกลางที่เปๅนรูปธรรม 

ค าส าคัญ: การพัฒนาการบริการ  งานยานพาหนะ  ความพึงพอใจ   

Summary 
The vehicles’ unit is a supporting staff in Chanthaburi College of Dramatic Arts that 

services the official cars to administrators for, an academic services or to field trips. If the 
official cars are dilapidated, they are checked and maintained regularly. It leads to be 
effective and catches up with requirement that is able to achieve the objectives of the 
department. 

mailto:Manghi555@hotmail.com
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 The vehicles’ unit conducted the knowledge management in the title: Development 
the service process for satisfaction of the clients to use official cars of vehicles’ unit by 
passing on the knowledge from each personnel with reviewing and screening. The operating 
is in procedure that appointed the committees to consider the title of knowledge 
management to conform to the strategic in permitting, supporting, conserving, inheriting and 
publicizing the cultural. To operate the knowledge management was achievement by the 
cooperation from all personnel’s. This knowledge can be used for developing the process of 
services the official cars with clear system procedure. The knowledge was done into 
document for the personnel to know and operate. 

Key words: service development,  vehicle work,  satisfaction 
 

บทน า 
 งานยานพาหนะ เปๅนงานสายสนับสนุนในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทุบรี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการ

ใหบริการรถสวนกลาง ดําเนินการตรวจสภาพและบํารุงรักษารถสวนกลาง จัดสงรถสวนกลางเขาซอมกรณีเกิด
การชํารุดเสียหาย ดูแลรักษารถสวนกลาง การติดตอประสานงานการใหบริการกับผูขอรับบริการ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานสายสนับสนุนมีประสิทธิภาพ เปๅนไปอยางรวดเร็วทันตอความตองการ สามารถดําเนินงานได ตาม
วัตถปุระสงคแและเปูาหมายของหนวยงาน 

 

งานยานพาหนะ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  จึ ง ไดจัดทําการจัดการความรู  (Knowledge 
Management : KM) เรื่อง การพัฒนากระบวนการใหบริการรถสวนกลางของงานยานพาหนะเพ่ือสรางความ
พึงพอใจใหกับผูรับบริการ  โดยการนําองคแความรูที่มีอยูในตัวของแตละบุคคลถายทอดออกมา นํามาทบทวน 
กลั่นกรอง มีการดําเนินการเปๅนลําดับขั้นตอน โดยแตงตั้งคณะกรรมการ จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาหัวขอ
เรื่องใหสอดคลองกับยุทธศาสตรแของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดานสงเสริม สนับสนุน การอนุรักษแ พัฒนา สืบ
สานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปๅนหนาที่หลักของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
 

วิธีการด าเนินงาน 
การจัดการความรู เรื่องการพัฒนากระบวนการใหบริการรถสวนกลางของงานยานพาหนะเพ่ือสราง

ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ มีกระบวนการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ของผูแทนจากงานยานพาหนะ, 
งานพัสดุ, ฝุายศิลปวัฒนธรรม, งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรม, ฝุายวิชาการ, ฝุายบริหาร, ฝุายกิจการนักเรียน 
นักศึกษา, ภาควิชาศึกษาทั่วไป, ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาดุรยางคศิลปและงานธุรการ โดยแตงตั้งเปๅน
คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย ประธาน กรรมการ เลขานุการ พรอมกําหนดหนาที่ในการดําเนิน
กิจกรรมตามขั้นตอน จัดทําปฏิทินกําหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู   
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จากนั้นไดดําเนินการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามแผนที่ไดกําหนดไวในปฏิทินการดําเนินงาน 
โดยคณะกรรมการทุกทานไดเตรียมความรูที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  เรื่องการพัฒนากระบวนการ
ใหบริการรถสวนกลางของงานยานพาหนะเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน
ความรูกันในกลุมของคณะกรรมการ เปิดโอกาสใหแตละบุคคลพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน มีการจด
บันทึกองคแความรูไวเปๅนขอมูลของแตละบุคคล รวบรวมความรูที่ไดรับ ทบทวน กลั่นกรองและพิจารณาสรุป
ประเด็นความรู   
  เมื่อดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูแลวเสร็จ ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลความรู  จัดเก็บขอมูลความรู
ในแตละครั้งในรูปแบบเอกสาร และนําขอมูลความรูแจงที่ประชุมประจําเดือนวิทยาลัย ใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นดวยการตอบแบบสอบถาม  จากนั้นไดนําขอสรุปความรูจากการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูและแบบสอบถาม ดําเนินการกลั่นกรองและตรวจสอบองคแความรูโดยคณะกรรมการดําเนินการจัดการ
ความรู (KM) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาของความรูใหมีความสมบูรณแ ใชภาษาที่
เปๅนมาตรฐาน และรวบรวมสรุปองคแความรูที่ไดในรูปเลมเอกสาร เพ่ือใหสามารถเขาถึงองคแความรูได  
 

 การนําองคแความรูที่ไดรับมาปรับใชกับการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนากระบวนการใหบริการรถสวนกลาง
ของงานยานพาหนะเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ สงผลใหการดําเนินงานของงานยานพาหนะ              
มีระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการรถสวนกลาง ผูรับบริการมีความ            
พึงพอใจอยูในระดับ มาก 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การนําองคแความรูที่ไดรับมาปรับใชกับการปฏิบัติงานยานพาหนะและในระบบงานที่เกี่ยวของ 
ประกอบดวย การใหบริการรถสวนกลาง ดําเนินการตรวจสภาพและบํารุงรักษารถสวนกลาง จัดสงรถ
สวนกลางเขาซอมกรณีเกิดการชํารุดเสียหาย ดูแลรักษารถสวนกลาง และการติดตอประสานงานการใหบริการ
กับผูขอรับบริการ เพ่ือพัฒนากระบวนการใหบริการรถสวนกลางเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ 
สงผลใหการดําเนินงานเปๅนระบบ มีขั้นตอน มีกระบวนการใหบริการชัดเจน  ผูรับบริการไดรับความสะดวก 
รวดเร็วและสําเร็จตามวัตถุประสงคแ ผลสรุปจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ประเมินผลการใหบริการรถ
สวนกลางของงานยานพาหนะ หลังจากการนําองคแความรูที่ไดรับมาปรับใชในการพัฒนากระบวนการใหบริการ
รถสวนกลาง ผูรับบริการมีความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ย 4.05 อยูในระดับ มาก 
 

จากการพัฒนากระบวนการใหบริการรถสวนกลางของงานยานพาหนะเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูรับบริการ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี พบวามีการพัฒนากระบวนการดําเนินงานแบบเปๅนระบบและ                  
มีข้ันตอนการใหบริการที่ชัดเจน มีการติดตอประสานงานระหวางงานยานพาหนะและผูรับบริการ มีการจัดทํา                 
Flow Chart ขั้นตอนการขอใชยานพาหนะและจัดทําเอกสารความรูการใหบริการแกผูรับบริการเพ่ือให
รับทราบขอมูล สงผลใหการบริการรถสวนกลางของงานยานพาหนะมีประสิทธิภาพและผูรับบริการมี                     
ความพึงพอใจ  
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จากสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการจากแบบสอบถาม มีคาเฉลี่ยเท ากับ 4.05             
อยูในระดับ มาก ซึ่งเปๅนผลจากการนําความรูที่ไดรับจากกระบวนการ การจัดการความรู นํามาพัฒนา
กระบวนการใหบริการรถสวนกลางของงานยานพาหนะเพ่ือสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ มีกระบวนการ
การทํางานเปๅนระบบและข้ันตอนการใหบริการที่ชัดเจน 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการรถสวนกลางของงานยานพาหนะและการพัฒนากระบวนการ 
ปฏิบัติงานใหเปๅนระบบและขั้นตอนการบริการมีไดหลากหลายชองทาง เชน สนับสนุนใหบุคลากร                         
งานยานพาหนะไปศึกษาดูงานภายในหนวยงานสังกัดเดียวกันและหนวยงานภายนอก เพ่ือทราบถึงแนวทาง  
การปฏิบัติงานที่มุงสูความสําเร็จและการบริการที่ดีใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในสายงานยานพาหนะ เพื่อนําความรูใหม ๆ ที่ไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงาน โดยใหสอดคลองกับระบบการ
ปฏิบัติงานขององคแกรอยางมีประสิทธิภาพ 

 

สรุป 
 การใหบริการรถสวนกลางของงานยานพาหนะวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เปๅนสายงานดานสนับสนุน 
ปฏิบัติงานในหนาที่ประกอบดวย การใหบริการรถสวนกลาง ดําเนินการตรวจสภาพและบํารุงรักษา                      
รถสวนกลาง จัดสงรถสวนกลางเขาซอมกรณีเกิดการชํารุดเสียหาย ดูแลรักษารถสวนกลาง และการติดตอ
ประสานงานการใหบริการกับผูขอรับบริการ ซึ่งปใจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  มีรถสวนกลางในการ
ใหบริการ จํานวน ๖ คัน ไดแก รถบัส ๒ คัน, รถหกลอ ๑ คัน, รถตู ๒ คัน และรถกระบะ ๔ ประตู ๑ คัน                 
มีพนักงานขับรถ ๒ คน ซึ่งปใญหาที่พบคือความตองการของผูรับบริการมีมากแตขาดแคลนผูใหบริการ          
เพ่ือแกไขปใญหา วิทยาลัยไดแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงานภายในวิทยาลัย                    
งานยานพาหนะเพ่ิมเติมเนื่องจากพนักงานขับรถไมเพียงพอ สงผลใหการดําเนินงานสําเร็จตามวัตถุประสงคแ 
 

 การจัดการความรูของงานยานพาหนะ เรื่อง การพัฒนากระบวนการใหบริการรถสวนกลางของ                 
งานยานพาหนะเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ จึงเปๅนประโยชนแกับการปฏิบัติงาน โดยไดนํา                  
องคแความรูที่ไดรับมาปรับใชกับการปฏิบัติงานการใหบริการรถสวนกลางของงานยานพาหนะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การมีกระบวนการปฏิบัติงานมีระบบและขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน สงผลใหผูรับบริการมี
ความพึงพอใจในการใหบริการรถสวนกลางของงานยานพาหนะ การปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคแ                   
ขององคแกร สรุปองคแความรูได ดังนี้   

๑. การจัดคิวและประเภทของรถส่วนกลางในการให้บริการ 
๑.๑ จัดคิวการใหบริการรถสวนกลางตามลําดับการขอรับบริการ ลักษณะงานและ                             
      จํานวนผูรับบริการ  
๑.๒ การบันทึกการจัดคิวรถสวนกลางจากใบขออนุญาตใชรถสวนกลางลงสมุด 
๑.๓ จัดทํา Flow Chart การขอใชรถสวนกลางของงานยานพาหนะ  
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๒.  การมอบหมายงานพนักงานขับรถยนต์ 
     ๒.๑ จัดทําตารางมอบหมายงานพนักงานขับรถ 
     ๒.๒ ความพรอมของพนักงานขับรถ (การพักผอนใหเต็มที่ ศึกษาเสนทางที่ไปใหดี มีการวางแผน                

 การเดินทาง มีความรูเรื่องกฎจราจร รวมถึงการแตงกายสุภาพ) 
     ๒.๓ การเตรียมเครื่องมือสื่อสารในการติดตอกรณีเกิดเหตุการณแฉุกเฉิน 
     ๒.๔ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เชน การใชภาษาท่ีเหมาะสมในการสื่อสาร  

 ๓. การเตรียมความพร้อมยานพาหนะและการบ ารุงรักษายานพาหนะ 
๓.๑ การเตรียมความพรอมยานพาหนะ ในเรื่องตาง ๆ ไดแก เช็คน้ํามันเบรก ผาเบรก 
น้ํามันเครื่อง และน้ํามัน ที่ปใดน้ําฝน กระจกขาง กระจกมองหลัง ไฟสัญญาณทุกดวงทั้งไฟสองทาง 
ไฟสูง ไฟต่ํา ไฟเลี้ยว ไฟขอทาง ไฟเบรก ตรวจดูน้ําในหมอน้ํา ระบายความรอน ตรวจเช็คลมยาง 

     ๓.๒ มีเนวิเกเตอรแ หรือ GPS ติดรถเพ่ือบอกเสนทาง  
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การท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ 
To operate teamwork for efficiency 

สุรชาติ  นุกูลธรรม 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

E-mail: Kru_tom2500@hotmail.com 

 
บทสรุป 

การจัดการความรูนี้ จัดทําขึ้นตามนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนแศิลป ซึ่งเปๅนสถานศึกษาที่มีหนาที่หลัก
ในการใหการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ทางดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป  ชางศิลป รวมถึงการจัดการเรียน
การสอนวิชาพ้ืนฐานทั่วไป การดําเนินงานของสถาบันฯ มีความสอดคลองกันระหวางการบริหารงานวิชาการที่มี
ลักษณะเฉพาะกับการบริหารสถาบันทางการศึกษาทั่วไปใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปๅนการอนุรักษแสืบสาน
วัฒนธรรมไทยอันเปๅนสมบัติของชาติ วิธีการดําเนินงานทางดานเนื้อหาวิชาการ และการบริหารจัดการดังกลาว สงผล
ใหบุคลากรของสถาบันฯ เปๅนผูที่มีความรูความสามารถในเชิงลึกตามสายงานที่แตกตางหลากหลาย การสังเคราะหแ
ความรูที่มีอยูในบุคลากรเหลานี้ ถือวาเปๅนการนําองคแความรูที่มีคุณคาอยายิ่งตอการอนุรักษแ พัฒนา สืบสานและ
เผยแพรองคแความรูตางๆ อันเปๅนหนึ่งในพันธกิจของสถาบันฯ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปๅนดังกลาว จึงไดรวบรวมองคแความรูที่มี
คุณคาและจําเปๅนตอการปฏิบัติงาน ในเรื่องการทํางานเปๅนทีมใหมีประสิทธิภาพ โดยดึงความรูที่ฝใงอยูในตัวคนซึ่ง
ไดมาจากประสบการณแหรือความชํานาญเฉพาะบุคคล มาจัดใหเปๅนระบบระเบียบขึ้น ทําใหบุคลากรสามารถเขาถึง
วิธีการดําเนินงานไดสะดวก สามารถนําองคแความรูและวิธีการปฏิบัติที่ดี    มาใชประโยชนแในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่จําเปๅนตอการปฏิบัติงานนั้น ซึ่งเปๅนการสงผลใหการ
ปฏิบัติงานเปๅนไป อยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายและวิสัยทัศนแขององคแกร 

ผลการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการ เรื่อง “การทํางานเปๅนทีมที่มีประสิทธิภาพ” สามารถ
นํามาสรุปเรียบเรียงและจับประเด็น ได ๘ ประเด็น ดังนี้ ผูนําตองมีความรูความสามารถ  มีการกําหนด
ภาระหนาที่งานอยางชัดเจน ตองปราศจากอคติในการทํางาน มีบรรยากาศที่เหมาะสมในการทํางาน มีการ
กําหนดเปูาหมายและวัตถุประสงคแท่ีชัดเจน ยอมรับฟใงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน วางแผนการดําเนินงานอยาง
เปๅนขั้นตอน และมีการติดตอประสานงานที่ดี 

 

ค าส าคัญ:  การทํางานเปๅนทีม  เปูาหมาย  ประสิทธิภาพ  
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Summary 
 This knowledge management has been made based on the policy of 
Bunditpatanasilpa Institute which is an educational institute responsible for providing art and 
cultural knowledge including dancing art, musical art, art composers and artisans along with 
teaching and learning management for general courses. Working of the institute complies 
with unique academic management and educational administration which is the most 
effective and able to inherit Thai cultural as the country’s heritage. The academic 
management and educational administration makes its personnel knowledgeable and 
proficient in different fields.   Knowledge synthesis among these personnel is the way to 
apply their precious knowledge to conserve, develop, inherit and propagate different 
knowledge as a mission of this institute most effectively. 
 Suphanburi College of Arts awares of the above mentioned significance and 
necessity, so we gather precious knowledge that is essential for our operation to improve 
teamwork efficiency by applying knowledge of our experienced and skillful personnel with a 
better administration.  This makes our personnel access to the operation conveniently, be 
able to apply good knowledge and procedure with their working more effectively, exchange 
learning organization which is essential for their work, improve their work effectively and 
attain organization’s goal and vision. 
 Committee’s suggestion about “Effective Team Working” can be concluded as 8 
points,which were proficient leader, apparent assignment, nonbiased leader, creating good 
environment in the workplace, apparent goal and objective determination, mutual idea 
acceptance, good working step planning and good cooperation. 
Key words:  Team Working,  goal,  efficiency 

บทน า 

รัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐมีการบริหาร
งบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณประจําปีงบประมาณ โดยกําหนดวิธีปฏิบัติ
ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และแผนงาน ในเชิงบูรณาการ ตลอดจนจัดทํา
องคแความรู การพัฒนาและยกระดับการจัดทําโครงการใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นโยบาย และแนวทางการเขียนและจัดทําโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ เพ่ือให
ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ ไดนําไปใชประกอบการจัดทํา และเสนอโครงการ เพ่ือนําไปใชในการพัฒนา ปรับปรุง 
แกไขการดําเนินงาน  ใหมีความสอดคลองและขับเคลื่อนยุทธศาสตรแไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนแศิลป กระทรวงวัฒนธรรมเปๅนสถานศึกษาที่มีหนาที่หลักในการ ใหการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป ชางศิลป รวมถึงการจัด การเรียนการสอนใหมีความ
สอดคลองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือการอนุรักษแสืบสานวัฒนธรรมไทยอันเปๅนสมบัติของชาติ วิธีการ
ดําเนินงานทางดานเนื้อหาวิชาการและการบริหารจัดการดังกลาว สงผลใหบุคลากรของสถาบันเปๅนผูที่มีความรู
ความสามารถเชิงลึกในสายงานที่แตกตางและหลากหลาย การสังเคราะหแความรูที่มีอยูในบุคลากรเหลานี้ ถือวาเปๅน
การนําองคแความรูที่มีคุณคาอยายิ่งตอการอนุรักษแ พัฒนา สืบสาน และเผยแพรองคแความรูตางๆ อันเปๅนหนึ่งในพันธ
กิจของสถาบัน ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การทํางานเปๅนทีมมีความสําคัญในทุกองคแกร การทํางานเปๅนทีมเปๅนสิ่งจําเปๅนสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารงาน การทํางานเปๅนทีมมีบทบาทสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จของงานที่ตองอาศัย
ความรวมมือของกลุมสมาชิกเปๅนอยางดี และการทํางานเปๅนทีมเปๅนเครื่องมือหนึ่งของการดําเนินงานในองคแกร ซึ่ง
วิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญจึงไดกําหนดการจัดการองคแความรูในเรื่อง “การทํางานเปๅนทีมที่มีประสิทธิภาพ” จาก
บุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ี

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เปๅนสถานศึกษาหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนแศิลป ไดเล็งเห็นความสําคัญและ
ความจําเปๅนดังกลาว จึงไดรวบรวมองคแความรูที่มีคุณคาและจําเปๅนตอการปฏิบัติงาน มีการดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรู (KM Team) ตามนโยบายของสถาบัน กําหนด
องคแความรู ๔ ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริหารและการจัดการ และดาน
ศิลปวัฒนธรรม มีการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งวิทยาลัย และขยายผลจากการไปรวมประชุมสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปดานการจัดการความรูประจําปีงบประมาณ มีการดําเนินงานโดยจัดกลุมผูดําเนินงานทั้ง ๔ เรื่อง 
ตามคุณสมบัติและความเหมาะสม จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานใหแลวเสร็จ เพ่ือนําสงสถาบัน จัดทํา
ตาราง KM ๑ และ    KM ๒ ดําเนินตามขั้นตอนของการจัดการความรู ๗ ขั้นตอน ใหครบถวน รวบรวมจัดทํารูปเลม 
นําสงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ทั้ง ๔ เรื่อง จากนั้นจึงเริ่มดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายในแตละดานสายสนับสนุนได
ดําเนินการจัดทํา เรื่องการทํางานเปๅนทีมใหมีประสิทธิภาพ โดยใชวิธีการดึงความรูที่ฝใงอยูในตัวคนซึ่งไดมาจาก
ประสบการณแ หรือความชํานาญเฉพาะบุคคลมาจัดใหเปๅนระบบระเบียบขึ้นทําใหบุคลากรสามารถเขาถึงไดสะดวก 
และสามารถนําองคแความรูและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใชประโยชนแ ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Learning Organization) ที่จําเปๅนตอการปฏิบัติงาน จากนั้นดําเนินการประชุม
สมาชิกในกลุมกอนเขาสู ๗ ขั้นตอนของการจัดการความรูตามลําดับ ไดแก การคนหาความรู (Knowledge 
Identification) การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) การจัดการความรูใหเปๅน
ระบบ (Knowledge Organization) การประมวลและการกลั่นกรองความรู (Knowledge Condification and 
Refinement) การเขาถึงความรู (Knowledge Access) การแบงปในแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) และ
การเรียนรู (Learning) เพ่ือพัฒนาการบริหารงานในวิทยาลัย สงผลใหการปฏิบัติงานเปๅนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมาย และวิสัยทัศนแขององคแกร  
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วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ 

๑. เพ่ือศึกษาการบริหารการจัดการองคแกรที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล 
๒. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารการจัดการองคแกรที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือเปๅนแนวทางในการการบริหารการจัดการองคแกรที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล 
๔. เพ่ือนําเสนอระบบการบริหารการจัดการองคแกรที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล 

วิธีการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีมีการแตงตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการ

ความรู (KM Team) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี โดยมีการกําหนดองคแความรู ๔ ดาน คือ ดานการจัดการ
เรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริหารและการจัดการและดานศิลปวัฒนธรรม  จากนั้นแตละกลุมจึง
ดําเนินการเริ่มการดําเนินงานที่ไดรับมอบหมาย ในสวนของสายสนับสนุน  ไดดําเนินการประชุมสมาชิกในกลุม
กอนเขาสู ๗ ขั้นตอน ของการจัดการความรู  ดังมีรายละเอียด ตามลําดับขั้นตอนดังนี้  

๑. การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) ดําเนินการดังนี้  

ดําเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู (KM Team) ซึ่งบุคลากรที่มีความรูดานการบริหาร
จัดการ มีการกําหนดคุณสมบัติ ไดแก มีประสบการณแการทํางาน/เปๅนรองผูอํานวยการ/หัวหนาภาควิชา/
หัวหนางาน/ผูมีประสบการณแทํางานไมนอยกวา ๑๐ ปี จํานวน ๑๓ คน ผูเก็บรวบรวมและสรุปประเด็นจัดทํา
เนื้อหารูปเลม และผูบันทึกขอมูล จํานวน ๖ คน ในการนี้ประธานไดชี้แจงรายละเอียดใหทราบถึงความเปๅนมา
ของการดําเนินการจัดการความรูที่ไดรับมอบหมายมาจากสถาบัน ขั้นตอนวิธีการดําเนินงานตามแผนที่การ
จัดการความรู (KM Action Plan) และรวมจัดทําการบงชี้ความรู (Knowledge Mapping) สรุปไดในหัวขอ  
หัวขอ : การทํางานเปๅนทีมใหมีประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียดของ เอกสารประกอบ คือ   

๑. บันทึกรายงานการประชุม  
๒. แผนที่การจัดการความรู (KM Action Plan) 
๓. หัวขอการจัดการบงชี้ความรู  

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) การทํางาน เปๅนทีมใหมี
ประสิทธิภาพ ดําเนินการดังนี้  
 ประธานการประชุมแจงวัตถุประสงคแการจัดการประชุมพรอมขอตกลงในการพูดคุยเรื่องการทํางาน
เปๅนทีมใหมีประสิทธิภาพ โดยมีขอตกลง ดังนี้  

- มีกระบวนการในการจัดทํา KM คือคณะกรรมการ ในกลุม แบงหนาที่ คือ ประธาน กํากับการทํางาน  
เลขานุการ ผูจดบันทึกและสรุปจัดทํารูปเลม ผูจับเวลาและถอดเทป ผูอํานวยความสะดวก จัดสถานที่ องคแความรู 
ไดแก คณะกรรมการที่เหลือ จํานวน ๑๑ ราย ใหคณะกรรมการพูดและฟใง โดยใหพูดคนละ ๑ รอบๆ ละ ๓ นาที 
จํานวนทั้งสิ้น ๕ ครั้ง โดยมี เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่จดบันทึกการแลกเปลี่ยนความรูและเปๅนผูจับเวลาในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู กําหนดขอตกลงเบื้องตน คือ ตรงตอเวลาในการนัดหมาย ฟใงดวยความตั้งใจไมพูดแทรกใหอิสระ
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ในการพูด และเขารวมกิจกรรมตลอดระยะเวลาไมออกจากการเขารวม KM กอนเวลา ไมมีการสงตัวแทนเขารวมแทน
ตนเอง พูดในประเด็นของเนื้อหา การทํางานเปๅนทีม  ใหมีประสิทธิภาพ ในระหวางการระดมความคิดตองมีเจาหนาที่
บันทึกขอมูลโดยเร็วตามผูพูด โดยไมมีการสรุปเปๅนประเด็น พูดอยางไรใหบันทึกทันที จัดทํา FACEBOOK kmcdasp 
ของวิทยาลัยฯ ใหมีการแลกเปลี่ยนองคแความรู 
๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  (Knowledge Organization) เรื่องการทํางานเปๅนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
ดําเนินการดังนี้  

๓.๑ ความรูเกี่ยวกับการทํางานเปๅนทีมที่มีประสิทธิภาพของวิทยาลัย เมื่อดําเนินการไปแลว ๕ ครั้ง 
ประธานและเลขามีการตรวจสอบประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูวาพูดถึงสิ่งใดบาง  จัดทําเปๅนหมวดหมู 
และสรุปเปๅนหัวขอเพ่ือแสดงใหเห็นถึงแนวทางการทํางานเปๅนทีมที่มีประสิทธิภาพที่มีกระบวนการและลําดับ
ขั้นตอน ดังนี้  
        ๓.๑.๑ วางแผนการปฏิบัติงานโดยกําหนดจํานวนครั้ง เวลา และสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 ๓.๑.๒ ขั้นตอนการดําเนินงาน 

  - การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน จนครบ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

-  จัดทําคูมือในการทํางานเปๅนทีมที่มีประสิทธิภาพ 
-  ประกาศเปๅนนโยบายของวิทยาลัยในการกําหนดแนวการทํางานเปๅนทีมใหมี

ประสิทธิภาพใหเปๅนไปในรูปแบบเดียวกัน 
๔. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Condification and Refinement)  
   ดําเนินการดังนี้  

เมื่อคณะกรรมการแสดงความคิดเห็นครบ ๕ ครั้งแลว นํามาสรุปเรียบเรียงใหมีคุณภาพ ไดแก ความ
ครบถวน เที่ยงตรง และทันสมัย ดังนี้ 

๔.๑  ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปๅนมาตรฐานเดียวกัน 
๔.๒  จัดทําอภิธานศัพทแของคําจํากัดความ ความหมายของคําตางๆ เพ่ือสรางความเขาใจ 

ที่ตรงกัน                                                                         
          ๔.๓   เชิญผูรวมจัดการองคแความรูประชุม ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง 
          ๔.๔   จัดทําคูมือในรูปแบบเอกสารและ CD แนวทางการทํางานเปๅนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

๔.๕   นําเสนอองคแความรูตอที่ประชุมวิทยาลัยฯ ใหทราบถึงขอมูลจากการจัดการความรู  เรื่อง การ
ทํางานเปๅนทีมที่มีประสิทธิภาพ 

๔.๕  จัดทํา Blog /Facebook  เพ่ือใหผูใชสามารถคนหาและเปิดใชไดอยางรวดเร็ว 
๕. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) โดยการสงหรือการกระจายความรูใหผูใช ๒ ลักษณะ คือ  
         ๕.๑  Push (การปูอนความรูใหผูรับโดยไมไดรองขอ)  มีวิธีการดังนี้   

     -   สรุปประเด็นนําเสนอผูบริหารเพ่ือกําหนดเปๅนนโยบายของวิทยาลัยฯ ตอไป                                                        
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     -  มีหนังสือเวียนแจงภายในหนวยงานเพื่อการเผยแพรและนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนแในการ
ปฏิบัติงานของแตละฝุาย 

    -  จัดทําเปๅนคูมือหลักการเขียนโครงการของวิทยาลัย โดยใหบุคลากรที่เปๅนหัวหนาภาคและ
หัวหนางานนําไปใชเพื่อใหเปๅนไปในแนวทางเดียวกัน 

๕.๒ Pull (การใหโอกาสเลือกใชความรู ผูรับสามารถเลือกรับหรือใชขอมูลที่ตองการ)                                         
        -  เผยแพรเว็บไซตแของหนวยงาน                                                    
        -  การจัดทําแผนพับประชาสัมพันธแ 

 

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  (Knowledge Sharing)  
๖.๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  เชน จัดวัน KM DAY ของวิทยาลัย กําหนดกิจกรรมการเสวนา ถาม-

ตอบ เปๅนตน  
๖.๒  แลกเปลี่ยนเรียนรูทาง Facebook / webpage / e-mail 
๖.๓  กําหนดเปๅนนโยบายของวิทยาลัยใหทุกฝุายปฏิบัติตามแนวทางการทํางานเปๅนทีมที่มี

ประสิทธิภาพ 
๗. การเรียนรู้  (Learning) ดําเนินการ ดังนี้ 

๗.๑  การนําความรูไปใชในการจัดการบริหารงานของวิทยาลัย โดยใหบุคลากรยึดเปๅนแนวทางในการ
ทํางานเปๅนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

๗.๒  นําองคแความรูไปใชประโยชนแในการประกันคุณภาพ และมีการประเมินโดย CKO ของวิทยาลัย  
๗.๓  นําผลของการนําไปใชมาแลกเปลี่ยน ปรับปรุง โดย CKO ของวิทยาลัยฯ เปๅนผูดําเนินการ มี

แบบสอบถามใหผูนําผล KM ไปใชบอกถึงผลที่ไดหรือขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุง 
๗.๔  ติดตามและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทํางานเปๅนทีมที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ

นํามาตอยอดทํา KM ในลําดับตอไป 

สรุปผลการจัดการความรู้ 

       การทํางานเปๅนทีมมีความสําคัญในทุกองคแกร เปๅนสิ่งจําเปๅนสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารงาน การทํางานเปๅนทีมมีบทบาทสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จของงานที่ตองอาศัย
ความรวมมือของกลุมสมาชิกเปๅนอยางดี และการทํางานเปๅนทีมเปๅนเครื่องมือหนึ่งของการดําเนินงานในองคแกร 
มีสวนชวยในการดําเนินงานในหนวยงานใหประสบความสําเร็จ บรรลุตามเปูาหมายขององคแกร สามารถจับ
ประเด็นการทํางานเปๅนทีมใหมีประสิทธิภาพ ได ๘ ประเด็น ดังนี้  
 ๑.  ผูนําตองมีความรู ความสามารถ 
 ๒.  มีการกําหนดภาระหนาที่งานอยางชัดเจน 
 ๓.  ตองปราศจากอคติในการทํางาน 

๔.  มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมในการทํางาน 
๕.  มีการกําหนดเปูาหมายและวัตถุประสงคแท่ีชัดเจน 
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๖. ยอมรับฟใงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
๗. วางแผนการดําเนินงานอยางเปๅนขั้นตอน 
๘. มีการติดตอประสานงานที่ดี 
 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการความรู้ 
๑. ผูนําตองมีความรู ความสามารถและแกปใญหาไดเปๅนอยางดี สรางความเชื่อมั่นใหแกลูกทีมและ

แกไขปใญหาไดอยางเหมาะสม เปๅนแบบอยางไดทั้งในแงมาตรฐาน และความประพฤติสวนตัว และในแง
มาตรฐานความประพฤติในการทํางาน 

๒. มีการกําหนดภาระหนาที่งานอยางชัดเจน ทีมงานตองเขาใจในรายละเอียดงาน เขาใจภาระหนาที่
ของตนเองเปๅนอยางดี  โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบงานที่ตรงความรูความสามารถและความเหมาะสม
ของแตละบุคคล แตละคนในทีมมีความเขาใจในขอบเขตของฐานะบทบาทตลอดจนอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนงที่ตนดํารงอยูอยางแนชัด 

๓. ตองปราศจากอคติในการทํางาน  อคติเปๅนธรรมชาติของมนุษยแที่ยังมีกิเลส ซึ่งจะตองมีอยูดวยกัน
ทุกคน เพราะปกติคนเราจะทําอะไรก็ตาม มักจะคิดถึงประโยชนแของตนเอง ญาติพ่ีนอง หรือพวกพองกอน
เสมอ ซึ่งการกระทําในลักษณะเชนนี้ เปๅนสาเหตุใหความถูกใจอยูเหนือความถูกตอง ความผิดอยูเหนือความถูก 
หรือผิดเปๅนชอบ ตองฝึกใชอารมณแสงเสริมความคิดใหเปๅนไปในทางที่เปๅนประโยชนแ ฝึกคิดในดานบวกเมื่อเจอ
ปใญหาในที่ทํางาน 

๔. มีบรรยากาศที่เหมาะสมในการทํางาน เชน ระบบการใหคุณใหโทษ ระบบการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหนง และเลื่อนเงินเดือน ที่สนับสนุนหรือเอ้ืออํานวยตอการที่จะใหคนกลาคิด กลาพูด กลาเขียน และกลา
ทําในสิ่งที่ดี และท่ีถูกตองตอการทํางานเปๅนทีมตอไป 

๕. มีการกําหนดเปูาหมายและวัตถุประสงคแที่ชัดเจน มุงมั่นที่จะทํางานรวมกันใหประสบความสําเร็จ 
มีเปูาหมายรวมของกลุมเปๅนที่แนชัด ทุกคนในทีมเขาใจชัดแจงและเต็มใจที่จะยอมรับ โดยยอมรับเอาตัวเองเขา
ผูกพันกบัเปูาหมายรวมนั้นอยางแทจริง 
 ๖. ยอมรับฟใงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ใหเกียรติซึ่งกันและกันในการทํางาน มีการแสดงความ
คิดเห็นอยางเปิดเผยตรงไปตรงมา มีความไววางใจซึ่งกันและกัน รวมกันชวยแกปใญหาที่เกิดขึ้นอยางจริงใจเพ่ือ
ประโยชนแของทีม 

๗. วางแผนการดําเนินงานอยางเปๅนขั้นตอน และสรุปผลการทํางานในแตละครั้ง การวางแผน
ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ภายในทีมจะเปิดโอกาสใหทุกคนที่อยูในทีมไดมีสวนในการนั้น ๆ ดวยอยาง
เต็มที่ นอกจากนั้นยังมีการเคารพและยอมรับฟใงความคิดเห็นของเสียงสวนนอยเปๅนอยางยิ่งอีกดวย 

๘. มีการติดตอประสานงานที่ดี การติดตอสื่อสารระหวางผูนําและทีมงานและระหวางทีมดวยกันเองมี
ความสําคัญในการพัฒนาเพ่ือนําไปสูการเปๅนทีมที่จะประสบความสําเร็จในการทํางาน การติดตอสื่อสารสอง
ทางอยางตอเนื่องและผลที่ไดรับกลับมาจะชวยหยุดการซุบซิบนินทา ลดความสับสน ระงับปใญหาตาง ๆ ได
อยางรวดเร็วและฟ็ืนฟูสัมพันธภาพโดยรวม นับเปๅนความจําเปๅนที่ทุกคนในองคแกรจะตองพูดจากับคนอ่ืน ๆ ทั้ง
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ในการประชุมปกติที่เปๅนทางการและอยางไมเปๅนทางการ เพ่ือกาวไปขางหนา ยอมรับคําแนะนําตาง ๆ รับฟใง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน  
 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการความรู้ 
๑. การคนหาความรู (Knowledge Identification)  
ปใญหาและอุปสรรคในขั้นนี้มีปใญหาในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูในดานการเขียนโครงการ 

เพราะบุคลากรมีจํานวนจํากัด แตทุกคนลวนมีความตระหนัก และใหความรวมมือเปๅนอยางดี 

๒. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition)  
ปใญหาและอุปสรรค ในขั้นนี้ปใญหาที่พบ คือ ภาระหนาที่ และกิจกรรมตาง ๆ ของบุคลากรในวิทยาลัย

มีมากพอสมควร จึงทําใหการนัดหมาย กําหนดเวลาถูกปรับเปลี่ยนออกไปตามความพรอมและเหมาะสม  
    ๓. การจดัการความรูใหเปๅนระบบ (Knowledge Organization)  
 ปใญหาและอุปสรรค ในขั้นนี้ไมมีปใญหาหรืออุปสรรค เพราะเปๅนการรวบรวมองคแความรูที่ไดรับจากขั้นที่ 
๒ มาพิจารณาจัดรวบรวม สรุปประเด็นเนื้อหาที่ได ใหสมบูรณแ พรอมทั้งจัดพิมพแเปๅนรูปเลมขององคแความรู
เรื่องการทํางานเปๅนทีมใหมีประสิทธิภาพ สามารถประชุมและปรึกษาขอมูลไปพรอมกัน 

๔. การประมวลและการกลั่นกรองความรู (Knowledge Condification and Refinement)  
ปใญหาและอุปสรรคในขั้นนี้ไมมีปใญหาหรืออุปสรรค เพราะเปรียบเสมือนการทบทวนเนื้อหาขององคแ

ความรูที่สรุปได เอามารวมประชุมตรวจสอบอีกครั้ง  
 ๕. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)  

ปใญหาและอุปสรรค ในขั้นตอนนี้มีอุปสรรคในการที่ตองใชบุคลากรที่มีความรูทางดานเทคโนโลยี เพ่ือ
นําองคแความรูมาเผยแพรเว็บไซดแ  

๖. การแบงปในแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)  
ปใญหาและอุปสรรค ในขั้นตอนนี้มีอุปสรรคในการที่ตองใชบุคลากรที่มีความรูทางดานเทคโนโลยี เพ่ือ

นําองคแความรูมาเผยแพรเว็บไซดแ เพ่ือเผยแพรความรูสูองคแกรภายนอก 
๗. การเรียนรู  (Learning) 
ปใญหาและอุปสรรค ในขั้นตอนนี้ไมพบปใญหา และอุปสรรค ในการนําความรูไปใชเปๅนแนวทางการ

ทํางานเปๅนทีมใหมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ครั้งต่อไป 

๑. ควรมีจัดทําองคแความรูการบริหารการจัดการองคแกรในดานอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  

๒. ควรมีการพัฒนารูปแบบระบบการบริหารการจัดการองคแกรที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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หลักฐานอ้างอิง 

๑. ประกาศนโยบายของวิทยาลัยกําหนดแนวทางการทํางานเปๅนทีมที่มีประสิทธิภาพ ใหเปๅนไปใน
รูปแบบเดียวกัน (อยูในภาคผนวก ข)    

๒.  สรุปประเด็นการจัดการความรู เรื่อง การทํางานเปๅนทีมที่มีประสิทธิภาพ วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี   

๓.  แผนพับการจัดการความรู เรื่อง การทํางานเปๅนทีมที่มีประสิทธิภาพ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  
(อยูในภาคผนวก ข)   

๔.  แบบประเมินการนําการจัดการความรู เรื่อง การทํางานเปๅนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
(อยูในภาคผนวก ข)    

๕. หนา Blog /Facebook / Website วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี (อยูในภาคผนวก ข)     
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วิธีการเชิดเบิกหน้าพระหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี 
The Nang Yai display techniques Sawang Arom Temple, Singburi Province 

ลิขิต  สุนทรสุข 
วิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

E-mail: anchan2508@gmail.com 
 

บทสรุป 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ไดดําเนินการจัดการความรูดานภูมิปใญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับนโยบาย

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยมีวัตถุประสงคแ (1) เพ่ือจัดเก็บองคแความรูวิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ 
วั ด ส ว า ง อ า ร ม ณแ จั ง ห วั ด สิ ง หแ บุ รี ( 2 )  เ พ่ื อ นํ า ค ว า ม รู ที่ ไ ด รั บ ม า ใ ช ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  
(3) เพ่ือนําวิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ วัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี มาใชในการจัดการแสดงเผยแพรสู
สาธารณชน ผลที่ไดรับ คือ (1) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ไดองคแความรูวิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ วัด
ส ว า ง อ า ร ม ณแ  จั ง ห วั ด สิ ง หแ บุ รี  ( 2 ) นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า น า ฏ ศิ ล ป ไ ท ย  วิ ท ย า ลั ย 
นาฏศิลปลพบุรี สามารถปฏิบัติการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญของวัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี ได  
(3) สาธารณชนไดรับความรูจากการชมการแสดง  โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ ควรจัดใหนักศึกษาฝึกประสบการณแ
วิชาชีพ นําองคแความรูวิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ วัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี ไปเผยแพรในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ 

ค าส าคัญ: การเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ  

Summary  
 Lopburi College of Dramatic Arts is responsible for knowledge management in local 
wisdom According to the policy of the Bunditpatanasilpa Institute. The purposes of this is 
the Nang Yai manipulating techniques in the ceremony of paying respect to Nang Yai 
teachers at Sawang Arom Temple, Singburi Province The results were 1) to maintain the 
body of the knowledge of the Nang Yai manipulating techniques in the ceremony of paying 
respect to Nang Yai teachers at Sawang AromTemple,SingburiProvince, 2) to bring forward 
the body of the knowledge to teachers and students in classroom, and 3) to use the 
obtained body of knowledge of the Nang Yai manipulating techniques in the ceremony of 
paying respect to Nang Yai teachers at Sawang Arom Temple, Singburi Province in the public 
performance dissemination.  The results were as follows: 1) Lopburi College of Dramatic Arts 
got the new practical body of the knowledge of  the Nang Yai manipulating techniques in 
the ceremony of paying respect to Nang Yai teachers at Sawang Arom Temple, Singburi 
Province, 2) the teachers and students in the Section of Thai Classical Dance were able to 
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perform the Nang Yai manipulating techniques in the ceremony of paying respect to Nang 
Yai teachers at Sawang Arom Temple, Singburi Province, and 3) the public got the body of 
the knowledge of the Nang Yai manipulating techniques in the ceremony of paying respect 
to Nang Yai teachers via performance dissemination. As the part of suggestions, the students 
of Lopburi College of Dramatic Arts should bring along with them the body of the 
knowledge of the Nang Yai manipulating techniques in the ceremony of paying respect to 
Nang Yai teachers at Sawang Arom Temple, Singburi Province, to their classes when they 
become student teachers. 

Key words:  The Nang Yai manipulating techniques 
  

บทน า 
  หนังใหญเปๅนศิลปะการแสดงที่เกาแกชนิดหนึ่งของไทย  เปๅนการแสดงที่ใชตัวหนังขนาดใหญเปๅนตัว
ละคร  โดยมีผูเชิดใหเกิดเงาบนจอและใชการพากยแ  การเจรจา  เปๅนการดําเนินเรื่อง  การแสดงหนังใหญเปๅน
การแสดงเพ่ือบวงสรวงบูชาสรรเสริญเทพเจาตามความเชื่อของมนุษยแ   ที่สืบทอดกันมาเพ่ือความศักดิ์สิทธิ์ใน
การแสดง จึงตองประกอบพิธีกรรมแสดงความกตัญโูและเคารพตอครูอาจารยแที่ศิลปินเคารพ และถือปฏิบัติ
กอนแสดงหนังใหญ พิธีสําคัญที่ขาดไมได คือ พิธีเบิกหนาพระ หรือไหวครูหนังใหญ   ซึ่งการเชิดเบิกหนาพระ
หนังใหญเปๅนการบูชาและสักการะหนังรูปพระฤษี  หนังรูปพระอิศวร และหนังรูปพระนารายณแ  ซึ่งเปๅน
ตัวแทนของเทพเจา ครูอาจารยแ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพ่ือใหเกิดความเปๅนสิริมงคล   ปใจจุบันผูเชิด
หนังใหญนับวันจะนอยลงจนกระทั่งสูญหายไป ในทองถิ่นใกลเคียงจังหวัดลพบุรีมากที่สุดจะเหลือใหสืบคน
ขอมูลไดเพียง การแสดงหนังใหญที่วัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี เทานั้น  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป  เปๅนสถานศึกษาที่มีพันธกิจดําเนินการจัดการศึกษาดานนาฏศิลป-ดนตรี  และทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม จึงเห็นความสําคัญในการจัดเก็บองคแความรูวิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ วัดสวางอารมณแ 
จังหวัดสิงหแบุรีไวสําหรับใหนักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจไดศึกษาและสืบทอดภูมิปใญญาทองถิ่นมิใหสูญหาย  
 

วิธีด าเนินงาน 
 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีไดดําเนินการจัดความรูวิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ วัดสวางอารมณแ 
จังหวัดสิงหแบุรี ดําเนินการตามกรอบแนวคิด 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การคนหาความรู 
   1.1 ประชุมบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีแจงเรื่องการจัดทําการจัดการความรู             

ดานภูมปิใญญาทองถิ่นประจําปีงบประมาณ 2559 
   1.2 แตงตั้งคณะกรรมการ การจัดการความรูดานภูมิปใญญาทองถิ่น 
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   1.3 ประชุมบุคลากรภาควิชานาฏศิลปและภาควิชาดุริยางคศิลปจัดทําการบงชี้ความรู Knowledge 
Mapping โดยระดมความคิดของคณะกรรมการที่มีความรูดานภูมิปใญญาทองถิ่นเพ่ือหาความรูที่สําคัญแล
จําเปๅนตอองคแกร 

   1.4 กําหนดหัวขอองคแความรูที่จะศึกษารวบรวม ในดานภูมิปใญญาทองถิ่น 
 1.4.1 ความหมายของการเบิกหนาพระ 

1.4.2 อุปกรณแที่ใชในการประกอบพิธีไหวครู (พิธีเบิกหนาพระ) ของวัดสวางอารมณแ 
 จังหวัดสิงหแบุรี 

1.4.3 ขั้นตอนการเบิกหนาพระหนังใหญ ของวัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี 
1.4.4 วิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ ของวัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการเชิด เบิกหน้าพระหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ 
จังหวัดสิงห์บรุ ี

    2.1 ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันรวมทั้งกําหนดหนาที่ในการดําเนินงานสราง
และแสวงหาความรู เชนประธานเลขาฯผูจับเวลา ตามรายละเอียดดังนี้  

     - มีกระบวนการในการจัดทํา KM คือคณะกรรมการ KM ในกลุม แบงหนาที่เปๅนประธานเลขาฯ
การกําหนดเวลาการใหขอมูล ผูบันทึกขอมูล 

     - กําหนดขอตกลงคือเวลาในการนัดหมายใหอิสระในการพูดและเขารวมกิจกรรมตลอดระยะเวลา
ไมออกจากการเขารวม KM กอนเวลา พูดในประเด็นของเนื้อหาวิธีการเชิดหนังใหญของภูมิปใญญาทองถิ่น
จังหวัดลพบุรี สิงหแบุรี เทานั้น 

     - การบันทึกขอมูลตามผูพูดโดยไมมีการสรุปเปๅนประเด็น พูดอยางไรใหบันทึกทันที 
     - ใหทุกทานพูดและฟใงโดยใหพูดคนละ 2 รอบๆ ละ 3 นาทตีอครั้ง 
   2.2  เสริมสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิด ไดแก  ปรับเปลี่ยนสถานที่

ใหเอ้ือตอการระดมความคิด เชน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี พิพิธภัณฑแหนังใหญวัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี
แลกเปลี่ยนเรียนรูแบบเปๅนกัลยาณมิตรมีสวัสดิการดานอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการควบคุม กํากับให
เปๅนไปตามเปูาหมาย 
       2 . 3  เ ก็ บ ข อมู ล วิ ธี ก า ร เ ชิ ด เบิ กหน าพระ จากผู รั บก า รถ า ยทอดการแสด งหนั ง ใหญ  
วัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี  

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
   3.1 นําองคแความรูการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญของภูมิปใญญาทองถิ่นวัดสวางอารมณแ จังหวัด 

สิงหแบุรี นํามาตรวจสอบประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูวาพูดถึงสิ่งใดบาง และสรุปเปๅนหัวขอจัดเก็บแยกแยะ
ความรู ใหเปๅนหมวดหมูอยางเปๅนระบบ มีการบันทึกวิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญเปๅนภาพนิ่งและ
บันทึกภาพวีดีทัศนแ 
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4. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ 
   4 . 1  จั ดทํ านิ ย ามศัพทแที่ ใ ช ใน การ เ ชิ ด เบิ กหน าพระหนั ง ใหญ ภู มิ ปใญญาท องถิ่ น ของ 

วัดสวางอารมณแจังหวัดสิงหแบุรีตามคําจํากัดความความหมายของคําตางๆ เพ่ือสรางความเขาใจที่ตรงกัน  
และเปๅนมาตรฐานเดียวกัน 

   4.2 จัดการประชุมเพ่ือตรวจสอบขอมูลรวมกันอีกครั้ง                   
   4 .3 สรุปองคแความรู และจัดทํารูป เล มองคแความรู  วิ ธี การเชิด เบิกหนาพระหนั ง ใหญ  

วัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี 
   4.4 จัดบันทึกวีดีทัศนแวิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ วัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี 
   4.5 ตรวจสอบความถูกตองในการจัดเก็บองคแความรูโดยเชิญผูรับการถายทอดมาตรวจสอบ  

5. การเข้าถึงความรู้    
             โดยการสงหรือการกระจายความรูใหผูใช 2 ลักษณะคือ 

   5.1 Push (การปูอนความรูใหผูรับโดยไมไดรองขอ) ดังนี้   
      - สรุปประเด็นนําเสนอผูบริหารเพื่อกําหนดเปๅนนโยบายของวิทยาลัยฯตอไป                                                      
      - มีหนังสือเวียนแจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายที่วิทยาลัยฯกําหนด 
      - กําหนดให ใช ในแผนการเรียนเรื่องวิธี การเชิดเบิกหนาพระหนั งใหญ  วัดสวางอารมณแ  

จังหวัดสิงหแบุรีติดตามผลการนําไปใช 
      - เสนอองคแความรูวิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ วัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรีแกครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมประจําเดือน 
 

   5.2 Pull (การใหโอกาสเลือกใชความรูผูรับสามารถเลือกรับหรือใชขอมูลที่ตองการ) 
      - เผยแพรเว็บไซตแ                                                    
      - จัดทําปูายนิเทศ                                                   
      - การจัดทําแผนพับประชาสัมพันธแ              

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
   6.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน จัดกิจกรรมวัน KM DAY ของวิทยาลัย 
   6.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในสัปดาหแวิชาการ 
        ครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน  60 คน นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาจํานวน 430 

คน เขารวมกิจกรรมวัน  KM  DAY  และกิจกรรมวันวิชาการ  โดยการสาธิต  การจัดทําปูายนิเทศ  จัดทําแผน
พับ  การชมวีดีทัศนแนําเสนอความรู วิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ  วัดสวางอารมณแ  จังหวัดสิงหแบุรี และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการเชิดเบิกหนาพระ  ซึ่งเปๅนการแสดงการบูชาครูกอนเริ่มทําการแสดงหนังใหญ
ทุกครั้ง  
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7. การเรียนรู้ 
    7.1 การนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลปไทย ซึ่งเปๅนหลักสูตร

สถานศึกษาของวิทยาลัย  นําผลของการนําองคแความรูไปใชมาแลกเปลี่ยน ประเมินและปรับปรุงโดย CKO 
ของวิทยาลัย โดยมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์องคแความรู  เรื่ อง วิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ  
วัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี 

       ในการนําวิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ วัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี มาจัดการเรียน 
การสอนรายวิชามหรสพไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 60 คน จากการประเมินผลพบวา 
นักเรียนมีความรูวิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ วัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี โดยเฉลี่ยอยูในระดับดี 

    7.2 นําองคแความรูสูการจัดการแสดงเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย ด านการแสดงหนังใหญของ
วิทยาลัยในโอกาสตางๆ เพ่ือการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพการแสดงอยางเหมาะสม 

       นักศึกษา สาขานาฏศิลปไทยโขน จํานวน 45 คน ไดรับการถายทอดวิธีการเชิดเบิกหนาพระ
หนังใหญ  วัดสวางอารมณแ  จังหวัดสิงหแบุรี และสามารถนํามาจัดการแสดงเผยแพรสูชุมชนได เชน การแสดง
ถวายมือในพิธีไหวครูประจําปี   

 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
      ผลการด าเนินงาน 
           การจัดเก็บองคแความรูดานศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น เรื่องวิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ วัดสวาง
อารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี โดยการถายทอดความรูจากผูสืบทอดการแสดงหนังใหญ  และสัมภาษณแครูภูมิปใญญา
ทองถิ่น สรุปไดดังนี้ 

1. ความหมายของการเบิกหน้าพระ  
    การเบิกหนาพระเปๅนหนึ่ งในขั้นตอนในการไหวครูหนังใหญ  ซึ่ งเปๅนพิธีกรรมความเชื่อ   

ที่ศิลปะการแสดงของไทยทุกแขนงตองมีพิธีไหวครู  เพ่ือแสดงถึงความสงางาม อลังการ ในฐานะการแสดง
มหรสพหลวง    

   การเบิกหนาพระ หมายถึง การบูชาและสักการะหนังรูปพระฤษี   หนังรูปพระอิศวร และ 
หนังรูปพระนารายณแ  ซึ่งเปๅนตัวแทนของเทพเจา ครูอาจารยแ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพ่ือใหเกิดความ
เปๅน    สิริมงคลกอนการแสดงหนังใหญ   

2. ขั้นตอนและวิธีการเชิดเบิกหน้าพระหนังใหญ่ 
   กอนการแสดงหนังใหญทุกครั้งตองประกอบพิธีไหวครูหรือเรียกวา  “พิธีเบิกหนาพระ” ซึ่งอุปกรณแ
ที่ใชในการประกอบพิธีกรรมประกอบดวย  
  1. หนังรูปพระนารายณแ  
  2. หนังรูปพระฤษี 
  3. หนังรูปพระอิศวร  
  4. หนังรูปลูกศร 2 ตัว  
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  5. หนังรูปโต฿ะหมูบูชา  
  6. โต฿ะหมูบูชาจํานวน 4 ตัว  
  7. เครื่องสังเวยและเครื่องบูชา 
 การจัดตั้งหนังรูปเทพเจาทั้งสามพระองคแหนังลูกศรและหนังรูปโต฿ะหมูบูชาจัดตั้งบริเวณกึ่งกลาง  
ดานหนาจอหนัง  โดยบริเวณดานหนาตัวหนังเทพเจาทั้งสามพระองคแจัดวางโต฿ะหมูสําหรับวางเครื่องสังเวย
ประกอบดวยบายศรีปากชาม 1 ชุด หัวหมูสุก 1 หัว กลวยน้ําวา 1 หวี สม (ผลไมตามแตที่ 
หาได) 1 ชุดมะพราวออน 1 ผล ขนมหวานเชนทองหยอดฝอยทองขนมชั้นขนมหมอแกง หรือขนมอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสมเหลาขาว 1 ขวดขันทําน้ํามนตแหรือหมอทําน้ํามนตแ 1 ชุดดอกไมธูปเทียน เงินกํานลจํานวน 12 
บาท เทียนขาวหนัก 1 บาทจํานวน 6 เลม 
 เมื่อเตรียมเครื่องบัดพลีหรือเครื่องสังเวยพรอมแลวนํามาจัดวางตามลําดับ คือ บายศรีปากชามวาง
บนโต฿ะหมูตัวกลาง กลวยน้ําวาจัดใสโตก วางบนโต฿ะหมูตัวริมดานขวาของจอหนัง สมจัดใสพานวางบนโต฿ะหมู
ตัวริมดานซายของจอ มะพราวออนเปิดแลวจัดใสโตกวางกับพ้ืนคูกับเหลาขาวเปิดขวดแลว หัวหมูสุกจัดใสถาด
วางกับพ้ืนตรงกลางของเครื่องสังเวย ขันน้ํามนตแหรือบาตรน้ํามนตแวางดานขางคูกับมะพราวออนดานขวาของ
จอหนังตั้งดอกไมธูปเทียนพรอมเงินจํานวน 12 บาทจัดวางดานซายของจอหนัง ขนมตางๆ จัดวางบนโต฿ะหมู
ตามความเหมาะสม กระถางธูปจัดวางดานหนาหนังรูปโต฿ะหมู เทียนขาวน้ําหนัก 1 บาทนําไปติดที่หนังรูป   
เทพเจาบริเวณก่ึงกลางไมทาบตัวหนังซึ่งจะมีฐานอลูมิเนียมรองรับเทียนใหติดอยูประจําหนังรูปเทพเจาทั้งสาม
พระองคแ การติดเทียนประจําตัวหนังรูปเทพเจาทํามุมประมาณ 45 องศา เพ่ือใหน้ําตาเทียนหยดลงพ้ืนไมติดตัว
หนัง หนังรูปพระนารายณแติดเทียนดานขวา หนังรูปพระฤษีติดเทียนดานขวา และหนังรูปพระอิศวรติดเทียน
ดานซาย ตามลําดับ 

 เมื่อติดเทียนประจําหนังรูปเทพเจาเสร็จแลว  ก็นําพวงมาลัยคลองประจําหนังรูปเทพเจาทั้งสาม เพ่ือ
เปๅนการสักการบูชาครูอาจารยแ และใชเทียนชนวนสําหรับจุดเทียนและธูปบูชาครูซึ่งจะตั้งบนโต฿ะหมูดานซาย
ของจอหนัง 
 เมื่อจัดเตรียมอุปกรณแประกอบพิธีเรียบรอยแลว วงปีๆพาทยแซึ่งบรรเลงประกอบการแสดงหนังใหญจะ
เริ่มทํากํานลบูชาครูทางดานดนตรี  หลังจากนั้นหัวหนาคณะหรือผูประกอบพิธีจุดเทียนที่หนังรูปพระฤษีหนัง
รูปพระอิศวรและหนังรูปพระนารายณแตามลําดับ โดยวงปีๆพาทยแเริ่มบรรเลงเพลงโหมโรง  ตอจากนั้นหัวหนา
คณะหรือผูประกอบพิธีจุดเทียนขาวพรอมทั้งธูป 9 ดอก แลวนําไปบูชาที่ตะโพนในวงปีๆพาทยแเพ่ือเปๅนการ
สักการะ บูชาครูทางดานดนตรีอีกครั้งหนึ่ง   
 ผู เ ชิ ดหนั งและผู พากยแ -เจรจา  จุ ดธูปคนละ1 ดอกกล าวบูชาครูตามหั วหน าคณะหรือ 
ผูประกอบพิธีซึ่งจะกลาวอัญเชิญเทพยดา ครู อาจารยแ  ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือเรียกวา “ชุมนุม
เทวดา”เพ่ือใหเกิดสิริมงคลในการแสดงเมื่อกลาวคาถาอัญเชิญเสร็จเรียบรอยแลว  ก็รวมธูปของทุกคนมาปใกไว
ในกระถางธูปหนาหนังรูปครู  แลวโห 3 ลา (ครั้ง)  เปๅนการเอาฤกษแเอาชัยหรือเปๅนสัญญาณการบอกกลาวกอน
การแสดงบรรดาผูเขารวมพิธีก็จะรับเสียงโหตามลําดับจากนั้นหัวหนาคณะหรือผูประกอบพิธี  จะประพรม
น้ํามนตแเพ่ือเกิดความเปๅนสิริมงคลแกผูแสดงหนังทุกคน  ถือวาเสร็จสิ้นพิธีกรรมในสวนแรก 
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 ลําดับตอไปก็จัดเก็บเครื่องสังเวยบูชาและโต฿ะหมูบูชาไปตั้งไวดานหนาวงปีๆพาทยแ   ซึ่งอยูบริเวณ
กึ่งกลางจอหนัง  โดยหันหนาเขาหาจอหนังหางจากจอประมาณ 6-7 เมตรพอใหมีพ้ืนที่สําหรับการเชิดหนังได 
 จากนั้นวงปีๆพาทยแจะเริ่มบรรเลงเพลงเชิดเพ่ือเชิดหนังรูปพระฤษี  หนังรูปพระอิศวร  และหนังรูป
พระนารายณแ  โดยผูเชิดจะเชิดดานหนาจอในลักษณะดังนี้ 
 หนังรูปพระฤษีจะอยูตรงกลาง  หนังรูปพระอิศวรอยูทางดานขวาของจอหนัง   สวนหนังรูป                 
พระนารายณแอยูทางดานซายของจอหนัง  ผูเชิดหนังรูปพระอิศวรและหนังรูปพระนารายณแจะเชิดในลักษณะ
ทาทางถวายบังคมหนังรูปพระฤษีกลาวคือเคลื่อนไหวหนังรูปเทพเจาทั้งสองในลักษณะเลื่อนขึ้น–ลงทาบกับจอ
หนั ง  3 ครั้ งจากนั้นเชิดหนั งรูป เทพเจาทั้ งสองออกมาหางจากจอหนั งประมาณ  1.5 - 2 เมตร 
เชิดตามกระบวนทา สวนผูเชิดหนังรูปพระฤษี จะเชิดหนังรูปพระฤษีออกจากจอหนังและนําไปไวที่โต฿ะหมูบูชา 

 เมื่อจบกระบวนการเชิดดังกลาวขางตนแลว  ผูเชิดจะนําหนังรูปเทพเจาทั้งสองไปทาบจอหนัง 
ตามเดิมในลักษณะที่หนังรูปเทพเจาทั้งสองหันหนาเขาหากันระยะหางระหวางตัวหนังประมาณ 1 เมตรเมื่อ
หนังทั้งสองทาบกับจอ  วงปีๆพาทยแซึ่งบรรเลงเพลงเชิดอยูนั้น  จะหยุดบรรเลงตามกระบวนทาเชิดหนัง ผูพากยแ
จะทําหนาที่พากยแบทเบิกหนาพระหรือเรียกวาพากยแสามตระ  ประกอบดวย 3 ทวย  หรือ 3 บท  โดยผูพากยแ
ยืนอยูบริเวณริมขอบจอทั้งสองขางผลัดกันพากยแ  เมื่อจบทายแตละบทตะโพนและกลองทัดจะตีรับตามแบบแผน
ของการบรรเลงประกอบการพากยแ  จากนั้นผูบรรเลงในวงปีๆพาทยแ  และผูแสดงหนังจะสงเสียงรองพรอมกันวา 
“เพย” ตอทายการตีตะโพนและกลองทัด  ถือวาเปๅนเอกลักษณแที่สําคัญของการพากยแหนังใหญ 
 เมื่อผูพากยแ  พากยแจบบทในทวยแรกหรือตระแรกผูพากยแจะบอก “หนาพาทยแ” หรือเรียกเพลงใหวง
ปีๆพาทยแบรรเลงวา  “ทวย” วงปีๆพาทยแจะบรรเลงเพลงเชิด  ผู เชิดหนังรูปเทพเจาทั้ งสองก็ เชิดหนัง 
ตามกระบวนทาเชนเดียวกับที่เชิดครั้งแรกเมื่อจบกระบวนทาเชิด ผูเชิดจะนําหนังทั้งสองกลับไปทาบหนาจอ
หนั ง เหมือนเดิม  จากนั้นวงปีๆพาทยแซึ่ งบรรเลงเพลงเชิดอยูนั้ น  จะหยุดบรรเลงตามกระบวนทา 
เชิดหนัง 

 จากนั้นผูพากยแหนังรูปเทพเจาทั้งสอง  จะเริ่มพากยแในบทที่  2 หรือทวยที่  2 หรือตระที่  2  
เมื่อจบบทพากยแในบทที่ 2 ผูพากยแจะเรียกเพลงทวยปีๆพาทยแก็บรรเลงเพลงเชิดผูเชิดหนังรูปเทพเจาทั้งสองก็
เชิดหนังออกจากจอตามกระบวนทาเชิด เหมือนกับทวยที่ 1เมื่อหมดกระบวนทาเชิด ผูเชิดก็นําหนังกลับทาบ
จอตามเดิม วงปีๆพาทยแซึ่งบรรเลงเพลงเชิดอยูนั้น  จะหยุดบรรเลงตามกระบวนทาเชิดหนังและเริ่มพากยแในบท
ที ่3 หรือ ทวยที่ 3 จะดําเนินการตามกระบวนการพากยแ  และเชิดหนังรูปเทพเจาเหมือนทวยที่ 1 - 2  

 ผูเชิดหนังรูปเทพเจาทั้งสองลดหนังลงจากจอหนัง วางพิงที่หนาจอตามตําแหนงเดิมผูเชิดหนังรูปพระ
ฤษีเชิญหนังรูปพระฤษีจากโต฿ะหมูบูชามาท่ีหนาจอหนังอีกครั้งโดยใหหนังรูปพระฤษีอยูกึ่งกลางระหวางหนังรูป
พระนารายณแและพระอิศวรหันหนาหนังพระฤษีไปทางซายมือของจอหนัง ลักษณะการวางหนังรูปพระทั้งสาม
จะเหมือนกับการจัดวางหนังกอนการแสดงจากนั้นผูเชิดหนังพระฤษีจะเจิมหนังรูปพระฤษี   หนังรูปพระอิศวร  
และหนังรูปพระนารายณแ  ดวยน้ําตาเทียนจากเทียนที่ติดอยูกับตัวหนังเพ่ือความเปๅนสิริมงคลโดยเริ่มจากหนัง
รูปพระฤษีหนังรูปพระอิศวรและหนังรูปพระนารายณแตามลําดับลักษณะการเจิมผูเจิมจะรวมเทียนทั้ง  3 เลม
เขาดวยกันแลวเวียนเปๅนวงกลมในลักษณะทักษิณาวัตร  (จากซายไปขวา 3 ครั้ง) การเจิมนั้น หมายถึงให
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น้ําตาเทียนหยดบริเวณสวนบนของหนังรูปเทพเจาทั้งสามองคแ  แลวดับเทียน  จากนั้นผูเชิดเชิญหนังรูปเทพเจา
ทั้งสามขึ้นทาบจอหนัง ผูเชิดหนังรูปพระนารายณแ  และผูเชิดหนังรูปพระอิศวรเชิดหนังในลักษณะถวายบังคม
หนังรูปพระฤษี 3 ครั้งสวนตัวหนังพระฤษีทาบจออยูกับที่เมื่อเชิดหนังรูปพระอิศวร และหนังรูปพระนารายณแ
ถวายบังคมเสร็จผูเชิดก็เชิดหนังรูปเทพเจาทั้งสองออกมาหนาจอตามกระบวนทาเชิด จากนั้นผูเชิดหนังรูปพระ
ฤษีก็เชิดหนังรูปพระฤษีลงจากจอนําไปวางไวที่โต฿ะหมูหนาจอตามเดิมเมื่อผูเชิดหนังรูปพระอิศวรและหนังรูป
พระนารายณแเชิดครบตามกระบวนทาแลวก็จะเชิญหนังทั้งสองไปยังโต฿ะหมูบูชาหนาจอหนังโดยจัดวางหนังรูป
เทพเจาทั้งสามตามลักษณะเดิมที่จัดบูชากอนการแสดงเปๅนอันเสร็จสิ้นกระบวนการวิธีเชิดเบิกหนาพระกอน
การแสดง 

         2.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  
             จากการนําองคแความรู วิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ วัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี   
มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรภายในวิทยาลัย พบวา ขั้นตอนวิธีการสักการะ บูชาครูกอนการแสดงหนังใหญ
ที่เปๅนจารีตประเพณี และกระบวนการเชิดเบิกหนาพระมีความแตกตางกับที่อ่ืน เชน 
             1. บทพากยแ-เจรจา ใชภาษาชาวบานในการประพันธแที่แตกตางจากกรมศิลปากร 
             2. ลักษณะทาเตนประกอบการเชิดหนังใหญตางจากกรมศิลปากร และหลักสูตรวิทยาลัยนาฏศิลป 
             3. มีการตั้งเครื่องบูชาในการเชิดเบิกหนาพระ ซึ่งมีความแตกตางจากกรมศิลปากร 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 
             วิทยาลัยไดนําองคแความรู เรื่อง วิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ วัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี ที่ได
รับมาใชประโยชนแ ดังนี้ 
             1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลปไทย ซึ่งเปๅนหลักสูตรสถานศึกษาของวิทยาลัยนักเรียน 
นักศึกษา มีความรูและสามารถปฏิบัติการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญของวัดสวางอารมณแ จังหวัดสิงหแบุรี ได  

    2.  การจัดการแสดง  วิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ วัดสวางอารมณแ จังหวัดสิ งหแบุรี  
เพ่ือเผยแพรความรูแกนักเรียน นักศึกษา  เยาวชน  และประชาชนที่สนใจในโอกาสตางๆ  เชน งานพิธีไหวครู
ประจําปีของวิทยาลัย งานแผนดินสมเด็จพระนารายณแมหาราช และงานอนุรักษแมรดกไทย เปๅนตน 

สรุป 
ในการจัดเก็บองคแความรูดานภูมิปใญญาทองถิ่น เรื่อง วิธีการเชิดเบิกหนาพระหนังใหญ วัดสวางอารมณแ 

จังหวัดสิงหแบุรี ไดจัดทําเปๅนรูปเลม และบันทึกวีดีทัศนแ เพ่ือเปๅนแหลงสืบคนขอมูล ใหแกครู นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนผูสนใจ มีการนําความรูที่ไดรับมาใชในการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลปไทย และนํามาใชใน 
การแสดงเพ่ือเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
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บทสรุป 

 การจัดการความรูจากการสรางสรรคแงานนาฏศิลปเพ่ือตอนรับอาคันตุกะ  มีวัตถุประสงคแเพ่ือ
สรางสรรคแการแสดงในรูปแบบของการแสดงที่เปๅนลักษณะของระบํา  ที่แสดงถึงความสัมพันธแอันดีระหวางไทย
กับชาติที่เปๅนอาคันตุกะ  แสดงใหเห็นอัตลักษณแ ประจําแตละชาติ เปๅนสิ่งที่แสดงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม อารยธรรม และความเจริญรุงเรืองของประเทศนั้นๆ  การแสดงสรางสรรคแงานนาฏศิลปนานาชาติ 
จึงเปๅนอีกตัวแปรที่จะแสดงถึงความหลากหลาย และ สรางความผูกมิตรสัมพันธแ สามัคคี การใหเกียรติ การ
แสดงความใสใจตอประเทศผูมาเยือน ผานการแสดงในระยะเวลาที่จํากัด  ทั้งนี้การสรางสรรคแงานแตละครั้ง  
ผานกระบวนการจัดเก็บและกลั่นกรององคแความรูจากคณะกรรมการภายในและภายนอก  มีการกํากับดูแล
การพัฒนางาน  รวมทั้งใหขอเสนอแนะปรับปรุงการสรางสรรคแงานเพ่ือใหไดองคแความรูอันเปๅน “อัตลักษณแ” 
ของคณะศิลปนาฏดุริยางคแ  ที่ไดมีโอกาสเผยแพรสูประเทศผูมาเยือน  โดยผานวิธีการดําเนินงาน 7 ขั้นตอน 
คือ  1. การคนหาความรู  2. การสรางและแสวงหาความรู  3. การจัดการความรูใหเปๅนระบบ  4. การ
ประมวลและกลั่นกรองขอมูล  5. การเขาถึงขอมูล  6.การแบงปในและการแลกเปลี่ยนความรู 7. การเรียนรู  
ผลการจัดการความรูเทคนิคการสรางสรรคแงานนาฏศิลปนานาชาติเพ่ือตอนรับอาคันตุกะ  ในรูปแบบการ
สรางสรรคแงานนาฏศิลปแนวสรางสรรคแ  มีปใจจัยสําคัญตอไปนี้  คือ 1. แนวความคิด  2. รูปแบบการแสดง  3. 
องคแประกอบการแสดง ไดแก ผูออกแบบงานสรางสรรคแ , แนวความคิด , เพลง / ดนตรีประกอบการแสดง,  
ทารํา , นักแสดง , การใชพ้ืนที่บนเวที , เครื่องแตงกาย , อุปกรณแประกอบการแสดง , แสง สี เสียง   จากผล
การจัดการความรูดังกลาว  คณะทํางานไดนําผลที่ไดจากการจัดการความรู  สูการเรียนรูใหกับนักศึกษาในเชิง
ปฏิบัติ  โดยจัดอบรมสัมมนาโครงการบริการวิชาการ  รวมดวยชมรมวิชาการทักษะศิลปิน เพ่ือแบงปในและ
แลกเปลี่ยนองคแความรูกระบวนการสรางสรรคแงานนาฏศิลปไทย  แนวความคิด  รูปแบบการแสดง  และ
องคแประกอบการแสดง  ใหกับนักศึกษาบุคคลภายนอก  นอกจากนี้คณะทํางานยังไดเผยแพรองคแความรูผาน
ทาง Feckbook  Pege คณะศิลปนาฏดุริยางคแ เพ่ือใชเปๅนแนวทางใหกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ หรือบุคคล
ทั่วไป ในการสรางสรรคแผลงานสรางสรรคแนานาชาติอยางถูกตองตามกระบวนการสรางสรรคแตอไป   

ค าส าคัญ: การสรางสรรคแงานนาฏศิลป 
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Summary 

 The knowledge management of dance creation for visitors welcoming. The objective 
is for performance creating in the types of dance shows which reveal to the best 
relationship between visitors and our nation, to show the individual native identification, be 
the variety showing in culture, civilization and the growth of that country. International 
dance creation is the one variable to reveal the variety and befriend in the good 
relationship, unity, honorable given, pay attention to the visitors’ countries through the 
performance in restricted time. In other this, each dance creation follows the knowledge 
management that keep and select all experience from the both of internal and external 
committees, to control and take care of development, altogether giving the suggestion in 
adjustment of dance creation for getting the identification knowledge in Faculty of Music 
and Drama that recieve the chance to distribute culture to visitors countries by 7 steps are 
1. researching knowledges 2.creating and searching knowledges 3. knowledge management 
4.Data evaluation and analysis 5 approaching data 6.sharing and exchanging knowledges 
7.learning. The result of knowledge management in international dance creation technic for 
visitors welcoming of the dance creation model has important variables as these : 1 concept 
of idea 2 types of performance 3 elements in shows i.e. the creator, idea in show, music, 
dance posture, actors, show on stage, costume, backdrop prop and light and sound. Finding 
from knowledge management, researchers take its result to distribute over all students as in 
practical instruction through academic seminar, also in artist skillful's club for sharing and 
exchanging knowledges of Thai dance creation, idea of dance, types of performance and 
elements on show to students and order interested persons. Besides this, researchers still 
distribute knowledges in facebook page of Music and Drama Faculty in order to be guidance 
in order Institute or general interested persons as the correctly process of international 
dance creation. 

