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แนำวท�งก�รเตรียมบัทคำว�มเพ่ื่�อตีพิื่มพ์ื่ในำว�รส�ร
“ว�รส�รวิช�ก�รรับัใช้สังคำม มห�วิทย�ลััยเทคำโนำโลัยีร�ชมงคำลัล้ั�นำนำ�”

 

แนวทางการเตรียมบทความเพือ่ตีพิมพในวารสาร 

“วารสารวิชาการรับใชสงัคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา” 

 
แนวคิดและหลักการ 

ปจจุบัน วิชาการรับใชสังคม (socially-engage scholarship) ไดมีการดำเนินการกันแพรหลายและ
ตอเนื่อง โดยเปนการทำงานเชิงวิชาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยฯ หรือหนวยงานตาง ๆ กับสังคมเพ่ือ
เปาหมายสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมสูทิศทางที่ดีขึ้น โดยการทำงานรวมกันที่วานั้นตั้งอยูบนหลักการ
พื้นฐาน 4 ประการ คือ รวมคิดรวมทำ (Partnership) ผูเกี่ยวของมีผลประโยชนรวมกัน (Mutual benefit) 
เรียนรูและใชความรูรวมกัน (Scholarship) และมีผลกระทบตอสงัคม (Social impact) 

การดำเนินงาน “วิชาการรับใชสังคม” จะเนนการมีสวนรวมของชุมชน หมู บาน/ชุมชนแบบ 

มีสวนรวมโดยสมาชิกในชุมชน นักวิชาการของมหาวิทยาลัย หนวยงาน รวมกันคิด กำหนดแนวทางในการ
ดำเนินการรวมกัน   การมีสวนรวมของคนในชุมชนที่ชวยกันคนหาความตองการ หรือปญหาที่ตองการ 
การแกไข โดยแบงไดเปน 

1. งานบริการวิชาการ (community service learning) ที่มีกระบวนการนำองคความรูที่มีอยูภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง ประยุกต และใชกระบวนการที่เหมาะสมและเขากับบริบทของแตละ
ชุมชนหรือสถานประกอบการ 

2. งานวิจัย (socially-engage research) ที ่สรางองคความรู เพื ่อตอบสนองความตองการและ
แกปญหาใหกับผูใช อาทิ ชุมชนหรือผูประกอบการ 

 ดังนั้นการดำเนินการ “วารสารทางวิชาการรับใชสังคม” จะเปนแนวทางหนึ่งใหนักวิจัย นักบริการ
วิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที ่ทำงานรวมกับผู ใชผลงานไมวาจะเปนคนในชุมชนหรือ
ผูประกอบการ มีแหลงวารสารที่สามารถตีพิมพเผยแพรผลงาน เปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งจะสงผลดี 
ตอการดำเนินงานวิชาการดานรับใชสังคมของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติใหพัฒนาขึ้นตอไป ทั้งงานวิชาการ
รับใชสังคมเพ่ือประโยชนของชุมชนและสาธารณะ และงานวิชาการรับใชสังคมเพ่ือผูประกอบการ 

วัตถุประสงคของ “วารสารวิชาการรบัใชสังคม” 

 วารสารวิชาการรับใชสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีวัตถุประสงคเพ่ือตีพิมพผลงาน
วิชาการดานรับใชสังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพรเพ่ือพัฒนาสังคมและสงเสริมใหนักวิชาการ
ดานรับใชสังคมในหนวยงานตาง ๆ ไดมีแหลงนำเสนอผลงานทางวิชาการสูสาธารณะ 

หลักเกณฑการเสนอบทความวิจัยสำหรบั “วารสารวิชาการรับใชสังคม” 

1. เปนบทความที่เกิดจากการคนควาวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสูการสรางความรูเพ่ือใชประโยชนใน
ชุมชน สถานประกอบการ และมีขออธิบายไดอยางชัดเจน และ/หรือ เปนบทความที่เกิดจากการบริการ
วิชาการที ่สามารถอธิบายกระบวนการนำองคความรูไปปรับใช ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทและ 
ความตองการของชุมชนหรือผูประกอบการ 
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2. เปนงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่มีเปาหมายหรือวัตถุประสงคเพื่อการใชประโยชนในการ
พัฒนาสังคม ชุมชน ทองถิ่น และ/หรือผูประกอบการ 

3. มีการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนในสถานประกอบการหรือในชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  
อาทิประโยชนเชิงนโยบาย เชิงพานิชย เชิงสาธารณะ หรืออ่ืน ๆ 

4. เปนการบริการวิชาการที่สามารถอธิบายกระบวนการหรือวิธีการนำเอาองคความรูไปใชประโยชน
ในสถานประกอบการหรือในชุมชน 

5. การนำไปใชประโยชนเกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชน ทองถิ ่นหรือผู ประกอบการในดาน 
การยกระดับคุณภาพดานตาง ๆ อยางชัดเจน อาทิ รายได โอกาสในการดำเนินชีวิต สุขภาพตลอดจน
ผลกระทบดานสิ ่งแวดลอมในชุมชน ฯลฯ และ/หรือมีผลกระทบในทางบวกในดานตาง ๆของโรงงาน  
สถานประกอบการ 

การเขียนบทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตีพิมพใน “ วารสารวิชาการรับใชสังคม” 
จะตอง สอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที ่9 ที่เกี่ยวกับการเขียนเอกสารวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมี 7 ประการ 
คือ สามารถอธิบาย/ช้ีแจงในประเด็นดังตอไปน้ี 

1. สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2. การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 
3. กระบวนการที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
4. ความรูความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน 
5. การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงน้ัน 
6. การประเมนิผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
7. แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหคงอยูตอไป 
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รูปแบบและแนวการเขยีนบทความ 

เขียนบทความภาษาไทยความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 พิมพดวยตัวอักษร TH Saraban PSK 
ขนาด 15 พอยต อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบโดยทั้งหมดตองอยูในขอจำกัด 10 หนาดังกลาว 

องคประกอบของบทความ 

ชื่อโครงการวิจัย การเขียนชื่อเรื่องใชภาษาไทยถูกตองตามหลักไวยากรณ กระชับสามารถสื่อจุดประสงค 

การวิจัยชัดเจน ในกรณีที่มีภาษาอังกฤษใหทำเปนตัวพิมพใหญเฉพาะตัวแรกของคำนามและ
คุณศัพท เช น Vaginal Misoprostol in Previous Cesarean Section ที ่ เหลือทำเปน 
เล็กหมด รวมทั้งคำกริยา คำกริยาวิเศษณ และคำที่ไมใชเปนคำนำเชน ตัวอยาง ถาสงสัย 
ขอแนะนำใหพิมพตัวใหญเฉพาะตัวแรกของบรรทัดเทานั้น นอกนั้นทำตัวเล็ก เชน Vaginal 
misoprostol in previous cesarean section ไมแนะนำใหใชตัวสัญลักษณตาง ๆ ในการ
พิมพช่ือเรื่อง 

ชื่อผูดำเนนิโครงการและผูรวมดำเนนิโครงการ 

หนวยงาน 

บทคัดยอ 

• ภาษาอังกฤษ ให ครบประเด ็น Objective , Material and Method, Results, 
Conclusion เขียน 10 – 15 บรรทัด ไมมีหัวขอก็ได 

• ภาษาไทยใหมีขอความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไมควรเกิน 300 คํา โดยให
สรุปเนื ้อหาของบทความทั ้งหมดใหเขาใจที ่มาของการทําวิจัย วัตถุประสงค 
วิธีดําเนินการวิจัยโดยยอ ผลการวิจัยวิธีการนําไปใชประโยชน และไดผลลัพธ 
อยางไร 

คำสำคญั Keywords 

บทนำ 

• ช้ีใหเห็นความสำคัญของเรื่องที่ทำ เขียนใหสั้น กระชับ ไมเกิน 15- 20 บรรทัด 

• คนควาเพ่ิมเติมวามีผูใดทำงานในลักษณะใกลเคียงแลวบาง ไดผลอยางไร 

• ระบุแนวทางการวิจัย/กระบวนการดำเนินการบริการวิชาการ จุดประสงคเขียน 
เปนความเรียงหรือจัดลำดับความสำคัญแลวจัดเรียงเปนหัวขอ 

(อาจกลาวถึงขอ 1. สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น) 
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รูปแบบและแนวการเขยีนบทความ 

เขียนบทความภาษาไทยความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 พิมพดวยตัวอักษร TH Saraban PSK 
ขนาด 15 พอยต อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบโดยทั้งหมดตองอยูในขอจำกัด 10 หนาดังกลาว 

องคประกอบของบทความ 

ชื่อโครงการวิจัย การเขียนชื่อเรื่องใชภาษาไทยถูกตองตามหลักไวยากรณ กระชับสามารถสื่อจุดประสงค 

การวิจัยชัดเจน ในกรณีที่มีภาษาอังกฤษใหทำเปนตัวพิมพใหญเฉพาะตัวแรกของคำนามและ
คุณศัพท เช น Vaginal Misoprostol in Previous Cesarean Section ที ่ เหลือทำเปน 
เล็กหมด รวมทั้งคำกริยา คำกริยาวิเศษณ และคำที่ไมใชเปนคำนำเชน ตัวอยาง ถาสงสัย 
ขอแนะนำใหพิมพตัวใหญเฉพาะตัวแรกของบรรทัดเทานั้น นอกนั้นทำตัวเล็ก เชน Vaginal 
misoprostol in previous cesarean section ไมแนะนำใหใชตัวสัญลักษณตาง ๆ ในการ
พิมพช่ือเรื่อง 

ชื่อผูดำเนนิโครงการและผูรวมดำเนนิโครงการ 

หนวยงาน 

บทคัดยอ 

• ภาษาอังกฤษ ให ครบประเด ็น Objective , Material and Method, Results, 
Conclusion เขียน 10 – 15 บรรทัด ไมมีหัวขอก็ได 

• ภาษาไทยใหมีขอความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไมควรเกิน 300 คํา โดยให
สรุปเนื ้อหาของบทความทั ้งหมดใหเขาใจที ่มาของการทําวิจัย วัตถุประสงค 
วิธีดําเนินการวิจัยโดยยอ ผลการวิจัยวิธีการนําไปใชประโยชน และไดผลลัพธ 
อยางไร 

คำสำคญั Keywords 

บทนำ 

• ช้ีใหเห็นความสำคัญของเรื่องที่ทำ เขียนใหสั้น กระชับ ไมเกิน 15- 20 บรรทัด 

• คนควาเพ่ิมเติมวามีผูใดทำงานในลักษณะใกลเคียงแลวบาง ไดผลอยางไร 

• ระบุแนวทางการวิจัย/กระบวนการดำเนินการบริการวิชาการ จุดประสงคเขียน 
เปนความเรียงหรือจัดลำดับความสำคัญแลวจัดเรียงเปนหัวขอ 

(อาจกลาวถึงขอ 1. สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น) 
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ภาษาไทยหรือ Reference สำหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบการเขียน
เอกสารอางอิงแบบ APA (American Psychological Association) ตัวอยางการเขียน
เอกสารอางอิงมีดังน้ี 

หนังสือ 

ช่ือผูแตง . ปทีพิ่มพ . ชื่อเรื่อง. (ฉบับพิมพ). สถานที่พิมพ. ผูจัดพิมพ : 

          ตัวอยาง พรพิมลตรีโชติ .2542 .ชนกลุมนอยกับรัฐบาลพมา. กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย. 
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บทความ 

ชื่อผูแตง .ปที่พิมพ(บรรณาธิการ) . ชื่อบทความ . ในชื่อบรรณาธิการ., ชื่อเรื่องที่ฉบับพิมพ. 