Key words: creation dance art work 

บทน า 

การจัดการความรูจากการสรางสรรคแงานนาฏศิลปเพ่ือตอนรับอาคันตุกะ  สามารถแบงสวนสรางสรรคแ
การแสดงในรูปแบบของการแสดงที่เปๅนลักษณะของระบํา  ที่แสดงถึงความสัมพันธแอันดีระหวางไทยกับชาติที่
เปๅนอาคันตุกะ  แสดงใหเห็นอัตลักษณแ ประจําแตละชาติ เปๅนสิ่งที่แสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรม อารย
ธรรม และความเจริญรุงเรืองของประเทศนั้นๆ  การแสดงสรางสรรคแงานนาฏศิลปนานาชาติ จึงเปๅนอีกตัวแปร
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ที่จะแสดงถึงความหลากหลาย และ สรางความผูกมิตรสัมพันธแ สามัคคี การใหเกียรติ การแสดงความใสใจตอ
ประเทศผูมาเยือน ผานการแสดงในระยะเวลาที่จํากัด  ทั้งนี้การสรางสรรคแงานแตละครั้ง  ผานกระบวนการ
จัดเก็บและกลั่นกรององคแความรูจากคณะกรรมการภายในและภายนอก  มีการกํากับดูแลการพัฒนางาน  
รวมทั้งใหขอเสนอแนะปรับปรุงการสรางสรรคแงานเพ่ือใหไดองคแความรูอันเปๅน “อัตลักษณ์” ของคณะศิลป
นาฏดุริยางคแ  ที่ไดมีโอกาสเผยแพรสูประเทศผูมาเยือน   

 

วิธีด าเนินงาน 

ขั้นที่ 1 การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) 
1. คณะศิลปนาฏดุริยางคแแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู  โดยคณะกรรมการการ

จัดการความรูเปๅนผูมีความรูความสามารถทางดานการสรางงานนาฏศิลปไทย  มีสวนรวมในการออกแบบทารํา 
เครื่องแตงกาย และฝึกซอมการแสดง  

2. คณะทํางานการจัดการองคแความรู นัดหมายประชุมครั้งที่ 1 เรื่องกําหนดแผนและ ปฏิทิน
การปฏิบัติงาน และกําหนดผูประสานงานจัดทําองคแความรู 

3. คณะทํางานการจัดการองคแความรู นัดหมายประชุมเพ่ือกําหนดการพูดคุยนํา Tacit  
Knowledge  ของกรรมการแตละทาน  นําเสนอที่ประชุมจํานวน 3 รอบ รอบละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 นาที  
เพ่ือใหไดหัวขอและแนวทางในการจัดทํา 

 

ขั้นที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation Acquisition)   
 คณะดําเนินงานจัดการความรูดําเนินการจัดประชุม ซึ่งแบงเปๅนกระบวนการเก็บขอมูล ดังนี้ 

1. การสนทนากลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งในกระบวนการนี้คณะดําเนินงานจัดประชุม 
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง ประกอบดวย 4 หัวขอที่สําคัญตามกรอบความคิดในการศึกษาครั้งนี้ คือ กระบวนการสรางสรรคแ
งานนาฏศิลปไทย  แนวความคิด  รูปแบบการแสดง  และองคแประกอบการแสดง ซึ่งประกอบดวย  ผู้ออกแบบ
งานสร้างสรรค ์ แนวความคดิ  เพลง/ดนตรีประกอบการแสดง   ท่าร าและรูปแบบการแสดง  นกัแสดง  การ
ใช้พืน้ท่ีบนเวที  เคร่ืองแตง่กาย  อปุกรณ์ประกอบการแสดง  แสง สี เสียง 

2. เรียนรูจากผูมีประสบการณแและการลงภาคสนาม โดยคณะกรรมการกลุมสนทนาการ
จัดการความรูเทคนิคการสรางสรรคแงานนาฏศิลปนานาชาติเพ่ือตอนรับอาคันตุกะในครั้งนี้ คณะศิลปนาฏ
ดุริยางคแมีโอกาสไดสรางสรรคแงานนาฏศิลปไทยผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาติศรีลังกาในโอกาสสําคัญเนื่อง
ในงานตอนรับผูนําประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาในฐานะแขกของรัฐบาล  ณ  ตึกสันติ
ไมตรี  ทําเนียบรัฐบาล  เมื่อวันจันทรแ ที่ 2 พฤศจิกายน 2558  และนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการสรางงาน
นาฏศิลปในลักษณะความผสมผสานนี้อีกหลายครั้งดวยกัน เชน การแสดงชุดดอกบัวไทย-จีน    การแสดงชุด
ลมสราญสานสัมพันธแไทยจีน  เปๅนตน   
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ขั้นที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
 คณะทํางานนําความรูที่ไดจากการเก็บความรูจาก 3 สวน คือจากการสนทนากลุม จาก

ผูเชี่ยวชาญ และการสืบคนขอมูลใหถูกตองและเปๅนหมวดหมู 

ขั้นที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองข้อมูล (Knowledge Codification and Refinement) 
   คณะดําเนินงานนําความรูที่ไดจัดเปๅนหมวดหมูนํามาวิเคราะหแขอมูล ซึ่งกระบวนการวิเคราะหแ 
เปๅนการสรุปขอมูลตามกรอบความคิด คือ  กระบวนการสรางสรรคแงานนาฏศิลปไทย  แนวความคิด  รูปแบบ
การแสดง  และองคแประกอบการแสดง และนําผลมาเปรียบเทียบกับองคแความรูที่ไดจากการสืบคนขอมูล และ
ผูเชี่ยวชาญสูการนําผลไปพัฒนาตอยอด 

ขั้นที่ 5 การเข้าถึงข้อมูล 
 คณะทํางานนําผลที่ไดจากการจัดการความรูนํามาบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา

ทักษะปฏิบัติหลายวิชาดวยกัน  ไดแก  รายวิชาทักษะนาฏศิลปนานาชาติ  วิชาทักษะระบําเบ็ดเตล็ด  วิชาลีลา
ประกอบเพลง  วิชาการประดิษฐแทารําทางนาฏศิลป  และรายวิชาศิลปนิพนธแ  โดยนํากระบวนการสรางสรรคแ
งานนาฏศิลปไทย  แนวความคิด  รูปแบบการแสดง  และองคแประกอบการแสดง  เสริมสรางใหนักศึกษาเขาใจ
กระบวนการปฏิบัติงานที่ตอเนื่องเปๅนขั้นตอน โดยเริ่มตนในรายวิชาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4  ซึ่งสงผลการเรียนรู
ใหเกิดทักษะการสรางงานที่มีประสิทธิภาพ  นําเขาสูการสรางงานผลงงานนาฏศิลปสรางสรรคแในการศึกษาชั้น
ปีสุดทาย  รายวิชาศิลปนิพนธแ ซึ่งแนวทางทั้งหมดที่ไดจากการเขาถึงการจัดการความรูครั้งนี้สูการนําผลมาใช
จริงในหลักสูตรสาขานาฏศิลปไทยใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 ขั้นที่ 6 การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนความรู้ 
  คณะทํางานนําผลที่ไดจากการจัดการความรู  สูการเรียนรูใหกับนักศึกษาในเชิงปฏิบัติ  โดย

จัดอบรมสัมมนาโครงการบริการวิชาการ  รวมดวยชมรมวิชาการทักษะศิลปิน เพ่ือแบงปในและแลกเปลี่ยนองคแ
ความรูกระบวนการสรางสรรคแงานนาฏศิลปไทย  แนวความคิด  รูปแบบการแสดง  และองคแประกอบการ
แสดง  ใหกับนักศึกษาบุคคลภายนอก  นอกจากนี้คณะทํางานยังไดจัดทําเอกสารองคแความรูเรื่อง เทคนิคการ
สรางสรรคแงานนาฏศิลปนานาชาติเพ่ือตอนรับอาคันตุกะ  ใหแกวิทยาลัยนาฏศิลปทั้ง  12  แหง ทั้งนี้ เพ่ือใช
เปๅนแนวทางในกระบวนการสรางงานนนาฏศิลปสรางสรรคแในรูปแบบเพื่อตอนรับอาคันตุกะตอไป 

 ขั้นที่ 7 การเรียนรู้ 
 ขอมลูดังกลาวเปๅนประโยชนแในวงวิชาการอยางกวางขวาง  เพราะสามารถนําไปประยุกตแใชได

ทุกหนวยงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเฉพาะองคแความรูกระบวนการสรางสรรคแงานนาฏศิลปไทย  
แนวความคิด  รูปแบบการแสดง  และองคแประกอบการแสดง  เพ่ือใหคณาจารยแและนักศึกษามีความเขาใจ
และพรอมเรียนรูดวยตนเองจากกระบวนการดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
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แนวคิดหลัก คือ การสรางงานนาฏศิลปเพ่ือ

ความสัมพันธแอันดีระหวางไทยกับชาติที่เปๅน

อาคันตุกะ  แสดงถึงความหลากหลายและ

สรางความผูกมิตรสัมพันธแ  สามัคคี การให

เกียรติ การแสดงความใสใจตอประเทศผูมา 

ผลและอภิปรายผล  
เทคนิคการสรางสรรคแงานนาฏศิลปนานาชาติเพ่ือตอนรับอาคันตุกะในรูปแบบการสรางสรรคแงาน

นาฏศิลป มีกระบวนการสรางสรรคแถายทอดผานแนวความคิด รูปแบบการแสดง มีองคแประกอบสําคัญดังนี้  
 1. แนวความคิด 

ในทุกครั้งที่คณะศิลปนาฏดุริยางคแไดรับมอบหมายหนาที่ใหจัดการแสดงนาฏศิลปเพ่ือตอนรับ
อาคันตุกะที่มาเยือนราชอาณาจักรไทยนั้นลําดับแรกจะตองมีการกําหนดชุดการแสดงที่คิดวาจะเปๅนที่
ประทับใจแกผูชมที่ไดพบเห็น  ทั้งการแสดงนาฏศิลปไทยแบบอนุรักษแดั้งเดิม (Traditional)  การแสดง
พ้ืนเมือง การแสดงสรางสรรคแ รวมถึงการสรางสรรคแงานนาฏศิลปที่แสดงออกถึงความสัมพันธแดานตางๆ 
ระหวางประเทศไทยกับประเทศที่มาเยือน   
 2. รูปแบบการแสดง 

การนําเสนองานนาฏศิลปเพ่ือตอนรับอาคันตุกะรูปแบบการแสดงสวนมากจะเปๅนการแสดง
นาฏศิลปไทยผสมผสานกับรูปแบบการแสดงนาฏศิลปไทย หรือศิลปวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ และสื่อใหเห็นถึง
ความสัมพันธแอันดีระหวางสองประเทศ  การแสดงอาจจะแบงเปๅนชวง  แบงการแสดงเปๅน 3 ชวง  คือ  การ
แสดงของไทยในฐานะประเทศเจาบาน  การแสดงที่สื่อถึงประเทศอาคันตุกะ  และการแสดงรวมแสดงถึงความ
รักความสามัคคี  มิตรไมตรีที่ดีตอกันสุดทาย เปๅนการแสดงเพ่ือใหผูชมรูสึกประทับใจ  เปๅนการรวมความกลม
เกลียวกัน อาจจะจบเปๅนซุมนิ่งเพื่อแสดงภาพความสัมพันธแที่ดี 
 3.  องค์ประกอบการแสดง 
  องคแประกอบการแสดงนับเปๅนหัวใจสําคัญ อันสงผลใหสามารถสรางสรรคแการแสดงนาฏศิลป
ขึ้นไดอยางสมบูรณแแบบ ประกอบดวย 9 ประการ ดังนี้  ผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์  แนวความคิด  เพลง / 
ดนตรีประกอบการแสดง ท่าร า นักแสดง การใช้พืน้ท่ีบนเวที เคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
แสง สี เสียง 
 ผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์ 
   สําหรับผูออกแบบสรางสรรคแ  ตองมีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับขอมูลทางดานการแสดงของ
ประเทศอาคันตุกะชาตินั้น   ในกรณีที่มีผูออกแบบมากกวา  1 คน  ผูออกแบบควรมีระดับภูมิความรูหรือ
ประสบการณแที่ใกลเคียงกัน  และเปๅนผูที่มีความสัมพันธแที่ดีตอกัน  ไมควรเปๅนผูที่มีปใญหาขัดแยงกัน  เพราะ
อาจนําปใญหาสวนตัวมากอใหเกิดปใญหาในการสรางงานได  
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ท่าร า  การสรางสรรคแกระบวนทารําคํานึงถึง

วัตถุประสงคแหลักในการสรางสรรคแ  เชน  หาก

เปๅนการแสดงเพื่อเช่ือมความสัมพันธแระหวาง

ประเทศไทยกับประเทศอาคันตุกะ กระบวนทา

รําจะตองเนนทาที่สื่อถึงการผูกมิตรหรือการมี

สั ม พั น ธภ า พ ท่ี ดี ต อ กั น   โ ด ย ท า ท่ี ใ ช สื่ อ

ความหมายอาจเปๅนการจับมือกันระหวางไทยกับ

ประเทศอาคันตุกะ  หรือการใชมือ แขนสัมผัส

กัน  เปๅนตน 

ผู้ แสดง  คั ด เ ลื อ ก ผู แ ส ด งพิ จ า ร ณา จ า ก

คว า ม ส าม า ร ถทา งด า น กา ร แ ส ด ง   ห รื อ

ประสบการณแที่สั่งสมมาของผูแสดง  ตองเปๅนผูมี

ไหวพริบปฏิภาณ  มีความจําแมนยํา  และ

สามารถจดจําทารําไดรวดเร็ว    รวมถึงพิจารณา

จากรูปรางหนาตาของผูแสดงที่จะตองสอดคลอง

หรือคลายคลึงกับประเทศอาคันตุกะกอน  เชน  

หากอาคันตุกะเปๅนญี่ปุุนหรือจีน  ผูแสดงจะตองมี

ผิวขาว  รูปรางผอมเพรียว  ดวงตาเล็ก  หรือหาก

เปๅนศรีลังกา  อินเดีย  ผูแสดงจะตองผิวคล้ํา  

ดวงตากลมโต  เปๅนตน 

การใช้พื้นที่บนเวที   การใชพ้ืนที่ที่สําคัญและนิยมนํามาใชสําหรับการสรางสรรคแงานเพ่ือรับ

อาคันตุกะอยางหนึ่งคือการใชพ้ืนที่ในลักษณะวงกลม  ซึ่งเปๅนการสื่อถึงสัมพันธภาพอันดีและ

ตอเนื่องสัมพันธแกันของประเทศอาคันตุกะและประเทศไทย  เนนการจัดตําแหนงสลับกันระหวางผู

แสดงเปๅนประเทศไทยและประเทศอาคันตุกะ  ซึ่งอาจใชในชวงทายของการแสดง เพ่ือสื่อใหเห็นถึง

ความสัมพันธแของไทยและประเทศอาคันตุกะ 
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อุปกรณ์ประกอบการแสดง 

 อุปกรณแที่ใชประกอบการแสดง พิจารณาจากรูปแบบการแสดงวาเปๅนลักษณะการแสดงเพ่ือ
อวยพร  หรือเพ่ือวัตถุประสงคแอยางใดอยางหนึ่ง  อาจใชอุปกรณแการแสดงทั้งของไทยและของชาติ
อาคันตุกะ  หรืออาจใชเพียงแคชาติใดชาติหนึ่งเทานั้น  โดยอุปกรณแที่เลือกใชจะตองสื่อถึงความเปๅ น
มงคล  เชน  ชอดอกไม  พานดอกไม  ผาคลองคอ  เปๅนตน    
 

แสง สี เสียง 
ดานการใชเทคนิคแสง สี เสียง บนเวที  ผูสรางงานมีความเขาใจเกี่ยวกับการใหแสงบนเวที

มากขึ้น   ใชสื่ออารมณแ  มีการคิดสรางสรรคแโดยใชแสงไฟยอมสีเครื่องแตงกายบนเวที  มีการใช
คอมพิวเตอรแกราฟฟิค (CG) มาประกอบการแสดงการนําแสงสีมาใชประกอบใหชุดการแสดงมีความ
โดดเดน  สื่ออารมณแตอผูชม  โดยไมจําเปๅนตองใชฉากมาวางบนเวที   

 

 

 

 

 

เคร่ืองแต่งกาย 
เครื่องแตงกายที่ใชเนนการสื่อใหเห็นถึง

ความเปๅนไทยและความเปๅนตัวแทนของ

ประเทศอาคันตุกะ  ศึกษารูปแบบเครื่อง

แตงกายที่ถูกตองและเหมาะสมที่จะ

นํามาใชในการสรางสรรคแ  เชน ในกรณีผู

แสดงไทยแตงแบบราชสํานัก  ผูแสดง

เปๅนชาติอาคันตุกะก็ตองแตงกายให

สอดคลองกัน นอกจากนี้หากทารํามีการ

เคลื่อนไหวท่ีเร็ว  จะตองเลือกเครื่องแตง

กายที่รัดกุม  เพื่อไมใหเปๅนอุปสรรคตอ

การแสดง   
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การศึกษาการออกแบบและสร้างต้นแบบชิ้นงานยางปิดฝาวาล์วในรถใช้ก๊าสธรรมชาติ 
A Study of Design and Create a Prototype of rubber valve for NGV car   

ธวัชชัย ชาติตํานาญ1 และ จักรวัฒนแ เรืองแรงสกุล1  
อาจารยแคณะวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
E-mail: thawachchai.ch@rmutp.ac.th , jakrawat.r@rmutp.ac.th 

บทสรุป 
งานวิจัยนี้นําเสนอการสรางตนแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑแฝาปิดวาลแวหัวเติมก฿าซเอ็นจีวี (NGV) 

จากของเดิมที่มีอยูในทองตลาดซึ่งมีราคาสูง และเปๅนพลาสติก ใหมีตนทุนการผลิตที่ถูกลงและมีคุณสมบัติที่
ตรงตามการใชงาน และประยุกตแใชเปๅนยางสังเคราะหแ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับยาง และนําความรูใน
อุตสาหกรรมยางมาถายทอดใหนักศึกษาไดมีความรูเพ่ิมขึ้น  ทําการวิเคราะหแปริมาตรของผลิตภัณฑแฝาปิดที่
เติมก฿าซเอ็นจีวี (NGV) เพ่ือใชสําหรับการคํานวนคาตางๆ  และเปๅนแนวทางในการออกแบบแมพิมพแใหเกิด
ความผิดพลาดนอยที่สุด จากนั้นใชโปรแกรมยูนิกราฟฟิกสแ  (UNIGRAPHICS) ในการออกแบบแมพิมพแ โดย
แมพิมพแที่เลือกใชคือ แมพิมพแอัดยาง ในการขึ้นรูปไดใชยางชนิดคลอโรพรีน (Chloroprene Rubber, CR) 
หรือ มีชื่อทางการคาวา ยางนีโอพรีน (Neoprene Rubber)  และใชเครื่องอัดยางขนาด 100 ตัน ผลการ
ทดลองอัดพบวาชิ้นงานมีคาสมบูรณแที่สุดเมื่อตั้งคาพารามิเตอรแที่เครื่องอัดที่อุณหภูมิในการฉีด 170 องศา
เซลเซียส ใชเวลาในการอัด 330 วินาทีตอรอบ  ชิ้นงานอยูในพิกัดความเผื่อท่ีกําหนดไว 

ค าส าคัญ: ยางปิดฝาวาลแว  ก฿าซธรรมชาติ  ยางคลอโรพลีน 

Summary  
 This research presents the prototyping and development of Rubber cover the fill 
valve NGV from existing in the market, which is expensive and plastic used, the cost of 
production was down, and features that meet the user. And applied synthetic rubber to add 
value into rubber. And bring the rubber industry knowledge to transfer to students the 
knowledge as well. The project analyzed the volume of the rubber cover (NGV) to be used 
for the calculation and The guidelines for mold design to the smallest mistake. Then use the 
UNIGRAPHICS software in mold design. The molds used in the project is Rubber compression 
molding. The compression used chloroprene rubber (Chloroprene Rubber, CR) or a trade 
name of neoprene rubber (Neoprene Rubber) and compressed machine size 100 tons.The 
results showed that the compressed work with the most complete set of parameters on a 
machine at a temperature of 170 ° C compressed time of 330 seconds to compress the 
workpiece tolerances are defined. 
Key words: Rubber cover NGV Chloroprene Rubber 
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บทน า 

ปใจจุบันผลิตภัณฑแยางไดเขามามีบทบาทกับการดํารงชีวิตของมนุษยแมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมยานยนตแ อิเล็คทรอนิกสแหรือสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือน มีการประยุกตแใชผลิตภัณฑแยางทดแทน
วัสดุเดิมมากขึ้น ผลิตภัณฑแยางตางๆเหลานี้ไดมาจากกระบวนการขึ้นรูปดวยวิธี การใชแมพิมพแแบบตางๆคือ 
แบบอัด (Compression molding) แบบฉีด (Injection molding) แบบกึ่งฉีด (Transfer molding) โดย
แมพิมพแแบบอัดเปๅนแมพิมพแที่ไมซับซอน มีคาใชจายในการผลิตนอยกวาแบบฉีดและแบบกึ่งฉีดโดยใชกันอยาง
กวางขวางในการทําผลิตภัณฑแยาง [1] 

 ผลิตภัณฑแยางมีหลากหลายชนิดสวนใหญจะเปๅนชิ้นสวนของรถยนตแ ซึ่งทางคณะผูจัดทําไดเลือกฝาปิด
จุกเติมก฿าซเอ็นจีวี (NGV) ดังแสดงในภาพที่ 1เพราะเปๅนชิ้นสวนหาซื้อไดยาก มีราคาแพง ชํารุดงาย สูญหายได
งาย   เนื่องจากผลิตภัณฑแเดิมที่มีขายอยูในทองตลาดทํามาจากพลาสติกซึ่งทนความรอนไดต่ํา และ ติดไฟได
งาย อาจเปๅนอันตรายสําหรับรถติดก฿าซเอ็นจีวี (NGV) 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงชิ้นสวนฝายางปิดวาวลแเติมก฿าซ 

 
 คณะวิจัยจึงไดออกแบบและพัฒนา โดยใชการผลิตดวยแมพิมพแขึ้นรูปแบบอัดยาง เพราะมีตนทุนที่ถูก
และชิ้นงานมีความซับซอนนอย ผลิตดวยยางคลอโรพรีน (Chloroprene Rubber, CR) หรือ มีชื่อทางการคา
วา ยางนีโอพรีน (Neoprene Rubber) เปๅนยางที่สังเคราะหแขึ้น มีคุณสมบัติทนตอสภาพอากาศ ทนความรอน
และโอโซน  ทนน้ํามัน  ทนการลามไฟ  ทนกรดทนดาง ทนตอแรงดึงและการฉีกขาด   ทําใหฝาปิดจุกเติมก฿าซ
เอ็นจีวี(NGV) มีความทนทานมากขึ้นและเปๅนตนแบบใหภาคอุตสาหกรรมนําไปผลิตเพื่อจัดจําหนายใหมากขึ้น 
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วิธีการด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ผังท่ี 1 แสดงแผนผังการดําเนินงานวิจัย 

ผาน 

ประชุมวางแผนและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 

(ใชเทคนิคการเลาเรือ่ง) 

รวบรวมขอมูลที่เกีย่วของจากสถานประกอบการ  

ศึกษาแบบฝายางปิดวาวลแที่จะใชเปๅนกรณีศึกษาที่มีในทองตลาด / สรางแบบ 3 

มิติของชิ้นสวนฝายาง (ใชเทคนิคการเลาเรื่อง, การใชพ่ีเลี้ยงและ เพื่อนชวยเพื่อน) 

ไมผาน 

เริ่มตน 

ปรับปรุงและ

แกไข

ขอบกพรอง 

ประเมินแบบ ตนแบบ ของฝา

ยาง (ใช เทคนิคการเลาเรื่อง , 

การใชพี่ เลี้ยงและ เพื่อนชวย

ประกอบชิ้นสวนแมพิมพแ

เปๅนชุดแมพิมพแขึน้รูปฝา

ยางปิดวาวลแ 

สิ้นสุด 

อัดขึน้รูปผลิตภัณฑแ 

ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑแ พรอมทดสอบการใชงานจริง 

สรุปและอภิปรายผลการดําเนินโครงการ 

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณแ 

ออกแบบแมพิมพแสําหรับขึ้นรูปชิ้นสวนฝายางปิดวาวลแ 

(ใช้เทคนิค การใช้พี่เลีย้ง) 

ผลิตแมพิมพแขึ้นรูปฝายางปิดวาวลแ จัดเตรียมวัสดุยางในการขึ้นรูป 



581 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
จากผังการดําเนินงาน ทางคณะไดทํากิจกรรมตางๆ  ตามหัวขอในแตละกิจกรรม ภายใตการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ของการสรางผลิตภัณฑแยาง และไดผลลัพธแ ตามเปูาหมายของแตละกิจกรรม ดังแสดงใน
ภาพที่ 2-ภาพที1่0  

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงชิ้นสวนฝายางปิดวาวลแเติมก฿าซท้ังพลาสติกและยาง ที่นํามาพัฒนาสรางเปๅนตนแบบ 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 3 แสดงแบบฝายางปิดวาวลแเติมก฿าซ ที่นํามาสรางเปๅนตนแบบ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงแบบ3 มิติ ที่นํามาสรางเปๅนตนแบบ [2] 
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ภาพที่ 5 แสดงการสรางแมพิมพแสําหรับขึ้นรูปยาง 

 

 

 

 

 

 

              
              ภาพที่ 6 แสดงการประกอบแมพิมพแสําหรับขึ้นรูปยาง 

 

 

 

 

 

 

             
              ภาพที่ 7 แสดงการขึ้นรูปยาง [3] 
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               ภาพที่ 8 แสดงการตรวจสอบชิ้นงานยางหลังขึ้นรูป 

 

 

 

 

 

 

             ภาพที่ 9 แสดงการตรวจสอบขนาดชิ้นงานยางเปรียบเทียบกับการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 
             ภาพที่ 10 แสดงการใชชิ้นงานยางเปรียบเทียบกับชิ้นงานแบบเสรุป 
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สรุป 

จากการที่ใชกระบวนการการจัดการความรู มาประยุกตแใชในการศึกษาเรื่องแมพิมพแอัดขึ้นรูป
ผลิตภัณฑแยางนั้น ทําใหเขาใจกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑแยางมากขึ้นและสามารถผลิตชิ้นงานตนแบบ ออกมา
ทดลองใชงานได รวมถึงเขาใจกระบวนการโดยรวมในการเตรียมวัสดุยาง กระบวนการการขึ้นรูป การใช
เครื่องจักร และการตรวจสอบขนาดชิ้นงานยาง ตามท่ีกําหนดและสามารถนําไปใชงานในสภาวะจริงได 

บรรณานุกรม 

Available Source. August 29, 2013. http://www.rubbercenter.org,  

Available Source. August 4, 2015. http://www.mscsoftware.com/application/thermal-analysis,  

Available Source. August 4, 2015. http://machine.yongfongthai.com,  
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อนุรักษ์สืบสานดนตรีปี่แก้ว 
ยงยุทธ  ไปรสุข 

วิทยาลัยนาฏศิลปะนครราชสีมา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
E-mail: jaankob@gmail.com 

บทสรุป   

 ในการจัดการความรู หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ผูบริหารไดตะหนักถึง
ความสําคัญ โดยไดจัดการอบรมใหความรูแกบุคลากร อยางตอเนื่องเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการนําเสนอ
ปใจจัยความสําเร็จ แนวปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนา พบวา ในการที่จะดําเนินการ ใหไดผลสําเร็จเกิดเปๅน
แนวปฏิบัติที่ดี มีปใจจัยความสําเร็จ และสามารถนําไปสู   แนวทางการพัฒนาตอไปนั้น มีหลักสําคัญอยู 4 
ประการ ดังนี้ 
 1. นโยบายของวิทยาลัยมีความสําคัญและจําเปๅนอยางยิ่ง ผูบริหารระดับสูง ของวิทยาลัย ควร
ความใหความสําคัญมีการกําหนดเปูาหมาย การดําเนินงานใหชัดเจนและถายทอด  สูอาจารยแและบุคลากร มี
ประกาศแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีแผนงาน ปฏิทินดําเนินงาน เพ่ือกลไกขับเคลื่อนการทํางาน  เพ่ือสรางความ
เขาใจ และสราง การยอมรับของ บุคลากร ใหรวมดําเนินการไปพรอมกัน  
 2. การสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงาน วิทยาลัยควรจัดใหมีการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงาน
ตอเนื่อง ไดแก การสงเสริมสนับสนุนการทํางานรวมกัน  
 3. การรายงานผล เพ่ือติดตามการดําเนินการ จัดทํารายงานสรุปผลตอวิทยาลัย มีขอตกลงที่มีผล
ตอการประเมินการปฏิบัติงานรวมกัน มีเงื่อนไขการดําเนินงานที่สอดคลองสัมพันธแกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 4. การประเมินผลการดําเนินงาน โดยใชหลัก PDCA มีการติดตามผลของการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเปูาหมาย ในระดับภาควิชา และรายงานผลใหผูบริหารทราบ และ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
อาจารยแผูสอนในสาขาวิชาเปๅนระยะๆ อยางตอเนื่อง 

ค าส าคัญ: ดนตรีปีๆแกว 

Summary 
For knowledge management in the networking classroom of Nakhon Ratchasima 

Dramatics College, the administrator realized the significance by training the knowledge for 
the individuals continuingly for supporting the participation in presentation of achievement 
factors, practice method and improvement method is found that in methodology to reach 
the achievement and as a good practice method with achievement factors and could be 
reach to improvement method in a further with significance for 4 aspects as following 

mailto:jaankob@gmail.com
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1.  Policy of the college is significant and indispensable. The senior administrator of the 
college should give priority to purpose, operate is clear and impart to the instructor 
and the individuals, notice the clear practice method, planning, schedule of 
operating as the working machinery, make understanding and encourage of 
recognition of the individuals participate together. 

2. Encouragement of operating, the college should prepare supporting of operating 
continuingly such as encouragement of working together.  

3. Reporting the result for follow the operating, prepare the conclusion memorandum 
to the college by the agreement that affect assessment of the operating together 
with conditional of operating is conform with correlation and assessment the 
performance result.   

4. Assessment of the operating result by using PDCA principle is followed the result of 
improvement and improve the target goal in level of department and report the 
result to the administrator and prepare for interchange the knowledge between the 
instructor of department continuingly. 
 

บทน า 

 จังหวัดนครราชสีมา  หรือโคราช  เปๅนจังหวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรแอันมีมรดกวัฒนธรรมที่
หลากหลายทั้ง โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ภาษา การละเลนพ้ืนบาน ชาวไทยโคราชมีวัฒนธรรม ที่แตกตางไปจากกลุมไทยลาว  เขมร  และสวย
แตมีวัฒนธรรมคลายคลึงกับชาวไทยภาคกลาง ทั้งภาษาพูด  ประเพณี  พิธีกรรม  แตสิ่งที่แตกตางไปจากไทย
ภาคกลาง คือภาษาพูดที่มีสําเนียงเพ้ียนเหนอ มีคําภาษาไทยลาวปนอยูในภูมิภาคอีสาน มีเอกลักษณแ ในเรื่อง
ของประเพณีความเชื่อภูมิปใญญา สังคม สถาปใตยกรรม และผลงานทางวัฒนธรรม เชน ภาษาและวรรณกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรี และการละเลนเพลงพื้นบาน 

ในภูมิภาคอีสานวงมโหรีเปๅนการเอาเครื่องดนตรีประเภท เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเปุา มาบรรเลง
รวมกัน ซึ่งใชประกอบพิธีกรรมในงานบุญประเพณีตางๆ ตั้งแตอดีต  ปใจจุบันการสืบทอดมโหรีในภาคอีสานมี
การปฏิบัติสืบทอดอยู 2 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมแรกอีสานใต คือ กลุมเชื้อสายเขมร  ไดแกพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ  
สุรินทรแ  บุรีรัมยแ  และศรีษะเกษ การบรรเลงวงมโหรีจะประกอบไปดวยเครื่องดนตรี  ซอ ปีๆ กระจับปีๆ กลอง 
ฉิ่ง  ฉาบ และระนาด มโหรีอีสานใต ที่จังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมยแ สุรินทรแ และสระแกว มีการเชื่อมโยงความรู
ความเขาใจระหวางวัฒนธรรมสวนกลางกับ ทองถิ่น  ไมเฉพาะเรื่องมโหรีอีสานเทานั้น แตครอบคลุมเพลง
ดนตรีอีกหลายประเภท ทั้งปีๆพาทยแ ตุมโมง กันตรึม เจรียง รวมถึงภาษาวัฒนธรรม   ซึ่งมีความใกลเคียงกัน
อยางแยกออกไมได  มโหรีอีสานใตไมใชมโหรีแบบแผนราชสํานัก ที่นําเครื่องปีๆพาทยแ (ยอสวน) ผสมกับ
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เครื่องสาย โดยเฉพาะตองมี “ซอสามสาย” ในวง หรือมโหรีเครื่องสี่ เครื่องหก แตหมายถึงวงดนตรีที่
ประกอบดวยเครื่องดีดสีตีเปุา ไมจํากัดประเภท จํานวนชิ้น และการจัดวง ยืดหยุนไมตายตัวตามสถานการณแ 
รองเลนเพ่ือขับกลอมบันเทิงใจ มโหรี  จังหวัดสระแกว ประกอบดวยขิม ขลุย ซอด วง ซออู จะเข (กระปือ) 
กลองกันตรึม เครื่องประกอบจังหวะ มโหรี  อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมยแ ใชปีๆแทนขลุย ไมมีขิม แตมี
กระจับปีๆ (จับเปย) และจะเข  มโหรี จังหวัดสุรินทรแ ใชปีๆในปีๆกลางผสมกับซอดวง ซออู  ซอกลาง กลองกันตรึม 
เครื่องประกอบจังหวะ มีกลองมโหรีหรือกลองสองหนา  มโหรี ตําบลตะเคียนราม จังหวัดศรีสะเกษ  ใชแต
กลองมโหรีโดยไมมีกลองกันตรึม ทั้งคํา “พ้ืนบาน” “อีสาน” “อีสานใต” ที่ตอทายคํามโหรี ก็เปๅนคําที่คน
สวนกลางเรียกเพ่ือใหตางจากมโหรีแบบแผน คลายการเรียกมโหรีแขก มโหรีมอญ วงมโหรีอีสานจะใชบรรเลง
ในงานแตงงาน งานขึ้นบานใหม งานบวชนาค และงานศพ  เพลงที่ใชบรรเลงแบงออกเปๅน ๓ กลุมใหญ คือ 
เพลงครู (ชุดไหวครู) เพลงแห เพลงทั่วไป (เบ็ดเตล็ด) ขึ้นอยูกับหนาที่การ ใชงาน จังหวะ และทวงทํานองเปๅน
สําคัญโดยเฉพาะเพลงครูถือเปๅนหลักสําคัญพ้ืนฐานดนตรีและความเชื่อ นักดนตรีทุกคนตองผานเพลงชุดไหวครู
นี้เปๅนปฐมกอนเรียนเพลงอ่ืนๆ  เพลงชุดไหวครูยังใชบรรเลงเริ่ มตนเปๅนเพลงแรกหลังทําพิธียกครูทุกครั้ง 
สําหรับเพลงแหและเพลงทั่วไปมีลีลาทวงทํานองสนุกสนาน จังหวะกระชับกระฉับกระเฉง ใชบรรเลงเมื่อตอง
นําขบวนแหตามวาระโอกาส สวนเพลงทั่วไปแบงได ๒ ประเภท คือ เพลงบรรเลงงานมงคลและ เพลงบรรเลง
งานอวมงคล เพลงบรรเลงงานอวมงคลควรมีลีลาจังหวะเนิ่นชา ทวงทํานองใหอารมณแโศก “มโหรีอีสาน” ใน
หนังสือนําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุรินทรแ ที่เขียนวา “วงมโหรีพ้ืนบานและวงมโหรีปีๆพาทยแในจังหวัด
สุรินทรแนิยมแพรหลายมาตั้งแต สมัยรัฐบาลกลางไดสงขาหลวงและขาราชการจากสวนกลางมาปกครองภาค
อีสานในสมัย รัชกาลที่ 5 และการเลนมโหรีก็ไดแพรหลายสูชาวบานในเวลาตอมา ” (กรมศิลปากร, 2550 : 
154) วงมโหรีพ้ืนบานอีสานมีประวัติความเปๅนมาจากการถายทอดมาจากครูมโหรีพ้ืนบานในภาคอีสาน คําวา 
“มโหรี” สําหรับชาวอีสานหมายถึง ดนตรีทั่วไปที่ใชบรรเลงในงานตาง ๆ เครื่องดนตรีหลัก ที่ใชบรรเลงไดแก 
ซอ ปีๆ ระนาด กลอง ฉิ่ง และ ฉาบ เปๅนประเภทวงดนตรีพ้ืนบานที่ไมมีการขับรอง  ใชซอ ปีๆ ระนาด หรือพิณ
เปๅนเครื่องดําเนินทํานองใชกลอง ฉิ่งและฉาบ เปๅนเครื่องประกอบจังหวะ มีวิธีการบรรเลง 3 ขั้นตอนคือ ตอน
ขึ้นเพลง ตอนบรรเลง และตอนจบเพลง มีรูปแบบการบรรเลงแบบนั่งบรรเลง และแบบเดินบรรเลง ซึ่งบรรเลง
ในขบวนแหพิธีกรรมทางศาสนา ในขบวนแหประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต และในขบวนแหประกอบ
เทศกาลตางๆ  ความเขมแข็งทางวัฒนธรรมของวงมโหรีพื้นบานอีสานมีความเปๅนอยูอยางไทย มีคานิยมที่ดีงาม  
มีอุดมการณแพ้ืนฐานรวมกัน  รวมสืบสานวัฒนธรรม รักษาประเพณี  และสืบตอกันมาจนถึงปใจจุบัน (พิชชาณัฐ ตู
จินดา. 2556)  

ในวงมโหรีโคราช ปีๆแกว เปๅนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปุาที่ผสมอยู เปๅนผูนําวง ปีๆมีหนาที่เปๅนผูขึ้น
เพลงมีรูปรางลักษณะคลายปีๆนอกต่ํา ลักษณะพิเศษมีลําโพงทําดวยโลหะเปๅนเครื่องเปุาที่มีชวงเสียงแหลม การ
ปิดเปิดนิว้ที่ซับซอน และเปๅนเครือ่งเปุาที่ตองอาศัยการบังคับลมหนักเบาเพ่ือใหไดเสียงที่ตองการ การที่จะเปุา
ปีๆใหเกิดเสียงสูงต่ําเปๅนทํานองไดนั้น ตองอาศัยทั้งแรงลมจากภายในกับการบังคับดวยปากและลิ้น ผสมกับการ
ใชนิ้วมืออยางกลมกลืนจึงจะสามารถทําใหเกิดเสียงที่เปๅนทํานองอันไพเราะได  ผูที่ฝึกหัดเปุาปีๆใหมๆ นั้น ตอง
ฝึกเปุาเสียงแตละเสียงแตละเสียงซ้ําไปซ้ํามา  หลายหน กวาจะบังคับลมและนิ้วไดพอเหมาะพอดีกันในแตละ
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เครื่อง และตองฝึกเชนนี้ไปเปๅนระยะเวลานานจึงจะเกิดความชํานาญ จนสามารถเปุาปีๆใหเปๅนเสียงตางๆ ได จึง
นับไดวาปีๆแกวเปๅนเครื่องดนตรีพ้ืนบาน เปๅนเอกลักษณแที่แสดงความเปๅนไทยไดอยางชัดเจนควรคาแกการ
สงเสริมสืบสานใหคงอยูคูสังคมไทยตลอดไป 
 วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม  มีพันธกิจในการจัด
การศึกษาเฉพาะสาขาวิชาชีพดานนาฏดุริยางคศิลป ในระดับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 และเปๅนหองเรียนเครือขายระดับอุดมศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีหนาที่ในการอนุรักษแ สืบสาน 
สรางสรรคแและเผยแพรดานนาฏศิลปและดนตรีไทย วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมาตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเปๅนครูวิชาชีพ จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู สามารถใชภูมิปใญญาทองถิ่นเปๅนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู รวมทั้งพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ ปีๆแกวในวงมโหรีโคราช จึงเปๅนกระบวนการสําคัญท่ีหองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครราชสีมา ควรสงเสริมใหมีการจัดเก็บองคแความรู เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียนของอาจารยแ
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือเปๅนขอมูลในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วิธีการด าเนินงาน 
 เปๅนกระบวนการอยางหนึ่งที่จะชวยใหองคแกรเขาใจถึงขั้นตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการจัดการ
ความรู หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดข้ึนภายในองคแกร วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ใชกระบวนการ
จัดการความรูในดานภูมิปใญญาทองถิ่น เรื่อง อนุรักษแสืบสานดนตรีปีๆแกวประกอบดวย 7 ขั้นตอนมีวิธีการ
ดําเนินการ ปใญหา อุปสรรค ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) เปๅนการคนหาความรูของ
องคแกร วามีความรูอะไรบาง ในรูปแบบใดอยูที่ใคร และความรูอะไรที่องคแกรจําเปๅนตองมี 
 

วิธีการด าเนินการ 
 - จัดประชุมกลุมอาจารยแนิ เทศระดับอุดมศึกษา หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา หารือเกี่ยวกับความตองการ องคแความรูที่มีความจําเปๅนในการดําเนินงาน โดยใชเทคนิคการทํา
แผนที่ความรู (Knowledge Mapping) ในการประชุมสรุปวาตองการนําขอมูล ในการจัดการความรูใน
ปีงบประมาณ 2559 เรื่องอนุรักษแสืบสานดนตรีปีๆแกว 

- แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู ดานภูมิปใญญาทองถิ่น เรื่อง อนุรักษแสืบสานดนตรี
ปีๆแกว 

 - ประชุมบุคลากรของวิทยาลัยฯ เพื่อแจงเรื่องการดําเนินการ การจัดการความรู ประจําปี
งบประมาณ 2559 

ปัญหาอุปสรรค 

- บุคลากรสวนนอยที่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการความรูที่จะใหเกิดขึ้น 
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 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)    
เปๅนการนําสิ่งที่ไดจากแผนที่ความรู และหาวิธีการในการดึงความรู จากแหลง ตาง ๆ มารวมไว สวนความรูที่
จําเปๅนตองมีแตยังไมมี สามารถคนหาไดจากบุคลากรในองคแกรที่มีความรูความสามารถ ในดานการนิเทศการ
สอน 

วิธีการด าเนินการ 

 - ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ดานภูมิปใญญาทองถิ่น เรื่อง อนุรักษแสืบสานดนตรีปีๆแกว 

 - ประชุมคณะอาจารยแนในระดับอุดมศึกษาหองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปะ นครราชสีมา 
7 คน เพ่ือระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู ในประเด็น ภูมิปใญญาทองถิ่น เรื่อง  เทคนิคการนิเทศการสอน
เพ่ือสงเสริมความเปๅนครูโดยกําหนดเวลาใหแสดงความคิดเห็นคนละ 3 นาที 3 รอบ ตอ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 5 
ครั้ง สรุปขอมูลรวมในแตละครั้ง โดยคณะกรรมการการจัดการความรู 

ปัญหาอุปสรรค 
 - ดวยภาระงานของอาจารยแมีมากเพราะตองรับภาระงานของครูขั้นพ้ืนฐานไปพรอมๆกัน มีผลให
การเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูลาชา 

 ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) หลังจากที่ไดองคแ
ความรูที่ตองการแลว จะตองนํามาจัดความรูใหเปๅนระบบเพ่ือใหผูที่สนใจสามารถคนหาและนําความรูดังกลาว
ไปใชประโยชนแไดโดยมีการดําเนินการดังนี้ 
วิธีการด าเนินการ 

- จําแนกประเด็นตางๆ ที่เก่ียวกับภูมิปใญญาทองถิ่นในการอนุรักษแสืบสานดนตรีปีๆแกว 
- วิเคราะหแกระบวนการอนุรักษแสืบสานดนตรีปีๆแกว  
- สังเคราะหแขอมูล 
- จัดทําเอกสาร 

 ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ ( Knowledge Codification and 
Refinement ) นอกจากการจัดองคแความรูใหเปๅนระบบแลว ตองประมวลความรูใหอยูในรูปแบบและภาษาที่
เขาใจงาย โดยดําเนินการดังนี้ 
วิธีการด าเนินการ 

- ตรวจสอบประเด็นความรู จากเอกสารปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณแ 
- กลั่นกรองความรู จากคณะอาจารยแในระดับอุดมศึกษา หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

นครราชสีมา 
- รวบรวมขอมูลและปรับปรุงเอกสารใหเปๅนมาตรฐาน 
- สรุปองคแความรูที่ไดจากการกลั่นกรององคแความรู 
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 หลังจากสรุปรวบรวมองคแความรูที่ไดนํามาวิเคราะหแ สังเคราะหแรวมกันระหวางคณะทํางานการ
จัดการความรูและคณะอาจารยแในระดับอุดมศึกษา หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  จึงไดมี
การปรับปรุงแกไขรวมกันจนเกิดองคแความรูดานภูมิปใญญาทองถิ่น เรื่อง อนุรักษแสืบสานดนตรีปีๆแกว 

 
 ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ ( Knowledge Access ) วิทยาลัยฯ มีวิธีการกระจายความรู
เพ่ือใหเกิดการนําไปใชประโยชนแ โดยการปูอนความรู เปๅนการสงขอมูลใหผูรับ   โดยผูรับไมตองรองขอ หรือ
ตองการ เปๅนการใหแบบ Supply-based ดวยวิธีการดังนี้ 

วิธีการด าเนินการ 
 - นําเสนอองคแความรูตอที่ประชุมประจําเดือนของวิทยาลัยฯ 

 - นําเสนอองคแความรูตอคณะอาจารยแฝุายวิทยาลัยและครูพ่ีเลี้ยงฝุายโรงเรียนในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณแสอนในสถานศึกษา 
 - เผยแพรองคแความรูทางเว็บไซตแ 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- ระบบเว็บไซตแของทางวิทยาลัยไมเสถียร 
 

 ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ( Knowledge Sharing )  จัดทําเอกสารความรู
รวมถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการชวยใหเขาถึงความรู 
 

วิธีการด าเนินการ 
 - จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการเปิดโอกาสใหถาม ตอบ แลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นของบุคลากรภายในวิทยาลัย 
 - แลกเปลี่ยนเรียนรูทาง facebook 
ปัญหาอุปสรรค 
  

 ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ ( Leaning ) วัตถุประสงคแที่สําคัญที่สุดของการจัดการความรูของ
บุคลากรและนําความรูไปใชประโยชนแในการสงเสริม อนุรักษแ และภูมิปใญญาทองถิ่นเพ่ือใหมีการสืบทอดภูมิ
ปใญญาทองถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาไวไมใหสูญหายไปจากทองถิ่น 
วิธีการด าเนินการ 
 - การนําองคแความรูไปใชในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หองเรียนเครือขายวิทยาลัย
นาฏศิลปนครราชสีมา 
 - การติดตามผลการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา 
 - การประเมินผลนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปะ
นครราชสีมา 



591 
 

ปัญหาอุปสรรค  -  

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลและอภิปรายผลการจัดการความรูเรื่อง : อนุรักษแสืบสานดนตรีปีๆแกวที่ไดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของครูและผูบรรเลงดนตรีพื้นบานนั้นเปๅนไปตามเปูาหมายและปใจจัยความสําเร็จดังนี้ 
 

เป้าหมายของการจัดการความรู้  

 1. บุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปใญญาทองถิ่นและนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่เก่ียวของ 

 2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานภูมิปใญญาทองถิ่น เรื่องปีๆแกวในวงมโหรีโคราช เพ่ือเปๅนการ
จัดเก็บองคแความรูของปีๆแกวในวงมโหรีโคราช 

ปัญหา อุปสรรคของการจัดการความรู้  

 - ในขั้นตอนการคนหาความรู บุคลากรสวนนอยที่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการ
ความรูที่จะใหเกิดข้ึน 
 - ในขั้นตอนการสรางและแสวงหาความรู ดวยภาระงานของอาจารยแมีมากเพราะตองรับภาระ
งานของครูข้ันพื้นฐานไปพรอมๆกัน มีผลใหการเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูลาชา 
 - ในขั้นตอนการเขาถึงความรูระบบเว็บไซตแของทางวิทยาลัยฯไมเสถียร 

สรุป 
 ผลการจัดการความรูเรื่อง : อนุรักษแสืบสานดนตรีปีๆแกวที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
บุคลากรและชุมชนนั้น ไดขอสรุป 3 ดานดังนี้ 
ด้านความรู้ 
 1.ความรูดานภูมิปใญญาทองถิ่น 
  - บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปใญญาทองถิ่น 
  - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานภูมิปใญญาทองถิ่น 
 2. ความรูดานแผนการจัดการเรียนรู 
  - กําหนดจุดมุงหมาย และมีวัตถุประสงคแที่ดี มีประโยชนแกนักเรียน 
  - จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปๅนสําคัญ 
ด้านทักษะ 

- นักศึกษาสามารถนําความรูในดานภูมิปใญญาทองถิ่น กอใหเกิดการอนุรักษแ เผยแพร  
ด้านสมรรถนะ 
 1. สมรรถนะดานตนเอง 
  - มีความสามารถในการบรรเลงปีๆแกว อยางชํานาญ 
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การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมด้านระบบสารสนเทศเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีศึกษา: ชุมชนบางหวัเสือ จังหวัดสมุทรปราการ 

Outreach Commercial Electronic Information System 
A Case Study of Bang Hua Suea Community, Samut Prakarn Province 

สุธินี กิจลาภพินิจกุล1   เชิงชาย สุวรรณกุฏ1   

จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ1  พิลาพรรณ โพธิ์นรินทรแ2   
1อาจารยแหลักสูตรระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

2ผูชวยศาสตราจารยแหลักสูตรระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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บทสรุป 

 การบริการวิชาการเปๅนหนึ่งพันธกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงคแหลักคือ การเผยแพรความความรูจากคณาจารยแสูชุมชน เพ่ือใหชุมชนสามารถนํา
ความรูที่ไดรับมาใชประโยชนแตอไป สําหรับในปีการศึกษา 2558 ทางคณะบริหารธุรกิจ  ไดลงพ้ืนที่เผยแพร
ความรูสูชุมชนบางหัวเสือ เทศบาลเมืองปูุเจาสมิงพราย  จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกําหนดใหทุกสาขาวิชานํา
ความรูมาบริการสูชุมชนเพ่ือสามารถนํามาใชบูรณาการรวมกัน โดยดําเนินงานตามหลักกระบวนการ PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) ในสวนของหลักสูตรระบบสารสนเทศ ไดรับผิดชอบการเผยแพรความรูทางดานการ
พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ โดยกลุมเปูาหมายเปๅนกลุมบุคคลที่ไมมีความรูทางดานการเขียนโปรแกรม แตจะตอง
เปิดรานคาอิเล็กทรอนิกสแไดดวยตนเอง เนื่องจากในชุมชนดังกลาวมีสินคาของชุมชนและวิสาหกิจชุมชน การ
พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแจึงเปๅนชองทางหนึ่งที่ชวยเผยแพรสินคาของชุมชนไดเปๅนอยางดี โดยไดมีการวางแผนใน
การเตรียมความพรอมในเรื่องของสถานที่ เนื้อหาที่จะนําไปใชเผยแพร เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสามารถนําไปใช
ประโยชนแใหมากที่สุดโดยนําเครื่องมือการจัดการความรูแบบเวทีเสวนา (Dialogue) มาใช ทั้งนี้ทีมวิทยากรได
รวมหารือและคนหาเครื่องมือจนไดเครื่องมือการพัฒนาพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแโดยใชตลาดกลาง ( E-
Marketplace) มาสนับสนุนเพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถนําความรูดังกลาวมาสรางเปๅนรานคาอิเล็กทรอนิกสแ
ไดเองแมจะไมมีความรูดานการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ทางทีมวิทยากรยังไดนําเอาเครื่องมือการจัดการ
ความรูแบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) โดยนํานักศึกษาในหลักสูตรฯ ที่กําลังศึกษาในวิชาการพัฒนาการพาณิชยแ
อิเล็กทรอนิกสแมารวมดวย อีกทั้งรูปแบบการถายทอดความรูเปๅนไปในลักษณะของการเรียนรูโดยการปฏิบัติ 
(Action Learning) และเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Forum) จึงทําใหผูเขารวมอบรม
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูและมองเห็นภาพของการใชประโยชนแจากเครื่องมือกลุมตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสแ 
ซึ่งเครื่องมือดังกลาวนอกจากจะเปๅนประโยชนแกับผูเขารวมอบรมแลวยังเปๅนประโยชนแตอนักศึกษาซึ่งเปๅนผูชวย
ทีมวิทยากรที่ไดมีโอกาสในการทบทวนและเรียนรู เนื้อหาที่ เกี่ยวของกับวิชาการพัฒนาการพาณิชยแ
อิเล็กทรอนิกสแเพ่ิมเติมอีกดวย จากการลงมือปฏิบัติจริงพบวาผูเขารวมอบรมสามารถตามเนื้อหาความรูและ

mailto:pilapan.p@rmutk.ac.th
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ปฏิบัติตามไดทัน โดยผูเขารวมอบรมไดใหขอคิดเห็นวาเครื่องมือกลุมตลาดกลางที่นํามาใชเผยแพรนี้สามารถใช
งานไดงายและเปๅนชองทางหนึ่งในการเผยแพรสินคาของชุมชนที่ชวยลดตนทุนการจัดการ ประชาสัมพันธแไดดี 

ค าส าคัญ: พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ  ระบบพ่ีเลี้ยง  เวทีเสวนา การเรียนรูโดยการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู  

Summary 

 The outreach is a mission of Faculty of Business Administration, Rajamangala 
University of Technology Krungthep : the objective is to share knowledge from the academic 
to the community. Then, knowledge can be used in the community. During Summer 2016, 
the Business Administration, faculty of Rajamangala University of Technology Krungthep 
went to Bang Hua Suea community, Samut Prakan province. The mission was assigned from 
all programs to apply integration by PDCA (Plan-Do-Check-Act) process. For this, the 
information technology program was responsible to electronic commerce. Although, the 
target group did not have any programming skills, they were able to apply electronic 
commerce to their business. As Bang Hua Suea community has many local and enterprise 
products to distributed, the electronic commerce was used as a distribution channel and 
cost reduction. For planning process prepared include laboratory, contents by dialogue tool. 
Finally, the contents are E-marketplace to support the target groups. Furthermore, The 
knowledge management tool use by students of information system field were pivotal role 
in the mentoring. The other tools, action learning and knowledge forum were shared 
knowledge to the target group. The result found the target group was nice going. 

Key words:  E-Commerce,  Mentoring, Dialogue, Action Learning, Knowledge Forum 

บทน า 
 หนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในขอที่วา “การบริการวิชาการเชิงสรางสรรคแเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสูอาเซียน” จึง
ทําใหคณะบริหารธุรกิจ เล็งเห็นความสําคัญในการบริการวิชาการสูชุมชน เพ่ือนําองคแความรูที่มีอยูในสถาบัน
และบุคลากรมาถายทอดสูชุมชน สําหรับในปีการศึกษา 2558 ทางคณะบริหารธุรกิจ ไดมีแนวคิดในการนําองคแ
ความรูจากหลายศาสตรแหลายสาขาวิชา มาบูรณาการรวมกัน จนไดเปๅนโครงการอบรมยกระดับคุณภาพของ
หมูบาน ชุมชนบางหัวเสือ เทศบาลเมืองปูุเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ในสวนของหลักสูตรระบบ -
สารสนเทศไดรับผิดชอบในหัวขอเรื่อง การพัฒนาการพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ โดยมุงเนนใหผูเขารวมอบรม
สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนแในการเพ่ิมชองทางในการกระจายสินคาวิสาหกิจชุมชน เพ่ิมโอกาสใน
การขายสินคาของชุมชนไดเพ่ิมมากขึ้น สําหรับเครื่องการจัดการความรูที่นํามาใชในกิจกรรมครั้งนี้ คือ 
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เครื่องมือการจัดการความรูแบบพ่ีเลี้ยง โดยนํานักศึกษาในหลักสูตรฯ ที่กําลังศึกษาในวิชาการพัฒนาการ
พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแมารวมในกิจกรรมดวย นอกจากนี้เครื่องมือการจัดการความรูที่ใชในการถายทอดความรู
สูผูเขารวมอบรมนี้ทางทีมวิทยากรไดใชการเรียนรูโดยการปฏิบัติ เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสามารถปฏิบัติกับ
กรณีศึกษาจริงและเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงผลที่ไดรับจากการฝึกอบรม 
เพ่ือนํามาเปๅนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการในการดําเนินงานในครั้งตอไป 

วิธีการด าเนินงาน 
 การดําเนินงานนําหลักกระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) มาใชดําเนินงาน ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานโดยอางอิงพ้ืนฐานกระบวนการ PDCA 

1. การวางแผน เบื้องตนหัวหนาหลักสูตรฯ ไดรวมประชุมวางแผนรวมกับทีมวิทยากรโดยใชเครื่องมือ
การจัดการความรูเวทีเสวนา (Dialogue) โดยใชระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจนไดสรุปกําหนดหัวขอที่นํามา
บริการวิชาการ คือ ดานการพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ เนื่องจากชุมชนดังกลาว เนื่องจากขอมูลที่ไดรับพบวา 
ชุมชนเปูาหมายมีสินคาของชุมชนและสินคาของวิสาหกิจชุมชนที่หลากหลาย ดังนั้น การบริการวิชาการเพ่ือ
เผยแพรความรูทางดานการพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ จึงเปๅนประโยชนแตอชุมชน สําหรับสถานที่ในการดําเนินการ
เผยแพรความรู คือ เทศบาลเมืองปูุเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยทีมวิทยากรไดรวมประชุมกันตอจน
ไดขอสรุปเพ่ิมเติมถึงปใญหาที่คาดวานาจะเกิดข้ึน และเตรียมแผนการรองรับปใญหาดังกลาว ดังนี้  

 1.1 การพัฒนาการพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแนั้น จําเปๅนจะตองมีความรูทางดานการเขียน
โปรแกรม ซึ่งเปๅนอุปสรรคใหญสําหรับการดําเนินการเผยแพรความรูดังกลาว ทางทีมวิทยากรจึงไดรวมมือกัน
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คนหาเครื่องมือทางดานการพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ ที่งายตอการใชงาน อีกท้ังสนับสนุนการดําเนินงานสําหรับผู
ที่ไมมีความรูดานการเขียนโปรแกรมใหสามารถใชงานได โดยเครื่องมือการจัดการความรูไดมีการวางแผนใหมี
การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) เพ่ือใหผูเขารวมอบรมทดลองปฏิบัติจริงและเวทีสําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Forum) เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสามารถแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและความรู
รวมกันกับทีมวิทยากรและผูชวยทีมวิทยากร 

 1.2 เครือขายอินเทอรแเน็ต จากเครื่องมือที่ทีมวิทยากรไดศึกษาพบวา เครื่องมือดังกลาว
จําเปๅนตองใชเครือขายอินเทอรแเน็ตเปๅนสวนประกอบหลัก ทางทีมวิทยากรจึงมีความกังวลในประเด็นนี้
คอนขางมาก จึงลงความเห็นกันวาควรออกสํารวจสถานที่จริง เพ่ือเตรียมความพรอมกอนการดําเนินการ
บริการวิชาการจริง 

 1.3 กลุมเปูาหมายหรือผูเขารวมอบรมของชุมชนบางหัวเสือ ควรมีความรูพ้ืนฐานดานการใช
งานโปรแกรมเว็บเบราวแเซอรแ (Web Browser) หากมีกลุมบุคคลที่มีความรูดานการใชงานโปรแกรมเว็บ
เบราวแเซอรแไมคลองแคลว แตมีความสนใจเขารวมการอบรม ทางหลักสูตรฯ จะสามารถดําเนินการแกไขปใญหา
ดังกลาว ดวยวิธีการที่เปๅนไปได 2 แนวทาง โดยแนวทางแรกใหผูอบรมประกบคูกับญาติหรือคนรูจักที่มีความรู
พ้ืนฐานดานการใชงานโปรแกรมเว็บเบราวแเซอรแอยางคลองแคลว ซึ่งแนวทางนี้หากผูเขารวมอบรมไมสามารถ
นําญาติหรือคนรูจักมาได จะทําใหการอบรมมีอุปสรรคได และอีกแนวทางหนึ่ง คือ การนํานักศึกษาจาก
หลักสูตรฯ  ซึ่งมีความรูพ้ืนฐานดานการใชงานโปรแกรมเว็บเบราวแเซอรแเปๅนอยางดี  เปๅนทีมผูชวยวิทยากรใน
การชวยเหลือผูเขารวมอบรม โดยการเปๅนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ผูเขารวมอบรม ซึ่งทางทีมวิทยากรไดเห็นชอบ
ในแนวทางที่สอง เนื่องจากนักศึกษาของทางสาขาหลักสูตรฯ จะมีเทคนิคการใชงานโปรแกรมเว็บเบราวแเซอรแ
ไดคลองแคลวกวาแนวทางแรก นอกจากนี้ในการประชุม วางแผน ทีมวิทยากรไดเสนอใหคัดเลือกนักศึกษา
ผูชวยจากนักศึกษาที่กําลังศึกษาในรายวิชา “การพัฒนาการพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ” เพ่ือเปๅนการนํานักศึกษา
มาบูรณาการความรูรวมกับการบริการวิชาการสูชุมชน 

สําหรับการกําหนดจํานวนกลุมเปูาหมายผูเขารวมอบรมในเบื้องตน คือ จํานวน 30 คนตามจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรแที่สถานที่จัดอบรมสามารถรองรับได ดังนั้น จึงมีการวางแผนกําหนดจํานวนนักศึกษาเพ่ือ
เปๅนผูชวยทีมวิทยากร จึงไดขอสรุปวาจํานวนนักศึกษาผูชวยที่ตองการในกิจกรรมครั้งนี้ คือ จํานวน 4 คน รวม
กับทีมวิทยากรอีก 3 ทาน ที่จะชวยดูแล สนับสนุนผูเขารวมอบรม ดังนั้น จํานวนทีมวิทยากรและนักศึกษา
ผูชวยตอผูเขารวมอบรม มีอัตราโดยประมาณ 1 ตอ 5 คน 

  2. การดําเนินงานตามแผน ทางหลักสูตรฯ ไดจัดเตรียมนักศึกษาตามจํานวนที่ไดกําหนดไว พรอมทั้ง
นัดแนะถึงแนวทางในการดําเนินการ ในกรณีที่เผชิญกับปใญหาในกรณีตาง ๆ เชน การสังเกตการณแผูเขารวม
อบรม โดยใหนักศึกษาผูชวยประกบคูรวมกับผูเขารวมอบรมบางทาน ที่มีแนวโนมตามไมทันเนื้อหา เปๅนตน  
นอกจากนี้ทางทีมวิทยากรยังไดดําเนินการตามแนวทางที่ไดวางแผนไวเพิ่มเติมอีกดังนี้ 
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  2.1 สําหรับเครื่องมือที่ ใชในการดําเนินการฝึกอบรม คือ เครื่องมือกลุมตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกสแ (E-Marketplace) โดยผูเขารวมอบรมที่ไมมีความรูดานเขียนโปรแกรม เพียงแตควรมีความรู
ดานการใชงานโปรแกรมอินเทอรแเน็ตเว็บเบราวแเซอรแ ก็สามารถเปๅนเจาของรานคาอิเล็กทรอนิกสแได 

  2.2  เครือขายอินเทอรแเน็ต ทีมวิทยากรไดทําการสํารวจพ้ืนที่จริง ณ สํานักงานเทศบาลเมือง
ปูุเจาสมิงพราย และทดสอบเครือขายอินเทอรแเน็ตโดยรวม พบวาสถานที่หองปฏิบัติการมีความพรอมในการ
ฝึกอบรม เครือขายอินเทอรแเน็ตในหองปฏิบัติการ รวมทั้งเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ทีม่ีอยางทั่วถึง 

  2.3 การจัดเตรียมนักศึกษาตามจํานวนที่ไดวางแผนไว คือ จํานวน 4 คน ซึ่งเปๅนกลุม
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา “การพัฒนาการพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ” เปๅนไปตามเปูาหมายที่ได
วางแผนไว  

  3. การตรวจสอบผลการดําเนินงานมีดังนี ้
  3.1 การตรวจสอบการดําเนินงานดวยระบบพ่ีเลี้ยง 

การตรวจสอบผลการดําเนินงานในสวนของการนํานักศึกษาประกบเปๅนพ่ีเลี้ยง เพ่ือชวยเหลือ
ผูเขารวมอบรม ซึ่งในวันอบรมจริงมีจํานวนผูเขารวมอบรมจํานวน 28 คน ดังนั้น อัตราสวนจํานวนของทีม
วิทยากรและผูชวยตอผูเขารวมอบรมคือ 1 ตอ 4 คน ซึ่งมีจํานวนที่เพียงพอ  

  นอกจากนี้การใชระบบนักศึกษาผูชวยประกบผูเขารวมอบรม ยังไดผลลัพธแที่ดี จากการ
สังเกตการณแของทีมวิทยากรพบวา ผูเขารวมอบรมสามารถตามเนื้อหาในการฝึกอบรมทั้งหมดไดทัน  

  3.2 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการฝึกอบรม 

  จากการสังเกตการณแของทีมวิทยากรพบวา เครื่องมือกลุมตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสแ ใหผลดี
กับผูที่ไมมีความรูทางดานการเขียนโปรแกรม จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูเขารวมอบรม ไดให
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการฝึกอบรมวาสามารถใชงานไดงาย และเปๅนประโยชนแกับการนําสินคา
ของตนเองมาวางขาย เพ่ือเพ่ิมชองทางในการจําหนายสินคาใหมากข้ึนกวาเดิม 

3.3 ปใญหาที่พบ 

 ปใญหาที่พบเพ่ิมเติมเมื่อมีการดําเนินการ คือ วิทยากรเดินเนื้อหาเร็วเกินไป เนื้อหาการ
ฝึกอบรมมีมากจนเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ทําการเปิดอบรม จึงทําใหเกิดปใญหาการฝึกอบรมที่
ตองแขงกับเวลา เดินเนื้อหาเร็ว รวบรัดเนื้อหาใหสั้นกระชับ และไมมีเวลาใหผูเขารวมอบรมฝึกปฏิบัติตามแผน
ตารางฝึกอบรมทีไ่ดกําหนดไว จึงทําใหไมสามารถฝึกปฏิบัติไดอยางเต็มที ่

  4. สรุปและกําหนดแนวทางในการปรับปรุง เพ่ือแกไขปใญหาในการดําเนินงานในครั้งตอไป หลังจากที่
ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ทางทีมวิทยากรไดรวมวางแผนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางในการฝึกอบรมครั้ง
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ตอไป โดยกําหนดเนื้อหาใหสั้นกระชับลง และปรับเนื้อหาใหทันสมัยมากขึ้น แตหากมีระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมที่มากขึ้น ทางทีมวิทยากรไดวางแผนแบงเนื้อหาเปๅนสวน ๆ เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ โดยแบง
เนื้อหาเบื้องตนไวเปๅน 2 สวน คือ (1) ความรูเบื้องตนดานการดําเนินงานการพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ และการ
แนะนําเครื่องมือที่จําเปๅน (2) การฝึกปฏิบัติและตอบขอซักถาม ทั้งนี้เนื้อหาที่ทําการแบงสวนไวในเบื้องตนขึ้น 
อยูกับระยะเวลาที่ไดรับในการบริการวิชาการในครั้งตอไปดวย 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

  1. การวางแผนและการรวมมือของทีมวิทยากรโดยการใชเครื่องมือการจัดการความรูแบบเวทีเสวนา 
จึงสงผลทําใหไดรับขอคิดเห็นที่หลากหลายจนสามารถสรุปไดเปๅนหัวขอการฝึกอบรมที่มีประโยชนแตอชุมชน 
นอกจากนี้ยังไดรับขอคิดเห็นในเรื่องของปใญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นจนนําไปสูกระบวนการวางแผนเพ่ือเตรียม
รับมือกับปใญหาตาง ๆ  

  2. การนําระบบพ่ีเลี้ยงโดยใชนักศึกษาจากในหลักสูตรมารวมกิจกรรม ทําใหนักศึกษาสามารถที่จะนํา
ความรูที่ไดรับจากวิชาที่เรียนมาใชกับกรณีจริง ซึ่งเปๅนประสบการณแในการตอยอดความรูใหกับนักศึกษา เปๅน
การฝึกฝนนักศึกษาในเรื่องเทคนิคการถายความรูและชวยใหผูเขารวมอบรมทั้งหมดสามารถติดตามเนื้อหาการ
อบรมไดทัน 

  3. ทีมวิทยากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเขารวมอบรมจากเครื่องมือการ
จัดการความรูแบบเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งทําใหไดรับขอมูลและขอเสนอแนะตาง ๆ มาปรับปรุง
ในการจัดฝึกอบรมในครั้งตอไป 

สรุป 

  บทความนี้ไดนําเสนอการจัดการความรูจากการบริการวิชาการสูชุมชนแบบมีสวนรวม กรณีศึกษา 
ชุมชนบางหัวเสือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยการบริการวิชาการสูชุมชน เปๅนหนึ่งพันธ-กิจหลักของคณะ
บริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัย สําหรับหัวขอประเด็นความรูที่สาขาวิชาระบบสารสนเทศไดรับผิดชอบ คือ การ
พัฒนาการพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ โดยกลุมเปูาหมายหรือผูเขาร วมอบรมซึ่งเปๅนบุคคลกลุมที่ไมมีความรู
ทางดานการเขียนโปรแกรม ทางทีมวิทยากรจึงไดประชุมหารือกันในรูปแบบของเวทีเสวนา ทําการศึกษา 
คนหาเครื่องมือที่จะสามารถชวยเหลือกลุมเปูาหมายดังกลาวได  นอกจากนี้ยังมีการวางแผนในเรื่องของ
ประเด็นปใญหาที่คาดวานาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการดําเนินงานจริงและเตรียมแผนรองรับ สําหรับเครื่องมือที่นํามาใช
ในการฝึกอบรมเผยแกรแกชุมชนจําเปๅนจะตองใชโปรแกรมอินเทอรแเน็ตเว็บเบราวแเซอรแ ประเด็นตอมา คือ 
กลุมเปูาหมายมีความรูทางดานการใชงานโปรแกรมเว็บเบราวแเซอรแที่แตกตางกัน ทางทีมวิทยากรจึงไดวางแผน
ใหมีระบบพี่เลี้ยงมาชวยเหลือผูเขารวมอบรม โดยไดทําการจัดเตรียมนักศึกษาจากในหลักสูตรฯ มาเปๅนพ่ีเลี้ยง
คอยชวยประกบดูแลผูเขารวมอบรม จากการดําเนินงานดังกลาว ทางทีมวิทยากรไดพบวา  ผูเขารวมฝึกอบรม
สามารถเรียนรูเนื้อหาในการฝึกอบรมไดดี โดยสังเกตไดจากการฝึกอบรมในสวนปฏิบัติการ ที่มีระบบพ่ีเลี้ยง
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คอยชวยเหลือผูเขารวมอบรม และจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูเขารวมอบรมโดยใชเครื่องมือการ
จัดการความรูแบบเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู  พบวา เครื่องมือที่นํามาใชในการเผยแพรใชงานงาย 
สามารถนํามาใชงานไดจริง เหมาะกับการนําสินคามาวางขาย เพ่ือเปๅนชองทางในการกระจายสินคาของชุมชน
ได ซึ่งทางผูอบรมไดแจงวาจะนําสินคาของตนมาใชกับเครื่องมือดังกลาวดวย 

  จากปใญหาที่พบในการฝึกอบรมในครั้งนี้ คือ เนื้อหาในการฝึกอบรมมีจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลา และวิทยากรดําเนินเนื้อหาในตอนทายเร็วจนเกินไป จึงไดมีการวางแผนในสวนของเนื้อหาที่จะ
นํามาใชฝึกอบรมในครั้งตอไปใหสั้น กระชับขึ้น หากมีการฝึกอบรมในหัวขอเดียวกัน 

บรรณานุกรม 

  ขาวประชาสัมพันธแ เทศบาลเมืองปูุ เจาสมิงพราย. สืบคนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559, จา ก 
http://www.poochaosamingprai.go.th/ขาวประชาสัมพันธแ/ประชาสัมพันธแ-โครงการจัดบริการวิชาการแก
ชุมชนทุกปี.html 

  สํานักงานบริหารและพัฒนาองคแความรู (องคแการมหาชน). การจัดการความรู. สืบคนเมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม 2559, จาก http://www.okmd.or.th/upload/pdf/chapter1_kc.pdf 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. เครื่องมือการจัดการความรู. สืบคนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559, จาก 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/44f2014062418042464.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
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เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม บ้านนาจอก จงัหวัดนครพนม  
Potential Development of Stakeholders in Tourism  

to strengthen Community through their Participation  
in Thai-Vietnamese Community of Najork Village, Nakornpanom 

ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม1  อริยา เรียงจันทร์ 1  และ พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล1 

1อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 chatdanai.j@mail.rmutk.ac.th 

 

บทสรุป  
 ความส าเร็จของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการ ชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม ที่เริ่มต้นจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วย
ตนเอง ต้องการให้นักวิชาการเข้าไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดเส้นทางท่องเที่ยว การสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน และการจัดการโฮมสเตย์ จึงบูรณาการการด าเนินโครงการบริการวิชาการของคณาจารย์จากสาขาวิชา
การท่องเที่ยว การโรงแรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผ่านการ
ลงพื้นที่ส ารวจความต้องการ ออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการอบรม อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ น าชุมชน
ศึกษาดูงานต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ และน ากลุ่มนักท่องเที่ยวน าร่องมาท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนได้น าความรู้
และทักษะมาลงมือปฏิบัติ ในขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวน าร่องคือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อบรมในโครงการเดียวกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว ผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของตนเองให้เกิดความยั่งยืนสืบไป 
 

ค าส าคัญ: การทองเที่ยวโดยชุมชน  ผูมีสวนไดสวนเสีย  การมีสวนรวม 
 

Summary 
The success of community based tourism relies on participation and involvement of 

host community in all process. Thai-Vietnamese Community of Najork Village in 
Nakornpanom province has launched tourism management in form of community based 
tourism and they hence initially need support from scholars and professionals in various 
skills of tourism arrangement in product making development, tourism route and activities 
arrangement, interpretation together with tourism knowledge transfer, and homestay 
management. As a result, Tourism and Thai Wisdom Product Development Divisions has 
interrelatedly collaborated to provide the Academic Service Project.  The project has started 
with field research and participant observation to come up with ideas of short course design 
in forms of theoretical and practical practices. In addition, field trip to the successful 
community model in Bangnampueng, Samutprakarn was arranged to get some ideas of 

mailto:chatdanai.j@mail.rmutk.ac.th
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community based tourism arrangement.  Consequently, a group of navigation visitors 
including tour operators and tour guide made a visit in the destination in order to give an 
opportunity of real practice for the host community. The feedback of those visitors resulted 
in tourism development in such area.  Eventually, the community participation will be 
fulfilled in the future.  
Key words: Community-Based Tourism, Stakeholders, Participation 
 

บทน า 

การพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืนนั้นตองสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคแการการปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวในเชิงคุณภาพ
อยางยั่งยืน (Williams and Ponsford, 2009) ประเทศไทยมีการใชการทองเที่ยวโดยชุมชนเปๅนเครื่องมือใน
การพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยการผลักดันใหเกิดการพัฒนาศักยภาพชาวบานในชุมชน ตลอดจนประชาสัมพันธแ
การทองเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตยแในกลุมนักทองเที่ยวตางชาติ  (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา,2554) 
ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวในทองถิ่นใหมีความพรอมในการรองรับ
นักทองเที่ยวเพ่ือเปๅนกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสูทองถิ่น(พจนา สวนศรี, 2546) การจัดการทองเที่ยว
โดยชุมชนอยางยั่งยืนจะเกิดขึ้นไดนั้น ตองใหผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่นั้น เขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการในทุกดาน (Wallace,1993) 

ชุมชนบานนาจอก อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เปๅนที่รูจักกันในนามหมูบานมิตรภาพ ไทย-เวียดนาม
เปๅนสถานที่ที่อดีตประธานาธิบดี โฮ จิ มินหแ ไดเดินทางเขามาพํานักในประเทศไทย ปใจจุบันมีการกอตั้ง
พิพิธภัณฑแหมูบานมิตรภาพไทย – เวียดนาม และบานลุงโฮ ที่จําลองชีวิตของประธานาธิบดี โฮ จิ มินหแ ชุมชน
นาจอกมีนักทองเที่ยวสวนใหญเปๅนชาวไทยเดินทางเขามาเยี่ยมชมจํานวนมาก (Shaw and Williams, 1994) 
การดําเนินงานที่ผานมาเปๅนนักทองเที่ยวที่เขามาพักแบบโอมเสยแมีจํานวนนอยและการกระจายรายไดไมทั่วถึง 
การเขาพักเปๅนเพียงแคเรียนรูกับเจาของบานเทานั้นไมไดเรียนรูในภาพรวมของชุมชน  การจัดการแหลง
ทองเที่ยวขาดการมีสวนรวมของคนในชุมชน อีกทั้งยังขาดความรูในหลักการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน 
บุคลากรขาดทักษะในปฏิบัติงานดานการทองเที่ยว ไมมีการจัดทําเสนทางและกิจกรรมสําหรับนักทองเที่ยวที่
เขามาตลอดจนไมมีสินคาของที่ระลึกในชุมชน จึงไมสารมารถสรางและกระจายรายไดจากการทองเที่ยวได 
จากสถานการณแดังกลาว ชุมชนบานนาจอกขาดการออกแบบและจัดการ Local Experience ใหกับ
นักทองเที่ยว ทําใหชุมชนนาจอกยังรองรับและเปๅนที่รูจักของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติไมมาก
เทาที่ควร อีกทั้งขณะนี้รัฐบาลเวียดนามไดดําเนินการกอสรางอนุสรณแสถานทานประธานาธิบดี โฮ จิ มินหแ ซึ่ง
ตอไปจะเปๅนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดนครพนม(จันทรแไทย พัฒนประสิทธิชัย, 2558) ยิ่งไป
กวานั้นจังหวัดนครพนมยังเปๅนพื้นที่ติดกับแขวงคํามวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เหมาะแกการ
พัฒนาพื้นที่ใหสามารถเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกดวย  
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สาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑแภูมิปใญญาไทย และ สาขาวิชาการโรงแรม  
คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางดานการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน และการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑแภูมิปใญญาไทยใหเปๅนสินคาของที่ระลึกทางการ
ทองเที่ยวที่สรางรายไดใหแกชุมชน จึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวในชุมชน 
ใหสามารถจัดการฐานทรัพยากรการทองเที่ยวของตนเองอยางมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่  (Eber, 
1992)  จึงไดรวมมือกันจัดโครงการบริการวิชาการ ในลักษณะการบูรณาการการทํางานทั้ง 3 สาขาวิชา โดยใช
ชื่อโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว ภายใตโครงการในงบประมาณยุทธศาสตรแ พ.ศ.
2559  โดยมีวัตถุประสงคแ ดังนี้  

1. เพ่ือพัฒนาตอยอดภูมิปใญญาทองถิ่นใหมีสินคาของที่ระลึกสามารถสรางรายไดแกชาวบานในชุมชน 
2. เพ่ือถายทอดองคแความรูแกบุคลากรทางการทองเที่ยวในชุมชนใหรูจักทรัพยากรการทองเที่ยวของ

ทองถิ่นใหมทีักษะในการสื่อความหมายแหลงทองเที่ยวและภูมิปใญญาทองถิ่นไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
3. เพ่ือฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพทางการทองเที่ยวที่สําคัญแกบุคลากรทางการทองเที่ยวในชุมชนให

สามารถรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวไดอยางยั่งยืน 
4. เพ่ือสงเสริมและประชาสัมพันธแโฮมสเตยแในชุมชนใหสามารถรักษามาตรฐานและเปๅนที่ยอมรับใน

กลุมนักทองเที่ยว 
5. เพ่ือถายทอดองคแความรูดานการทองเที่ยวชุมชนและประชาสัมพันธแรูปแบบการทองเที่ยวชุมชนให

ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกแเขาใจ 
 

วิธีการด าเนินงาน  
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว มีวิธีดําเนินการออกเปๅน  4 ขั้นตอน ตาม
กระบวนการ PDCA  ไดแก การวางแผนและเตรียมการ  การดําเนินการ  การตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
และการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน ดวยการใช KM Tools เปๅนเครื่องมือในการดําเนินโครงการในแต
ละข้ันตอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 การวางแผนและเตรียมการ  (Planning) 

 การประชุมวางแผนและเตรียมการ  ครั้งที่ 1 เปๅนการนําอาจารยแจากทั้ง 3 สาขาวิชา ไดแก การ 
ทองเที่ยว การโรงแรม และการพัฒนาผลิตภัณฑแภูมิปใญญาไทย มาประชุมเพ่ือชี้แจงการไดรับงบประมาณ
โครงการฯ เพ่ือวางแผนการขออนุมัติและดําเนินโครงการฯ ประกอบดวยประเด็น ดังนี้ ประเด็นดานการ
ทองเที่ยวที่สนใจ พ้ืนที่เปูาหมายและกลุมบุคลากรดานทองเที่ยวที่ตองการพัฒนา  ที่ประชุมเห็นดวยกับ
ประเด็นการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนวายังประสบปใญหาการจัดการที่ถูกตองตามหลักการ โดยเล็งเห็น
พ้ืนที่เปูาหมายคือชุมชนบานนาจอดจังหวัดนครพนม ซึ่งเปๅนผลจากการดําเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑแ
ทองถิ่นในจังหวัดนครพนมของสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑแภูมิปใญญาไทยเมื่อปีงบประมาณกอนหนาพบวาชุมชน
มีความตองการทีมนักวิชาการลงพ้ืนที่เพ่ือชวยพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ในการประชุมครั้งนี้ไดมีคัดเลือก
อาจารยแทั้ง 3 สาขาวิชาเพ่ือเปๅนกรรมการดําเนินโครงการ และสงตัวแทนลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจความตองการของ
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ชุมชน ในขั้นนี้จะได ประเด็นแนวทางการดําเนินโครงการ พ้ืนที่และกลุมบุคลากรดานการทองเที่ยวเปูาหมาย 
และคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ 

การประชุมวางแผนและเตรียมการ  ครั้งท่ี 2 ตัวแทนกรรมการซึ่งมาจากทั้ง 3 สาขาวิชาลงพ้ืนที่เพ่ือ
สํารวจความตองการและประเมินศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน อีกทั้งเปๅนการติดตอประสานงาน
แบบพบหนากันกับกลุมผูนําชุมชน  ไดแก ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ประธานกลุมอาชีพตางๆในชุมชน 
และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการทองเที่ยวของพ้ืนที่ ในลักษณะการประชุมรวมกัน ในประเด็นความเปๅนมา
ของชุมชน การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ผานมา ทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชน ปใญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินการ ความตองการพัฒนาความรูและทักษะดานการทองเที่ยว ในขั้นนี้จะได สภาพการจัดการ
ทองเที่ยว ปใญหาและความตองการในการพัฒนา อีกทั้งเปๅนการทําความรูจักและสรางความคุนเคยกับพ้ืนที่
และกลุมผูขับเคลื่อนการทองเที่ยวของชุมชน  และชวงเวลาที่ชุมชนพรอมเขารวมโครงการฯ 

การประชุมวางแผนและเตรียมการ  ครั้งที่ 3 คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือนําเสนอผลการสํารวจ
พ้ืนที่และพบปะกับกลุมผูนําชุมชน และวิเคราะหแประเด็นปใญหาการจัดการและความตองการพัฒนาการ
ทองเที่ยว  นํามาออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรม โดยใหความเห็นเพ่ิมเติมวานอกจากการอบรม
ใหความรูภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติใหเกิดทักษะแลว จําเปๅนตองมีการจัดใหชุมชนไดลองดําเนินการ
หลังจากผานการฝึกอบรมฯแลว(Implement) ดวยการทดลองนํากลุมนักทองเที่ยวนํารองมาเที่ยวในชุมชน
เพ่ือใหเห็นผลการอบรมอยางเปๅนรูปธรรม ซึ่งกลุมนักทองเที่ยวนํารองที่ดีที่สุดควรเปๅนกลุมผูประกอบการธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศกแ โดยจัดการอบรมใหความรูดานการทองเที่ยวโดยชุมชนกอนลงพ้ืนที่ เนื่องดวยเล็งเห็น
วาจะสามารถเปๅนผูนํานักทองเที่ยวเขาสูแหลงทองเที่ยวไดโอกาสตอไป โดยวางแผนการดําเนินการโครงการฯ
ออกเปๅน 4 ระยะ ในชวงเวลา 2 เดือน ในขั้นนี้จะได หลักสูตรการอบรม ซึ่งประกอบไปดวยหัวขอและกิจกรรม
การอบรมที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน ชวงเวลาการดําเนินโครงการฯ และการขออนุมัติดําเนิน
โครงการฯกับมหาวิทยาลัย 

KM Tools ที่ใชในขั้นนี้คือ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) ซึ่งเปๅนการรวมกลุม
อาจารยแผูมีความเชี่ยวชาญในดานตางในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการที่มีความสนใจในการทํางาน
รวมกับชุมชน 
 การด าเนินการ  (Doing)  

ระยะที่ 1 กิจกรรมการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันที่ 3 – 8 ธันวาคม 2558 ณ ชุมชนบาน
นาจอก จังหวัดนครพนม อบรมแกชาวบานและกลุมอาชีพทางการทองเที่ยวในชุมชนจํานวน 100 คน ดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑแทองถิ่น  ภาคทฤษฎีใชวิธีการบรรยายและยกตัวอยาง ในหัวขอ แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑแ
ทองเที่ยวสูอาเซียน การเลือกใชวัสดุทองถิ่นพัฒนาผลิตภัณฑแ ศิลปะไทยกับแนวทางการนําไปพัฒนาผลิตภัณฑแ
ทองถิ่น การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑแทองถิ่น การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑแทองถิ่น และการออกแบบ
กราฟฟิกเพ่ือใชในการสรางสรรคแบนผลิตภัณฑแ  ภาคปฏิบัติใชวิธีการสาธิตและลงมือปฏิบัติ ในหัวขอ การทํา
หัตถกรรมจักสานลวดลายอัตลักษณแทองถิ่น การทําผลิตภัณฑแที่ระลึกอัตลักษณแทองถิ่น เทคนิคการปใ็นหลอ
สําหรับงานลงรักปิดทองเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑแทองถิ่น การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑแทองถิ่น และตกแตงเสื้อ
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ดวยลวดลายกราฟฟิกเอกลักษณแทองถิ่น โดยขั้นตอนการฝึกอบรมจะเริ่มตนดวยหัวขอทฤษฎีกอนแลวจึงฝึก
ปฏิบัติใหสอดคลองกับหัวขอนั้นตามลําดับขางตน ในระยะที่1 นี้ ชาวบานผูเขาอบรมไดความรูในการพัฒนา
ผลิตภัณฑแทองถิ่นและลงมือพัฒนาผลิตภัณฑแและวัสดุทองถิ่นเพ่ือเปๅนของที่ระลึก ไดแก การออกแบบพวง
กุญแจพระธาตุพนมจําลอง พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑแชาอัสสัม (ตนชาทองถิ่นที่ปลูกทุ กครัวเรือนมี
สรรพคุณทางยาผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวอยูระหวางขอเครื่องหมาย อย.) และออกแบบและพิมพแ
ลายเสื้อยืดที่ระลึก ออกแบบลายปใกบนกุ฿บ (งอบเวียดนามสานดวยใบลาน)  

KM Tools ที่ใชในขั้นนี้คือ การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) ดวยการเรียนภาคทฤษฎี
และลงมือปฏิบัติจริงโดยมีวิทยากรเปๅนพี่เลี้ยง (Mentoring)  

 
 
 
 

 
         
 

 ภาพที ่1 ผลิตภัณฑแทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาเพ่ือเปๅนของที่ระลึก 
 

ระยะที่ 2 กิจกรรมการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2558  ณ  ชุมชน
บานนาจอก จังหวัดนครพนม อบรมแกชาวบานและกลุมอาชีพทางการทองเที่ยวในชุมชนดานการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน จํานวน 100 คน ภาคทฤษฎีใชวิธีการบรรยายและยกตัวอยาง ในหัวขอ การจัดการ
ทองเที่ยวชุมชนสูความยั่งยืน การจัดการที่พักตามมาตรฐานโฮมยแสเตยแไทย การเปๅนผูสื่อความหมายทองถิ่น 
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน  ภาคปฏิบัติใชวิธีการระดมสมองและฝึกปฏิบัติ ในหัวขอ ฝึกปฏิบัติการเปๅน
เจาบานที่ดีตามรูปแบบการทองเที่ยวชุมชนบานนาจอก ระดมสมองการรักษาระดับมาตรฐานการจัดการโฮมส
เตยแบานนาจอก ฝึกปฏิบัติการเปๅนผูสื่อความหมายทองถิ่น ระดมสมองการออกกฎกติกาและขอควรปฏิบัติของ
นักทองเที่ยว ฝึกปฏิบัติการประยุกตแอาหารทองถิ่นเพ่ือสุขภาพ ระดมสมองการสรางภาพลักษณแชุมชนเพ่ือ
ความเชื่อมั่นแกนักทองเที่ยว และระดมสมองการผลักดันการทองเที่ยวชุมชนใหไดรับมาตรฐานระดับชาติ โดย
ขั้นตอนการฝึกอบรมจะเริ่มตนดวยหัวขอทฤษฎีกอนแลวจึงฝึกปฏิบัติใหสอดคลองกับหัวขอนั้นตามลําดับ
ขางตน ในระยะที2่ นี้ ชาวบานผูเขาอบรมไดความรูและทักษะการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนผานกระบวนการ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ กระบวนการการตอนรับและการดูแลนักทองเที่ยว การจัดเตรี ยมที่พัก
และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรักษามาตรฐานโฮมสเตยแไทย ทักษะการสื่อความหมายแหลงทองเที่ยวชุมชน 
โปรแกรมการทองเที่ยวโดยชุมชน กฎกฏิกาและขอควรปฏิบัติของนักทองเที่ยว เมนูอาหารทองถิ่นเพ่ือสุขภาพ
สําหรับนักทองเที่ยว (อาหารเวียดนามและอาหารอีสาน)และ แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
ชุมชนเพ่ือขอรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวโดยชุมชนจากกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
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KM Tools ที่ใชในขั้นนี้คือ การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) ดวยการเรียนภาคทฤษฎี
และลงมือปฏิบัติจริงโดยมีวิทยากรเปๅนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และการเลาเรื่อง 
(Story Telling) ในการอบรมเรื่องการสื่อความหมายทองถิ่นโดยใหหลักการสื่อความหมายแหลงทองเที่ยว 
จากนั้นใหผูใหญในชุมชนบอกเลาเรื่องราวใหผูเขาอบรมฟใงและชวยกันเรียบเรียงจนไดขอมูลสําหรับคนใน
ชุมชนเพ่ือนําไปใชสื่อความหมายกับนักทองเที่ยว รวมกับการใชวิธีการเสวนา (Dialogue) เพ่ือระดมความ
คิดเห็นภาคปฏิบัติดวย 

 

 
 

ภาพที่ 2 กิการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติระยะที่ 2 

 

ระยะที่ 3 กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชน วันที่ 17 
– 20 ธันวาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร การนําชาวบานในชุมชนนาจอกที่เกี่ยวของ จํานวน 40 คน สัมมนา
ใหความรูและศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการจัดการทองเที่ยว โดยชุมชนคือชุมชนบางน้ําผึ้ง 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดใหรวมกิจกรรมและเขาพักพักแบบโฮมเสตยแดวยเพ่ือเปิดโอกาสใหชาวบานได
เรียนรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยตรงกับชุมชนตนแบบ พรอมกับอบรมใหความรูการทองเที่ยวโดยชุมชน
ใหกับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกแ จํานวน 42 คน ใหเขาใจถึงหลักการและประโยชนแของการ
ทองเที่ยงชุมชนโดยเชิญวิทยากรจากกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งเปๅนหนวยงาน
รับผิดชอบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ดวยการใหชาวบานและผูประกอบการและมัคคุเทศกแไดรวมรับฟใง
การสัมมนาพรอมกัน เพ่ือเปๅนการเปิดเวทีใหทั้งสองฝุายไดรูจักกัน นําไปสูสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว
ชุมชนใหสามารถขับเคลื่อนตอไปไดอยางยั่งยืน โดยจัดการบรรยายในหัวขอ การทองเที่ยวชุมชนการทองเที่ยว
วิถีไทยอยางแทจริง  สถานการณแการทองเที่ยวชุมชนใน AEC ตนแบบการทองเที่ยวชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จในประเทศไทย และแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนเพ่ือรองรับนักทองเที่ยว สําหรับระยะ
ที่ 3 นี้ ชาวบานผูเขาอบรมจะไดเห็นตนแบบที่ประสบความสําเร็จ ไดพบกับหนวยงานภาครัฐบาลที่รับผิดชอบ
การทองเที่ยวโดยชุมชน และผูประกอบการและมัคคุเทศกแที่จะนํานักทองเที่ยวไปยังชุมชนในอนาคต  

KM Tools ที่ใชในขั้นนี้คือ เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum) ดวยการจัดการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนตนแบบ และการจัดสัมมนาเพ่ือเปิดโอกาสใหชุมชนไดเรียนรูกับวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญ   
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ภาพที ่3 การสัมมนาและศึกษาดูงานชุมชนตนแบบการจัดการทองเที่ยวชุมชนระยะที่ 3 
 
 

ระยะที่ 4 กิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวชุมชนนาจอก วันที่  23 – 26 ธันวาคม  
2558 ณ จังหวัดนครพนม การนํากลุมผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกแ และตัวแทนจากกรมการ
ทองเที่ยว จํานวน 42 คน (ตามขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวตอวัน แบบพักโฮมสเตยแ) ลงพ้ืนที่
ชุมชนบานนาจอก จังหวัดนครพนมในฐานะนักทองเที่ยวนํารอง เพ่ือใหชาวบานไดมีโอกาสนําองคแความรูที่
ไดรับจากการอบรมและการศึกษาดูงาน มาใชเพ่ือจัดการทองเที่ยวชุมชนและทําการประเมินผลเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาตอไป และใหกลุมผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกแประชาสัมพันธแกิจกรรมและเสนทาง
ทองเที่ยวการทองเที่ยวชุมชนบานนาจอก จังหวัดนครพนม ใหนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติไดรูจัก ใน
ระยะที่ 4 นี้ ชาวบานในชุมชนไดจัดการตอนรับและดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวแบบมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน ใหกับนักทองเที่ยวนํารอง ดวยการจัดนําเที่ยวตามโปรแกรมการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งประกอบดวย 
การสื่อความหมายในแหลงทองเที่ยวและแหลงเรียนรูในชุมชน การแสดงชาวไทยเชื้อสายเวียดนามโดย
ชาวบานในชุมชน การจัดการที่พักแบบโฮมเสตยแ การประกอบอาหารทองถิ่นสําหรับนักทองเที่ยว การผลิตและ
จัดจําหนายผลิตภัณฑแของที่ระลึก ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเกิดขึ้นจากการจัดการแบบมีสวนรวมของชาวบาน
ในชุมชนหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมระยะที่ 3 ที่ไดรวมกันจัดการประชุมคนในพ้ืนที่เพ่ือแบงหนาที่และซักซอม
การจัดการกอนการเดินทางมาถึงของนักทองเที่ยวในระยะที่4  

KM Tools ที่ใชในขั้นนี้คือ การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) การเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติจัดการทองเที่ยวจริงกับนักทองเที่ยวนํารองจริง เพ่ือใหเขาใจและนําไปสูการแกไขปใญหา โดยสามารถ
พัฒนาวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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        ภาพ 4  กิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดการทองเที่ยวชุมชนนาจอกระยะที่  4 
 
 

 การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Checking)  
 ประเมินผลการดําเนินงานหลังจากจบกิจกรรมทุกระยะดวยแบบประเมินโครงการ ที่จัดทําขึ้นให
เหมาะสมกับการประเมินโครงการแตละระยะ เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผนการดําเนินงานในระยะถัดไป
และเก็บเปๅนขอมูลเพื่อรายงานและสรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยมีวิธีการประเมินผลในระยะ 1 และ 2 โดย
การใชแบบประเมินผลโครงการ สําหรับระยะท่ี 3 และ 4 แบบประเมินผลโครงการควบคูไปกับการรับฟใงความ
คิดเห็นจาก ตัวแทนผูนําชุมชน เจาหนาที่จากกรมการทองเที่ยวและผูประกอบการและมัคคุเทศกแจากนั้น
บันทึกขอความเพ่ือนําไปสรุปผล 

จากนั้นคณะกรรมการไดจัดการประชุม 1 ครั้ง เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานดวยการนําปใญหา
ขอเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการทุกระยะมาประชุมเพ่ือวิเคราะหแผลการปฏิบัติงานและวางแผนการ
ดําเนินงานในโครงการครั้งตอไป 

KM Tools ที่ใชในขั้นนี้คือ การทบทวนสรุปบทเรียน (After action review หรือ AAR) การที่
คณะกรรมการดําเนินงานรวมกันทบทวนกระบวนการทํางานแตละขั้นตอน เพ่ือคนหาโอกาสและอุปสรรคใน
การดําเนินการ กอใหเกิดแนวทางการปรับปรุงใหเกิดผลงานที่ดีขึ้น รวมถึงเปๅนการตรวจสอบการบรรลุ
วัตถุประสงคแที่กําหนดไวดวย 

 

 การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
 จากผลการประเมินผลโครงการฯ น ามาทบทวนการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพในครั้งถัดไปและวางแผนการด าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็น
การยกระดับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาจอกต่อไป ด้วยการเขียนข้อเสนอของบประมาณในปีถัดไป ตาม
ความต้องการพัฒนาของชุมชนที่ระบุไว้ในผลการประเมินโครงการประกอบกับข้อเสนอแนะของตัวแทนจาก
กรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและมัคคุเทศก์ โดยระหว่างนี้คณะกรรมการและผู้น าชุมชนได้มีการติดต่อกัน
เป็นระยะ ผ่านทางFacebook และ โทรศัพท์ เพ่ือเป็นที่ปรึกษาและติดตามการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 
 KM Tools ที่ใช้ในขั้นนี้คือ การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) โดยอาศัยข้อมูล
ความส าเร็จและความผิดพลาดจากการด าเนินการที่ผ่านมา เป็นแนวทางในการวางแผนการท างานครั้งหน้าให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดข้อผิดพลายน้อยที่สุด 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน   

ผลการด าเนินโครงการ 
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การดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว ชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม บานนาจอก 
จังหวัดนครพนม ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกระยะพบวาผูรวม
อบรมมีความพึงพอใจเกินรอยละ 80  กอใหเกิดผลผลิต ผลลัพธแ และผลกระทบตามวัตถุประสงคแ ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์
โครงการฯ 

ผลผลิต 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

ผลกระทบ 
Impact 

1.เพื่อพัฒนาและตอยอด
ภูมิปใญญาทองถิ่นใหเปๅน
สินคาของที่ระลึกสามารถ
สรางรายไดแกชาวบานใน
ชุมชน 
การด าเนินการ ระยะที่ 1,4 

ชาวบานในชุมชนมีทักษะ
การผลิตของที่ระลึกจาก
การตอยอดภูมิปใญญา
ทองถิ่น 
 

ผลิตภัณฑแของที่ระลึก
จากภูมิปใญญาทองถิ่น 
ไดแก ชาอัสสัมที่มีบรรจุ
ภัณฑแ พวงกุญแจลาย
พระธาตุพนม และเสื้อ
ยืดลายเอกลัษณแบานนา
จอก 

ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง
วั ฒ น ธ ร ร ร ม แ ล ะ 
เศรษฐกิจ  ภู มิ ปใญญา
ทองถิ่นไดรับการอนุรักษแ 
เกิดการกระจายรายได
จากการขายของที่ระลึก
สูคนในชุมชน 

2. เพื่อฝึกอบรมทักษะทาง
วิชาชีพทางการทองเที่ยวที่
สําคัญแกบุคลากรทางการ
ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น ชุ ม ชน ใ ห
สามารถรองรับการเติบโต
ของการทองเที่ยวไดอยาง
ยั่ ง ยื น  กา รด า เนิ นก า ร 
ระยะที่ 2,3,4 

ชาวบานในชุมชนมีทักษะ
การจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนได 

เสนทางและกิจกรรม
การทองเที่ยวโดยชุมชน 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการเกิดรายไดและ
การกระจายรายไดจาก
การทองเที่ยวโดยชุมชน
สูคนในชุมชน 

3. เพ่ือสงเสริมและ
ประชาสัมพันธแโฮมส
เตยแในชุมชนใหสามารถ
รักษามาตรฐานและ
เปๅนที่ยอมรับในกลุม
นักทองเที่ยว 
การด าเนินการ ระยะที่ 
2,3,4 

กลุมอาชีพโฮมเสตยแ
บานนาจอกสามารถ
รักษามาตรฐานตาม
มาตรฐานโฮมสเตยแ
ไทยได และสามารถ
ประชาสัมพันธแสู
นักทองเที่ยวได 

โฮมสเตยแบานนาจอก
ไดรับมาตรฐานโฮมส
เตยแไทยและ เปๅนที่
รูจักกับนักทองเที่ยว
ผานทางกลุม
ผูประกอบการธุรกิจ
นําเที่ยวและ
มัคคุเทศกแ 

ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม เกิดรายได
และการกระจาย
รายไดจากการเขาพัก
โฮมเสตยแกอใหเกิด
ความตอเนื่อง
วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตชุมชน 

4. เพ่ือถายทอดองคแ
ความรูแกบุคลากร
ทางการทองเที่ยวใน
ชุมชนใหรูจักทรัพยากร
การทองเที่ยวของ

ชาวบานในชุมชนมี
ความรูความเขาใจ 
สามารถใชทรัพยากร
การทองเที่ยวใน
ชุมชนมาจัดการ

การใชทรัพยากรการ
ทองเที่ยวในชุมชนให
เกิดประโยชนแกับคน
ในชุมชน และ
นักทองเที่ยวไดรับรู

ผลกระทบทางสังคม
วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม เกิดการ
อนุรักษแทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและ
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ทองถิ่นใหมทีักษะใน
การสื่อความหมาย
แหลงทองเที่ยวและภูมิ
ปใญญาทองถิ่นไดอยาง
ถูกตองตามหลัก
วิชาการ 
การด าเนินการ ระยะที่ 
1,2,3 

ทองเที่ยวโดยชุมชน
ไดดวยตนเอง  และมี
ทักษะในการสื่อ
ความหมายและภูมิ
ปใญญาทองถิ่นแก
นักทองเที่ยว 

และเขาใจถึงความ
เปๅนมาและตระหนัก
ถึงคุณคาทรัพยากร
การทองเที่ยวของ
ชุมชน 

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น
อยางยั่งยืนเพ่ือเปๅน
สิ่งดึงดูดใจของ
นักทองเที่ยวตอไป 
 
 

5. เพ่ือถายทอดองคแ
ความรูดานการ
ทองเที่ยวชุมชนและ
ประชาสัมพันธแรูปแบบ
การทองเที่ยวชุมชนให
ผูประกอบการธุรกิจนํา
เที่ยวและมัคคุเทศกแ
เขาใจ 
การด าเนินการ ระยะที่ 
3,4 

ชาวบานและ
ผูประกอบการธุรกิจ
นําเที่ยวและ
มัคคุเทศกแมีความรู
ความเขาใจดานการ
ทองเที่ยวชุมชนไดรับ
การประชาสัมพันธแ 

การเดินทางเขามา
ของนักทองเที่ยวเพ่ือ
ทองเที่ยวในชุมชน
บานนาจอก 

ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม ดวยการ
ใชการทองเที่ยวโดย
ชุมชนเปๅนเครื่องมือ
สรางชุมชนเขมแข็งสู
ความยั่งยืน 

 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 
1. ศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชนบานนาจอก 
2. ภาวะผูนําของผูนําชุมชนและประธานกลุมอาชีพ 
3. ความรวมมือของชาวบานในชุมชนในการมีสวนรวมเพ่ือจัดการทองเที่ยวและกระจายรายไดจาก

การทองเที่ยวอยางเปๅนธรรมดวยการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการหมูบาน 
4. การสนับสนุนขององคแการการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครพนมที่สนับสนุนงบประมาณ

จัดสรางพิพิธภัณฑแทองถิ่นและสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานในชุมชน ไดแก ถนน ไฟฟูา น้ําประปา ปูายบอกทาง 
อาคารจัดจําหนาย พ้ืนที่จัดเลี้ยง 

5. การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลผานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
6. การสนับสนุนของผูบริหารทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ ดวยการกําหนดยุทธศาสตรแการบริการวิชาการเชิงสรางสรรคแ 
7. การสนับสนุนทางดานวิชาการจากกรมการทองเที่ยวโดยการจัดสรรวิทยากรและใหคําปรึกษาการ

ดําเนินโครงการ 
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8. ความรวมมือของเครือขายผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกแ ผานความรวมมือของศิษยแ
เกาและสถานประกอบการฝึกงานงานของนักศึกษาปใจจุบัน 

9. การทํางานเชิงบูรณาการของคณาจารยแทั้ง 3 สาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญในองคแความรูแตละดาน 
ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 5  แสดงการดําเนินโครงการแบบมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
ระยะทางพ้ืนที่ดําเนินงานไกลจากมหาวิทยาลัย ทําใหมีขอจํากัดตอการประสานงานแบบพบหนากัน 

จึงตกลงกับผูนําชุมชนวาจะใชการประสานงานทางโทรศัพทแเปๅนหลัก 
 

สรุป  
ความส าเร็จของโครงการ  
โครงการฯสามารถเห็นผลการดําเนินโครงการอยางเปๅนรูปธรรมในทันที กลาวคือ มีการทดลองนํา

นักทองเที่ยวนํารองเพ่ือใหชุมชนไดนําองคแความรูจากการอบรมและศึกษาดูงานมาประยุกตแใช โดยหลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการแลวชุมชนบานนาจอกมีโปรแกรมการทองเที่ยวชุมชนแบบไมพักคางคืนและแบบ 3 วัน 2 คืน 
และมีการจัดตั้งกลุมอาชีพทางการทองเที่ยว ไดแก กลุมอาชีพโฮมสเตยแ กลุมอาชีพอาหาร กลุมอาชีพ
ผลิตภัณฑแชาอัสสัมซึ่งไดดําเนินการจัดตั้งเปๅนวิสาหกิจชุมชนในเวลาตอมา ซึ่งกลุมอาชีพทั้งหมดดําเนินงาน
ภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการหมูบานแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของคนในชุมชน ยิ่งไปกวานั้น
นอกจากแหลงทองเที่ยวหลักในชุมชนไดแก พิพิธภัณฑแและบานพักประธานาธิบดีโฮจิมินทแแลว ยังมีชาวบานใน
ชุมชนที่ยินยอมใหพ้ืนที่บานตนเองเปๅนแหลงเรียนรูในชุมชนจํานวน 4 แหง ไดแก การเลี้ยงไกดํา การสานกุ฿บ 
(งอบ) การเลี้ยงโคขุน และการปลูกผักปลอดสารพิษ และในเดือนสิงหาคม ปี 2559 กลุมอาชีพโฮมเสตยแไดผาน
การประเมินมาตรฐานโฮมสเตยแไทย ประสิทธิผลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งของชุมชนที่เพ่ิมข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง  
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1. การลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจสภาพปใจจุบันและปใญหาการจัดการ และความตองการพัฒนาของชาวบาน 
เพ่ือนํามาสรางรูปแบบการอบรมใหสอดคลองกัน 

2. ความรวมมือเชิงบูรณาการทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินโครงการ 

3. ความสม่ําเสมอในการติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจจริงของ
คณะกรรมการดําเนินงาน 

 

ความท้าทายในการด าเนินกจิกรรมในอนาคต 
 1.การเปิดอนุสรณแสถานประธานาธิบดีโฮจิมินทแซึ่งสนับสนุนการสรางโดยงบประมาณจากรัฐบาล
เวียดนาม สอดคลองกับนโยบายการเชื่อมโยงการทองเที่ยวประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งสามารถดึงนักทองเที่ยวชาว
เวียดนามใหเดินทางมาทองเที่ยวในชุมชนไดดังเห็นไดจากสถิตินักทองเที่ยวชาวเวียดนามที่เพ่ิมขึ้นจํานวนมาก
ความทาทายจึงอยูที่การสงเสริมการประชาสัมพันธแชุมชนนาจอกกับนักทองเที่ยวชาวเวียดนาม  

2.นโยบายการมุงเนนนักทองเที่ยวคุณภาพดวยประสบการณแทองถิ่นการสรางและกระจายรายไดจาก
การทองเที่ยวจากเมืองทองเที่ยวหลักในภูมิภาค ชุมชนบานนาจอกตองวางแผนและพัฒนาชุมชนไปในทิศทาง
ใด โดยการตอบสนองนโยบายดังกลาวตองไมสงผลกระทบเชิงลบตอสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
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การถ่ายทอดความรู้เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอัตลักษณ์ชุมชน จังหวัดนครพนม 
At conveying of community identity souvenir Nakhon Phanom 

อมรรัตนแ อนันตแวราพงษแ1 
ณัฐวิทยแ คงศรีชาย2  ธรรมรัตนแ จรูญชนมแ2  และ คฑา มวงเทศ2 
1ผูชวยศาสตราจารยแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

2อาจารยแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
E-mail: amornrat.a@rmutk.ac.th, nuttawit.k@rmutk.ac.th 

บทสรุป 
         การถายทอดความรู เพ่ือตอยอดผลิตภัณฑแของที่ระลึกอัตลักษณแชุมชนจังหวัดนครพนม โดยมี
วัตถุประสงคแเพ่ือ 1) ถายทอดเทคนิควิธีการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑแ  2) การ
เพ่ิมเติมความรูจากวัตถุดิบที่มีอยูในชุมชนสูการผลิตภัณฑแภูมิปใญญาไทย นําเทคนิควิธีไปสูการประกอบอาชีพ  
3) เพ่ือพัฒนาและตอยอดภูมิปใญญาทองถิ่นใหเปๅนสินคาของที่ระลึกสามารถสรางรายไดแกชาวบานในชุมชน   

การดําเนินโครงการใชเครื่องมือการจัดการความรูประเภทการเรียนรูภาคปฏิบัติโดยบูรณาการกับการดําเนิน
ตามวงจรประกันคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบดวย การวางแผน การดําเนินโครงการ การตรวจสอบผลการ
ดําเนินการและการปรับปรุงแกไขในสวนที่เปๅนปใญหา จากการถายทอดความรูเพ่ือตอยอดผลิตภัณฑแของที่
ระลึกอัตลักษณแชุมชน จังหวัดนครพนม ที่ดําเนินการไปแลวนั้น สามารถสรุปผล คือ การเรียนรูของกลุม
แมบานอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม  มีความสนใจในการสรางงานผลิตภัณฑแของที่ระลึกแสดงอัตลักษณแชุมชน  
และความรวมมือเปๅนอยางดี  ผลิตภัณฑแที่ไดมีลักษณะใชประโยชนแได และมีคุณคาในตัวผลิตภัณฑแ ที่สามารถ
สื่อถึงอัตลักษณแชุมชนเปๅนอยางดี การนําไปใชประโยชนแ/กลุมชุมชนสามารถรวมกลุมสรางผลงานผลิตภัณฑแ  
คิดหาแนวทางจําหนายเพ่ือเปๅนรายไดเสริมทั้งภายใน เชน  ศูนยแจําหนายผลิตภัณฑแศูนยแฝึกอาชีพชุมชน ศูนยแ
การศึกษาตลอดชีวิตการศึกษานอกระบบ อําเภอเมืองนครพนม  รวมทั้งจําหนายภายนอกชุมชน  
 

ค าส าคัญ: ผลิตภัณฑแของที่ระลึก  อัตลักษณแ  ชุมชน 
 

Summary 
At conveying of community identity souvenir at Nakhon Phanom aimed 1) at 

conveying the community identity souvenir development technique to the villager in order 
to create added value of the product 2) time more understanding about the raw material in 
local area in order to develop the product and introduce the technique to the career. 3) 
using the indigenous knowledge to develop the community identity souvenir that can 
increase income for the villagers. The research used the knowledge management (KM) 
technique by integrated with the PDCA cycle which has four steps are Plan, Do, Check, Act. 

At conveying of community identity souvenir at Nakhon Phanom  province. the group of 

mailto:amornrat.a@rmutk.ac.th
mailto:nuttawit.k@rmutk.ac.th
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housewife interested in creating souvenir to express their identity and pleased in co-
operation. Product are value and useful; moreover it can show their identity in the 
community. This study supports the community in which the usefulness, distribution, get 
extra income and long life learning. 
Key words:  Souvenir, Community identity 

บทน า 
        จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรแการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ที่ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและ
ยั่งยืน (ราชกิจจานุเบกษา. 2554. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่11.)  โดยสรางความเขมแข็ง
ใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและผลักดันใหมีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได ปรับโครงสรางภาคบริการใหสามารถสราง
มูลคาเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเปๅนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดสรางสรรคแและ  นวัตกรรม 
การจดัฝึกอบรมกลุมแมบาน อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งเปๅนจังหวัดเกาแกมีประวัติศาสตรแความเปๅนมาที่
ยาวนาน มีความหลากหลายในประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น โดย เฉพาะการเคลื่อนยายของกลุมชนเผาตางๆ
จากฝใๆงซายของแมน้ําโขงมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณจังหวัดนครพนม หนึ่งในกลุมชนที่สําคัญนั่นคือ ประชากรชาว
เวียดนามที่เขามาอาศัยอยูในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ในยุคของสงครามอินโดจีน และสงครามเวียดนาม และมี
การปลูกชาสายพันธแเวียดนามในพ้ืนที่(ชาอัสสัม)และมีการรวมกลุมกันผลิตขายใหนักทองเที่ยวแตยังขาดการ
พัฒนาบรรจุภัณฑแที่นาสนใจ และมีชนเผาพ้ืนเมืองที่อาศัยอยู ดวยกัน 7 ชนเผาคือ เผาภูไทย ไทยญอ ไทย
กะเลิง ไทยแสก ไทยโสหรือไทยกะโซ ไทยขา ไทยอีสาน อีกทั้งยังมีพระธาตุประจําวันเกิดที่เปๅนที่สักการบูชา ที่
มีนักทองเที่ยวนิยมมากราบไหวบูชา กระจายไปตามอําเภอตางๆ และสามารถนํารูปแบบมาเปๅนอัตลักษณแ
ประจําทองถิ่นได เปๅนการนําเสนอองคแความรูบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑแภูมิปใญญาไทย วิชาการปใ็นสรางพิมพแและการหลอ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ของสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑแภูมิปใญญาไทย 
 

วิธีการด าเนินงาน 
     1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจงวางแผนการดําเนินงาน และวัตถุประสงคแของการถายทอดความรูเพ่ือ
ตอยอดผลิตภัณฑแของที่ระลึกอัตลักษณแชุมชนจังหวัดนครพนม สิ่งที่ตองกําหนดในการดําเนินงาน คือ ความรูที่
จะถายทอด กําหนดความรูที่จะถายทอด กําหนดวิทยากรถายทอดความรู จํานวนครั้งที่จะถายทอดความรู 
ประเภทของผูรับการถายทอดความรู สถานที่ในการถายทอดความรู ตลอดจน ระยะเวลาการถายทอดความรู 
     2. จากการประชุมของคณะกรรมการไดขอสรุปดังนี้ 
         2.1 ความรูที่จะถายทอดไดแก แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑแของที่ระลึกอัตลักษณแชุมชน จังหวัด
นครพนม โดยระดมความคิดกับกลุมชุมชนเพ่ือหาแนวทางการสรางอัตลักษณแชุมชน และเปๅนแนวทางในการ
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อบรมเชิงปฏิบัติการการทําผลิตภัณฑแที่ระลึก เทคนิคการปใ็นหลอ การทําพิมพแกด การทําสกรีน การพัฒนา
บรรจุภัณฑแชาอัสสัม    
         2.2 วิทยากรถายทอดความรูไดแกอาจารยแที่สอนทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑแภูมิปใญญาไทย 4 คน 
         2.3 จํานวนครั้งที่ถายทอดความรู  1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 วัน ระหวางวันที่ 6-10กุมภาพันธแ 2558  
         2.4 ประเภทของผูรับการถายทอดความรูไดแก กลุมแมบานอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 60 คน 
         2.5 สถานที่ในการจัดการถายทอดความรู ศูนยแการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษานอกระบบ อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 
 

ผลการด าเนินงาน  
        การถายทอดความรูเพื่อตอยอดผลิตภัณฑแของที่ระลึกอัตลักษณแชุมชนจังหวัดนครพนม ที่ดําเนินการมา
จนสําเร็จนั้น โดยการบูรณาการความรูกับการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแภูมิปใญญา
ไทย ในหัวขอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแที่ระลึกอัตลักษณแชุมชน วิชาการปใ็นสรางพิมพแและการหลอ ในหัวขอ
การหลอผลิตภัณฑแที่ระลึก รูปแบบพระธาตุนครพนม รูปแบบตุ฿กตาชนเผาตางๆ และการทําพวงกุญแจภาพนูน
ต่ําเทคนิคพิมพแกด รูปแบบพระธาตุนครพนม และวิชาคอมพิวเตอรแเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑแ ในหัวขอสกรีน
กระเปารูปแบบพระธาตุพนม การพัฒนาบรรจุภัณฑแชาอัสสัม    
          ขั้นตอนการวางแผน( P : Plan ) จากการกําหนดแผนยุทธศาสตรแดานการเพ่ิมมูลคางานวิชาการสู
เศรษฐกิจและสังคม เรื่องการถายทอดความรูเพ่ือตอยอดผลิตภัณฑแของที่ระลึกอัตลักษณแชุมชน นั้น ในขั้นตอน
การวางแผน แบงคนออกเปๅน  กลุมของคณะกรรมการดําเนินงานมีการประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน โดย
ไดกําหนดเรื่องของความรูที่จะถายทอด ที่ไดผานการติดตอประสานงานกับผูนํากลุมถึงแนวทางท่ีทางกลุม
สนใจ ไปสูการกําหนดวิทยากรถายทอดความรูที่มีความเชี่ยวชาญแตละดาน กําหนดการ ระยะเวลา และ
สถานที่ในการถายทอดความรู วิทยากร และกลุมชุมชนระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางในการหารูปแบบนํามา
สรางอัตลักษณแในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแที่ระลึก ไดแกรูปแบบพระธาตุพนม รูปแบบเครื่องแตงกายชน
เผาพื้นเมืองตางๆ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาอัสสัม 
          ระยะเวลาในการถายทอดความรูคือ วันที่ 6-10 กุมภาพันธแ 2558 สถานที่ในการจัดการถายทอด
ความรู ศูนยแการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษานอกระบบ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
          ขั้นตอนการปฏิบัติ ( D : Do ) แบงออกเปๅน 2 สวน คือภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

  ภาคทฤษฎี   การบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาความรูเพ่ือตอยอดผลิตภัณฑแของที่ระลึก 

                   การบรรยายเรื่อง แนวทางการนําอัตลักษณแชุมชนมาสรางสรรคแเปๅนผลิตภัณฑแที่ระลึก  
                    การบรรยายเรื่อง ศิลปะไทย กับแนวทางการนําไปพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชน  

                 การบรรยายเรื่อง การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑแทองถิ่น (ชาอัสสัม) ภาคปฏิบัติ เทคนิคการปใ็น
หลอสําหรับงานผลิตภัณฑแที่ระลึกรูปแบบพระธาตุพนม 
              เทคนิคการปใ็นกดพิมพแหลองานผลิตภัณฑแตุ฿กตาแสดงอัตลักษณแ 7ชนเผาพ้ืนเมือง ในเขตจังหวัด
นครพนม คือ เผาภูไทย ไทยญอ ไทยกะเลิง ไทยแสก ไทยโสหรือไทยกะโซ ไทยขา ไทยอีสาน 
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              เทคนิคการทําพิมพแกดพวงกุญแจนูนต่ํารูปแบบพระธาตุพนม 

              เทคนิคการทําสกรีนกระเปาผารูปแบบพระธาตุพนม 
              (หัวขอในการถายทอดความรูไดผานขั้นตอนการสํารวจความตองการจากกลุมชุมชน) 
 
 

ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 

 

ภาพที่ 1  ระดมความคิดเพ่ือหาโจทยแตามความตองการของชุมชน  เพ่ือเปๅนแนวทางการถายทอดความรู 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  สรางตนแบบองคแพระธาตุพนมจําลอง      
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              ภาพที่ 3  ชุมชนสรางองคแพระธาตุพนมจําลองเปๅนของที่ระลึกแสดงอัตลักษณแทองถิ่น 

 

 
   ภาพที่ 4  ตุ฿กตา 7 ชนเผาพ้ืนเมือง จังหวัดนครพนม   พัฒนาบรรจุภัณฑแผลิตภัณฑแชาอัสสัมบานนาจอก 

 

ภาพที่ 5  การถายทอดความรู การทําพวงกุญแจอัตลักษณแพระธาตุพนม 

     

ภาพที่ 6  การถายทอดความรู การทําสกรีนลายเสนพระธาตุพนมบนกระเปาผา 
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ผลการด าเนินงาน 
 การถายทอดความรูเพื่อตอยอดผลิตภัณฑแของที่ระลึกอัตลักษณแชุมชน ณ อําเภอเมือง  จังหวัด
นครพนม แบงออกเปๅน  2 ตอน ดังนี้ 
 1. ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน  
 2. ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีตอการฝึกอบรมโครงการฯ 
1. ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูเขารับการอบรม 
 กลุมผูที่เขาฝึกอบรมในครั้งนี้มีจํานวน 60 คน มอีายุเฉลี่ยระหวาง 25-67 ปี ผูเขารับการอบรมในครั้ง
นี้เปๅนเพศ ชาย 2 คน (3.3%) หญิง 58 คน  (96.7 %) สวนใหญมีอาชีพเปๅนแมบาน (76.7%)  (ดังภาพที่ 7) 
 

ภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมการฝึกอบรม 

 
2. ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการฝึกอบรม โครงการพัฒนาความรูเพื่อตอยอดงานผลิตภัณฑแชุมชนสูอาเซียน 
      จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้เพื่อต่อยอดงาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่อาเซียนอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X  = 4.65) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน

สามารถสรุปไดดังนี้ 
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ด้านกิจกรรมฝึกอบรมภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65) มีรายละเอียดดังนี้ กิจกรรมที่

นํามาฝึกอบรม มีความนาสนใจทันสมัย ( X = 4.71)  รองลงมาคือ ทานไดรับความรู เขาใจและสามารถปฏิบัติ

เองไดจริง ( X = 4.70) และทานตองการใหมีการฝึกอบรมวิชาชีพในครั้งตอๆ ไป ( X = 4.55)  ตามลําดับ 

 
ภาพที่ 8  ความพึงพอใจที่มีตอการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรูเพื่อตอยอดงานผลิตภัณฑแชุมชนสูอาเซียน  

ด้านความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( X = 4.83) มีรายละเอียดดังนี้  

วิทยากรมีความรูเชี่ยวชาญ ตรงกับหัวขอที่สอน ( X = 4.88) รองลงมาคือวิทยากรมีมนุษยแสัมพันธแที่ดี มี

ความสามารถในการถายทอดความรู ( X = 4.78)  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 9 ความพึงพอใจที่มีตอการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรูเพื่อตอยอดงานผลิตภัณฑแชุมชนสูอาเซียน 
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ด้านการจัดการบริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.57) มีรายละเอียดดังนี้  วัสดุ

อุปกรณแที่ใชมีความเพียงพอตอการฝึกอบรม ( X = 4.61)   รองลงมาคือ ความเหมาะสมของเวลาการฝึกอบรม 

( X = 4.53)  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10  ความพึงพอใจที่มีตอการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรูเพื่อตอยอดงานผลิตภัณฑแชุมชนสูอาเซียน 
 

ด้านการน าไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65) มีรายละเอียดดังนี้ทานมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการครั้งนี้ ( X = 4.66) รองลงมาคือ ทานสามารถนําความรูที่ฝึกอบรมไปใชประโยชนแ ( X

= 4.63)  

 

ภาพที่ 11  ความพึงพอใจที่มีตอการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรูเพื่อตอยอดงานผลิตภัณฑแชุมชนสูอาเซียน 

 



619 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบ ( C : Check ) มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือติดตาม ตรวจสอบผล
การดําเนินงาน กลุมแมบานไดเขาใจงานภูมิปใญญาไทยที่มีความลึกซึ้งของการใชเทคนิคตางๆ  

การเรียนรูของกลุมแมบานอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีความสนใจในการสรางงานผลิตภัณฑแของที่
ระลึกแสดงอัตลักษณแชุมชนจังหวัดนครพนม  และความรวมมือเปๅนอยางดี  มีความภาคภูมิใจในผลงานที่
ตนเองทํา ผลิตภัณฑแที่ไดมีลักษณะใชประโยชนแไดเปๅนอยางดีและมีคุณคาในตัวผลิตภัณฑแ มีแนวทางการ
เสนอแนะถามีโอกาสในครั้งตอไปใหมีการทําผลิตภัณฑแที่ระลึกรูปแบบพระธาตุประจําวันจําลองเปๅนการเพ่ิม
ชองทางในการขายที่หลากหลายมากขึ้น  นอกจากนี้ยังสามารถรวมกลุมสรางผลงานผลิตภัณฑแ คิดหาแนวทาง
จําหนายเพื่อเปๅนรายไดเสริมทั้งภายใน  เชน  ศูนยแจําหนายผลิตภัณฑแศูนยแการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษานอก
ระบบ อําเภอเมืองนครพนม  รวมทั้งจําหนายภายนอกชุมชน  

ปใญหาของการดําเนินโครงการ เกิดจากการเรียนรูของกลุมผูเขาอบรมที่มีพ้ืนฐานไมเทากันเกิดจาก
ปใจจัยดาน อายุ และประสบการณแ ทําใหบางขั้นตอนตองใชเวลาเกินกวาที่กําหนดตามแผน และการคัดแยก
กลุมคนใหเหมาะกับงานที่ตนเองถนัด 

ขั้นตอนการปรับปรุงด าเนินการให้เหมาะสม ( A : Act ) หลังจากทบทวนปใญหาที่เกิดข้ึนในการ
ดําเนินโครงการทางที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเสนอแนวทางแกปใญหาในการดําเนินงานครั้งตอไป โดย
การแยกชวงอายุ ทางกลุมแมบานใหมีความเหมาะสมกับลักษณะของงาน เนื่องจากงานบางอยางตองใชทักษะ
ที่มีความซับซอน เชนการปใ็นหลอหรือสรางพิมพแหลอ ตองมีการคัดคนที่มีอายุชวงวัยกลางคน ที่สามารถเรียนรู
งานและสามารถนําไปถายทอดใหกับคนอ่ืนตอไปได 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินการ 
        จากการถายทอดความรูเพื่อตอยอดผลิตภัณฑแของที่ระลึกอัตลักษณแชุมชนจังหวัดนครพนม ที่ดําเนินการ
ไปแลวนั้น สามารถสรุปผล คือ การเรียนรูของกลุมแมบานอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม  มีความสนใจในการ
สรางงานผลิตภัณฑแของที่ระลึกแสดงอัตลักษณแชุมชน  และความรวมมือเปๅนอยางดี  มีความภาคภูมิใจใน
ผลงานที่ตนเองทํา ผลิตภัณฑแที่ไดมีลักษณะใชประโยชนแไดเปๅนอยางดีและมีคุณคาในตัวผลิตภัณฑแ  ที่สามารถ
สื่อถึงอัตลักษณแชุมชนเปๅนอยางดี  
        การนําไปใชประโยชนแ/กลุมชุมชนสามารถรวมกลุมสรางผลงานผลิตภัณฑแ  คิดหาแนวทางจําหนายเพ่ือ
เปๅนรายไดเสริมทั้งภายใน  เชน  ศูนยแจําหนายผลิตภัณฑแศูนยแฝึกอาชีพชุมชน  ศูนยแการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษานอกระบบ อําเภอเมืองนครพนม  รวมทั้งจําหนายภายนอกชุมชน ซึ่งจังหวัดนครพนม เปๅนจังหวัดที่
มีพ้ืนที่ติดชายแดน ไทย ลาว มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมาทองเที่ ยวศึกษาศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นทําใหเกิดชองทางในการขายสินคาผลิต ภัณฑแที่ระลึกไดเปๅนอยางด ี
        ปใจจัยเกื้อหนุนความสําเร็จของการถายทอดความรู คือ ผูเขารับการถายทอดความรูเปิดใจเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ การมีสวนรวมและความรวมมือจากผูเกี่ยวของ การทํางานเปๅนทีม การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร 
การกําหนดประเด็นที่ชัดเจน และมีชองทางการสื่อสารที่ดีและครอบคลุม 
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        การดําเนินงานทั้งหมดไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ที่เห็นความสําคัญของการถายทอดความรูสู
ชุมชนในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ผูบริหารและเจาหนาที่ ศูนยแการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษานอกระบบ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม ที่เอ้ือเฟ็ือสถานที่ และชวยติดตอประสานงานกับทางกลุมชุมชน เพ่ือเปๅนแนวทางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน         

บรรณานุกรม 

บุญดี บุญญากิจ และคณะ. 2549. การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแหงชาติ 

ราชกิจจานุเบกษา. 2554. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11. (ออนไลนแ) เขาถึงไดจาก 

http://google.co.th  (วันที่สืบคน19 พฤศจิกายน 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://google.co.th/


621 
 

การสอนคณิตศาสตร์โดยการปฏิบัติส าหรับวิชาแคลคูลัส II 
Teaching mathematics by practice for calculus II 

อัครวุฒิ จินดานุรักษแ 
ผูชวยศาสตราจารยแ สาขาวิชาคณิตศาสตรแ  ภาควิชาคณิศาสตรแและวิทยาการคอมพิวเตอรแ  

คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 E-mail: akravutic@gmail.com 

 

บทสรุป 
การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้เปๅนการประยุกตแใชเครื่องมือการเรียนรูโดยการปฏิบัติและทฤษฎีการ

สอนคณิตศาสตรแ มาใชในการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส II รหัส 2212204 ตามหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรแ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กลุมทดลองคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนที่ 2/2558 จํานวน 54 คน ที่เรียนตามแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนรูโดยการปฏิบัติ กลุมควบคุม
คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557 จํานวน 20 คน ที่เรียนตามแผนการสอนปกติ ผูสอน
สอนเองทั้งสองกลุม หลังการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไดสอนและประเมินผลตามเกณฑแของหลักสูตรพบวา ผล
การเรียนนักศึกษาที่เรียนรูคณิตศาสตรแโดยการปฏิบัติ มีเกรดสูงขึ้นมากกวากลุมควบคุม และนักศึกษามีความ
พึงพอใจตอการเรียนรูโดยการปฏิบัติสูงกวาการเรียนรูปกติ ดังนั้นการเรียนรูโดยการปฏิบัติสามารถนํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรแไดผลดีและทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 
แสดงวาการเรียนรูโดยการปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกตแใชในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรแอื่นๆ ได    
ค าส าคัญ: การสอนคณิตศาสตรแโดยการปฏิบัติ  การเรียนคณิตศาสตรแโดยการปฏิบัติ  การสอนโดยการปฏิบัติ 

Summary 
Application of athematics teaching theory and the learning tool by action were used 

to teach calculus II code 2212204, Science and Technology curriculum of Rajamangala 
University of Technology Krungthep. The experimental group of students who are enrolled 
in the Semester 2/2558 of students learning by action. The control groups of 20 students 
who are enrolled in the semester 1/2557 learning on a regular lesson plans. After teaching 
by instructors, then they were evaluated by  a criteria for the course. The results show that 
students who learned mathematics by action get higher grades than the control group. The 
students are satisfied to learn by action than traditional learning. Therefore learning by 
action can be used in teaching mathematics with effectiveness and make the students be 
satisfied with the teaching. This shows that learning by action can be applied to teach and 
learn in other courses of mathematics. 

mailto:akravutic@gmail.com
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บทน า 
  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรตาง ๆ นั้น ไดจัดใหวิชาคณิตศาสตรแเปๅนวิชาพ้ืนฐานที่สําคัญวิชา
หนึ่งของวิชาชีพทุกสาขา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) เนื่องจากคณิตศาสตรแเปๅนวิชาที่พัฒนาความรูดาน 
ความคิด การคํานวณ ความคิดอยางเปๅนระบบ การมีเหตุผล แตเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรแในระดับอุดมศึกษา 
เปๅนนามธรรม เขาใจยาก และซับซอน ตองอธิบายซ้ํา ๆ หรือตองทําซ้ํา ๆ หลายครั้งถึงจะเขาใจลึกซึ้ง 
นอกจากนี้คณิตศาสตรแเปๅนวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการความคิด   การเรียนคณิตศาสตรแจะมุงใหผูเรียน “คิด
เปๅน ทําเปๅน แกปใญหาเปๅน” 

การสอนคณิตศาสตรแในระดับอุดมศึกษาผูสอนวิชาคณิตศาสตรแ ยังคงเนนการใหความรูทางทฤษฎีแต
เพียงอยางเดียว ใชการบรรยาย เนนความรูตามเนื้อหาในหนังสือมากกวาการใหผูเรียนฝึกคิดดวยตนเองและนํา
ความเขาใจมาฝึกปฏิบัติจนใหเกิดความชํานาญ การเรียนรูเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรแแตเพียงอยางเดียวนั้นก็ไมได
ทําใหการเรียนคณิตศาสตรแประสบผลสําเร็จ เพราะการเรียนคณิตศาสตรแมีทั้งดานทฤษฎีเนื้อหาและดานการ
คิดวิเคราะหแการหาคําตอบของกระบวนการ แตก็พบวาผูเรียนสวนใหญมีผลการเรียนต่ํา เปๅนเพราะผูเรียนทํา
แบบฝึกหัดนอยหรือก็ไมทําแบบฝึกหัดเองใชวิธีลอกงานมาสง บางก็ใชวิธีอานหนังสือเหมือนวิชาท องจํามาทํา
การสอบ ทําใหขาดทักษะการคิดวิเคราะหแและการคํานวณ สิ่งเหลานี้นับวาเปๅนปใญหาตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตรแ     

 ดังนั้นผูสอนคณิตศาสตรแจะตองแสวงหาวิธีการสอนใหมๆ มาใช คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีไดมี
นโยบายการจัดการเรียนรู ในดานการจัดการเรียนการสอนจากที่ประชุมคณะกรรมการ KM ที่ประกอบไปดวย
ตัวแทนของทุกวิชาชีพ ที่ประชุมไดเห็นวาสาขาวิชาควรมีการพัฒนาดานการเรียนการสอนไปสู วิสัยทัศนแของ
มหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติ   โดยเลือกใชเครื่องมือการเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action 
Learning) คือการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือใหเขาใจถึงสาเหตุและนําไปสูการแกปใญหา ที่สามารถ
พัฒนาวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได (ที่มา:เครื่องมือการจัดการความรู  (KM TOOLS) โครงการ
ประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธแ 2559)  

และจากการประชุมผูสอนวิชาคณิตศาสตรแซึ่งมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการเรียนการสอน
คณิตศาสตรแจะประสบผลสําเร็จ โดยการนํากระบวนการเรียนรูดวยการปฏิบัติ  มาประยุกตแกับทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตรแ 3 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีแหงการฝึกฝน ( Drill Theory )  ทฤษฎีนี้เชื่อวาผูเรียนจะเรียนรู
คณิตศาสตรแไดโดยการฝึกทําสิ่งนั้นซ้ําๆหลาย ๆ ครั้ง  2) ทฤษฎีแหงการเรียนรูโดยบังเอิญ ( Incidental  
learning  Theory ) ทฤษฎีนี้เชื่อวาผูจะเรียนรูคณิตศาสตรแไดดี  เมื่อผูเรียนเกิดความพรอมหรืออยากรูอยาก
เห็นในสิ่งนั้น ๆ  3) ทฤษฎีแหงความหมาย ( Meaning  Theory)  ทฤษฎีนี้เชื่อวาผูเรียนจะรูและเขาใจในสิ่งที่
เรียนไดดีเมื่อผูเรียน ไดเรียนสิ่งที่มีความหมายตอตัวผูเรียนเอง โดยใหรูความหมายในโครงสรางและเชื่อมโยง
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ความคิดไปยังโครงสรางทางคณิตศาสตรแ  ซึ่งการเรียนการสอนคณิตศาสตรแจําเปๅนอยางยิ่งท่ีตองใชทั้ง 3 ทฤษฎี
ผสมกัน  โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอนวา  ในแตละเนื้อหาวิชา  ลักษณะของผูเรียน สภาพแวดลอม
ขณะนั้น  ตลอดจนตัวผูสอนเองควรจะยึดหลักทฤษฎีไหนบาง  มากหรือนอยแคไหน (อุษณียแ  โพธิสุข  2546) 
มาใชแกปใญหาการสอนคณิตศาสตรแที่มีผลการเรียนต่ําและทําใหผู เรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
คณิตศาสตรแ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
การจัดการเรียนการสอนคณิศาสตรแสําหรับรายวิชา 2212204 : แคลคูลัส II  ในครั้งนี้ผูสอนไดทําการ

ประยุกตแใชองคแความรู การเรียนรูโดยการปฏิบัติ และการสอนคณิตศาสตรแ 3 ทฤษฎี มาทําการสรางเครื่องมือ
ที่ใชในการสอนคณิตศาสตรแในวิชาแคลคูลัส II โดยการปฏิบัติ มีขั้นตอนดังนี้ 
  1) ศึกษาปใญหาโดยการประชุมผูสอนวิชาแคลคูลัส II รวบรวมปใญหาจากการเรียนการสอน พบวา
ปใญหา ผูสอนนิยมใชการสอนแบบบรรบายตามตัวอยาง เปๅนผลทําใหนักศึกษาสวยใหญยังไมสามารถทํา
แบบฝึกหัดไดและทําไดก็ไมรูวาถูกหรือผิด 
  2) ศึกษาเนื้อหา ประยุกตแองคแความรูโดยการปฎิบัติ  รวมกับทฤษฏิการเรียนรูคณิตศาสตรแ มาจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรแโดยการปฏิบัติ ในวิชาแคลคูลัส II ไดแกเรื่อง การเขียนจุดในระบบพิกัดสามมิติ 
ระนาบ การเขียนกราฟระบบ 3 มิติ  การหาพ้ืนที่และปริมาตรโดยใชปริพันธแ 3 ชั้น  ในระบบพิกัดฉาก ระบบ
พิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลม   
  3) สรางเครื่องมือ ผูสอนไดทําการประยุกตแการเรียนรูโดยการปฎิบัติ โดยออกแบบเครื่องมือที่ใชใน
การเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส II ไดแก แผนการสอน สือการสอน และกิจกรรมปฎิบัติ 
 

 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยางระนาบในระบบสามมิติ 
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  4) ทดลองสอนโดยการปฎิบัติ ผูสอนไดทําการสอนวิชาแคลคูลัส II โดยเลือกนักศึกษาท่ีลงทะเบียน มา 
2 หอง ที่สอบผานวิชาแคลคูลัส I โดยมีผลการเรียนไมแตกตางกัน มาเปๅนหองทดลองสอนโดยการปฎิบัติและ
หองควบคุมสอนปกติ 

5) สรุปรายงานผล KM ผูสอนไดทําการเก็บคะแนนผลการทดลอง มาทําการวิเคราะหแ จัดทําสรุปและ
รายงานผล เพ่ือใชเปๅนขอมูลในการเผยแพรองคแความรู ในการประชุม KM ตอไป ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการประยุกตแองคแความรูมาใชในการสอนคณิตศาสตรแโดยการปฎิบัติ 

 ผูสอนวิเคราะหแหากระบวนการสอนคณิตศาสตรแโดยการปฏิบัติในวิชาแคลคูลัส II มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที ่1 ศึกษาวิเคราะหแและออกแบบ ผูสอนศึกษาปใญหา เนื้อหา และกิจกรรม ปใญหาในการเรียน
ซึ่งใชวิธีสอนแบบบรรยาย พบวาไมประสบผลสําเร็จดานความรูและความพึงพอใจในเรื่องการหาพ้ืนที่และ
ปริมาตรดวยการใชปริพันธแในการหาคา และผูสอนทานอ่ืนๆ ก็ประสบปใญหาเชนกัน ผูสอนจึงวิเคราะหแ
เนื้อหาวิชาแคลคูลัส 2  เพ่ือเปๅนขอมูลในการทําข้ันตอไป 

ขั้นที่ 2 เตรียม ผูสอนจะนําขอมูลมาสรางเครื่องมือ ไดแก แผนการสอน เนื้อหา กิจกรรมปฏิบัติ ที่
ใหผูเรียนไดลงมือปฎิบัติดวยตนเอง เปๅนกิจกรรมการเรียนรูจากงายจนสูระดับการเรียนรูที่พึงประสงคแ ซึ่ง
เครื่องมือนี้ตองมีการทดลองใชและปรับปรุงจนไดเครื่องมือที่ดีสรางเนื้อหา กิจกรรม และแผนการสอนให
สอดคลองกับการเรียนรูโดยการปฏิบัติ 

 

สรางเครื่องมือ แผนการสอน / สื่อการสอน / กิจกรรมปฏิบัต ิ

ทดลองสอนโดยการปฎิบัติ   

สรุปรายงานผล KM  

ศึกษาปใญหา ประชุม/รวบรวมปใญหา จากการเรียนการสอน 

 

ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรแ การเรียนรูโดยการปฎิบัต ิKM Tools 

ศึกษาเนื้อหา ประยุกตแองคแความรู โดยการปฎิบัติ (Action Learning)   
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ขั้นที่ 3 สอน ผูสอนจะนําเขาเนื้อหาบทเรียน นําเสนอตัวอยาง เพ่ือใหผูเรียนไดความรูขั้นพ้ืนฐาน 
แลวใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตัวเองจนเกิดการเรียนรูแลวผูสอนจะสรุปองคแความรูจากการเรียนรูของเนื้อหา
ในแตละครั้งตามแผนการสอน ที่ประกอบไปดวยสอน ทํากิจกรรม ตรวจสอบและสรุป 

ขั้นที่ 4 ประเมินผล ผูสอนทําประเมินผลตามเกณฑแของหลักสูตร และสรุปขอดีขอเสียในการสอน  
เพ่ือเปๅนขอมูลในการสอนครั้งตอไป ดังภาพที่ 3 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการสอนคณิตศาสตรแโดยการปฎิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
 ผูสอนไดทดลองสอนกลุมควบคุมที่สอนปกติ และกลุมทดลองสอนโดยการปฏิบัติ ผูสอนไดนําเกรดมา
เปรียบเทียบกันพบวาผลการเรียนดวยวิธีสอนโดยปฏิบัติมีเกรดสูงกวาการสอนปกติ ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของเกรดวิชาแคลคูลัส II ของกลุมเรียนปกติ และกลุมเรียนโดยการปฏิบัติ 

 

เกรด  ชวงเกรด T-SCORE  จํานวน(ปกติ) จํานวน
(ปฏิบัติ) 

% ปกต ิ % ปฏิบัติ 

A 80<<->>100 1 6 6% 13% 
B+ 75<<->>79.99 1 6 6% 13% 
B 70<<->>74.99 1 4 6% 8% 
C+ 60<<->>69.99 3 9 19% 19% 
C 50<<->>59.99 3 12 19% 25% 
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D+ 45<<->>49.99 3 5 19% 10% 
D 40<<->>44.99 3 3 19% 6% 
F 0<<->>39.99 5 3 31% 6% 
 รวม 20 54 100% 100% 

ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
http://reg2.rmutk.ac.th/registrar/home.asp 20/11/2016  แสดงจํานวนและรอยละของเกรดวิชา
แคลคูลัส II ของกลุมเรียนปกติ และกลุมเรียนโดยการปฏิบัติของ ผศ.ดร.อัครวุฒิ จินดานุรักษแ และไดนําผลมา
เขียนเปๅนกราฟแสดงจํานวนและรอยละของเกรดกลุมควบคุมสอนปกติ และกลุมทดลอง ดังภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3  จํานวนและรอยละของเกรดวิชาแคลคูลัส II ของกลุมเรียนปกติ และกลุมเรียนโดยการปฏิบัติ 

 จากภาพที่ 3 เห็นไดวาเกรดของกลุมที่เรียนแคลคูลัส II ดวยการปฏิบัติ รอยละของเกรด A , B+ มี
จํานวนสูงกวากลุมควบคุม เกรด C+, C มีจํานวนใกลเคียงกัน สวนเกรด D+, D และ F  มีจํานวนต่ํากวากลุมที่
เรียนปกติ แสดงวากลุมท่ีเรียนคณิตศาสตรแโดยการปฏิบัติมีเกรดสูงกวากลุมท่ีเรียนปกติ  

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจหลังเรียนวิชาแคลคูลัส II ของกลุมควบคุมที่เรียนปกติกับกลุมที่เรียนโดยการปฎิบัติ  

หัวขอประเมินความพึงพอใจ ควบคุม(20คน) ทดลอง(51คน) 

x  SD. x  SD. 

1.ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคแเนื้อหาชัดเจน 4.20 1.08 4.60 0.56 
2.ผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลายใหคิดวิเคราะหแและปฎิบัติได 4.15 1.11 4.54 0.57 
3.เปิดโอกาสใหรวมกิจกรรมการเรียน และแสดงความคิดเห็น 4.20 1.08 4.58 0.53 
4.เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืนหรือนําไปใชในชีวิตจริง 4.25 1.08 4.48 0.64 
5.วัดและประเมินผลตามเกณฑแที่กําหนดไวอยางยุติธรรม 4.20 1.08 4.60 0.53 
6.สอดแทรกศิลปะวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 4.20 1.08 4.50 0.67 
7.เขาสอนและเลิกสอนตามเวลา 4.20 1.08 4.56 0.57 
8.สอดแทรกระเบียบวินัยและจริยธรรมในการเรียน 4.20 1.08 4.52 0.57 
9.มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน 4.20 1.08 4.60 0.56 

6% 6% 6% 

19% 19% 19% 19% 

31% 

13% 13% 
8% 
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25% 
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6% 6% 
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A B+ B C+ C D+ D F

ปกต ิ

ปฎิบัติ 

http://reg2.rmutk.ac.th/registrar/home.asp%2020/11/2016
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10.สื่ออุปกรณแชวยใหเกิดความเขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึน 4.05 1.07 4.50 0.60 
11.สื่อการสอนมีความทันสมัย 4.05 1.07 4.58 0.53 
รวม 4.17 1.08 4.55 0.58 

 จากตารางที่ 2 พบวาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนวิชาแคลคูลัส II กลุมควบคุม มีคาเฉลี่ย 
4.17 และ SD. 1.08  และความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนวิชาแคลคูลัส II ที่เรียนโดนการปฎิบัติ มี 
คาเฉลี่ย 4.55 และ SD. 0.58 แลวนําขอมูลคาเฉลี่ยมาเขียนเปๅนกราฟไดดังภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการเรียนวิชาแคลคูลัส II ของกลุมเรียนปกติและกลุมที่เรียนโดยการปฏิบัติ 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผูเรียนที่เรียนแคลคูลัส II โดยการปฏิบัติ มีผลการเรียนสูงกวาการสอนปกติ เปๅนเพราะกระบวนการ
ปฏิบัติ  ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหา สรางองคแความรูไดเองจากการปฏิบัติ และยังเกิดทักษะในการ
แกปใญหาทางคณิตศาสตรแ จึงทําใหผลการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนปกติ นอกจากนี้ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนวิชาแคลคูลัส II โดยการปฏิบัติสูงกวาจากคาเฉลี่ย 4.17 เปๅน 4.55 เปๅนเพราะผูเรียนสามารถทําโจทยแ
และแกปใญหาโจทยแไดดวยตนเอง ไมตองลอกงานเพ่ือนมาสงอยางที่แลวมา และยังสามารถแสดงผลเฉลยเปๅน
ตัวอยางใหผูอื่นได ทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีสวนรวมในการเรียน 

บรรณานุกรม 
เครื่องมือการจัดการความรู .โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9 วันที่ 2–5 กุมภาพันธแ 2559.  
ยุพิน พิพิธกุล. 2539. การเรียนการสอนคณิตศาสตร์. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. 

กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพแ.     
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2559. ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาแคลคูลัส II.  ระบบ

บริหารจัดการสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ. online: 20/11/2559, http://mis.rmutk.ac.th/index.php?  

4.17 

4.55 

ปกต ิ ปฎิบัติ 

ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาแคลคูลัส II  

ปกติ ปฎิบัติ 

http://mis.rmutk.ac.th/index.php
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน. 2559. ผลการเรียนวิชาแคลคูลัส II. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ. online: 20/11/2559, http://reg2.rmutk.ac.th/registrar/home.asp    

อุษณียแ โพธิสุขและคณะ. 2547. สร้างสรรค์นักคิด: คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านทักษะความคิดระดับสูง. กรุงเทพฯ : รัตนพรชัย. 

กิจกรรมการสอนศิลปะเพื่อผู้พิการ 
Art Activities for Disabled Persons 

สุภาวดี เจริญพร1 
สุทธาสินียแ  สุวุฒโฑ1 

คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป1 
E-mail: supawadee2023@gmail.com 

 

บทสรุป 
การจัดการความรู หัวขอ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน” องคแความรูชื่อเรื่อง “กิจกรรมการ

สอนศิลปะเพ่ือผูพิการ” ของนางสาวสุภาวดี เจริญพร นักศึกษา คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   
การกําหนดชื่อเรื่ององคแความรูนี้สืบเนื่องจากการที่ขาพเจาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการสอนในโครงการสอน
ศิลปะเพ่ือผูพิการและดอยโอกาส ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปี พ.ศ. 2559 โดยเปๅนหนึ่งในตัวแทนนักศึกษา
ปใจจุบันที่มีสวนในการรวมกับคณาจารยแในการรวมคิดกิจกรรมศิลปะและทําความเขาใจในระบบการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมศิลปะกอนที่จะนําไปสอนแกผูพิการในโครงการสอนศิลปะเพ่ือเด็กพิการและผูดอยโอกาสของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปี พ.ศ.2559 ซึ่งขาพเจาไดรับรูถึงความสุขและความประทับใจจากผูพิการที่เขารวม
กิจกรรมทุกครั้งในการรวมดําเนินกิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการ ทําใหขาพเจาเกิดความประทับใจ ใน
กิจกรรมการสอนศิลปะ โดยไดเขาไปรวมกิจกรรมจํานวน 5 ครั้ง ณ มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระเพ่ือคนพิการ จังหวัด
นครปฐม มีผูพิการที่มารวมกิจกรรม จํานวน 10 คน ซึ่งพบวากิจกรรมศิลปะนี้เปๅนกิจกรรมศิลปะที่ไดรับแรง
บันดาลใจจากศิลปินตนแบบ ทั้ง 5 คน คือ 1.แจ็คสัน พอลล็อค 2.โยชิโมโต นาระ 3.โคลด โมเนตแ 4.พอล คลี 
และ5.มารแก ชากาล ซึ่งกิจกรรมแตละครั้งมีความนาสนใจและมีความแตกตางกันในเทคนิควิธีการสอน การใช
นวัตกรรมจากองคแความรูขอมูลประวัติศิลปินผูสรางสรรคแผลงานมานําเสนอ เพ่ือใหผูสรางสรรคแกิจกรรมเรียนรู
แนวความคิดและกระบวนการสรางสรรคแผลงานกอนปฏิบัติงานจริงโดยการนํา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแและ 
LCD มาขยายองคแความรูนี้ ถือวาเปๅนการเรียนรูรวมกับการใชเทคโนโลยีในการนําเสนอขอมูลเบื้องตนเพ่ือให
ผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจประกอบการสรางสรรคแผลงานไดอยางดี  และจากการประเมินผล แบบ
สังเกตการณแ รวมถึงแบบสอบถามจากโครงการกิจกรรมศิลปะฯ นี้มาประกอบ พบวาไดผลของกิจกรรมการ
สอนศิลปะสามารถใชเปๅนพ้ืนฐานและแนวทางในการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูโดยใชกิจกรรมศิลปะใหกับเด็ก
ตลอดจนกลุมผูพิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปๅนการสรางเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณแ สังคม พัฒนา
ดานสติปใญญา ดานองคแความรู และทักษะการเรียนรูผานกิจกรรมทางศิลปะ อยางมีความสุข และเปๅนพ้ืนฐาน

http://reg2.rmutk.ac.th/registrar/home.asp%20%20%2020/11/2016
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ของการพัฒนากิจกรรมอ่ืนๆใหกวางขวาง และมีความหมายตอผูพิการในการเรียนรูที่เกิดความหลากหลายมาก
ขึ้น ซึ่งขาพเจาหวังเปๅนอยางยิ่งวาจะไดมีโอกาสมีสวนเขารวมกิจกรรมการสอนศิลปะแกกลุมผูพิการในรูปแบบ
อ่ืนๆตอไป 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการ 

Summary  
The knowledge management activity entitled " Art Activities for Disabled people " 

by Miss Suphawadee Jarernporn, Fine Art student from Bunditpatanasilpa Institute. The 
knowledge title was assigned, which I was a part of the activities for disabled people at 
Bunditpatanasilpa Institute in 2016, which I attended the art activities with teachers and 
understanding operating system before teaching disabled and the under-privileged persons 
in the art project at the institute in 2015, which I could sense the joy and impression from 
disabled persons who attended this activity. This made me impressed and I had attended 5 
times at Free Life for Disabled People Foundation, Nakhornprathom. There were 10 disabled 
persons attended in this activity. This activity was inspired by 5 model artists, which are 1. 
Jackson Pollock 2. Yoshimoto Nara 3. Claude Monet 4. Paul Klee and 5. Marc Chagall. Each 
activity was interesting and different in teaching technique, using of innovation from 
knowledge and backgrounds of the artists in order to creating activities, concept, and 
creation process before actual operation by providing computer technology and LCD to 
expanding this knowledge. This is the learning together with technology in presenting initial 
information in order to make the attainder understand and create decent works of art. From 
the evaluations and observations, including questioners from art activities project have 
discovered that the results could be used as foundation and guild line to supporting and 
developing by using art activities to children and disabled people, especially, supporting 
physical, emotion, social, intelligent, knowledge, and learning development through the art 
activities with happiness and being good foundation for developing other activities 
extensively and creating meaning of learning to disabled people in many varieties, which I 
highly hope that I would have an opportunity to be a part of the art activity for disabled 
people in the near future. 