หนา. : สถานที่พิมพ (ปรากฏบทความผูจัดพิมพ) 
         ตัวอยาง ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ), 1999 จุดเปลี่ยนแหงยุคสมัย. 90-141. กรุงเทพฯ: 

ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

บทความในวารสาร 

ช่ือผูแตง. ปที่พิมพ. “ ช่ือบทความ.” ช่ือวารสาร. ปที่ (ลำดับที่), เลขหนาที่ปรากฏบทความ. 
ตัวอยาง พุทธชาด โปธิบาล และนานันท ตรงดี. 2541. “สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ่น”. 

วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 4, 2: 167-187. 

สาระสังเขปจากฐานขอมูล CD-Row 

ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ (ซีดีรอม). ชื่อวารสาร, ปที่ (ลำดับที่), เลขหนาที่ปรากฏ
บทความในวารสาร, สาระสังเขปจาก: ช่ือฐานขอมูลและหมายเลขเอกสารเพ่ือการสืบคน 

ต ั วอย  า ง   Preston, W.  1982.  Poetry ideas in teaching literature and writing to foreign 
student (CD-ROM). TESOL quarterly, 16, 489-502. Abstract from: Dialog File: ERIC Item: EJ274529 

วิทยานพินธ 

ช่ือผูแตง. ปที่พิมพ. “ช่ือวิทยานิพนธ.” ระดับวิทยานิพนหรือปริญญานิพนธมหาวิทยาลัย. 
          ตัวอยาง เบ็ญจรัช เวชวิรัช. 2541. “การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการใหสินเชื่อเพื่อการ
สงออกและนําเขาของสถาบันการเงินไทย.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

แหลงสารสนเทศบนอินเตอรเน็ต 

ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร. ปที่หรือเลมที,่ ฉบับที่ สืบคนเมื่อวันที่ เดือน 
ป, จากแหลงที่อยูบนอินเตอรเน็ต 

ตัวอยาง  Indick,W.2002. “Gender Differences in Moral Judgment: Is Non-Consequential 
Reasoning a Factor?”  Current Research in Social Psychology.  5,2 Retrieved November 

11,2002, from http://www.uiowa.edu/grpproc/crisp/ crisp5.2htm 

การสงตนฉบบั 

กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการรับใชสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา” 
สงอีเมล (E-mail) แฟมขอมลูมาที่  rmutl.jrs@gmail.com 
งานคลังความรู สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
ที่อยู 98 หมู 8  ตำบลปาปอง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 
โทรศัพท  : 0 5326 6518  ตอ 1032 หรือ 081-8851289 
โทรสาร   : 0 5326 6522  
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สาระสังเขปจากฐานขอมูล CD-Row 

ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ (ซีดีรอม). ชื่อวารสาร, ปที่ (ลำดับที่), เลขหนาที่ปรากฏ
บทความในวารสาร, สาระสังเขปจาก: ช่ือฐานขอมูลและหมายเลขเอกสารเพ่ือการสืบคน 

ต ั วอย  า ง   Preston, W.  1982.  Poetry ideas in teaching literature and writing to foreign 
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โทรศัพท  : 0 5326 6518  ตอ 1032 หรือ 081-8851289 
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How to prepare the content to publish on the journal 

“Socially-Engage Scholarship of Rajamangala University of Technology Lanna” 

 
Principle: 

Nowadays, socially- engage scholarship is spread ably and continually launched with 
the cooperation of the university or the organization, and the community in order to lead to 
the social improvement. The cooperation is based on 4 principles; Partnership, Mutual Benefit, 
Scholarship and Social Impact. 
 

Socially- engage scholarship focuses on the cooperation of the society and the 
university on how to collaborate to find out the needs or the way to solve the problem. There 
are two ways for the collaboration. 
  1.  Community Service Learning that studies or the knowledge from the university can 
be applied or adapted to fit those society requirements. 

2. Socially-Engage Research that can be used to solve the problem. 
 

The journal is one of learning sources whereby the researchers or academic officers 
can launch the knowledge or the research they study to the public, which is good for the 
society and the industry. 
 
Purpose: 

To publish the academic research and academic service to the public, and also to be 
another supporting channel to publish the academic service. 

 
Requirements for the content to publish on the journal ‘Socially-engage scholarship’ 

  1.  The content could be the research which can help to build up the knowledge for 
the community or the industry, or the academic service which describes clearly on how to 
apply or adapt the knowledge to be used in the community or the industry. 

2. The content is created to improve the society, the local community or the industry. 
3.  If it is the research, it is used as the policy, for the commercial benefit or used in 

public. 
  4.  If it is the academic service, it should have the procedure or the way to apply it to 
the society or industry. 
  5. The content can improve the society or the industry in term of quality; for example, 
salary, life opportunity, health including the environmental effect. 
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The content has to follow the 9 th announcement of ก .พ . อ .  which including 7  issues 

below. 

 

  1. The situation before changes. 
  2. The collaboration and acceptance of the society 
  3. The procedure on how to change 
  4. Skill or knowledge of the changes 
  5. The effect of changes 
  6. The evaluation of changes 
  7. The way to follow up and maintain the changes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์
วารสารวิชาการรับใช้สังคม 11

 

The content has to follow the 9 th announcement of ก .พ . อ .  which including 7  issues 

below. 

 

  1. The situation before changes. 
  2. The collaboration and acceptance of the society 
  3. The procedure on how to change 
  4. Skill or knowledge of the changes 
  5. The effect of changes 
  6. The evaluation of changes 
  7. The way to follow up and maintain the changes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Format: 

Thai content not more than 10 pages on A4 paper, typed in ‘TH Saraban PSK’ with 15 
points. Pictures, tables, and shapes is allowed in those 10 pages. 
 
Content: 

Title: Both Thai and English is acceptable. If English, it should be with capital letters of 
the first nouns and adjectives; Vaginal Misoprostol in Previous Cesarean Section, for example. 
The rest is without capital, including verbs and adverbs.  If wondering, please use the capital 
letter with the first letter of the line; Vaginal misoprostol in cesarean section, for example. Any 
symbol on the title is not allowed. 
 
Name of the project operator and attendees 

 
Organization 

 

Abstract 

If English, please provide Objective, Material and Method, Results, and Conclusion with 
10-15 lines. No title is ok. 

If Thai, the content should not more than 3 0 0  words with Objective, Material and 
Method, Results, and Conclusion. 
 
Keywords 

 
Introduction 

  ⁃ What is the importance of this content? Please make it short and not more than 15-
20 lines. 

 ⁃ Anyone doing as similar as what is here? What about the conclusion? 

  ⁃ Please provide the procedure and the objectives. Step by step. 
(Could mention 1.The situation before changes) 

 
Procedure 

Please explain on how to proceed the project step by step, what the project 
description is, and how to do sampling.  Please do the way that the other can follow, they 
could do the same thing. 
(Could mention 2. The collaboration and acceptance of the society, 3. The procedure 

on how to change and 4. Skill or knowledge of the changes) 
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Result 

Please explain the result of the project. No personal comment. Could be with pictures 
or tables. 
( Could mention 2 .  The collaboration and acceptance of the society and 6 .  The 

evaluation of changes) 

 
Benefit 

Please explain on how this content can be applied, who the user is, and how to push 
it as the policy, for the commercial point of view or to be used in public. 
( Could mention 2 .  The collaboration and acceptance of the society and 6 .  The 

evaluation of changes) 

 

Conclusion 

Please summarize on how this content can create the new knowledge, new innovation 
or opportunity to the society.  Also, please describe phenomenon after the project with the 
suggestion on how to propose or work for the next step. 
(Could mention 5. The effect of changes and 7. The way to follow up and maintain the 

changes) 

 
Reference 

Please provide the whole documentation that be used as the reference in the 
alphabetical order of the author following the standard of APA. The example is as following; 

Books:  

Structure: 

Author Last name, First initial. Middle initial. (Year Published). Title of work. Location: 

Publisher. 
Example: 

Dickens, C. (1942). Great expectations. New York, NY: Dodd, Mead. 

 
Chapters in Books:  

Structure for Chapters in Edited Books in Print: 

Last name of chapter author, First initial. Middle initial. (Year published). Chapter title. 
In First initial. Middle initial. Last name of Editor (Ed.), Book Title (pp. xx-xx). Publishing City, 
State: Publisher. 

Example for Chapters in Edited Books in Print: 
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Result 

Please explain the result of the project. No personal comment. Could be with pictures 
or tables. 
( Could mention 2 .  The collaboration and acceptance of the society and 6 .  The 

evaluation of changes) 

 
Benefit 

Please explain on how this content can be applied, who the user is, and how to push 
it as the policy, for the commercial point of view or to be used in public. 
( Could mention 2 .  The collaboration and acceptance of the society and 6 .  The 

evaluation of changes) 

 

Conclusion 

Please summarize on how this content can create the new knowledge, new innovation 
or opportunity to the society.  Also, please describe phenomenon after the project with the 
suggestion on how to propose or work for the next step. 
(Could mention 5. The effect of changes and 7. The way to follow up and maintain the 

changes) 

 
Reference 

Please provide the whole documentation that be used as the reference in the 
alphabetical order of the author following the standard of APA. The example is as following; 

Books:  

Structure: 

Author Last name, First initial. Middle initial. (Year Published). Title of work. Location: 

Publisher. 
Example: 

Dickens, C. (1942). Great expectations. New York, NY: Dodd, Mead. 

 
Chapters in Books:  

Structure for Chapters in Edited Books in Print: 

Last name of chapter author, First initial. Middle initial. (Year published). Chapter title. 
In First initial. Middle initial. Last name of Editor (Ed.), Book Title (pp. xx-xx). Publishing City, 
State: Publisher. 

Example for Chapters in Edited Books in Print: 

De Abreu, B. S.  ( 2001) .  The role of media literacy education within social networking 
and the library. In D. E.  Agosto & J.  Abbas (Eds. ) , Teens, libraries, and social networking (pp. 
39-48). Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. 

Structure for Chapters in Edited Books, found Online: 

Last name of chapter author, First initial. Middle initial. (Year published). Chapter title. 
In First initial.  Last name of Editor ( Ed. ) , Book title [ E- reader version, if used]  ( pp.  xx- xx) . 
doi:10.xxxx/xxxxxx or Retrieved from http://xxxx 

Example for Chapters in Edited Books, found Online: 

Lobo, R. F. (2003). Introduction to the structural chemistry of zeolites. In S. Auerbach, 
K. Carrado, & P. Dutta (Eds.), Handbook of zeolite science and technology (pp. 65-89). Retrieved 
from https://books.google.com 

 
Journal articles in Print: 

Structure: 

Author Last name, First initial. Middle initial. (Year Published). Title of article. Title of 
Periodical, Volume(Issue), page range. 

Example: 

Gleditsch, N. P. , Pinker, S. , Thayer, B. A. , Levy, J.  S. , & Thompson, W. R. (2013) .  The 
forum: The decline of war. International Studies Review, 15(3), 396-419. 
 

Newspaper Articles in Print: 

Structure: 

Author's Last name, First initial.  Middle initial.  ( Year, Month Day Published) .  Title of 
article. Title of Newspaper, page range. 