 

Key words: Art activities for disabled persons 
 

บทน า 
ปกติแลวขาพเจาชอบเห็นรอยยิ้มของคนทุกคน โดยเฉพาะกับเด็กที่ดอยโอกาสขาพเจาคิดเสมออยาก

ทําจิตอาสา แตไมรูจะเริ่มตนเขาไปจุดนั้นอยางไร ซึ่งไดแตนําของที่มีสงไปบริจาคไมวาจะเปๅนผมใหคนที่เปๅน
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โรคมะเร็ง ของเลนตุ฿กตา และเสื้อผาใหกับเด็กๆที่ขาดแคลนแทน รวมทั้งไดบริจาคเลือด มันทําใหขาพเจารูสึก
มีความสุข แลวพอไดเขามาศึกษาในคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ขาพเจาไดรูจักอาจารยแสุทธา
สินียแ   สุวุฒโฑ  ทานทําโครงการไปสอนเด็กและคนพิการ ขาพเจาจึงขอรวมทํากิจกรรมครั้งนี้ดวย ทั้งที่ตอน
แรกก็กลัวเพราะตัวเองยังวาดรูปไมคอยเกงมากเพราะจบสายสามัญ พ้ืนฐานทางศิลปะยังไมดี แตเพราะความ
มุงม่ันอยากเขารวมกิจกรรมและอยากทําใหพวกเขามีความสุข มีรอยยิ้มที่สดใสสิ่งเหลานี้จึงทําใหขาพเจาอยาก
เปๅนสวนหนึ่งที่ทําใหทุกคนมีความสุข  

การจัดการความรู หัวขอ“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน” องคแความรูชื่อเรื่อง “กิจกรรมการ
สอนศิลปะเพ่ือผูพิการ” เปๅนเสมือนการเก็บเอาความประทับใจจากกิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการมา
ถายทอดเปๅนบันทึกความทรงจําที่ดีและสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรตอได ซึ่งกิจกรรมการสอนศิลปะ ที่
ขาพเจาไดรวมในครั้งนี้เปๅนการนําเอาแรงบันดาลใจจากผลงานทัศนศิลปของศิลปินที่มีชื่อเสียง มาคิดเปๅน
กิจกรรมสอนศิลปะเพ่ือผูพิการ โดยไดรับจากศิลปินตนแบบ ทั้ง 5 คน คือ 1.แจ็คสัน พอลล็อค 2.โยชิโมโต    
นาระ 3.โคลด โมเนตแ 4.พอล คลี 5.มารแก ชากาล ซึ่งขาพเจาไดเขาไปรวมดําเนินกิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผู
พิการ จํานวน 5 ครั้ง ณ มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระเพ่ือคนพิการ จังหวัดนครปฐม มีผูพิการที่มารวมกิจกรรม จํานวน 
10 คน ซึ่งพบวากิจกรรมศิลปะนี้ เบื้องตนทางอาจารยแสุทธาสินียแ  สุวุฒโฑ  ไดใชสื่อเทคโนโลยีตัดตอภาพ
ขั้นตอนวิธีการสรางสรรคแผลงานในกิจกรรมศิลปะที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากศิลปินตนแบบ และเผยแพรใน
สื่ออินเตอรแเน็ตสงใหกลุมผูพิการไดนําไปทดลองใช  ซึ่งกลุมผูพิการมีความพึงพอใจมาก  สามารถสรางสรรคแ
ผลงานไดโดยงายและมีความสุข โดยมีการดําเนินงานตั้งแตปี พ.ศ. 2555 ถึงปใจจุบัน จึงเปๅนแรงบันดาลใจให
ทางโครงการรวมกันคิดกิจกรรมศิลปะจากแรงบันดาลใจของศิลปินตนแบบเพ่ิมเติม การจัดกิจกรรมศิลปะจะมี
ขอมูลประกอบ อาทิ ประวัติศิลปินตนแบบ แนวความคิดในการสรางงานศิลปะ ตลอดจนเทคนิควิธีการ
สรางสรรคแกิจกรรมทางศิลปะ เปๅนขอมูลประกอบการจัดทําสื่อการเรียนรูประกอบกิจกรรมการสอนศิลปะกอน
การสอนในแตละครั้ง เปๅนเสมือนการไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการสอนศิลปะโดยใชกิจกรรมศิลปะกับชุมชน สังคม 
และกลุมผูพิการ โดยมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมศิลปะดังกลาวผลการประเมินอยูในระดับความพึงพอใจ
มากถึงมากท่ีสุด  

การเก็บองคแความรูดังกลาวผูถายทอดเปๅนอาจารยแ  ผูสอนรายวิชาจิตรกรรม ของคณะศิลปวิจิตรที่มี
ความเชี่ยวชาญในเทคนิควิธีการ กระบวนการสราง การแสวงหาความรูและการเก็บขอมูล โดยใชวิธีการบันทึก
เทปวีดีโอ การอัดเสียงบรรยาย และการถายภาพขั้นตอนการสรางสรรคแผลงาน เปๅนเครื่องมือ ซึ่งเมื่อไดจัด   
เก็บองคแความรูดังกลาว และไดเผยแพรในรูปแบบสื่อเทคโนโลยีอินเทอรแเน็ต Face book เพ่ือผูสนใจนําองคแ
ความรูไปประกอบกับการสอนกับผูพิการหรือผูสนใจไดตอไป และทราบมาวาทางกลุมผูพิการไดเก็บองคแความรู
ที่ไดรับจากกิจกรรมศิลปะนี้ไปเผยแพรกิจกรรมการสอนศิลปะใน 5 กิจกรรมขางตนตอไปยังกลุมผูพิการจังหวัด
อ่ืนๆในภาคกลาง ซึ่งการนําไปใชประโยชนแไดรับการตอบรับในเกณฑแที่ด ี

วิธีการด าเนินงาน 
โดยไดดําเนินตามกระบวนการจัดการความรูอยางละเอียด 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 1.กระบวนการคนหาความรู และตั้งหัวขอองคแความรูที่จะศึกษา ขาพเจาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการ
สอนในโครงการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการและดอยโอกาส ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปีงบประมาณ 2559 โดย
เปๅนหนึ่งในตัวแทนนักศึกษาปใจจุบันที่มีสวนรวมกับคณาจารยแในการคิดกิจกรรมศิลปะและทําความเขาใจใน
ระบบการปฏิบัติงานตามกิจกรรมศิลปะกอนที่จะนําไปสอนแกผูพิการในโครงการสอนศิลปะเพ่ือเด็กพิการและ
ผูดอยโอกาสของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปี พ.ศ.2559 และสรุปชื่อเรื่องที่จะศึกษาคือ“กิจกรรมการสอน
ศิลปะเพ่ือผูพิการ” 

2.กระบวนการสรางและแสวงหาความรู  ขาพเจาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการสอนในโครงการสอน
ศิลปะเพ่ือผูพิการและดอยโอกาส ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปีงบประมาณ 2559 เปๅนเสมือนการเก็บเอา
ความประทับใจจากกิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการมาถายทอดเปๅนบันทึกความทรงจําที่ดีและสามารถนํา
ความรูที่ไดไปเผยแพรตอได ซึ่งกิจกรรมการสอนศิลปะที่ขาพเจาไดรวมในครั้งนี้เปๅนการนําเอาแรงบันดาลใจ
จากผลงานทัศนศิลปของศิลปินที่มีชื่อเสียง มาคิดเปๅนกิจกรรมสอนศิลปะในปี พ.ศ.2559เพ่ือผูพิการ โดยไดรับ
จากศิลปินตนแบบ ทั้ง 5 คน คือ 1. แจ็คสัน พอลล็อค 2. โยชิโมโต นาระ 3. โคลด โมเนตแ 4. พอล คลี  5. 
มารแก ชากาล ซึ่งขาพเจาไดเขาไปรวมดําเนินกิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการ จํานวน 5 ครั้ง ณ มูลนิธิวิถี
ชีวิตอิสระเพ่ือคนพิการ จังหวัดนครปฐม มีผูพิการที่มารวมกิจกรรม จํานวน 10 คน  

การเก็บขอมูลกระบวนการสรางและแสวงหาความรู แบงเปๅน 5 ครั้ง โดยไดนําขอมูลประวัติและการ
สรางสรรคแผลงานของศิลปิน รวมถึงขั้นตอนกิจกรรมการสอนศิลปะจากอาจารยแสุทธาสินียแ สุวุฒโฑ มาเปๅน
ขอมูลในประกอบกิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการ ดังนี้ คือ 
1) กิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปินแจ฿คสัน พอลล฿อค  
 1.1 ขอมูลประวัติศิลปินผูสรางสรรคแ แจ฿คสัน พอลล฿อค เปๅนศิลปินที่เติบโตที่เมืองอาริโซนา รัฐ
แคลิฟอรแเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เปๅนศิลปินทีมีชื่อเสียงเนื่องจากเขาไดสรางสรรคแวิธีใหมๆเกี่ยวกับการวาด
ภาพดวยวิธีการหยดสี ใน ค.ศ.1947 เขาไดหยุดการวาดภาพบนขาตั้งภาพและหยุดการใชจานสีและแปรงอยาง
กะทันหันและจงึไดเริ่มใชสีหยดดวยสีน้ํามันในการวาดภาพตามพ้ืนซึ่งไมเคยมีใครวาดภาพเชนนี้มากอน และได
กลายมาเปๅนที่นิยมเปๅนอยางมาก พอลล฿อคไดสรางสรรคแการวาดภาพดวยการวิธีการหยดสีของเขาโดยขึงผาผืน
ใหญไวกับพ้ืนและจึงเคลื่อนที่ไปรอบๆในขณะที่กําลังเทสี หยดสี และสาดสีลงบนผืนผา การเคลื่อนไหวเหลานี้
ขึ้นอยูกับแรงและอารมณแจึงจะสามารถควบคุมได ภาพวาดนั้นจะไมมีประเด็นหลักและทุกสวนของภาพจะมี
ความสําคัญเสมอภาคกัน 
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ภาพที่ 1  ภาพศิลปินแจ฿คสัน พอลล฿อค และผลงานศิลปิน 
 

 1.2 การสรางสรรคแ ผูเขารวมกิจกรรมเปๅนกลุมผูพิการของมูลนิธิวิถีชีวิตอิสระเพ่ือคนพิการจังหวัด
นครปฐม จํานวน 10 คน โดยเริ่มจากการอธิบายผลงานแนวความคิดในการสรางงานศิลปะของศิลปินทานนี้  
ขั้นตอนการสรางผลงานไดรับเกรียติจาก อาจารยแกมล สุวุฒโฑ ซึ่งเปๅนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทางศิลปะ มาชวย
เพ่ิมเติมการเรียนรูกิจกรรมครั้งนี้ อาจารยแกมลไดแนะนํา และสาธิตขั้นตอนการสรางสรรคแ อาจารยแกมลไดนํา
ภาพดอกเฟๆืองฟูามาเปๅนตนแบบของแรงบันดาลใจ โดยใชเทคนิคการสลัดสีที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปิน
แจ฿คสัน พอลล฿อค มาสลัดสีน้ําใหเกิดเปๅนจุดและเสนตางๆ เพ่ือเปๅนการแสดงออกทางอารมณแความรูสึกและ
เพ่ิมเติมที่มาของแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแใหมีรูปแบบที่เพ่ิมขึ้นจินตนาการจากเดิมได สรางสรรคแลงบน
กระดาษเขียนภาพสีน้ําขนาด A3 คนละ 2 ภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2  กิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการใน 
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โครงการสอนศิลปะเพ่ือเด็กพิการและผูดอยโอกาสของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปีพ.ศ.2559 
 

2) กิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปินโยชิโมโต นาระ 
 2.1 ขอมูลประวัติศิลปินผูสรางสรรคแ นาระเปๅนศิลปินชาวญี่ปุุน ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเปๅนผูทรง
อิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุุนในชวงกระแส Pop Art ในยุค 90 นาระเกิดในปี ค.ศ.1959 ที่เมืองฮิโรซากิ 
จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุุน จบการศึกษาศิลปะในระดับปริญญาตรี และโท แลวบินไปเรียนศิลปะตอที่
ประเทศเยอรมนี หลังจากนั้นก็กลับมาทํางานศิลปะและอยูที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน ทั้งภาพวาดและ
ประติมากรรมของนาระจะมีบุคลิกแบบการแตูนเด็ก เขาเขียนภาพวาดสวนใหญเปๅนภาพเด็กที่มีบุคลิกมีอารมณแ 
ซึ่งลวนเปๅนแรงบันดาลใจมาจากความทรงจําในวัยเด็ก  
      นาระมักจะเขียนรูปเด็กผูหญิงที่เนนใหเห็นถึงความโดดเดี่ยว สูญเสียความไรเดียงสา สายตาเศรา
สรอยหวาดระแวง เปๅนภาพแบบสองมิติไมมีฉากหลัง   เสมือนตัดขาดจากโลกภายนอก และโลกของ
ผูใหญ ดวงตากลมโตที่มองอยางกลาวหา   และบางครั้งในมือถืออาวุธพรอมตอบโตแบบแฟชั่นพังคแ  บงบอก
และสะทอนใหผูชมคิดไปถึงสภาพสังคมของญี่ปุุนในปใจจุบัน   ที่ปลอยใหเด็กเติบโตมากับทีวีและมีสุนัขเปๅน
เพ่ือน  
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3   ศิลปินโยชิโมโต นาระ และผลงานศิลปิน 
 

2.2 การสรางสรรคแผลงานที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปินทานนี้ โดยเริ่มจากการอธิบายผลงาน
แนวความคิดในการสรางงานศิลปะของศิลปินทานนี้   ผูสรางสรรคแจะไดแสดงลักษณะเฉพาะตัวในการ
แสดงออกของแตละคน อาทิ การแสดงออกทางอารมณแความรูสึก ตลอดจนการมีอิสระในการสรางสรรคแ
สวนประกอบเพ่ือตกแตงภาพใบหนาคนใหสมบูรณแได ซึ่งการคิดรูปแบบนี้เปๅนการเสริมที่ตองการพัฒนาการ
เรียนรู การสังเกตท่ีดีแตใชรูปแบบเทคนิคของศิลปินตนแบบมาเปๅนโครงสรางภาพโดยรวม กําหนดใหวาดภาพ
ใบหนาตนเอง ตามขั้นตอนกิจกรรมแตเปๅนการวาดภาพใบหนาลงบนผืนผาใบและลงสีดวยเทคนิคสีอะคริลิกให
สวยงามตามความตองการ จะไดผลงานสรางสรรคแภาพใบหนาตนเองลักษณะคลายการแตูนที่แสดงอารมณแ
ความรูสึก 
3) กิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปินโคลด โมเนทแ 
  3.1 ขอมูลประวัติศิลปินผูสรางสรรคแ โคลด โมเนทแ (Claude Monet) หรือ อ็อสการแ-โกลด มอแน 
(Oscar-Claude Monet) เปๅนจิตรกรสมัยอิมเพรสชันนิสมแ และเปๅนจิตรกรคนสําคัญของประเทศฝรั่งเศสใน
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คริสตแศตวรรษที่ 19 ถึง 20 มีความสําคัญในการเปๅนผูริเริ่มศิลปะอิมเพรสชันนิสมแ และมีบทบาทสําคัญใน
ปรัชญาและการปฏิบัติของขบวนการนี้ ซึ่งเปๅนการวาดภาพจากความประทับใจในสิ่งที่เห็นของผูวาด 
(perception) แทนที่จะพยายามทําใหเหมือนจริงตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในจิตรกรรมภูมิทัศนแ (Landscape 
painting) คําวา “Impressionism” มาจากชื่อภาพเขียนของมอแนเองชื่อ “Impression, Sunrise” (ความ
ประทับใจของพระอาทิตยแขึ้น) 
 เมื่อตนเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1883 มอแน เชาที่ดินสองเอเคอรแที่จิแวรแนียแจากเจาของที่ดินบริเวณนั้น 
ตัวบานมีโรงนาที่มอแนใชเปๅนหองสําหรับเขียนภาพ ภูมิทัศนแภาพสวนและบึงบัว นอกจากนั้นครอบครัวก็ยัง
ชวยกันทําสวนดอกไมใหญ ฐานะของมอแนก็เริ่มดีขึ้นเมื่อขายภาพเขียนได ในปี ค.ศ. 1890 มอแนก็มีฐานะดี
พอที่จะซื้อบาน สิ่งกอสรางในบริเวณนั้น และที่ดินเปๅนของตนเอง เมื่อปี ค.ศ. 1966 ลูกหลานของมอแนก็ยก
บาน สวนและบึงบัวใหกับสถาบันศิลปะแหงฝรั่งเศส (Academy of Fine Arts) ปใจจุบันเปิดใหเขาชมตั้งแตปี 
ค.ศ. 1980   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4  ศิลปินโคลด โมเนทแ และผลงานศิลปิน 
 

3.2 การสรางสรรคแผลงาน ผูพิการของมูลนิธิวิถีชีวิตอิสระเพ่ือคนพิการจังหวัดนครปฐม จํานวน 10 
คน สรางสรรคแกิจกรรมศิลปะที่เกิดจากแรงบันดาลใจของศิลปินโคลด โมเนทแ ลงบนเสื้อยืด เทคนิคสีอะคริลิก 
โดยเริ่มจากการอธิบายผลงานแนวความคิดในการสรางงานศิลปะของศิลปินทานนี้  ขั้นตอนการสรางสรรคแ
ผลงานในกิจกรรมครั้งนี้ไดรับเกรียรติจาก อาจารยแภัทรพร เลี่ยนพานิช อาจารยแสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลป
วิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มาเปๅนผูวิทยากรใหความรูเพ่ิมเติม โดยอาจารยแไดแนะนํา สาธิต เรื่องการลงสี
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และการระบายสีในลักษณะการปาด การปูายสีที่ไมใชลักษณะการเกลี่ยสีในการสรางสรรคแภาพทิวทัศนแดอกบัว 
โดยผูสรางสรรคแไดเรียนรูการวาดภาพทิวทัศนแบึงบัวตามข้ันตอนที่สาธิตลงบนเสื้อยืดไดโดยงาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5  กิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
 

4) กิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปินพอล คลี 
 4.1 ขอมูลประวัติศิลปินผูสรางสรรคแ พอล คลี เปๅนศิลปินที่ไดรับความนิยมมาแตแรก และยังคงเปๅนที่

นิยมในปใจจุบัน เขาเปๅนนักสรางสรรคแที่นามหัศจรรยแ เมื่อเสียชีวิตลง เขามีผลงานศิลปะมากกวา 9,000 ชิ้น 
งานของเขานั้นบางภาพเปๅนแบบตรงไปตรงมา และเปๅนรูปรางเหมือนจริง ในขณะที่ผลงานอีกหลายชิ้นเปๅน
แบบกึง่นามธรรมรูปทรงที่หลากหลาย เนื่องจากคลีไดรับอิทธิพลจากลัทธิคิวบิสมแเปๅนอยางมาก 

 

 
ภาพที่ 6  ศิลปินพอล คลี และผลงานศิลปิน 
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  4.2 การสรางสรรคแ เปๅนการนําแรงบันดาลใจที่ไดนําภาพปราสาทและดวงอาทิตยแ (Castle and sun) 
และภาพคนแก (Senecio) ของศิลปินมาเปๅนตัวอยางเรื่องรูปแบบในขั้นตอนการสรางสรรคแกิจกรรม แตมีการ
เพ่ิมเติมในเทคนิควิธีการสรางสรรคแผลงานโดยการสรางสรรคแลงบนแผนปูนปลาสเตอรแ ในแตละกลุมจะมีขนาด
แตกตางกัน กลุมผูพิการของมูลนิธิวิถีชีวิตอิสระเพ่ือคนพิการจังหวัดนครปฐม จํานวน 10 คน เปๅนผูสรางสรรคแ 
โดยเริ่มจากการอธิบายผลงานแนวความคิดในการสรางงานศิลปะของศิลปินทานนี้  ขั้นตอนการสรางสรรคแ
ผลงานลงบนแผนปูนปลาสเตอรแที่ดานหลังติดแมเหล็ก ขนาด 2 x 2 นิ้ว ดวยเทคนิคสีอะคริลิก ผลงานคนละ 2 
ชิ้น สรางสรรคแกิจกรรมโดยนําภาพปราสาทและดวงอาทิตยแ (Castle and sun) และภาพคนแก (Senecio) 
ของศิลปินมาเปๅนตัวอยางในการเรียนรูการรางภาพและลงสี ผูสรางสรรคแไดเรียนรูตามขั้นตอนที่ใชเทคนิคการ
วาดภาพลงบนแผนปูนปลาสเตอรแ รวมถึงการลงสีในผลงานไดโดยงาย  
5) กิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปินมารแก ชากาล 
 5.1 ขอมูลประวัติศิลปินผูสรางสรรคแ มารแก ชากาล เกิดที่ลิออซโน ใกลเมืองวีเซียบสคแ (Vitebsk) ใน
เบลารุส เปๅนลูกคนโตในบรรดาพ่ีนอง 7 คน ในครอบครัวชาวยิว คัทสคิ พอของชากาลเปๅนพอคาปลาเฮอริง 
ชีวิตวัยเด็กคอนขางยากจนแตเปๅนชีวิตที่มีความสุขซึ่งสะทอนในผลงานของชากาลตลอดชีวิต เขาเองเปๅนคนมี
ความคิดชอบฝใน แตหนทางที่ไมอยากมีความตองการในเรื่องความจริงทางสังคม ดังนั้นจึงเดินทางเขากรุง
มอสโก ผลงานของชากาลมีแนวโนมแสดงใหเห็นลักษณะพิเศษของชาวยิว เขาชอบสรางงานจากนิทานชวนฝใน
ที่งดงามของทองถิ่นในรุสเซีย โดยมีการแสดงออกอยางพิสดาร ผลงานของชากาลเปๅนการแสดงความรูสึก
สวนตัวเดนชัดมาก ชากาลลแเสียชีวิตที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธแ 1985 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  ศิลปินมารแก ชากาลและผลงานศิลปิน 
 

 5.2 การสรางสรรคแเปๅนการนําแรงบันดาลใจโดยการใชจินตนาการในรูปแบบความคิดฝในของชากาล   
ที่ชอบสรางงานจากนิทานชวนฝในที่งดงามของรัสเซียมาเปๅนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแผลงาน โดยนํา
นิทานเรื่องแสงสวางจากดวงจันทรแ ของอาจารยแสุทธาสินียแ สุวุฒโฑ เปๅนผูแตง มาใชประกอบในกิจกรรมการ
สอนครั้งนี ้เนื้อหาของนิทานเรื่องแสงสวางจากดวงจันทรแ ดังนี้ 1.คืนนี้เปๅนวันที่มีความสุขฉันเห็นพระจันทรแเต็ม
ดวง แสงสวางจากดวงจันทรแทําใหฉันเห็นหมีนอนหลับอยูบนตนไมใหญทรงแจกันใกลแมน้ํา 2.ฉันเห็นแมน
กนอนกกลูกนอยอยูบนตนไม 3.ฉันเห็นแมไกกําลังเลานิทานใหลูกไกฟใงทามกลางแสงจันทรแ 4.ฉันเห็นชางนอย
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และควายนอยอยูใกลตึกใหญกําลังมองดวงจันทรแ 5.ฉันเห็นสัตวแทั้งหลายกําลังทานเลี้ยงกันทามกลางแสงจันทรแ 
6.ฉันเปิดประตูเขาบาน แสงจันทรแทําใหฉันเห็นภายในบานชัดเจน  7.ฉันนั่งมองดวงจันทรแผานหนาตางใน
หองนอนของฉัน 8.ฉันรูสึกวาตัวของฉันกําลังรอยลอยไปหาดวงจันทรแ 9.วันนี้ฉันจึงวาดภาพดวงจันทรแเต็มดวง
เพ่ือเก็บไวในหองนอนของฉันตลอดไป ในขอความเนื้อเรื่องลําดับ 8 เปๅนเนื้อเรื่องที่ใหผูพิการสรางสรรคแวาด
ภาพประกอบเปๅนผลงาน  

ผูเขารวมกิจกรรมเปๅนกลุมผูพิการของมูลนิธิวิถีชีวิตอิสระเพ่ือคนพิการจังหวัดนครปฐม จํานวน 10 คน 
โดยเริ่มจากการอธิบายผลงานแนวความคิดในการสรางงานศิลปะของศิลปินทานนี้  ขั้นตอนการสรางสรรคแ
ผลงานลงบนผืนผาใบ ขนาด 30 x 40 เซนติเมตร ดวยเทคนิคสีอะคริลิก กิจกรรมครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก
อาจารยแพัชรินทรแ อนวัชประยูร อาจารยแจากวิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มาพูดบรรยายถึง
ผลงานสรางสรรคแของอาจารยแ  โดยมีเทคนิควิธีการสรางงานที่ใชใบหนาตนเองมารวมในการสรางสรรคแผลงาน 
เพ่ือเปๅนขอมูลแรงบันดาลใจหนึ่งในการเรียนรูแนวทางการสรางสรรคแผลงานศิลปะเพ่ิมเติมใหกลุมผูพิการ 
จากนั้นจึงเลานิทานแสงสวางของดวงจันทรแใหกลุมผูสรางสรรคแฟใง และไดเลือกเนื้อหาของนิทานในขอความที่ 
8 เปๅนที่มาของการสรางสรรคแภาพวาดที่ตนเองตามจินตนาการวาลอยไปหาดวงจันทรแ และไดเรียนรูการวาด
ภาพสีอะคริลิกตามข้ันตอนไดโดยงาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

ภาพที่ 8  กิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
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 3.กระบวนการจัดความรูใหเปๅนระบบ จากการเก็บขอมูลกระบวนการสรางและแสวงหาความรู  ชื่อ
เรื่อง กิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการ โดยแบงเปๅน 5 ครั้ง/กิจกรรม คือc1) กิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือ ผู
พิการที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปินแจ฿คสัน พอลล฿อค 2) กิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการที่ไดรับแรง
บันดาลใจจากศิลปินโยชิโมโต นาระ 3) กิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปิน โค
ลด โมเนทแ  4) กิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปินพอล คลี และ 5) กิจกรรม
การสอนศิลปะเพ่ือผูพิการที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปินมารแก ชากาล ขาพเจาไดมีสวนรวมในการชวย
ประมวลผลกิจกรรมจากแบบประเมินและการสัมภาษณแผูพิการที่รวมกิจกรรม รวมถึงการถายภาพ พบวาในแต
ละกิจกรรมการสอนศิลปะผูพิการมีความสุข และประทับใจ อยางมากถึงมากที่สุด ซึ่งอาจารยแผูจัดไดมีการจัด
ประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดเก็บองคแความรูดังกลาว โดยพิจารณาเรียงลําดับจากการเก็บขอมูลกิจกรรม  การ
สอนศิลปะเพ่ือผูพิการในแตละครั้งเพ่ือความเขาใจตอการเรียนรูกิจกรรมศิลปะตั้งแตครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 5 โดย
นํามาเรียงลําดับตามจํานวนครั้งดังกลาวเพ่ือเรียบเรียงเปๅนขอมูลใชในการเผยแพร ในรูปแบบสื่อการเรียนรู
ประเภทหนังสือกิจกรรมการสอนศิลปะที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปินตนแบบ ปี พ.ศ.2559 หรือ แผนปูาย
อิงคแเจตขนาดใหญ เพ่ือเผยแพรขอมูลกิจกรรมดังกลาวใหแกผูสนใจไดรับทราบรวมกับการใชสื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลายตอไป 

4.กระบวนการประมวลและกลั่นกรองความรู  เปๅนการสรุปการจัดทําการรวบรวมการจัดการองคแ
ความรู รวมถึงการจัดทําขอมูลลงสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบหนังสือกิจกรรมการสอนศิลปะ รวมถึงแผนปูายอิงคแ
เจตขนาดใหญ เพ่ือเผยแพรขอมูลกิจกรรม ซึ่งเมื่อขาพเจาไดรับขอมูลจากองคแความรูที่ไดจากการสรางสรรคแแต
ละครั้งแลว อาจารยแและพ่ีๆทีมงานรวมถึงขาพเจาจึงไดรวมกันเสนอแนะใหพิจารณาตรวจสอบขอมูลความ
ถูกตองของการเก็บองคแความรู จํานวน 5 ครั้งดังกลาว ซึ่งแตละครั้งเปๅนเทคนิควิธีการตางๆเกี่ยวกับกิจกรรม
การสอนศิลปะที่ใหผูพิการไดปฏิบัติอยางมีความสุข และประทับใจ รวมถึงการแสดงขอเสนอแนะที่เปๅน
ประโยชนแเพ่ือใชในการจัดทําขอมูลองคแความรู เพ่ือความเขาใจในการรับชมและเห็นความสําคัญของกิจกรรม
ศิลปะ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9  ผลงานแผนปูายอิงเจตขนาด 80x120 ซม. ใชเผยแพรขอมูลกิจกรรมการสอนศิลปะผูพิการ 
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5.กระบวนการเขาถึงองคแความรู นอกจากกิจกรรมการสอนศิลปะแกผูพิการ 5 ครั้งแลวนั้นในชวง
เดือนตุลาคม 2559 ทางคณะทํางานโครงการกําลังดําเนินการจัดทําองคแความรูดังกลาวในรูปแบบแผนปูาย    
อิงคแเจตขนาดใหญ เพ่ือเผยแพรและจัดเก็บองคแความรูดังกลาวในหองแสดงนิทรรศการศิลปะและระบบ
อินเตอรแเน็ตเว็บไซตแ www.facebook.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 10  การประชาสัมพันธแเผยแพรและจัดเก็บองคแความรู 
 

6.กระบวนการแบงปใน และแลกเปลี่ยนองคแความรู ในชวงเดือนตุลาคม 2559 ทางคณะทํางาน
โครงการฯไดรายงานองคแความรูโดยเผยแพรองคแความรูดังกลาวในรูปแบบแผนปูายอิงเจตขนาดใหญ รวมถึง
แสดงผลงานของผูพิการใหแกบุคคลทั่วไปรับชม ซึ่งผูที่สนใจสามารถรับขอมูลกิจกรรมเพ่ิมเติมไดในรูปแบบ
เอกสารหนังสือในการนําไปใชประโยชนแ ซึ่งหนึ่งในผูพิการไดใหสัมภาษณแความรูสึกถึงการเรียนรูจากองคแ
ความรูที่ไดรับถายทอดและการนําไปใชประโยชนแ ดังนี้ 

“ครั้งที่ 1 สรางสรรคแจากแรงบันดาลใจจากศิลปินแจ฿คสัน พอลล฿อค: ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ กลาววา 
รูสึกสนุกเพราะเปๅนการสรางสรรคแผลงานที่ไมจํากัดวาตองเหมือนภาพจริง จะใชสีอะไรก็ได ดวยกระบวนการ
สรางสรรคแจากเทคนิคสลัดสีนี้ตอนแรกๆไมคอยถนัด แตพอไดทํามากข้ึนก็ถนัดขึ้น”  

“ครั้งที่ 2 สรางสรรคแจากแรงบันดาลใจจากศิลปินนาระ: ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ เขาเลือกเอาตาโกรธ
มาใสบนใบหนาในงานชิ้นนี้ รูสึกอยากแสดงออกถึงใบหนาตนเองเวลาโกรธ แสดงอารมณแโกรธ และอยากบอก
วาคนเราก็มีขีดจํากัดเหมือนกัน สวนการออกแบบทรงผม นึกถึงเด็กไทยเกลาแกละ” 

“ครั้งที่ 3 สรางสรรคแจากแรงบันดาลใจจากมารแค ชากาล: ในการปฏิบัติงานไดวาดภาพจินตนาการ
ตนเองลองลอยบนอากาศ จินตนาการเกิดจากความฝในของตนเอง คนทุกคนยอมมีความฝในของตนเอง คน
พิการเหมือนกัน คนพิการไมไดมีขีดจํากัดในที่เดิมๆ ยอมคิดออกจากกรอบ คิดได ทําไดเอง เหมือนคนทั่วไป 
ตองการใหภาพสื่อความหมายแบบนี้ 

http://www.facebook.com/
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“ครั้งที่ 4 สรางสรรคแจากแรงบันดาลใจจากโมเน :ในการปฏิบัติงานไดกลาววา บางคนอาจจะถามวาด
รูปไร วาดดอกบัวมันอาจจะดูไมสวยแตมันก็ทําออกมาจากใจ ตอใหใครมาวาดมันก็ไมเหมือนผม ใหผมวาดอีก
มันก็ไมเหมือนเดิม มันคือหนึ่งเดียวในใจเรา รูปดูไมสวยไมมีราคา แตมันมีใจ”  

“ครั้งที่ 5 สรางสรรคแจากแรงบันดาลใจจากพอลคลี: ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ตนเองคิดวาดภาพชิ้นที่ 1 
เปๅนภาพหนาคนยิ้ม และตัดทอนใหรอยยิ้มหายไป ชิ้นที่ 2 สิ่อถึงกลางคืน คิดถึงเวลาเหงา ใชสัญลักษณแ ดาว 
ดวงจันทรแมาแทนคา ทั้ง 2 ผลงานสื่อถึงอารมณแสุข และอารมณแเหงา การระบายสีที่ตองระวังไมใหโดนรองและ
กรอบที่ขุดไว เปๅนการใชสมาธิในการสรางงานไดอยางดี” 

สัมภาษณแ:  นายอภิชาติ บุตตะ 
 

7.การเรียนรู การนําความรูที่ไดไปใชในการบูรณาการความรูประกอบการเรียนการสอนในโครงการ 
สอนศิลปะเพ่ือเด็กพิการและผูดอยโอกาสของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปี พ.ศ.2559 ซึ่งผลที่เกิดจากการ
เรียนรูทําใหกลุมผูพิการมึความสุขและมีพัฒนาการทางดานอารมณแ สังคม จิตใจ รวมถึงมีทักษะฝีมือที่ดีขึ้นดู
จากผลงานที่เกิดขึ้นและนําไปตอยอดนําผลจากกิจกรรมไปทําประโยชนแสรางรายไดใหแกผูพิการตอไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11  การนําผลงานจากกิจกรรมสอนศิลปะไปทําประโยชนแสรางรายไดใหแกผูพิการ 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 

การจัดการความรู หัวขอ“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน” องคแความรูชื่อเรื่อง “นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีกิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือผู พิการ”เปๅนเสมือนการเก็บเอาความประทับใจจากกิจกรรมการสอน
ศิลปะเพ่ือผูพิการในการเขารวมโครงการสอนศิลปะเพ่ือเด็กพิการและผูดอยโอกาสของสถาบันบัณฑิตพัฒน
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ศิลป ปี พ.ศ.2559 มาถายทอดเปๅนบันทึกความทรงจําที่ดีและสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรตอได ซึ่ง
กิจกรรมการสอนศิลปะที่ขาพเจาไดรวมในครั้งนี้ไดรับขอมูลอยางละเอียดจากทางอาจารยแผูคิดกิจกรรมและ
จัดเก็บองคแความรูดังกลาวตามขั้นตอนกระบวนการจัดการความรูอยางละเอียด  7 ขั้นตอน ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2558 ถึงในชวงปลายเดือนกันยายน 2559  โดยไดประมวลองคแความรูที่ไดรับและเผยแพร  ใน
กิจกรรมสอนศิลปะแตละครั้งรวมถึง เผยแพรใหแกผูสนใจรับชมในรูปแบบแผนปูายอิงเจตขนาดใหญ ณ หอ
ศิลปวังหนา ซึ่งเปๅนหองแสดงนิทรรศการศิลปะ เพ่ือนําไปใชประโยชนแตอไปนั้น โดยกลุมผูพิการที่ไดเรียนรู
กิจกรรมศิลปะมีผลการตอบรับที่ดีในการนําไปใชประโยชนแตอการเรียนรู  โดยหวังเปๅนอยางยิ่งวาจะนําองคแ
ความรูที่ไดนี้ไปใชในการบูรณาการความรูกับกลุมผูพิการกลุมอ่ืนๆตอไป 
 

สรุป 

ขาพเจานางสาวสุภาวดี เจริญพร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดมี
สวนรวมในกิจกรรมการสอนในโครงการสอนศิลปะเพ่ือผูพิการและดอยโอกาส ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   
ปี พ.ศ. 2559 โดยเปๅนหนึ่งในตัวแทนนักศึกษาปใจจุบันที่มีสวนในการรวมกับคณาจารยแในการรวมคิดกิจกรรม
ศิลปะและทําความเขาใจในระบบการปฏิบัติงานตามกิจกรรมศิลปะกอนที่จะนําไปสอนแกผูพิการในโครงการ
สอนศิลปะเพ่ือเด็กพิการ จึงนํามาการกําหนดการตั้งองคแความรูชื่อเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีกิจกรรม
การสอนศิลปะเพ่ือผูพิการ”ครั้งนี้ สําหรับขาพเจาเปๅนเสมือนการเก็บเอาความประทับใจจากกิจกรรมการสอน
ศิลปะเพ่ือผูพิการมาถายทอดเปๅนบันทึกความทรงจําที่ดีและสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรตอได ซึ่ง
กิจกรรมการสอนศิลปะท่ีขาพเจาไดรวมในครั้งนี้เปๅนการนําเอาแรงบันดาลใจจากผลงานทัศนศิลปของศิลปินที่
มีชื่อเสียง มาคิดเปๅนกิจกรรมสอนศิลปะเพ่ือผูพิการ โดยไดรับจากศิลปินตนแบบ ทั้ง 5 คน คือ 1.แจ็คสัน พอล
ล็อค 2.โยชิโมโต นาระ 3.โคลด โมเนตแ 4.พอล คลี และ5.มารแก ชากาล ซึ่งกิจกรรมการสอนศิลปะที่ขาพเจาได
รวมในครั้งนี้ไดรับขอมูลอยางละเอียดจากทางอาจารยแผูคิดกิจกรรม โดยกิจกรรมแตละครั้งมีความนาสนใจและ
มีความแตกตางกันในเทคนิควิธีการสอน การใชนวัตกรรมจากองคแความรูขอมูลประวัติศิลปินผูสรางสรรคแ
ผลงานมานําเสนอ เพ่ือใหผูสรางสรรคแกิจกรรมเรียนรูแนวความคิดและกระบวนการสรางสรรคแผลงานกอน
ปฏิบัติงานจริงโดยการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแและ LCD มาขยายองคแความรูนี้ ถือวาเปๅนการเรียนรูรวมกับ
การใชเทคโนโลยีในการนําเสนอขอมูลเบื้องตนเพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรม และจัดเก็บองคแความรูดังกลาวตาม
ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรูอยางละเอียด 7 ขั้นตอน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงในชวงปลาย
เดือนสิงหาคม 2559 โดยไดประมวลองคแความรูที่ไดรับและเผยแพรกิจกรรมสอนศิลปะใหแกผูสนใจรับชมใน
รูปแบบแผนปูายอิงเจตขนาดใหญ ณ หอศิลปวังหนา ในเดือนตุลาคม 2559 เพ่ือนําไปใชประโยชนแตอไปนั้น 
โดยกลุมผูพิการที่ไดเรียนรูกิจกรรมศิลปะดังกลาวมีผลการตอบรับที่ดีในการนําไปใช และสามารถนําไปใชใน
การบูรณาการความรูกับกลุมผูพิการกลุมอื่นๆตอไป 
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วิธีปฎิบัตทิี่ด:ี การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google - Classroom 
Good Practice: Teaching and Learning Using Google- Classroom 

ขนิษฐา เจริญลาภ1 นารีวิลาส กิจวิธี2  และ พรสวัสดิ์ ผดุง2 
1 รองศาสตราจารยแ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

2 ผูชวยศาสตราจารยแ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                           
E-mal: Khanittha.C@rmutk.ac.th1 , Nareewilas.K@rmutk.ac.th2 , Pornsawas.P@rmutk.ac.th2 

 

บทสรุป 
 บทความนี้เปๅนการนําเสนอ วิธีปฏิบัติที่ดีในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยใชกูเกิลคลาสรูม ซึ่ง
เปๅนเครื่องมือที่ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการสอน
ไดหลากหลาย สงเสริมใหเกิดการเรียนรูแบบทํางานรวมกันไดทุกที่ทุกเวลา และทุกรูปแบบของเทคโนโลยีที่
สามารถเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรแเน็ตได โดยการจัดเก็บรวบรวมและขอมูลบนคลาวดแ ดวยกูเกิลไดรแฟ มี
การติดตอสื่อสารผานทางจีเมลแ สามารถกําหนดเวลาเรียนและตารางนัดหมายรวมกันไดดวยปฏิทิน  รวมทั้ง
สามารถทํากิจกรรมกลุมไดในเวลาเดียวกันบนแฟูมเอกสารเดียวกันดวย จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคนิค
การสอนของอาจารยแคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบวาวิธีการสอนแตละแบบเหมาะสมหรือใชไดผลดีใน
สภาพการณแที่แตกตางกัน ขึ้นกับลักษณะของเนื้อหาวิชา ลักษณะผูเรียน ความสามารถของผูสอน  และ
สภาพแวดลอม ในการดําเนินการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น ผูสอนควรใชหลายๆ วิธีผสมผสานกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของผูสอนเอง เพราะผูสอนจะทราบดีวาเนื้อหาในแตละชวงนั้นควรจะใชเทคนิคการสอนแบบใด 
อยางไรก็ตามการใชกูเกิลคลาสรูม สามารถนํามาประยุกตแใชสําหรับการเรียนการสอนไดเปๅนอยางดี ผูสอนและ
ผูเรียนสามารถสื่อสารกันมากข้ึน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันมากขึ้นระหวางผูเรียนดวยกันเอง 
ค าส าคัญ: การแลกเปลี่ยนเรียนรู  อีคลาสรูม  กูเกิลคลาสรูม 
 

Summary 
This article presents a good practice of teaching and learning using google - 

classroom. This is a tool for effective learning and teaching. Teachers can use a variety of 
teaching materials. This approach encourage collaborative learning anywhere, anytime and 
all forms of technology that can connect to the network internet. This tool collects and 
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stores data on the cloud with google drive, communicate via gmail. Teachers and students 
can schedule classes and appointments together with google calendar. As well, students can 
work simultaneously on the same file with google docs. The result of the exchange of 
teaching techniques of the instructors in the faculty of textile industry showed that the 
teaching methods appropriate or available for use in each different situation depending on 
the nature of the contents, characteristics of the learners, the ability of the instructor and 
the environment. For effective teaching, the instructors should use a variety of teaching 
methods based on discretion of the instructor. The instructor will know that the contents for 
each period should be used to teach any form. However, google's class- room can be used 
for teaching as well. Teachers and students can communicate with each other and more the 
exchange of learning together. 
Key words: Knowledge sharing, E-classroom, Google classroom 
 

บทน า 
ปใจจุบันองคแความรูในศาสตรแตางๆพัฒนาอยางรวดเร็ว การเรียนรูจึงมิไดเปๅนเพียงการถายทอดความรู

จากผูสอนสูผูเรียน หรือการสอนในระบบการศึกษา1.0 (Education1.0) และไดมีการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนดวยการนําเทคโนโลยีดานฮารแดแวรแและซอฟตแแวรแมาใชเปๅนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน หรือ
เรียกวาการศึกษาระบบ 2.0 (Education 2.0) มาจนปใจจุบันไดปรับการเรียนการสอนเขาสูการศึกษาระบบ 
3.0 (Education 3.0) ดวยการสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพแและสื่อดิจิทัล ผสมกับการทํางานเปๅนกลุม และปรับการสอนใหมีรูปแบบการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธแ 
(interactive learning) โดยผูเรียนสามารถเรียนรูผานสื่อตางๆ ผานการใชคอมพิวเตอรแ สมารแทโฟน แท็ปเล็ต 
เครือขายสังคมออนไลนแ ที่สามารถทําใหเกิดการตอบโตกันระหวางผูเรียนและผูสอนไดอยางสะดวกสบาย และ
ปใจจุบันการเรียนรูรูปแบบนี้เติบโตตามเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาขึ้นอยางมากในโลกยุคปใจจุบัน (Tapscott, 
D, 1998) จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผานความรูที่เปๅนไปอยางรวดเร็ว ผูสอนจําเปๅนตอง
พัฒนาตนเองและปรับกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการ
ประยุกตแใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาเปๅนเครื่องมือกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สังคมแหงการเรียนรูแบบใหมที่ไม
เพียงแตมุงเนนใหผูเรียนไดรับความรู แตตองเปๅนผูที่สามารถสรางสรรคแนวัตกรรมใหม ซึ่งเปๅนการจัดการศึกษา
ระบบ 4.0 (Education 4.0) เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของผูเรียนที่มีลักษณะเปๅนชนพ้ืนเมืองดิจิทัล 
(digital native) การเรียนการสอนแบบเกาในหองเรียนที่ทองจําเนื้อหา ตามแผนการสอน ตามกรอบหลักสูตร 
หรือทําโจทยแ ทําขอสอบแบบเดิมจึงไมเหมาะกับการศึกษายุคใหม ที่ตองเนนแสวงหาเรียนรูไดเอง อยางทาทาย 
สรางสรรคแความรูใหม ตอยอดความรูเดิม คิดและประยุกตแใชความรูใหเกิดประโยชนแไดเหมาะกับตนเอง สังคม 
ตามสถานการณแ ดังนั้นการจัดการศึกษา 4.0 จึงตองนําหลักการเกี่ยวกับยุคสมัยใหมที่ตรงความสนใจและ
สอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนดวย E-classroom ซึ่งเปๅน
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วิธีการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนโดยไมข้ึนกับเวลา และสถานที่ สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามความสนใจและ
ความพรอม สามารถทบทวนเนื้อหาไดเมื่อตองการ สามารถเรียนรูไดในทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นคณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอจึงมีแนวคิดนําการจัดหองเรียนบนคลาวดแ ดวยกูเกิลคลาสรูม เนื่องจากมีเครื่องมือมากมาย สามารถ
นํามาประยุกตแใชสําหรับการเรียนการสอนไดเปๅนอยางดี เตรียมการไดงาย ประหยัดเวลา ชวยจัดระเบียบ
เนื้อหาบทเรียนไดงาย ผูสอนและผูเรียนสามารถสื่อสารกันมากขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันมากขึ้น
ระหวางผูเรียนดวยกันเอง  

คลาสรูมเปๅนแอพพลิเคชั่น (application) หนึ่งของ Google Apps for Education ที่บริษัท Google 
ไดพัฒนาขึ้นสําหรับองคแกรการศึกษาที่อยูภายใตความรวมมือ เพ่ือใหผูสอนสามารถสรางสรรคแหองเรียนแบบ
ออนไลนแ ที่มีการปฏิสัมพันธแกันระหวางผูสอนและผูเรียน ทั้งดานการใสเนื้อหาบทเรียน วีดีทั ศนแ การทํา
แบบทดสอบ การมอบหมายงานและกําหนดวันสงรายงานได สามารถตรวจงานและใหคะแนนไดอยางสะดวก 
ประหยัดเวลา รวมถึงการประกาศ การถาม-ตอบ (Google for Education, ม.ป.ป.) ซึ่งสามารถทํางานได
อยางสะดวกโดยการเก็บไฟลแงานตางๆ อยางเปๅนระบบใน Google drive ภายใตโฟลเดอรแ “Classroom” ซึ่ง
ประกอบดวยโฟลเดอรแยอยๆ ภายในแยกตามรายวิชาที่ผูสอนสรางขึ้น หรือเปๅนอาจารยแผูรวมสอน  รวมทั้งการ
ใชงานรวมกับ Apps อ่ืนๆ ของ Google ไดเปๅนอยางดี รวมถึง Add on ตางๆ  เชน Gmail Google 
calendar Google docs sheets slides และ Google forms เปๅนตน (Classroom Help, ม.ป.ป.)  
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการ 

(1) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใชกูเกิลคลาสรูมของอาจารยแคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

(2) เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใชกูเกิลคลาสรูมของอาจารยแคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

วิธีการด าเนินงาน 
 การให้ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยกูเกิลคลาสรูม 

(1) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนดวยกูเกิลคลาสรูม 
ใหกับอาจารยแผูสนใจ 

(2) หลังการอบรมใหความรู อาจารยแกลุมที่สนใจในการจัดการเรียนการสอนดวยกูเกิลคลาสรูม มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และใชกูเกลิลคลาสรูมเปๅนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 
2/2559 

(3) ระหวางการเรียนการสอนอาจารยแกลุมท่ีใชกูเกิลคลาสรูมแลกเปลี่ยนเรียนรูการสอนรวมกัน 
 การจัดการเรียนการสอนด้วยคลาสรูม 

(1) การเตรียมความพรอมของผูสอน โดยผูสอนสรางชั้นเรียน และแจงรหัสชั้นเรียนใหผูเรียนทราบ 
โดยแจงในหองเรียน แจงผานอีเมลแ หรือแจงผานเครือขายสังคมออนไลนแตางๆ เชน ไลนแ เฟสบุ฿ก  
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(2) ผูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบริการของคลาสรูมใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หองเรียน โดยเริ่มตนจากการทํากิจกรรมงายๆ ที่ไมซับซอนจนเกินไป เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ
อยากรู เชน ตอบคําถามหรือแบบฝึกหัด แลวจึงพัฒนาเปๅนลําดับตอๆ ไป โดยประยุกตแใชรวมกับการเรียนการ
สอนในหองเรียน 

(3) ผูสอนใชกูเกิลคลาสรูม เพ่ือจัดการชั้นเรียนได ไดแก 
- เพ่ิมผูเรียน หรือแจงรหัสเพ่ือใหผูเรียนเขาชั้นเรียนได 
- สราง  ตรวจ  และใหคะแนนงาน 
- ตรวจสอบกําหนดการสงงาน  สถานการณแสงงาน และคะแนน 
- เนื้อหาที่อยูในชั้นเรียนจะถูกจัดเก็บอยูใน Google Drive 
- สงประกาศ แชรแแหลงขอมูล พูดคุยหรือตอบคําถามตามหัวขอที่ผูสอนกําหนดให 
- เพ่ิมผูสอนไดมากกวาหนึ่งคนในรายวิชาเดียวกัน 
- ใชผานอุปกรณแไดหลายชนิด  เชน คอมพิวเตอรแ  แท็บเล็ต  สมารแทโฟน 
(4) ผูสอนติดตามและวิเคราะหแพฤติกรรมของผูเรียนจากการสังเกต การเขารวมเรียน และการสง

งานของผูเรียนผานคลาสรูม 
(5) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนดวยคลาสรูม 
(6) แลกเปลี่ ยนรู  ปใญหาและอุปสรรค  การสอนด วนคลาสรู มของกลุ มอาจารยแ ผู ใ ช 

กูเกิลคลาสรูม 
 ผลการน าไปปฏิบัติ 

(1) การใชคลาสรูมเปๅนหองเรียนเชิงปฏิสัมพันธแทางการเรียนการสอนชวยเสริมสรางปฏิสัมพันธแใน
หองเรียนจากการใชสื่ออุปกรณแ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณแการเรียนรวมกัน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

(1.1) ผูสอนประกาศรายละเอียดการเรียน นําสื่อการเรียนรู  หรือกําหนด ใบงานใหผูเรียนทํา 
(1.2) ผูเรียนรับทราบขอมูลจากประกาศ  ศึกษาจากสื่อการเรียนรู ใบความรู  และทําใบงานตามที่

ผูสอนกําหนด และสงคืนเพ่ือตรวจใหคะแนนตอไป 
(1.3) ผูสอนตรวจใหคะแนนใบงานหรือแบบฝึกหัดพรอมสงเฉลยคืนผูเรียน  
(1.4) ผูสอนดูคะแนนของผูเรียนทั้งแบบรายบุคคลหรือทั้งชั้น และผูเรียนสามารถดู คะแนนได 
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ภาพที่ 1  กระบวนการทํางานของกูเกิลคลาสรูม 
 

(2) การใชคลาสรูมสามารถจัดรูปแบบการเรียนรูไดอยางหลากหลาย เครื่องมือที่ใชในการจัดการ
เรียนการสอน ประกอบดวย ใบความรู ใบงาน แบบทดสอบ วีดีทัศนแ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกันเอง โดยรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก การแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน การสงงาน การแจงเตือนกิจกรรมตางๆ การสรางไฟลแเอกสาร การแกไขเอกสาร 
โดยมีการทํางานพรอมกนัหลายคนในเวลาเดียวกัน 

(3) วิธีการสอนแตละแบบเหมาะสมหรือใชไดผลดีในสภาพการณแที่แตกตางกัน ขึ้นกับลักษณะของ
เนื้อหาวิชา ลักษณะผูเรียน ความสามารถของผูสอน และสภาพแวดลอม  

(4) การเรียนสอนที่มีประสิทธิภาพ ผูสอนควรใชหลายๆ วิธีผสมผสานกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของผูสอนเอง เพราะผูสอนจะทราบดีวาเนื้อหาในแตละชวงนั้นควรจะใชเทคนิคการสอนแบบใด อยางไรก็ตาม
การใชกูเกิลคลาสรูม สามารถนํามาประยุกตแใชสําหรับการเรียนการสอนไดเปๅนอยางดี ผูสอนและผูเรียน
สามารถสื่อสารกันมากขึ้น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันมากขึ้นระหวางผูเรียนดวยกันเอง 

 ผลลัพธ์และ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(1) อาจารยแนําการเรียนการสอนดวยกูเกิลคลาสรูมเปๅนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน 
(2) วิชาที่ใชเทคนิคการเรียนการสอนดวยกูเกิลคลาสรูมพบวานักศึกษาสอบผานตามเกณฑแ 
(3) ผูเรียนมีวินัยในการสงงาน มีความสนใจ กระตือรือลนเรียนมากขึ้น ปริมาณการสงงานเพ่ิมขึ้น 

ผูเรียนพอใจที่จะเรียนรูผานอุปกรณแของตนเองนอกเวลาเรียน เพราะเรียนไดทุกที่ทุกเวลาและกลาที่จะแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น 

(4) ความพึงพอใจตอกิจกรรมของนักศึกษา  

 ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
นักศึกษามีความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม การใชกระทูตางๆ ในการพูดคุยกับนักศึกษา 

สงผลตอความสนใจในเนื้อหาการเรียนมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาในปใจจุบันมีแนวโนมการใชสื่อออนไลนแ
ตลอดเวลา การนําบทเรียนมาผนวกกับสื่อออนไลนแจึงชวยสงเสริมการเรียนรูไดคอนขางมาก กระทูคําถามที่
อาจารยแผูสอนตั้งมาชวนนักศึกษาคิดตาม โดยจะมีนักศึกษาเขามาตอบและหาขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ มาแบงปใน
มากมาย 

สรุป 
กูเกิลคลาสรูมเปๅนบริการที่ผูสอนสามารถนํามาใชจัดการเรียนรู โดยผูสอนควรออกแบบการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับสภาพหองเรียนปกติ คลาสรูมทําใหเกิดเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาตามตองการ ผูเรียนมีความ
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พอใจที่จะเรียนรู สามารถสรางชิ้นงาน ทําการบานหรือติดตามงาน อยางไรก็ตามแมวาบริการตางๆของกูเกิล
จะอํานวยสะดวกและมีขอดีหลายประการ การเรียนในชั้นเรียนยังเปๅนสิ่งจําเปๅนที่จะตองมีครูควบคูกันไป 
เพราะเทคโนโลยีไมสามารถทดแทนครูผูสอนไดทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม 

 

บรรณานุกรม 
Classroom Help. Retrieved November 5, 2016, from 
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Tapscott, D. 1998. Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. New York: 
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แนวปฏิบัติที่ดีของวิชาโลจิสติกอิเล็กทรอนิกส์จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ 
Best Practice of Electronic Logistic from Theory to Practice 

 

พูลศิริ ประคองภักดิ์1  กชนิภา เสริมสัย2  และ มีนนภา รักษแหิรัญ2 

1อาจารยแสาขาเทคโนโลยีโลจสิติกสแและการจัดการระบบขนสง คณะเทคโนโลยีสังคม  
2อาจารยแสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรแ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก             

E-mail: gpoonsiri@gmail.com, kodchanipa.serm@gmail.com, meennapa@gmail.com 
 

บทสรุป 
การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูปีการศึกษา 2557 ไดกําหนดหัวขอการประชุมคือ การ

พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปๅนสําคัญเพราะปลูกฝใงใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตัวเอง ทั้งนี้เพ่ือ
เพ่ิมทักษะการเรียนรูดวยตนเองเนนผลการดําเนินงานจากทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ โดยในรายวิชาโลจิสติกสแแบบ
อิเล็กทรอนิกสแ ไดแลกเปลี่ยนความรูระหวางอาจารยแกับนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาไดนําหลักการทําธุรกิจผาน
ระบบออนไลนแ มาประยุกตแใชใหเกิดความทันสมัยผานกิจกรรมขายสินคาออนไลนแในหนา Facebook Fan 
Page ของตนเอง และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงรวมกันจัดนิทรรศการนําสินคามาขายที่คณะเทคโนโลยี
สังคม ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ชวยใหนักศึกษาไดใชความคิดและไดแสดงออกความสามารถ
ไดอยางเต็มที่ และเปิดกวาง ทําใหนักศึกษาชวยเหลือกันเปๅนทีมในการจัดกิจกรรมตั้งแตการ  Workshop 
จนถึงการจัดนิทรรศการ และเปๅนการใหนักศึกษาสามารถประยุกตแใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนแและใชไดจริง  

ค าส าคัญ : อิเล็กทรอนิกสแ  โลจิสติกสแ  ขายสินคา ออนไลนแ การจัดการความรู 
 

Summary 
 The knowledge management of academic 2014 was identified the subject as the 
development of learning and teaching by focusing on students because the students should 
collect knowledge by themselves. Therefore, enhancing learning skills are concerned by self-
focused performance from theory to practicality. The subject of electronic logistic is sharing 
knowledge from lectures to students. Thus, the students can achieve the principles of 
electronic business. Then they can apply this new modern way of selling product online on 

mailto:gpoonsiri@gmail.com
mailto:kodchanipa.serm@gmail.com
mailto:gpoonsiri@gmail.com


649 
 

their Facebook Page. The sale exhibition of their produces is accrued for the best. It is 
located at underground building of Social Technology Faculty. The results demonstration 
that the activities are helpful for students to be more thoughtful and achieve more creative. 
These allow the students to help supporting their team since workshop activities until doing 
exhibition and they can take benefit of technology and practice for their lives.         
Key words:  Electronic logistic, selling, online, knowledge management 

บทน า 
 เนื่องดวยวัตถุประสงคแของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีเปูาหมายในการจัดการศึกษา
ของราชมงคลตะวันออกที่มุงสูการผลิต“บัณฑิตนักปฏิบัติ” ซึ่งความหมายของการเปๅนบัณฑิตนักปฏิบัติที่ดีนั้น 
หมายถึงการปฏิบัติที่จะตองไดรับการฝึกฝนทั้งใจและกาย และทั้งจะตองเปๅนนักปฏิบัติงานที่มีหลักวิชาการที่ดี
ดวย และที่สําคัญจะตองมีการปรับปรุงตังเองใหมีการพัฒนากาวหนาอยูตลอดเวลา ใฝุใจศึกษาทั้ งทางลึกและ
ทางกวาง เพ่ือใหบัณฑิตใชความสามารถทางวิชาชีพไดอยางฉลาดรอบคอบ และมีความบริสุทธิ์ใจ ทั้งยัง
สามารถสรางสรรคแประโยชนแสวนตน และประโยชนแสวนรวมไดสัมฤทธิ์ผล 
 จากการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูปีการศึกษา 2557 ไดกําหนดหัวขอการประชุมคือ การ
พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปๅนสําคัญเพราะปลูกฝใงใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตัวเองโดยสกัด
ความรูจากผูเชี่ยวชาญ ไดแก อาจารยแของคณะเทคโนโลยีสังคม และสรุปประเด็นที่ไดจากการเรียนรูดานการ
เรียนการสอนออกมาเปๅนเทคนิคการเรียนการสอนที่เนนการลงปฏิบัติดวยตนเองผานบทบาทสมมุติทั้งนี้ใน
รายวิชาโลจิสติกสแแบบอิเล็กทรอนิกสแ (Electronic Logistic) นั้น สวนหนึ่งของคําอธิบายรายวิชาไดกําหนดให
อาจารยแผูสอนทําการสอนในหลักการทําธุรกิจผานระบบออนไลนแ อยางไรก็ตามอาจารยแผูสอนมีแนวคิดวาหาก
ทําการเรียนการสอนเพียงอยางเดียว นักศึกษาจะไดรับเพียงความรูทางทฤษฏีเทานั้น ซึ่งนักศึกษายอมจะขาด
ประสบการณแในการปฏิบัติงานจริง  

ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหอาจารยแผูสอนมีความตั้งใจในการกําหนดใหนักศึกษานําความรูที่ไดจาก
ทฤษฎีไปสูการปฏิบัติจริง โดยใหนักศึกษาเลือกสินคา และเขียนแผนธุรกิจขายสินคาออนไลนแ และใชเฟสบุ฿
คแฟนเพจในการเสนอขายสินคา จากนั้นนักศึกษาไดจัดนิทรรศการจําลองการซื้อขายสินคาจริง โดยใชพ้ืนที่ใต
ดึก ชั้น 1 ของอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ซึ่งแนวทางการปฏิบัติดังกลาวไดถูกกําหนดขึ้นเพ่ือใหสอดคลอง
กับอัตลักษณแของมหาวิทยาลัยเปๅนสําคัญ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
เครื่องมือการจัดการความรู้  
 การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  (Action Learning) คือ การใหนักศึกษาเรียนรูทฤษฎีการทําธุรกิจผาน
ระบบออนไลนแในรายวิชาโลจิสติกสแอิเล็กทรอนิกสแ จากนั้นใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวาง
นักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารยแผูสอน เพ่ือหาแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนการสอนแบบ
ทฤษฎีสูการปฏิบัติที่มั่นคง และใชไดในระยะยาว  
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ทั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการจัดการแนวทางการปฏิบัติที่ดี แบงปๅน 2 สวน ไดแก 
  1. สวนของรายละวิชา ไดใชระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring Programs) โดยพ่ีเลี้ยงเปๅนผูให
คําปรึกษากับอาจารยแผูสอนในการจัดการเรียนการสอน โดยผูสอนไดขอคําแนะนําจากอาจารยแที่เชี่ยวชาญดาน
การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกสแถึงแนวทางการจัดการสินคาออนไลนแ 
  2. สวนของการเรียนการสอน ประกอบดวย ระบบเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer Assist) และการ
ทบทวนหลังปฏิบัติ (After Action Review) มาใชในระหวางกิจกรรมการขาย โดยใหนักศึกษาที่มี
ประสบการณแการขายสินคาออนไลนแมาแลกเปลี่ยนประสบการณแการขายสินคากับเพ่ือนที่ยังไมเคยขายสินคา 
จากนั้นหลังจากการเสร็จสิ้นการทํา Work shop นักศึกษาไดรวมกันทบทวนวิธีการดําเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan) 
1. ออกแบบการเรียนการสอนโดยเนนใหนักศึกษานําทฤษฎีไปสูการปฏิบัติจริง 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบนําทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ 
3. สรุปและทบวนวิธีที่ใชในการเรียนการสอนแบบนําทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ คือ การขายสินคาออนไลนแ

โดยใชเฟสบุ฿คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) 
 

ขั้นที่ 2 การด าเนินงาน (Do) 
1. ใหนักศึกษาไดเรียนรูเรื่องธุรกิจผานระบบออนไลนแ ในสวนที่เปๅนทฤษฎี 
2. ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในหองเรียนคือคุยกันเกี่ยวกับหัวขอ “ใครเคยอยากขายของออนไลนแบาง” 

โดยสรุปแบงนักศึกษาไดสองกลุมคือ  
  2.1 มี 1 คนที่ขายสินคาออนไลนแอยูแลว 
  2.2 มี 14 คนที่อยากขายแตไมรูจะขายอะไรดี 

3. ทํา Workshop โดย อาจารยแจะใหนักศึกษาเลือกหาสินคาที่จะนําขายออนไลนแโดยมีขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 

  3.1. เลือกสินคา 
  3.2 เขียนแผนธุรกิจออนไลนแ รวมถึงวิเคราะหแ SWOT ใหธุรกิจ เพ่ือใหนักศึกษารูจักวิเคราะหแ

สินคาท่ีจะนํามาขายซึ่งตองศึกษาตั้งแตการจัดหาจาก Supplier การทํา Packaging ตนทุน กําไร รูปแบบการ
ขนสงสินคาใหลูกคา 

4. ใหนักศึกษาไปศึกษารูปแบบการขายสินคาออนไลนแมา 5 ตัวอยางที่ตรงกับสินคาที่สนใจ เพ่ือใหเห็น
รูปแบบการขาย การเขียนบรรยายสินคา เทคนิคการถายรูปสินคาที่นิยมใชกัน  และใหนักศึกษานําขอมูลที่
ศึกษามาวิเคราะหแและออกแบบเทคนิคการขายสินคาของในแบบของตัวเอง 

5. ใหนักศึกษาสราง Facebook Fan Page ขึ้นมาและนําสินคาประกาศขายใน Fan Page พรอมทั้ง
เขียนคําอธิบายสินคา  และถายรูปสินคาหรือรีวิว 

 



651 
 

 
 
 
 
 
 

     

 
ภาพที่ 1   ตัวอยาง Facebook Fan Page ของนักศึกษาที่ขายสินคา 

 

 
  

 
ภาพที่ 2  ตัวอยาง Facebook Fan Page ของนักศึกษาท่ีขายสินคา 

 
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check) 
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1. เมื่อใหนักศึกษาทดลองขายสินคาบน Facebook Fan Page ประมาณ 4 สัปดาหแ ไดทําการจัดให
นักศึกษาแตละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปใญหาที่เกิดข้ึน และแนวทางการแกไข 

2. สรุปปใญหาสวนใหญที่นักศึกษาพบ คือ 1) ลูกคาสวนใหญไมไวใจที่จะซื้อสินคาดวยเนื่องจากไมมีหนา
รานจริง 2) Fan Page ที่นักศึกษาทํานั้นเปๅนการขายออนไลนแครั้งแรกและอยูในระยะเริ่มตน ทําใหมีลูกคา
ออนไลนแนอย  อาจารยแจึงแกปใญหาโดยการจัดนิทรรศการเพ่ือนําเสนอสินคาจริงแบบออฟไลนแ และยังเปๅนการ
ประชาสัมพันธแ Fan Page ใหเปๅนที่รูจักมากยิ่งข้ึน เพ่ือขยายฐานลูกคา 
ขั้นที่ 4 การประเมินผล (Act) 

1. จัดนิทรรศการโดยนําสินคาที่นักศึกษาขายในออนไลนแมาวางขายจริงเพ่ือใหนักศึกษาไดนําเสนอสินคา
ของตนเอง และแนะนํา Fan Page ใหเปๅนที่รูจัก เปๅนเวลา 3 วัน ที่ใตตึก ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม 

2. หลังจากจบนิทรรศการนักศึกษาทดลองขายของใน Fan Page ตออีก 1 สัปดาหแ จากนั้นนักศึกษาแต
ละกลุมอภิปรายสรุปผลการดําเนินงาน และรวมกันสรุปผลที่ไดรับจากการเรียนการสอนแบบทฤษฏีไปสูการ
ปฏิบัติ ดังนี้ นักศึกษาไดความรู และมีความเขาใจเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลนแเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นหลังจากที่
จัดนิทรรศการใน Fan Page นักศึกษาสวนใหญมีผูใหความสนใจ และไดรับความไวใจจากลูกคามากขึ้น 
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ภาพที่ 3  แสดงนิทรรศการการขายสินคาของนักศึกษา 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลการดําเนินงาน ไดใชแบบประเมินความพึงพอใจ โดยนําเสนอผลการวิเคราะหแขอมูลเปๅน 2 ตอน 
ดังไดแสดงในตรารางที่  1 และอ 2 การแปลความหมายของคะแนน ตามเกณฑแในการพิจารณา (วิเชียร, 
2538) ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.21  -  5.00  ถือวาอยูในระดับมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย 3.41  -  4.20  ถือวาอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.61  -  3.40  ถือวาอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81  -  2.60  ถือวาอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00  -  1.80  ถือวาอยูในระดับนอยที่สุด ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนวิชาโลจิสติกส์แบบอิเล็กทรอนิกส์   
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การตีความ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจริยธรรม 4.13 0.743 มาก 

1.2 เคารพในกฎระเบียบและกฎเกณฑแขององคแการและสังคม 4.20 0.676 มาก 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 3.47 0.640 มาก 

2.2 เขาใจทฤษฎีพื้นฐานของศาสตรแอื่นที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการ 3.53 0.640 มาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การตีความ 

2.3 รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรูความชํานาญเรื่องโลจิ
สติกสแแบบอิเล็กทรอนิกสแอยางตอเนื่อง 4.07 0.594 มาก 

2.4 สามารถบูรณาการความรูในวิชาโลจิสติกแบบ
อิเล็กทรอนิกสแกับความรูในศาสตรแอ่ืนที่เกี่ยวของกัน 3.73 0.799 มาก 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและเปๅนระบบ 3.47 0.640 มาก 

3.2 สามารถวิเคราะหแ สังเคราะหแปใญหา สรุปประเด็นปใญหา
และความตองการไดอยางเหมาะสม 3.53 0.640 มาก 

3.3 สามารถสืบคน คนหาขอเท็จจริง สรุป ทําความเขาใจได 3.80 0.561 มาก 

3.4 บูรณาการความรู และความสามารถของตนเองเพ่ือสราง
สรางโครงงานที่มีประโยชนแตอวิชาชีพสังคม 3.60 0.737 มาก 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพและงานที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

3.93 

 

 

0.594 

 

 

มาก 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถประยุกตแใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม 

3.93 0.704 มาก 

5.2 สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรแและสถิติในการ
วิเคราะหแและนําเสนอโครงงาน 3.60 0.632 มาก 

5.3 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปใญหาโดยวิธีการบริหาร
จัดการเพ่ือการตัดสินใจ 3.53 0.743 มาก 

5.4 สามารถประยุกตแใชการบริหารจัดการอยางเหมาะสมใน 3.73 0.704 มาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การตีความ 

การแกไขปใญหาที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะหแขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจผูเขารวมนิทรรศการ                   

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การตีความ 

1.  ทานมีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบนี้ระดับใด 

4.38 0.775 มากที่สุด 

2.  ทานเห็นดวยกับการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ระดับใด 4.55 0.506 มากที่สุด 

3. สถานที่มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 4.38 0.561 มากที่สุด 

4. เวลาในการดําเนินกิจกรรม 4.14 0.833 มาก 

5. การจัดกิจกรรมเชนนี้ชวยสงเสริมกระบวนการเรียนรูไดใน
ระดับใด 

4.66 0.614 มากที่สุด 

 
 จากแบบประเมินผล ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนความพึง
พอใจของผูเรียนวิชาโลจิสติกสแแบบอิเล็กทรอนิกสแ โดยแบบประเมินไดนําแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาโลจิสติกสแแบบ
อิเล็กทรอนิกสแ  ในขอที่เนนจุดดํามาทําเปๅนขอคําถาม ไดผลคาเฉลี่ยของแตละขอตีความไดวามีความพึงพอใจ
ระดับมากทุกขอ ทําใหทราบวาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบจากทฤษฏีสูการปฏิบัติที่นํามาใชในวิชาโลจิ
สติกสแแบบอิเล็กทรอนิกสแสามารถเสริมสรางพัฒนาทักษะการเรียนรูตามมาตรฐาน Curriculum Mapping ได 
และ ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจผูเขารวมนิทรรศการ เปๅนการถามความพึง
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พอใจในความคิดเห็นของผูเขารวมนิทรรศการมี 5 ขอ ไดผลคาเฉลี่ยของแตละขอตีความไดวามีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด 4 ขอ และระดับมาก 1 ขอ โดยขอที่ไดระดับ มากเนื่องจากผูตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมวาอยากใหเวลาในการดําเนินกิจกรรมมากข้ึน 
 

สรุป 
เครือ่งมือที่ใชในการจัดการแนวทางการปฏิบัติที่ดี ไดนําระบบตาง ๆ ไดแก ระบบพ่ีเลี้ยง ระบบเพ่ือน

ชวยเพ่ือน และระบบทบทวนหลังปฏิบัติ เขามาใชเปๅนแนวทางการจัดกิจกรรม ทําใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยน
ความรูและมีทัศนคติที่ดีระหวางเพ่ือนในหองมากข้ึน  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี เนนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง ผาน
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักศึกษาดวยกัน ลองผิดลองถูกรวมกันเกิดเปๅนแนวทางการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานจากความรูในหองเรียนสูการปฏิบัติจริง  ชวยใหนักศึกษาไดใชความคิดและไดแสดงออกถึง
ความสามารถที่ตัวเองมีไดอยางเต็มที่ และเปิดกวางทําใหนักศึกษาชวยเหลือกันเปๅนทีมในการจัดกิจกรรมตั้งแต
การ Workshop จนถึงการจัดนิทรรศการ และเปๅนการใหนักศึกษาสามารถประยุกตแใชเทคโนโลยีใหเกิด
ประโยชนแและใชไดจริง  

 

บรรณานุกรม 

วิเชียร  เกตุสิงหแ. “คาเฉลี่ยกับการแปลความหมาย: เรื่องงาย ๆ ที่บางครั้งก็ผิลพลาดได” ขาวสารการวิจัย
การศึกษา. 18(3): 8-11 กุมภาพันธแ – มีนาคม 2538. 
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รูปแบบการจัดการความรู้ คลังความรู้ชุมชน 
Knowledge Management Model of the Knowledge Bank for Community 

 

รัชตแพงษแ  หอชัยรัตนแ1   รัตนาภรณแ สารภี2 

ทิน ออนนวล2   พิษณุ  พรมพราย2  และ อารีรัตนแ พิมพแนวน3 

 
1เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   

2นักบริหารการถายทอดองคแความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   
3เจาหนาที่บริหารโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   

E-mail: Ratchapong@live.com, sarapeesan@gmail.com, Tin_Rainbow@hotmail.com   
 

บทสรุป   
การจัดการรูปแบบสื่อองคแความรูที่เขาใจไดยากซึ่งมีจํานวนมากและหลากหลาย ไมตรงตอความ

ตองการของชุมชน และการเขาถึงองคแความรูที่ยากสําหรับผูเขาใชงาน  คณะทํางานจึงไดศึกษารูปแบบการ
จัดการความรู คลังความรูชุมชน โดยมีวัตถุประสงคแในการจัดทําเพ่ือจัดหารูปแบบกระบวนการในการทํางาน 
ในการจัดหารวบรวมองคแความรูตามความตองการของชุมชน ผานเครือขายภายในและภายนอก นักวิชาการ 
นักวิจัย เครือขายภาคประชาชน เพ่ือนํามาวิเคราะหแ สังเคราะหแ ประมวลผลใหอยูในรูปแบบที่เขาใจงาย 
นําไปสูการปฏิบัติจริงได โดยใชเครื่องมือการจัดการความรูมาชวยโดยการทบทวนสรุปบทเรียน (After action 
review) จากรูปแบบการดําเนินงานของคลังความรูชุมชนที่ผานมา โดยการประชุมกลุมงานคลังความรูชุมชน 
เพ่ือรวมกันทบทวนกระบวนการทํางานแตละข้ันตอน เพื่อคนหาโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินการ จากการ
เรียนรูจากบทเรียนที่ผานมา (Lesson Learned) เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงใหเกิดวิธีการในการวางแผนการ
จัดการความรู คลังความรูชุมชน และศึกษาดูงาน (Study tour) จากหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงกอใหเกิด
รูปการณแนํากระบวนการ KM Process 7 ขั้นตอนมาใชเปๅนรูปแบบการจัดการความรู คลังความรูชุมชน ขึ้น 
เพ่ือใชในระบบสารสนเทศ คลังความรูชุมชน www.Kaewpanya.com จึงทําใหเกิดรูปแบบการจัดการสื่อ 
และรูปแบบการเขาถึงที่ตอบสนองตรงตอความตองการของผูใชงานอยางแทจริง 

mailto:Ratchapong@live.com
mailto:sarapeesan@gmail.com
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ค าส าคัญ: การจัดการความรู, คลังความรูชุมชน, กระบวนการจัดการความรู 

Summary 
Due to the enormous amount of data format that does not correspond to the needs 

of the community and it not easy for those resources access. The objective of this article 
were finding a good processes model to gather knowledge on the needs of the community 
through internal and external networks, academics, researchers, public sector network. 
Bringing knowledge to analyze, synthesize, and process it in a format easy to understand for 
deployment. The method of the Knowledge Management Model of the Knowledge Bank for 
Community model were reviewing lessons (After action review) from the original model. The 
work group meetings to review work processes each step and find the opportunities and 
weaknesses to action. To find ways to improve the proper way to plan a knowledge 
management of the Knowledge Bank for Community. Moreover, study of other enterprise 
knowledge management (Study tour). The process model were KM Process 7 steps to take in 
the Knowledge Bank of community information systems (www.kewpanya.com), the system 
causes a form of media management and user interface for easy access, for responds 
directly to the needs of the user experience. 
 