Example: 

Frost, L. (2006, September 14). First passengers ride monster jet. The Salt Lake Tribune, 

p. A2. 
Page numbers: If the article is only one page long, use ‘p.’ For any articles longer than 

one page, use ‘pp.’ 
• If an article appears on non- sequential pages, separate each page number with a 

comma. 
• Example: pp. D4, D5, D7-D8 

 
Websites: 

Structure: 

Author Last Name, First initial.  ( Year, Month Date Published) .  Title of webpage. 
Retrieved from URL 
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Example of an APA format website: 

Austerlitz, S.  ( 2015, March 3) .  How long can a spinoff like ‘ Better Call Saul’  last? 
Retrieved from http: / / fivethirtyeight. com/ features/how- long- can- a- spinoff- like-better- call-
saul-last/ 
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Example of an APA format website: 

Austerlitz, S.  ( 2015, March 3) .  How long can a spinoff like ‘ Better Call Saul’  last? 
Retrieved from http: / / fivethirtyeight. com/ features/how- long- can- a- spinoff- like-better- call-
saul-last/ 

 
 

Paper Submissions: “RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarship” 

Online Submissions : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses/login.php 
E-Mail : rmutl.jrs@gmail.com 
 
Contact Us 

Community Technology Transfer Center of Rajamangala University of Technology Lanna 
98 Moo 8, T.Papong, Doisaket District, Chiangmai Province 50220 
Tel : +66 53266518 Office 1031  
Fax : +66 53266522 

รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็มท่ีจะนำเสนอ 

ในการลงวารสารวชิาการรับใชสงัคม 

Format and Guideline of Manuscript Preparation for the 

Journal of Social Engagement, RMUTL 

(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 18) 
ชื่อ-นามสกุลของผูเขียนบทความ1*ผูเขียนรวม12และผูเขียนรวม23 

พิมพดวย TH SarabanPSKขนาด 15 ตัวไมหนา ไมตองใสคำนำหนา (ภาษาไทย เทานั้น) 

Name  Surname1* Name  Surname2 and Name  Surname3 

(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 15) 
1ตำแหนง ชื่อหนวยงาน/สังกัด ใสเฉพาะชื่อคณะ และชื่อมหาวิทยาลัย เลขที่ และรายละเอียดที่อยู เปนภาษาไทยเทานั้น ดวย TH SarabunPSK 

ขนาด 12 
2ตำแหนง ชื่อหนวยงาน/สังกัด ใสเฉพาะชื่อคณะ และชื่อมหาวิทยาลัย เลขที่ และรายละเอียดที่อยู เปนภาษาไทยเทานั้น ดวย TH SarabunPSK 

ขนาด 12 
3ตำแหนง ชื่อหนวยงาน/สังกัด ใสเฉพาะชื่อคณะ และชื่อมหาวิทยาลัย เลขที่ และรายละเอียดที่อยู เปนภาษาไทยเทานั้น ดวย TH SarabunPSK 

ขนาด 12 
1Affiliation Faculty, University No.and address details (Typed in a Point Size 12 with TH SarabanPSK Font), (only in English) 
2Affiliation Faculty, University No.and address details (Typed in a Point Size 12 with TH SarabanPSK Font), (only in English) 

3Affiliation Faculty, University No.and address details (Typed in a Point Size 12 with TH SarabanPSK Font), (only in English) 

E-mail:…………., เบอรโทรศัพท, เบอรโทรสาร 
รับบทความ 30 สิงหาคม 2564; ตอบรับบทความ 12 กันยายน 2564  (ไมตองกำหนด) 

(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 12) 

บทคัดยอ 

 บทคัดยอภาษาไทยของบทความ ตองอยูในหนาแรกหนาเดียวเทานั้น และตองมีเพียงยอหนาเดียว ความยาวไม

เกิน 300 คำ หรือประมาณ 10-15 บรรทัด  พิมพดวย TH SarabunPSK ขนาด 15 ตัวตรง ไมหนา กำหนด Line 

spacing 1.0 การเขียนหนวย ใหเขียนเปนภาษาไทยเทานั้น เชน ตารางเซนติเมตร หรือ กิโลนิวตันตอตารางเมตร เปน

ตน (ไมใช cm2, kN/m2 เปนตน) ตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยใหสรุปเนื้อหาของบทความทั้งหมดให

เขาใจที่มาของการดำเนินงาน วัตถุประสงควิธีดำเนินงานโดยยอ ผลการดำเนินงาน วิธีการนำไปใชประโยชนและได

ผ ล ล ั พ ธ  อ ย  า ง ไ ร   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................  

(ใตบรรทัดสุดทายของบทคัดยอ ใหเวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 15) 
คำสำคัญ:  โปรดระบุคำสำคัญ ไมเกิน 5 คำ ไมมีเครื่องหมายค่ันระหวางคำ พิมพดวย TH SarabunPSKขนาด 15 

(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 15) 

ABSTRACT 

 The first section of the manuscript is to be a short single paragraph abstract outlining the 

aims, scope, methods, results and conclusion of the paper. Authors should aim for an abstract length 

ชื่อเรื่องภาษาไทย พิมพดวย TH 

SarabanPSKขนาด 18 ตัวหนา 

English Title should be 

Typed in a Bold Style, 

Point Size 18 with TH 

SarabanPSK Font 

(Every First Letter 

should be Capital 

Letters) 
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of between 200 and 300 words or10-15 lines. Typed in a Point Size 15 with TH SarabanPSK Font, not 

bold or italic with single line space. Unit shold be full, not abbreviation. Abstract should consist of 

the overall of the research, summary of the rational or problem, objective, methodology, result, 

implementation, output and conclusion. 

(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 15) 

Keywords:  Text, Text, Text, Text, Text, Text (ขึ้นตนคำดวยตัวพิมพใหญ) 

(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 15) 

1. บทนำ (TH SarabunPSK 15 ตัวหนา) 

 ชี้ใหเห็นความสำคัญของเรื่องที่ทำเขียนใหส้ัน 

กระชับ ไมเกิน 15 – 20 บรรทัด จัดยอหนาเขามา 1 

เซนติเมตรคนควาเพิ่มเติมวามีผู ใดทำงานในลักษณะ

ใกลเคียงแลวบาง ไดผลอยางไรระบุแนวทางการวิจัย/

กระบวนการดำเนินการบริการวิชาการ จุดประสงค

เข ียนเปนความเรียงหรือจัดลำดับความสำคัญแลว

จัดเรียงเปนหัวขอ…………………………………………………… 

………………….……TH SarabunPSK (15) ……….….……… 

………………..…….…Line spacing 1.0………….……….…… 

 คำแนะนำสำหรับรูปแบบการเขียนบทความ

วิชาการฉบับนี ้ เปนการแนะแนววิธีและรูปแบบการ

เขียนบทความวิชาการ โดยกองบรรณาธิการไดกำหนด

รูปแบบและหลักเกณฑในการพิมพบทความใหแกผูเขียน

ไดปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เพื่อใหทุกบทความที่จะตีพิมพอยูใน

รูปแบบและหลักเกณฑที่มีมาตรฐานเดียวกัน ผู เขียน

สามารถใชเอกสารฉบับนี้ในลักษณะของ Template ได 

ทั้งนี้บทความวิชาการตองมีขนาดความยาวไมเกิน 10 

หนา รวมทั้งภาพและตารางประกอบ 

 ในการเขียนคำศัพทภาษาอังกฤษลงในวงเล็บ

ตอทายประโยค ใหพยัญชนะตัวแรกของแตละคำตอง

เปนตัวพิมพใหญเสมอ เชน ระเบียบวิธีวิจัย (Research 

Methodology),  หรือ โฟมโลหะ (MetalFoam) ยกเวน

กรณีที่เปนคำผสมซึ่งคั่นดวยเครื่องหมาย Hyphen ให

เข ียนดังตัวอยางตอไปนี ้ Intra-atomic หรือ Semi-

independent หรือIndo-European หรือกรณีที ่เปน

ช ื ่อเฉพาะต องพ ิมพ ใหญท ั ้งหมด เช น Japanese-

American 

(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 15) 

2. วิธีการดำเนินงาน (TH SarabunPSK 15 ตัวหนา) 

 อธ ิบายวิธ ีดำเนินโครงการใหเห ็นขั ้นตอน

กระบวนการ ระบุขอบเขตของการดำเนินงาน วิธีเลือก

กลุมตัวอยางใหชัดเจน ในลักษณะที่หากมีผูอื่นตองการ

ทำวิจ ัย/กระบวนการดำเนินการบริการวิชาการใน

ลักษณะเดียวกันสามารถอานและนำไปปฏิบัติได…… 

……………TH SarabunPSK ขนาด15……………..….…… 

………………..…….…Line spacing 1.0………….……….…… 

………………………………………………………………….……..…. 

………………………………………………………………….….….…. 
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

2.1 วิธีการดำเนินงาน (TH SarabunPSK 15 ตัวหนา) 

สวนของหัวขอยอย 1 นี้ ใหจัดชิดซายสุด สวน

เนื้อหาใหจัดยอหนาเขามา 1 เซนติเมตร 

………………….……TH SarabunPSK (15) ……………..…… 

………………..…….…Line spacing 1.0………….……….…… 
 (เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) (เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

2.1.1 กลุมตัวอยาง(TH SarabunPSK 15 ตัวหนา) 

สวนของหัวขอยอย 2.1.1 นี ้ ใหจัดชิดซายสุด 

สวนเนื้อหาใหจัดยอหนาเขามา 1 เซนติเมตร 

………………….……TH SarabunPSK (14) ……………….… 

………………..…….…Line spacing 1.0………….……….…… 
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

2.1.2 การคำนวณคาเฉลี่ย (TH SarabunPSK 15 ตัวหนา) 

คาเฉล ี ่ยความพึงพอใจจากการสำรวจกลุม

ตัวอยางแดสงดังสมการที่ (1) 
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

𝑋𝑋𝑋𝑋� = ∑𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑛𝑛𝑛𝑛

             (1) 
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

โดยที ่

𝑋𝑋𝑋𝑋�= คาเฉล่ีย 
∑𝑥𝑥𝑥𝑥= ผลบวกของขอมูลทุกคา 
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of between 200 and 300 words or10-15 lines. Typed in a Point Size 15 with TH SarabanPSK Font, not 

bold or italic with single line space. Unit shold be full, not abbreviation. Abstract should consist of 

the overall of the research, summary of the rational or problem, objective, methodology, result, 

implementation, output and conclusion. 