Key words:  Knowledge Management, Knowledge Bank for Community, KM Process 
 

บทน า 
ในอดีตองคแความรู หรือภูมิปใญญาของไทยอยูในพ้ืนที่แตกตางและหางไกล กระบวนการถายทอดจาก

รุนสูรุนสูญหาย ผานชองวางระหวางวัย องคแความรูหรือภูมิปใญญาที่ทรงคุณคาขาดการดูแลรักษาและจัดเก็บ
อยางเปๅนระบบ ความรูภาควิชาการและการปฏิบัติในชุมชน ตางเดินทางเปๅนเสนขนานกัน ฐานความรูหรือ
การศึกษาขาดหายไปทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนแ 

คลังความรูชุมชน ซึ่งเปๅนภารกิจหนึ่ง ของสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา มีจุดประสงคแเพ่ือรวบรวมและพัฒนาองคแความรูที่จําเปๅนสําหรับชุมชนตางๆ ของประเทศ
ไทย โดยยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางชุมชนที่เขมแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืน การดําเนินการจัดหา
รวบรวมองคแความรูตามความตองการของชุมชน ผานเครือขายภายในและภายนอก นักวิชาการ นักวิจัย 
เครือขายภาคประชาชน เพ่ือนํามาวิเคราะหแ สังเคราะหแ ประมวลผลใหอยูในรูปแบบที่เขาใจงาย นําไปสูการ
ปฏิบัติจริงได มุงเนนการประสานใหเกิดการพัฒนาองคแความรูอยูตลอดเวลา เกิดพลวัตการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพ่ือนํามาจัดเก็บอยางเปๅนระบบและเผยแพรตอไป โดยมีการทําระบบสารสนเทศ คลังความรูชุมชน ซึ่งอยูใน
รูปแบบเว็บไซตแ www.Kaewpanya.com ซึ่งไดพัฒนามาจนถึงปใจจุบัน  

 

แตในปใจจุบันรูปแบบสื่อองคแความรู มีจํานวนมากและหลากหลาย  ไมตรงตอความตองการของชุมชน 
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และการเขาถึงองคแความรูที่ยากสําหรับผูเขาใชงาน แตการที่จะจัดการขอมูลหรือองคแความรูที่หลากหลาย
รูปแบบ นั้นเปๅนปใญหาใหญในการจัดการและกอใหเกิดการใชทรัพยากรที่เกินความจําเปๅนและไมตรงตอความ
ตองการองคแความรูที่แทจริงทําใหเปๅนขยะสารสนเทศ จึงมีความจําเปๅนจะตองมีการแบงหมวดหมู ประเภท ให
ชัดเจน วางระบบใหมีความเชื่อมโยงสอดคลองกันและสืบคนไดงาย มีวิธีการจัดเก็บและและแบงปใน รวมถึง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ใชการสื่อสารและเผยแพร หลากหลายชองทาง เพ่ือใหเปๅนที่ยอมรับและมีหนวยงานที่
รวมแบงปในความรูทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน  กลุมงานคลังความรูชุมชน สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสู
ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จึงไดนํากระบวนการจัดการความรู KM Process 7 ขั้นตอน 
1.การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) 2.การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation 
and Acquisition) 3.การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 4.การประมวลและกลั่นกรอง 
ความรู(Knowledge Codification and Refinement) 5.การเขาถึงความร ู (Knowledge Access) 6.การแบ
งปนแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) 7.การเรียนรู เพ่ือนํามาพัฒนาใชเปๅนรูปการจัดการความรู คลัง
ความรูชุมชน เพื่อใชในการวิเคราะหแสังเคราะหแกําหนดรูปแบบเพ่ือตอบสนองตรงตอความตองการของผูใชงาน
อยางแทจริง 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ศึกษาขอมูล โดยการทบทวนสรุปบทเรียน (After action review) จากรูปแบบการดําเนินงานของ

คลังความรูชุมชนที่ผานมา โดยการประชุมกลุมงานคลังความรูชุมชน เพ่ือรวมกันทบทวนกระบวนการทํางาน
แตละข้ันตอน เพ่ือคนหาโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินการ จากการเรียนรูจากบทเรียนที่ผานมา (Lesson 
Learned) เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงใหเกิดวิธีการในการวางแผนการจัดการความรู คลังความรูชุมชน 

 
   
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ประชุมกลุมงานคลังความรูชุมชนเพ่ือรวมกันทบทวนกระบวนการทํางานแตละขั้นตอน 
 

2. ศึกษาดูงาน (Study tour) โดยสืบคนหาหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการที่ตองเรียนลัดจาก
ประสบการณแของหนวยงานที่เราสนใจที่จะเขาไปดูสถานที่จริง การปฏิบัติจริง เพ่ือใหเห็นตัวอยางที่เปๅน
รูปธรรม สามารถนํามาประยุกตแได โดยไดศึกษาดูงานจาก ศูนยแการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ หอสมุด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณแการเกษตร อุทยานการเรียนรู TK Park 
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ภาพที่ 2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณแการเกษตร 
 และอุทยานการเรียนรู TK Park 

  
 

ภาพที่ 3 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา                                 
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
3. สรางรูปแบบการจัดการความรู คลังความรูชุมชน ตามที่ประมวลผล 
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ภาพที่ 4  แผนภาพ กระบวนการ KM Process  7 ขั้นตอน 
ตารางท่ี 1 สรุปผล KM Process  7  ขั้นตอน คลังความรูชุมชน 
 

KM Process Description Output 
1.การบงชี้ความรู
(Knowledge Identification)  
 

1.สํารวจและระบุองคความรูที่ 
ตองการใชในปจจุบัน  
2.สํารวจและระบุความรูที่     
ตองการในอนาคต  

1.การบริหารปจจัยพ้ืนฐาน  
2.อาชีพและเศรษฐกิจ  
3.ทองเที่ยวและธุรกิจบริการ 
4.การเรียนรู  
5.ทรัพยากรธรรมชาติและ   
สิ่งแวดลอม  
6.พลังงาน 
7.สุขภาพ สังคมและ
สาธารณสุข  
8.เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
9.ภูมิปญญาทองถิ่น  

2.การสรางและแสวงหาความรู
(Knowledge Creation and 
Acquisition)  
 

1.ขอมูล/ความรูที่มีอยูปจจุบัน 
2.เครือขายภายในและ
ภายนอก  
3.นักวิชาการ นักวิจัย  
4.เครือขายภาคประชาชน  

1.ระบบคลังความรูชุมชน  
2.ระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ  
 

3.การจัดความรูใหเปนระบบ 
(Knowledge Organization)  
 

ออกแบบและพัฒนาระบบ 
การจัดเก็บความรูประเภท      
ตางๆ  
 

1.ฐานขอมูลหมูบานชุมชน     

2.ชุมชนตนแบบ                   
3.บุคคล หนวยงาน องคกร    
ผูมี บทบาทสําคัญในการ
พัฒนาสังคม ชุมชนทองถิ่น             
4.ชุดองคความรูพรอมใช
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KM Process Description Output 
สําหรับ ชุมชน 9 ดาน 

4.การประมวลและกลั่นกรอง 
ความรู(Knowledge 
Codification and 
Refinement)  

วิเคราะห สังเคราะห
ประมวลผล ใหอยูในรูปแบบที่
เขาใจ สูการ ปฏิบัติจริงได  
 

1.ความรูที่ผานการตรวจสอบ
แลว (ผูทรงคุณวุฒิ/
ผ ูเชี่ยวชาญ)  
2.หนังสือ วารสาร  
3.วีดีทัศน สื่อมีเดีย  

5.การเขาถึงความร ู 
(Knowledge Access)  
 

รูปแบบการกระจายความรูสูผู
ใช  
 

1.เว็บไซต แกวปญญา 
2.Kaewpanya Channel         
3.รายการวิทยุคคูิดมิตรชุมชน 
4.วารสารแกวปญญา 
5.Facebook  

6.การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียน
รู (Knowledge Sharing)  
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ 
การถายทอดความรู  
 

1.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/CoP 

เครือขายการจัดการความรู     
9 มทร.                              
2.การบูรณาการโครงการ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตฯ Show 
& Share                 
3.หนวยบริการถายทอดองค
ความ รูแบบเคลื่อนที่ (Mobile 
Unit)                              
4.คลินิกเทคโนโลยี  
5.ถาม-ตอบ คูคิดมิตรชุมชน    
6.การประชุม Conference 
7.Facebook Weblog  

7.การเรียนรู  
 

การนําความรูมาใช ตอยอด 
องคความรู  
 

1.การยกระดับคุณภาพชีวิต 
หมูบาน/ชุมชน  

2.การถอดบทเรียน  
3.Best Practice  
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KM Process Description Output 
4.โจทยวิจัยใหม  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5 ตัวอยางหนาเว็บไซตแที่เกิดขึ้นจากระบบการจัดการความรู 
 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากหนวยงานที่มาศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการ
ความรู คลังความรูชุมชน เชน สถาบันวิจัยและพัฒนา พ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม  นักศึกษา ระดับ
ปริญญาโท สาขาการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 6 แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับ สถาบันวิจัย
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และพัฒนา พ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม  และนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ 
สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

2. การสรุปประเมินผลจากผูใชประโยชนแ จากระบบสารสนเทศ คลังความรูชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

1. ผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคุณคา  
เกิดรูปแบบกระบวนการจัดการความรู คลังความรูชุมชน ตาม KM Process 7 ขั้นตอน ที่สามารถเห็น

ผลผลิตในแตละขั้นตอนไดชัดเจน และมีความเชื่อมโยงขององคแความรู สามารถตอยอดการนําผลงานไปใชได
จริง ผานระบบสารสนเทศ คลังความรูชุมชน ตอบสนองกับความตองการอยางแทจริง   

 

2. ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลประสบความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 คน กระบวนการ และเทคโนโลยี มีสวนชวยในการจัดการความรูที่กอใหเกิดผลประสบความสําเร็จใน
กระบวนการจัดการความรูที่ชวยในแตละกระบวนการซึ่งจะขาดจากกันเลยไมไดทั้งหมด ซึ่งดูไดจากแตละ
กระบวนการมีความสัมพันธแและเชื่อมโยงกัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยในการเขาถึงและการจัดขอมูลที่
หลากหลายโดยการจัดแบงหมวดหมูตามกระบวนการวิเคราะหแสังเคราะหแที่ไดจากคน ตามการใชเครื่องมือการ
จัดการความรู โดยวิธีการที่ใชไดผลดีคือการเรียนรูจากผูมีประสบการณแแลวมาปรับประยุกตแใชในสวนงานที่
เกี่ยวของ ปใญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใชและการเขาถึงยังพบวามีจํานวนไมนอยที่ยังขาดความรูในการ
เขาถึงองคแความรูในรูปแบบสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นควรออกแบบสื่อและจัดทําคูมื อใหงายตอการ
ใชงานใหมากท่ีสุด 
 

สรุป 
จากการที่คณะทํางานไดนําเครื่องมือการจัดการความรู มาใชในการทบทวนสรุปบทเรียน (After 

action review) รูปแบบการดําเนินงานของคลังความรูชุมชนที่ผานมา โดยการประชุมกลุมงานคลังความรู
ชุมชน เพ่ือรวมกันทบทวนกระบวนการทํางานแตละขั้นตอน ในการคนหาโอกาสและอุปสรรคในการ

ภาพที่  7  สรุปผลการใชประโยชนแจากระบบสารสนเทศ คลังความรูชุมชน 
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ดําเนินการ จากการเรียนรูจากบทเรียนที่ผานมา (Lesson Learned) ไดแนวทางการปรับปรุงใหเกิดวิธีการใน
การวางแผนการจัดการความรู คลังความรูชุมชน และศึกษาดูงาน (Study tour) จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และไดใชกระบวนการ KM Process 7  ขั้นตอนมาใชเปๅนรูปแบบการจัดการความรู คลังความรูชุมชน ขึ้น เพ่ือ
ใชพัฒนาในระบบสารสนเทศ คลังความรูชุมชน www.Kaewpanya.com ในการตอบสนองกับความตองการ
ของผูใชงาน พบวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยในการเขาถึงและการจัดขอมูลที่หลากหลายไดและเกิด
กิจกรรมการแบงปในและแลกเปลี่ยนเรียนรูได 
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“แนวทางการปฏิบัติทีด่ีในการท าวิจัยที่เหมาะสมตอ่ชุมชนบนพื้นที่สูง 
กรณีศึกษา:ชุมชนบ้านม่อนเงาะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

Appropriate guideline for conducting research with hill tribe communities: A 
case study sustainable development for Hmong at Mon Ngor Village 

วรรณธิดา  วงศแเรือน1   วรจักรแ  เมืองใจ2  และ วรสิทธิ์  ตนัตินิพันธุแกุล3  
1 นักวิจัย ศูนยแความรวมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพ่ือมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ 
2 อาจารยแสาขาวิศวกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

3อาจารยแคณะสถาปใตยกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
E-mail: yoongyee3@gmail.com1, worrajak@gmail.com2, tantini3@gmail.com 3 

 

บทสรุป 
งานศึกษานี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาแนวทางการทํางานการทําวิจัยที่เหมาะสมตอชุมชนบนพ้ืนที่

สูง  เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน กลุมเปูาหมายระยะแรกคือกลุมเกษตรกรโดยรอบศูนยแพัฒนา
โครงการหลวงมอนเงาะ 1 หมูบาน คือ บานมอนเงาะ ตําบล  เมืองกเาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปๅน
ชุมชนเผามงอาศัยอยูบนพ้ืนที่สูง มีภูมิทัศนแเปๅนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในตําบล อาชีพหลักทําการเกษตร
เพาะปลูกพืชเพ่ือสงผลผลิตใหกับโครงการหลวงมอนเงาะ ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการทดลองเชิง
ปฏิบัติการ มีแนวทางการทํางาน 13 ขั้นตอน ไดแก ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลบริบทชุมชน จัดกิจกรรมทดลองเชิง
ปฏิบัติการ จัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชน เกิดโครงการวิจัยรวมกับชุมชน (Social Engagement) การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง คนหาผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน (Change Agent) จัด

mailto:yoongyee3@gmail.com
mailto:worrajak@gmail.com
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สงเสริมความรูเฉพาะดาน สรางเครือขายความรวมมือ จัดตั้งกลุมสมาชิก ใชนวัตกรรมสนับสนุน การทดลอง 
วัดผล วิเคราะหแผล และการถอดบทเรียนและถายทอดองคแความรูรวมกับชุมชน 

จากกรณีศึกษาพบวาโมเดลตนแบบมีความเหมาะสมตอชุมชนบนพ้ืนที่สูง กอใหเกิดการทํา
โครงการวิจัยที่เกิดการแกปใญหา พัฒนาชุมชนอยางตรงจุด สามารถขยายเครือขายความรวมมือไปยังชุมชน
ใกลเคียงเพ่ิม 2 หมูบาน 1 รานคา พบผูนําการเปลี่ยนแปลงเขารวมโครงการ 3 คน เกิดการแปรรูปผลผลิต
การเกษตรสวนเกิน 2 ผลิตภัณฑแ เกิดอาชีพเสริม 4 อาชีพ เปๅนอาชีพที่สนับสนุนกิจการ 1 อาชีพ มีรับรายได
เสริมชวงเวนวางจากการเกษตร 150-200 บาทตอวัน เกิดการสรางแนวนโยบายที่เหมาะสมในการทํางาน
สนับสนุนกิจกรรมอยางมีสวนรวมตอชุมชน รวมกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชนในพ้ืนที่ ทําใหทุกภาคสวนได
ใชศักยภาพในบทบาทที่รับผิดชอบตอชุมชนไดอยางสูงสุด ปใจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกระบวนการทํางาน 
คือ การวิจัยรวมอยางมีสวนรวมกับชุมชน ผูนําการเปลี่ยนแปลง เครือขายความรวมมือ 

ค าส าคัญ: มอนเงาะ  ขอตกลงสัมพันธแ  การพัฒนาที่ยั่งยืน 

Summary 
 This study project aims at exploring a suitable research model that can assist 
highland community to gear toward sustainable development. The target area for the first 
phase of the project is the community of local farmers in the vicinity of Mon Ngor Royal 
Project Development Center. Mon Ngor village is Hmong community living on the top of high 
land in Mueang Kai Sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai. As the highest point in the 
district, Mon Ngor peak is the major tourist destination for the best sightseeing spot of the 
region. Most of villagers’ main occupation is growing produces for the Royal Project 
Development Center at Mon Ngor. This research will be conducted by qualitative method 
and field study workshop which has 13 steps for completing the project as followed; 1.) 
Fieldwork in community for village profile 2.) Experimental workshop 3.) Community data 
presentation for community 4.) Joint research with community 5.) Workshop with 
community 6.) Follow up with community 7.) Searching for change agent 8.) Technical 
knowledge workshop 9.) Building community collaborative network 10.) Forming community 
association 11.) Innovation for experiment 12.) Analysis 13.) Decoding knowledge with 
community. The result found the pilot model suitable for community and it ignited the 
development in community thus expanded to the two neighboring villages. Three change 
agents emerged and participated in the project to develop agricultural produce successfully 
generating more income up to 150-200 baht/day. Community became more willing to work 
with local government agencies and Royal Project Development Center thus increase 
capacity of all parties.These problems directly affect the cost and benefit of producers. In 



668 
 

addition, the success factors of the process are Social Engagement research with community 
participation, Change Agent, Collaborative Network  
 

Key words: Mon Ngor, Social Engagement, Sustainable Development 

บทน า 
 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความ
ทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม ผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณแ
ดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปใจจุบันที่ยังคงประสบ
ปใญหาในหลายดาน เชน ปใญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเปๅนตองยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ (1) การนอมนําและประยุกตแใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
คนเปๅนศูนยแกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ (4) 
การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู รวมกันอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : กรกฎาคม 2558) 

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีบทบาทมากขึ้นในการ
พัฒนาพ้ืนที่สังคมและชุมชน (Social Responsibility) ดังนั้นการยึดโยงและสรางประโยชนแใหกับภาคสังคม 
(Social Relevance)  สอดคลองกับยุทธศาสตรแแหงชาติ 20 ปี (2558-2577) ที่มุงสรางความสามารถในการ
แขงขัน สรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียม เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปๅนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาจึงไดลงพ้ืนที่ดําเนินงานกับชุมชน สังคมภายใตยุทธศาสตรแในการ
ดําเนินงาน “การศึกษาตลอดชีวิต”     ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับการศึกษาตลอดชีวิต (ทักษะอาชีพ)  

ตามยุทธศาสตรแมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนากับการศึกษาตลอดชีวิต (ทักษะ
อาชีพ) ไดรวมดําเนินงานพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบศูนยแพัฒนาโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริตั้งแต ปี พ.ศ. 2540 อยางตอเนื่องมาจนถึงปใจจุบัน ระยะแรก พ.ศ. 2540-2550 เปๅนการทํางาน
ในพ้ืนที่เนนการทําโครงการภายใตกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) โดยเฉพาะอยางยิ่งการถายทอด 
และแลกเปลี่ยนองคแความรูตางๆ กับชุมชน โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดใชพ้ืนที่เปๅนการปฏิบัติงานในชุมชนชนบท 
(Social Lab) บนพื้นที่สูงบนพิ้นที่รับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง และพ้ืนที่ภายใตโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ทําใหเกิดพัฒนาการของกลุมชุมชน ผานกลไกและการบูรณา
รวมกับอาจารยแ นักวิชาการ บุคลากรและศิษยแเกา เกิดเปๅนงานวิจัย การเรียนการสอนนัก ศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ และเครือขายพันธมิตรทั้งในและนอกพ้ืนที่ เกิดการพัฒนาความรวมมือกับภาคเอกชนที่สนใจ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (Cope rate Social Responsibility) มากขึ้น การสงเสริม
งานกิจการเพ่ือสังคมและชุมชน โดยมหาวิทยาลัยมุงเนนให เกิดการเรียนรูทําใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถ 
พัฒนาสติปใญญา ( Intellect) และคุณลักษณะของการเปๅนพลเมืองที่ดี  และนําไปสูการเปๅนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในดานความรู (Knowledge) สมรรถนะทางดานวิชาชีพ (Occupation Competencies) ทักษะ
ชีวิตและสังคม (Life Skills and Social Skills) สามารถเชื่อมโยง และประยุกตแความรูเขากับโจทยแและ
วิชาการแขนงอ่ืนๆ กิจกรรมดังกลาวนี้มีผูเขารวมโครงการมากกวา 3,000 คน ทําใหเกิดความพรอมที่จะการ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได  
 ระยะที่สอง พ.ศ. 2550-2559 การทํางานที่มุงเนนกลไกลกระบวนการและวิธีการในการทํางาน
ที่มาจากการมขีอตกลงสัมพันธแเพ่ือสังคม (Social Engagement) รวมกันกับชุมชนเปๅนจุดเริ่มตนในการทํางาน
กลาวคือ การทําโครงการตองเปๅนโครงการหรือกิจกรรมที่ชุมชนรวมคิด โดยศูนยแความรวมมือฯ กับชุมชน
รวมกันดําเนิน (Partnerships) มีการใชความรูหรือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เกิดประโยชนแรวมกัน 
(Mutual benefits) ทําใหเกิดผลกระทบที่ดีตอสังคม (Measurable Social Impact) ที่เปๅนประโยชนแตอ
สาธารณะ การทํางานในระยะที่สองมุงเนนการสรางคนหรือการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
โดยทําใหผูรวมกิจกรรมเกิดการเรียนรูและเจริญเติบโตที่เกิดการระเบิดจากภายในชุมชนออกมา เกิดการ
พัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใจที่ดีขึ้น สามารถเปๅนบุคคลตัวอยางที่สามารถขยายผลใหบุคคลทั้ง
ในชุมชนของตนเองและชุมชนโดยรอบใหเกิดการพัฒนาตามแบบฉบับตอไป ปใจจุบันภายใตการสนับสนุน
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กิจกรรมวิชาการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง คณะผูวิจัยไดจัดทําโครงการสงเสริมรูปแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนบนพ้ืนที่สูงของชุมชนบานมอนเงาะ ตําบลเมืองกเาย จังหวัดเชียงใหม โดยมี
วัตถุประสงคแเพ่ือสรางอาชีพเสริม นอกเหนือจากรายไดหลัก และการสรางเครือขายความรวมมือ โครงการ
ดังกลาวนี้เนนการทํางานดวยการขับเคลื่อนและการสรางกลไกการทํางานภายใตความตองการที่มาจากชุมชน 
รวมกันคิด รวมกันออกแบบวิธีการทํางานสงผลให เกิดโครงการและแนวทางในการทํางานที่เปๅนขอตกลง
สัมพันธแรวมกันกับชุมชน ซึ่งทางคณะผูวิจัยใชเปๅนโครงการตนแบบในการทําโครงการวิจัยภายใตขอตกลง
สัมพันธแรวมกับชุมชน และสังคม (Social Engagement) เพ่ือทําการศึกษาตนแบบในการทําวิจัยที่เหมาะสม
ตอชุมชนบนพื้นที่สูง ใหเกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน 

วิธีการด าเนินงาน  ใชการสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-dept. Interview) ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการ
วิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) ตามแนวคิด Social Engagement  โดยกรอบแนวคิดของ Social 
Engagement ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มุงเนนการพัฒนาอาชีพทางเลือกเพ่ือพัฒนาความ
เปๅนอยูของคนในชุมชน 3 วัย ไดแก 1) ชวงวัยเตรียมความพรอมในการทํางาน และการเพ่ิมทักษะอาชีพใหกับ
เยาวชนในวัยเตรียมความพรอมในการศึกษาตอ 2) วัยคนทํางาน 3) วัยหลังจากการทํางาน หรือวัยอาวุโส ใหมี
ทักษะหรืออาชีพทางเลือกเพ่ือเพ่ิมเติมรายไดใหกับชุมชน โดยการดําเนินงานเนนพันธะสัญญาเกี่ยวกับการ
พัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง มุงเนนขยายแผนภาพอาชีพ (Occupation Map) กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกลุมบุคลากรทางการศึกษาไดใชพ้ืนที่ชุมชนเปๅนหองปฏิบัติการในพ้ืนที่จริง (Social Lab) เรียนรูจาก
สถานการณแจริง (Experiential Learning) เกิดกลไกเชื่อมโยงระบบการศึกษาการวิจัยที่ผูกพันปใญหาสังคม 
เกิดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปๅนฐาน (Research-Based Learning) สามารถแกไขปใญหาสังคมไดอยางตรงจุด ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยจะมุงเนนการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของบุคลในชวงวัยตางๆ เพ่ือใหบุคคลเหลานี้
ไดแสดงศักยภาพในการประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายไดใหกับตนเองและชุมชนอยางยั่งยืนตอไป คณะผูวิจัยได
นําแนวคิดนี้เปๅนกรอบในการกําหนดกิจกรรมที่สงเสริมกลุมคน 3 วัย และนําผลการวิเคราะหแมาใชในการปรับ
แนวคิดตามรูปแบบการทํางาน ดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพที่ 2  ยุทธศาสตรแโครงการสูชุมชน 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การศึกษาตนแบบในการทําวิจัยที่เหมาะสมตอชุมชนบนพ้ืนที่สูง เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมอยาง
ยั่งยืน โดยโครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯกับองคแกรในชุมชนไดรวมคิดและรวมทํากิจกรรม ภายใต
กลไกการทํางานของศูนยแความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเพ่ือมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ เกิดจากการใชความรู การเรียนรู
รวมกันกับชุมชนในพ้ืนที่ ทําใหเกิดประโยชนแรวมกันและเกิดผลกระทบที่ดีตอสังคมที่ประเมินได  แนวทางการ
ทํางานมุงเนนการเรียนรูจากสถานการณแจริง (Experiential Learning) คนหาผูนํากลุมคนที่มีความพรอม และ
ผูที่มีความสนใจที่จะลุกขึ้นมาแกไขปใญหาชุมชนทองถิ่นดวยตนเอง เพ่ือหาจุดรวมในการขับเคลื่อนการทํางาน
โดยคนในพ้ืนที่ และความรวมมือของชุมชน สามารถสรุปโดยสังเขปไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  สรุปภาพรวม Module และผลการท างานภายใต้แนวคิด Social Engagement 
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การทํางานที่มุงเนนกลไกลกระบวนการและวิธีการในการทํางานที่มาจากการมีขอตกลงสัมพันธแเพ่ือ
สังคม (Social Engagement) รวมกันกับชุมชนเปๅนจุดเริ่มตนในการทํางาน สามารถสรุปขั้นตอน วิธีการดังนี้ 

1. ลงพ้ืนที่ เก็บขอมูลการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลบริบทชุมชน (Village Profile) เพ่ือการสรางพ้ืน
ฐานความรูความเขาใจภูมิสังคม ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 

2. บันทึกการสรุปและวิเคราะหแขอมูลชุมชน จุดออน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส (SWOT) เพ่ือสะทอน
ใหชุมชนเห็นตัวตนของตนเอง  พรอมกับการเฟูนหาผูนํา (ตัวจริง) และชักชวนมาเปๅนตัวอยาง และแนวรวมใน
การทํางานสนับสนุนความตองการของคนในชุมชน 

3. จัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชน รวมวิเคราะหแ SWOT รวมกัน จากนั้นเกิดโครงการทํางานรวมกับชุมชน 
และแนวรวมที่จะทํางาน / เกิดผูนํา (ตัวจริง) ที่ตองการพัฒนา / แกไขปใญหาของชุมชน 

4. เมื่อเกิดโครงการสูชุมชน ไดจัดเวทีหารือรวมมือกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของภาคเอกชน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนแนวทางการทํางาน และหาแนวรวมในการทํางานกําหนดเปูาหมายรวมกัน แตวิธีการทํางานตางกัน 
เหตุในการจัดเวทีหารือรวมกับหนวยงานตางๆ เปๅนอีกวิธีการที่มีความจําเปๅนอยางยิ่ง เนื่องจากมีบทบาท 
ภารกิจของแตละหนวยงานตางมีเปูาหมายคือการพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน แตเพ่ือเปๅนการเพ่ิมศักยภาพ 
การทํางานจึงตองมีการปรับความเขาใจเพื่อขอแนวรวมในการทํางาน  

5. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูทางวิชาการที่จําเปๅนตอการทําโครงการในระยะเริ่มตน 
เชน ความรูพื้นฐานทั่วไป เพ่ือเปๅนการสรางพ้ืนฐานความเขาใจรวมกันกับคนในชุมชน 

6. ดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคแโครงการ โดยกระตุนใหคนในชุมชนเกิดความกระตือรือรนในการ
ทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง  ติดตามผลอยางตอเนื่อง และสรุปผลการดําเนินกิจกรรมเปๅนระยะ ซึ่งขั้นตอนนี้
จําเปๅนตองเฟูนหาผูนําตัวจริง หรือผูนําการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน เพ่ือพัฒนากลุมคนที่มีความพรอมในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง และชุมชน 

7. แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมคนที่เปๅนผูนําตัวจริง ใหความรูทางวิชาการเฉพาะดาน เพ่ิมเติมองคแ
ความรูทางวิชาการอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาบุคคลากร/ฝึกทักษะความชํานาญ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

8. สรางเครือขายความรวมมือ โดยการปรึกษาหารือ ชี้แจงจุดประสงคแและวิธีการดําเนินโครงการกับ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และเอกชนทําการสนับสนุนชุมชน หาจุดรวม และเสนอใหเขารวมโครงการ/
กิจกรรม ตามบทบาทของแตละภาคสวน 

9. จัดตั้งกลุม ซึ่งอาจเปๅนกลุมอาชีพ หรือกลุมกิจกรรมเฉพาะดานในชุมชนและเสนอใหเครือขายความ
รวมมือจากหนวยงานตางๆ เขามาเปๅนเครือขายในการสนับสนุนกลุมตามบทบาทหนาที่ของแตละภาคสวน 

10.  สนับสนุนเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการดําเนินกิจกรรม หรือ โครงการ เพ่ือเปๅนการ
พัฒนาศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถใหแกกลุมที่จัดตั้งขึ้นภายในชุมชน  

11.  ทดลองใช และวัดผลหลังจากการสนับสนุนเทคโนโลยี นวัตกรรมตอกลุมชุมชน โดยเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงกอน-หลังการสนับสนุน เพ่ือใหเห็นตัวอยางชัดเจน และสรุปผลการเปลี่ยนแปลงรวมกับชุมชน 

12.  ถอดองคแความรู บทเรียนภายหลังจากการดําเนินโครงการ โดยใชขอคําถามบนพ้ืนฐาน ใครได
อะไร “ชุมชนไดอะไร มหาวิทยาลัยไดอะไร  แหลงทุนไดอะไร” เปๅนตน  
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13.  ถายทอดองคแความรูสูชุมชนและสังคม  ในสวนของกระบวนการถายทอดองคแความรูนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเปๅนจุดกลางในการถายถอดองคแความรูรวมกันระหวาง 2 พ้ืนที่ในที่นี้หมายถึงพ้ืนที่
ชุมชน  และพ้ืนที่สังคมนอกชุมชน  เพ่ือเปๅนพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแกกลุมคนตางพ้ืนที่ใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนเปๅนการโยงใยความสัมพันธแทางสังคมใหเกิดความแนบชิดสนิทกันมากขึ้น ผล
ตามมาของการพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรูนี้ และเกิดหลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรอาชีพที่เหมาะสมตอกลุมวัยของ
ชุมชนตามา 

เชน โครงการสงเสริมรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนบนพ้ืนที่สูงของชุมชนบานมอนเงาะ ได
กําหนดแนวทางการทํางานโดยการเริ่มเก็บขอมูลบริบทชุมชน และจัดกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวในชวงฤดูกาลทองเที่ยวของชุมชนบนพื้นที่สูง คือ การแปรรูปกาแฟ ซึ่งเปๅน
ผลผลิตทางการเกษตรที่ศูนยแพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ ไดสงเสริมใหชาวมงปลูกทดแทนการปลูกฝิๆน 
ตั้งแตปี 2529 คนในชุมชนไดปลูกกาแฟเปๅนพืชเศรษฐกิจเพ่ือสงผลผลิตใหแกศูนยแพัฒนาโครงการหลวง คนใน
ชุมชนที่เปๅนสมาชิกกลุมทองเที่ยวชุมชนไดเลือกกาแฟเปๅนอาหารในการนําเสนอจุดเดนของอาหารวัฒนธรรม
ของชุมชน จากเดิมเกษตรกรปลูกกาแฟสงกาแฟกะลาขายในกิโลกรัมละ 120 บาท เมื่อเขารวมกิจกรรมใน
โครงการ เกษตรกรมีความรูความเขาในในการแปรรูปกาแฟคั่ว ดวยวัสดุอุปกรณแที่หาไดภายในทองถิ่น/ชีวิต
ประวันจําสามารถเพ่ิมมูลคาสูงถึงกิโลกรัมละ 400 บาท รวมทั้งการเพ่ิมมูลคาของกาแฟกิโลกรัมละ 400 บาท 
แปรรูปเปๅนกาแฟสดจัดจําหนายใหนักทองเที่ยวไดมูลคาสูงถึง 4,000 – 5,000 บาทตอกาแฟ 1 กิโลกรัม 
กิจกรรมนี้กอใหเกิดการกระจายรายไดแกเกษตรกรรายอ่ืนที่ไดสนับสนุนกิจกรรมการดื่มกาแฟสดในชุมชนโดย
การสงแกวกาแฟที่ผลิตจากเศษวัสดุธรรมชาติ เชน แกวไมไผ สงขายใหเกษตรกรผูจําหนายกาแฟสด และมี
รายไดเพ่ิมชวงฤดูกาลทองเที่ยวเฉลี่ยวันละ 150 - 200 บาท และกระตุนใหเกษตรกรรายอ่ืนอยากเขารวมกิจ
กรรตามมา 
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ภาพที่ 4 เครื่องคั่วกาแฟ  แก้วกาแฟไม้ไผ่  เพื่อจัดจ าหน่ายในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว  

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5 พัฒนาการมูลค่าการแปรรูปกาแฟในชุมชน 

 การวิเคราะหแตัวอยางกิจกรรมที่ทํางานรวมกับคนในชุมชนทองถิ่น และจัดเวทีคืนขอมูลสูชุมชน เพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงคแในการดําเนินงานสนับสนุนชุมชนของคณะผูวิจัย และยกกรณีตัวอยางกิจกรรมที่ทํารวมกับ
ชุมชน เพ่ือใชเปๅนแนวทาง หรือกรณีตัวอยางที่จะชี้ใหชุมชนเห็นถึงผลกระทบทั้งทางตรง และทางออมแก
ชุมชน ผลที่จะไดตามมาคือ การไดสะทอนใหชุมชนเห็นถึงอัตลักษณแของชุมชนทองถิ่น เกิดผูนํา(ตัวจริง) กลุม
คนที่จะเปๅนแนวรวมทํางาน และทราบถึงปใญหาความตองการ และความจําเปๅนที่ชุมชนจะลุกขึ้นมาจัดการ
แกไขปใญหาของตนเองดวยตนเองอยางตรงเหตุ และ จึงเกิดโครงการที่มีขอตกลงสัมพันธแรวมกับชุมชน (Social 
Engagement)  
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ภาพที่ 6 การติดตามผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตส่วนเกินทางการเกษตร 

กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อาหารวางและเครื่องดื่ม กอใหเกิดอาชีพเสริมนอกเหนือจากการเกษตร 1 อาชีพ คือ การแปรรูปขนม เชน 
คุกกี้ ซาลาเปา น้ําเตาหู น้ําฟใกทองที่สามารถสรางรายไดเสริมในฤดูกาลทองเที่ยวเฉลี่ยวันละ 200 บาท และ
กอใหเกิดซัพพลายเออรแ (Supplier) ในการจัดหาสินคาและบริการภายในชุมชนเกิดขึ้น เกิดการสงตอผลผลิต
สวนเกิน/ผลผลิตที่ไมสามารถจําหนายได  และนํามาสงขายใหแกกลุมคนในชุมชนที่แปรรูปอาหาวางจําหนาย 
เกิดกิจกรรมแผนภาพอาชีพ (Occupation Map) กอใหเกิดการจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่ไมเกิดมูลคา
ทางเศรษฐกิจ และทําใหกิจกรรมการแปรรูปนี้ไดขยายผลไปสูการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไป
ยังโรงเรียนในพ้ืนที่ชุมชน และชุมชนใกลเคียง ตลอดจนเกิดการการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมบุคลากร
ทางการศึกษาไดใชพ้ืนที่ชุมชนเปๅนหองปฏิบัติการในพ้ืนที่จริง (Social Lab) เรียนรูจากสถานการณแจริง 
(Experiential Learning) เกิดกลไกเชื่อมโยงระบบการศึกษาการวิจัยที่ผูกพันปใญหาสังคม เกิดการเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปๅนฐาน (RBL (Research-Based Learning)  

สรุป 
 Engagement Thailand ไดใหความหมายตอ University Engagement โดยเนนการการทํางานเชิง
วิชาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกดานของมหาวิทยาลัย บนหลักการพ้ืนฐาน 4 
ประการ ไดแก 1) รวมคิดรวมทําแบบหุนสวน 2) เกิดประโยชนแรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝุาย 3) มีการใชความรู
และเกิดการเรียนรูรวมกัน และ 4) เกิดผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได ภายใตกรอบแนวคิด Social 
Engagement ขอตกลงสัมพันธแรวมกับชุมชนและสังคม กรอบแนวคิดการทํางานนี้นําไปสูการแกปใญหาของ
พ้ืนที่ชุมชนไดอยางตรงจุดบนพ้ืนฐานของการกระตุนใหคนในชุมชนลุกขึ้นมาจัดการปใญหาดวยตนเอง ปใจจัยที่
มีผลตอความสําเร็จของกระบวนการทํางาน คือ การวิจัยรวมกับชุมชน ผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
เครือขายความรวมมือ กลาวคือ  

การวิจัยรวมกับชุมชน ปใจจัยนี้เปๅนปใจจัยเริ่มตนที่สําคัญสําหรับโครงการสูชุมชน ดังเชน การทํา
โครงการสงเสริมรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมแกชุมชนโดยรอบศูนยแพัฒนาโครงการหลวงมอน
เงาะ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปๅนโครงการที่เกิดจากการรวมคิดรวมทําระหวางนักวิจัยและคนในชุมชน 
ซึ่งคนในชุมชนมีการพิจารณาและตระหนักตอประโยชนแรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝุาย กอใหเกิดการแลกเปลี่ยน 
กระบวนการมีสวนรวมกับกลุมคนภายในชุมชน และกลุมคนภายนอกชุมชน ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจใน
ตัวเองที่จะนําเสนอความเปๅนเอกลักษณแเฉพาะถิ่นใหเกิดการรับรู ตลอดจนเกิดกลไกในการสรางภูมิคุมกัน 
กระบวนการจัดการความตองการของตนเอง ผลลัพธแจากการทํางาน คือ ชุมชนเกิดกระบวนการแกปใญหา
ชุมชนไดดวยตนเอง เกิดกลุมออมทรัพยแชุมชน เกิดการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ  
 ผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ปใจจัยนี้เปๅนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  และ
สรางความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงกลุมคนในชุมชนที่มีความพรอมในการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนา
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ตนเอง และชุมชน การจัดกิจกรรมในโครงการในงานวิจัยภายโตกรอบแนวคิด Social Engagement เนนการ
เฟูนหาผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยการเพ่ิมและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมคนที่เปๅนผูนําตัวจริง ใหความรูทาง
วิชาการเฉพาะดาน เพ่ิมเติมองคแความรูทางวิชาการอยางตอเนื่อง เพ่ือเปๅนการพัฒนาบุคคลากร/ฝึกทักษะ
ความชํานาญ  ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งกระบวนการพัฒนาคนที่ดีอยางหนึ่งที่ใชคนเปๅนกรณีตัวอยาง     
(ตัวคูณ)ในการกระตุนใหคนอ่ืนๆในชุมชนเกิดความตองการที่จะเปลี่ยนแปลง และกอใหเกิดการมีสวนรวม
ภายในชุมชนตามมา 
 เครือขายความรวมมือ ปใจจัยนี้เปๅนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคนทั้งคนภายในชุมชน และกลุมคน
ภายนอก เชน องคแการบริหารสวนตําบลอําเภอ โครงการหลวง สถาบันการศึกษา ภาคีเครือขายการทํางาน
สนับสนุนชุมชนทุกภาคสวน ฯลฯ เชน คณะกรรมการดําเนินงานสนับสนุนชุมชนโดยรอบศูนยแพัฒนาโครงการ
หลวงมอนเงาะ โดยมีศูนยแพัฒนาโครงการหลวงเปๅนแกนนําหลักในการดําเนินงาน ภายใตกลุมหนวยงานตางๆ 
เขามากระตุน และผลักดันชุมชน เพ่ือกอใหเกิดกรอบการพัฒนาชุมชนที่ดี ซึ่งแตละภาคสวนตางมีบทบาทการ
ทํางานที่แตกตางภายใตพันธกิจของแตละสวน มีความรูความชํานาญตางกัน แตมีเปูาประสงคแเดียงกันคือ การ
พัฒนาคน/พัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง การสรางเครือขายความรวมมือโดยการรวมกลุมคนทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน เปๅนเพียงการสรางพ้ืนที่ใหมใหกับทุกภาคสวนไดมีบทบาทในการพัฒนารวมกัน เปๅนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสามารถดึงเอาศักยภาพของแตละภาคสวนนํามาใชสนับสนุนชุมชนไดอยางตรงจุด เกิด
การบูรณาการความรูของศาสตรแวิชาทุกแขนง เกิดการรวมแกปใญหาที่มุงเนนการพัฒนาสังคม ชุมชนทองถิ่น
แบบองคแรวม เพ่ือใหเกิดกรอบการพัฒนาที่เปๅนไปในทศทางเดียวกัน ลดชองวางรวมถึงลดระยะเวลาในการ
ทํางาน นําไปสูการเพ่ิมศักยภาพใหชุมชน ทายที่สุดชุมชนมีความสามารถในการแกไขปใญหา และจัดการตนเอง  

กระบวนการทํางานภายใตกรอบการพัฒนาชุมชนที่ดี จะสามารถสรางรายไดเสริมนอกเหนือไปจาก
รายไดหลักจากการทําเกษตรกับโครงการหลวง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการลดชองวาง และความกดดันของวิถีชีวิตที่
ไมไดยึดติดกับภาคอุตสาหกรรมเกษตรเปๅนหลัก แตสามารถเสริมกิจกรรมเพ่ือสรางรายไดเสริมในชองทางอ่ืนที่
สามารถพัฒนาควบคูไปกับกิจกรรมการเกษตรได กรณีศึกษานี้เปๅนตัวอยางเพ่ือสรางแรงบันดาลใจแกนักวิจัย
และคนในชุมชนอ่ืนที่มีการทํางานเพ่ือการพัฒนาชุมชน เพ่ือเกิดความคิดสรางสรรคแในการสรางแนวทางการ
พัฒนาคน(ชุมชน) เพ่ือสรางชีวิตที่ยั่งยืนบนพื้นฐาน “ผลผลิตดี รายไดดี ชีวิติดี”ใหกับชุมชนบนพ้ืนที่ราบสูงของ
โครงการหลวงในพ้ืนที่อ่ืนๆ ตอไป 
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บทสรุป 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเปๅนสินคาสงออกหลักที่มีความสําคัญตอประเทศทั้งในดาน

เศรษฐกิจ การจางงาน ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ประเทศไทยมีนโยบาย                       

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้มาอยางตอเนื่อง จากเปูาหมายในอดีตช วงเริ่มตนเพ่ือลดการนําเขา                     

เมื่อมาสูชวงกลาง มีการสงเสริมการลงทุน เนนการผลิตเพ่ือสงออก โดยประเทศไทยเริ่มมีนโยบายเปิดเสรี

ทางการคา จนถึงปใจจุบันไดเขาสูยุคการคาเสรีอยางเต็มตัวจากการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม                      

ยังมีแนวโนมไปในทิศทางบวก ประกอบกับมีการเพ่ิมกําลังการผลิตเพ่ือสงออกมากขึ้น โดยประเทศไทยเปๅน

ผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญที่สุดในอาเซียน และเปๅนฐานการผลิตสูตลาดโลก ซึ่งตลาดสงออก  ที่

mailto:Nuallaor2513@hotmail.com
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สําคัญของไทย คือ ประเทศฮองกง สวนตลาดนําเขาไดแก ประเทศเยอรมันเปๅนหลัก โดยจากการเปรียบเทียบ 

การสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลคามากวานําเขาซึ่งแสดงวาประเทศไทย  มีดุลการคาเกินดุลใน

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ตัวแปรอิสระในแบบจําลอง คือ ผลิตภัณฑแมวลรวมของประเทศฮองกง 

มีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับการสงออก กลาวคือ ถาผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้นรอยละ 

1 จะทําใหการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.03 ซึ่งเปๅนไปตามสมมติฐาน สวนอัตราการ

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เทากับ -3.17 กลาวคือ ถาอัตราแลกเปลี่ยน (บาท) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําให

การสงออกอัญมณีและเครื่องประดับลดลงรอยละ 3.17 ซึ่งไมเปๅนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไวโดยผลิตภัณฑแ

มวลรวมของประเทศฮองกง และอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.003 

แสดงวาตัวแปรอิสระภายใตแบบจําลองนี้มีผลตอการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

ค าส าคัญ : วิเคราะหแอุปสงคแการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ 

 

 

Conclusion 
Gems and jewelry industry's main exports are important to the country in terms of 

economic development, employment and other supporting industries. Associated Thailand's 

policy In the development of this industry continues past the initial target to reduce imports 

into the middle on the promotion of investment. Focused on production for export Thailand 

began a policy of trade liberalization. Until now entered the era of free trade infrastructures 

from exports of gems and jewelry in general. Also likely to be positive. With the added 

capacity to export more. Thailand is the largest jewelry manufacturers in ASEAN. And a 

manufacturing base to a global market. The export market Thailand is the country's major 

export markets, including Hong Kong. Germany is the main By comparison Exports of gems 

and jewelery Worth more than imports, which means that the country has a surplus balance 

of trade in gems and jewelry industry. Independent variables in the model of Hong Kong's 

gross domestic product. Relations in line with exports, that is, if the gross domestic product 

increased by one percent to make jewelry exports rose 3.03 percent, which is based on 
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assumptions. The foreign exchange rate is -3.17, is if exchange rate (Baht), an increase of 1 

percent would make exports of gems and jewelry decreased by 3.17 percent, which does 

not conform to the assumptions set forth. The gross domestic product of Hong Kong. And 

foreign exchange rates are statistically significant at the .003 level, that under this model the 

independent variables affecting exports of gems and jewelry in Thailand. 

บทน า 
 สภาวการณแในปใจจุบัน การคาระหวางประเทศเปๅนปใจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ 
เนื่องจากประเทศตางๆ ทั่วโลกมีความจําเปๅนที่จะตองขยายตลาดและการลงทุนในธุรกิจตางๆ สูประเทศอ่ืนๆ 
ขณะเดียวกันก็จะจําเปๅนที่จะตองเปิดประเทศของตนเพ่ือเปิดโอกาสใหประเทศอ่ืนๆ เขามาเปิดตลาดการคา
และขยายการลงทุนในประเทศของตน สําหรับประเทศไทยนั้นมีการพ่ึงพารายไดจากการคาระหวางประเทศ
มากพอสมควร นับตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน รายไดจากการสงออกสินคาที่สําคัญของไทย ไดแก สินคาเกษตร 
และพัฒนามาเปๅนสินคาอุตสาหกรรมและบริการในปใจจุบัน ยิ่งนับวันการคาระหวางประเทศยิ่งมีความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจไทยมากยิ่ งขึ้น (ชโยดม สรรพศรี .2542.“ศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับท้ังดานการผลิตและ การสงออก” วิทยานิพนธแปริญญาเศรษฐศาสตรแมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรแ
ธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ.) 
 อัญมณีและเครื่องประดับเปๅนสินคาอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ          

ของประเทศไทยดวย เปๅนสินคาที่สามารถสรางรายไดจากการสงออกเขาสูประเทศไดปีละนับหมื่นลาน   

เหรียญสหรัฐ มูลคาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมของไทย รองจากรถยนตแ คอมพิวเตอรแ และ

น้ํามันสําเร็จรูป ตามลําดับ อีกทั้งยังกอใหเกิดการจางงานกวา 1 ลานคน ตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตตนน้ําถึง

ปลายน้ํา ทุกขั้นตอนไดสรางมูลคาเพ่ิมใหแกเศรษฐกิจของประเทศอยางชัดเจนกวาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อัญมณี

และเครื่องประดับเปๅนอุตสาหกรรมที่สรางรายได และทําชื่อเสียงใหกับประเทศเปๅนอยางมาก  โดยทางภาครัฐ

มีนโยบายสนับสนุนการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปสูตลาดสากลใหมากขึ้น และผลักดันให

อุตสาหกรรมดังกลาวเปๅนศูนยแกลางดานการออกแบบและการผลิตในระดับอาเซียน และระดับโลก 

 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยจัดไดวาเปๅนอุตสาหกรรมที่มีการสงออกเปๅนอันดับตนๆ 

ของโลกและยังเปๅนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการสงออกสูงติดอันดับหนึ่งในสิบของสินคาสงออกของไทย ตลอดจน

มีการพัฒนาและเจริญเติบโตกาวหนาอยางตอเนื่อง และเปๅนที่ยอมรับกันถึงมาตรฐานการผลิตที่มี คุณภาพ      

และการออกแบบผลิตภัณฑแเครื่องประดับหรือเครื่องประดับแท และเครื่องประดับเทียมที่เปๅนเอกลักษณแ        

และทันสมัย โดยเฉพาะฝีมือทางดานการเจียระไนเพชร พลอย (ธนาภรณแ พงศแปริตร.2543.“วิเคราะหแ
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ศักยภาพการผลิตและการสงออกเครื่องประดับแทของไทย โดยศึกษาสภาพทั่วไปและโครงสรางขนาดตลาด

สงออกในตลาดสงออกท่ีสําคัญ” สารนิพนธแปริญญา เศรษฐศาสตรแ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง.) 

 การสงออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่ผานมาตั้งแตปี พ.ศ. 2550-2558 ตามตารางที่ 1 

พบวา การสงออกการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับในปี พ.ศ. 2550 ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง ปี พ.ศ. 2551 

เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการขยายตัวขึ้นรอยละ 9.89 ปี พ.ศ. 2552 เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการขยายตัวขึ้น

รอยละ 8.32 ปี พ.ศ. 2553 เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการขยายตัวขึ้นรอยละ 1.03 ปี พ.ศ.2554 เกิดการ

เปลี่ยนแปลงโดยการหดตัวลงรอยละ -2.13 ปี พ.ศ. 2555 เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการขยายตัว ขึ้นรอยละ 

1.83 ปี พ.ศ. 2556 เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการขยายตัวขึ้นรอยละ 8.71 ปี พ.ศ. 2557 เกิดการเปลี่ยนแปลง

โดยการขยายตัวขึ้นรอยละ 4.43 ปี พ.ศ. 2558 เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการขยายตัวขึ้น  รอยละ 10.56และ

แนวโนมการสงออกปี 2559 ยังคงมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงใหเห็นวามูลคาการสงออกอัญ

มณีและเครื่องประดับของประเทศไทยมีผลตอการคาและการสงออกของไทยสูงอยางมาก(กระทรวงพาณิชยแ. 

สถิติ มู ลค าการส งออกอัญมณีและ เครื่ องประดับของ ไทยในตลาดฮองกง . Online.  แหล งที่ มา : 

:http://www.moc.go.th. วันที่ 23 กันยายน 2559.) 

 

ตารางท่ี 1  การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ  

         (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. มูลค่าการส่งออก อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
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2550 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

211,559.30 

232,479.80 

251,830.10 

254,423.00 

248,999.80 

253,547.40 

275,629.30 

287,847.90 

318,255.50 

- 

9.89 

8.32 

1.03 

-2.13 

1.83 

8.71 

4.43 

10.56 

 

ที่มา : กรมศุลกากร (2558) 

 สําหรับการคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยกับฮองกงนั้น จัดไดวาเปๅนตลาดสงออกที่สําคัญของ
ประเทศไทยเพราะเปๅนตลาดสงออกเปๅนอันดับแรกของการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับทั้งหมด แต
ปใจจุบันเกิดการแขงขันอยางมากเพราะสวิตเซอรแแลนดแ จีน และสหรัฐอเมริกา เปๅนประเทศคูคาที่สําคัญตลาด
สงออกท่ีสําคัญของประเทศไทย 5 อันดับแรก ปรากฏตามตารางที่ 2 พบวา ฮองกง เปๅนประเทศที่ไทยสงออก
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับมากที่สุด รองลงมาเปๅน สวิตเซอรแแลนดแ  จีน สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 
(สถิติกรมการสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยแปี 2558) สวนตลาดนําเขา ตามตารางที่ 3 พบวา ประเทศ
ผูนําเขาสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก เยอรมน ีญี่ปุุน เบลเยี่ยม สหรัฐอาหรับเอมิเรตสแ และอินเดีย(สถิติศุลกากรปี 
2558)  ซึ่งการที่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีทั้งการสงออกและการนําเขาดวย สะทอนการผลิต
เปๅนแบบเครือขายการผลิตระหวางประเทศ ซึ่งหมายความวา การผลิตสินคาทุกอยางไมไดเกิดขึ้นในประเทศ
เดียว แตมีการกระจายการผลิตในประเทศตางๆ ดวย  

ตารางท่ี 2  ตลาดส่งออก 5 อันดับแรกของประเทศไทย 

          (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 
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1. ฮองกง 

2. สวิตเซอรแแลนดแ 

3. จีน 

4. สหรัฐอเมริกา 

5. ออสเตรเลีย 

25,423.00 

11,830.10 

4,774.80 

9,203.80 

5,767.20 

23,547.40 

14,999.80 

4,605.10 

9,366.80 

5,214.30 

25,629.30 

14,699.30 

5,522.80 

10,310.00 

4,906.00 

28,847.90 

7,688.60 

14,559.30 

11,968.80 

5,344.50 

38,255.50 

14,930.70 

14,240.10 

10,955.00 

6,635.40 

ที่มา : กรมการสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยแ (2558) 

 

ตารางท่ี 3   ตลาดน าเข้า 5 อันดับแรกของประเทศไทย 

          (หนวย: ลานบาท) 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 

1. เยอรมนี 

2. ญี่ปุุน 

3. เบลเยี่ยม 

4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตสแ 

5. อินเดีย 

3,748.80 

3,688.10 

2,728.00 

372.60 

5.40 

4,388.10 

3,875.20 

9,171.60 

619.80 

2,373.40 

5,502.00 

4,239.70 

15,175.50 

597.90 

2,424.30 

6,478.50 

4,494.10 

2,888.50 

1,656.80 

2,550.50 

6,304.20 

5,130.80 

4,818.40 

3,172.10 

2,769.10 

 
ที่มา : กรมศุลกากร (2558)  

 เมื่อเปรียบเทียบการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ ในปี พ.ศ.2554-2558 และการนําเขา                 
อัญมณีและเครื่องประดับของไทย ในปี พ.ศ.2554-2558 พบวา ในชวงปีดังกลาวประเทศไทยมีมูลคาการ
สงออกของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มากกวานําเขาจากตางประเทศ ซึ่งแสดงวาประเทศไทย  มี
ดุลการคาเกินดุลในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การเกินดุลจะนํามาซึ่งการไหลเขาของ  เงินตรา
ตางประเทศ ทําใหปริมาณเงินของประเทศเพ่ิมขึ้น เปๅนการเพ่ิมความมั่นคงใหกับเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น
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กลาวไดวาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเปๅนอุตสาหกรรมหลักที่นํารายไดเขาประเทศซึ่งมี
ความสําคัญตอภาคเศรษฐกิจของไทย (กรมศุลกากร ,2558) 

สภาวการณแของการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยตั้งแตในอดีตจนถึงปใจจุบันมี
แนวโนมที่มีการขยายตัวสูงขึ้นซึ่งมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย แตกระนั้นในปใจจุบันก็ยังมีวิกฤตทางภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติรวมถึงจากวิกฤตการณแทางการเมืองในปีที่ผานมา ทําใหประเทศไทยไดรับความเชื่อถือจาก นัก
ลงทุนชาวตางชาตินอยลง ทําใหผูผลิตตองปรับแผนการทําตลาดในประเทศและตางประเทศใหมากขึ้น  และใน
ระยะยาวเมือ่มีการขยายกําลังการผลิตอาจมีขอจํากัดในดานของแรงงานที่ไมเพียงพอ และมีการ นําเทคโนโลยี
ใหมๆ เขามาใชในกระบวนการผลิต ผูผลิตจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการผลิต และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันเพ่ือพัฒนาสินคาใหเปๅนไปตามมาตรฐานสากล เนื่องจากประเทศฮองกง เปๅน
ประเทศผูนําเขาอันดับหนึ่งดานอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ดังนั้น การสงออกอัญมณีและ
เครื่องประดับ จึงเปๅนเรื่องที่นาสนใจและควรจะศึกษาถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการสงออกอัญมณีและ
เครื่องประดับ และใหความสําคัญกับการศึกษาถึงสถานการณแการการสงออกไปยังตลาดของประเทศฮองกง ที่
เปๅนผูนําเขาสูงสุดของประเทศไทยติดตอกันมาหลายปี รวมทั้งปใจจัยที่มีผลตออุปสงคแการสงออกของการ
สงออกอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ือใหทราบถึงทิศทางและสามารถปรับปรุงพัฒนาศักยภาพในการสงออกเพ่ือ
เปๅนแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

วิธีการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 โดยการเก็บขอมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลารายปี  ตั วแปรการส งออกหรือมูลคาการส งออก                        
อัญมณีและเครื่องประดับไปฮองกง ผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศของฮองกง และอัตราแลกเปลี่ยน  เงิน
ตางประเทศ (บาทตอดอลลารแสหรัฐ) จากเว็บไซคแ www.UNCTAD.org กรมศุลกากร และธนาคาร แหงประเทศไทย
รายปีตั้งแต พ.ศ.2544 – 2558 รวม 15 ปี เพ่ือวิเคราะหแปใจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอการสงออกอัญ
มณีและเครื่องประดับของไทยไปฮองกง อีกทั้งยังเก็บขอมูลจากเอกสารวิชาการและฐานขอมูลออนไลนแ เพ่ือ
ศึกษาสถานการณแอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิธีการวิเคราะหแขอมูลประกอบดวย การวิเคราะหแเชิงพรรณนา (descriptive analysis)                       
เพ่ือศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรมโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ เปๅนตน และการวิเคราะหแ                  
เชิงปริมาณ (quantitative analysis) เพ่ือศึกษาปใจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอการสงออก                        
อัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปฮองกง โดยใชแบบจําลองเศรษฐมิติประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวย
แบบจําลองสมการถดถอยเชิงซอน (multiple regression) โดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (ordinary least 
square) 
ตัวแปรและสมมติฐานการศึกษา  

http://www.unctad.org/
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก ผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ                
ของฮองกง (GDP) และอัตราแลกเปลี่ยน (EXC) ตัวแปรตาม คือ การสงออกอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของประเทศไทยไปยังประเทศฮองกง (EX) โดยมีสมมติฐาน คือ ผลิตภัณฑแมวลรวม
ภายในประเทศของฮองกง (GDP) มีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ
กลาวคือ ถาผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้น (ลดลง) จะทําใหการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทยไปฮองกงเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศสะทอนอุปสงคแอํานาจซื้อ       
โดยภาพรวมของประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน (EXC) ระหวางดอลลารแสหรัฐและบาท มีความสัมพันธแใน
ทิศทางเดียวกันกับการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งนี้เพราะถาอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น ทําใหคาเงิน
บาทออนคาลง ทําใหราคาสินคาสงออกถูกลง สงผลใหการสงออกเพ่ิมข้ึน  
แนวคิดทฤษฎี            

 ตามทฤษฎีของอุปสงคแ พบวา ปใจจัยที่กําหนดอุปสงคแหรือความตองการซื้อขึ้นอยูกับราคาสินคา 

รายไดของผูบริโภค และราคาสินคาอ่ืนที่เกี่ยวของ ดังนั้นการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะสงออกสินคาไดมาก

นอยแคไหน ยอมขึ้นอยูกับรายไดของประชาชนในประเทศ หรือภาพรวมศักยภาพการเจริญเติบโต ทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งสะทอนโดยใชตัวแปรผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ และขึ้นอยูกับราคาสินคาสงออก 

โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเปๅนตัวแปรที่มีความผันผวนที่ทําใหราคาสินคาสงออกผันผวนเชนกัน สวนราคา

สินคาท่ีเกีย่วของนั้นขึ้นอยูกับวาเปๅนสินคาท่ีใชทดแทนกันหรือสินคาที่ใชรวมกัน สําหรับทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุ

ของการคาระหวางประเทศมีหลายทฤษฎีตั้งแตทฤษฎีความไดเปรียบโดยเด็ดขาดของ Adam Smith ซึ่งมี

ขอสรุปวา การคาระหวางประเทศเกิดเมื่อประเทศมีความไดเปรียบ ดานตนทุนโดยสมบูรณแ ขณะที่ทฤษฎีการ

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของ David Ricardo ใหความสําคัญกับความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ นอกจากนี้ก็

มีทฤษฎีของเฮคเชอรแ – โอลินหแที่ มีขอสรุปวา การที่แตละประเทศมีความแตกตางดานความอุดมสมบูรณแของ

ปใจจัยการผลิต ซึ่งสงผลตอความไดเปรียบดานตนทุน เปๅนสาเหตุที่ทําใหเกิดการคาระหวางประเทศ  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาพบวา ปใจจัยหรือตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่กําหนดอุปสงคแ               
การสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ โดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS)  ไดแก ผลิตภัณฑแมวลรวม
ภายในประเทศของฮองกง อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฮองกง ดัชนีคาเงินบาทที่แทจริง ซึ่ง
ปรากฏในการศึกษา สมชาย โอฬาริกเดช (2535) วิจิตรตรา เกิดพิกุล (2540)  วันวิสา สุขประเสริฐ (2555) ได
นําตัวแปรอัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคา เขามาวิเคราะหแรวมดวย ผลการศึกษาสวนใหญเปๅนไปตามสมมติฐานที่
กําหนดไว กลาวคือ อุปสงคแการสงออกขึ้นอยูกับผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศและมีความสัมพันธแ         
ในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังขึ้นอยูกับกับอัตราแลกเปลี่ยนและมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกัน สวนดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและราคามีทั้งสอดคลองและไมสอดคลองกับสมมติฐานขึ้นอยูกับแตละประเทศที่ไทย
สงออก ซึ่งปรากฎในการศึกษาของ วันวิสา สุขประเสริฐ (2555) 
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ผลและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยสมการการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปฮองกง ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด  

(OLS) ไดคาสัมประสิทธิ์ ดังนี้ 
  log(Ex)     =      35260.45  + 3.03440log(GDP) -  3.1737log(EXC)   

                (3.62290)   (0.720151)  (-6.107058)  

 Adjust R – Squared     =       0.859992 

 ผลการศึกษาพบวา คา Adjust R – Squared เทากับ 0.86 หมายถึง ตัวแปรอิสระในแบบจําลอง
สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือ การสงออกอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยไดรอยละ 90                                       
โดยผลิตภัณฑแมวลรวมของประเทศฮองกง (GDP) มีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกับการสงออก กลาวคือ               
ถาผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ิมขึ้น
รอยละ 3.03 ซึ่งเปๅนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว สวนคาสัมประสิทธิ์ของอัตราการแลกเปลี่ยน                    
เงินตราตางประเทศ เทากับ -3.17 หมายความวา ถาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (บาท)  เพ่ิมขึ้น        
รอยละ 1 จะทําใหการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับลดลงรอยละ 3.17 ซึ่งไมเปๅนไปตามสมมติฐานที่
กําหนดไว 

ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธแระหวางผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศของฮองกงกับการ
สงออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเปๅนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว สอดคลองกับการศึกษาของสมชาย 
โอฬาริกเดช (2535) วิจิตรตรา เกิดพิกุล (2540) วันวิสา สุขประเสริฐ (2555) สวนความสัมพันธแระหวางอัตรา
แลกเปลี่ยนและการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับไมสอดคลองกับสมมติฐาน สวนหนึ่งเปๅนเพราะมีขอจํากัด
ดานระยะเวลาหาตัวแปร ทําใหตัวแปรในแบบจําลองนอยไป คนไทยโดยทั่วไปนิยมเลื่อมใสนับถือวาเปๅนของที่
มีคาสูง และเปๅนสิริมงคล นํามาใชประโยชนแทั้งในดานศาสนา และในสถาบันพระมหากษัตริยแ เชน ทําเปๅน
พระพุทธรูปตางๆ ตลอดจนใชประดับเครื่องทรง และที่ประทับ ใชเปๅนเครื่องประดับแสดงถึง ตําแหนง และ
เกียรติยศ เครื่องราชูปโภคในพระราชพิธีสําคัญ เครื่องอิสริยาภรณแ ตลอดจน สิ่งของเครื่องใชของที่เปๅน
บําเหน็จรางวัล เครื่องประดับตางๆของพระราชวงศแ ขุนนาง และขาราชการชั้นสูง ประชาชนโดยทั่วไปทุก
ระดับชั้น ก็สามารถหามาไดตามกําลังฐานะ นอกจาก เพื่อความสวยงาม และความเปๅนสิริมงคลตางๆ แลวก็ยัง
ใชเปๅนหลักทรัพยแที่ถือเปๅนมรดกแกทายาทในวงศแตระกูล เปๅนของกํานัลตอบแทนผูมีน้ําใจชวยเหลือยามที่เคย
ตกทุกขแไดยาก เปๅนของสําหรับหมั้นหมาย เปๅนตน 
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บทสรุป 
การสรางสรรคแสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแในศตวรรษที่ 21 สูองคแกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน 

เปๅนสิ่งที่ผูสอนและผูเรียนจะตองปรับรูปแบบการเรียนและการสอนใหเหมาะสมตามยุคตามสมัย เปๅนผลมา
จากการประยุกตแใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่มีความทันสมัยเพ่ิมขึ้นภายในสถาบันการศึกษา 
(Academia) ทําใหการสื่อสารทางการศึกษาระหวางผูสอนและผูเรียนทําไดสะดวกรวดเร็วโดยเนนผูเรียนเปๅน
ศูนยแกลาง (Child Center) เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) วิธีการเรียนการสอน
แบบออนไลนแที่หลากหลายรวมกันมากยิ่งขึ้นระหวางผูสอนกับผูสอน, ผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน 
เชน เนื้อหาบทเรียน, กรณีศึกษา, วิดีทัศนแ และสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในรายวิชาทางดาน
ทฤษฏีในรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องตน ตามหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) ทําใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนของรายวิชานี้ไดรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น โดยสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแที่สรางสรรคแขึ้นนั้นตองการพัฒนาใหผูเรียนใชงานและเขาถึง
สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแไดงายและสะดวกสบาย ผูเรียนสามารถเขาถึงสื่อการเรียนการสอนไดทุกที่ 
ทุกเวลา โดยการสรางสรรคแสื่อการเรียนการสอนออนไลนแในครั้งนี้ ใชหลักการวงจรคุณภาพของ Deming – 
(PDCA) เขามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนแในรายวิชาดังกลาวนี้ โดยเนนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมใหผูสอนและผู เรียนไดใชทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา รวมทั้งเปๅนชองทางในการสรางสรรคแสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแของผูสอนในศตวรรษที่ 21 
ไดเปๅนอยางดี สงผลถึงการเปๅนองคแกรแหงการเรียนรูไดอยางยั่งยืนตอไป  

คําสําคัญ : การสรางสรรคแสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ, องคแกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน 

Summary 
Creativity for Instruction Medias of E-learning in 21st Century to Learning Organization 

for Sustainable that lecturer and learner have adapted for teaching and learning styles 
properly as E-learning Trend. Result from applying modern Information Technology (IT) in 
education increasingly in Academia that making communication quickly and easily between 
lecturer and learner. Emphasizing learner as Child Center for Knowledge Sharing. Many 
Creativity Methods of  E-learning’s Instruction Medias that are incorporated by lecturer and 
lecturer, lecturer and learner, learner and learner such as  Learning Contents, Case Studies, 
Clip Videos and others. These are related theoretical subjects : Introduction for Hospitality 

mailto:narusorn.m@rmutp.ac.th
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Industry course, Bachelor of Home Economics Program in (Food Service Industry) that has 
changed learner’s mindset for understanding about this learning contents quickly with 
creativity for Instruction Medias of E-learning that have been developed for learner who 
have used and retrieved Instruction Medias of E-learning quickly and easily. Learner can 
retrieve anywhere and anytime for all Instruction Medias of E-learning that are used The 
Deming Cycle – (PDCA) for developing in this Instruction Medias of E-learning course with 
using modern Information Technology (IT) in education for lecturer and learner’s skill 
increasingly. As well as lecturer’s opportunity nicely about Creativity for Instruction Medias 
of E-learning in 21st Century as result to become Learning Organization for Sustainable 
Key words: Creativity for Instruction Medias of E-learnin Learning Organization for Sustainable 

บทน า 
สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) เปๅนการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแ และ

เปๅนสื่อที่มีปฏิสัมพันธแระหวางผูสอนกับผูสอน, ผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน (อาณัติ รัตนถิรกุล, 2558 
: 26) รวมทั้งสามารถใชเปๅนเครื่องมือสําหรับจัดการความรูในรูปแบบการจัดเก็บเปๅนคลังความรูของ
สถาบันการศึกษาเพ่ือมุงสูการเปๅนองคแกรแหงการเรียนรู 

จากปใญหาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม โดยผูสอนและผูเรียนตองเตรียมความพรอม
ตนเองในทุกสัปดาหแกอนการเขาชั้นเรียน เชน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และอุปกรณแในการฝึกปฏิบัติตางๆ 
และตองเขาหองเรียนเพ่ือรับฟใงองคแความรูที่อาจารยแผูสอนไดสรุปเนื้อหาการเรียนการสอนไวตามชั่วโมงการ
เรียนการสอนในแตละสัปดาหแ ซึ่งมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาในการเขาหองเรียนใหตรงกับชวงเวลาที่อาจารยแ
ผูสอนกําหนดเอาไวในตารางสอน ผูเรียนบางคนอาจจะมีปใญหาการเดินทาง หรือปใญหาทางดานอ่ืนๆ ซึ่งทําให
ผูเรียนไมสามารถเขาหองเรียนไดทันตามเวลาที่ผูสอนกําหนดเอาไว และผูเรียนไมสามารถติดตามเนื้อหา
บทเรียนจากผูสอน รวมทั้งการสงงานในรายวิชาตางๆ ที่ยังไมไดใชสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-
learning)  ผูเรียนตองเดินทางมาสงที่หองเรียน หรือโต฿ะทํางานของผูสอนดวยตนเอง รวมทั้งผูเรียนสงงานไว
ในบางครั้งอาจหายไปจากโต฿ะทํางานของผูสอนไมวาจะเปๅนกรณีใดๆ ซึ่งเปๅนสิ่งที่เกิดปใญหามายาวนาน และ
สิ้นเปลืองทรัพยากรโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชกระดาษเพ่ือพิมพแงานสงในแตละรายวิชาที่ผูเรียนไดลงทะเบียน
เรียนไวในภาคการศึกษานั้นๆ  

โดยประเด็นปใญหาในการใชสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) ในรายวิชาอุตสาหกรรม
การบริการเบื้องตนที่กลาวมาขางตนนั้น ผูสอนรายวิชาการอุตสาหกรรมการบริการเบื้องตนไดดําเนินการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การรับรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือในระบบ e-learning ของนักศึกษา
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 2 (ปีการศึกษา 2558) เปๅนการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 85 คน
เกี่ยวกับการรับรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือตางๆ ในสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-
learning) พบวา การสรางสรรคแสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแในศตวรรษที่ 21 โดยการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศและเครื่องมือในสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแตองใชงานงายและสะดวกสบาย  (นฤศร  มังกร
ศิลา, 2559) เปๅนปใจจัยหนึ่งที่ทําใหผูเรียนตองการเขาใชสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) ใน
รายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องตนเพ่ิมขึ้น เชน กระดานสนทนา (Web Board) หองสนทนา (Live 
Chat) เนื้อหาบทเรียน (Learning Content) คําถามทายบท (Quit) วิดีทัศนแ (VDO Clip) และสื่ออ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของกับรายวิชาดังกลาวนี้ และสามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับรายวิชา
อุตสาหกรรมการบริการเบื้องตนบนกระดานสนทนาของรายวิชาในสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-
learning) รวมทั้งผูเรียนสามารถอานเนื้อหาบทเรียนและสงคําถามทายบทเขามาในสื่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนแ (E-learning) และเปิดโอกาสใหผูเรียนไดคนหาความรูเพ่ิมเติมจากประเด็นที่     ชื่นชอบ และนํามา
วิเคราะหแ สังเคราะหแรวมกันภายในหองเรียนเพ่ือใหเกิดมิติที่เกี่ยวของสัมพันธแกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
(Knowledge Sharing) รวมกันภายในหองเรียน ตามประเด็นคําถามท่ีอาจารยแผูสอนไดกําหนดเอาไวในสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) หากผูเรียนยังมีขอสงสัยในรายวิชานี้อยูผูเรียนสามารถสื่อสารผาน
หองสนทนาในรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องตนในสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) ได
ทันที หรือจะใชชองทางสื่อสารแบบออนไลนแที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ สื่อสังคมออนไลนแ (Social Media) 
ในรูปแบบตางๆ  เชน เฟสบุ฿ค (Facebook) เปๅนตน 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรแไดใหการสนับสนุนในเรื่อง
การใชสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูระบบการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 อยางเปๅนอิสระโดยเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยางจริงจัง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและ
สรางสรรคแสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแไดอยางตอเนื่อง โดยผูสอนและผูเรียนจะไดรับประโยชนแจากสื่อ
การเรียนการสอนแบบออนไลนแ  (E-learning) ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  (Life Long 
Learning) และพรอมสูการเปๅนองคแกรแหงการเรียนรูไดอยางยั่งยืนตอไป  

วิธีการด าเนินงาน 
การดําเนินการสรางสรรคแสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) ไดประยุกตแใชหลักการ 

PDCA ของ Deming มากําหนดเปๅนวิธีการดําเนินการ ดังนี้ คือ 

1. การวางแผน (Plan) ผูสอนกําหนดแผนการสอนเพ่ือเปๅนแนวทางสําหรับการสรางสรรคแสื่อ
การเรียนการสอนแบบออนไลนแที่ชัดเจน โดยตองการกระตุนความคิดสรางสรรคแ (Creativity) ใหผูสอนและ
ผูเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) รวมกันและตอยอดความรูจากรายวิชาอุตสาหกรรม
การบริการเบื้องตน สงเสริมใหผูเรียนคิดเปๅน ทําเปๅน สรางสรรคแผลงานใหกับอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
และในอุตสาหกรรมการบริการอ่ืนๆ ไดตอไปในอนาคต เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดย
ตองการใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหแ สังเคราะหแได และผูสอนไดดําเนินการจัดเตรียมโปรแกรมสรางสรรคแ
แผนผังความคิด (Mind Map) เอาไวใหผูเรียนในคําถามทายบทของทุกหนวยเรียน พรอมทั้งกําหนด
วัตถุประสงคแในการสรางรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องตน เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษาบทเรียนไดทุกที่ 
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ทุกเวลา (Anywhere Anytime), กําหนดใหมีชองทางการติดตอกับอาจารยแผูสอนโดยตรงเพ่ิมขึ้นอีกชองทาง
หนึ่ง, กําหนดใหมีชองทางการสงงาน คําถามทายบท ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น , กําหนดใหมีชองทางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในกระดานสนทนารายวิชา และกําหนดใหผูเรียนตองทําขอสอบออนไลนแกอน
บทเรียน (Pre-test) เพ่ือวัดระดับการเรียนรูกอนเรียน และขอสอบออนไลนแหลังเรียน (Post-test) เพ่ือ
ทบทวนความรูกอนสอบปลายภาค โดยผูสอนจัดเตรียมแผนการสอนที่มีสาระการเรียนรูและทักษะความรูที่
จําเปๅนตอการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนไวใน มคอ. 3 รายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องตน 

2. ปฏิบัติการ (Do) เมื่อดําเนินการวางแผนเรียบรอยแลว ก็ถึงเวลาสําหรับเตรียมความพรอมที่
จะลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย และวัตถุประสงคแที่ผูสอนไดกําหนดเอาไว โดย
เริ่มจากการเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
ชั้นปีที่ 2 ที่เปๅนผูเรียนใหเกิดรับรูและพรอมปฏิบัติตามวิธีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หรือการ
ใชสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ    (E-learning) ตามขั้นตอนพ้ืนฐานการใชเครื่องมือตางๆ ในคูมือที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชมงคลพระนครไดกําหนดเอาไว ซึ่งเปๅนขั้นตอนกระบวนการที่จําเปๅนตอการ
เรียนรูในสัปดาหแที่ 1 ของรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องตนสําหรับทุกปีการศึกษา โดยใหผูเรียนทราบ
ถึงวิธีการใชงานงาย (User Friendly for E-learning) และปฏิบัติตามในทุกขั้นตอนไดอยางถูกตอง (Walasek, 
T.A., Kucharczyk, Z. & Morawska-Walasek, D., 2011) เชน วิธีการเขาดูเนื้อหาบทเรียน, การเขาไปสง
งานในระบบ และการสอบถามขอสงสัยตางๆ ผานหองสนทนาออนไลนแ หรือกระดานสนทนา เปๅนตน รวมทั้ง
ผูสอนกับผูสอน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู และดําเนินการสอนรวมกันไดภายในสื่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนแ (E-learning) ผานชองทางสื่อสังคมออนไลนแได เชน การใชเฟสบุ฿คไลฟ (Facebook Live) หรือ
บันทึกวิดีทัศนแลวงหนากอนการสอนเพ่ือการถายทอดองคแความรูที่จําเปๅนสําหรับการเรียนรูในหนวยเรียนนั้นๆ 
หรือระหวางรายวิชาไดทันที เพ่ิมความสะดวกใหกับผูสอนและผูสอนรวมในกรณีที่ติดภารกิจตางๆ 

3. ตรวจสอบ (Check) หลังจากที่ผูเรียนไดผานขั้นตอนการเรียนรูในรายวิชาอุตสาหกรรมการ
บริการเบื้องตนตามที่ผูสอนไดกําหนดแผนการสอนไวใน มคอ. 3 เนนการตรวจสอบการใชทักษะที่จําเปๅน 5 
ดานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดเอาไว ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม, ดานความรู, 
ดานทักษะทางปใญญา, ดานทักษะความสัมพันธแระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการ
วิเคราะหแเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปๅนตน ผูสอนไดนํามาประเมินทักษะทางดาน
ตางๆ ดวยวิธีการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนภายในชั้นเรียน และวิธีการอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับการประเมิน
คุณลักษณะที่สําคัญของผูเรียนเพ่ือมุงสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในก าร
ปรับปรุงวิธีการการเรียนการสอนในแบบออนไลนแในครั้งตอไป โดยเนนการตรวจสอบทางดานทักษะวิเคราะหแ
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปๅนหลัก โดยสังเกตวิธีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูเรียนเพ่ือการสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวของกับรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องตน และการใชสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลนแ          (E-learning) วิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องตนตามที่ผูสอนไดกําหนด
วิธีการเรียนรูไว ดังนี้ คือ  
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3.1 ประเมินผลการเขาถึงสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) ของผูเรียนในแต
ละสัปดาหแ  

3.2 ประเมินผลผูเรียนเกี่ยวกับความตรงตอเวลาในการสงงาน และหัวขอรายงาน วิดีโอตางๆ 
ตามท่ีกําหนดในสื่อในแตละสัปดาหแ  

3.3 ประเมินผลผู เรียนเกี่ยวกับความสามารถในการคิดสรางสรรคแ การคิดวิเคราะหแ 
สังเคราะหแจากการตอบคําถามในกระดานสนทนา , หองสนทนาออนไลนแ และคําถาม
ทายบทแบบออนไลนแของผูเรียนแตละคน 

3.4 ประเมินผลสื่อการเรียนการสอนออนไลนแโดยผูเรียน ในรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
อาหารในทุกปีการศึกษาผานทางแบบประเมินผลสื่อการเรียนการสอนออนไลนแใน 
Google Form ที่ผูสอนไดจัดเตรียมไว 

4. ปรับปรุง (Act) ขั้นตอนนี้ถือเปๅนขั้นตอนที่สําคัญเพ่ือนําผลการดําเนินการมาพิจารณา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแผานสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-
learning)  ในรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องตนในปีการศึกษาตอไป ดวยวิธีการปรับเปลี่ยนตําแหนง
การใชเครื่องมือ หรือ สรางหัวขอเนื้อหาบทเรียน คําถามทายบท หัวขอสงงานตางๆ ใหสามารถเขาถึงไดงาย
ยิ่งขึ้น ดวยความสามารถของสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) แบบ Moodle ที่สามารถ
โยกยายหัวขอตางๆ เรียงลําดับความสําคัญใหสามารถเขาถึงไดงาย สงผลดีตอการใชงานของผูสอนและผูเรียน
เพ่ือใหเกิดการรับรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูผานสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) เพ่ิมขึ้น และเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดย
ผูสอนจะนําผลการดําเนินการการใชสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) ในแตละปีการศึกษา 
นํามาเก็บรวบรวมเอาไวเปๅนขอมูลสถิติการเขาใชงานมาปรับปรุง เพ่ือพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนแ (E-learning) ในปีการศึกษาตอไป 

         

ภาพที่ 1 แผนผังความคิดวิธีการดําเนินการสรางสรรคแสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ  
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(E-learning) รายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องตน 

 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

 1. ด้านความรู้ ผูเรียนไดรับความรูจากรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องตนในทุกมิติ ทั้งการ
วิเคราะหแและสังเคราะหแประเด็นความรู, กรณีศึกษา และสื่ออ่ืนๆ ที่ทําใหผูเรียนรูจักแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นได
อยางถูกตองตามหลักการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการตอไป  

2. ด้านการปฏิบัติ ผูเรียนไดเพ่ิมพูนทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สามารถรับรู
การใชเครื่องมือในสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) ไดเปๅนอยางดี เพ่ือนําเอาความรูไปตอยอด
สูการประยุกตแใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ผูสอนสามารถนําผลการเขาถึงสื่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนแ (E-learning) ของผูเรียนจากระบบ Learning Management System ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (LMS RMUTP) ในแตละปีการศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) ระหวาง
ผูสอนกับผูสอนได และผูสอนสามารถนําผลจากการวิจัย เรื่อง การรับรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือในสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) มาใชในการวิเคราะหแผลการเรียนการสอน เพ่ือ
ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสรางสรรคแสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
เบื้องตนใหเหมาะสมกับผูเรียนตอไป  

ปัจจัยความส าเร็จ  
1. การสรางลักษณะการใชงานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปๅนสําคัญ (Child Center) พรอมทั้ง

เปๅนการฝึกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใหกับผูเรียน จากการประยุกตแใชสื่อการเรียนการ
สอนแบบออนไลนแ (E-learning) หรือ Learning Management System ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (LMS RMUTP) เพ่ือมุงสูการเปๅนองคแกรแหงการเรียนรู 

2. ผูสอนไดรับการสงเสริมจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตรแ เพ่ือการสรางสรรคแสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) และเตรียมความพรอมเขาสู
รูปแบบการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยางเปๅนอิสระ เพ่ือมุงสูการเปๅนองคแกรแหงการเรียนรู 

ปัญหา อุปสรรค 

1. ระดับการรับรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาของผูสอนและ
ผูเรียนแตละรายวิชามีความแตกตางกัน สงผลตอการสรางสรรคแสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-
learning) ที่ตองปรับเปลี่ยนใหตรงตามความตองการของผูสอนและผูเรียน 

แนวทางแก้ไข 
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1. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคแความรูทางดานการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง สถาบันการศึกษา ระดับ
สาขาวิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย จะตองมีสวนรวมในการสรางการรับรูการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาใหกับผูสอนและผูเรียน โดยวิธีการจัดฝึกอบรม หรือจัดทําเปๅนคูมือในการสรางสรรคแ
สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) ตอไป 

 

 

ภาพที ่2 ผูไดรับรางวัลและมีผลงานดานการพัฒนาการสอนดานสื่อการสอนดีเดน  ประจําปี 
๒๕๕๘ ในวันครบรอบ ๑๑ ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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ภาพที ่3 แผนผังความคิด (Mind Map) ของผูเรียนที่ไดเรียนรูจากสื่อการเรียนการสอนออนไลนแ 

(E-learning) รายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องตน 

สรุป 
 การสรางสรรคแสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ (E-learning) ในครั้งนี้ ทําใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติที่ดี 
1.1 แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับสถาบันการศึกษา 

เพ่ือสรางแนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบัติงานดานการผลิตบัณฑิต (การพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนแบบออนไลนแ) ใหเปๅนแบบอยางความสําเร็จสําหรับการสรางสรรคแสื่อการเรียนการสอนออนไลนแ (E-
learning) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ผูสอนสังกัดไดจนกลายเปๅนองคแกรแหงการ
เรียนรูไดอยางยั่งยืนตอไป รวมทั้งเปๅนการมุงสูการเปๅนมหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital University) อยางเต็ม
รูปแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอีกดวย 

1.2 แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับผูสอนและผูเรียน 
ผลจากการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) ระหวางผูสอนกับ

ผูสอน และการเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) ของผูเรียนผานสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ 
จนเกิดเปๅนแนวปฏิบัติที่ดีสงผลใหเกิดการเรียนรูในรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องตนอยางตอเนื่อง  
รวมทั้งผูสอนและผูเรียนสามารถวิเคราะหแ สังเคราะหแ และนําไปตอยอดจนกลายเปๅนองคแความรูใหมทางดาน
อุตสาหกรรมการบริการตอไปในอนาคต 

2. ความทาทายในอนาคตสําหรับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนแ 
มุงเนนการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันของผูสอนกับผูสอน, ผูสอนกับ

ผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียนผานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชเครื่องมือการจัดการความรูที่หลากหลาย
เพ่ิมข้ึนทุกชองทาง เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูผานสื่อการเรียนการสอนออนไลนแ (E-learning) ของผูสอน
และผูเรียนไปพรอมๆ กันจนกลายเปๅนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) สงผลดีตอการเปๅนองคแกร
แหงการเรียนรูตอไปในอนาคต 
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นมแพะกับการจัดการความรู้แบบครบวงจร 
Goat Milk with a Completely Knowledge Management 
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บทสรุป 
 กลุมชุมชนเกษตรกรที่ตําบลปากกราน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาประมาณ 30 
ครัวเรือน มีอาชีพเลี้ยงแพะนม ผลิตน้ํานมแพะดิบไดประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัมตอวัน  เดิมใชวิธีตมน้ํานมขาย
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กันเองในหมูบาน  เมื่อเหลือก็นําไปเปๅนอาหารลูกแพะ ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมไมมากนัก  ตอมาทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการอาหาร ไดนําองคแ
ความรูดานการจัดการโรงแปรรูป  การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํานมแพะทั้งที่เปๅนอาหารและไมใช
อาหาร  จนกระทั่งโรงเรือนแปรรูปน้ํานมแพะไดการรับรอง GMP   สามารถผลิตผลิตภัณฑแนมแพะพาสเจอไรซแ
ที่ไดรับเลขทะเบียนอาหาร   ผลิตภัณฑแสบูและโลชั่นนมแพะ  เกษตรกรสามารถนําผลิตภัณฑแไปจําหนายไดดี
ในกิจกรรมของจังหวัดและของหนวยงานราชการ  นอกจากนี้ยังไดขยายการผลิตผลิตภัณฑแเปๅนประเภทนม
แพะเสตอริไลซแบรรจุกระปองจําหนายสําหรับสัตวแเลี้ยง ซึ่งทําใหเกษตรกรมีชองทางในการจําหนายน้ํานมดิบ
มากขึ้น  มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางยั่งยืน   

ค าส าคัญ  :   นมแพะ  พาสเจอไรซแ  เสตอริไลซแ   

Summary 
 A  farmer community located in  Pakran District  Ampoe Pranakorn Sri Ayutthaya , 
Ayutthaya  province , approximately  30 families , earn  their living by raising dairy goats. 
Thus, the  daily production of goat milk is  approximately 300 Kg. Originally , the milk was 
processed  by boiling and bottling in farmers’ kitchens and then locally sold among the 
communities . The rest would be used to feed the young goats. Howerer, the farmers could 
not earn enough income. According to the academic extension program of RMUTSB , the 
food science and technology department provided the knowledge of processing plant 
management , milk processing both for food and non food to the community. Until now, 
the farmers could have GMP processing plant to produce pasteurized goat milk that is 
registered by the Ministry of Public Health The goat milk soap and lotion for cosmetic 
products  were also produced and widely distributed in the provincial area and in any public 
events. Apart from this, canned goat milk is also produced for pets and extensively 
distributed through the social media channel . This could help the farmers to sell more goat 
milk that could lead to gain  more sustainable income. 