(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 15) 

Keywords:  Text, Text, Text, Text, Text, Text (ขึ้นตนคำดวยตัวพิมพใหญ) 

(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 15) 

1. บทนำ (TH SarabunPSK 15 ตัวหนา) 

 ชี้ใหเห็นความสำคัญของเรื่องที่ทำเขียนใหส้ัน 

กระชับ ไมเกิน 15 – 20 บรรทัด จัดยอหนาเขามา 1 

เซนติเมตรคนควาเพิ่มเติมวามีผู ใดทำงานในลักษณะ

ใกลเคียงแลวบาง ไดผลอยางไรระบุแนวทางการวิจัย/

กระบวนการดำเนินการบริการวิชาการ จุดประสงค

เข ียนเปนความเรียงหรือจัดลำดับความสำคัญแลว

จัดเรียงเปนหัวขอ…………………………………………………… 

………………….……TH SarabunPSK (15) ……….….……… 

………………..…….…Line spacing 1.0………….……….…… 

 คำแนะนำสำหรับรูปแบบการเขียนบทความ

วิชาการฉบับนี ้ เปนการแนะแนววิธีและรูปแบบการ

เขียนบทความวิชาการ โดยกองบรรณาธิการไดกำหนด

รูปแบบและหลักเกณฑในการพิมพบทความใหแกผูเขียน

ไดปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เพื่อใหทุกบทความที่จะตีพิมพอยูใน

รูปแบบและหลักเกณฑที่มีมาตรฐานเดียวกัน ผู เขียน

สามารถใชเอกสารฉบับนี้ในลักษณะของ Template ได 

ทั้งนี้บทความวิชาการตองมีขนาดความยาวไมเกิน 10 

หนา รวมทั้งภาพและตารางประกอบ 

 ในการเขียนคำศัพทภาษาอังกฤษลงในวงเล็บ

ตอทายประโยค ใหพยัญชนะตัวแรกของแตละคำตอง

เปนตัวพิมพใหญเสมอ เชน ระเบียบวิธีวิจัย (Research 

Methodology),  หรือ โฟมโลหะ (MetalFoam) ยกเวน

กรณีที่เปนคำผสมซึ่งคั่นดวยเครื่องหมาย Hyphen ให

เข ียนดังตัวอยางตอไปนี ้ Intra-atomic หรือ Semi-

independent หรือIndo-European หรือกรณีที ่เปน

ช ื ่อเฉพาะต องพ ิมพ ใหญท ั ้งหมด เช น Japanese-

American 

(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 15) 

2. วิธีการดำเนินงาน (TH SarabunPSK 15 ตัวหนา) 

 อธ ิบายวิธ ีดำเนินโครงการใหเห ็นขั ้นตอน

กระบวนการ ระบุขอบเขตของการดำเนินงาน วิธีเลือก

กลุมตัวอยางใหชัดเจน ในลักษณะที่หากมีผูอื่นตองการ

ทำวิจ ัย/กระบวนการดำเนินการบริการวิชาการใน

ลักษณะเดียวกันสามารถอานและนำไปปฏิบัติได…… 

……………TH SarabunPSK ขนาด15……………..….…… 

………………..…….…Line spacing 1.0………….……….…… 

………………………………………………………………….……..…. 

………………………………………………………………….….….…. 
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

2.1 วิธีการดำเนินงาน (TH SarabunPSK 15 ตัวหนา) 

สวนของหัวขอยอย 1 นี้ ใหจัดชิดซายสุด สวน

เนื้อหาใหจัดยอหนาเขามา 1 เซนติเมตร 

………………….……TH SarabunPSK (15) ……………..…… 

………………..…….…Line spacing 1.0………….……….…… 
 (เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) (เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

2.1.1 กลุมตัวอยาง(TH SarabunPSK 15 ตัวหนา) 

สวนของหัวขอยอย 2.1.1 นี ้ ใหจัดชิดซายสุด 

สวนเนื้อหาใหจัดยอหนาเขามา 1 เซนติเมตร 

………………….……TH SarabunPSK (14) ……………….… 

………………..…….…Line spacing 1.0………….……….…… 
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

2.1.2 การคำนวณคาเฉลี่ย (TH SarabunPSK 15 ตัวหนา) 

คาเฉล ี ่ยความพึงพอใจจากการสำรวจกลุม

ตัวอยางแดสงดังสมการที่ (1) 
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

𝑋𝑋𝑋𝑋� = ∑𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑛𝑛𝑛𝑛

             (1) 
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

โดยที ่

𝑋𝑋𝑋𝑋�= คาเฉล่ีย 
∑𝑥𝑥𝑥𝑥= ผลบวกของขอมูลทุกคา 

𝑛𝑛𝑛𝑛  = จำนวนขอมลูทั้งหมด 

การเขียนสมการใหใชโปรแกรม MathType ใน

การเขียนเทานั้น และใชรูปแบบอักษรสำหรับตัวแปร

และสัญลักษณเป น Times New Roman ขนาด 12
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ขางตน 

เคร ื ่องหมายเทาก ับ “=” หลังต ัวแปรแตละ
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(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 15) 
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……………TH SarabunPSK ขนาด15……………..….…… 
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………………………………………………………………….……..…. 
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(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

ภาพที่ 1 ตัวอยางรูปประกอบบทความ 

(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 12) 

 
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

ภาพที่ 2 ตัวอยางรูปประกอบบทความ 

(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 12) 

ตารางที่ 1 ปริมาณการใชน้ำมันปโตรเลียมในแตละภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย (หนวย : ลานลิตร) 

ภาคเศรษฐกิจ 
ป พ.ศ. 

2545 2546 

1. เกษตรกรรม 3,509 3,827 
2. เหมืองแร 19 26 
3. อุตสาหกรรม 4,821 4,937 
4. ไฟฟา 703 757 
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5. การกอสราง 169 172 
6. ที่พักอาศักและการพาณิชย 2,729 2,792 

Total 35,930 37,986 
(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 12) 

ชื่อ ตารางที่ 1ใชรูปแบบ TH SarabunPSK 15 

ดวยตัวหนาใหจัดวางอยู เหนือตาราง โดยไมตองเวน

บรรทัดระหวางชื ่อตารางกับตาราง ตำแหนงของช่ือ

ตารางและตัวตารางใหจัดชิดซายสุด ดังตัวอยาง 

รูปแบบการเขียนเสนตารางใหดูดังตารางที่ 1 ซึ่ง

จะไมมีเสนในแนวตั้ง มีเฉพาะเสนในแนวนอน หัวขอ

หลักในแตละคอลัมน กำหนดใหเปนตัวหนา จัดกึ่งกลาง

ของแตละคอลัมน…………………………………………….…….. 
………………………………………………………………….……...…. 

………………………………………………………………….……...…. 

………………………………………………………………….……...…. 

………………………………………………………………….……...…. 

(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 15) 

3. ผลการดำเนินงาน (TH SarabunPSK 15 ตัวหนา) 

 อธิบายผลที่เกิดจากโครงการโดยตรง ไมมีการ
แสดงความคิดเห็นในสวนนี้ อาจมีภาพประกอบ แผนภูมิ
ตาราง การอ างอ ิงในบทความ เข ียนเฉพาะช ื ่อ - 
นามสกุล, ป พ.ศ.…. 
………………….……TH SarabunPSK (15) ……………….… 
………………..…….…Line spacing 1.0………….……….…… 
………………………………………………………………….……...…. 

………………………………………………………………….……...…. 
(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 15) 
4. การนำไปใช (TH SarabunPSK 15 ตัวหนา) 

 อธิบายใหเห็นวาผลงานดังกลาวไดนำไปใช
ประโยชนอยางไร ใครคือผูใช และมีกระบวนการผลักดนั 
ผลงานดังกลาวสูการใชประโยชนทั ้งเชิงนโยบาย เชิง
พาณิชย และเชิงสาธารณะอยางไร……………………………  
………………….……TH SarabunPSK (15) ……………….… 
………………..…….…Line spacing 1.0………….……….…… 
………………………………………………………………….……...…. 

………………………………………………………………….……...…. 
(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 15) 

5. อภิปรายผล (TH SarabunPSK 15 ตัวหนา) 

 สรุปและอางอิงใหเห็นวาผลการดำเนินงาน
ดังกลาว ไดองคความรูใหม นวัตกรรมหรือทางเลอืกใหม
ใหแกพื้นที่อยางไร และอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น
จากผลการดำเนินงานใหเปนรูปธรรม รวมทั้งเสนอและ
การทำงานในขั้นตอไป……………………………………………  
………………….……TH SarabunPSK (15) ……………….… 
………………..…….…Line spacing 1.0………….……….…… 
………………………………………………………………….……...…. 

………………………………………………………………….……...…. 
(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 15) 

6. กิตติกรรมประกาศ (TH SarabunPSK 15 ตัวหนา) 

กิตติกรรมประกาศ(Acknowledgements) เปนการ
ระบุแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย......................................  
............………………………………………………………………….. 
………………….……TH SarabunPSK (15) ……………….… 
………………..…….…Line spacing 1.0………….……….…… 
………………………………………………………………….……...…. 
………………………………………………………………….……...…. 
(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 15) 

7. บรรณานุกรม (TH SarabunPSK 15 ตัวหนา) 

 โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั ้งหมดที่

ผู เขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียง

รายการตามลำด ับอ ักษรช ื ่อผ ู แต ง ภายใต ห ัวขอ

เอกสารอางอิง สำหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ 

Reference สำหรับผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ โดยใช

รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงแบบ APA (American 

Psychological Association)  ต ั ว อ ย  า ง ก า ร เ ข ี ย น

เอกสารอางอิงมีดังนี้ 

 

หนังสือ 

ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ฉบับพิมพ). สถานที่พมิพ: 

ผูจัดพิมพ. 

พรพิมลตรีโชติ. 2542. ชนกลุมนอยกับรัฐบาลพมา. 

กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
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6. ที่พักอาศักและการพาณิชย 2,729 2,792 

Total 35,930 37,986 
(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 12) 
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บทความ 

ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ 

(บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (ฉบับพิมพหนาที่ปรากฏ

บทความ) สถานที่พิมพ: ผูจัดพิมพ 

เสรี  ลีลาภัย. 2542. เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกำลัง

พัฒนาและสถานการณในประเทศไทย. ณรงค 

เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ), 1999 จุดเปลี่ยน

แหงยุคสมัย. 90-141. กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษา

เศรษฐศาสตร การเม ือง คณะเศรษฐศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

  บทความในวารสาร 

ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร. ปที่ 

(ลำดับที่), เลขหนาที่ปรากฏบทความ. 

พุทธชาต  โปธิบาล และนานันท  ตรงดี. 2541. สถานะ
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การพัฒนาหัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์ส าหรับเหมืองถ่านหินลิกไนต ์
Development of Carbide Drilling Bit for Lignite Mining 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์ส าหรับเจาะเหมืองถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งจะท าการ

พัฒนาจากหัวเจาะของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์แรงทางวิศวกรรมใน
การออกแบบเพื่อหาต าแหน่งมุมบิดของใบเจาะ และสร้างหัวเจาะท่ีใช้ในการทดสอบมีขนาด 7 นิ้ว ใช้ต าแหน่งการ 
วางมุมใบเจาะ 90 องศา เสริมเล็บคาร์ไบด์ D4 D5 บริเวณขอบใบเจาะและเล็บคาร์ไบด์ P1 บริเวณปลายใบเจาะ 
ทุกหัวเจาะ จากการศึกษาพบว่าหัวเจาะขนาด 7 นิ้ว ซึ่งเปรียบเทียบจากหัวเจาะทั้งหมด 6 หัว หัวเจาะหัวท่ี 5 ซึ่งใช้
เล็บคาร์ไบด์ D5 มีเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.23 นาที เหมาะส าหรับเจาะชั้นดิน Top Soil ชั้น Over Burden และชั้น  
Inter Burden ปริมาตรการสึกหรอของหัวเจาะวัดโดยการชั่งน้ าหนักอยู่ที่ 1.01 เปอร์เซ็นต์ หัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์
สามารถลดเวลาในการเจาะจากเดิมเหลือเวลาเฉลี่ยต่อ 1 หลุมเจาะใช้เวลา 2.3 นาที การสึกหรอของหัวเจาะลดลง
จากเดิมเหลือการสึกหรออยู่ที่ 1 เปอร์เซ็นต์ อายุการใช้งานหัวเจาะเพิ่มขึ้น 71.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อท าการวิเคราะห์ 
ทางเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนา พบว่าสามารถลดเวลาที่ใช้ในการเจาะเฉลี่ยจาก 6 เป็น  
2.30 นาที  ท าให้ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงได้ 351,000 บาท/ปี คิดเป็นค่าประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มขึน้
จากเดิมเป็น 42.24 % และพบว่าค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร (OEE) เพิ่มข้ึนจาก 49.0 % เป็น 83.60 % 

ค าส าคัญ  หัวเจาะเสริมเล็ปคาร์ไบด์  เหมืองถ่านหินลิกไนต์  หัวเจาะส าหรับงานระเบิด 

ABSTRACT 
  This research has objective to development of carbide drilling bit for lignite mining. Which 
developed the drilling bit from Mae Moh Mining Engineering Limited Partnership. Using the 
engineering program analysis for design to find the position of torque and manufacture the drilling 
bit 7-inch to drill a position in the angle of the blade at 90 degrees enhanced carbide nail for D4 D5 
at the edge of blade and carbide nail P1 on the top of blade. From the study, found that the drilling 
bit size 7 inch compare by 6 drilling bit. The number 5 use carbide nail D5 has the average time is 
2.23 minutes. Suitable for penetrating Top Soil layer Over Burden and Inter Burden The wear volume 
of the drilling bit was measured by weighing 1.01 percent. The carbide drill bit can reduce the drilling 
time from the original to the average time per hole is 2.3 minutes. The wear of the drill bit was 
reduced from the original wear to 1 percent, drill bit life increased by 71.4 percent. When analyzing 
comparative economics before and after development. It was found that, can reduce the average 

ตัวอย่�งง�นำวิช�ก�รรับัใช้สังคำม (ร่วมกับัผ้้ัประกอบัก�ร) 
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วางมุมใบเจาะ 90 องศา เสริมเล็บคาร์ไบด์ D4 D5 บริเวณขอบใบเจาะและเล็บคาร์ไบด์ P1 บริเวณปลายใบเจาะ 
ทุกหัวเจาะ จากการศึกษาพบว่าหัวเจาะขนาด 7 นิ้ว ซึ่งเปรียบเทียบจากหัวเจาะทั้งหมด 6 หัว หัวเจาะหัวท่ี 5 ซึ่งใช้
เล็บคาร์ไบด์ D5 มีเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.23 นาที เหมาะส าหรับเจาะชั้นดิน Top Soil ชั้น Over Burden และชั้น  
Inter Burden ปริมาตรการสึกหรอของหัวเจาะวัดโดยการชั่งน้ าหนักอยู่ที่ 1.01 เปอร์เซ็นต์ หัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์
สามารถลดเวลาในการเจาะจากเดิมเหลือเวลาเฉลี่ยต่อ 1 หลุมเจาะใช้เวลา 2.3 นาที การสึกหรอของหัวเจาะลดลง
จากเดิมเหลือการสึกหรออยู่ที่ 1 เปอร์เซ็นต์ อายุการใช้งานหัวเจาะเพิ่มขึ้น 71.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อท าการวิเคราะห์ 
ทางเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนา พบว่าสามารถลดเวลาที่ใช้ในการเจาะเฉลี่ยจาก 6 เป็น  
2.30 นาที  ท าให้ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงได้ 351,000 บาท/ปี คิดเป็นค่าประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มขึน้
จากเดิมเป็น 42.24 % และพบว่าค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร (OEE) เพิ่มข้ึนจาก 49.0 % เป็น 83.60 % 

ค าส าคัญ  หัวเจาะเสริมเล็ปคาร์ไบด์  เหมืองถ่านหินลิกไนต์  หัวเจาะส าหรับงานระเบิด 

ABSTRACT 
  This research has objective to development of carbide drilling bit for lignite mining. Which 
developed the drilling bit from Mae Moh Mining Engineering Limited Partnership. Using the 
engineering program analysis for design to find the position of torque and manufacture the drilling 
bit 7-inch to drill a position in the angle of the blade at 90 degrees enhanced carbide nail for D4 D5 
at the edge of blade and carbide nail P1 on the top of blade. From the study, found that the drilling 
bit size 7 inch compare by 6 drilling bit. The number 5 use carbide nail D5 has the average time is 
2.23 minutes. Suitable for penetrating Top Soil layer Over Burden and Inter Burden The wear volume 
of the drilling bit was measured by weighing 1.01 percent. The carbide drill bit can reduce the drilling 
time from the original to the average time per hole is 2.3 minutes. The wear of the drill bit was 
reduced from the original wear to 1 percent, drill bit life increased by 71.4 percent. When analyzing 
comparative economics before and after development. It was found that, can reduce the average 

 

 

time in drilling from 6 to 2.30 minutes. Reduce fuel consumption by 351,000 baht / year. The cost 
of fuel economy increased from 42.24% and the overall efficiency of the machine (OEE) increased 
from 49.0% to 83.60% 

Keywords  Carbide drilling bit, Lignite Coal Mine, Drilling bit for blasting 
 
บทน า 
 การท าเหมืองแร่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะ
เป็นเหมืองแบบเปิด ซึ่งจะท าการระเบิดหน้าดินแล้วท า
การขุดขนชั้นดินต่าง ๆ ออกไปจนกว่าจะถึงชั้นแร่ในการ
ระเบิดเหมืองแต่ละครั้ง จะต้องท าการเจาะรูเพื่อท าการ
อัดวัตถุระเบิด ปัญหาส่วนใหญ่ในการเจาะรูเพื่อบรรจุ
วัตถุระเบิดจะเกิดจากหัวเจาะที่มีการสึกหรอเร็วกว่า
ปกติและใช้เวลาในการเจาะแต่ละรูนานเกินไป และต้อง
อาศัยเครื่องต้นก าลังในการเจาะรูที่มีขนาดใหญ่ โดย
สามารถแยกลักษณะการท างานของเคร่ืองเจาะแบ่งออก
ได้ 3 ลักษณะ คือ การเจาะแบบหมุน การเจาะแบบ
กระแทก และการเจาะแบบหมุนกับกระแทก (jimeno 
et al, 1995)    
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการขุดเจาะ
ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาถึงผลกระทบของสภาวะ 
การกัดต่อก าลังกัดและพลังงานในการเจาะคอนกรีต  
ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าแรงบิดเพิ่มข้ึนจะท าให้พลังงาน
เฉพาะยังเพิ่มขึ้น (Lammer et al, 2007) จากนั้นมี 
การพัฒนาแบบจ าลองบนพื้นฐานของทฤษฎีเพื่อท านาย
ความเร็วในการเจาะและทดสอบแรงบิด แรงหมุน พบวา่
แบบจ าลองมีความถูกต้องกับผลการทดสอบการเจาะที่
เกิดขึ้นจริง ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (Moseley 
et al, 2008) ต่อมาได้มีการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับวัสดุเจาะและโครงสร้างของหัวเจาะที่เกิดความ
เสียหายในระหว่างขั้นตอนการขุดเจาะ (Luís et al, 
2010) จากนั้นได้มีการปรับปรุงกระบวนการขุดเจาะ
วัสดุแข็งพิเศษโดยการออกแบบวัสดุผสมใหม่ที่ชุบด้วย
เศษเพชร วัสดุผสมอีพ็อกซี่ที่ท าด้วยหินแกรนิตและ 
ไฟเบอร์ (Tan et al, 2014) และต่อมาได้มีการศึกษาถึง
คุณสมบัติของพื้นผิวที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการ
ท างานและความเสียหายของหัวเจาะเนื่องจากผลของ
แรงกระท าของเคร่ืองจักร (Chen et al, 2016)   

 ในปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่เมาะวิศวกรรม
เหมื องแร่  ได้ รั บ เหมางานเจาะรู เพื่ อบรรจุ วั ตถุ 
ระเบิดเหมืองถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดล าปาง (เหมือง 
แม่เมาะ) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากัด และ บริษัทอิตาเลี่ยน -
ไทย ดีเวลอปเมนต์ จ ากัด(มหาชน) แต่เนื่องด้วยลักษณะ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินตะกอนที่พบในแอ่ง 
แม่เมาะเป็นหินตะกอนกึ่งแข็งตัว“กลุ่มหินแม่เมาะ”  
โดยมีชั้นถ่าน 5 ชั้น คือ J , K , Q , R และ S เรียงล าดับ
จากชั้นบนลงล่าง (กรมทรัพยากรธรณี , 2546) ดังแสดง
ในภาพที่ 1 
  ซึ่งชั้นถ่านหินลิกไนต์ K และ Q เป็นชั้นที่มี
ความส าคัญมากเนื่องจากให้ค่าพลังงานความร้อนที่สูง
สามารถน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ และมีความหนา 
ชั้นละ 20 - 30 เมตร แทรกสลับบริเวณส่วนกลาง 
ของกลุ่ ม หินแม่ เมาะ ที่ประกอบไปด้วยหินเคลย์  
( Claystone) หิ น โ ค ล น  ( Mudstone) หิ น ท ร า ย 
( Sandstone) แ ล ะ หิ น ก รว ดม น  ( Conglomerate)  
(นายมหิปพงศ์ วรกุล ,2552) 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างทางธรณีของเหมืองแม่เมาะ 

ตัวอย่างแสดงให้เห็นการระบุสถานะการณ์ที่เป็นอยู่
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  เนื่องด้วยลักษณะของชั้นหินที่แตกต่างกันจึง
ท าให้เกิดปัญหาขึ้นกับหัวเจาะที่สั่งชื้อตามท้องตลาดใน
ราคาหัวละ 12,000 ถึง 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับการใช้
งาน ไม่สามารถน ามาใช้งานกับการเจาะชั้นหินที่มีความ
แตกต่างกันได้ ทางผู้ประกอบการจึงท าการผลิตหัวเจาะ
ส าหรับเจาะรูเพื่อบรรจุวัตถุระเบิดเหมืองถ่านหินลิกไนต์
ขึ้นมาใช้ เองและรับสั่ งท าตามความต้องการของ
ท้องตลาดอีกด้วย แต่ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับหัวเจาะที่
ท าการผลิตขึ้นมา คือ เกิดการสึกหรอขึ้นบริเวณเล็บกัด
และใบกัดของหัวเจาะ ดังแสดงในภาพที่  2 ท าให้ 
หัวเจาะมีอายุการใช้งานในการเจาะน้อยอยู่ที่ประมาณ 
200 เมตร/หัว และใช้เวลาในการเจาะแต่ละหลุม 6 ถึง 
7 นาที (สุรพิน และ สุทธิเทพ ,2559) 
 ด้วยเหตุนี้ทางห้าง หุ้นส่วนจ ากัดแม่ เมาะ
วิศวกรรมเหมืองแร่ จึงได้เห็นความส าคัญและมีความ
ต้ อ งกา รที่ จ ะพัฒนาคุณภาพของ หั ว เจาะ โดยที่ 
จะท าการศึกษาผลของมุมเอียง ผลของมุมบิด และ
จ านวนของใบกัดที่มีผลต่อการเจาะรูเพื่อบรรจุวัตถุ
ร ะ เบิ ดของ เหมื อ ง ถ่ าน หินลิ ก ไนต์  เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในท้องตลาด และผลิตในเชงิ
พาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ
ที่เหมาะสมสามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้แก่
ผู้ประกอบการ 
 ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันศึกษาไปปฎิบัติงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 จาก สกอ. และ สวทน. จึงเป็นท่ีมา
ของโครงการนี้ 
 

 
 
 

 
 
ในการพัฒนา หัวเจาะจะท าการเลือกใช้ 

เล็บคาร์ไบด์เพื่อเสริมเข้าใบยังใบของหัวเจาะเพื่อให้ 
เกิดความแข็งแรงมากข้ึน เล็บคาร์ไบด์นี้มีชื่อทางเคมีจริง 

ภาพที่ 2 การสึกหรอของหัวเจาะบริเวณกัดและใบกัด 
(สุรพิน และ สุทธิเทพ ,2559) 

ภาพที่ 3 มีดเล็บคารไ์บด์  
(anajaktools.tarad.com)  