Key words: goat milk,  pasteurization, sterilization 
 

บทน า 
กลุมชุมชนเกษตรกรที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในพ้ืนที่ตําบล ปากกราน 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา และพ้ืนที่อ่ืนๆอีกเล็กนอย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนใหญมีอาชีพเลี้ยงแพะ
นมซึ่งมีผลผลิตนมแพะโดยเฉลี่ยประมาณ  300 กิโลกรัมตอวัน ทางกลุมเกษตรกรไดรวมตัวกันตั้งกลุมชื่อกลุม
สหกรณแปศุสัตวแพระนครศรีอยุธยา จํากัด เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวแรองรับมาตรฐานฮา
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ลาล ตามแผนยุทธศาสตรแจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สําหรับนมแพะซึ่งเปๅนผลผลิตจากโครงการสงเสริมการ
เลี้ยงแพะนม  มีสมาชิกกลุมประมาณ  30  ครัวเรือน ผลิตนมแพะบรรจุถุงซึ่งเดิมใชวิธีตมนมในครัวเรือนแลว
บรรจุถุงจําหนายกันเองในทองถิ่น  ซึ่งมักจะประสบปใญหาเรื่องผลิตภัณฑแไมไดมาตรฐานและไมถูกสุขลักษณะ
และเหลือจากการจําหนายเปๅนจํานวนมากในฤดูกาลที่แพะใหผลผลิตนมสูง ตองนํามาเปๅนอาหารใหลูกแพะ
ตอไป ตอมาในปีงบประมาณ 2552 ทางกลุมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากปศุสัตวแจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  สรางโรงนมพาสเจอไรซแที่มีกําลังผลิต  200  กิโลกรัมตอชั่วโมง  ตัวอาคารโรงนมได
กอสรางเสร็จและสงมอบใหกับทางสหกรณแ ฯ ในเดือนมีนาคม 2554 แตอุปกรณแและการวางผังการผลิตตางๆ
ภายในโรงนมยังไมไดเกณฑแ GMP ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ทําใหยังผลิตจําหนายทั่วไปใน
ทองตลาดไมไดและสมาชิกกลุมยังขาดความรูความเขาใจในการดําเนินการเพ่ือใหไดผลิตภัณฑแนมพาสเจอไรซแที่
มีเลขทะเบียนอาหารหรือเครื่องหมาย อย. ตามมาตรฐานกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข  ในการนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรแการอาหารซึ่งเปๅนสถาบันการศึกษาใน
ทองถิ่น มีองคแความรูดานการแปรรูปอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยอาหาร ฯ และมี
หองปฏิบัติการในการวิเคราะหแคุณภาพอาหารทั้งทางเคมีและจุลินทรียแ  ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีพันธกิจใน
ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยเฉพาะกับกลุมเกษตรกรในทองถิ่น เพ่ือเปๅนการสนับสนุนกลุมเกษตรกร
ในพ้ืนที่ใหไดแปรรูปผลิตภัณฑแที่ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย และใหสามารถใชประโยชนแและเพ่ิมมูลคา
น้ํานมแพะดิบของเกษตรกรใหมากขึ้น ซึ่งจะเปๅนการสรางรายไดใหเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในทองถิ่นไดอยาง
ยั่งยืนจึงไดนําองคแความรูตางๆท่ีเกี่ยวของมาถายทอดใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงแพะนม 
 

วิธีการด าเนินงาน   

1. ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม 
พบวาเกษตรกรผูเลี้ยงแพะนมมีอายุเฉลี่ย   57  ปี เปๅนเพศชายรอยละ 90 ระดับการศึกษาที่

มีจํานวนมากที่สุดคือระดับประถม  มีรายไดตอเดือนโดยเฉลี่ย 8,000-9,000 บาท  รายไดที่เพ่ิมขึ้นจากการเลี้ยง
แพะอยูที่ประมาณ 3,000 บาทตอเดือน  ความรูเรื่องการเลี้ยงแพะไดจากการสอบถามผูมีประสบการณแ   จาก
เจาหนาที่ปศุสัตวแ  จากการศึกษาดวยตนเองจากเอกสารสิ่งพิมพแ และจากกลุมเครือขายผูเลี้ยงแพะ  แรงงานที่ใช
เลี้ยงเปๅนแรงงานในครอบครัว 

ปใญหาที่พบ : เกษตรกรขาดพอพันธุแ แมพันธุแ ที่ใหน้ํานมสูง  อาหารแพะสวนใหญยังตองซื้อ
แบบสําเร็จรูปทําใหตนทุนสูง  ตองการการเรียนรูวิธีการผสมอาหารเองและใชวัตถุดิบในทองถิ่น  ตองการการ
เรียนรูวิธีการแปรรูปน้ํานมเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

2. การจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเกษตรกร  และสอบถามความตองการดานการบริการ

วิชาการ  จึงดําเนินการโดยถายทอดองคแความรูใหกับกลุมเกษตรกรอยางตอเนื่องรวมเปๅนระยะเวลา 4 ปี ซึ่งทํา
ใหเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน ชวยใหเกษตรกรมีชองทางเพ่ิมรายไดไดอยางยั่งยืน 
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2.1 ในปีงบประมาณ  2556 
2.1.1 จัดการอบรมรมวิธีการเลี้ยงแพะอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยวิทยากรจาก

สาขาสัตวศาสตรแ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  โดยมีหัวขอที่อบรมในเรื่องของ
สถานการณแการเลี้ยงแพะในประเทศไทย  ขอดีของการเลี้ยงแพะ ปใจจัยในการเลี้ยงใหประสบความสําเร็จ  การ
ผสมพันธแและการปรับปรุงพันธแ   การจัดการโรงเรือน  โรคและการสุขาภิบาล  และแนวโนมดานการตลาดของ
ผลิตภัณฑแจากแพะ 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 ถายทอดองคแความรูดานการดําเนินงานปรับปรุงโรงเรือนแปรรูปน้ํานมแพะเพ่ือใหได
มาตรฐาน GMP  และรวมกับสมาชิกกลุมฯ ในการปรับปรุงโรงเรือน เนื่องจากอาคารโรงเรือนไดถูกทิ้งไวนาน จึง
ทําการซอมแซม ปรับปรุงภายในใหไดตามเกณฑแ GMP และสามารถดําเนินการผลิตไดอยางถูกสุขลักษณะ  
จนกระทั่งโรงแปรรูปไดรับอนุญาตใหเปๅนสถานที่ผลิตอาหารที่ถูกตองตามเกณฑแ  GMP  และผลิตผลิตภัณฑแนม
แพะพาสเจอไรซแที่มีเลขทะเบียนอาหาร 

 

 

 

 

2. 2   ในปีงบประมาณ  2557 

 2.2.1  จัดการอบรมถายทอดองคแความรูในการผลิตอาหารแพะดวยตนเอง  โดย
วิทยากรจากสาขาสัตวศาสตรแ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เนื่องจากเกษตรกรมีปใญหา
ในการซื้ออาหารแพะสําเร็จรูป ทําใหตนทุนในการผลิตสูง  ดังนั้นในปีงบประมาณ 2557  เกษตรกรตองการการ
เรียนรูถึงเทคโนโลยีการผลิตอาหารแพะดวยตนเอง ซึ่งสามารถผลิตและแจกจายกันภายในกลุม ทําใหลดตนทุน
ในการซื้ออาหารสําเร็จรูป  ดังนั้นจึงจัดใหมีการอบรมดังกลาว 
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2.2.2  จัดอบรมการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํานมแพะ เปๅนไอศกรีมและนม
เปรี้ยวรสตางๆ  และทําเครื่องดื่มสมูทตี้จากนมแพะ  ทําใหเกษตรกรรูจักการแปรรูปนมแพะเปๅนผลิตภัณฑแ
ตางๆที่มีประโยชนแบริโภคในครัวเรือนเอง  ลดการซื้อ  และสามารถทําจําหนายในหมูบานได 

2.2.3  จัดอบรมการถายทอดองคแความรูการทํานมขนหวาน  น้ําสลัด และ

ผลิตภัณฑแเบเกอรี่จากนมแพะ  

 

 2.2.4  รวมกับสมาชิกกลุมฯปรับปรุงสภาพภายนอกโรงแปรรูป  โดยลอมรั้วโรงงาน 
เพ่ือไมใหสัตวแเลี้ยงเขามาบริเวณโรงงาน  เทพ้ืนซีเมนตแหนาโรงงาน ซึ่งเดิมเปๅนพ้ืนดินแฉะ  ทําใหการเขาออก
โรงงานเปๅนไปอยางถูกสุขลักษณะ  และติดตั้งปูายโรงงาน เพ่ือเปๅนการประชาสัมพันธแใหแกผูที่ผานไปมา 
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2.2.5   จัดอบรมเรื่องการตลาดและการจัดจําหนายนมแพะ และผลิตภัณฑแ ใหแก
กลุมเกษตรกรที่เรียนรูเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปเปๅนผลิตภัณฑแตางๆไปแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  ในปีงบประมาณ 2558 

 2.3.1 ประชาสัมพันธแโรงงานและผลิตภัณฑแใน Social  media โดยทําเพจ

โรงงานผลิตนมแพะพาสเจอไรซแ ในเฟสบุค  http://www.facebook.com/โรงงานผลิตนมแพะพาสเจอไรซแ   

 

 

http://www.facebook.com/โรงงานผลิต
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2.3.2 เพ่ิมจํานวนผลิตภัณฑแเครื่องดื่มนมแพะพาสเจอไรซแที่ไดรับเลขทะเบียน
อาหารและเครื่องหมายฮาลาลอีก  4  ผลิตภัณฑแคือเครื่องดื่มนมแพะพาสเจอไรซแรสหวาน   รสกาแฟและรสชอค
โกแลต  และรสสตรอเบอรี่ 

 2.3.3 ถายทอดเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑแจากนมแพะชนิดที่ไมใชอาหาร เชนสบู
นมแพะและโลชั่นนมแพะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4   รวมจัดนิทรรศการการแปรรูปน้ํานมแพะ และนําผลิตภัณฑแจําหนายในงาน
ของกระทรวงมหาดไทยและงานมรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
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2.4  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 ผลิตนมแพะเสตอริไลซแบรรจุกระปองสําหรับสัตวแเลี้ยง  ขนาด ๔๐๐  มล. และ 
๒๐๐ มล. โดยมีภาคเอกชนรับไปจัดจําหนาย  มียอดการผลิตประมาณ ๒000 กระปองตอเดือน ทําใหวัตถุดิบ
นมแพะมีหนทางออกสูตลาดมากขึ้น  เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจําหนายน้ํานมดิบ 

 
 

 

ผลและอภปิรายผลการด าเนินงาน 
 เดิมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงแพะนม รีดนมแลวตมขายกันเองในหมูบาน จากการนําองคแความรูดานการ
เลี้ยงแพะ   การทําอาหารแพะดวยตนเอง  การจัดการโรงงานแปรรูป  การแปรรูปน้ํานมเพ่ือเพ่ิมมูลคาทั้งใน
แบบอาหารและไมใชอาหาร สามารถชวยลดตนทุนการผลิต   และมีวิธีที่จะใชประโยชนแจากนมแพะไดมากขึ้น  
จําหนายวัตถุดิบนมแพะไดราคาดีขึ้น  และแปรรูปไดผลิตภัณฑแที่เพ่ิมมูลคามากขึ้น ทําใหเกษตรกรขยายการ
ผลิตวัตถุดิบน้ํานมไดมากขึ้น มีรายไดเพ่ิมขึ้น  แตอยางไรก็ตามผลิตภัณฑแบางชนิดเชนเครื่องดื่มนมแพะพาส
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เจอไรซแ มีอายุการเก็บสั้น ตองแชเย็นตลอดเวลา การดูแลคอนขางลําบาก ทําใหทําการตลาดไดไมกว างขวาง
เทาที่ควร  การเปลี่ยนมาทํานมแพะบรรจุกระปองสําหรับสัตวแเลี้ยง เปๅนชองทางอีกชองทางหนึ่งที่มีอนาคต 
เนื่องจากผลิตภัณฑแสามารถเก็บไวไดนานในอุณหภูมิปกติ และมีชองทางการทําตลาดสําหรับสัตวแเลี้ยงที่มีความ
ตองการสูง  จึงเปๅนอนาคตที่สดใสอีกทางหนึ่งสําหรับการแปรรูปน้ํานมแพะ 
 

สรุป 
 การแปรรูปน า้นมแพะได้ด าเนินการตอ่เนื่องมาถึงปีที่ 4 โดยจดัการองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรตัง้แตก่ารเลีย้งแพะ

อยา่งถกูต้องตามหลกัวิชาการ การท าอาหารแพะด้วยตนเอง  การจดัการโรงงานแปรรุปตามหลกัเกณฑ์ GMP  การได้รับ

เลขทะเบียนอาหารส าหรับผลติภณัฑ์เคร่ืองดื่มนมแพะพาสเจอไรซ์  การแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์อื่นๆ ทัง้แบบเป็นอาหารและ

ไม่ใช่อาหาร  เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ประชาสมัพนัธ์ทาง Social media  และผลิตเป็นนมแพะบรรจุ

กระป๋องส าหรับตลาดผู้บริโภคที่เป็นสตัว์เลีย้ง  ทัง้หมดนีเ้ป็นการบริการวิชาการที่ใช้การจดัการความรู้อย่างครบวงจร  ซึ่ง

สามารถช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางเพิ่มรายได้ได้อยา่งยัง่ยืน 

บรรณานุกรม 

คูมือ GMP  ผลิตภัณฑแนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน โดยวิธีพาสเจอไรซแ
สําหรับผูประกอบการ  กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข 

ทศพร  นามโฮง ๒๕๕๘   รายงานฉบับสมบูรณแ โครงการหมูบานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี “ หมูบานแปร
รูปน้ํานมแพะ “  ประจําปีงบประมาณ 2558   กระทรวงวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 
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การพัฒนาระบบรายงานผลการประเมิน โดย Google Apps 
Development Assessment Report by Google Apps 

นายนิกร ศรีนวล1 
มนตแธิณี ดุลยแเภรี 1 

1นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

E-mail: Nikorn.sr@rmuti.ac.th, Monthinee.du@rmuti.ac.th 
 

บทสรุป 
 จากการดําเนินงานที่ผานมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบปใญหาในการจัดเก็บเลม
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) พ้ืนที่ในการ
จัดเก็บไมเพียงพอ และยากตอการคนหา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู จึงไดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บเอกสาร
ดังกลาว โดยใชเทคโนโลยี Google Apps มาชวยในการจัดเก็บขอมูลแบบออนไลนแ และพัฒนาระบบรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใหเกิดความสะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งเปๅนขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ
ของผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ค าส าคัญ: ระบบรายงานผลประเมิน รายงานการประเมินตนเอง รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

Summary 
 In the past, Rajamangala University of Technology Isan (RMUTI) found a problems 
consisting of report (Self-Assessment Report: SAR, Check-Assessment Report: CAR) and 
delaying in finding. Therefore, RMUTI uses knowledge management tool: knowledge sharing 
and learning to create good practice for report storage using Google Apps. The result 
demonstrated that Google Apps could be importance tools for online information storage 
and veport system development making decision to make easily and quickly. In addition, 
information on Google Apps will be used for of Chief Executive Officer (CEO). 

Key words:  Assessment Report system,  SAR,  CAR 

บทน า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดบูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เขากับ

ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2008) โดยจัดทําเปๅนคูมือขั้นตอนการทํางาน PM-40 การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและการจัดการความรู ซึ่งกระบวนการกําหนดใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน และ
ระดับหลักสูตร ตองดําเนินการจัดทําและสงเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดเก็บที่งานประกันคุณภาพและประเมินผล เพ่ือเปๅนฐานขอมูลในการวิเคราะหแ

mailto:Nikorn.sr@rmuti.ac.th
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (CEO) จากการ
ดําเนินงานดังกลาวทําใหทราบถึงปใญหา ดังนี้ 

1. เลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แต
ละปีมีจํานวนมาก ทําใหตูเก็บเอกสารไมเพียงพอตอการจัดเก็บเลมรายงาน 

2. การสงเลมรายงานของบางหนวยงานตองใชระยะเวลา เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน มีวิทยาเขตและหนวยงานที่ตั้งตามจังหวัดตางๆ ในภาคอีสาน ไดแก ศูนยแกลาง
นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทรแ วิทยาเขตขอนแกน และวิทยาเขตสกลนคร 

3. การใหบริการขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.อีสาน สําหรับผูบริหาร 
บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย ยังขาดความรวดเร็ว ใชเวลาคอนขางมากในการคนหา 

4. การรายงานขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีความผิดพลาด เนื่องจาก ขาด
กระบวนการทวนสอบขอมูล 
 

วิธีการด าเนินงาน 

 จากปใญหาดังกลาว งานประกันคุณภาพและประเมินผล จึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการนํา
เครื่องมือการจัดการความรู (KM tool) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After action review : AAR) มาชวยใน
การวิเคราะหแหาแนวทางในการแกไขปใญหา ลดขั้นตอน และ พัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมงานประกันคุณภาพและประเมินผล สรุปบทเรียนจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาคนควาจากเว็บไซตแ ชุมชนนักปฏิบัติสูการจัดการความรูในศรรตวรรษที่ 21
ศึกษาคูมือขั้นตอนการทํางาน PM-40 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดการความรู  
ศึกษาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ศึกษาพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวของกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ศึกษากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 
- 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  และประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑแและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ศึกษาเครื่องมือที่จะใชใน
การพัฒนาระบบ เชน Google apps 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมงานประกันคุณภาพและประเมินผล สรุปบทเรียน จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูไดมีการเสนอแนวคิด ใหจัดทําเปๅนระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยการนําเครื่องมือ Google apps มาชวยในการพัฒนาระบบ 

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมงานประกันคุณภาพและประเมินผล เพ่ือพัฒนาระบบรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยเริ่มจากการวิเคราะหแออกแบบการเก็บและการทํางานของ



706 
 

ระบบ ศึกษาการใชงานและการทํางานรวมกันของ Google apps (google site , google sheet , 
google docs , google form , google drive) กําหนดผูใชงานและสิทธิในการใชงานระบบ โดย
กําหนดกลุมผูที่รับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สํานัก สถาบัน การ
จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบ และจัดทําคูมือการใชงานระบบ 

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมผูใชงานระบบ สรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  1) 
หนวยงานศึกษาคูมือการใชงานระบบ 2) แปลงไฟลแเลมรายงานการประเมินตนเอง SAR และ รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สํานัก สถาบัน และ ระดับหลักสูตร เปๅนไฟลแ 
PDF 3) ดําเนินการแนบไฟลแเลมรายงานฯ ในระบบ  4) บันทึกและยืนยันผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 5) งานประกันคุณภาพและประเมินผล นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (CEO) 6) เผยแพรระบบ เพ่ือใหผูบริหาร บุคลากร 
และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดลําดับ 
(Ranking) ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ผลและการอภิปรายผลการด าเนินงาน 

จากการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู พบวา การนํา Google Apps มาเปๅนเครื่องมือในการ
พัฒนาระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทําใหกระบวนการสงรายงานมีความสะดวก 
รวดเร็ว ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีความถูกตองมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยฯ มีนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่ดี ที่เรียกวา “ระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” เพ่ือสนับสนุนงานดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน นอกจากนี้ยังเกิดการเรียนรู
รวมกัน ปใญหา แนวทางการแกไขปใญหา และเทคนิคตางๆ ที่เปๅนประโยชนแตอการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
ใหมีความสมบูรณแ และเกิดประสิทธิภาพในการใชงานมากที่สุด ตลอดจนสงผลใหเกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สํานัก 
สถาบัน และ ระดับหลักสูตร ขอมูลมีความถูกตองมากขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการตรวจสอบและยืนยันผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการกําหนดสิทธิ์ใหหนวยงานสามารถตรวจสอบและยืนยันผลดวยตนเอง 
อีกทั้งยังเปๅนขอมูลในการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (CEO) เปๅน
ฐานขอมูลที่มีความสะดวกตอการศึกษาขอมูลผลการประเมินยอนหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชเปๅน
ฐานขอมูลในการอางอิงตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคแ ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยแประจําและนักวิจัย ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผล
การบริหารงานของคณะ ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ในระดับ
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนสงผลใหเกิดการพัฒนาบุคลากร พัฒนากระบวนการทํางาน ลดขั้นตอนการทํา งาน 
และเกิดการประยุกตแใชงานเครื่องมือที่เรียกวา Google apps บูรณาการกับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อีกท้ังยังเปๅนการลดตนทุนดานงบประมาณ ลดการใชกระดาษ เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานอีกดวย 
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สรุป 

 จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมงานประกันคุณภาพและประเมินผล ทําใหไดแนวปฏิบัติที่ดีใน
การพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดแนวทางจากการศึกษาคูมือ พ.ร.บ. 
ระเบียบ ประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหทราบถึงแนวทางการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพศึกษา ไดแนวทางในการเลือกเครื่องมือที่ชวยในการพัฒนาระบบ (Google Apps) ที่
สามารถใชงานงาย ไมซับซอน ไดแนวการวิเคราะหแออกแบบการเก็บขอมูลและการทํางานของระบบการ
กําหนดสิทธิ์และผูใชงานระบบ เทคนิคการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจดวย google form การจัดทํา
คูมือการใชงานระบบ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมผูใชงานระบบ ไดแนวทางการใชงานระบบ ไดทราบถึง
ปใญหาการคิดคํานวณคะแนน การแนบไฟลแที่มีขนาดเกินกําหนด การบันทึกและการยืนยันผล เกิดความรวมมือ 
ระดมความคิดในการแกไขปใญหาจุดบกพรองของระบบ เพ่ือพัฒนาระบบใหเปๅนแนวปฏิบัติที่ดี สามารถนําผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (CEO) ไดอยางถูกตอง 
และเปๅนขอมูลในการเผยแพรตอสาธารณะชนไดอยางมีประสิทธภาพ 
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การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ: ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ าลองส าหรับนักบัญชีมืออาชีพ  
Hands on Center: Cooperative Learning Centre  

 

เพชรไพรริน   อุปปิง1  โสภิดา   สัมปใตติกร2   วิมลสิริ   มุสิกา2 

ทิพวรรณแ   ศิริมาตร2  และ วิมลใย  เทือกตาถา2 

1ผูชวยศาสตราจารยแ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 2อาจารยแ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

E-mail: phetphrairin_u@hotmail.com, sam_sopida@hotmail.com 
 

บทสรุป 

การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตามอัตลักษณแของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีวัตถุประสงคแ
เพ่ือเสริมสรางทักษะใหนักศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี และบริหารธุรกิจ  โดยใหความสําคัญกับ
วิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปๅนสําคัญ และการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงในสหกรณแจําลอง ทําใหนักศึกษามี
ทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพบัญชีและบริหารธุรกิจ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  เปๅนบัณฑิตพรอมปฏิบัติงาน 
 

ค าส าคัญ: สหกรณแจําลอง  บัณฑิตนักปฏิบัติ 
 

Summary 

Cooperative learning center was the one of Hands on Center of Faculty of Industrial 
and Technology at Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon campus. The 
purpose of the cooperative learning center was to develop student business skill for 
studentincluding accounting skill.  Problems based learning (PBL) encourages students to 
search new knowledge and technology to solve the problems.  It included the knowledge 
gained from cooperative learning center.  Students learned how to work with other people 
happiness. It also learned for private and public responsibility and student could get ready 
to work after learning.  

 

Key words: Cooperative Learning Center,  Hands on  

บทน า 
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตามอัตลักษณแของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีวัตถุประสงคแ

เพ่ือเสริมสรางทักษะใหนักศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ  คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไดใหความสําคัญกับ

mailto:sam_sopida@hotmail.com
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วิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปๅนสําคัญ และการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง (Problems based learning) จึงได
จัดตั้งสหกรณแจําลอง ซึ่งเปๅนศูนยแการเรียนรูทางธุรกิจ อาจารยแประจําโปรแกรมวิชาการบัญชีทุกทานไดรวมกัน
จัดทําตารางเรียน ตารางสอน เพ่ือใหนักศึกษาทุกชั้นปี ไดมีโอกาสเขาฝึกปฏิบัติงานในศูนยแสหกรณแจําลอง  
ศูนยแสหกรณแจําลองมีโครงสรางในการปฏิบัติงาน ดําเนินงานโดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ประกอบดวย
ประธานสหกรณแและรองประธานฝุายตาง ๆ  และมีคูมือการปฏิบัติงาน  โดยมีอาจารยแที่ปรึกษาเปๅนผูให
คําแนะนําปรึกษา  สหกรณแเปิดจําหนายหุนเปๅนประจําทุกปี ใหบริการจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค  
ใหบริการถายเอกสาร และพิมพแงาน  เปิดใหบริการทุกวัน มีการจายเงินปในผลใหกับสมาชิกเปๅนประจําทุกปี   
และมีการมอบทุนการศึกษาแกสมาชิกสหกรณแ   ในแตละวันนักศึกษาไดมีโอกาสฝึกงานในตําแหนงผูจัดการ
สหกรณแ พนักงานขาย พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี    และพนักงานธุรการตาง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2  ทํา
หนาที่พนักงานขาย  และจัดทํารายงานการขายประจําวัน รายงานการนําสงเงิน   นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4  ทํา
หนาที่บันทึกบัญชี จัดทํารายงานทางการเงิน   มีการจัดกิจกรรมการตรวจสอบภายในประจําปี เพ่ือบริหาร
ความเสี่ยงในการดําเนินงานของสหกรณแ และมีการจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตอ
สาธารณชน   มีกิจกรรมการจัดเวรพ่ีสอนนอง  เพ่ือถายทอดความรูจากรุนพ่ี สูรุนนอง  เปๅนประจําทุกวัน  นํา
ความรูในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชี  ไดแก  การบัญชีขั้นตน  ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี การตรวจสอบภายใน การวางแผนและควบคุมทางบัญชี การวิเคราะหแรายงานทางการเงิน และ
การสอบบัญชี  มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมของ
สหกรณแเพ่ือสงเสริมทักษะในการทํางานทุกดาน ไดแก  โครงการรับผิดชอบตอสังคม   (CSR)    ไดแก 
โครงการสหกรณแจําลองจิตอาสาพัฒนาสงเสริมการศึกษา  โครงการมอบทุนการศึกษาแกสมาชิกสหกรณแ  
โครงการ 5 ส.  โครงการขยะรีไซเคิลเพ่ือลดโลกรอน  โครงการสงเสริมขวัญและกําลังใจสมาชิกของสหกรณแใน
วันสําคัญตาง ๆ  รวมทั้งกิจกรรมตอนรับผูมาเยือนสหกรณแท้ังจากในประเทศและตางประเทศ  นอกจากนี้ยังได
มีการติดตามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา และนําผลมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ปใจจัยที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จไดแก ฝุายบริหารของคณะและมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดตั้งศูนยแสหกรณแจําลอง อาจารยแและ
นักศึกษาใหความรวมมือในการสรางแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ทําใหนักศึกษามีทักษะทาง
วิชาชีพบัญชี สามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  
เปๅนบัณฑิตพรอมปฏิบัติงาน 
 

วิธีการด าเนินการ 

ศูนยแการเรียนรูสหกรณแจําลอง เริ่มจัดตั้งในปีการศึกษา 2554 ดําเนินกิจการมาจนถึงปใจจุบัน  ในปี
การศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไดประกาศจัดศูนยแบัณฑิต Hands on โดยสหกรณแจําลองได
ประกาศใหเปๅนศูนยแการเรียนรูทางธุรกิจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี อาจารยแประจําโปรแกรมวิชาการ
บัญชีทุกทานไดรวมกันจัดทําตารางเรียน ตารางสอน เพ่ือใหนักศึกษาทุกชั้นปี ไดมีโอกาสเขาฝึกปฏิบัติงานใน
ศูนยแสหกรณแจําลอง  และใหความรวมมือในกิจกรรมสหกรณแจําลองโดยไมจัดชั่วโมงเรียนซ้ําซอนกับการ
ปฏิบัติงานในศูนยแสหกรณแจําลอง   นักศึกษาไดจัดทําโครงสรางการปฏิบัติงาน ดําเนินงานโดยนักศึกษา
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โปรแกรมวิชาการบัญชี ประกอบดวยประธานสหกรณแและรองประธานฝุายตาง ๆ  และมีคูมือการปฏิบัติงาน  
โดยมีอาจารยแที่ปรึกษาเปๅนผูใหคําแนะนําปรึกษา  สหกรณแเปิดจําหนายหุนเปๅนประจําทุกปี หุนละ 20 บาท  
ใหกับสมาชิกดวยความสมัครใจ  ขั้นต่ํา 5 หุน ๆ  20 บาท รวม 100 บาท สูงสุดไมเกิน 100  หุน ๆ 20 บาท 
รวมไมเกิน 2,000 บาท    สหกรณแใหบริการจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค  ใหบริการถายเอกสาร และพิมพแ
งาน  เปิดใหบริการทุกวันตั้งแต 07.00-16.00 น.  มีการจายเงินปในผลใหกับสมาชิกเปๅนประจําทุกปี   และมี
การมอบทุนการศึกษาแกสมาชิกสหกรณแ   ในแตละวันนักศึกษาไดมีโอกาสฝึกงานในตําแหนงผูจัดการสหกรณแ 
พนักงานขาย พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี    และพนักงานธุรการตาง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2  ทําหนาที่
พนักงานขาย  และจัดทํารายงานการขายประจําวัน รายงานการนําสงเงิน   นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4  ทําหนาที่
บันทึกบัญชี จัดทํารายงานทางการเงิน   มีการจัดกิจกรรมการตรวจสอบภายในประจําปี เพ่ือบริหารความเสี่ยง
ในการดําเนินงานของสหกรณแ และมีการจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณชน   
มีกิจกรรมการจัดเวรพ่ีสอนนอง  เพ่ือถายทอดความรูจากรุนพ่ี สูรุนนอง  เปๅนประจําทุกวัน  นําความรูใน
รายวิชาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชี  ไดแก  การบัญชีขั้นตน  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
การตรวจสอบภายใน การวางแผนและควบคุมทางบัญชี การวิเคราะหแรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี  
มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมของสหกรณแเพ่ือสงเสริม
ทักษะในการทํางานทุกดาน ไดแก  โครงการรับผิดชอบตอสังคม   (CSR)    ไดแก โครงการสหกรณแจําลองจิต
อาสาพัฒนาสงเสริมการศึกษา  โครงการมอบทุนการศึกษาแกสมาชิกสหกรณแ  โครงการ 5 ส.  โครงการขยะรี
ไซเคิลเพ่ือลดโลกรอน  โครงการสงเสริมขวัญและกําลังใจสมาชิกของสหกรณแในวันสําคัญตาง ๆ  รวมทั้ง
กิจกรรมตอนรับผูมาเยือนสหกรณแทั้งจากในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการมีงาน
ทําของสมาชิกสหกรณแหลังจากสําเร็จการศึกษา 

 การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติของศูนยแการเรียนรูสหกรณแจําลอง  ใชวิธีดําเนินโครงการโดยยึดหลัก 
PDCA ดังตอไปนี้  
 1. การวางแผน (Plan) ดําเนินการดังนี้ 
     1.1 การศึกษาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการจัดตั้งศูนยแการเรียนรูสหกรณแจําลอง    
     1.2 นําขอมูล มาจัดทําคําของบประมาณครุภัณฑแ  
     1.3 เสนอขออนุมัติโครงการตอคณบดี และตอมหาวิทยาลัย  
 2. การด าเนินโครงการ (Do) ดําเนินการดังนี้ 
     2.1 จัดทําโครงสรางการปฏิบัติงาน และคูมือ  
     2.1 อาจารยแมีสวนรวมในการบูรณาการในรายวิชาตาง ๆ  
    2.2 นักศึกษาทุกชั้นปี มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการดังกลาว   
            3. การประเมินโครงการ (Check) ดําเนินการดังนี้ 

   3.1 ประเมินขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหแการมีงานทําของนักศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา 
   3.2 ประเมินขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชผลการดําเนินงานจากรายงานประจําปี 
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4. การปรับปรุงการด าเนินโครงการ (Act) ดําเนินการดังนี้ 
   4.1 นําผลการดําเนินงานของสหกรณแจําลอง มาวิเคราะหแเปรียบเทียบ เพ่ือหาแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนา 
   4.2 นําขอคิดเห็นของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ และนักศึกษาที่มีงานทําภายหลังจากสําเร็จ
การศึกษาเขาที่ประชุม เพ่ือวิเคราะหแ เปรียบเทียบ  วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดําเนิน
โครงการในปีตอไป รวมทั้งจัดทํารูปเลมรายงานประจําปีเสนอตอผูบริหารในลําดับถัดไป 

 

ผลการด าเนินงานและการอภิปรายผล 
1. การวางแผน (Plan) 

1.1  โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดเตรียมคําขอครุภัณฑแหองปฏิบัติการ สหกรณแจําลอง ไดจัดทําคํา
ของบประมาณประจําปี 2553  รับงบประมาณ ประจําปี 2553  ดําเนินงานสหกรณแจําลอง ตั้งแต
ปีการศึกษา 2554- 2557 
1.2  ปีการศึกษา 2558 ผูบริหารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกาศจัดตั้งศูนยแบัณฑิต 
Hands on 
1.3  โปรแกรมวิชา จัดทําตารางเรียน ตารางสอน เพ่ือใหนักศึกษาทุกชั้นปี ไดมีโอกาส เขาฝึก
ปฏิบัติงานในศูนยแสหกรณแจําลอง 
1.4 อาจารยแทุกทานใหความรวมมือในกิจกรรมสหกรณแจําลอง ไมจัดชั่วโมงเรียนซ้ําซอนกับการ
ปฏิบัติงานในศูนยแสหกรณแจําลอง  
1.5 จัดทําโครงสรางการปฏิบัติงาน ประกอบดวยประธานสหกรณแและรองประธานฝุายตาง ๆ  
ดําเนินงานโดยนักศึกษา และมีอาจารยแที่ปรึกษาเปๅนผูใหคําแนะนําปรึกษา 
 

2. การด าเนินโครงการ (Do) 
2.1  จําหนายหุนสหกรณแ หุนละ 20 บาท  ใหกับสมาชิกดวยความสมัครใจ  ขั้นต่ํา 5 หุน ๆ  20 
บาท สูงสุดไมเกิน 100  หุน ๆ 20 บาท รวมไมเกิน 2 ,000 บาท  มีการจายเงินปในผลใหกับ
สมาชิกเปๅนประจําทุกปี  และมีการมอบทุนการศึกษาแกสมาชิกสหกรณแ 
2.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2  ทําหนาที่พนักงานขาย  และจัดทํารายงานการขายประจําวัน รายงาน
การนําสงเงิน 
2.3 นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4  ทําหนาที่บันทึกบัญชี จัดทํารายงานทางการเงิน   ตรวจสอบภายใน  
การจัดทํารายงานประจําปี 
2.4 มีการจัดเวร พ่ีสอนนอง  เพ่ือถายทอดความรูจากรุนพี่ สูรุนนอง   
2.5 นําความรูในรายวิชาการที่เกี่ยวของกับทักษะวิชาชีพบัญชี  ไดแก การบัญชีเบื้องตน ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีการตรวจสอบภายใน  การวางแผนและควบคุมทางบัญชี การวิเคราะหแ
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รายงานทางการเงิน  การสอบบัญชี และโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี ฯลฯ   เชน มีการจัดทํา
เอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน เพ่ือเปๅนหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 
2.6 มีการบูรณาการเรียนการสอนกับโปรแกรมวิชาสารสนเทศ  โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชา
สารสนเทศไดจัดทําโปรเจค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณแ เชน  การทํา
โปรแกรมระบบสมาชิกสหกรณแและการจายเงินปในผล  การทําวีดีโอทัศนแขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของแตละฝุายพนักงานขายเนื่องจากมีนักศึกษาเขามาใหมเปๅนประจําทุกปี จึงตองมีการสอนงาน
และเรียนรูงานใหม 
2.7  การสงเสริมกิจกรรมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมของสหกรณแเพ่ือสงเสริมทักษะในการทํางานทุก

ดาน ไดแก 
  - กิจกรรมซอมรับพระราชทานปริญญา ประจําปี 
  - โครงการกีฬาเฟรชชี่ ประจําปี 

- โครงการทําบุญตักบาตรประจําปี 
- โครงการลอยกระทง 
- กิจกรรมตอนรับมหาวิทยาลัยแหงประเทศลาว 
- กิจกรรมการตอนรับศึกษาดูงาน จากหนวยงานตางในและตางประเทศ 
- โครงการรับผิดชอบตอสังคม   CSR  นํานักศึกษาทําโครงการสหกรณแจําลองจิตอาสาพัฒนา
สงเสริมวิชาการ 
 - โครงการมอบ ทุนการศึกษา ใหแกสมาชิกสหกรณแจําลองเปๅนประจําทุกปี 
 - โครงสรางสงเสริมขวัญและกําลังใจบุคลากร มอบของที่ระลึก และมอบใบประกาศนียบัตร   

ผานการฝึกงาน ณ ศูนยแการเรียนรูสหกรณแจําลอง เมื่อสําเร็จการศึกษา 
 - กิจกรรม5ส 

    - โครงการขยะรีไซเคิล นําขยะไปจําหนาย และจัดทํามุมขยะรีไซเคิล 
  - โครงการปฏิบัติธรรมทุกวันพระในชวงเขาพรรษา 

 

3. การประเมินโครงการ (Check) 
3.1 มีการจัดทํางบการเงิน และรายงานประจําปี เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณชน 

เพ่ือความโปรงใส ตรวจสอบได  มีการวิเคราะหแรายงานทางการเงิน  เพ่ือนําผลการวิเคราะหแไป
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน เชน ในปีการศึกษา 2557 ไดมีขอเสนอแนะเรื่องการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปิดเปิดราน   และปี 2558  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
บัญชี ไดทําโปรเจคในรายวิชาการวิจัยทางบัญชีในหัวขอ การวางระบบบัญชี และระบบการควบคุม
ภายใน ของสหกรณแจําลอง  และผลของงานวิจัย คือ แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการปิดเปิด
รานสหกรณแ โดยใหโปรแกรมวิชาเขามามีสวนรวมในการจัดทําตารางเรียน ตารางสอนโดยไมซ้ําซอน
กับตารางการฝึกปฏิบัติงานในสหกรณแจําลอง ผลจากการปรับปรุงแกไข  ทําใหสหกรณแสามารถจัดทํา
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ตารางการปฏิบัติงานในศูนยแสหกรณแจําลอง โดยใหนักศึกษาทุกชั้นปี  เขามาปฏิบัติหนาที่ โดยสามารถ
เปิดรานสหกรณแไดทุกวัน   นอกจากนั้นยังไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสหกรณแจําลองเพ่ือเปๅน
แนวทางในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากคณะกรรมการดําเนินงานจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี  

   

 
             

ภาพที่ 1   กราฟแสดงรายได ตนทุนขาย และกําไรขั้นตน ปี 2555-2558 
 

3.2 มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการจายเงินปในผลใหแกสมาชิกสหกรณแจากกําไรสุทธิ
ประจําปี และการมอบทุนการศึกษาใหกับสมาชิกสหกรณแ   ทั้งนี้เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจใหกับ
นักศึกษา 

3.3 จัดทําแผนงบประมาณประจําปี และวิเคราะหแเปรียบเทียบแผนกับผลการดําเนินงานประจําปี  
3.4 มีการจัดทําทําเนียบรุนผูบริหารสหกรณแจําลอง เพ่ือติดตามการมีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษา

ของทีมบริหารสหกรณแ 
4. การปรับปรุงการด าเนินโครงการ  (Act) 
4.1 เปรียบเทียบแผนกับผลการดําเนินงานประจําปีของสหกรณแจําลอง เพ่ือนําปรับปรุงแกไข เพ่ือ

พัฒนาองคแกรแหงการเรียนรูตามองคแประกอบของ PDCA 
4.2  นําผลการติดตามการมีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษา  มาปรับปรุงแกไขและพัฒนา

กระบวนการเรียน การสอน ตามองคแประกอบของ PDCA 
 

สรุป 
ปใจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยแการเรียนรูสหกรณแจําลอง   ไดแก การวางแผนจัดทํา

แผนคําขอครุภัณฑแประจําปีอยางเปๅนระบบ  ผูบริหารระดับสูงของคณะ  วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญ โดยจัดตั้งใหเปๅนศูนยแสหกรณแจําลองใหเปๅนศูนยแบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on  การดําเนินโครงการ 
ไดรับความรวมมือรวมใจ จากคณาจารยแ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในการ
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จัดตารางการปฏิบัติงานของศูนยแบัณฑิต Hands on และการไมจัดสอนชดเชยในชั่วโมงปฏิบัติงานของศูนยแ 
Hands on  นอกจากนี้ การนําการเรียนการสอนในวิชาชีพบัญชี  เชน วิชาการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน มาใชในการดําเนินงาน ทําใหกิจการสหกรณแจําลองมีการเจริญเติบโต ขึ้นมาเปๅนลําดับ  การ
สรางแรงบันดาลใจ ใหนักศึกษามีความสนใจใฝุรู เขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานบริหารธุรกิจ ฝึกความ
รับผิดชอบตอหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย และความซื่อสัตยแสุจริต   
 

ผลสําเร็จของงาน  อาจารยแและนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สามารถ
บูรณาการเรียนการสอน โดยเนนทักษะการปฏิบัติทางดานบริหารธุรกิจทั้งทางดานการตลาด การจัดการ การ
บัญชี และระบบสารสนเทศ มาใชในการปฏิบัติงาน  นักศึกษาสามารถบริหารจัดการระบบสหกรณแไดอยางมี
ประสิทธิภาพ วัดประสิทธิภาพการสอนไดจาก นักศึกษาสามารถใชทักษะทางวิชาชีพบัญชี  ในรายวิชา  การ
บัญชีเบื้องตน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การตรวจสอบภายใน  การวางแผนและควบคุมทางบัญชี การ
วิเคราะหแรายงานทางการเงิน  การสอบบัญชี และโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี ฯลฯ  ทําใหนักศึกษาสามารถ
วางระบบบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน  และการนําเทคโนโลยีทางบัญชีมาใชในการปฏิบัติงาน  เชน  
เครื่องบันทึกเงินสด  และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการบันทึกบัญชี และการจัดทํารายงานทางการเงิน 
ตลอดจนการจัดทํางานรายงานทางการเงิน และรายงานประจําปี  สามารถวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ไดจากผลการดําเนินงานของสหกรณแจําลองเพ่ิมขึ้นทุกปี สามารถจายเงินปในผลไดรอยละ 20 ของมูลคาหุน   
นําผลการวิเคราะหแการดําเนินงานมาปรับปรุงแกไข  ใหครบวงจร  PDCA  นักศึกษาสามารถฝึกฝนการทํางาน
เปๅนทีม ความมีระเบียบวินัยในองคแกร การทํางานรวมกับผูอ่ืน และการแกไขปใญหาเฉพาะหนา    นักศึกษา
สามารถสรางรายไดระหวางเรียน    รูจักการออมทรัพยแ  และการลงทุน    นักศึกษามีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสวนรวม   และเสียสละเวลารวมกันทํากิจกรรมเพ่ือสวนรวม และที่สําคัญที่สุดนักศึกษามีทักษะใน
การปฏิบัติงาน และมีความพรอมในการประกอบอาชีพ  โดยไดจัดทําทําเนียบรุน ผูบริหารสหกรณแจําลอง เพ่ือ
ติดตามการมีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาและนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตอไป 
 

การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตามอัตลักษณแของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ือเสริมสราง
ทักษะใหนักศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี และบริหารธุรกิจ ไดใหความสําคัญกับวิธีการสอนที่เนน
ผูเรียนเปๅนสําคัญ และการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง ทําใหนักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพบัญชีและ
บริหารธุรกิจ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  เปๅน
บัณฑิตพรอมปฏิบัติงาน ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําโครงการ สามารถสรุปไดดังภาพที่ 2 
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ขั้นตอน  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการ

ปฏิบัติงาน 

ประธานสหกรณแ 

ผูตรวจสอบภายใน-

นอก 

รองประธานฝุาย

ตางๆ 

อาจารยแที่ปรึกษา 

กระบวนการ 

จัดเตรียมคําขอครุภัณฑแหองปฏิบัติการสหกรณแจําลอง 

ผลลัพธ ์

P 

D 

โปรแกรมวิชา จัดทําตารางเรียน ตารางสอน เพื่อให

นักศึกษาทุกช้ันปี ไดมีโอกาส เขาฝึกปฏิบัติงานในศูนยแ

สหกรณแจําลอง 

จัดทําโครงสรางการปฏิบัติงาน ประกอบดวยประธาน

สหกรณแและรองประธานฝุายตางๆ ดําเนินงานโดย

นักศึกษาและมีอาจารยแที่ปรึกษาเปๅนผูใหคําแนะนําปรึกษา 

จําหนายหุนสหกรณแ หุนละ 20 บาท  ใหกับสมาชิกดวย

ความสมคัรใจขั้นต่ํา 5 หุนๆ 20 บาทสูงสุดไมเกิน 100 หุน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-2  ทําหนาท่ีพนักงานขาย  และจัดทํา

รายงานการขายประจําวัน นักศึกษาช้ันปีที่ 3-4 ทําหนาที่

บันทึกบัญชี จัดทํารายงานทางการเงิน  ตรวจสอบภายใน  

นําความรูในรายวิชาการที่เกี่ยวของกับทักษะวิชาชีพบัญชี  
ไดแก การบัญชีเบื้องตน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
การตรวจสอบภายใน  การวางแผนและควบคุมทางบัญชี 
การวิเคราะหแรายงานทางการเงิน มาใชปฏิบัติ รวมทั้ง
บูรณาการกับโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศ 
 

มีการติดตามการมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษาของสมาชิก
สหกรณแ 
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ภาพที่ 2  รูปแบบการจัดการความรู ศูนยแการเรียนรูสหกรณแจําลอง 
 

 

บรรณานุกรม 
 

จุฬาลักษณแ    สุทิน. 2559   “การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน”  การ
ประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี  “ชุมชนนักปฏิบัติสูการจัดการความรู ใน
ศตวรรษท่ี 21” ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 2-5 กุมภาพันธแ 2559. 

 

ณรงคแฤทธิ์  คงปิๆน. 2559   “เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ”  การประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการ
ความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  บทสรุป
บทความแนวปฏิบัติที่ดี  “ชุมชนนักปฏิบัติสูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 
2-5 กุมภาพันธแ 2559. 

 

ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 

C 

A 

รายงานประจําปี

เมินผลประจําปี

มีการจัดทํางบการเงิน และรายงานประจําปี เพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานตอสาธารณชน เพื่อความโปรงใส 
ตรวจสอบได  มีการวิเคราะหแรายงานทางการเงิน  เพื่อนํา
ผลการวิเคราะหแไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

นําผลการวิเคราะหแ มาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน 

และปรั บปรุ งก า รดํ า เ นิ น ง าน  โ ดยมี ก า รประ ชุม

คณะกรรมการสหกรณแ 

นําผลที่ไดจากการติดตามบัณฑิตมีงานทําหลังสําเร็จ

การศึกษา มาปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการ

สอน 
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ชมเพลิน  ลิ้มสุนทร และ ไชยอนันตแ  สันติพงษแ. 2559   “เทคนิคการสอนโขน”  การประชุมสัมมนาเครือขาย
การจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป  บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี  “ชุมชนนักปฏิบัติสูการจัดการความรู ในศตวรรษท่ี 21” ครั้งที่ 9 
ระหวางวันที่ 2-5 กุมภาพันธแ 2559. 

 

กนกวรรณ  งาวสุวรรณ และไชยยันตแ   ไชยยะ. 2559    “เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์”  การ
ประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี  “ชุมชนนักปฏิบัติสูการจัดการความรู ใน
ศตวรรษท่ี 21” ครั้งที่ 9  ระหวางวันที่ 2-5 กุมภาพันธแ 2559. 

 

กฤษณแ  สงวนพวก. 2559   “การถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนการสอนทางด้านคหกรรมศาสตร์”  การ
ประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี  “ชุมชนนักปฏิบัติสูการจัดการความรู ใน
ศตวรรษท่ี 21” ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 2-5 กุมภาพันธแ 2559. 

 

นุชลี    ทิพยแมณฑา. 2559   “สร้างบุญกุศล  สร้างรายได้ ส าหรับนักเรียนด้อยโอกาสโรงเรียนชัยมงคล
วิทย์”  การประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการ
พลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี  “ชุมชนนักปฏิบัติสูการจัดการ
ความรู ในศตวรรษท่ี 21” ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 2-5 กุมภาพันธแ 2559. 

 

โสภณ   ผลประพฤติ. 2559 “การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 : 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”. การประชุมสัมมนา
เครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป  บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี  “ชุมชนนักปฏิบัติสูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” 
ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 2-5 กุมภาพันธแ 2559. 
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 
Guidelines on the recruitment of new students. Academic Year 2559 

ณัฐพล  จงสมจิตตแ1 
เสาวลักษณแ  คีรีวงศแ 1 

 1 เจาหนาที่ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
อีเมล  :  nattapol.j@rmutsb.ac.th 

 

บทสรุป 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการ 
ตามแผนการจัดการความรู ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปีการศึกษา 2558  เรื่อง แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปีการศึกษา 2559 ของสํานักสงเสริมวิชาการ และงาน
ทะเบียน เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสแบงปใน แลกเปลี่ยนเรียนรูใหไดมาซึ่งแนวทางการปฏิบัติ ที่เกิดการยอมรับ
และสามารถทํางานรวมกันเปๅนทีมไดในที่สุด ดังนั้น จึงไดจัดกิจกรรมจัดการความรู จํานวน 1 เรื่อง โดยจําแนก
ออกเปๅนประเด็น ไดแก การตรวจสอบเอกสารที่ใชสมัคร การกรอกใบสมัครพรอมอธิบายรายละเอียด การ
ประเมินผลความพึงพอใจ และการจัดทําสรุปองคแความรูที่สกัดไดจากบุคคลสูการจัดเก็บเขาเปๅนองคแความรู
หนวยงาน โดยมีกลุมเปูาหมายหลัก คือ บุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการ และงานทะเบียน และงานสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนประจําศูนยแพื้นที่ 

ค าส าคัญ : การรับสมัคร นักศึกษาใหม ความพึงพอใจ 

Summary 

Office of Academic Support and Registration, Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi had implemented the knowledge management plan for Office of Academic 
Support and Registration, academic year 2015 This provides guidelines on the application of 
new students in Academic Year 2016. Office of Academic Support and Registration officers 
had the opportunity to share their, knowledge and practices. The acceptance and 
cooperation a team this were emerged in the end so the activities of Knowledge 
Management, are classified into 3 topics. : 1) To submit an application with a detailed 
description; 2) Evaluation of satisfaction ; and 3) a summary of knowledge extracted from 
individuals to creation organization’s knowledge. The groupare officers of the academic 
supported and registration, division of academic support and registration in the campuses. 

Key words : recruitment , new student , satisfaction 

1 
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บทน า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีที่ตั้งอยู 4 ศูนยแพ้ืนที่ ใน 3 จังหวัด ซึ่งมีระยะทางที่

หางไกลกัน ทําใหการบริหารจัดการเปๅนไปไดยาก เปๅนสาเหตุใหการปฏิบัติงานของแตละศูนยแพ้ืนที่ มีความ
แตกตางกัน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเล็งเห็นปใญหาดังกลาว จึงไดนําเครื่องมือการจัดการความรู 
(KM) เพ่ือดึงองคแความรู ที่มีในตัวบุคลากรและสนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนแตอการผลักดันยุทธศาสตรแการ
พัฒนามหาวิทยาลัยทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนางาน และการสรางนวัตกรรมใหมเขามาปรับและ
ประยุกตแใชในการบริหารจัดการ ในการแกไขปใญหา รวบรวมองคแความรู และแนวทางการปฏิบัติงานของแตละ
สูนยแพื้นที่ มาสรุปผล เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการตามภารกิจที่เก่ียวของ  เปๅนไปตามพันธกิจดานการ
บริหารจัดการและใหบริการระบบรับเขาศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา  ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผล
การศึกษา  ระบบตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา สนับสนุน   และกระตุนใหคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบริหารอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบกํากับและติดตามคุณภาพ จัดการศึกษาใหเปๅนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอ้ือตอการจัด
การศึกษา เพ่ือรองรับการใหบริการ งานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และประสานงานสหกิจศึกษา เสริมสรางความรูความเขาใจ และทักษะ การใหบริการของบุคลากรเพ่ือใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ เปๅนไปตามเปูาประสงคแ พรอมทั้งอนุรักษแพลังงานและสิ่งแวดลอม และพัฒนา
สภาพแวดลอม เพ่ือความยั่งยืน และเพ่ือเอ้ืออํานวยตอการจัดการศึกษา โดยไดมีการใชเครื่องมือทางการ
บริหารจัดการตาง ๆ มาบูรณาการใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเปูาหมาย ควบคูไปกับการให
ความสําคัญกับการพัฒนาคน และพัฒนางานเพื่อใหเปๅน “องคแกร แหงการเรียนรู”  

วิธีการด าเนินงาน 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดมีการดําเนินการจัดการความรูเพ่ือดึงองคแความรู ที่มีในตัว
บุคลากรและสนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนแตอการผลักดันยุทธศาสตรแการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การพัฒนางาน และการสรางนวัตกรรมใหมเขามาปรับและประยุกตแใชในการบริหารจัดการ 
ในการแกไขปใญหา รวบรวมองคแความรู และแนวทางการปฏิบัติงานของแตละสูนยแพื้นที่ มาสรุปผล เพ่ือหาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการใหบริการตามภารกิจที่เก่ียวของ ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. วางแผนการดําเนินการจัดการความรู และกําหนดกลุมเปูาหมายที่ชัดเจน 
2. แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู 
3. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู เพ่ือกําหนดหัวขอการจัดการความรูที่เหมาะสม กับ

ปใญหาที่พบ 
4. ดํา เนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู ของกลุ มเปู าหมาย โดยจัด เวทีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู                   

และแลกเปลี่ยนเรียนรูผานชองทางออนไลนแ 
5. สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู คัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี 
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6. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามหัวขอที่กําหนด เผยแพรในกลุมเปูาหมาย และชองทางออนไลนแ 
7. นําแนวปฏิบติที่ดีมาทดลองใชในการปฏิบัติงานจริง 
8. ประเมินผลการนําแนวปฏิบัติที่ดีมาทดลองใชในการปฏิบัติงานจริง  
9. ทําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดีมาประกอบการวางแผนพัฒนางานตอไป 

 

ภาพกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินการการจัดการความรู  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ                

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปีการศึกษา 2559 เพ่ือแกไขปใญหาการใหบริการที่มีความแตกตางกันในแต
ละศูนยแพ้ืนที่  ใหสามารถปฏิบัติงานบริการเปๅนไปในทิศทางเดียวกันได และมีมาตรฐานในการใหบริการ รับ
สมัครนักศึกษาใหม เพ่ือเปๅนแนวทางใหการพัฒนาตอไปในอนาคต 

ความท้าทายต่อไป 

พัฒนาการบริการรับสมัครนักศึกษาใหมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

บรรณานุกรม 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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การจัดการความรู้เพื่องานบริหารเครือข่าย 
กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ธนาคารอาชีพเพ่ือปวงชน 
Knowledge management for Network Administrate 

Case of Credit bank system. 
เกรียงไกร  ศรีประเสริฐ1  

นริศ กําแพงแกว2  
รัชตแพงษแ หอชัยรัตนแ3  

1 นักบริหารเครือขาย สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน และ ks.rmutl@gmail.com 
2 นักวิชาการคอมพิวเตอรแ สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน และ Khampangkaew@gmail.com 

3 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชมุชน และ ratchapong@live.com 
 

บทสรุป 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษากระบวนการจัดการความรูของโครงการสงเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบ การเรียนรูตลอดชีวิต ธนาคารอาชีพเพ่ือปวงชน และพัฒนาการจัดการความรูสูองคแกร
แหงการเรียนรูทุกระดับ โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตแใชในกระบวนการจัดการ
ความรูเพ่ืองานบริหารเครือขายในหนวยงาน ขอ สถาบันถายเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา โดยกลุมประชากรเปูาหมาย ประกอบดวยบุคลากรของสถาบันถายเทคโนโลยีสูชุมชนและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก เครื่องมือในการใชเก็บขอมูลคือแบบสอบถามและการจดบันทึก 
โดยการใชการสังเกตและแบบสัมภาษณแท่ีเกี่ยวของกับโครงการฯ 

ผลการวิจัยพบวา สถาบันถายเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดประยุกตแ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเครือขาย กับกระบวนการจัดการความรูทั้ง  7 กระบวนการ 
ประกอบดวย การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปๅนระบบ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปในและแลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรู นํามาประมวลและ
สังเคราะหแความรูจากบุคลากรภายในองคแกร นําไปสูการเปๅนองคแกรแหงการเรียนรู โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงเปๅนเครื่องมือสําคัญในการอํานวยความสะดวกในการจัดการความรูในองคแกรให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ชวยลดปใญหาอุปสรรคในดานระยะทาง และมีระบบการทํางานเปๅน
กลุม รวมทั้งชวยในการจัดเก็บ ดูแล ปรับปรุงสารสนเทศอยางเปๅนระบบ 

ค าส าคัญ การจัดการความรู  ระบบสะสมหนวยการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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Summary  

Objective of this study was to explore knowledge management process by using 
information technology and communication for managing in Credit bank system Project for 
Community Technology Transfer Center of Rajamangala University of Technology Lanna. 
Note and questionnaire were conducted as tools for collecting data by observation and 
depth interview. 

Results indicated that Community Technology Transfer Center of Rajamangala 
University of Technology Lanna, has adopted information Technology and Communication 
into all knowledge management processes which complied of Knowledge Identification, 
Knowledge Creation and Acquisition, Knowledge Organizing, Knowledge Codification, 
Knowledge Access, Knowledge Sharing, and Learning for defining knowledge from each 
individual in order to contribute  knowledge organization. Therefore, information technology 
and communication could be considered as importance tools for quick efficient and 
effective. In addition, it enable to reduce distance problem, enable to build team work 
system, information storing, and maintaining information technology system. 

Keywords: Knowledge Management, Credit Bank system and Information Technology system 

บทน า 
 จากการศึกษาระบบการสะสมหนวยการเรียนรูของตางประเทศ พบวา การสะสมหนวยการเรียนรู
ตางประเทศ พบวา การสะสมหนวยการเรียนนั้น เปๅนกลยุทธแหนึ่งของการสรางการเรียนตลอดชีวิตที่สามารถ
พัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของผูเรียน ประชากรวัยแรงงานของประเทศ โดยการเทียบโอนความรู
และประสบการณแจากการทํางานมาสูคุณวุฒิทางการศึกษาในรูปหนวยกิต เพ่ือใหแรงงานสามารถนําหนวยการ
เรียนรูไปใชการศึกษาตอ และนําขอมูลไปใชในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีความกาวหนาในอาชีพในระดับที่
สูงขึ้น เกิดการพัฒนายกระดับความรู ความสามารถในการทํางานสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ 

สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดดําเนินการโครงการ
สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การเรียนรูตลอดชีวิต ธนาคารอาชีพเพ่ือปวงชน เพ่ือพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาแนวใหม ที่จะชวยใหประชากรวัยแรงงานทุกระดับชั้น ทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ และภาคธุรกิจการคา ใหมีโอกาสที่ดีขึ้นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยนําเอาแนวคิดเรื่อง “การ
เรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” และ  “การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรูกับการ
ทํางาน (Work-Integrated Learning: WIL) มาเปๅนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและ
สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การเรียนรูตลอดชีวิต ธนาคารอาชีพเพ่ือปวงชน รวมถึงเปๅนตัวกลางในการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาทักษะ และความรูของประชากรวัยแรงงาน รวมถึงขอมูล
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เกี่ยวกับความรู และผูที่มีองคแความรูทั้งเชิงวิชาการและเชิงประสบการณแจากการปฏิบัติ และหนุนเสริมใหมี
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูและการติดตามผลการเรียนรู เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะการทํางาน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

อยางก็ตาม จากการดําเนินงานที่ผานมาพบวายังคงมีปใญหาอันเนื่องจากความหลากหลายการ
ปฏิบัติงานของแตละหนวยงานและเจาหนาที่ประสานงานโครงการ ขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติที่เปๅน
มาตรฐานเดียวกัน องคแความรูเกี่ยวกับการรองรับผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู
และประสบการณแ ทางคณะผูจัดทําไดเล็งเห็นความสําคัญการจัดการความรูเพ่ือการรองรับระบบการสะสม
หนวยการเรียนรู เพื่อเปๅนแนวทางการปฏิบัติการสะสมหนวยการเรียนรูตอไป 

วิธีการด าเนินงาน  
1. เครื่องมือในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณแ โดยมีลักษณะ

ผสมผสานกันระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการทดสอบกับกลุมประชากรตัวอยางคือ 
ผูบริหาร เจาหนาที่ประสานงานโครงการ อาจารยแและบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการสงเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบ การเรียนรูตลอดชีวิต ธนาคารอาชีพเพ่ือปวงชน ของสถาบันถายเทคโนโลยีสูชุมชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สําหรับขอมูลเชิงปริมาณคือการใชแบบสอบถามเพ่ือใหไดขอมูลความ
พึงพอใจของประชากรกลุมเปูาหมาย สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพคือการสัมภาษณแผูบริหารและบุคลากรที่
เกี่ยวของกับโครงการฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนองคแความรู ความเห็นคิด ขอเสนอแนะและปใญหาอุปสรรคตางๆ 

2. ประชาการและกลุมตัวอยางในการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
โครงการสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การเรียนรูตลอดชีวิต ธนาคารอาชีพเพ่ือปวงชน จํานวน 10 คน 

3. การวิเคราะหแขอมูล สําหรับการวิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และ
สําหรับการวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหแเนื้อหาจากการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณแ การสังเกตโดยนําเสนอในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะหแ 

 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ผลการวิจัยของการจัดการความรูในโครงการสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การเรียนรูตลอด
ชีวิต ธนาคารอาชีพเพ่ือปวงชน ของสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนาตาก โดยมีปใจจัยเรื่องของพ้ืนที่ตั้งในการดําเนินงานและวัฒนธรรมองคแกรที่แตกตาง  ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานที่จํากัด จึงผลใหหนวยงานตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานเครือขาย
มาเปๅนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกในการจัดการองคแความรู การสรางองคแความรูของโครงการ เพ่ือลด
กระบวนการทํางานและขั้นตอนการทํางานรวบถึงขอมูลและองคแความรูในการแลกเปลี่ยนระหวางกัน
หนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการฯ 
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กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เปๅนชุดเครื่องมือของกระบวน
พัฒนาองคแความรูที่ชัดแจง(Explicit Knowledge) และความรูที่ฝใงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ที่
เกิดข้ึนภายในองคแกร ประกอบดวย 7 ขั้นตอนคือ 

1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) โดยเปๅนการพิจารณาองคแความรูที่จําเปๅน
ตอการบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงคแของโครงการ และพิจารณาวาทางคณะทํางานมีองคแความรูนี้หรือยัง  

 
ตารางท่ี  1  การบงชี้ความรู  

องค์ความรู้ที่มีแล้ว องค์ความรู้ที่ยังไม่มี 
 นโยบายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 สัญญาจางโครงการ 
 การแตงตั้งคณะกรรมการ 
 หลักเกณฑแ วิธีการและแนวทางการดําเนินงาน 
 การเทียบโอนผลการเรียน 
 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
 คูมือระบบสารสนเทศ 
 ระเบียบดานงบประมาณและพัสดุ 

 การเทียนโอนประสบการณแ 
 มาตรฐานวิชาชีพ 
 ขอมูลดานเครือขาย 

 
 
 

 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เปๅนการสราง
องคแความรูใหม หรือแสวงหาความรูจากภายนอก หากองคแความรูที่จําเปๅนตอองคแกรนั้นยังไมมีหรือมีไม
เพียงพอ  รวมถึงการรักษาความรูเกา และการกําจัดความรูที่ใชไมไดแลว อยูในรูปแบบใด หรืออยูที่บุคคลใด 
เหมาะสมหรือไมอยางไร และการรวบรวมและสังเคราะหแความรู ทั้งความชัดแจง(Explicit Knowledge) จาก
เอกสารและความรูฝใงลึก (Tacit Knowledge) โดยอาศัยเครื่องมือ วิธีการตางๆ ในการสรางและแสวงหา
ความรูที่เหมาะสม 
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ตารางท่ี 2  ตารางตรวจสอบองคแความรู เพ่ือใชในการสรางและความรูที่เหมาะสม 

องค์ความรู้ 
(Knowledge Asset) 

ผู้เป็น
เจ้าของ 

(Possesse
d By) 

ใช้ในงาน 
(Used In 
Process) 

อยู่ในรูปแบบที่
เหมาะสม 

(Right 
Form?) 

อยู่ในที่ที่
เหมาะสม 
(Right 
Place?) 

ใช้ได้ใน
เวลาที่
ต้องการ 
(Right 
Time?) 

มีคุณภาพ
ดีหรือไม่ 
(Right 

Quality?) 