 
คือ ทังสเตนคาร์ไบด์(WC) เพราะเกิดจากการผสมกัน
ของแร่ทังสเตนกับคาร์บอน เราจึงเรียกกันสั้นๆว่า  
“คาร์ไบด์” มีคุณสมบัติที่มีความแข็งสูงกว่า  HSS       
(ค่าความแข็งประมาณ HV 2600) และทนความร้อนได้
สูง (จุดหลอมเหลวสูงถึง 2,870 องศา) 
  ทังสเตนคาร์ไบต์นั้นผลิตขึ้นมาจากส่วนผสม  
3 ส่วน ส่วนแรกคือผงทังสเตนคาร์ไบต์ ส่วนที่สองคือตัว
ประสานอย่าง Co,Ni และส่วนสุดท้ายคือสารประกอบ
อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นตัวช่วยเสริม เช่น Tic, NbC คาร์ไบต์ที่ใช้
ท าเครื่องมือตัดนั้นได้ถูกพัฒนาต่อยอดไปไกลกว่า 
คาร์ไบต์ที่ใช้ส าหรับงานอ่ืนๆ และมีการตั้งมาตรฐาน
ขึ้นมาเป็นเรื่องราวเพราะความต้องการใช้งานสูงเพื่อไป
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เช่น เกรด K20 เหมาะ
ส าหรับงานเหล็กหล่อทั่ ว ไป (ความแข็ ง  200HB)  
เหล็กเหนียว โลหะท่ีไม่มีเหล็กผสม เช่น  ทองเหลือง 
ทองแดง อลูมิเนียม และวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ความเร็วรอบ 
40-100 เมตร/นาที  ส่วนเกรด P20 เหมาะส าหรับ
งานสแตนเลส เหล็กคาร์บอน เหล็กเหนียว เหล็ก 
หล่ อแข็ ง  ( คว ามแข็ ง  91.4 HRA) ความ เ ร็ ว ร อบ  

ตัวอย่�งแสดงให้เห็นำถึึงก�รศึกษ�ถึึงคำว�มสำ�คัำญขีองปัญห�
ในำพ่ื่�นำที�ศึกษ� รวมถึึงก�รสำ�รวจทุนำชุมชนำ
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  เนื่องด้วยลักษณะของชั้นหินที่แตกต่างกันจึง
ท าให้เกิดปัญหาขึ้นกับหัวเจาะที่สั่งชื้อตามท้องตลาดใน
ราคาหัวละ 12,000 ถึง 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับการใช้
งาน ไม่สามารถน ามาใช้งานกับการเจาะชั้นหินที่มีความ
แตกต่างกันได้ ทางผู้ประกอบการจึงท าการผลิตหัวเจาะ
ส าหรับเจาะรูเพื่อบรรจุวัตถุระเบิดเหมืองถ่านหินลิกไนต์
ขึ้นมาใช้ เองและรับสั่ งท าตามความต้องการของ
ท้องตลาดอีกด้วย แต่ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับหัวเจาะที่
ท าการผลิตขึ้นมา คือ เกิดการสึกหรอขึ้นบริเวณเล็บกัด
และใบกัดของหัวเจาะ ดังแสดงในภาพที่  2 ท าให้ 
หัวเจาะมีอายุการใช้งานในการเจาะน้อยอยู่ที่ประมาณ 
200 เมตร/หัว และใช้เวลาในการเจาะแต่ละหลุม 6 ถึง 
7 นาที (สุรพิน และ สุทธิเทพ ,2559) 
 ด้วยเหตุนี้ทางห้าง หุ้นส่วนจ ากัดแม่ เมาะ
วิศวกรรมเหมืองแร่ จึงได้เห็นความส าคัญและมีความ
ต้ อ งกา รที่ จ ะพัฒนาคุณภาพของ หั ว เจาะ โดยที่ 
จะท าการศึกษาผลของมุมเอียง ผลของมุมบิด และ
จ านวนของใบกัดที่มีผลต่อการเจาะรูเพื่อบรรจุวัตถุ
ร ะ เบิ ดของ เหมื อ ง ถ่ าน หินลิ ก ไนต์  เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในท้องตลาด และผลิตในเชงิ
พาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ
ที่เหมาะสมสามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้แก่
ผู้ประกอบการ 
 ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันศึกษาไปปฎิบัติงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 จาก สกอ. และ สวทน. จึงเป็นท่ีมา
ของโครงการนี้ 
 

 
 
 

 
 
ในการพัฒนา หัวเจาะจะท าการเลือกใช้ 

เล็บคาร์ไบด์เพื่อเสริมเข้าใบยังใบของหัวเจาะเพื่อให้ 
เกิดความแข็งแรงมากข้ึน เล็บคาร์ไบด์นี้มีชื่อทางเคมีจริง 

ภาพที่ 2 การสึกหรอของหัวเจาะบริเวณกัดและใบกัด 
(สุรพิน และ สุทธิเทพ ,2559) 

ภาพที่ 3 มีดเล็บคารไ์บด์  
(anajaktools.tarad.com)  

 
คือ ทังสเตนคาร์ไบด์(WC) เพราะเกิดจากการผสมกัน
ของแร่ทังสเตนกับคาร์บอน เราจึงเรียกกันสั้นๆว่า  
“คาร์ไบด์” มีคุณสมบัติที่มีความแข็งสูงกว่า  HSS       
(ค่าความแข็งประมาณ HV 2600) และทนความร้อนได้
สูง (จุดหลอมเหลวสูงถึง 2,870 องศา) 
  ทังสเตนคาร์ไบต์นั้นผลิตขึ้นมาจากส่วนผสม  
3 ส่วน ส่วนแรกคือผงทังสเตนคาร์ไบต์ ส่วนที่สองคือตัว
ประสานอย่าง Co,Ni และส่วนสุดท้ายคือสารประกอบ
อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นตัวช่วยเสริม เช่น Tic, NbC คาร์ไบต์ที่ใช้
ท าเครื่องมือตัดนั้นได้ถูกพัฒนาต่อยอดไปไกลกว่า 
คาร์ไบต์ที่ใช้ส าหรับงานอ่ืนๆ และมีการตั้งมาตรฐาน
ขึ้นมาเป็นเรื่องราวเพราะความต้องการใช้งานสูงเพื่อไป
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เช่น เกรด K20 เหมาะ
ส าหรับงานเหล็กหล่อทั่ ว ไป (ความแข็ ง  200HB)  
เหล็กเหนียว โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม เช่น  ทองเหลือง 
ทองแดง อลูมิเนียม และวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ความเร็วรอบ 
40-100 เมตร/นาที  ส่วนเกรด P20 เหมาะส าหรับ
งานสแตนเลส เหล็กคาร์บอน เหล็กเหนียว เหล็ก 
หล่ อแข็ ง  ( คว ามแข็ ง  91.4 HRA) ความ เ ร็ ว ร อบ  

 

 

70-150 เมตร/นาที  ตัวอย่างของเล็บคาร์ไบด์ที่ถูก
น ามาใช้ในงานวิจัยนี้ดังแสดงในภาพที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 
1. รับโจทย์จากสถานประกอบการ 
 จากการศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิตหัวเจาะ
ส าหรับงานระเบิดเหมืองถ่านหินของห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่  ได้พบปัญหาเกิดขึ้นกับหัว
เจาะที่ท าการผลิต คือ เกิดการสึกหรอขึ้นบริเวณเล็บกัด
และใบกัดของหัวเจาะ ท าให้หัวเจาะมีอายุการใช้งานใน
การเจาะน้อย และใช้เวลาในการเจาะแต่ละรูนาน ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงต้องการที่จะพัฒนากระบวนการผลิต
หัวเจาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะรูและสามารถ
ผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ 
2.แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  1. ขั้นตอนการรับทราบปัญหาและศึกษา
ขั้นตอนกระบวนการการผลิตผลิตหัวเจาะ ท าการวาง
แผนการด าเนินงานร่วมกับสถานประกอบการส าหรับ
การปรับปรุงกระบวนการผลิต การทดสอบการเจาะและ
การเก็บข้อมูลที่ต้องการวิ เคราะห์ โดยมี  นักวิจัย 
นักศึกษา วิศวกร และ ช่างช านาญงานเชื่อมมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ เพื่อให้มีต้นทุนในการผลิตหัวเจาะต่ าที่สุด 
  2. ขั้นตอนของการออกแบบหัวเจาะจะใช้
โปรแกรมวิเคราะห์แรงเข้ามาช่วยท าการ Simulation 
ในการออกแบบและวิเคราะห์แรงทางวิศวกรรม  เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีความพร้อมด้านมาตรฐานการผลิ ตที่
เหมาะสม ในขั้นตอนนี้นักวิจัยและนักศึกษา จะถ่ายทอด
เทคโนโลยีในการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์แรงเข้ามา
ช่วยท าการ Simulation ให้กับวิศวกรและช่างช านาญ
งาน เพื่อเป็นแนวทางในการหาข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น  
จุดด้อย ของแบบหัวเจาะที่จะท าการสร้างขึ้น และจัดท า
คู่มือขั้นตอนการทดสอบแรงเบื้องต้นให้กับสถาน
ประกอบการ 
  3. ขั้นตอนของการสร้างหัวเจาะ ในขั้นตอนนี้ 
นักวิจัย นักศึกษา วิศวกร และ ช่างช านาญงานเชื่อม
ร่วมกันคิด ออกแบบและสร้างฐานส าหรับรองรับเพื่อ
ประกอบใบและหัวเจาะเข้าเป็นชุดเดียวกัน ก่อนจะท า

การเชื่อมประกอบเป็นหัวเจาะ (เพื่อเป็นฐานแบบในการ
สร้างหัวเจาะออกมามีขนาดและต าแหน่งการติดตั้งใบหัว
เจาะเท่ากันทุกหัว) พร้อมกับจัดท าคู่มือขั้นตอนการสร้าง
หัวเจาะ 
  4. ขั้นตอนของการทดสอบ เก็บข้อมูล และ 
วิเคราะห์ผล ของการศึกษาผลของมุมเอียง ผลของ 
มุมบิด และจ านวนของใบกัดที่มีผลต่อการเจาะรูเพื่อ
บรรจุวัตถุระเบิดของเหมืองถ่านหินลิกไนต์ โดยจะท า
การทดสอบและเก็บข้อมูลจากการเจาะหน้างานจริง  
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
จังหวัดล าปาง ซึ่งในขั้นตอนนี้ นักวิจัย นักศึกษา วิศวกร 
และ ช่างช านาญงานเจาะรูส าหรับบรรจุวัตถุระเบิด 
ร่วมกันคิด ออกแบบและสร้างใบงานส าหรับบันทึก
ข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
  จากขั้นตอนที่ 1 - 4 จะท าให้บุคลากรของ 
หจก. ได้ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้แนวทาง ได้แนวคิด 
วิธีใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์แรงเบื้องต้น และมี
กระบวนการผลิตหัวเจาะท่ีได้มาตราฐานจะท าให้
บุคลากรของ หจก. สามารถพัฒนาตนเองในการท างาน 
และมีศักยภาพในการขยายผลเพื่อออกแบบอุปกรณ์ 
อ่ืน ๆ ได้ 
3. ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1. พบผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบข้อมูล
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ผลิต และศึกษาขั้นตอน
การผลิตผลิตภัณฑ์หัวเจาะ และวางแผนการด าเนินงาน
ร่วมกัน ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตการ
ทดสอบการเจาะและการเก็บข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 

ภาพที่ 4 การสึกหรอของหัวเจาะที่ท าการเจาะชัน้หิน
กรวดมน., สุรพิน และ สทุธิเทพ (2559) 