K-1 นโยบายการ
ดําเนินงาน ของ
มหาวิทยาลัย 

อธิการบดี มทร.ลานนา Y Y Y Y 

K-2 หลักเกณฑแ วิธีการ
และแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการ 
Creditbanksystem 

สกอ. กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

Y N N Y 

 

3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เปๅนการวางโครงสราง
ความรู เพ่ือเตรียมสําหรับการเก็บความรูอยางเปๅนระบบในอนาคต ในกระบวนการขั้นตอนนี้ทางคณะทํางาน
เลือกใชเวปไซตแและเว็ปบล็อกของโครงการในการจัดการความรูระบบฐานขอมูลกลาง โดยมุงเนนใหบุคลากรที่
เกี่ยวของไดนําเอาองคแความรูที่ตนเองมี สังเคราะหแและวิเคราะหแออกมาเปๅนสื่อในรูปแบบตาง ๆ โดยทําการ
จัดเก็บซึ่งทุกคนสามารถใชงานผานระบบ ไดทุกที่ ทุกเวลา 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ระบบการจัดการความรูของโครงการ 
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4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
เปๅนการปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปๅนมาตรฐานปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณแ โดยการนําระบบการประชุมผาน
วีดีโอทางไกล (VDO Conference) มาเปๅนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกในการประมวลและกลั่นกรอง
ความรูจากการประชุมพิจารณารวมกัน 

5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เปๅนการทําใหผูใชความเขาถึงความรูที่ตองการ
ไดงายและสะดวกตอทาง KM Team พิจารณาพฤติกรรมและวัฒนธรรมองคแกร รวมทั้งการดําเนินการประชุม
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นถึงชองทางที่ทําใหทุกคนเขาถึงความรูไดอยางงาย และสะดวก ปลอดภัยในขอมูล 
เพ่ือใหผูที่จําเปๅนที่ตองใชความรูตอไป 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge sharing) KM Team จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความอยางเปๅนทางการ เพื่อใหทางบุคลากรไดรับการแบงปในความรูไปแลว มาสรางเวทีแลกเปลี่ยน
ความรูที่ตนเองเขาใจ เพ่ือใหเกิดทิศทางการทํางานที่ถูกตอง กิจกรรมประกอบดวย การสรางชุมชนนักปฏิบัติ 
(Communities of Practice : COP) ผานทางเพจเฟสบุ฿คของกลุม KM Team แลกเปลี่ยนขอมูล เคล็ดลับ 
แนวทางแกไขปใญหาและในการติดตอสื่อสารของกลุมบุคลากที่เกี่ยวของโครงการฯ ใชระบบแอปพิเคชั่นไลนแ
(Line) กลุมของโครงการและการสรางฐานความรู(Knowledge Bases) เบื้องตนในเว็ปไซตแ 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

7) การเรียนรู้ (Learning)  ทําใหเกิดการเรียนรูเปๅนสวนหนึ่งของงาน เปๅนการนําความรูที่ได
จากการแลกเปลี่ยนใชประโยชนแในการทํางานเพ่ือแกปใญหา ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือใหการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น เมื่อมีการปฏิบัติมีปใญหาจุดไหนอยางไรและตองมีการปรับปรุงแกไข ผู
ปฏิบัติสามารถแจงขอมูลปูอนกลับ (Feedback) เพ่ือใหมีการพิจารณาปรับปรุงงานและโครงการ เกิดการ
เรียนรูและประสบการณแใหมและหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

จากกระบวนการ 7 ขั้นตอนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปบรูณาการกับการจัดการความรู 
โดยคณะผูวิจัยไดใชเครื่องมือแบบสอบถามในการวัดประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการใชเครื่องมือ 
พบวากลุมประชากรตัวอยางมีความเขาใจในเครื่องมือและกระบวนการจัดการความรูในองคแกรอยูในระดับดี
มาก โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูที่ 4.35  กระบวนการใชเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสอดคลอง



730 
 

กับขั้นตอนการจัดการความรูในองคแกร โดยคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูที่ 4.10 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 
และระดับความพึงพอใจการเขาถึงองคแความรู คุณภาพขององคแความรูและเหมาะสมขององคแความรูอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.05 

อภิปรายผลการด าเนินงาน  

จากคณะผูทําการวิจัยไดนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเขาไปใชในกระบวนการจัดการความรูของ
โครงการสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การเรียนรูตลอดชีวิต ธนาคารอาชีพเพ่ือปวงชน ของสถาบัน
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาจะตองศึกษาและการวิเคราะหแใหตรงตาม
ความตองการคณะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคแและเปูาหมายของโครงการในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สามารถมาใชในการจัดการความรูนั้น ควรมีเทคโนโลยีที่ชวยในการสนับสนุนทั้งเทคโนโลยีในการสื่ อสาร 
(Communication Technology) อาทิเชน แอพพิเคชั่นไลนแ (LINE) เทคโนโลยีในการทํางานรวมกัน 
(Collaboration Technology)ไดแก ระบบขอมูลกลาง Google Drive และเพจ Facebook และเทคโนโลยี
การจัดเก็บ (Storage Technology) เพ่ือใหเกิดการบูรณาการรวมกันไดแก  ระบบขอมูลกลาง Google Drive 
และเวปไซตแของโครงการ 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาใชการจัดการความรูในหนวยงาน ควรมีสงเสริมและสนับสนุนให
เกิดการเรียนรูรวมกัน และเพ่ือการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนความรูเปๅนไปอยางกวางขวางทั่วถึง จะสงผลให
สามารถพัฒนาโครงการและองคแกรใหมีศักยภาพและขีดความสามารถพรอมตอการแขงขันได และควรศึกษา
ขอมูลของหนวยงานทั้งความรูแบบฝใงลึก (Tacit Knowledge) และความรูแบบชัดแจง (Explicit 
Knowledge) กอนไปสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญเรื่องประเด็นปใญหาที่ไปรับความรูจากผูเชี่ยวชาญ 

การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาองคแความรูในสวนของฝุายบริหารโครงการ และมีองคแความรูที่
สามารถใชรวมกันได เมื่อผูปฏิบัติงานภายใตงานการบริหารโครงการ สามารถเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณแ
และสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดและควรมีวิธีการติดตามผลการนําความรูที่ เผยแพรวาสามารถนําไปใช
แกปใญหา ตรวจสอบความทันสมัย 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการความรู้เรื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน“โหวด” 
Community Participation in Knowledge management in I-san Folk Music Vode 

 

โยธิน พลเขต 
อาจารยแสาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบานอีสาน คณะศิลปนาฏดุริยางคแ 

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
E- mail: yotin2509@hotmail.com 

 
บทสรุป 
 โหวดเปๅนเครื่องดนตรีพ้ืนบานอีสานที่มีความไพเราะ ควรแกการอนุรักษแสืบทอด ผูที่นําโหวดซึ่งเปๅน
เครื่องเลนของชาวอีสานมาพัฒนาเปๅนเครื่องดนตรีสามารถบรรเลงประกอบวงดนตรีพื้นบานอีสานไดไพเราะคือ   
อาจารยแทรงศักดิ์ ประทุมสินธุแ ซึ่งบานเกิดของทานคือ อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ดังนั้นองคแความรูเรื่อง 
การทําโหวดใหเสียงไพเราะ จึงเปๅนความรูที่ควรศึกษาอนุรักษแสืบทอดใหคงอยูสืบไป มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษา
เทคนิคและกระบวนการทําโหวดใหไดเสียงไพเราะ การจัดการความรูโดยการสัมภาษณแและสังเกตแบบมีสวน
รวม  ผลการดําเนินงานพบวาผูรวมโครงการทําโหวดมีความรูความเขาใจสามารถทําโหวดได สวนคุณภาพเสียง
อยูในระดับดีและปานกลาง  มีผูสืบทอดคอนขางนอย ชาวอําเภอหนองพอกสวนใหญตระหนักถึงการสืบทอด
ทําโหวด ที่นับวันลดนอยลงและเห็นดวยมากที่สุดวาการทําโหวดควรไดรับการอนุรักษแสืบทอด 
 

คําสําคัญ :  การมีสวนรวมของชุมชน   การจัดการความรู  เครื่องดนตรีพ้ืนบานอีสาน“โหวด” 
 

Summary 

 Vode is an instrument that has a local folk melody. Who initiated the Vode, which is 
a development of the Northeast to the music.If can be accompanied by local folk band 
musically,It is done by Mr.Songsak Pathumsin who has settled in the district of NongPhok 
Roiet Province. Thus, knowledge and techniques to do Vode sounding melodic are collected 
and created by  Mr.Songsak Pratumsin. It is the knowledge that should be studied for 
conservation and inherited wisdom of the Vode to remain forever. The objective was to 
study the techniques and processes of Vode melodious voice. The data were collected 
through interviews and participant observation. Performance participants had cognitive Vode 
can make the prototype. The sound quality was good and moderate.There are quite a few 
successors.Most of nongpok population appreciate in reduction of mantis shrimp resource 
and absolutely agree with conservation. 
Key words: Community Participation,  Knowledge management,  I-san Folk Music  
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บทน า 
 

 ความรูดานดนตรีพ้ืนบานอีสาน เกิดจากภูมิปใญญาของบรรพชนที่สืบทอดมาถึงปใจจุบันจากรุนสูรุน 
โดยสวนใหญเปๅนความรูในตัวคน(Tacit Knowledge)ที่นับวันจะสูญหายไปตามตัวคน อันสืบเนื่องมาจากขาด
การจัดเก็บ จัดการและเผยแพรองคแความรูในดานดังกลาวอยางเปๅนระบบ  ทําใหองคแความรูดานดนตรีพ้ืนบาน
อีสานเกี่ยวกับการทําโหวด นับวันจะสูญหาย  ทําใหเกิดการขาดสูญทางวัฒนธรรมเหมือนในอดีตที่ผานมา จึง
ควรเรงศึกษาองคแความรูดานการทําโหวดจากชางโหวดที่มีความเชี่ยวชาญคือ นายทรงศักดิ์  ประทุมสินธุแ   
นายบัญชา  ชอบบุญ ซึ่งทั้งสองทานเปๅนผูเชี่ยวชาญดานดนตรีพ้ืนบานอีสานเปๅนชาวบานหนองพอก อําเภอ
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยเฉพาะนายทรงศักดิ์  ประทุมสินธุแเปๅนผูริเริ่มนําเอาโหวดที่เปๅนของเลนชาว
อีสานมาพัฒนาเปๅนเครื่องดนตรี ทําใหเกิดเสียงที่ไพเราะเหมือนดนตรีพ้ืนบานอีสานชนิดอื่นๆ เชน โปงลาง พิณ
และแคน   ศึกษาถึงเทคนิคกระบวนการทําโหวดใหไดเสียงดีมีคุณภาพ  มีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบที่เปๅน
เอกสาร จัดทําวีดีทัศนแเพ่ือพัฒนาองคแความรู ภูมิปใญญาและสารสนเทศทางดานการทําโหวดใหเปๅนที่สืบคน
สําหรับผูที่สนใจตอไป 
 

ปัญหาของกระบวนการหรือวิธีการด าเนินงานที่ผ่านมา  
กอนจะมีการจัดการความรูเรื่อง การทําโหวด  ไมคอยมีผูใหความสนใจอยากศึกษาเรื่องนี้เทาที่ควร 

ทั้งนี้เหตุเพราะ  เยาวชนมองไมเห็นคุณคาของเครื่องดนตรีโหวดที่เปๅนสัญลักษณแของจังหวัดรอยเอ็ด หรืออาจ
เปๅนเพราะการทําโหวดมีขั้นตอนและกระบวนในการทําที่คอนขางยุงยาก ผูที่จะฝึกทําโหวดจึงตองมีความ
อดทน ความละเอียดออน ตองมีสมาธิและเปๅนคนใจเย็น เวลาพูดถึงการทําโหวดจึงเหมือนการบังคับใหมาฝึก
ทั้งที่ความรูในการทําโหวดนั้นกวาจะไดมาถึงจุดที่ประสบความสําเร็จเปๅนที่ประทับใจคนทั้ งประเทศนั้น ไมใช
เรื่องงายๆ ดังนั้นถือวาความรูในการทําโหวดถือวาเปๅนความรูที่มีคุณคาและเปๅนประโยชนแตอสังคมประเทศชาติ
อยางแทจริง 
 

วิธีการด าเนินงาน   
จากการดําเนินงานที่ผานมาของสาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบานอีสาน  ที่รับผิดชอบการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบานอีสาน  จุดเริ่มตนของแนวคิดหรือแรงบันดาล
ใจในการดําเนินการจัดการความรูครั้งนี้คือ รายวิชา โหวด ที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปะดนตรีและการแสดง
พ้ืนบานอีสาน วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ยังไมมีตําราหรือ
เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาดังกลาว และในเวลาที่เครื่องดนตรีโหวดเกิดชํารุดเสียหาย นักศึกษาบาง
คนที่ไมมีความรูดานการซอมบํารุงก็จะท้ิงเครื่องดนตรีไปเลย  บางคนที่อยากซอมแตไมขวานขวยในการเรียนรู  
ก็เกิดความทอถอยหรือไมสนใจศึกษาดานการซอมบํารุงเครื่องดนตรีและการทําโหวด  ดวยเหตุผลและ
ความสําคัญดังกลาว   สาขาวิชาฯ จึงมีแนวความคิดที่จะศึกษาการจัดการความรูเรื่อง การทําโหวด  จาก
ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีพ้ืนบานอีสาน(โหวด) คือ  นายทรงศักดิ์  ประทุมสินธุแ   นายบัญชา  ชอบบุญ ที่อําเภอ
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 
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การดําเนินงานโครงการมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาเทคนิควิธีการทําโหวดใหไดเสียงที่มีคุณภาพ  เพ่ือ
ศึกษาวิธีการซอมบํารุงและปรับแตงเสียงโหวดใหตรงตามระดับเสียงมาตรฐาน จึงดําเนินการเสนอโครงการ
จัดการความรูเรื่อง การทําโหวด     ตอฝุายวิจัยและสรางสรรคแ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
เมื่อไดรับอนุมัติโครงการแลว จึงเริ่มดําเนินการตามกระบวนการจัดเก็บองคแความรู 7 ขั้นตอน ดังนี้  
         1. การบงชี้ความรู เปๅนการพิจารณาวาองคแกรมีวิสัยทัศนแ พันธกิจ ยุทธศาสตรแ เปูาหมายคือศึกษาการ
ทําโหวด และเพ่ือใหบรรลุเปูาหมาย เราจําเปๅนตองใชการสนทนากลุม  อบรมเชิงปฏิบัติการทําโหวด เพ่ือใหผู
เขาอบรมมีสวนรวมในการทําโหวด   
         2. การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากผูเชี่ยวชาญภายนอกคือ 
นายทรงศักดิ์  ประทุมสินธุแ   นายบัญชา  ชอบบุญ  
         3. การจัดความรูใหเปๅนระบบ เปๅนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรู
อยางเปๅนระบบในอนาคต  
         4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปๅนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน 
ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณแ  
         5. การเขาถึงความรู เปๅนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรแดประชาสัมพันธแ เปๅนตน 
         6. การแบงปในแลกเปลี่ยนความรูการทําโหวด ทําไดโดยกรณีเปๅน Explicit Knowledge อาจจัดทํา
เปๅนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปๅน Tacit Knowledge จัดทําเปๅนระบบ ทีม
กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม แหงการเรียนรู จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูเรื่องการทําโหวด  
        7. การเรียนรู ทําใหการเรียนรูเปๅนสวนหนึ่งของงาน การเรียนรูรวมกันของคณะกรรมการ ผานการ
ปฏิบัติคือการทําโหวด เกิดระบบการเรียนรูจากการสรางองคแความรู การนําความรูในไปใช ในการซอมบํารุง
โหวด การเทียบเสียงและการทําโหวด และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

มีการเขาไปปรับปรุง พัฒนา แนวทางดําเนินกิจกรรมโดยใชเครื่องมือการจัดการความรู รวมทั้ง
ขอบเขตของการดําเนินงานอยางชัดเจน 
 
สรุปผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน    
          การดําเนินการจัดเก็บองคแความรูเรื่อง การทําโหวด  สามารถอภิปรายผลที่เกิดจากการดําเนิน
กิจกรรมดังกลาวที่เกิดผลกระทบที่เปๅนประโยชนแ โดยจําแนกเปๅนดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานผูเรียน  
ผลจากการดําเนินการจัดเก็บความรู เรื่องการทําโหวด  มีการสาธิตการทําโหวดของ

ผูเชี่ยวชาญการทําโหวดโดยมีนักศึกษามีสวนรวมในทุกกระบวนการทําโหวด ตั้งแตกระบวนการเริ่มตนคัดเลือก
ไมไผเฮ้ียมาใชทําลูกโหวดจนสิ้นสุดกระบวนการทําโหวดที่สามารถนํามาเปุาเปๅนเพลงได ทําให นักศึกษาที่รวม
โครงการจัดเก็บองคแความรูดานการทําโหวดครั้งนี้มีความรูความเขาใจและสามารถทําโหวดได เพียงแตคุณภาพ
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เสียงโหวด ตองใชเวลาในการฝึกฝนจนเกิดความชํานาญตอไป โดยกระบวนการทําโหวดสามารถสรุป
กระบวนการไดดังนี้ 

          ขั้นที่ 1 การเลือกไมมาทําลูกโหวด ไมที่นํามาทําลูกโหวด ปใจจุบันมาจากพอคาขายไมกูแคน 
ที่ตัดมาจากภูเขาควายที่อยูระหวางแขวงคํามวนและแขวงสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เนื่องจากเปๅนไมที่คุณภาพดี มีปลองยาว เนื้อไมบาง เหมาะแกการทําเครื่องดนตรีโหวดและแคน ไมอีกแหลงมา
จากผาน้ํายอย อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด  โดยเลือกไมที่มีอายุมากหรือแกและสุก สังเกตไดจากมีลําตน
ที่ยาวมีความยาวของปลองมาก มีสีเขียวปนน้ําตาล ตนที่มีขนาดบางที่สุด สังเกตไดจากรูไมมีขอบบางและมีสี
แดงเนื่องจากเนื้อไมบางทําใหแสงผานเขาไปในทอมาก มีโพรงไมที่เกลี้ยงเกลา ปราศจากความขรุขระ ไมมีการ
ขึ้นราและมีความเรียบมากที่สุด มีลําไมที่ตรงไมโคงงอ  เลือกตัดหลายๆ ขนาด ควรเลือกลูกแรกมีขนาด
ประมาณ 1 – 1.5 เซนติเมตร โดยเลือกใหมีขนาดลดหลั่นกันไปเรื่อยๆ ตามระดับเสียงของลูกโหวด 
นํามาตากแดดใหแหงสนิทจนเนื้อไมจากสีเขียวจนกลายเปๅนสีน้ําตาลแก   
                     ขั้นที่ 2 การตัดไมกูแคนเพ่ือทําลูกโหวด ใชเครื่องมือตัดคือ มีดตอก เลื่อยฉลุ และเลื่อยตัด
เหล็ก ขึ้นอยูกับความชํานาญของชาง การตัดลูกโหวดมีวิธีดังนี้ 

1) เลือกไมตามตองการที่ใชทําลูกโหวด จํานวน 12 ลูกโดยคัดเลือกไมทําลูกแรกของโหวด 
เปๅนอันดับแรก จากนั้นจึงคัดไมเพ่ือทําลูกโหวดลูกตอไป นําเลื่อยฉลุ มีดตอกหรือเลื่อยตัดเหล็ก (ใชเทคนิคการ
เลื่อยแบบหมุนไมไปเรื่อยๆ จนไมขาด)  

           ขั้นที่ 3 นําไมวัดระยะหรือลูกโหวดตนแบบเทียบเพ่ือหาตําแหนงตัดในดานที่สอง จากนั้นใช
เลื่อยฉลุหรือมีดตอกตัดตามตําแหนงที่ได สวนใหญเผื่อระยะจากตําแหนงอุดขี้สูดประมาณ 2 - 4 เซนติเมตร 
ตรวจสอบโพรงไมและขนาดความหนาความบางของลูกที่ตัดแลว หากโพรงไมมีราขึ้นหรือไมสะอาดขรุขระและ
มีความหนามากเกินไป ใหตัดลูกใหมจนกวา ไดลูกที่สมบูรณแตอไป เลือกตัดลูกตอไปจนครบตามจํานวนที่
ตองการ โดยใชเทคนิคเหมือนกับขางตน โดยใหมีขนาดลดหลั่นลงทีละนอยเพ่ือใหเกิดความสวยงาม ไมที่ใชทํา
ลูกโหวดควรเลือกไมที่มีความหนาประมาณ 1 - 2 มิลลิเมตรซึ่งเปๅนความหนาที่ทําใหโหวดมีคุณภาพเสียงที่ ดี  
โดยลูกโหวดทั้ง 12 ลูก (คียแ Am) มีขนาดโดยเฉลี่ยดังนี้ 

            ขั้นที่ 4 การตกแตงลูกโหวด มีวิธีการคือใชมีดตอกหรือมีดคัตเตอรแตัดแตงหรือเกรียนตาม
ปลายของลูกโหวด 
ทั้งสองขางใหเรียบ จากนั้นใชกระดาษทรายขนาดละเอียดขัดรอบลูกโหวดใหเรียบและสะอาด 

             ขั้นที่ 5 การทําแกนโหวด มี ขั้นตอนดังนี้ 
           1) นําไมไผสรางไพหรือไมไผเซียงไพรที่มีเสนผาศูนยแกลางประมาณ 2-4 

เซนติเมตร (ระยะตามขนาดลูกโหวด 12-13 ลูก หรือตามจํานวนของลูกโหวดที่ตองการ) 
                     2)  ใชเลื่อยตัดเหล็ก โดยเลือกชวงกลางลําของไมไผ เพ่ือไดเนื้อไมที่แข็งในระดับ
พอดี สวนเปๅนหัวของไมเปๅนขอไมไผ 
                     3) นําลูกโหวดที่ยาวที่สุดมาประกบกับไมไผเพ่ือหาระยะตัดแกนโหวดอีกขาง โดยให
ระยะใหแกนโหวดยาวกวาลูกโหวดประมาณ 10 เซนติเมตร แลวใชดินสอดําทําเครื่องหมายกับไมไผ 



736 
 

           4) นําลูกโหวดที่เล็กที่สุดทาบเขากับไมไผขางตน ใชดินสอดําทําเครื่องหมายในระยะ
ที่กนลูกโหวดที่เล็กที่สุดสิ้นสุด ใชมีดพราผาปลายดานหนึ่งของไมเปๅนแนวยาวตรงจนถึงเครื่องหมายที่กําหนดไว  
จากการทาบของโหวดลูกเล็กที่สุด โดยมีความกวางประมาณ 2-3 เซนติเมตร  
                      5) ใชมีดตอกตกแตงขอบใหสวยงาม สวนหัวของแกนโหวดใหตัดขอบรอบแกนออก  

            6) นําลูกโหวดทั้งหมดทาบเขากับแกนโหวด หากแกนโหวดมีขนาดใหญเกินไป มีผล
ทําใหลูกโหวดเรียงไมชิดกันทุกลูก ใหใชมีดตอกเหลาไมรอบแกนใหบางออกไปอีก โดยใหเหลาออกครั้งละนอย
เทานั้น แลวนําลูกโหวดทดลองทาบใสเพ่ือดูขนาดที่เหลาออกไป แตถาหากเหลาออกมากจนเกินไปทําใหแกน
โหวดมีขนาดเล็กจนเกินไป มีผลทําใหใสลูกโหวดไดไมครบทุกลูก ซึ่งไมสามารถแกไขได  

         7) ใชมีดตอกหรือเลื่อยฉลุทําหางโหวดเปๅนลายตามจินตนาการ 
         8) ใชกระดาษทรายแบบหยาบขัดแลวเปลี่ยนเปๅนกระดาษทรายแบบละเอียดขัดจน

เรียบ จนไดแกนโหวดที่สมบูรณแ  
                       ขั้นที่  6 การติดลูกโหวดเขากับแกนโหวด มีขั้นตอนดังนี้ 
               1) นําแกนโหวดทาดวยกาบลาเท็กซแรอบๆ หรือพันดวยขี้สูดเพื่อติดลูกโหวดเขาแกน  
               2) นําลูกโหวดเขาติดกับแกนโหวดทีละลูก โดยติดเรียงจากลูกใหญไปหาลูกเล็กจน
ครบทุกลูก และใหหัวลูกโหวดมีระดับที่เทากัน  
               3) ใชยางยืดมัดรอบแกนโหวดใหแนนในสามตําแหนง ไดแก สวนหัวสวนกลาง และ
สวนหาง ทิ้งไวประมาณ 30 นาที  
                     ขั้นที่  7 การทําปากรูลูกโหวด มีขั้นตอน ดังนี้ 
                       1) ใชเครื่องเจียระไนไฟฟูาชนิดเจียระไนเหล็กทาบเขากับปากลูกโหวดจากนั้นหมุน
โหวดรอบเปๅนวงกลม ทําปากลูกโหวดเอียงเปๅนมุมประมาณ 45 องศา เทากันทุกลูก 
                     2) ใชคัตเตอรแกรีดรอบรูขางในลูกโหวดใหบางเรียบและเอียงเขาไปขางในอีกชั้นหนึ่ง  
                     ขั้นที่  8 การขัดสวนภายในรูลูกโหวด เหลาไมไผใหเปๅนแทงขนาดที่สามารถแทงเขาไปในรูลูก
โหวดได ใชกระดาษทรายขนาดละเอียดพันรอบปลายแทงไม แลวสอดเขาออกพรอมกับหมุนใหกระดาษทราย
ขัดภายในลูกโหวด ทําใหลูกโหวดบางขึ้นอีกทั้งเปๅนการทําความสะอาดภายในลูกโหวด มีผลทําใหเสียงของ
โหวดดีขึ้น  
                     ขั้นที่ 9  การอัดขี้สูดเขารูโหวด มีขั้นตอนดังนี้ 

          1) ปใ็นขี้สูดเปๅนกอนแหลมคลายลูกปืน โดยคาดคะเนขนาดกอนตามขนาดของรูลูกโหวด
แตละลูก ถาลูกโหวดใหญใหปใ็นกอนใหญ แตถาลูกโหวดเล็กใหปใ็นกอนเล็ก 
                     2) นําไมวัดระดับเสียง โดยทําขึ้นจนไดระยะของระดับเสียงตางๆ บนลูกโหวด ซึ่ง
กําหนดเปๅนเครื่องหมายบนไมแลวนํามาสอดเขาภายในรูลูกโหวดตามระยะของระดับเสียง  
จากไมวัดระดับเสียงลูกโหวดขางตน สามารถวิเคราะหแเปๅนตาราง ซึ่งไลระดับจากดานลางขึ้นดานบนของไม  
                     3) นําขี้สูดที่ปใ็นแลวใสเขาทางกนลูกโหวด ใชไมไผอีกแทงเขากนรูลูกโหวดเพ่ือดันขี้สูดให
อัดกันแนน ทําในลักษณะเหมือนกับกับขอขางตน จนครบทุกลูกตามระดับเสียงตางๆ 
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         ขั้นที่ 10 การทําหัวโหวด เมื่อติดลูกโหวดกับแกนโหวดเสร็จแลว นําขี้สูดในขั้นตอนขางตนมา
ผสมกับขี้ชันเขาอีกเล็กนอยเพ่ือเพ่ิมความแข็งของขี้สูดขึ้นอีก เนื่องจากขี้สูดในสวนที่เปๅนหัวโหวดตองมี ความ
แข็ง แลวนําขี้สูดมาแปะติดเขากับหัวโหวดเปๅนรูปภูเขาที่มียอดปูานสูงขึ้นจากสวนที่เปๅนไมไผประมาณ  2 
เซนติเมตร โดยใหขี้สูดยื่นออกไปติดลูกโหวดประมาณ5 มิลลิเมตร จากนั้นใชมือแตะน้ําหรือน้ําลายแลวลูบให
ขี้สูดมีความเรียบ  

ลักษณะของหัวโหวด มีดังนี้ 
1) หัวโหวดแบบครึ่งวงกลม เปๅนการแตงข้ีสูดใหโคงเปๅนลักษณะรูปครึ่งวงวงกลมคว่ําหนาลง  
2) หัวโหวดแบบมุมปูาน เปๅนการแตงข้ีสูดใหโคงเปๅนลักษณะคลายภูเขาท่ีมียอดทื่อ  
3) หัวโหวดแบบมุมแหลม เปๅนการแตงข้ีสูดใหโคงเปๅนลักษณะคลายภูเขาที่มียอดแหลม  
4) หัวโหวดแบบกึ่งมุมปูานกึ่งมุมแหลม เปๅนการแตงขี้สูดใหโคงเปๅนลักษณะคลายภูเขาที่มี

ยอดก่ึงมุมปูานกึ่งมุมแหลม  
สรุปไดวาการทําหัวโหวดทั้ง 4 แบบขึ้นอยูกับความตองการของผูเปุาโหวด เนื่องจากริมฝีปากของผู

เปุาโหวด มีลักษณะที่แตกตางกัน ดังนั้นหัวโหวดแตละแบบจึงไมสามารถกําหนดตายตัวได 
ขั้นที่  11 การติดถุงพลาสติกหัวโหวด นํามาครอบเขากับหัวโหวด โดยดึงใหถุงพลาสติกมี

ความตึงหามหยอนโดยเด็ดขาด จากนั้นนํามีดตอกกรีดถุงพลาสติกในระดับเกือบถึงลูกโหวดอยางเบาที่สุดเปๅน
รูปวงกลม ลอกถุงพลาสติกดานขางออกถุงพลาสติกท่ีติดทําใหจุดที่หมุดโหวดรอบไตริมฝีปากเกิดความลื่นไหล  
 

ขั้นที่  12 การตั้งระดับเสียงโหวดควบคูกับการแตงจมูกโหวด เมื่อไดหัวโหวดเปๅนที่เรียบรอย
แลว ขั้นตอนตอไปเปๅนการตั้งระดับเสียงครั้งที่สองของโหวดแตละลูกกับจมูกโหวด เนื่องจากจมูกโหวดนั้นมีผล
ตอคุณภาพและระดับเสียงของโหวด ประการแรกใชไมไผปลายแหลมขนาด  1.5 เซนติเมตร ดันขี้สูดใหลึกเขา
ไปในลูกโหวด ทดลองเปุาโดยเอามือปิดลูกท่ีอยูถัดไป สังเกตเวลาเปุาวาถูกระดับเสียงหรือไม โดยเช็คกับเครื่อง
ตั้งระดับเสียงเสียง (Tuner)โดยมีหลักการคือ ถาขี้สูดยื่นออกไปหาทอลูกโหวดนอยเกินไป มีผลทําใหเปุาแลว
เกิดการสั่นสะเทือนของทอลูกโหวดนอย เนื่องจากระดับลมของปากเขาทอในระดับนอย มีผลทําใหเปุาดังยาก
และมีเสียงทุม ถาขี้สูดยื่นออกไปหาทอลูกโหวดมากเกินไป มีผลทําใหการสั่นสะเทือนของทอลู กโหวดมาก
เกินไป เนื่องจากระดับลมของปากเขาในทอในระดับมากมีผลทําใหเปุาแลวเกิดเสียงที่แหลมและหอน (ดังเสียง
แหลมเกินไป) ดังนั้นการตั้งระดับเสียงโหวดแตละลูกกับหัวโหวดนั้น ควรทําอยางประณีตและหาชวงที่ขี้สูดยื่น
ออกไปในระดับพอดี มีผลทําใหโหวดเปุางายและไมหอน จึงถือวาขั้นตอนนี้มีความสําคัญเปๅนอยางยิ่ง  
             ขั้นที่  13  การพนแลกเกอรแ เปๅนขั้นตอนสุดทายของการทําโหวดสวนใหญเปๅนพนมากกวา
การทาแลกเกอรแ เนื่องจากการพนทําใหไดสารเคลือบบางกวาการทาซึ่งถามีชั้นแลกเกอรแที่หนาแลว  มีผลทําให
โหวดมีระดับที่ผิดเพีย้นหรือทําใหเปุาดังยากข้ึนไปอีก 

๒. ดานผูสอน  
ผลจากการดําเนินการจัดเก็บความรูเรื่องการทําโหวด  จากการสนทนากลุม จากการสังเกต ทําใหเห็น

กระบวนการในการทําโหวดทุกขั้นตอน สามารถนําองคแความรูดังกลาวมาเรียบเรียงเปๅนเอกสารประกอบการ
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สอนรายวิชา โหวด  ในเนื้อหาเรื่อง สวนประกอบของโหวด การดูแลรักษาโหวดและการทําโหวด  มาใชในการ
เรียนรายวิชา โหวด ทําใหผูเรียนมีเอกสารประกอบการศึกษาคนควาในรายวิชาดนตรีพื้นบานอีสาน  

 

๓. ดานสถานศึกษา  
ผลจากการดําเนินการจัดเก็บความรูเรื่องการทําโหวด  ทําใหสถานศึกษามีแหลงเรียนรูเพ่ิมขึ้น 

กลาวคือเปๅนแหลงเรียนรูที่มีชีวิตเพราะผูเรียนมีความสามารถในการทําโหวด ผูที่สนใจในเรื่องการทําโหวด 
สามารถมาศึกษาไดดวยตนเองนอกจากนี้สถานศึกษายังมีเอกสารที่จัดทําขึ้น เกี่ยวกับการจัดเก็บองคแความรูภูมิ
ปใญญาทองถิ่นเรื่อง “การทําโหวด”   เปๅนการอนุรักษแสืบทอดองคแความรูภูมิปใญญาทองถิ่นดานดนตรีพ้ืนบาน
อีสาน “การทําโหวด” ใหคงอยูคูกับประเทศชาติสืบไป  
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เทคนิคการสอนร าเพลงช้า-เพลงเร็ว 
Teaching Dance Techniques on Pleng Cha PlengRew 

เกษร  เอมโอด 
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
E-mail: kasonamod18@gmail.com 

 

บทสรุป 
 การจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว จัดทําโดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เพ่ือ
รวบรวมเทคนิคที่ใชในการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว เพ่ือจัดทําคูมือการสอน และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ซึ่งไดมอบหมายใหคณะกรรมการจัดการความรู   ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการคว ามรู   แตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการการจัดการความรูจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูนําองคแความรูที่ไดมาจัดใหเปๅนหมวดหมู 
ปรับปรุงภาษาใหผูอานสามารถเขาใจไดงายจัดเวที  Km Day เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสพูดคุย  ซักถามขอ
สงสัย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  นําองคแความรูที่ผานการประมวลและกลั่นกรองแลวมาจัดทําเปๅนคูมือการ
สอนเพ่ือใหบุคลากรนําไปใชในการเรียนการสอน   
 การจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสอนรําเพลงชา -เพลงเร็ว  เปๅนการรวบรวมเทคนิคตาง ๆ ของ
ครูผูสอนที่ใชในการสอนเพลงชา-เพลงเร็ว  ตั้งแตการสรางความสัมพันธแระหวางครูกับผูเรียนการคัดเลือก
ผูเรียนวิธีการแตงกายในการฝึกปฏิบัติการนั่ง  การกราบ  การยืน  การไหวการเตรียมความพรอมของรางกาย
นาฏยศัพทแเบื้องตนเทคนิคการสอนปฏิบัติเพลงชา-เพลงเร็ว  การแกไขขอบกพรองในการรําและการวัดผล  
ประเมินผลผูเรียน 
 ในการดําเนินการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็วเมื่อกลั่นกรองความรูแลว  
จะจัดทําเปๅนคูมือ  เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว  เผยแพรใหแกบุคลากรและเผยแพรทางเว็บไซดแให
ครูผูสอนนาฏศิลปไทยของโรงเรียนตาง ๆ นําไปใชประโยชนแในการสอน  และเพ่ือเปๅนการพัฒนาการจัด
การศึกษา  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจะดําเนินการจัดการความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนในแขนงตาง ๆ ให
ครูผูสอนไดนําองคแความรูไปพัฒนาการสอน  พัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป     
 

ค าส าคัญ: เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว 

Summary 
The knowledge management of Teaching Dance Techniques on Pleng Cha PlengRew  

is createdbySukhothai College of Dramatic Arts. This is to gather the techniques in teaching 
dance Pleng Cha PlengRew and to do the instruction manual, also to improve teaching 
process which is assigned by the board of knowledge management to set the action plan for 
knowledge management,make an appointment with subcommittees to handle knowledge 

mailto:kasonamod18@gmail.com
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into categories and improve the language to be easy to understand. The stage of Km Day is 
held to let everyone has a chance to discuss, ask questions, exchange comments to share 
knowledge through the screening process and then do the instruction manual to be used in 
teaching. 

The knowledge management of Teaching Dance Techniques onPleng Cha PlengRew 
is a collection of techniques that teachers use to teach Pleng Cha PlengRew. From building 
relationships between teachers and learners, enrolled students how to dress to practice 
standing at the bow of respect to the preparation of an initial physical dance techniques 
taught to perform Pleng Cha PlengRew.  There is the improving in dance and performance 
measurement to access learners. 

The knowledge management process of Teaching Dance Techniques on Pleng Cha 
PlengRewis to develop a guide teaching of Pleng Cha PlengRew and to do the instruction 
manual which is publicized to people and posted on the website for the dance teachers of 
various schools to use in teaching. In order to improve education management, Sukhothai 
College of Dramatic Arts has held the knowledge management in various fields of teaching 
techniques for teachers to use  in class and develop the students’ learning quality. 

Key words: teaching techniques- Pleng Cha PlengRew dance 

บทน า  
 ในการเรียนการสอนดานนาฏศิลปไทย  สิ่งที่มีความสําคัญตอการเรียนการสอนเปๅนอยางมากคือ  การ
ฝึกหัดทักษะเบื้องตน  ซึ่งเปๅนการวางรากฐานในการเรียนดานนาฏศิลปไทย  เปรียบเหมือนการสรางบานหรือ
ตึกสูง  บานจะแข็งแรงตานแรงลมแรงพายุไดก็ตองมีฐานรากที่แข็งแรง  จึงมักเปๅนภาพที่เห็นกันโดยทั่วไปใน
การสรางบานคือจะตองมีการตอกเสาเข็ม  บานยิ่งหลังใหญ  ตึกท่ียิ่งสูง  ก็ตองใชเสาเข็มที่ตนใหญบานจึงจะไม
ทรุดหรือพัง  ก็เชนเดียวกัน  การเรียนดานนาฏศิลปไทย  พ้ืนฐานของผูเรียนเปๅนเรื่องสําคัญที่ครูผูสอนจะตอง
คํานึงถึงและใสใจมากท่ีสุด  เพราะพ้ืนฐานที่ดียอมทําใหผูเรียนสามารถรําไดสวยงาม  และสามารถตอยอดการ
เรียนในระดับสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 รําเพลงชา-เพลงเร็ว เปๅนเพลงพื้นฐานเบื้องตนของการรําชุดอ่ืน ๆ ซึ่งครูผูสอนจะตองใชประสบการณแ
ในการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปๅนอยางมาก  กระบวนทารําของเพลงชา-เพลงเร็วเปๅนทารําที่เปๅนพ้ืนฐานทารํา
ของการแสดงชุดตาง ๆ ดังนั้นผูที่เริ่มเรียนทางดานนาฏศิลปไทยทุกคนจึงจําเปๅนตอง   เรียนรําเพลงชา -เพลง
เร็วเปๅนอันดับแรก  โดยเริ่มตนตั้งแตการสรางความสัมพันธแระหวางครูกับผูเรียน  การคัดเลือกผูเรียน  วิธีการ
แตงกายในการฝึกปฏิบัติ  การนั่ง  การกราบ  การยืน  การไหว  การเตรียมความพรอมของรางกาย  นาฏย
ศัพทแเบื้องตน  เทคนิคการสอนปฏิบัติเพลงชา-เพลงเร็ว  การแกไขขอบกพรองในการรํา  และการวัดผล  
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ประเมินผลผูเรียน  ซึ่งในข้ันตอนตาง ๆ เหลานี้  ลวนแตมีสาระสําคัญ  มีเกร็ดความรูที่ครูผูสอนไดคิดกลวิธีเพ่ือ
ทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน  เพราะในการสอนแตละครั้ง  เด็กแตละคนยอมมีปใญหาในการเรียน
ตางกัน  ครูตองศึกษาผูเรียนเปๅนรายบุคคลและหาวิธีการมาแกไขขอบกพรองของผูเรียนแตละคนใหได  จาก
การแกปใญหาของผูเรียนนี้เองจึงทําใหครูผูสอนเกิดการบมเพาะความรูและประสบการณแของตนเองจนเกิดเปๅน
ความรูที่ฝใงอยูในคน (Tacit  Knowledge) ซึ่งครูแตละตนตางมีความรูตางกัน 

 องคแความรูของครูผูสอนแตละคนมักมีไวใชในการสอนของตนเองเทานั้น  ไมไดมีการเผยแพร  หรือ
ถายทอดใหใคร  ไมมีการจดบันทึก  หรือถาจดบันทึกก็จะเปๅนแตเพียงการจดบันทึกทารําเทานั้น  แตเทคนิค
วิธีการสอนไมมีการจดบันทึก  ไมมีการเปิดเผยใหผูอ่ืนไดรับรู   

 จากความสําคัญของการรําเพลงชา-เพลงเร็ว  และเทคนิควิธีการที่ครูไดใชในการสอน  วิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุโขทัยซึ่งมีหนาที่ในการจัดการศึกษาดานนาฏศิลป  ดุริยางคศิลปและคีตศิลป       จึงเห็นวา   องคแ
ความรูเหลานี้จะเปๅนประโยชนแตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งจะสงผลดีเปๅนประโยชนแตอครูผูสอน
สาขานาฏศิลปไทย  และสงผลดีตอคุณภาพของผูเรียน  จึงไดนําเอาเทคนิคการสอนรํา  เพลงชา-เพลงเร็ว  
ขึ้นมาเปๅนองคแความรูที่สําคัญในการพัฒนาหนวยงานใหเปๅนไปตามประเด็นยุทธศาสตรแ  โดยใชกระบวนการ
การจัดการความรูเปๅนเครื่องมือที่จะรวบรวมองคแความรูตางๆ ของครูผูสอนแตละคนที่มากลั่นกรองและจัดทํา
เปๅนคูมือการสอนเรื่อง  เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว เพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอน  พัฒนาการ
เรียนการสอน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาของหนวยงานใหบรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตรแที่ไดกําหนดไว 
 

วิธีการด าเนินงาน  
 การจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสอนรําเพลงชา  เพลงเร็ว  ไดดําเนินการกิจกรรมตามแผนการ
จัดการความรูทั้ง 7 ขั้นตอน  ดังนี้ 

1  การค้นหาความรู้ 
 ขั้นตอนการคนหาความรู  ไดดําเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม  คือ 
  1.1 จัดประชุมคณะทํางานการจัดการความรูของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเพ่ือพิจารณา
รวมกันวาความรูใดที่มีความจําเปๅนและมีความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากวิสัยทัศนแ พันธ
กิจ ยุทธศาสตรแ ซึ่งคณะทํางานการจัดการความรูไดเลือกยุทธศาสตรแดานการเรียนการสอนเพ่ือผลักดั นให
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยบรรลุถึงวิสัยทัศนแที่ไดกําหนดไวโดยกําหนดใหเทคนิคการสอนรําเพลงชา -เพลงเร็ว 
เปๅนองคแความรูที่มีความสําคัญตอการพัฒนาองคแกร   
  1.2  คณะทํางานการจัดการความรูจัดทํา แผนการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสอนรํา
เพลงชา-เพลงเร็ว  
  1.3  แตงตั้งคณะอนุกรรมกรรมการการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลง
เร็ว  โดยคัดเลือกจากบุคลากรภาควิชานาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่มีประสบการณแในการปฏิบัติการ
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สอน 10  ปีขึ้นไปเพ่ือมารวมกันจัดทํา Knowledge  Mapping และเพ่ือรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูในขั้นตอน
การสรางและแสวงหาความรู  
  1.4  ประชุมคณะอนุกรรมกรรมการการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสอนรํา    เพลงชา -
เพลงเร็ว เพ่ือจัดทํา Knowledge  Mapping เพ่ือชวยใหเห็นภาพรวมของคลังความรูวาความรูใดมีความ
จําเปๅนและมีความสําคัญตอเทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว 

2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 คณะทํางานการจัดการความรูของวิทยาลัยเชิญคณะอนุกรรมการการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการ
สอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว  ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นองคแความรูที่ไดกําหนด  โดยเนนการสราง
บรรยากาศที่ดีไมเครงเครียดจนเกินไป  จัดเลี้ยงอาหารวางแกผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู   โดยเชิญ
ผูอํานวยการมาเปๅนประธานเปิดการประชุมและชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรเพ่ือใหเห็นความสําคัญของ
การจัดการความรู  ใหกําลังใจกําลังใจแกบุคลากรในการทํางานและดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้   
          2.1  กําหนดประธานและเลขาของกลุมโดยประธานมีหนาที่ควบคุมเวลาในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู  โดยใชเวลาในการพูดคนละ  3  นาที   จํานวน  7  ครั้ง  ครั้งละ 2 รอบ โดยมีเลขาของกลุมทําหนาที่
ในการบันทึกเสียงและจดบันทึกเนื้อหา   
           2.2  นําขอมูลที่เลขาของกลุมทั้งที่ไดจากการบันทึกเสียงและที่จดบันทึกไวในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแตละครั้งนํามาพิมพแใหคณะอนุกรรมการการจัดการความรูไดอานโดยไมมีการตัดขอความหรือสรุป
ความ  เพ่ือทราบถึงขอมูลที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูไวในครั้งที่ผานมา 
  2.4  เมื่อคณะอนุกรรมการการจัดการความรูไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูจนครบทั้ง 7 ครั้ง  
จากนั้นจึงดําเนินการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทารําเพลงชา-เพลงเร็ว  ทาการดัดตน  นาฏศัพทแที่ใชใน
การรําเพลงชาเพลงเร็ว  การแกไขทารํา  สรีระของผูเรียนที่เปๅนตัวพระ  ตัวนาง  และวิธีการนุงโจงกระเบน 
 

3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 1.  ในการจัดความรูใหเปๅนระบบนั้นเลขาของกลุมนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในนํามา
จัดเปๅนหมวดหมูตามท่ีไดกําหนดไวใน   Knowledge  Mapping  จํานวน 3 ครั้ง 

 2.  นําภาพนิ่งมาแยกเปๅนหมวดหมูตาง ๆ ตามที่ไดกําหนดไวใน  Knowledge  Mapping  ไดแก  
การคัดเลือกผูเรียน  วิธีการแตงกายในการฝึกปฏิบัติ  เตรียมความพรอมของรางกาย        นาฏยศัพทแเบื้องตน  
เทคนิคการสอนปฏิบัติเพลงชา-เพลงเร็ว  การแกไขขอบกพรองในการรํา        เพ่ือเตรียมนํามาจัดทําเปๅนคูมือ
การสอน  
 3.  นําภาพเคลื่อนไหวทารําเพลงชา-เพลงเร็วมาผานกระบวนการตัดตอภาพและใสไฟลแเสียง 

4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 4.1  นําความรูที่จัดหมวดหมูมาปรับปรุงภาษาใหเปๅนภาษาท่ีอานแลวเขาใจไดงาย 
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 4.2  นําความรูที่ไดปรับปรุงภาษาแลว นํามาจัดทําในรูปแบบเอกสารที่เปๅนรูปเลมใหเปๅนแบบ
มาตรฐาน 
 4.3  นําภาพนิ่งและองคแความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ผานกระบวนการประมวลและ
กลั่นกรองความรู  มาจัดทําเปๅนคูมือการสอน 
 4.4  นําภาพเคลื่อนไหวที่ผานการตัดตอภาพและเสียงแลวมาจัดทําเปๅนวีดีทัศนแประกอบคูมือการสอน 
 4.5  นําเอกสารการจัดการความรู   คูมือการสอน และวีดีทัศนแประกอบคูมือการสอน  ให
คณะอนุกรรมการการจัดการความรูไดตรวจสอบและแกไขขอบกพรองพรอมทั้งใหคําเสนอแนะใหมีความ
สมบูรณแมากขึ้น 

5.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 คณะกรรมการการจัดการความรูจัดเวที  Km  Day เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสพูดคุย  ซักถามขอ
สงสัย  และเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยมีคณะอนุกรรมการการจัดการความรูเปๅนผูคอยตอบขอซักถาม 

6.  การเข้าถึงความรู้ 
 6.1  คณะกรรมการการจัดการความรูไดนําองคแความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาประมวลและ
กลั่นกรองความรูมาจัดทําเปๅนคูมือการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว  มอบใหแกบุคลากรที่สอนสาขานาฏศิลปไทย
ทุกคน  เพ่ือนําองคแความรูที่ไดไปใชในการเรียนการสอนโดยออกเปๅนหนังสือเวียน  สั่งการโดยผูอํานวยการ
วิทยาลัยใหนําคูมือการสอนไปใชในการเรียนการสอนในปีการศึกษาตอไป 
 6.2  คณะกรรมการการจัดการความรูไดนําเอกสารการจัดการความรู  คูมือการสอนเรื่อง  เทคนิคการ
สอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว และวีดีทัศนแประกอบคูมือการสอน  จัดพิมพแเผยแพรทางเว็บไซดแของวิทยาลัย 
 6.3  คณะกรรมการการจัดการความรูประชาสัมพันธแใหบุคลากรเลือกหัวขอเทคนิคการสอนรําเพลง
ชา-เพลงเร็วที่ตนเองสนใจไปใชและแจงใหคณะกรรมการการจัดการความรูทราบ  เพ่ือคณะกรรมการจะได
ติดตามการนําไปใช 

7.  การเรียนรู ้
 คณะกรรมการการจัดการความรูคอยติดตาม  ประเมินผลการนําคูมือการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว ไป
ใชในการจัดการเรียนการสอนโดยเปรียบเทียบพัฒนาการของผูเรียนที่สอนโดยใชองคแความรูตามคูมือการสอน  
กับนักเรียนที่สอนในปีที่ผานมาและใหจัดทํารายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชคูมือการสอนรําเพลง
ชา-เพลงเร็ว 
 จากการติดตามการนําคูมือการสอนไปซึ่งคณะกรรมการการจัดการความรูไดจัดทําเปๅนแบบติดตาม  
ประเมินผลการนําองคแความรูไปใชพบวามีบุคลากรจํานวน 5 คน  นําองคแความรูในคูมือการสอนไปใชในการ
สอน  จํานวน  4  เรื่อง  คือไดแก  วิธีการแตงกายในการฝึกปฏิบัติ  นาฏยศัพทแเบื้องตน  เทคนิคการสอน
ปฏิบัติเพลงชา-เพลงเร็ว  การแกไขขอบกพรองในการรํา   
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การจัดการความรูเรื่อง เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว  เปๅนการจัดการความรูดานการเรียนการ
สอน  ซึ่งมีวัตถุประสงคแดังนี้ 
 1.  เพ่ือรวบรวมเทคนิคของครูผูสอนที่ใชในการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว   
 2.  เพ่ือจัดทําคูมือการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว   
 3.  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว  
 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสอนรําเพลงชา -เพลงเร็ว  ซึ่งไดดําเนินการใหมีแลกเปลี่ยน
เรียนรูของบุคลากรของภาควิชานาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  จํานวน 7 ครั้ง  และนําองคแความรูที่ได
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาจัดใหเปๅนระบบ  โดยการนําองคแความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาจัดเปๅน
หมวดหมูตามที่ไดกําหนดไวใน Knowledge  Mappin นํามาผานกระบวนการประมวลและกลั่นกรองความรู
โดยการนําความรูที่จัดหมวดหมูมาปรับปรุงภาษา  จึงทําเกิดองคแความรูที่เปๅนความรูชัดแจง  นํามาจัดทําเปๅน
คูมือการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็วเพ่ือเผยแพรใหกับบุคลากรนําไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคแดังนี้   
 

1.  เทคนิคของครูผู้สอนที่ใช้ในการสอนร าเพลงช้า-เพลงเร็ว 
 การรวบรวมเทคนิคตาง ๆ ของครูผูสอนที่ใชในการสอนเพลงชา -เพลงเร็ว  โดยผานกระบวนการ
จัดการความรู  ไดองคแความรูซึ่งแบงออกเปๅนประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้ 

 1.1  ความส าคัญของเพลงช้า-เพลงเร็ว  
  ในการเรียนทางนาฏศิลปไทย สิ่งแรกที่ตองเรียนคือ  รําเพลงชา -เพลงเร็ว  ซึ่งถือเปๅนจารีต  
แบบแผน  และเปๅนรากฐานของการเรียนดานนาฏศิลปไทย  เหตุผลที่ตองเรียนเพลงชา เพลงเร็ว  เปๅนอันดับ
แรกมีหลายประการดังนี้  
  1.  รําเพลงชา-เพลงเร็วจะเปๅนพ้ืนฐานในการเรียนเพลงอ่ืน ๆ และกอนจะตอทารําครูผูสอน
ควรใหผูเรียนไดรูถึงประวัติความเปๅนมาของการรําเพลงชา-เพลงเร็วเพ่ือใหผูเรียนเขาใจความสําคัญ  บทบาท  
และประโยชนแของการรําเพลงชา-เพลงเร็ว 
  2. รําเพลงชา-เพลงเร็ว  เปๅนเพลงที่จะชวยใหผูเรียนสามารถจัดระเบียบการเคลื่อนไหวได
ตั้งแตหัวจรดเทา  ทําใหผูเรียนสามารถเคลื่อนไหวทุกสวนของรางการไดสัมพันธแกัน จัดระเบียบรางกายวาทา
รําแตละทาจะตองปฏิบัติอยางไรตั้ งแตทานั่ง  ทายืน  การตั้งวง  การกาวขาง  การกาวหนา  เปๅนตน  
นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนสามารถจัดสัดสวนทารํา  เรียนรูหลักการถายน้ําหนัก  การปฏิบัติทารําตามนาฏย
ศัพทแ 
  3.  การรําเพลงชา-เพลงเร็ว จะฝึกการทรงตัว และวางสวนตาง ๆ ของรางกายใหเปๅนไปตาม
มาตรฐานของนาฎยศัพทแ  และดูสงางาม 
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  4. รําเพลงชา-เพลงเร็ว  เปๅนเพลงที่มีความยาวมาก  จึงใชเวลาในการเรียนเปๅนเวลานาน  
ดังนั้นการเรียนรําเพลงชาเพลงเร็วจะชวยใหผูเรียนไดฝึกความอดทน ฝึกสมาธิ  และชวยใหรางกายของผูเรียน
มีความแข็งแรง  และเปๅนเครื่องคัดกรองผูเรียนวาสามารถเรียนไดหรือไม  เชน  ผูที่ไมมีความอดทนในการ
เรียน  ผูที่มีโรคประจําตัว  หรือผูที่มีความบกพรองของรางกาย  เปๅนตน 
  5.  การรําเพลงชา-เพลงเร็วจะชวยใหผูเรียนไดฝึกทักษะทางดานดนตรีอีกดวย  เชน  จังหวะ
หนาทับ  และทํานองเพลง 
 

 1.2  การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเริ่มเรียน 
  การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนเริ่มเรียนเปๅนขั้นตอนหนึ่งของการเรียนรู  ที่จะชวยให
ผูเรียนเริ่มเรียนทางดานนาฏศิลปไทย  มีความเขาใจในการเรียนและมีความพรอมในการเรียนมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
เทคนิคการเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีดังนี้  
  1.2.1   การสรางความสัมพันธแระหวางครูกับผูเรียน 
   การสรางความสัมพันธแระหวางครูกับผูเรียนเปๅนสิ่งสําคัญ  ควรเปๅนกิจกรรมแรกที่
นักเรียนไดเริ่มเรียน  เพราะจะชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย  ไมกลัวครูผูสอนมากจนเกินไป  การสราง
ความสัมพันธแระหวางครูกับผูเรียนควรเปๅนไปดวยบรรยากาศที่อบอุน  ซึ่งครูผูสอนแตละคนจะใชวิธีการที่
ตางกัน  เชน  การใหผูเรียนแนะนําตัวหนาชั้นเรียน  การใหผูเรียนแสดงความรูสึกที่มีต อวิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย  เหตุผลที่เขามาเรียนและเลือกเรียนสาขานาฏศิลปไทย  ใหผูเรียนแสดงความสามารถพิเศษของตนเอง  
เปๅนตน  นอกจากนั้นอาจใชกิจกรรมละลายพฤติกรรมผูเรียนหรือการเลนเกม 
   ในการสรางความสัมพันธแระหวางครูกับผูเรียนนั้น  นอกจากใหนักเรียนแนะนําตัว
แลว  ครูผูสอนก็ควรแนะนําตัวเองเชนเดียวกันเพ่ือใหผูเรียนเกิดความศรัทราในตัวครูผูสอน  และสิ่งที่ผูเรียน
จะรูสึกถึงความเอาใจใสที่ครูมีตอผูเรียน  คือ  ครูตองจําผูเรียนใหได  สําหรับวิธีที่ครูจะจําผูเรียนใหไดนั้น  ครู
อาจใชวิธีการจําลักษณะเดนของผูเรียนแตและคน 
   นอกจากกิจกรรมสรางความสัมพันธแแลวอีกสิ่งที่ควรปลูกฝใงใหกับผูเรียนคือ  เรื่อง
ความเชื่อ  การเคารพตอครู  อาจารยแ  มารยาทในการอยูรวมกับผูอ่ืนในวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  การให
ความเคารพตอรุนพี่  และการใหความเมตตาตอรุนนอง   
 

  1.2.2  การคัดเลือกผูเรียน 
   การเรียนในสาขานาฏศิลปไทยจะตองมีการคัดเลือกตัวผูเรียนวาคนไหนตองเรียน
เปๅนตัวพระ  และคนไหนจะตองเรียนเปๅนตัวนาง  โดยใหผูเรียนทั้งหมดยืนเขาแถวหนากระดาน  เรียง
ตามลําดับไหล  จากนั้นครูผูสอนจะพิจารณาจากสรีระของผูเรียนโดยยึดแนวทางตามที่โบราณกําหนดไวดังนี้ 
   ผูที่เรียนเปๅนตัวพระ จะตองมีความสูง 156 เซนติเมตรขึ้นไป  ใบหนารูปไข  หรือรูป
หนายาว  หนาผากตองสวยเวลาสวมยอดหนาผากจะตองรับกับยอด  คอระหง  แขนขาและ   ชวงตัวจะตอง
ยาวเมื่อแตงกายยืนเครื่องจะดูสงางาม 
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    ผูที่เรียนเปๅนตัวนาง จะตองมีความสูง 150-156 เซนติเมตร  ถาสูงมากจะทําใหนุง
โจงกระเบนไมสวย  ใบหนากลมหรือรูปหัวใจ  หนาผากตองกวางเพ่ือใหรับกับชฎา  คางแหลม  แขนกลม  ชวง
คอและชวงตัวสั้น  สะโพกผาย 
   ในกรณีที่ผูเรียนที่มีลักษณะไมชัดเจนตามที่โบราณกําหนด  จะตองพิจารณาจาก
ปใจจัยอื่น ๆ เชน พิจารณาจากรูปรางพอแมของผูเรียน  ถาพอแมรูปรางสูงก็ใหเรียนเปๅนตัวพระ  ลักษณะของ
มือและเทา  ถามือเทาใหญก็มีแนวโนมเปๅนไปไดวาในอนาคตผูเรียนอาจจะมีสรีระที่สูงใหญ นอกจากนั้นตอง
พิจารณาจากบุคลิกของผูเรียน  อาจจะสอบถามวาชอบเลนกีฬาประเภทไหน  ถาผูเรียนชอบเลนกีฬาที่โลดโผน
ก็ควรจะใหเรียนเปๅนตัวพระ  หรือผูเรียนที่ตัวเตี้ยแตมีรูปหนาเปๅนตัวพระใหดูบุคลิก  ถามีบุคลิกดูแลวเขมแข็ง
ควรใหเรียนเปๅนตัวพระ  แตถามีบุคลิกนุมนวลควรใหเรียนเปๅน   ตัวนาง 
   สําหรับผูเรียนที่มีสรีระไมชัดเจนครูผูสอนควรแนะนําใหผูเรียนเปลี่ยนจากตัวพระ
เปๅนตัวนาง  หรือเปลี่ยนจากตัวนางเปๅนตัวพระ  โดยใหเหตุผลเชน  ถาเปๅนตัวนางแตตัวสูงจะหาตัวพระที่มารํา
คูไดยาก  หรือเปๅนตัวพระแตตัวเตี้ยก็หาคูไดยากเชนเดียวกัน  แตถาผูเรียนไมประสงคแที่จะเปลี่ยน  เมื่อถึงเวลา
แสดงครูผูสอนตองหาบทบาทหรือใหเปๅนตัวแสดงที่เหมาะสม  เชน  ตัวพระที่มีรูปรางเล็กก็ใหแสดงเปๅนสิน
สมุทร  กวางทอง  หรือพลายชุมพล  เปๅนตน  ถาผูเรียนที่เปๅนตัวนางแตรูปรางใหญก็จะตองใหรับบทบาทที่
เปๅนตัวนางที่เปๅนตัวนางใหญ 
 

  1.2.3  วิธีการแตงกายในการฝึกปฏิบัติ 
   การแตงกายในการฝึกปฏิบัตินาฏศิลปไทย  เปๅนการแตงกายที่สืบทอดมาจากวังสวน
กุหลาบ  ผูเรียนจะตองนุงโจงกระเบนสีแดงเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติทารํา  และสืบทอดการแตงกายที่มี
มาแตโบราณ  ดังนั้นกอนที่ครูจะสอนใหผูเรียนนุงโจงกระเบนจะตองอธิบายถึงความสําคัญและเหตุผลในการที่
ตองนุงโจงกระเบนเสียกอน  และการนุงโจงกระเบนมีเทคนิคดังนี้ 
   การนุงโจงกระเบนอาจใหผูเรียนฝึกนุงดวยตัวเองหรือจับคูแลวชวยกันนุงนั้นขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคแของครูผูสอน  ซึ่งมีประโยชนแแตกตางกัน  การใหผูเรียนนุงโจงกระเบนดวยตัวเองจะทําใหนุงได
เหมาะกับสรีระของตนเอง  ไมตองนั่งรอเพ่ือนมาคอยนุงให สําหรับการใหนักเรียนจับคูนุงโจงกระเบนจะเปๅน
การฝึกใหผูเรียนรูจักชวยเหลือกัน โดยครูสาธิตและบอกขั้นตอนในการนุง  จากนั้นใหผูเรียนฝึกหัดนุงดวย
ตนเอง  ครูตองคอยดูวิธีการนุงของผูเรียนใหถูกตอง 
   ขั้นตอนการนุงโจงกระเบน เริ่มตนดวยจับปลายผาสองขางใหเทากัน  ผูเรียนตอง
ขยับรางกายของตนเองใหอยูกึ่งกลางของผา  ใชมือขยุมจับผาบริเวณชายผกทั้งสองขางขึ้นมาหนึ่งฝุามือ  แลว
มัดปลายผาโดยใชวิธีการมัดแบบเงื่อนตาย  จากนั้นใหพับขอบผาดานบนลงมาประมาณ 1 ฝุามือ  โดยพับดาน
ที่ตนถนัดแลวมวนผาลงจนถึงกึ่งหนึ่งของผา จากนั้นพับทบใหสุดปลายผากอนจะสอดลงที่ระหวางขาแลวดึง
หางโจงขึ้นไปที่ดานหลังใหกระชับเหมาะกับสรีระของตนเอง  การกระชับทําโดย ใหผูเรียนแบะขาแลวดึงหาง
โจงกระเบนขึ้น  ขยับหางโจงเพื่อใหสามารถยืดหยุนได  ตองไมตึงเกินไปไมหยอนเกินไป  หลังจากนั้นก็คือตอง
เก็บหางโจงกระเบน  การเก็บหางโจงกระเบนตองขึ้นอยูที่ความความยาวของผา  ซึ่งทําโดยการพันหางโจง
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กระเบนรอบเข็มขัดหนึ่งครั้ง แลวก็นําหางโจงกระเบนที่เหลือตวัดมาดานหนา เหน็บกับเข็มขัด  แตถาผายาวให
นักเรียนนําหางโจงกระเบนพันรอบเข็มขัดสัก 2 รอบ  แลวจึงนํามาพันรอบเอว  เหน็บปลายกับเข็มขัดอีกครั้ง
หนึ่ง  การนําปลายโจงกระเบนมาพันรอบเอวจะมีปใญหาผาแดงจะค้ําเอว ทําใหนั่งไมถนัด  
   ในการนุงโจงกระเบนจะมีปใญหานักเรียนตัวเล็กแตผาผืนใหญ  ครูตองหาวิธีแกไข  
เชน  ใชวิธีการพับชายผา  หรือถากรณีผูเรียนตัวเล็กใหใชวิธีตัดผาใหผืนเล็กเหมาะกับสรีระ 
   การนุงโจงกระเบนมีทั้งการนุงแบบมวนหางกระเบน และแบบพับหางกระเบน  แต
วิธีการมวนจะทําใหเจ็บกนเวลานั่ง  การนุงโจงกระเบนไมควรนุงยาวจนเกินไป  ตองนุงใหคลุมหัวเขา แตตอง
ไมเกินหนาแขง  การนุงผาของตัวพระจะตองใหมีความยืดหยุนสูงเพราะเวลารําตองกันเขา   และเมื่อโจง
กระเบนหลวมขณะฝึกซอม  ผูเรียนควรนุงผาโจงเสียใหม  เพราะโจงกระเบนอาจหลุดได  และทําใหผูเรียนขาด
ความมั่นใจในการรํา 
   สําหรับการนุงผาโจงกระเบนที่ไมทําใหผาติดขาก็คือ จะตองมวนหางโจงกระเบนแต
จะไมมวนไปจนสุดปลายผาจะเหลือชวงลางไวพอประมาณ  แลวตวัดไปดานหลัง  กอนจะคาดเข็มขัดจะใช
วิธีการยกผาบริเวณท่ีผูกปมข้ึนแลวจึงรัดเข็มขัดทับ 
  1.2.4  การนัง่  การกราบ  การยืน  การไหว 
   การนั่ง  การกราบ  การยืน  การไหว  เปๅนทาที่ใชสําหรับทําความเคารพทั้งตนตน
ชั่วโมง  หมดชั่วโมง  และกอนการสั่งใหไปพัก  ซึ่งมีวิธีการดังนี้  
 

  การนั่ง 
  การนั่ง  เปๅนการฝึกเพ่ือแยกบุคลิกภาพของผูเรียนเพราะการนั่งของตัวพระและตัวนางจะมี
ลักษณะการนั่งที่แตกตางกัน  การนั่งของตัวนางจะตองพับเพียบไปทางดานขวา  โดยใชขาขวาทับลงบนขาซาย  
การนั่งของตัวนาง  เทาจะตองเรียงคือตองใหเทาที่ปใดมาดานขางนั้นเรียงกันสองขางแลวดันปลายเทามา
ขางหนา มือวางที่หนาขาขวา  สําหรับการนั่งของตัวพระจะตองกันเขาออก วางมือยาวขางหนึ่ง  สั้นขางหนึ่ง 
ตางจากตัวนางซึ่งจะวางมือที่หนาขาขวาอยางเดียว  และตัวนางจะตองนั่งทางดานขวาของตัวพระเสมอ   
  การนั่ง  เปๅนการฝึกการทรงตัวอยางหนึ่งเวลานั่งตองดันหลัง  ดันเอว  ซึ่งการนั่งจะใหทาสวย
และสงางามนั้นอกจะตองตั้ง  หลังจะตองตึง  และหนาตองเชิด  การนั่ง  อกกับหลังจะสัมพันธแกัน  ถาดันอก
หลังก็จะตึงไปดวย  ไหลจะตองตั้งฉากกับพ้ืน โดยเกรงกลามเนื้อชวงกน  และตองทรงตัวไมใหโนมไปขางหนา  
ถาผูเรียนทิ้งน้ําหนักตัวไปขางหนามากจนเกินไปจะทําใหตัวโนมไปขางหนา  แตถาผูเรียนทิ้งน้ําหนักไปขางหลัง
มากจนเกินไป  ตัวก็จะเอนไปดานหลัง  ทําใหดูไมสงางาม  สวนหนาเชิดนั้นหมายถึงการเปิดปลายคาง   
  การกราบ การกราบจะเปๅนทาตอเนื่องจากการนั่ง  การกราบผูเรียนจะตองนั่งในทาพระ-นาง  
เวลากราบจะตองหลบเขาเล็กนอยเพ่ือไมใหเขานั้นค้ําหนาทองทําใหกมกราบไมสะดวกและทําใหทิศทางการ
กราบไมตรงตามเปูาหมาย  การกราบตองการทอดแขนและลําตัว  สวนใหญจะทอดแขนซายแลวตามดวย
แขนขวา  นอกจากนั้นการกราบจะตองดูที่ความเหมาะสมความสั้นยาวของรางกายของแตละคน  ครูจึงตอง
คอยจัดทาใหผูเรียนโดยดูใหเหมาะสมกับสรีระของผูเรียน  และตองแนะนําเรื่องการถายน้ําหนักอีกดวย 
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  การยืน การยืนของตัวนางใชวิธีการเหลื่อมเทาหรือประสมเทา  คือสนเทาหนาจะตองอยู
กึ่งกลางของเทาหลัง  มือขางหนึ่งจีบวางที่หัวเข็มขัด  ขางหนึ่งทาบไวที่นาขา  จะใชมือขางไหนเปๅนมือจีบก็ได 
แตวามือกับเทาจะตองสัมพันธแกัน  มือที่ทาบไวที่หนาขาจะตองเปๅนมือขางเดียวกันกับเทาท่ีอยูขางหนา 
  การยืนก็ยังตองใชความสมดุลของรางกาย  ตองตึงเอว ตึงไหลและตองใชวิธีการเอียงเขาชวย 
การกดเอว (กดเกลียวขาง)  
  การเอียง  จะตองเอียงขางแขนตึง  น้ําหนักตัวสวนใหญจะไมลงไปที่เทาหนาแตจะลงไปที่เทา
หลังเปๅนสวนใหญ  การเอียงจะเปๅนการถวงน้ําหนักระหวางเทากับไหล 
 

  การไหว้ 
  การไหวเปๅนการไหวแบบปกติไมมีลักษณะพิเศษแตอยางใด  คือ ประนมมือขึ้นระหวางอก  
แลวก็กมศีรษะคอมหลังพอประมาณ 
  ขั้นตอนของการการนั่ง  การกราบ  การยืน  การไหว  จะเริ่มจาการกราบ  เมื่อกราบเสร็จ
แลวจะตองคืนตัวขึ้นมานั่งในทานั่งทาเดิมคือทาพระ-นาง จากนั้นตองลุกยืน  จังหวะที่หนึ่งของการยืนคือ การ
นั่งบนสนเทา  มือวางอยูบนหนาขา  จังหวะที่สองใหผูเรียนตั้งเขาขวาขึ้นพรอมเอามือทั้งสองขางมาประสานกัน
ที่หนาขา  จังหวะที่สามลุกขึ้นยืนพรอมกับประสานเทา  ยกมือขึ้นพนมระหวางอกแลวก็กมศีรษะลงไหว  
จังหวะที่สี่เอามือลงแนบลําตัวแลวคอยเดินออกไป 
  ถาการกราบเพ่ือเลิกชั้น  นักเรียนที่เปๅนตัวพระกอนกราบจะตองหลบเขา  จะไมกราบคอมหัว
เขา  ตองหลบเขามาใหพนแขน เวลากราบตองใหหนาผากจรดกับนิ้วหัวแมมือ และนิ้วหัวแมมือตองไมตั้ง 
 

  1.2.5  การเตรียมความพรอมของรางกาย 
   กอนที่จะเริ่มการเรียนการสอนในแตละวัน  ครูผูสอนจะตองใหผูเรียนดัดตนเสียกอน  
การคัดตนนั้นจะเปรียบเหมือนการอบอุนรางกายกอนการเลนกีฬา  นอกจากนั้นยังชวยใหนักเรียนเกิดความ
อดทนในการฝึกฝนอีกดวย 
   ทาดัดตนจะประกอบดวยทา  ดัดมือ  ดัดแขน  ดัดขา  ดัดหลัง การดัดตนนอกจาก
จะเปๅนการอบอุนรากายใหกลามเนื้อไดยืดหยุนแลว  ยังชวยเสริมใหนักเรียนมีทวงทาในการรําที่งดงามและดู
สงางาม เชน ไมรํากมหนา  หลังไมงอ  และรําเปิดปลายคาง  ทาดัดตนอาจใชทาโยคะมาผสมผสานกับทา
นาฏศิลป  ทาดัดตนไมมีทาที่แนนอนตายตัว  แลวแตครูจะนําทาไหนมาใชและในการดัดตนครูควรใหผูเรียนนับ 
เชน 1-10 หรือ 1-50 หรือ 1-100  เพ่ือเปๅนการฝึกจังหวะ 
 

 1.3  นาฏยศัพท์เบื้องต้น 
  นาฏยศัพทแเปๅนคําเฉพาะที่ใชกับการเรียนนาฏศิลป  เปๅนพ้ืนฐานใหนักเรียนสามารถรําทาตาง 
ๆ ได  เชน การจีบ  การตั้งวง ฯลฯ  การเรียนนาฏยศัพทแจะชวยใหครูไมตองอธิบายมากในขั้นตอนการตอทารํา
และนาฏยศัพทแจะถูกแบงออกเปๅนนาฏยศัพทแของตัวพระ  และนาฏศัพทแของตัวนาง   ในการฝึกนาฏศัพทแตอง
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ดูสรีระของผูเรียนซึ่งผูเรียนแตละคนมีสรีระแตกตางกัน  ครูตองคอยจับทาใหเหมาะสมกับสรีระของผูเรียนใหดู
สวยและสงางาม 
 

 1.4  เทคนิคการสอนปฏิบัติเพลงช้า-เพลงเร็ว 
  ในเรื่องเทคนิคการสอนเพลงชา-เพลงเร็วครูผูสอนจะตองสอนใหเด็กรูจักในเรื่องของจังหวะ
หนาทับเสียกอน โดยฝึกรองจังหวะหนาทับเพลงชา ---จะ/- โจง-จะ/-ทิง-โจง/---ทิง/ และจังหวะหนาทับของ
เพลงเร็วจะเปๅน ---ตุ฿บ/-ทิง-ทิง/ พรอมกับตบจังหวะไปดวย เพลงชาของทั้งพระและนางนั้นก็มีจังหวะแบบ
เดียวกัน  พอหลังจากท่ีผูเรียนฝึกรองจังหวะหาทับและตบจังหวะไดแลว จึงเริ่มตอทารําโดยเริ่มมาจาก ขา มือ 
และ ศีรษะ การสอนจะตองใหผูเรียน ๆ รูทีละทา ประกอบกับการรองจังหวะหนาทับ เพ่ือใหผูเรียนรูวาทานี้
เราตองรํากี่จังหวะ กี่ครั้งในหนึ่งทา  และครูผูสอนจะตองคอยดูวาผูเรียนสามารถรําไดหรือไม  เมื่อผูเรียนรําได
แลวก็จะใหรําทวนทาตั้งแตแรก สวนผูเรียนที่ยังไมสามารถรําได ครูก็ตองคอยแกไขทีละทา การตอทารําจะตอง
ดูความพรอมของผูเรียนวาสามารถจําทารําและสามารถปฏิบัติทารําไดหรือไม  ถายังจําทารําไมไดก็ไมสามารถ
ตอทาใหมได  การกําหนดระยะเวลาในการเรียนจะไมสามารถกําหนดวาในแตละวันจะตอวันละกี่ทา  แตอาจ
กําหนดวาในการเรียนเพลงชาจะใชเวลาเทาไร  เชน 1 เดือน  สําหรับการทองเปๅนทํานองเพลงจะทองก็ตอเมื่อ
ตอทารําจบ และผูเรียนสามารถรําไดถูกตองแลว  สุดทายจึงจะฝึกรํากับเทปบันทึกเสียง   
  เวลาตอเพลงจะแยกผูเรียนตัวพระ-นาง  จะไมตอทารําพรอมกันเพราะ  ทารําของตัวพระ
และตัวนางจะแตกตางกัน  แตเมื่อตอทารําจบจึงนํามารํารวมกัน  แตไมไดรําคูกัน  เวลาตอเพลงครูผูสอน
จะตองคอยจัดสัดสวนและมาตรฐานของทารําใหกับผูเรียน  ใหเหมาะสมกับสรีระของผูเรียนแตละคนซึ่งครู
จะตองใชประสบการณแอยางสูงในการจัดสัดสวนใหกับผูเรียน  นอกจากนั้นจะตองเนนเรื่องการเอียงตัว  การ
กดไหล  การดันเอว  การเปิดปลายคาง  การใชสายตา  โดยใหผูเรียนมองไปขางหนา  และการสอนควรเสริม
ในเรื่องลีลาของทารําเขาไปดวย  เชน  การใชหนา  เปๅนตน   สําหรับการดันเอว  ในขณะรําควรใหผูเรียน
จินตนาการวามีของวางอยูบนกนของผูเรียน  ถาผูเรียนผอนกนก็จะทําใหของนั้นหลนลงมา 
  กระบวนการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว  ครูจะใชวิธีการสาธิต  ดังนั้นเวลาสอนครูจะตองรํา
อยางเต็มที่เพราะนักเรียนกําลังจดจําทาทางที่ครูรําอยู  และเวลาครูผูสอนจะตอทารําใหผูเรียน  ครูจะอยูหนา
หองหันไปทางเดียวกับผูเรียน แตเมื่อผูเรียนรําไดแลว  พอเริ่มทบทวนทารําครูจึงหันหนาไปหานักเรียนและ
ตองเดินไปดูผูเรียนทุกคน  คอยจับทารําใหสวยงาม  และใหกําลังใจผูเรียน  การดูแลและสัมผัสรางกายของ
ผูเรียนจะทําใหผูเรียนมีกําลังใจที่จะเรียนมากขึ้น 
  ในเวลาที่ครูผูสอนตอทารําก็จะตอรวมกันทั้งหมด แลวคอยมาแยกวาใครไดหรือไมได แลว
คอยมาจัดการฝึกทบทวนใหใหม  ครูตองแสดงความสนใจผูเรียนทุกคน  ตองใชสายตาคอยมองผูเรียนทุกคน  
เพ่ือใหผูเรียนรูสึกวาครูกําลังมองและสนใจผูเรียนตลอดเวลา  หรือตองคอยเดินไปพูดคุยกับกลุมผูเรียนที่รํา
ไมไดดวยความหวงใย  ครูตองคอยสรางความมั่นใจให  และอีกวิธีหนึ่งคือเวลารําจะใหผูเรียนรําเรียงแถวหนา
กระดาน  เมื่อผูเรียนแถวหนารําไดถูกตองแลว  ก็จะสับเปลี่ยนใหผูเรียนแถวอ่ืนขึ้นมารําแถวหนาบาง  ทําอยาง
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นี้จนครบทุกแถว  วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนที่รําไมจะไดรํา   หลายครั้ง  เกิดความแมนยําและไมตองดูเพ่ือน
ตลอดเวลา 
 

 1.5  การแก้ไขข้อบกพร่องในการร าเพลงช้า-เพลงเร็ว 
  การแกไขขอบกพรองในการรําเพลงชา-เพลงเร็ว มีความสําคัญมากเพราะรําเพลงชา-เพลงเร็ว
เปๅนรากฐานของการรําชุดอ่ืน ๆ ถาผูเรียนไมไดรับการแกไขขอบกพรอง  จะทําใหมีผลตอการรําในชุดอ่ืน ๆ 
ดังนั้นครูผูสอนตองคอยดูทารําของผูเรียนแตละคนวามีขอบกพรองในทาไหน  ครูจะตองเขาไปจับทานั้นให
ถูกตองทันที ไมวาจะเปๅนการตั้งวง  การกาวเทา  การยกขา ไมควรปลอยทิ้งไวเพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความ
เคยชินและจําทาที่ผิด  ซึ่งการแกไขทารําตองแกไขใหไดตามมาตรฐานสัดสวนของทารําและตองเหมาะสมกับ
สรีระของผูเรียนแตละคนอีกดวย    
  การแกไขทารําที่บกพรองของผูเรียนนั้น  ครูผูสอนแตละคนจะใชวิธีการที่แตกตางกัน  เชน 
ครูผูสอนเขาไปชวยจับทารําใหถูกตอง  นอกจากนั้นยังใชวิธีการบันทึกขอเสียตาง ๆ ของผูเรียน  แตละคน  
แลวครูก็คอยแกไขตามที่จดบันทึกไว  ซึ่งผูเรียนแตละคนจะมีขอบกพรองไมเหมือนกัน  ครูตองสังเกตและใช
วิธีการสอนใหเหมาะกับผูเรียนแตละคน  ผูเรียนแตละคนจะรูขอบกพรองของตัวเอง  เมื่อผูเรียนรําทาไม
ถูกตองครูตองคอยเตือนคอยเรียกชื่อ  จะทําใหผูเรียนระมัดระวังในทารํานั้น  หรือใชวิธีการจองมองไปที่ผูเรียน
ก็จะเปๅนวิธีการเตือนผูเรียนไดเชนเดียวกัน  หรือเรียกผูเรียนที่มีทารําบกพรองมาแกไขในชวงที่ใหผูเรียนคนอ่ืน 
ๆ พัก  เปๅนรายบุคคล  โดยใหมาปฏิบัติทานั้นคางไว  แลวนับ 1-50 หรือ 1-100   หรืออาจใชวิธีการตั้งชื่อ
ผูเรียนตามขอบกพรองนั้นๆเพื่อเปๅนการกระตุนใหผูแรกระวังขอบกพรองของตนเองมากข้ึน   
  การแกไขขอบกพรองของทารํา การใชคําที่เขาใจงายในการสื่อสารกับนักเรียนเปๅนเทคนิค
อยางหนึ่ง เพ่ือนักเรียนมีความเขาใจงายขึ้น และผูสอนควรมีการสาธิตเปๅนตัวอยางใหผูเรียนดูเพ่ือความชัดเจน
ในทารํา 
 

 1.6  เทคนิคการวัดและประเมินผล 
  การวัดผล  ประเมินผลควรทําทุกวัน  โดยประเมินจากปฏิภาณไหวพริบในขณะเรียน  ความ
ถูกตองของทารํา  กระบวนทารํา (การเชื่อมทา)  การแกไขปใญหา  การรองเพลง  การเคาะจังหวะ    เปๅนตน 
   สําหรับน้ําหนักคะแนนจะใชวิธีสอบเก็บคะแนน  80 คะแนน  สอบปลายภาค  20  คะแนน  
ไมควรวัดผลเฉพาะปลายภาคอยางเดียว  เพราะเวลาสอบผูเรียนมักจะตื่นเตนจนรําผิด  ทําใหไมเห็นผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนของผูเรียนอยางแทจริง  หรือบางครั้งผูเรียนไมจําทารํา  อาจใชวิธีการสอบเพ่ือกระตุนใหผูเรียน
ฝึกซอมทารํา 
  เกณฑแการประเมินในการวัดผลของครูแตละคนไมเหมือนกัน  เชน  100 คะแนนจะแบงเปๅน
ความถูกตอง 20 คะแนน จังหวะ 20  คะนน สัดสวนทารํา  20 คะแนน ลีลาการเคลื่อนทา ปฏิภาณไหวพริบ 
20  คะแนน ความสวยงามของทารํา 20  คะแนน 
  กลวิธีการวัดผลของครูแตละคนจะแตกตางกัน  เชน  ใชวิธีการสอบ 4 ทิศ ใหผูเรียนจับฉลาก
วาจะไดสอบทิศไหน  หรืออาจสอบคนเดียว  และการสอบอาจสอบแยกตัวพระตัวนางหรือสอบคู   การสอบ
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ทิศครูอาจใชเด็กออนและเด็กเกงสอบดวยกัน เด็กเกง 1 คน  เด็กออน 3 คน  เพ่ือเปๅนการชวยเหลือเด็กออน  
หรืออาจแบงสอบเปๅนทาหรือเปๅนทอน  เมื่อสอบเสร็จครูตองบอกขอผิดพลาดใหผูเรียนไดรับทราบเพ่ือนําไป
แกไข 
  นอกจากสอบทารําแลว  ควรวัดและประเมินในเรื่องคุณลักษณะของผูเรียน  เชน  ความ
รับผิดชอบ  การมีระเบียบวินัย  การตรงตอเวลา  และประเมินจากชิ้นงาน  เชน  สมุดจดทารําที่ผูเรียนตองจด
บันทึกดวยตัวเองไมลอกจากเพ่ือน จดเองตามความเขาใจสามารถรําไดตามที่ตนเอง     จดบันทึกไว และ
ถูกตองตามนาฏยศัพทแ  ซึ่งทั้งนี้ครูตองแนะนําวิธีการบันทึกทารําใหแกผูเรียน  
 

2.  เพื่อจัดท าคู่มือการสอนร าเพลงช้า-เพลงเร็ว   
 คูมือการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว เปๅนคูมือการสอนที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู  เรื่องเทคนิคการ
สอนเพลงชา-เพลงเร็ว  ซึ่งรวบรวมเทคนิคตาง ๆ ที่มีความจําเปๅนในการเรียนการสอนเพลงชา -เพลงเร็วโดย
ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูผูสอนที่มีประสบการณแในการสอนนาฏศิลปมากกวา 10 ปี  นํามา
กลั่นกรองจนเกิดเปๅนองคแความรูซึ่งสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนรําเพลงชา -เพลงเร็ว ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ในคูมือการสอนจะประกอบดวย  บทนํา  ความสําคัญของเพลงชา  เพลงเร็ว  การสรางความสัมพันธแ
ระหวางครูกับผูเรียน  การคัดเลือกผูเรียน  วิธีการแตงกายในการฝึกปฏิบัติ  การนั่ง  การกราบ  การยืน  การ
ไหว  การเตรียมความพรอมของรางกาย นาฏยศัพทแเบื้องตน  เทคนิคการสอนปฏิบัติเพลงชา -เพลงเร็ว  การ
แกไขขอบกพรองในการรํา  และการวัดผล  ประเมินผลผูเรียน ซึ่งเนื้อหาแตละเรื่องจะแยกเปๅนบท  มีรูปภาพ
ประกอบคําบรรยาย  และในสวนของทารําเพลงชา  เพลงเร็ว  จะมีวีดีทัศนแประกอบคูมือการสอนเพ่ือสราง
ความชัดเจนใหกับเนื้อหามากยิ่งขึ้น   
 