ตัวอย่�งข้ีอคำว�มแสดงให้เห็นำถึึงก�รเรียนำร้้แลัะใช้คำว�มร้้ร่วมกันำ
โดยประส�นำคำว�มร้้จัดก�รเข้ี�กับัประสบัก�รณ์์ขีองชุมชนำ

ตัวอย่างข้อความแสดงให้เห็นกระบวนการวิจัย+กระบวนการเสริม
โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมได้เสียในการแก้ปัญหา
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ภาพที่ 5 การสึกหรอของหัวเจาะที่ท าการเจาะชัน้หินหิน
ฉนวน., สุรพิน และ สุทธิเทพ (2559) 

  

 

 
 
 
 

ภาพที่ 6 การออกแบบหัวเจาะ 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 7 วิเคราะห์แรงกระท ากบัหัวเจาะ (Simulation) 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 8 ส่วนประกอบของหัวเจาะและการติดตั้ง 

ในภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 แสดงการสึกหรอของหัวเจาะ
ที่ท าการเจาะชั้นหินกรวดมน (Over Burden และ Inter 
Burden) และชั้นหินฉนวน (Top soil  และ Red beds) 
  2. ศึกษากระบวนการผลิตหัวเจาะท่ีเหมาะสม 
ณ สถานประกอบการ เพื่ อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การพัฒนากระบวนการผลิต โดยให้ผู้ประกอบการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ร่วมคิด  
ร่วมตัดสินใจ และได้เรียนรู้ทุกข้ันตอนอย่างละเอียดและ
เข้าใจ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ข้ันตอนของการออกแบบหัวเจาะ จะใช้
โปรแกรมวิเคราะห์แรงเข้ามาช่วยท าการ Simulation 
ในการออกแบบและวิเคราะห์แรงทางวิศวกรรม  เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีความพร้อมด้านมาตรฐานการผลิตดังแสดง
ในภาพที่ 6 และ 7   
  2.2 ข้ันตอนของการสร้างหัวเจาะ ติดตามการ
ด าเนินงานในการสร้างหัวเจาะ เพื่อให้ค าปรึกษา แก้ไข
งานเพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ และมาตรฐานการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการที่
เหมาะสมดังแสดงในภาพที่ 8 และ 9  
  ในภาพที่ 6 และ ภาพที่ 7 เป็นการออกแบบ
หัวเจาะใหม่และการวิเคราะห์แรงด้วยการจ าลองทาง
คอมพิวเตอร์ (Simulation) ใช้โปรแกรม SolidWorks 
ในการวิ เคราะห์ความแข็งแรงของโมเดล 3  มิติ  
( Strength Analysis) โ ด ย ใ ช้ วิ ธี  Finite Element 
Analysis (FEA) เ พื่ อ ห า ค่ า ค ว า ม เ ค้ น ( Stress) 
ค ว า ม เ ค รี ย ด ( Strain) แ ล ะ ก า ร ก ร ะ จั ด ข อ ง
วัตถุ(Displacement) ที่เกิดขึ้นกับต าแหน่งต่าง ๆ ของ
หัวเจาะที่ท าการออกแบบ 
 ในภาพที่ 8 ส่วนประกอบของหัวเจาะและการ
ติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันรวมเป็นหัวเจาะ  
ซึ่งหัวเจาะที่ท าการพัฒนาขึ้นจะท าการศึกษาผลของ 
มุมเอียงในการติดใบเจาะ ความสูง ขนาดของใบเจาะ 
และการเสริมเล็บคาร์ไบด์ตามขนาดท่ีก าหนดเข้ากับใบ
ของหัวเจาะเพื่อให้มีความแข็งเพิ่มขึ้นและสามารถ 
ลดการศึกหรอของหัวเจาะได้ ดังแสดงในตารางที่ 1 
  2.3 ขั้นตอนของการทดสอบเก็บข้อมูล และ 
วิเคราะห์ผล ของการศึกษาผลของมุมเอียง ผลของมุม
บิด และจ านวนของใบกัดที่มีผลต่อการเจาะรูเพื่อบรรจุ 

มุม

P9  

PD-4 , เล็บคาร์ไบด์  

D4  
D5  P9  D4,D5  

กวา้ง 

ยาว 
ความสูง 
หวัเจาะ 

ข

ขนาดของใบเจาะ  



คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์
วารสารวิชาการรับใช้สังคม 27

 

 

ภาพที่ 5 การสึกหรอของหัวเจาะที่ท าการเจาะชัน้หินหิน
ฉนวน., สุรพิน และ สุทธิเทพ (2559) 

  

 

 
 
 
 

ภาพที่ 6 การออกแบบหัวเจาะ 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 7 วิเคราะห์แรงกระท ากบัหัวเจาะ (Simulation) 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 8 ส่วนประกอบของหัวเจาะและการติดตั้ง 

ในภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 แสดงการสึกหรอของหัวเจาะ
ที่ท าการเจาะชั้นหินกรวดมน (Over Burden และ Inter 
Burden) และชั้นหินฉนวน (Top soil  และ Red beds) 
  2. ศึกษากระบวนการผลิตหัวเจาะที่เหมาะสม 
ณ สถานประกอบการ เพื่ อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การพัฒนากระบวนการผลิต โดยให้ผู้ประกอบการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ร่วมคิด  
ร่วมตัดสินใจ และได้เรียนรู้ทุกข้ันตอนอย่างละเอียดและ
เข้าใจ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ขั้นตอนของการออกแบบหัวเจาะ จะใช้
โปรแกรมวิเคราะห์แรงเข้ามาช่วยท าการ Simulation 
ในการออกแบบและวิเคราะห์แรงทางวิศวกรรม  เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีความพร้อมด้านมาตรฐานการผลิตดังแสดง
ในภาพที่ 6 และ 7   
  2.2 ขั้นตอนของการสร้างหัวเจาะ ติดตามการ
ด าเนินงานในการสร้างหัวเจาะ เพื่อให้ค าปรึกษา แก้ไข
งานเพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ และมาตรฐานการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการที่
เหมาะสมดังแสดงในภาพที่ 8 และ 9  
  ในภาพที่ 6 และ ภาพที่ 7 เป็นการออกแบบ
หัวเจาะใหม่และการวิเคราะห์แรงด้วยการจ าลองทาง
คอมพิวเตอร์ (Simulation) ใช้โปรแกรม SolidWorks 
ในการวิ เคราะห์ความแข็งแรงของโมเดล 3  มิติ  
( Strength Analysis) โ ด ย ใ ช้ วิ ธี  Finite Element 
Analysis (FEA) เ พื่ อ ห า ค่ า ค ว า ม เ ค้ น ( Stress) 
ค ว า ม เ ค รี ย ด ( Strain) แ ล ะ ก า ร ก ร ะ จั ด ข อ ง
วัตถุ(Displacement) ที่เกิดขึ้นกับต าแหน่งต่าง ๆ ของ
หัวเจาะที่ท าการออกแบบ 
 ในภาพที่ 8 ส่วนประกอบของหัวเจาะและการ
ติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันรวมเป็นหัวเจาะ  
ซึ่งหัวเจาะที่ท าการพัฒนาขึ้นจะท าการศึกษาผลของ 
มุมเอียงในการติดใบเจาะ ความสูง ขนาดของใบเจาะ 
และการเสริมเล็บคาร์ไบด์ตามขนาดท่ีก าหนดเข้ากับใบ
ของหัวเจาะเพื่อให้มีความแข็งเพิ่มขึ้นและสามารถ 
ลดการศึกหรอของหัวเจาะได้ ดังแสดงในตารางที่ 1 
  2.3 ขั้นตอนของการทดสอบเก็บข้อมูล และ 
วิเคราะห์ผล ของการศึกษาผลของมุมเอียง ผลของมุม
บิด และจ านวนของใบกัดที่มีผลต่อการเจาะรูเพื่อบรรจุ 

มุม

P9  

PD-4 , เล็บคาร์ไบด์  

D4  
D5  P9  D4,D5  

กวา้ง 

ยาว 
ความสูง 
หวัเจาะ 

ข

ขนาดของใบเจาะ  

 

 

ตารางที่ 1 การออกแบบและก าหนดตัวแปรในการสร้าง
หัวเจาะขนาด 7 นิ้ว 

หัวเจาะที่  ความสูง 
หัวเจาะ  

ขนาด 
ใบเจาะ 

การใช้ 
เล็บคาร์ไบด์  

1 190 80 x 125 D4, P9 
2 198 80 x 135 D5, P9 
3 203 80 x 135 D5, P9 
4 220 80 x 150 D5, P9 
5 201 80 x 135 D5, P9 
6 220 80 x 150 D5, P9 

วัตถุระเบิดของเหมืองถ่านหินลิกไนต์  โดยจะท า 
การทดสอบและเก็บข้อมูลจากการเจาะหน้างานจริง  
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
จังหวัดล าปาง ดังแสดงในภาพที่ 9 และภาพที่ 10 

3. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ และ
จัดท ารายงานเล่มสมบูรณ์ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการทดสอบหัวเจาะ 
 ผลการทดสอบการเจาะพื้นที่บ่อเหมือง 
แม่เมาะสัญญา 7 พื้นที่ C1 ด้วยหัวเจาะขนาด 7 นิ้ว 
ค่าที่ได้จากการทดสอบแสดงในตารางที่ 2 
          หัวเจาะที่ 1 เมื่อท าการเจาะที่ 30 รู หัวเจาะมี
การสึกหรอเนื้องจากเจาะพบชั้นดินดานที่การเจาะ 40 รู 
เล็บคาร์ไบด์ D4 P9 บริเวณปลายใบมีการสึกหรอ ที่การ
เจาะ 50 รู เล็บคาร์ไบด์ D4 P9 บริเวณปลายใบมีการ 
สึกหรอและมีการแตกหักลึกเข้าถึงเนื้อเหล็กของใบเจาะ 
ใช้เวลาในการเจาะสูงสุดอยู่ที่  4.39 นาที ใช้เวลาท าการ
เจาะต่ าสุดอยู่ที่ 1.46 นาที และมีค่าเฉลี่ยของเวลาที่ 
ท าการเจาะทั้ง 50 รู เป็น 2.38 นาที 
  หัวเจาะที่ 2 การเจาะไม่ผ่านเงื่อนไขท าการ
เจาะได้แค่ 17 รู สาเหตุเกิดขึ้นจากมีที่ เศษ cutting  
ไหลเข้าไปคือช่องว่างบริเวณปลายใบที่มากท าให้เศษ 
cutting ไหลเข้าไปในก้านเจาะและท าให้อุดท่อลม 
 หัวเจาะที่ 3 เมื่อเจาะครบ 50 รู พบว่าหัวเจาะ
มีการสึกหรอบริเวณปลายใบเล็บคาร์ไบด์ P9 แตกหัก  
1 ชิ้น  
    

ภาพที่ 9 ทดสอบการเจาะชัน้หินฉนวน ณ การไฟฟา้
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 