3.  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร าเพลงช้า-เพลงเร็ว   
 บุคลากรภาควิชานาฏศิลปไดนําเทคนิคการสอนในคูมือการสอนไปใชในการเรียนการสอนของตนเอง  
โดยเลือกเอาเทคนิคที่เหมาะสมไปใชแกปใญหาของผูเรียนเปๅนรายกรณี  ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น 
  จากการติดตามการนําคูมือการสอนไปใชซึ่งคณะกรรมการการจัดการความรูไดจัดทําเปๅนแบบติดตาม  
ประเมินผลการนําองคแความรูไปใชพบวามีบุคลากรจํานวน 5 คน  นําองคแความรูในคูมือการสอนไปใช  จํานวน  
4  เรื่อง ไดแก  วิธีการแตงกายในการฝึกปฏิบัติ  นาฏยศัพทแเบื้องตน  เทคนิคการสอนปฏิบัติเพลงชา-เพลงเร็ว  
การแกไขขอบกพรองในการรํา  ปรากฏผลดังนี้ 
 1.  เรื่องวิธีการแตงกายในการฝึกปฏิบัติ  ผูเรียนนุงโจงกระเบนไดถูกตอง  เมื่อปฏิบัติทารําจึงทําให
ผูเรียนสามารถกดไหล  กดเอว  ไดสะดวก  จึงสงผลใหผูเรียนสามารถปฏิบัติทากระดกเสี้ยวไดถูกตองและ
สวยงามมากข้ึน 
 2.  เรื่องนาฏยศัพทแผูเรียนสามารถปฏิบัติทานาฏยศัพทแไดถูกตองมากยิ่งขึ้นและสามารถเชื่อมตอทารํา
แตละทาไดดีขึ้น  และทารํามีความชัดเจนมากขึ้น 
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 3.  เรื่องหลักและเทคนิคการสอนปฏิบัติเพลงชา  เพลงเร็ว  ทําใหผูเรียนปฏิบัติทารําไดถูกตองตาม
หลักนาฏศิลปไทย  แตยังไมสามารถเนนในเรื่องของลีลาการรําเพราะวาผูเรียนยังไมมีพ้ืนฐานการรําจึงเนนเรื่อง
การปฏิบัติทารําใหถูกตอง 
 4.  ในเรื่องการแกไขขอบกพรองในการรํา  ครูไดใชวิธีจับทารําในแตละทาใหผูเรียน  เพ่ือสราง
ความรูสึกใกลชิด  สรางความรูสึกเอาใจใส  ทําใหผูเรียนเกิดความพยายามในการแกไขขอบกพรองของตัวเอง
มากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นยังใชวิธีการอธิบายงายๆ เชน เรื่องทิศ  ใชวิธีการบอกใหผูเรียนหันหนาไปทางสถานที่
ตาง ๆ ที่อยูใกลเคียงกับวิทยาลัย  ทําใหผูเรียนมีความเขาใจและหันไดถูกทิศมากยิ่งขึ้น  ทําใหคลายความกังวง
ในการปฏิบัติทารํา  และใชหลักจิตรวิทยา  เสริมสรางแรงจูงใจ  ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการ
เรียนเพ่ิมมากข้ึน  ไมรูสึกทอแท  มีการตั้งเปูาหมายใหตนเอง 
 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากผลการดําเนินงานการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว  สามารถอภิปราย
ผลการดําเนินงานดังนี้   
 การดําเนินงานการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว  เปๅนการจัดการความรูที่
จัดทําขึ้นโดยยึดหลักการจัดการความรู  คือ  การรวบรวมองคแความรูที่มีอยูในสวนราชการซึ่งกระจายอยูในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปๅนระบบเพ่ือใหทุกคนในองคแกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปๅน
ผูรู  รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหองคแกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด ซึ่งการ
จัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว  เปๅนการรวบรวมองคแความรูที่ฝใงอยูในตัวบุคลากร
ของวิทยาลัย  ซึ่งเกิดจากการบมเพาะประสบการณแในการสอนและการแกปใญหาผูเรียน  ซึ่งความรูเหลานี้เปๅน
ความรูที่เปๅนนามธรรม  จึงไดนํามาพัฒนาใหเปๅนระบบใหเกิดเปๅนองคแความรูที่ชัดแจง  โดยผานกระบวนการ
บงชี้ความรูซึ่งไดยึดประเด็นยุทธศาสตรแการพัฒนาการจัดการศึกษาดานนาฏศิลป  ดุริยางคศิลปและคีตศิลป  
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปๅนที่ยอมรับระดับชาติ  ซึ่งถาการจัดการเรียนการสอนของครูมีคุณภาพ  ก็จะ
สงผลใหผูเรียนนั้นเปๅนผูที่มีมาตรฐาน  มีคุณภาพเชนกัน    
 ในกระบวนการสรางและแสวงหาความรู  การจัดความรูใหเปๅนระบบ  การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู  จะเปๅนกระบวนการที่นําเทคนิคตาง ๆ ที่ครูผูสอนใชในการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว    ซึ่งเปๅนความรูที่
ฝใงอยูในตัวของครูผูสอนออกมาเปๅนความรูที่ชัดแจงโดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทําใหครูผูสอนแตละคนเปิด
โลกทัศนแรับรูวิธีการและประสบการณแใหมไปประยุกตแใชกับการสอนของตนเอง  เกิดการพัฒนาตนเองใหเปๅน
ผูรู  จากองคแความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้เองไดนํามาทําเปๅนเอกสารคูมือการสอนและวีดีทัศนแ
ประกอบคูมือการสอนใหครูผูสอนไดนําไปใชในการเรียนการสอน  พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  
สงผลใหวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเปๅนสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน  มีคุณภาพเปๅนที่ยอมรับในระดับชาติตอไป  
 ในการดําเนินการการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว  เปๅนการจัดการความรู
ที่ประสบความสําเร็จเพราะไดรับความรวมมือจากผูบริหารคอยสนับสนุนใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
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สนับสนุนใหมีการนําองคแความรูไปใชในการปฏิบัติงาน  ในขณะเดียวกันครูผูสอนก็ใหความรวมมือในการรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู  จึงทําใหไดองคแความรูที่มีความสําคัญมาใชในการพัฒนาองคแกร   
 ปใญหาในการจัดการความรูประเด็นที่พบคือ  บางครั้งครูผูสอนไมไดเตรียมตัวในการที่จะเขารวม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทําใหพูดประเด็นที่ไมเกี่ยวกับของ  และบางครั้งครูผูสอนไมถนัดในการพูด
แลกเปลี่ยนความรูจึงเปๅนผูเขามารับความรูแตเพียงอยางเดียว 
   

สรุป 
 การจัดการความรู เรื่อง  เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว  เมื่อไดองคแความรูแลวจึงถูกพัฒนาให
เปๅนคูมือการสอนและเผยแพรใหแกครูผูสอนภาควิชานาฏศิลป   
 เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว  เปๅนองคแความรูที่ไดจากกระบวนการการจัดการความรู  ที่เปๅน
ความรูที่ไดจากประสบการณแของครูผูสอน  เปๅนความรูที่ตกผลึก  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปๅนกระบวนการที่
สําคัญที่ทําใหครูผูสอนไดแลกเปลี่ยนประสบการณแของตนเองใหแกผูอ่ืนและรับเอาประสบการณแที่ดีของผูอ่ืน
มาปรับใชในการเรียนการสอนของตนเอง  เมื่อนําความรูมาผานกระบวนการกลั่นกรองความรูจน เปๅนความรูที่
ตกผลึก  นํามาจัดทําเปๅนคูมือการสอนและนําใหครูผูสอนไดนําไปใชในการเรียนการสอน  จึงทําใหเปๅนองคแ
ความรูที่ประสบความสําเร็จเพราะวาไดนําองคแความรูไปใชประโยชนแไดจริง 
 องคแความรูในดานการเรียนการสอนทางดานนาฏศิลป  ดนตรี เปๅนองคแความรูที่เกิดจากการสะสม
ประสบการณแของแตละคน  ดังนั้นจึงควรมีการจัดการความรูในดานการสอนที่เปๅนเทคนิคของการแสดงชุดตาง 
ๆ อีก  เพ่ือเปๅนคลังความรูเผยแพรตอสาธารณชนหรือผูสนใจไดนําไปใชใหเกิดประโยชนแตอสังคม  ตอ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน 
The creation of Art works in ASEAN concept 

นายชูเกียรติ สุทิน 1  
  นางจุฬาลักษณแ สุทิน 2  

1 รองผูอํานวยการ อาจารยแสาขาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะสากล วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 
2 อาจารยแ สาขาภาษาอังกฤษ ภาควิชาศึกษาท่ัวไป  วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช  

E-mail: nong_klaow@windowslive.com 1 , Thaithat05@gmail.com 2  
 

บทสรุป  
การรวมตัวของประชาคมอาเซียนสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

สิ่งแวดลอม ฯลฯ ประชาชนและองคแกรตาง ๆ จําเปๅนตองปรับตัวใหสอดคลองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การ
สรางสรรคแผลงานศิลปะ ก็เปๅนสวนหนึ่งที่ถูกผลักดันใหเกิดการปรับตัว โดยการพัฒนารูปแบบ และขอบเขตให
กวางขวางยิ่งขึ้น การจัดการความรูดานการสรางสรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน สะทอนใหเห็นถึง
ความคลายและความแตกตางดานศิลปวัฒนธรรม และความหลากหลายของสังคมในเขตอาเซียน ในรูปแบบ
การสรางสรรคแผลงานศิลปะโดยอาจารยแผูสอนศิลปะ วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราชจํานวน 11 คน ทําการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สรางสรรคแผลงานและนําผลงานที่ไดสรางสรรคแ  จัดนิทรรศการ “แรงบันดาลใจจาก
อาเซียน” ระหวางวันที่ 2 – 29 กุมภาพันธแ 2559 ณ หอศิลปรวมสมัยนครศรีธรรมราชและไดเผยแพรผลงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรูในโครงการความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรม ระหวางวิทยาลัยชางศิลป (กรุงเทพฯ) วิทยาลัย
ชางศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี และสถาบันศิลปะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยการ
จัดนิทรรศการรวมกันทั้ง 4 สถาบัน ณ สถาบันศิลปะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งไดรับความสนใจแกผูเขา
เยี่ยมชมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ รูปแบบและแนวทางการสรางสรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน เกิดประโยชนแในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําไปประยุกตแใชในการสรางสรรคแผลงานและดานวิชาการอยางแพรหลายในกลุม
ผูสนใจ และนักศึกษา  
 

ค าส าคัญ: การสรางสรรคแผลงานศิลปะ  แนวคิดอาเซียน 
 

Summary 
The Association of South East Asian Nations effected the changing of social, 

economic, politic, environment, and so on. People are necessary to adjust themselves for  
the changing. Art creation was forced to develop widely in methods and region. The creation 
of Art works in ASEAN concepts knowledge management reflects some similar and different 
in Art, Culture, and diverse society in ASEAN through Art creation by eleven Art lecturers in 
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Nakhon Si Thammarat college of Fine Arts. They learn, share,  create art works, and collect 
the art works for Art Exhibition “inspiration from ASEAN” from 2 to 29 February 2016 in 
Nakhon Si Thammarat Contemporary Art gallery. Moreover, the art works are brought for 
learning and sharing in Art and culture cooperation project by the cooperation of college of 
Fine Arts (Bangkok), Nakhon Si Thammarat college of Fine Arts, Supanburi college of Fine 
Arts, and Bali art institute, Indonesia. Some art works in ASEAN concept from 4 institutes are 
exhibited at Bali art institute gallery, in Indonesia. The art works are interested by both Thai 
and foreign people. There is art and culture exchange widely in ASEAN. The creation of Art 
works in ASEAN concepts knowledge management is useful for applying to teach students  
in classes, some artists and art teachers learn to apply for their art works and their teaching.     
 

Keywords: Art creation,  ASEAN concept 

บทน า 
ประชาคมอาเซียน กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยกําหนด
คําขวัญรวมกันคือ หนึ่งวิสัยทัศนแ หนึ่งอัตลักษณแ หนึ่งประชาคม การรวมตัวกันเปๅนประชาคมอาเซียน จะทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายดาน สังคมไทยจะประกอบไปดวยผูคนจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานสภาพการคาการลงทุน สภาพเศรษฐกิจ การคมนาคม จะมีการติดตอสื่อสารระหวาง
ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น สังคมไทยจะเปๅนสังคมหลากวัฒนธรรม ภาษาท่ีใชเปๅนเปๅนภาษากลางของ
ประชาคมอาเซียน คือภาษาอังกฤษ ความรวมมือทางการศึกษาจะมีความใกลชิดกันมากขึ้น ความสัมพันธแที่
ใกลชิดมากขึ้นของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน นําไปสูการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม เกิดการตั้งถิ่น
ฐาน การยายแรงงานขามชาติ ซึ่งปใจจัยในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชาติอยาง
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได (คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขต
ภาคกลางเพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ) วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
กระทรวงวัฒนธรรม จัดการศึกษาดานศิลปกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับกระแส
ความเปลี่ยนแปลงในการเขารวมประชาคมอาเซียน การจัดการความรูดานการการวิจัยและสรางสรรคแในหัวขอ 
การสรางสรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียนสงผลในการนําเสนอผลงานศิลปะเพ่ือสะทอนสังคมให
ประชาชนเห็นความสําคัญ และเกิดความตระหนักในการปรับตัวใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงดานปใจจัยตาง ๆ 
ในการเขารวมประชาคมอาเซียน โดยการดําเนินงานการจัดการความรูเริ่มตนจากการนําเสนอขอมูล การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางสรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียนของครู/อาจารยแผูสอนศิลปะในวิทยาลัยชาง
ศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 11 ทานและการเผยแพรขอมูลที่ไดจากการจัดการความรู ซึ่งขอมูลที่ไดจากการ
จัดการความรูสามารถใชเปๅนแนวทางการสรางสรรคแผลงานศิลปะ และการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะแก
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ครู/อาจารยแ ในวิทยาลัย และผูสนใจทั่วไปในการนําขอมูลไปใชประโยชนแ รวมทั้งเปๅนทิศทางในการสะทอน
สังคมใหเห็นความสําคัญในการปรับตัวในการเขารวมประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจในการพัฒนา
ดานวิชาการ และการใหบริการทางวิชาการของวิทยาลัย 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 การดําเนินงานจัดการความรูดานการวิจัยและสรางสรรคแ เรื่องการสรางสรรคแผลงานศิลปะตาม
แนวคิดอาเซียน มีวัตถุประสงคแเพ่ือ (1)  เพ่ือรวบรวมองคแความรูเกี่ยวกับการสรางสรรคแผลงานศิลปะตาม
แนวคิดอาเซียน ของครู/อาจารยแผูสอนในวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช (2) เพ่ือใหครู/อาจารยแผูสอนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการสรางสรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียนและ  
(3) เพ่ือเผยแพรองคแความรูแกครู/อาจารยแทั้งในวิทยาลัย และผูสนใจนําขอมูลไปใชเปๅนแนวทางในการ
สรางสรรคแผลงานศิลปะ โดยมีวิธีการดําเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

1. การบ่งชี้ หรือการค้นหาความรู้ 
ดําเนินการประชุมคนหาความรูที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน ใน

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช การประชุมสงผลใหเกิดการคนพบผูรู หลังจากนั้นจึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโดยเลือกคณะกรรมการจากผูมีความรูดานการสรางสรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน ใน
วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 11 ทาน โดยไดสรางความเขาใจแกคณะกรรมการทั้ง 11 ทาน ใน
การนําเสนอแนวคิดและเทคนิควิธีการในการสรางสรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน โดยการจัดประชุม
พูดคุย และสรางสรรคแผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดและเทคนิควิธีการระหวางกัน รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยใน
ครั้งที่ 1 – 4 ทําการแลกเปลี่ยนโดยการพูดคุย แสดงความคิดเห็น และครั้งที่ 5 – 7 คณะกรรมการลงมือ
สรางสรรคแผลงาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน หลังจากนั้นไดชี้แจงทําความเขาใจ และวางแผนรวม 
กันเกี่ยวกับการนําผลงานสรางสรรคแไปสูการจัดนิทรรศการ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันศิลปะ
บาหลี เมืองเดนปาซารแ ประเทศอินโดนีเซีย    
2. การสร้างและการแสวงหาความรู้ 

จัดประชุมเพ่ือใหคณะกรรมการ KM นําเสนอแนวคิดและเทคนิควิธีการในการสรางสรรคแผลงานศิลปะ
ตามแนวคิดอาเซียน โดยการจัดประชุมพูดคุยและสรางสรรคแผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดและเทคนิควิธีการ
ระหวางกันรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยในครั้งที่ 1 – 4 ทําการแลกเปลี่ยนโดยการพูดคุย นําเสนอแนวคิดและเทคนิค
วิธีการ และครั้งที่ 5 – 7 คณะกรรมการลงมือสรางสรรคแผลงาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  

นําขอมูลที่ไดจากขอ 2 มากลั่นกรอง จัดพิมพแเปๅนเอกสาร บันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอรแ และระบบ
ขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัย   
4. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้  

คณะกรรมการ KM แบงปในความรูและนําความรูที่ไดมาประยุกตแใชในการสรางสรรคแผลงานศิลปะ
ตามแนวคิดอาเซียน ซึ่งคณะกรรมการนําความรูที่ไดจากการนําเสนอในแตละครั้งมารวมกันเรียบเรียง จัดทํา
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สารบรรณหัวขอ ตรวจสอบ วิเคราะหแและจัดระบบขอมูล และปฏิบัติการสรางสรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิด
อาเซียน  
5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  

นําเสนอขอมูลที่คณะกรรมการสรุปองคแความรูรวมกันทั้งภายในและภายนอกองคแกร ในรูปแบบ
เอกสารและระบบขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งการเผยแพรโดยนําผลงานสรางสรรคแจัดนิทรรศการทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 
6. การเข้าถึงความรู้  

คณะกรรมการจัดรูปแบบขอมูลที่ไดกลั่นกรองแลวใหมีความสมบูรณแยิ่งขึ้น และเผยแพรความรูแก
บุคลากรในวิทยาลัยฯ นําเสนอแกผูสนใจผานระบบขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ และนําผลงานศิลปะที่
คณะกรรมการไดสรางสรรคแจัดนิทรรศการทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ โดยนําผลงานสรางสรรคแมาจัด
นิทรรศการ “แรงบันดาลใจจากอาเซียน” ระหวางวันที่ 2 – 29 กุมภาพันธแ 2559 ณ หอศิลปรวมสมัย
นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเผยแพรในโครงการแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรม 
ระหวางวิทยาลัยชางศิลป (กรุงเทพฯ) วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรีและ
สถาบันศิลปะบาหลี  
ณ สถาบันศิลปะบาหลี เมืองเดนปาซารแ ประเทศอินโดนีเซีย  
7. การเรียนรู้  

บุคลากรในองคแกร และผูสนใจนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูไปใชเปๅนแนวทางในการสรางสรรคแ
ผลงานศิลปะ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะ และเปๅนสื่อในการสะทอนสังคมใหเห็นความสําคัญใน
การปรับตัวในการเขารวมประชาคมอาเซียน ซึ่งการสราง 
สรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน ไดรับความสนใจแกผูเขาเยี่ยมชมนิทรรศการทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ผูสรางสรรคแผลงานไดนําเสนอองคแความรูแกผูสนใจจากภายนอกซึ่งสวนใหญเปๅนครู/อาจารยแ
ผูสอนศิลปะ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียง ไดนําแนวทางไปใชสอนนักเรียน/นักศึกษา และ
นักเรียน/นักศึกษาในวิทยาลัย ไดนําเทคนิควิธีการไปประยุกตแใชในการสรางสรรคแผลงานศิลปะ ในรายวิชา
องคแประกอบศิลป รวมทั้งไดทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการสรางสรรคแผลงานศิลปะกับสถาบันศิลปะบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย สงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมกับตางประเทศ ซึ่งจะเห็นไดวาวิทยาลัย
สามารถนําองคแความรูไปใชประโยชนแ 
ไดอยางกวางขวางทั้งดานวิชาการ และการแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรม   
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สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงาน   

1. การสรางสรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน ไดดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูควบคูไปกับการสรางสรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน ของ

คณะกรรมการซึ่งเปๅนครู/อาจารยแผูสอนศิลปะ ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการสรางสรรคแ ดังนี้ 

 

ตารางสรุปผลงานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาเซียน 
  

อาจารยแ แนวเรื่อง แนวคิด การนําเสนอ ผลงาน 
 

นายอํานวย  นวลอนงคแ 
 

หนังตะลุง 
หนังตะลุง เปๅนการถายทอด เรื่องราว ที่สามารถทํา
ใหผูชมรูจักความดี  ความงาม  ความสุข 
สนุกสนาน ที่เกิดขึ้นจากการไดรับชม   การสราง
ผลงานชิ้นเปๅนการนําเอารูปแบบของตัวหนังตะลุง
มาสรางสรรคแเนื่องจากผมมองวาตัวหนังตะลุงก็
เปๅนงานศิลปะชิ้นหนึ่งคนโบราณไดสรางสรรคแไว 

 
สีน้ํามันบนผาใบ 

 
 

 
นายชูเกียรติ  สุทิน 

 
ใบหนา
อาเซียน 

รูปหนา ผิวพรรณ สิ่งแวดลอมทางกายภาพลวนมิ
แตกตาง ทั้งความเชื่อ ศรัทธาก็คลายคลึง แทแลว 
ชาติพันธุแ เปๅนเอกภาพอาเซียนมาแตโบราณ 

 
สื่อผสม 

 
 
 

 

 

 



759 
 

ตารางสรุปผลงานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาเซียน 
อาจารยแ แนวเรื่อง แนวคิด การนําเสนอ ผลงาน 

 
นางวณิชยา  นวลอนงคแ 

 
ดอกไมใน
ลายผา
ปาเต฿ะ   

ภาษาดอกไมเปๅนภาษาสากล ลวดลายดอกไม ใน
ผาปาเต฿ะการใชลายเสนลวดลายสีสัน สามารถบอก
แหลงที่มา วัฒนธรรมความเปๅนอยู ธรรมชาติ 
แมกระทั่งความรูสึกนึกคิดของผูคนในถิ่นนั้น ๆ    

 
สื่อผสม วัสดุลงสี

บนผาปาเต฿ะ 

 
 
 

 
นายสุวดล  เกษศิริ 

 
สีในพื้นที่

ว่าง 

การจัดพ้ืนที่ของสถาปใตยกรรมและธรรมชาติ ของ
สถานที่ทองเที่ยวเหลานั้น นํามาสรางงานศิลปะ ใน
รูปแบบกึ่งนามธรรม  และรูปแบบนามธรรม  โดย
ใชสีสันของพ้ืนที่ ที่ขาพเจามีโอกาสไดเดินทางไป
ศึกษาและใชทัศนธาตุ ในเรื่อง พื้นที่วางเปๅนตัว
กําหนดการจัดรูปแบบ 

 
เทสีบนผาใบ 

 
 

 
นางโสภิต  เดชนะ 

 
สีและ

ลวดลาย
ของเครื่อง
แต่งกาย 

ลวดลาย สี รูปทรง ของเครื่องแตงกายของโนราหแ
และลวดลายเครื่องแตงกายของชาวบาหลี นํามา
ผ ส ม ผ ส า น ใ ห เ ปๅ น ห นึ่ ง เ ดี ย ว กั น  โ ด ย ผ า น
กระบวนการสรางสรรคแดวยการจุดเพ่ือสรางเสน
และรูปทรงและนําวัสดุที่มีความแวววาวมาผสม
เ พ่ื อ เ กิ ดกา รส ะท อนของสี แ ละสร า งคว าม
เคลื่อนไหวในผลงาน 

 
การจุดสีบนผาใบ 
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ตารางสรุปผลงานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาเซียน 
อาจารยแ แนวเรื่อง แนวคิด การนําเสนอ ผลงาน 

 
นายศุภชัย  ระเห็ดหาญ 

 
สถาปัตยกรรม 
บ้านเรือน
อาเซียน 

สถาปใตยกรรมของทองถิ่นเขามารวมดวยอยู
แลว ซึ่งการนําเสนอผลงานในลักษณะการเดิมๆ
ที่แฝงไวดวยเอกลักษณแ มีความสวยงามสมบูรณแ 
ยังคงยึดหลักแบบเดิมของสถาปใตยกรรมนั้น  

 
วาดเสน ปากกา

หมึก 
 
 

 

 
นายพีรวัฒนแ   อิน

นุพัฒนแ 

 
สีสันการเฉลิม

ฉลองบน
รากฐาน

วัฒนธรรมแห่ง
ประชาคม
อาเซียน 

 

การเชิดสิงโตเปๅนการสะทอนการตอเนื่องของ
กระบวนการทําใหทองถิ่นของประเทศจีน และ
การเปลี่ยนผานของอัตลักษณแของชาวจีนใน
อาเซียน และการทํางานในกลุมการเชิดสิงโต 
การรวมมือระหวางผูเชิดและนักดนตรี กลุมคน
เหลานี้ไมเพียงแตเชื่อมโยงกัน แตพวกเขายัง
สรางเครือขายขามชาติเปๅนกลุมอื่นๆในอาเซียน 

 

 
พ้ืนผิว สีอะครีลิ

กบนผาใบ 

 

 
นายเอกชัย  

ปราบปใญญะ 

 
วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาอาเซียน 

ภูมิปใญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการประดิษฐแภาชนะ
หอหุมอาหารซึ่ ง เปๅนวัฒนธรรมที่สามารถ
แลกเปลี่ ยน เรียนรู กันอย า งน าสนใจและ
แพรหลายในงานประเพณีวัฒนธรรมตางๆ ซึ่ง
เชื่อมโยงความเชื่อ ในทางศาสนาของแตละชน
ชาติที่ตางกัน แตมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน 

 
สีอครีลิกบนผาใบ 

 

     



761 
 

ตารางสรุปผลงานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาเซียน 
 

อาจารยแ แนวเรื่อง แนวคิด การนําเสนอ ผลงาน 
 

นายวัชระ  พงษแไพบูลยแ 
 

โฉมหน้า
อาเซียน 

ศิลปะบนหนากากมีความหมายที่เปๅนนัยยะของ
การใชชีวิตโดยใชเปๅนคําเปรียบเปรย หมายถึง
การซอนเรนปิดบังใบหนาที่แทจริงเอาไว 

 
ปใ็น หลอ ทําสี 

 

 
นายสุกิจ  ชูศรี 

 
แรงบันดาล
ใจความ

เปลี่ยนแปลงสู่
ประชาคม
อาเซียน 

 

ชีวิตและสังคมมีความสัมพันธแเชื่อมโยงเปๅนหนึ่ง
เดียวกัน  ซึ่งมีจุดมุงหมายที่จะกาวเดินไปสูการ
พัฒนา  ดังนั้นการมุงหวังในการเปลี่ยนแปลง 
จึงเปๅนสิ่งสําคัญที่ตองตระหนักถึง  เพราะการ
เปลี่ยนแปลงยอมมีทั้งข้ึนและมีลง  เปๅนธรรมดา
สามัญ จึงเปๅนบริบทที่ตองเรียนรูเพ่ือสรางสรรคแ 

 
สีอครีลิกบนผาใบ 

 

 
นางสาวกันฐิมา  แสง

อรุณ 

 
วิถีประมง
ผูกพัน 

วิถีชีวิตความผูกพันของกลุมคนที่ประกอบ
อาชีพการทําประมงเพ่ือเลี้ยงชีพ อาศัยฝืนน้ํา
ของทองทะเลเปๅนพ้ืนที่ทํากิน 

 
สื่อผสม วัสดุ 
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2. ผลสรุปที่ไดจากการสรางสรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน พบวา ไดเกิดการแลก 

เปลี่ยนเรียนรูดานการสรางสรรคแผลงานศิลปะอยางแพรหลายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ในรูปแบบ

ตาง ๆ ดังนี้  

 - การจัดนิทรรศการการสรางสรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน ระหวางวันที่ 2–28 
กุมภาพันธแ 2559 ณ หอศิลปรวมสมัยนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  การจัดนิทรรศการการสรางสรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน “แรงบันดาลใจจาก 
อาเซียน” ณ หอศิลปรวมสมัยนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  - การจัดนิทรรศการโครงการความรวมมือดานศิลปะ ระวางวิทยาลัยชางศิลป วิทยาลัยชาง
ศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี และสถาบันศิลปะบาหลี ณ เมืองเดนปาซารแ ประเทศ
อินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  การจัดนิทรรศการความรวมมือดานศิลปะ ณ สถาบันศิลปะบาหลี เมืองเดนปาซารแ 

ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2559 
 

 - คร/ูอาจารยแผูสรางสรรคแผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียนไดนําแนวทาง และเทคนิควิธีการ
เผยแพรแกนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารยแผูสอนศิลปะในโรงเรียนตาง ๆ และผูสนใจโดยทั่วไป   
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ภาพที่ 3  อ.ศุภชัย ระเห็ดหาญ ไดนําเทคนิคการวาดดวยปากกาหมึกดํา ไปสอนใหกับผูสนใจ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  นักเรียน นักศึกษานําเทคนิคการสรางสรรคแผลงานของ อ. กันฐิมา แสงอรุณ  
ไปใชในการสรางสรรคแผลงานวิชาองคแประกอบศิลป 
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 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. ความรวมมือ และความมุงมั่นของครู/อาจารยแ ผูเปๅนคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหาร และครู/อาจารยแผูสอน รวมกันผลักดันใหการดําเนินงานสําเร็จตามเปูาหมาย 
 2. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซึ่งถือเปๅนอีกหนึ่งปใจจัยสําคัญที่กอใหเกิด
องคแความรูที่เปๅนรูปธรรม เกิดประโยชนแตอสังคม และประเทศชาติ   
  
ข้อเสนอแนะ  
 กระบวนการดําเนินงาน และผลที่ไดรับจากการจัดการความรู การสรางสรรคแผลงานศิลปะตาม
แนวคิดอาเซียน เปๅนไปอยางประสบความสําเร็จและเกิดการพัฒนาดานการสรางสรรคแผลงานศิลปะ การ
จัดการเรียนการสอน และการเผยแพรองคแความรูอยางกวางขวาง มีการบูรณาการการใชงบประมาณอยางลง
ตัว อยางไรก็ตามในสวนของงบประมาณหากไมไดบูรณาการ หรือไมสามารถจัดหางบประมาณสวนใดมาบูรณา
การได การดําเนินงานจัดการความรูอาจดําเนินการไดอยางจํากัด 
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บทสรุป 

การถายทอดองคแความรูจากการศึกษาวิจัยอาหารไทยอาลาลนั้น มีความสําคัญยิ่งเนื่องจากประชากร

มุสลิมเพ่ิมขึ้นเปๅนจํานวนมากในปใจจุบัน จึงมีความตองการอาหารเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑแ

อาหารใหมีความหลากหลายและเปๅนผลิตภัณฑแชุมชนจึงมีผลตอการพัฒนาชุมชนใหมีความยั่งยืนและเปๅน

ชุมชนแหงการเรียนรูในอนาคตได วัตถุประสงคแของการดําเนินกิจกรรมนี้เพ่ือถายทอดองคแความรูในการนํา

ผลิตภัณฑแชุมชน มาพัฒนารูปแบบใหสามารถเก็บรักษาไดนานมากขึ้น และสามารถพัฒนาเปๅนผลิตภัณฑแที่

จําหนายเปๅนของฝากไดเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกชุมชน จากผลการดําเนินกิจกรรมพบวาการถายทอดองคแความรู

ใหแกชุมชนนั้นตองอาศัยปใจจัย เทคโนโลยีพ้ืนฐานที่ชุมชนมี และตองอาศัยความรวมมือของชุมชนเปๅนอยาง

มากเพ่ือใหกิจกรรมการถายทอดองคแความรูประสบผลสําเร็จ และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในอนาคต เมื่อ

ชุมชนนําองคแความรูไปปฏิบัติจริงจะกอใหเกิดรายไดเพ่ิมแกชุมชน และจะทําใหชุมชนมีความยั่งยืนไดใน

อนาคต 

ค าส าคัญ น้ํารอยะหแ น้ํายําทวาย ซูยี ชุมชนสวนหลวง 1  
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Summary  

 The knowledge transfer from the research of Thai halal food is very important 

because the Muslim population increases. The demand of consume food also increases. The 

product development of community product was very important to sustainability of 

community which developing into learning center in the future.  The aim of activity was to 

transfer knowledge from the community product development to prolong shelf life and 

increase a profit from selling more a products. The result shows that the key successes of 

the activity was facility, base technology and collaborate of group members. The community 

will be sustainable with the used of transferable knowledge.      

Keywords: Roh Ya Sauce, Dhawai Salad Sauce, Sue Yee, Suanluang 1 Community 

บทน า 

อาหารฮาลาล (Halal Food) ถือเปๅนปใจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตของชาวมุสลิมทั่ว

โลก ซึ่งชาวมุสลิมทุกคนจะตองบริโภคอาหารที่ถูกตองตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม หรือที่เรียกวา อาหารฮา

ลาล  โดยพิจารณาตั้งแตแหลงที่มาของวัตถุดิบจะตองไดมาอยางถูกตองหลักการศาสนาอิสลาม และถูก

สุขลักษณะตามมาตรฐานสากล ตลอดจนตองคํานึงถึงความถูกตองในกระบวนการปรุงแต ง กระบวนการผลิต

อยางถูกตองในทุกขั้นตอน ทั้งนี้อาหารฮาลาลเปๅนเรื่องที่ไดรับความสนใจอยางมากจากสังคมไทย ไมใชเพียงแต

ชาวไทยมุสลิมที่จําเปๅนตองบริโภคอาหารฮาลาลเทานั้น แตผูประกอบการที่ตองการผลิตอาหารฮาลาลจําหนาย

แกผูบริโภคมุสลิมในประเทศ และสงออกในตลาดโลกมุสลิม ซึ่งมีความจําเปๅนตองใหความสนใจอยางจริงจัง 

ปใจจุบันประชากรมุสลิมทั่วโลกมีจํานวนประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั่วโลก โดยมุสลิมทั่วโลกมีจํานวน

ประมาณ 1.57 พันลานคน คิดเปๅนรอยละ 23 ของจํานวนประชากรทั้งโลก คือ 6.8 พันลานคน และชุมชน

มุสลิมอยูในทวีปเอเชียมากกวาสวนอื่นๆ อัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรมุสลิมทั่วโลกมีแนวโนมจะสูงถึง

ปีละ 1.5 เปอรแเซ็นตแ  ในชวง 2 ทศวรรษขางหนาคาดการณแวา ภายในปี ค.ศ.2030 สัดสวนชาวมุสลิมในโลกจะ

เพ่ิมขึ้นจาก 23.4 เปอรแเซ็นตแ ในขณะนี้เปๅน 26.4 เปอรแเซ็นตแ (2.2 พันลานคน) หรือมากกวา 1 ใน 4 ของ

ประชากรทั้งโลก (มุสลิมไทยโพสตแ, 2557) ประเทศไทยมีมุสลิมซึ่งนับถือศาสนาอิสลามจํานวน 3.93 ลานคน 

คิดเปๅนรอยละ 6.06 ของประชากรทั้งประเทศที่มี 64.87 ลานคน (สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2557) ซึ่งชาว

มุสลิมจําเปๅนตองบริโภคอาหารฮาลาล สําหรับการผลิตอาหารฮาลาลในระยะแรกนั้นเปๅนเรื่องของ
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ผูประกอบการมุสลิมผลิต เพ่ือจําหนายแกผูบริโภคมุสลิมดวยกันจึงไมจําเปๅนตองมีการรับรองอาหารฮาลาล 

ตอมาเมื่อจํานวนประชากรมุสลิมมีมากขึ้นความตองการอาหารฮาลาลเพ่ิมขึ้น ผูประกอบการผลิตอาหาร

จําเปๅนตองขอใชเครื่องหมายฮาลาลเพ่ือแสดงบนผลิตภัณฑแอันจะทําใหผูบริโภคมุสลิมรูสึกมั่นใจมากขึ้นในการ

เลือกบริโภคสินคา (วรรณดี มหรรณพกุล, 2556) 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาประชาการมุสลิมมีอัตราการเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นความตองการ

ของอาหารจึงมีเพ่ิมข้ึนตามไปดวย และจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนมุสลิม และการลงชุมชนเพ่ือเก็บ

ขอมูลพบวา ชุมชนสวนหลวง 1 แขวง/เขต บางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปๅนชุมชนชาวมุสลิมที่เกแก

ในกรุงเทพมหานคร และมีตลาดนัดที่มีชื่อเสียง สินคาเปๅนที่ตองการของผูเที่ยวชมตลาด แตการจัดตลาดนัด

เกิดข้ึนแคเดือนละครั้งจึงทําใหผูบริโภคไมสามารถที่จะบริโภคอาหารมุสลิมไดบอยๆ ผูนําชุมชนจึงไดมีแนวคิด

ในการพัฒนาผลิตภัณฑแใหสามารถเก็บรักษาไดนานขึ้น และสามารถจําหนายเปๅนของฝากได ดังนั้นคณะผูวิจัย

จึงไดมีแนวความคิดในการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑแอาหารฮาลาล ไดแก รอย฿ะหแ และยําทวายใหสามารถ

เก็บไดนานยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหสามารถเพ่ิมโอกาสในการจําหนายไดมากขึ้นดวย  

วิธีการด าเนินงาน  

จากการที่คณะผูวิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูล และคนหาความตองการของชุมชน และนําโจทยแที่ไดรับ

จากชุมชนมาวางแผน และดําเนินการแกไขปใญหาใหกับชุมชน และนําองคแความรูที่ไดจากการแกไขปใญหา

ถายทอดองคแความรูใหแกชุมชน คณะผูวิจัยมีการจัดการกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม (ภาพท่ี 1) ดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการเก็บขอมูลและการถายทอดองคแความรูจากการศึกษาวิจัยสูชุมชน 

 

 

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑแจากการศึกษาวิจัยจากภูมิปใญญาของชุมชน 

กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการวางแผน (Plan) คณะผูวิจัยพรอมทั้งนักศึกษาผูชวยวิจัยทําการนัดผูนําชุมชน 
และผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน เพ่ือทําการคนหาความตองการของชุมชน โดยทําการประชุมกลุมยอย 
(Focus Group Discussion) โดยคณะผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามที่ใชในการคนหาประเด็นปใญหา ซึ่ง
แบบสอบถามแบงออกเปๅน 3 สวนคือ สอบถามดานลักษณะพ้ืนฐานของชุมชน สอบถามผลิตภัณฑแของชุมชน 
และสอบถามผลิตภัณฑแที่ชุมชนมีความมุงหวังจะพัฒนา โดยแบบสอบถามเปๅนแบบปลายเปิด เพ่ือใหผูเขารวม
ประชุมกลุมยอยสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ในการออกแบบผลิตภัณฑแ เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม
ของชุมชนอยางมากท่ีสุด  

กิจกรรมที่ 2 ดําเนินกิจกรรม (Do) นําขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุมยอย สรุปประเด็นและประชุม
กลุมคณะผูวิจัย และเพ่ือหาขอสรุปผลิตภัณฑแสุดทายที่จะทําการถายทอดองคแความรูใหแกชุมชน และ
คณะผูวิจัยจะจัดทําผลิตภัณฑแตนแบบโดยศึกษาองคแความรูของการพัฒนาผลิตภัณฑแผานการศึกษาวิจัย ซึ่ง
ผลิตภัณฑแที่ทําการศึกษาวิจัยจะตองสามารถผลิตดวยเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่ชุมชนมีอยู และสามารถจําหนายได
จริง และเก็บรักษาไวไดนาน 

กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการทวนสอบ (Check) ทําการวิเคราะหแผลของการศึกษาวิจัย และสรุปผลวา
ผลิตภัณฑแที่ทําการศึกษาวิจัยนั้นมีลักษณะของผลิตภัณฑแตรงตามความตองการของชุมชนหรือไม และเปๅนไป
ตามขอกําหนดที่ตั้งไวในวัตถุประสงคแหรือไม ซึ่งจะทําการทดสอบผลิตภัณฑแใหเปๅนไปตามความตองการของ
ชุมชนมากที่สุด  
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กิจกรรมที่ 4 ดําเนินการนําองคแความรูจากศึกษาวิจัยที่ไดไปใชในการบริการวิชาการ (Act) โดยนําผล
การศึกษาวิจัย และผลิตภัณฑแตนแบบที่ไดจากการศึกษาวิจัย ถายทอดองคแความรูใหแกชุมชนเปูาหมาย และ
ขยายผลไปชุมชนชาวมุสลิมใกลเคียง และทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของตัว
ผลิตภัณฑแ และการบริการวิชาการ และนําผลที่ไดมาประเมินและทําแผนในการพัฒนาตอไป 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

จากการดําเนินกิจกรรมการถายทอดองคแความรูจากการวิจัยอาหารไทยฮาลาลสูการพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน พบวาในขั้นตอนการดําเนินการวางแผนไดจัดทําการประชุมกลุมยอยเฉพาะผูที่มีสวนเกี่ยวของทํา
ใหเกิดการระดมสมองในกระบวนการจัดการองคแความรูอยางแทจริง เนื่องจากคณะผูวิจัย นักศึกษาผูชวยวิจัย 
และตัวแทนชุมชนไดพูดคุยกัน และไดใหแนวความคิดที่เปๅนความตองการของชุมชนอยางแทจริง จึงสามารถ
สรุปรูปแบบของผลิตภัณฑแที่จะรับการถายทอดไดตรงตามความตองการ สําหรับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
พบวา นักศึกษาผูชวยวิจัยจะเปๅนผูดําเนินการทําผลิตภัณฑแตนแบบโดยมีคณะผูวิจัยเปๅนผูถายทอดเทคนิคตางๆ 
และเปๅนผูควบคุมในการทําการศึกษาวิจัย จึงทําใหผลงานวิจัย และผลิตภัณฑแที่ไดสําเร็จรุงรวงไปตามแผนงาน
ที่ไดกําหนดไว  

สําหรับกิจกรรมการทวนสอบผลิตภัณฑแที่ไดจากการศึกษาวิจัย พบวาผลิตภัณฑแที่ไดจากการศึกษาวิจัย 
และเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่ใชในการศึกษาวิจัยสามารถแกไขปใญหาที่ชุมชนตองการไดเปๅนอยางดี เนื่องจากชุมชน
ไมมีเครื่องมือในการทําใหปลอดเชื้อแตประสงคแในการเก็บรักษาผลิตภัณฑแใหไดนาน จึงจําเปๅนตองใชระบบการ
ฆาเชื้อขั้นพ้ืนฐาน และหลัการทางวิทยาศาสตรแที่ทําใหยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียแได และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของผลิตภัณฑแใหนอยที่สุด จากองคแความรูที่คณะผูวิจัยถายทอดใหกับนักศึกษาผูชวยวิจัย 
จึงทําใหไดผลิตภัณฑแที่บรรลุตามวัตถุประสงคแ สําหรับในขั้นตอนการนําองคแความรูจากการศึกษาวิจัยที่ไดไปใช
ในการบริการวิชาการ พบวาผลิตภัณฑแที่ไดตรงตามความตองการของชุมชน และเทคโนโลยีที่ใชในการยืดอายุ
ของการเก็บรักษาก็เปๅนเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่ชุมชนสามารถผลิตไดเอง กลาวคือการใชระบบการตมในน้ําเดือด 
และทําการลดอุณหภูมิทันที เพ่ือทําใหผลิตภัณฑแสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดนาน ซึ่งจากการติดตามผล
การดําเนินงานของชุมชน พบวาชุมชนไดมีการดําเนินการโครงการที่จะปรับปรุงสถานที่ผลิต เพ่ือจะผลิตขายให
เปๅนผลิตภัณฑแเดนของชุมชนในอนาคต 

สรุป 

จากกิจกรรมการถายทอดองคแความรูจากคณะผูวิจัย สูนักศึกษาผูชวยวิจัย จนถึงการถายทอดองคแ
ความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัยใหแกชุมชนนั้น พบวาถาเกิดจากความรวมมือของทั้ง 3 ฝุายแลว กิจกรรมของ
การถายทอดองคแความรูจะประสบผลสําเร็จเปๅนไปตามแผนที่ไดตั้งไว ซึ่งผูถายทอดองคแความรูจําเปๅนที่จะตอง
มีองคแความรูที่ดี และทักษะในการถายทอดที่ดี รวมถึงสารที่ใชในการถายทอดจะตองเหมาะสม เพ่ือใหผูรับการ
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ถายทอดไดรับการถายทอดตรงตามวัตถุประสงคแอยางแทจริง สําหรับในกระบวนการถายทอดองคแความรูจาก
การศึกษาวิจัยโดยผานการบริการวิชาการนั้น สารที่ใชในการถายทอดองคแความรูเปๅนองคแประกอบที่สําคัญอย
งยิ่ง เนื่องจากผูเขารับการถายทอดความรูมีหลายระดับ จึงตองมีการเลือกใชสารที่เหมาะสม และเขาใจงาย 
เพ่ือใหผูรับสารสามารถรับความรูจากการถายทอดองคแความรูไดมากที่สุด รวมถึงการลงมือปฏิบัติจริงทุก
ขั้นตอนเพื่อใหไดรับความรูผานการปฏิบัติจริงเพ่ือใหสามารถนําไปลงมือปฏิบัติไดเอง 

ปัจจัยความส าเร็จ 

 กิจกรรมการถายทอดองคแความรูจากงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนสวนหลวง 1 เกิดจากความรวมมือ 3 
ฝุาย คือ ชุมชน นักวิจัย และนักศึกษา ซึ่งมีสวนผลักดันใหงานวิจัยประสบผลสําเร็จ และนําองคแความรูที่ไดจาก
การวิจัยถายทอดใหกับชุมชน โดยที่ผูนําชุมชนเปๅนผูประสานงานใหผูที่เกี่ยวของไดใชประโยชนแจากการ
ถายทอดความรู การถายทอดจึงมีความสมบูรณแและประสบผลสําเร็จ โดยชุมชนสามารถนําองคแความรูไป
ประยุกตแใชไดจริง 
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Field Trip เที่ยว เล่น เหน็ เรียน           

ปราโมทยแ เหลาลาภะ (Pramote Laolapha)1  

วีรยุทธ สีหานู (Weerayut Srihanoo)2   

 อโนทัย วิงสระนอย (Anothai Wingsanoi)3  

1อาจารยแ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
mote_p@hotmail.com 

2อาจารยแ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
jackweerayut@hotmail.com  

3อาจารยแ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ano_pla8@hotmail.com 

 

บทสรุป 

โครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูวิทยาการทางพืชศาสตรแและการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 แกนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตรแ การพัฒนาโครงการโดยการประยุกตแใชกระบวนการ

จัดการความรูเปๅนฐาน เครื่องมือรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ใบงาน การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After 

Action Review - AAR) และการสังเกต วิเคราะหแขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content 

Analysis) วิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการดําเนินงานพบวา โครงการ Field Trip เที่ยว เลน เห็น เรียน ซึ่งออกแบบโครงการ

โดยใชหลักการ PDCA คือ การวางแผน การดําเนินโครงการ การประเมินโครงการ และ การปรับปรุงการ

ดําเนินโครงการ สามารถสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาไดรับทั้งความรู ความสุข ความ

สนุกสนาน และไดเรียนรูจากของจริง นอกจากนี้ ความพึงพอใจตอโครงการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X

=4.34, S.D.=0.70)  

ค าส าคัญ: ทัศนศึกษา การจัดการความรู การทบทวนหลังการปฏิบัติ  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู PDCA 
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Summary 

The purposes of this project were to promote learning in plant science activities and 
learning in the 21st century for plant science students. The project development was 
applied based on knowledge management process. Project instruments were questionnaire, 
worksheet, after action review, and observation. Qualitative data were analyzed by using 
content analysis. Quantitative data were analyzed by using a computer program. The results 
revealed that Field Trip: Tour Play Sightseeing Learn project that designed activities by PDCA 
principle were plan, do, check, and act. This project can promote learning that student 
gained knowledge, happiness, fun, and learn from authentic. In addition, satisfaction toward 
the overall project at a high level ( X =4.34, S.D. =0.70). 

 

Keywords: Field Trip Knowledge Management After Action Review. Promote Learning 

Activities PDCA 

บทน า 

Field Trip เที่ยว เลน เห็น เรียน เปๅนโครงการที่พัฒนาขึ้น โดยการประยุกตแใชหลักการจัดการความรู 
ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทั้งการแสวงหาความรู การสรางความรู การจัดเก็บความรู การถายโอนความรู และ
การใชประโยชนแ (Marquardt, 1996) ซึ่งสามารถจัดการความรูไดทั้งภูมิปใญญาไทยและความรูปใจจุบันที่อยูใน
ตัวคน ความรูทางเทคโนโลยี และความรูในวิทยาการดานตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2554) การจัดการความรูจึงเปๅนกลไกสําคัญหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย เกณฑแ
มาตรฐานของหลายองคแประกอบคุณภาพไดกําหนดใหมีการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ
พัฒนาวิธีปฏิบัติงาน อยางไรก็ดี ความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยูกับปใจจัยสําคัญปใจจัยหนึ่ง คือ 
นักศึกษา ทั้งนี้การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ไดใหความสําคัญกับการ
พัฒนาใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหนักศึกษามี
ความรูความสามารถตามหลักสูตร ทั้งดานสติปใญญา สังคม อารมณแ รางกาย คุณธรรม การทํานุ บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีทักษะที่จําเปๅนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้งกลุมวิชาหลัก กลุมทักษะชีวิต
และอาชีพ กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และกลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557)   

การประชุมสาขาวิชาพืชศาสตรแครั้งที่ 8/2558 ไดมีมติใหมีการดําเนินโครงการดานการจัดการความรู
กิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตรแตอเนื่องทุกปี เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู
วิทยาการทางพืชศาสตรแ การเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาทั้งกอนการออกฝึกสหกิจศึกษา และกอนสําเร็จ
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การศึกษาเพ่ือเขาสูตลาดแรงงานไดอยางเหมาะสม สาขาวิชาพืชศาสตรแไดตระหนักถึงความสําคัญของ
กระบวนการพัฒนานักศึกษาดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตางๆ โดยมุงหวังวา
การศึกษาดูงานจะชวยสรางแรงบันดาลใจที่จะเรียนรูของนักศึกษา ซึ่ง วิจารณแ พานิช (2556) กลาววา ทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 การอานออกเขียนได (Literacy) นั้นยังไมเพียงพอ ผูเรียนตองมีคุณสมบัติความเปๅนมนุษยแ 
ทักษะการเรียนรู และทักษะแรงบันดาลใจ ซึ่งแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู คือหัวใจสําคัญที่สุดของการเรียนรู 
และถาจะใหดี ตองกระตุนแรงบันดาลใจคนอ่ืนที่อยูโดยรอบดวย ก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ 
โครงการดังกลาวยังจะเปๅนกลไกการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตรแอีกแนวทางหนึ่ง    

วิธีการด าเนินงาน  

 Field Trip เที่ยว เลน เห็น เรียน ใชวิธีดําเนินโครงการโดยยึดหลัก PDCA ดังตอไปนี้  

 1. การวางแผน (Plan) ดําเนินการดังนี้ 

     1.1 การศึกษาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับความตองการเรียนรูของนักศึกษา ดวยวิธีการสอบถาม 

     1.2 นําขอมูลความตองการ/ปใญหาของนักศึกษา เขาหารือในการประชุมสาขา เพ่ือการพัฒนา
โครงการและออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตรมากที่สุด รวมถึงการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ ไดแก 
ผูรับผิดชอบพัฒนาโครงการและกิจกรรมการเรียนรู ผูรับผิดชอบกิจกรรมการละเลน ผูรับผิดชอบดานการเงิน 
ผูรับผิดชอบดานแหลงเรียนรู ซึ่งกิจกรรมประกอบดวย เที่ยว เลน เห็น เรียน  

     1.3 ขออนุมัติโครงการตอคณบดี   

 2. การด าเนินโครงการ (Do) ดําเนินการดังนี้ 

     การดําเนินโครงการจะตองทําดวยความระมัดระวัง แมกิจกรรมการเรียนรูจะถูกออกแบบมาอยางมี
สวนรวมแลวก็ตาม กอนปฏิบัติกิจกรรมจะแบงนักศึกษาออกเปๅน 4 กลุม พรอมตั้งชื่อกลุม และตั้งชื่อตนเอง
ใหม คัดเลือกหัวหนากลุม และดําเนินกิจกรรมดังนี้ 

     2.1 เที่ยว ดําเนินกิจกรรมระหวางวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 โดยนํานักศึกษาทองเที่ยวแหลง
เรียนรูเกษตรเชิงทองเที่ยว คือ วังน้ําเขียวฟารแม อําเภอวังน้ําเขียว วิลเลจฟารแม แอนดแ ไวนแเนอรี่ อําเภอวังน้ํา
เขียว และสวนผักปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ การคัดเลือกแหลงเรียนรูเกษตรเชิง
ทองเที่ยวนั้น ไดยึดหลักความสอดคลองกับหลักสูตรใหมากที่สุด คือ การผลิตผัก การผลิตเห็ด การผลิตไมผล 
นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงระยะทางระหวางแหลงเรียนรูกับมหาวิทยาลัย และคาใชจายดวย 

     2.2 เลน เปๅนกิจกรรมนันทนาการเพ่ือชวยสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูอยางสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย 
และยังสอดแทรกทักษะชีวิต ทักษะการคิด ใหนักศึกษาไดฝึกปฏิบัติดวย เชน การรูจักการวางแผน ความ
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สามัคคี ความเปๅนผูนําและผูตามที่ดี การยอมรับฟใงความคิดเห็นของผูอ่ืน การตรงตอเวลา และความซื่อสัตยแ 
เปๅนตน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

             2.2.1 รักนะ...จะบาเหรอ ดําเนินกิจกรรมโดย 

           1) แบงผูเลนออกเปๅนกลุมๆ ละเทาๆ กัน 

           2) ใหสมาชิกในแตละกลุมจํารายชื่อสมาชิกของกลุมอ่ืนใหไดมากที่สุด 

           3) ใหทุกกลุมนั่งลอมวงกันเปๅนวงกลมใหญ 1 วง ซึ่งสมาชิกในกลุมสามารถนั่งติดกัน
หรือแยกกันก็ได ขึ้นอยูกับการวางแผนของแตละกลุม 

           4) เริ่มตนเกม ดวยการใหทุกคนรายงานตัวชื่อตัวเองแลวนั่งลง ทําแบบนี้จนครบทุกคน 
จากนั้นกรรมการผูควบคุมเกมสุมผูเลนคนแรก และใหผูเลนคนแรกไปทายชื่อคนอ่ืนที่ไมใชสมาชิกในกลุม ดวย
การเริ่มตนดวยคําวา “รักนะ” หากทายถูกผูที่ถูกทายชื่อตองออกจากการแขงขัน และหากทายผิด จะมีคํา
ตามมาวา “จะบาเหรอ” ผูที่ทายผิดตองออกจากการแขงขัน ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนจบหรือตามความเหมะสม
ของกรรมการ 

             2.2.2 หมีบอก ดําเนินกิจกรรมโดย 

           1) สมาชิกในกลุมยืนเขาแถวตอนเรียงหนึ่ง และยืนหางกันคนละ 2 ชวงแขน 

           2) เริ่มเกมดวยการทําตามคําสั่งของกรรมการ โดยผูเลนตองทําตามคําสั่ง ก็ตอเมื่อมีคํา
วา “หม”ี นําหนาคําสั่งนั้น หากทํานอกเหนือคําสั่งตองถูกคัดออกจากการแขงขัน  

             2.2.3 กอใหสูง ดําเนินกิจกรรมโดย 

           1) สมาชิกในกลุมทําการวางแผนในการสรางสิ่งกอสรางใหสูงที่สุด โดยมีเพียงแค ไมจิ้ม
ฟในและดินน้ํามัน ภายใตเวลาที่กําหนด  

           2) กลุมใดสรางไดสูงที่สุดตามเวลาที่กําหนดจะเปๅนผูชนะ     

     2.3 เห็น การนํานักศึกษาเขาเรียนรูแหลงเรียนรูเกษตรเชิงทองเที่ยว คือ วังน้ําเขียวฟารแม อําเภอ
วังน้ําเขียว วิลเลจฟารแม แอนดแ ไวนแเนอรี่ อําเภอวังน้ําเขียว และสวนผักปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา เปๅนการเปิดโลกทัศนแใหนักศึกษาสามารถเห็นของจริง เห็นแรงบันดาลใจ ที่นอกเหนือจาก
ตัวอักษรหรือรูปภาพในตําราเรียน สามารถเชื่อมโยงหรือจินตนาการจากทฤษฎีในตําราสูภาคปฏิบัติจริงได 
นอกจากนี้ยังไดนํานักศึกษาไดเปิดโลกทัศนแทางวิชาการ โดยเขารวมรับฟใงบรรยายการปาฐกถาพิเศษ “เปิดโลก
การศึกษาสูศตวรรษที่ 21” และชมนิทรรศการผลงานวิจัยภาคโปสเตอรแ ในการประชุมวิชาการและเสนอ
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ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2559 “กาวสูทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใชองคแความรู สูความ
ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

    2.4 เรียน เครื่องมือการเรียนรู คือ ใบงาน และสมุดบันทึก สวนวิธีการ คือ นักศึกษาแตละกลุม
ทบทวนหลังการปฏิบัติ โดยสรุปผลการเรียนรูตามโจทยแที่กําหนดใหในใบงาน คือ นักศึกษาไดเรียนรูองคแความรู
อะไรบาง อธิบายรายละเอียดโดยสังเขป (วิธีการ/ขั้นตอนการทํา) และนักศึกษาจะนําองคแความรูนั้นไป
ประยุกตแใชอยางไรบาง โดยการเขียนขอสรุปลงในกระดาษ ฟลิบชารแท ซึ่งใชเวลาในการสรุปผลการเรียนรู 30 
นาที จากนั้นแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอกลุมละ 10 นาท ี

3. การประเมินโครงการ (Check) ดําเนินการดังนี้ 

   3.1 ประเมินขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหแเนื้อหา และการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักศึกษาในขณะปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ และการจัดเวทีใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการ
วาสมควรที่จะดําเนินการตอในครั้งตอไปหรือไม เพราะอะไร  

   3.2 ประเมินขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอโครงการ 
วิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป และสถิติท่ีใชคือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. การปรับปรุงการด าเนินโครงการ (Act) ดําเนินการดังนี้ 

    นําผลสรุปการดําเนินงานและขอคิดเห็นของนักศึกษาเขาที่ประชุมสาขา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
วิเคราะหแ ตัดสินใจ เพื่อวางแผนการดําเนินงานในปีถัดไป รวมทั้งจัดทํารูปเลมรายงานเสนอผูบริหารของคณะ 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

 ผลการดําเนินโครงการ Field Trip เที่ยว เลน เห็น เรียน ซึง่ใชวิธีดําเนินโครงการโดยยึดหลัก PDCA 
สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 1. การวางแผน (Plan) การวางแผนการดําเนินโครงการโดยการวิเคราะหแความตองการของนักศึกษา 
ทําใหทราบขอมูลความตองการหรือปใญหาของนักศึกษาแลวนําเขาสูการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในสาขา ชวย
ใหสามารถพัฒนาโครงการและออกแบบกิจกรรมในโครงการไดตรงกับความตองการของนักศึกษา ดังจะเห็นได
จากผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมไดตามแผนที่ไดกําหนดไว 

 2. การด าเนินโครงการ (Do)      

     2.1 เที่ยว นักศึกษาไดทองเที่ยวจากแหลงเรียนรูเกษตรชิงทองเที่ยว คือ วังน้ําเขียวฟารแม อําเภอวัง
น้ําเขียว วิลเลจฟารแม แอนดแ ไวนแเนอรี่ อําเภอวังน้ําเขียว  และสวนผักปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัด
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นครราชสีมา ตามกําหนดการที่ไดกําหนดไว และจากการสังเกตพบวา นักศึกษามีความสุขที่ไดมาเปิดโลกทัศนแ
ภายนอก  

     2.2 เลน การทบทวนหลังการปฏิบัติ นักศึกษาสะทอนกิจกรรมการละเลนหรือนันทนาการ วา
สามารถสงเสริมทักษะแกนักศึกษา ไดแก การตั้งชื่อ การฝึกปฏิกิริยาตอบสนอง การสังสรรคแ การพักผอน การ
ระดมความคิด    

 

  
 

ภาพที่ 1 การทํากิจกรรมการเลนของนักศึกษา 

     2.3 เห็น นักศึกษาไดเห็นของจริง ที่นอกเหนือจากตัวอักษรหรือรูปภาพในตําราเรียน ทั้งการปลูก
เห็ด การปลูกองุน การปลูกเมลอน การปลูกผักกุยชาย การบริหารจัดการฟารแม รานจําหนายผลิตภัณฑแ ซึ่ง
สามารถสรางแรงบันดาลใจแกนักศึกษาได โดยนักศึกษาคนหนึ่งไดกลาววา “จะนําความรูและประสบการณแไป
ใชทําปใญหาพิเศษเกี่ยวกับการผลิตเห็ด” นอกจากนี้ยังไดนํานักศึกษาไดเปิดโลกทัศนแทางวิชาการ โดยชม
นิทรรศการผลงานวิจัยภาคโปสเตอรแ ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจําปี 
2559 “กาวสูทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใชองคแความรู สูความยั่งยืน” และเขารวมรับฟใงบรรยายการ
ปาฐกถาพิเศษ “เปิดโลกการศึกษาสูศตวรรษที่ 21” ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย รอย
ตํารวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตนแ ซึ่งสรุปขอคิดสําคัญดังนี้ 

          2.3.1 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไมใชของคนเรียนเกง แตเปๅนของคนทํางานเกง และ
จินตนาการเกง 
          2.3.2 สถานศึกษาไมจําเปๅนตองมีพ้ืนที่ขนาดใหญ มีตึกสูงใหญ แตตองสามารถผลิตนักศึกษาที่
มีจินตนาการไดดี ตองเกงภาษา บางประเทศมีภาษาที่ผันแปรไปตามกาล (Tense) ซึ่งลักษณะของภาษาเชนนี้ 
สามารถสงเสริมจินตนาการผูเรียนได มหาวิทยาลัยตองสอนใหผูเรียน เมื่อจบการศึกษาเขาสามารถยืนอยูแถว
หนาไดอยางสงางาม ไมใชหลบๆ ซอนๆ 
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          2.3.3 อาจารยแตองกาวทันและสอนวิทยาการ เทคโนโลยีใหมๆ แกนักศึกษา ไมใชทําตัวขึ้นรา 
เต็มไปดวยหยากไย 
          2.3.4 มหาวิทยาลัยสรางอะไรไมดีเทา การสรางทรัพยากรมนุษยแที่สามารถเรียนรูเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพตนเองอยูตลอดเวลา 
 

  
 

ภาพที่ 2 การศึกษาดูงานในแหลงเรียนรูการเกษตร 

    2.4 เรียน การทบทวนหลังการปฏิบัติ ในประเด็นนักศึกษาไดเรียนรูองคแความรูอะไรบาง อธิบาย
รายละเอียดโดยสังเขป (วิธีการ/ขั้นตอนการทํา) และนักศึกษาจะนําองคแความรูนั้นไปประยุกตแใชอยางไรบาง 
โดยการเขียนขอสรุปลงในกระดาษฟลิบชารแท จากนั้นแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอ ซึ่งสามารถสรุปประเด็น
การเรียนรูไดดังนี้ 

          2.4.1 องคแความรู 

         1) การผลิตเห็ด   

      - แนวคิดการปลูกเห็ด คือ วิเคราะหแจากความตองการของนักทองเที่ยว วา
นักทองเที่ยวนิยมซื้อเห็ดอะไรมากที่สุด เห็ดที่ปลูกตองสามารถแปรรูปได จําหนายไดราคาดี และจะเนนการ
แปรรูปเปๅนผลิตภัณฑแตางๆ เชน ยาแค็ปซูล น้ําพริก แตเห็ดตางชนิดกัน ก็มีความเหมาะสมในการแปรรูป
แตกตางกัน เชน เห็ดยามาบูชิตาเกะ เหมาะกับการทําไอศกรีม เห็ดหอม เหมาะกับการแปรรูปเปๅนขาวเกรียบ 
แหนม เปๅนตน 

      - ฟารแมเห็ด ปลูกเห็ดทั้งหมด 13 ชนิด เห็ดที่มีราคาแพงที่สุด เห็ดถั่งเชาสีทอง 
กิโลกรัมละ 20,000 บาท และเห็ดอ่ืนๆ ที่ตลาดตองการ เชน เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดนางนวล 

       - โรงเรือนเห็ด จะเปๅนระบบปิด วิธีจัดเรียงกอนเห็ดจะใชการเรียงกอนเห็ดแบบ
แขวน ซึ่งจะทําใหประหยัดพื้นที่ โดยพื้นที่ขนาด 4x4 ตารางเมตร จะเรียงกอนเห็ดไดประมาณ 4,000 กอน 
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     - การทําความสะอาดโรงเรือน โดยทําความสะอาดพ้ืนดวยน้ําเปลา มีบอพักน้ําลาง 
และใชน้ําในบอพักรดผัก เปๅนการใชน้ําอยางคุมคา  

       - ปใญหาที่พบ คือ หนอน (เกิดจากแมลงหวี่) ดวงเจาะดอก จะใชวิธีกําจัดดวยมือ 
สวนวิธีจัดการกอนเห็ดที่เปๅนหนอน จะเอาไปใสแปลงผัก 

           2) การปลูกกุยชาย 

      - การปลูกกุยชายมี 2 แบบ คือ กุยชายขาว และกุยชายเขียว 

      - กุยชายจะปลูก 3-5 ปี แลวจะเปลี่ยนที่ปลูกใหม เพราะกุยชายจะตองการธาตุ
อาหารและปุยในปริมาณมาก และรากอาจสะสมโรคได จึงตองเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูก สวนพ้ืนที่เดิมที่ปลูกกุยชาย 
จะปลูกพืชอ่ืนทดแทน เชน มันสําปะหลัง  

      - การทํากุยชายขาว โดยเลี้ยงประมาณ 2 เดือน ใหสมบูรณแ แลวใชกระถางพลาสติก
สีดําครอบ 10-12 วัน ถานานกวานี้ปลายยอดจะชนกระถาง ทําใหเนาเสียได 

                  3) การปลูกองุน 

       - จะปลูกองุนทั้งแบบกินผลและทําไวนแ   

      - ตนตอที่นํามาปลูก ใชวิธีการติดตา โดยใชระยะปลูกคือ 120x30 เซนติเมตร และ 
130x30 เซนติเมตร 

      - การดูแลรักษา จะใหปุยตามอายุของตนองุน การใสปุยเคมีใชสูตรเสมอ 16-16-16 
ชวงกอนเก็บผลผลิตใชสูตร 13-13-21 และงดใชสารเคมีกอนเก็บองุน 25 วัน แตถาจําเปๅนใหใชในรูปของ
สารชีวภาพ 

    - การใหน้ํา จะใชระบบน้ําแบบหยด 30 นาที (15 ลิตร/ตน/สัปดาหแ) 

      - การกําจัดโรคและแมลง จะใชสารตางชนิดกัน ขึ้นอยูกับชนิดของโรคและแมลง มี
การปลูกตนกุหลาบหนาแปลง เพ่ือพยากรณแแมลงศัตรูพืช 

      - การตัดแตงกิ่ง จะใชสารกําจัดเชื้อราปูายรอยแผล 

      - การทําคางพ้ืนที่ยึดเกาะ จะทําแบบรั้วและแบบคาง  โดยองุนที่ปลูกเพ่ือการทําไวนแ
จะทําแบบรั้ว สวนกินผลสดจะทําแบบคาง 
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    - การไวกิ่งองุน ทั้งสําหรับกินผลสดและทําไวนแ จะทําไมเหมือนกัน โดยแบบทําไวนแ
จะไวกิ่งแบบตัว T และแบบกินผลสด จะไวกิ่งแบบตัว H 

      - อายุการเก็บเกี่ยวองุน คือ ประมาณ 15-20 ปี และการเก็บเกี่ยว จะเก็บ 10 
เดือน/ครั้ง 

          2.4.2 การน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ 

           1) ดานการเรียนรู ไดแก สามารถนํามาปรับใชและประยุกตแใชในการเรียน ดานการ
เรียนวิชาปฐพีวิทยา รูการจัดการปุย รูลักษณะสรีรวิทยาของพืช สามารถนําความรูมาทําปใญหาพิเศษและ
สัมมนา 

           2) ดานการปรับใชในชีวิตประจําวัน ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรางอาชีพตั้ง
เปๅนฟารแมตัวเอง ดานการจัดการเวลา  

           3) ดานการทองเที่ยว ไดแก การจัดฟารแม การสรางจุดเดน ระบบการดูแลฟารแม การ
จัด Event การตอบโจทยแการตลาด 

           4) ดานการทํางาน ไดแก สามารถนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ
การทํางาน การวางแผนการทํางาน การมีประสบการณแการศึกษาดูงานที่เห็นการทํางานจริง ทําใหมีความกลา
คิด กลาตัดสินใจในการลงทุน 

           5) ดานการจัดการฟารแม กระบวนการคิดในการวางแผนการทํางานระบบฟารแม 
กระบวนการจัดการ บริหารบุคลากรในฟารแม กระบวนการคิดที่แตกตาง (ตลาด) แนวคิดการพัฒนาสายพันธุแ 
(เมลอน) ใหมีจุดเดนคือ กรอบ หวาน หอม เทคนิคในการแปรรูปเห็ด เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา 

          อยางไรก็ดี การเขียนขอสรุปลงในกระดาษฟลิบชารแทของนักศึกษาแตละกลุม ก็ยังพบปใญหา 
คือ การเขียนคําในภาษาไทยผิดหลายคํา เชน เห็ดฮังการี เขียนเปๅน เห็ดฮังกาลี เห็ดนางฟูาภูฏาน เขียนเปๅน 
เห็ดนางฟูาภูตาล ขัดเกลา เขียนเปๅน ขัดเกา เปๅนตน 
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ภาพที่ 3 กิจกรรมการทบทวนหลังการปฏิบัติ 

3. การประเมินโครงการ (Check)  

    3.1 การประเมินโดยขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสังเกตและประเมินผลการปฏิบัติงาน พบวา 
นักศึกษามีความสุขในการเรียนรู มีความสนใจในการเรียนรู โดยการตั้งคําถามในสิ่งที่อยากรู การทํากิจกรรม
การละเลนก็สะทอนถึงการมีความสุข สนุกสนาน การนําเสนอและชิ้นงานก็สามารถทําไดดี เชน การเขียน
กระดาษฟลิบชารแท การกอใหสูง เปๅนตน โดยอาจารยแที่รวมกิจกรรมทุกคนตางชื่นชมในการทํางานของ
นักศึกษา 

    3.2 การประเมินโดยขอมูลเชิงปริมาณ พบวา นักศึกษาที่ตอบแบบประเมินโครงการ มีจํานวน
ทั้งสิ้น 44 คน คิดเปๅนเพศชาย จํานวน 15 คน และเพศหญิง จํานวน 29 คน การวิเคราะหแความพึงพอใจที่มีตอ
โครงการ แปลผลตามเกณฑแดังนี้ 

คาเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง       ระดับมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง       ระดับมาก 
  คาเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง       ระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง       ระดับนอย 
  คาเฉลี่ย  1.00-1.49 หมายถึง       ระดับนอยที่สุด 
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ผลการวิเคราะหแความพึงพอใจตอโครงการ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวมทุก
ดานอยูในระดับมาก ( X =4.34, S.D.=0.70) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ดานกระบวนการดําเนินโครงการ 
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอความเหมาะสมของจํานวนวันที่จัดโครงการ ( X =4.32, S.D.=0.64) ความ
เหมาะสมของชวงเวลาที่จัดโครงการ ( X =4.20, S.D.=0.70) ความเหมาะสมของแหลงเรียนรูอยูในระดับมาก 
( X =4.48, S.D.=0.63) ความเหมาะสมของสถานที่ (จังหวัด) อยูในระดับมาก ( X =4.30, S.D.=0.73) สวน
ดานประโยชนแที่ไดรับจากโครงการ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอความรูอยูในระดับมาก ( X =4.30, 
S.D.=0.59) ทักษะการคิดอยูในระดับมาก ( X =4.32, S.D.=0.67) ทักษะปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X =4.34, 
S.D.=0.75) การทํางานเปๅนทีมอยูในระดับมาก ( X =4.32, S.D.=0.83) แรงบันดาลใจอยูในระดับมาก ( X

=4.39, S.D.=0.72) ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Edutainment) อยูในระดับมาก ( X =4.41, S.D.=0.76) ดัง
ตาราง   

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอโครงการ 
 

รายการประเมิน 
X  S.D. ระดับ 

ดานกระบวนการดําเนินโครงการ    
1. ความเหมาะสมของจํานวนวันที่จัดโครงการ 4.32 0.64 มาก 
2. ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จัดโครงการ 4.20 0.70 มาก 
3. ความเหมาะสมของแหลงเรียนรู 4.48 0.63 มาก 
4. ความเหมาะสมของสถานที่ (จังหวัด)  4.30 0.73 มาก 
ดานประโยชนแที่ไดรับจากโครงการ    
1. ความรู 4.30 0.59 มาก 
2. ทักษะการคิด 4.32 0.67 มาก 
3. ทักษะปฏิบัติ 4.34 0.75 มาก 
4. การทํางานเปๅนทีม 4.32 0.83 มาก 
5. แรงบันดาลใจ 4.39 0.72 มาก 
6. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Edutainment)  4.41 0.76 มาก 

ภาพรวมของโครงการ 4.34 0.70 มาก 
 

4. การปรับปรุงการด าเนินโครงการ (Act)  

    จากการประชุมของสาขาไดมีมติใหจัดโครงการ Field Trip อีกในปีหนา สวนนักศึกษาก็มีความ
ตองการใหจัดกิจกรรมอีกอยางนอยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ผูบริหารระดับวิทยาเขตก็สนับสนุนใหจัดโครงการ 
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ขั้นตอน 

Field Trip อยางตอเนื่องเชนกัน เนื่องจากเห็นวาเปๅนโครงการที่ชวยใหนักศึกษาไดรับทั้งความรูและความสนุก 
ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหสาขาจัดทําโครงการผลิตเห็ดเพ่ือจําหนาย ทั้งเปๅนการฝึกทักษะที่ไดเรียนรูจากโครงการมา
ปฏิบัติจริง รวมถึงเพ่ือหางบประมาณสําหรับจัดโครงการ Field Trip ในครั้งตอไป 
  จะเห็นไดวาโครงการ Field Trip เที่ยว เลน เห็น เรียน มีผลการดําเนินงานในเชิงบวก ทั้งความพึง
พอใจตอโครงการ ผลการเรียนรูของนักศึกษา รวมถึงไดชุดความรูหรือชุดกิจกรรมสําหรับการดําเนินงานในครั้ง
ตอไป ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจเกิดขึ้นโดยการประยุกตแใชกระบวนการจัดการความรูในการดําเนินกิจกรรม ทั้งกา ร
แสวงหาความรู การสรางความรู และการทบทวนหลังการปฏิบัติ ดังที่ ไพโรจนแ ชลารักษแ (2551) ไดกลาวถึง
ผลลัพธแของการจัดการความรู คือ ทําใหไดขุมความรู เกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ และนําไปสูความเปๅน
ประสบการณแและทักษะของบุคคลและองคแกร รวมถึงเกิดการถายทอดและพัฒนาความรู ซึ่งจะกลายเปๅนชุด
ความรูขนาดใหญและลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ ปใจจัยความสําเร็จของโครงการ ประกอบดวย ครู 
ผูเรียน กิจกรรมการเรียนรู และสิ่งสนับสนุน ซึ่งตองเชื่อมโยงสัมพันธแกัน เปๅนพลังหนุนเสริมซึ่งกันและกัน โดย
ครูตองรูจักความตองการเรียนรูของผูเรียน แลวจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลอง ซึ่ง กษมา วรว
รรณ ณ อยุธยา (2556) กลาววา ครูเปๅนพลังที่ยิ่งใหญในการขับเคลื่อนการเรียนรู สงเสริม สนับสนุน 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน ใหมีความหมาย เชื่อมโยงสูชีวิตจริง รวมทั้งสามารถ
พัฒนาทักษะที่หลากหลายของผูเรียน เพ่ือเผชิญความเปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทัน  

 

สรุป 

Field Trip เที่ยว เลน เห็น เรียน สามารถสงเสริมความรูวิทยาการทางพืชศาสตรแและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตรแได ทั้งเปๅนแนวทางสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การ
จัดการความรู ทําใหเกิดการเรียนรู ที่ผูเรียนไดรับทั้งความรู ความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดทําโครงการ สรุปไดดังภาพ  

 

 

 

รูปแบบกิจกรรม 

เที่ยว 

เลน 

กระบวนการ 

วิเคราะหแความตองการเรียนรู 
 

ผลลัพธ ์
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ภาพที่ 4 รูปแบบการจัดการความรู Field Trip เที่ยว เลน เห็น เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็น 

เรียน 

ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 

ดําเนินโครงการอยางระมัดระวัง 

 

ประเมินโครงการ 

ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู 

พัฒนาโครงการและออกแบบกิจกรรม 

สรุปเลมรายงานสมบูรณแ 

P 

D 

C 

A 

ชุดความรู 
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