ภาพที่ 10 ทดสอบการเจาะชัน้หินกรวดมน ณ การไฟฟา้
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
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    หัวเจาะที่ 4 ที่การเจาะ 10 รู เป็นการเจาะชั้น 
Red Beds ที่การเจาะ 30 รู เป็นเจาะชั้น Over Burden 
เมื่อท าการเจาะครบ 50 รู หัวเจาะมีการสึกหรอเล็กน้อย 
 หัวเจาะที่ 5 ที่การเจาะชั้น Red Beds เมื่อท า
การเจาะครบ 50 รู หัวเจาะมีการสึกหรอเล็กน้อย 
ใช้เวลาในการเจาะสูงสุดอยู่ที่  3.39 นาที ใช้เวลาท าการ
เจาะต่ าสุดอยู่ที่ 1.52 นาที และมีค่าเฉลี่ยของเวลาที่ท า
การเจาะทั้ง 50 รู เป็น 2.23 นาที 
 หัวเจาะที่ 6 ท าการเจาะชั้น Red Beds เมื่อ
เ จ าะครบ  50  รู  หั ว เ จ าะมี ก า รสึ กหรอบริ เ วณ 
เล็บคาร์ไบด์ D5 บริเวณเล็บคาร์ไบด์ P9 ปลายใบเจาะมี
การแตกหัก ใช้เวลาในการเจาะสูงสุดอยู่ที่  4.39 นาที 
ใช้เวลาท าการเจาะต่ าสุดอยู่ที่ 1.46 นาที และมีค่าเฉลี่ย
ของเวลาที่ท าการเจาะทั้ง 50 รู เป็น 2.38 นาที 
2. ทดสอบหาปริมาณการสึกหรอ 
 ผลจากการทดสอบหาปริมาณการสึกหรอด้วย
วิธีการชั้งน้ าหนักของหัวเจาะขนาด 7 นิ้ว เมื่อทดสอบ
หัวเจาะครบ 50 รู ค่าที่ได้จากการทดสอบแสดงใน
ตารางที่ 3  
  พบว่าหัวเจาะที่  1 สามารถวัดปริมาณการ 
สึกหรอ ได้ 7.39% หัวเจาะที่ 2 ท าการทดสอบการเจาะ
ชั้นดิน Red Beds จากการทดสอบไม่ผ่านเงื่อนไขการ
เ จ า ะที่  50 รู  หั ว เ จ า ะที่  3 ส ามา รถวั ดป ริ ม าณ 
การสึกหรอได้ 2.68%  หัวเจาะที่ 4 สามารถวัดปริมาก
การสึกหรอด้วยได้ 2.27% หัวเจาะที่  5 สามารถวัด
ปริมาณการสึกหรอได้ 1.01%  หัวเจาะที่ 6 สามารถวัด

ปริมาณการสึกหรอได้ 3.61% เมื่อท าการเปรียบเทียบ
ผลของการสึกหรอท่ีเกิดข้ึนพบว่า หัวเจาะขนาด 7 นิ้ว 
หัวที่  5 มีปริมาณการสึกหรอหลังจากการทดสอบ 
น้อยที่สุด 
3. ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
  จากการทดสอบหัวเจาะ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
เมื่อท าการวิเคราะห์ต้นทุนการสร้างหัวเจาะเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการพัฒนา พบว่าสามารถลดเวลาท่ีใช้ใน
การเจาะเฉล่ียจาก 6 เป็น 2.30 นาที  ท าให้ลดปริมาณ
การใช้เชื้อเพลิง(น ามันดีเซล) ได้ 351,000 บาท/ปี คิด
เป็นค่าประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจาก
เดิมเป็น 42.24% และยังพบอีกว่าหัวเจาะที่ท าการ
พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่ม ท าให้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) เพิ่มข้ึนจาก 49.0% เป็น 83.60% 
 
การน าไปใช้ 
1. ด้านผลผลิตที่ได้รับ (Output)  
 - ได้ผลิตภัณฑ์หัวเจาะที่มีคุณภาพ สามารถลด 
การสึกหรอขึ้นบริเวณเล็บกัดและใบกัดของหัวเจาะได้ต่ า
กว่า 20% และหัวเจาะมีอายุการใช้งานในการเจาะ
เพิ่มข้ึน 30% เมื่อเทียบกับของเดิม 
  - ผู้ประกอบการได้รับความรู้ มีทักษะ และเข้าใจ
ระบบการผลิตหัวเจาะให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
สามารถน า ไปประยุกต์ ใช้กับผลิตภัณฑ์ อ่ืน  และ
ผู้ประกอบการสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 
ตารางที่ 2 เวลาที่ใช้ในการทดสอบหัวเจาะขนาด 7 นิ้ว 

เวลาที่ใช้ในการทดสอบการเจาะ (นาที) 

หัวเจาะที ่ เวลาสูงสุด เวลาน้อยสุด เวลาเฉลี่ย ชั้นดินที่ท าการเจาะ 

1 4.39 1.46 2.38 Red Beds 
2 ท าการเจาะได้ 17 รู ไม่ผา่นเงื่อนไข Red Beds 
3 5.31 1.43 2.52 Red Beds 
4 4.28 1.38 2.46 Red Beds /OB 
5 3.39 1.52 2.23 Red Beds /OB 
6 4.39 1.46 2.38 Red Beds 

 

ตัวอย่�งข้ีอคำว�มแสดงให้เห็นำกับัผัลัลััพื่ธ์์
ขีองก�รเปลีั�ยนำแปลังที�เกิดขึี�นำ

ตัวอย่�งข้ีอคำว�มแสดงให้เห็นำถึึงก�รคำ�ดก�รณ์์
ต�มม�หลัังก�รเปลีั�ยนำแปลัง



คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์
วารสารวิชาการรับใช้สังคม 29

 

 

    หัวเจาะที่ 4 ที่การเจาะ 10 รู เป็นการเจาะชั้น 
Red Beds ที่การเจาะ 30 รู เป็นเจาะชั้น Over Burden 
เมื่อท าการเจาะครบ 50 รู หัวเจาะมีการสึกหรอเล็กน้อย 
 หัวเจาะที่ 5 ที่การเจาะชั้น Red Beds เมื่อท า
การเจาะครบ 50 รู หัวเจาะมีการสึกหรอเล็กน้อย 
ใช้เวลาในการเจาะสูงสุดอยู่ที่  3.39 นาที ใช้เวลาท าการ
เจาะต่ าสุดอยู่ที่ 1.52 นาที และมีค่าเฉลี่ยของเวลาที่ท า
การเจาะทั้ง 50 รู เป็น 2.23 นาที 
 หัวเจาะที่ 6 ท าการเจาะชั้น Red Beds เมื่อ
เ จ าะครบ  50  รู  หั ว เ จ าะมี ก า รสึ กหรอบริ เ วณ 
เล็บคาร์ไบด์ D5 บริเวณเล็บคาร์ไบด์ P9 ปลายใบเจาะมี
การแตกหัก ใช้เวลาในการเจาะสูงสุดอยู่ท่ี  4.39 นาที 
ใช้เวลาท าการเจาะต่ าสุดอยู่ที่ 1.46 นาที และมีค่าเฉลี่ย
ของเวลาที่ท าการเจาะทั้ง 50 รู เป็น 2.38 นาที 
2. ทดสอบหาปริมาณการสึกหรอ 
 ผลจากการทดสอบหาปริมาณการสึกหรอด้วย
วิธีการชั้งน้ าหนักของหัวเจาะขนาด 7 นิ้ว เมื่อทดสอบ
หัวเจาะครบ 50 รู ค่าที่ได้จากการทดสอบแสดงใน
ตารางที่ 3  
  พบว่าหัวเจาะที่  1 สามารถวัดปริมาณการ 
สึกหรอ ได้ 7.39% หัวเจาะที่ 2 ท าการทดสอบการเจาะ
ชั้นดิน Red Beds จากการทดสอบไม่ผ่านเงื่อนไขการ
เ จ า ะที่  50 รู  หั ว เ จ า ะที่  3 ส ามา รถวั ดป ริ ม าณ 
การสึกหรอได้ 2.68%  หัวเจาะที่ 4 สามารถวัดปริมาก
การสึกหรอด้วยได้ 2.27% หัวเจาะที่  5 สามารถวัด
ปริมาณการสึกหรอได้ 1.01%  หัวเจาะที่ 6 สามารถวัด

ปริมาณการสึกหรอได้ 3.61% เมื่อท าการเปรียบเทียบ
ผลของการสึกหรอที่เกิดขึ้นพบว่า หัวเจาะขนาด 7 นิ้ว 
หัวที่  5 มีปริมาณการสึกหรอหลังจากการทดสอบ 
น้อยที่สุด 
3. ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
  จากการทดสอบหัวเจาะ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
เมื่อท าการวิเคราะห์ต้นทุนการสร้างหัวเจาะเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการพัฒนา พบว่าสามารถลดเวลาที่ใช้ใน
การเจาะเฉล่ียจาก 6 เป็น 2.30 นาที  ท าให้ลดปริมาณ
การใช้เชื้อเพลิง(น ามันดีเซล) ได้ 351,000 บาท/ปี คิด
เป็นค่าประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจาก
เดิมเป็น 42.24% และยังพบอีกว่าหัวเจาะที่ท าการ
พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่ม ท าให้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) เพิ่มข้ึนจาก 49.0% เป็น 83.60% 
 
การน าไปใช้ 
1. ด้านผลผลิตที่ได้รับ (Output)  
 - ได้ผลิตภัณฑ์หัวเจาะที่มีคุณภาพ สามารถลด 
การสึกหรอขึ้นบริเวณเล็บกัดและใบกัดของหัวเจาะได้ต่ า
กว่า 20% และหัวเจาะมีอายุการใช้งานในการเจาะ
เพิ่มข้ึน 30% เมื่อเทียบกับของเดิม 
  - ผู้ประกอบการได้รับความรู้ มีทักษะ และเข้าใจ
ระบบการผลิตหัวเจาะให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
สามารถน า ไปประยุกต์ ใช้กับผลิตภัณฑ์ อ่ืน  และ
ผู้ประกอบการสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 
ตารางที่ 2 เวลาที่ใช้ในการทดสอบหัวเจาะขนาด 7 นิ้ว 

เวลาที่ใช้ในการทดสอบการเจาะ (นาที) 

หัวเจาะที ่ เวลาสูงสุด เวลาน้อยสุด เวลาเฉลี่ย ชั้นดินที่ท าการเจาะ 

1 4.39 1.46 2.38 Red Beds 
2 ท าการเจาะได้ 17 รู ไม่ผา่นเงื่อนไข Red Beds 
3 5.31 1.43 2.52 Red Beds 
4 4.28 1.38 2.46 Red Beds /OB 
5 3.39 1.52 2.23 Red Beds /OB 
6 4.39 1.46 2.38 Red Beds 

 

 

 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสึกหรอหัวเจาะขนาด 7 นิ้ว 

หัวเจาะที ่
ชั่งน้ าหนัก (g.) เปอร์เซนต์ 

การสึกหรอ (%) ก่อนท าการเจาะ หลังท าการเจาะ 
1 5627 5211 7.39 
2 6012 - ไม่ผ่านเงื่อนไข 
3 5997 5836 2.68 
4 6876 6720 2.27 
5 5936 5876 1.01 
6 6322 6064 3.61 

     - ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิต
ผลิตภัณฑ์หัวเจาะให้เป็นที่ยอมรับของตลาดได้และสง่ผล
ให้มีอ านาจในการแข่งขันทางตลาดเพิ่มข้ึน   
     -  อาจารย์  และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม 
เหมืองแร่ ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ณ 
สถานประกอบการ 
     - ได้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และ
ภาคอุตสาหกรรม 
2.ด้านผลกระทบที่ได้รับจากการวิจัย (Impact)  

- ภายในองค์กร  
 ผู้ประกอบการได้หัวเจาะที่มีคุณภาพ สามารถลด

การสึกหรอขึ้นบริเวณเล็บกัดและใบกัดของหัวเจาะได้  
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รูในแต่ละครั้งน้อยลง และลดค่าใช้จ่ายของน้ ามัน
เชื้อเพลิงลงเมื่อเทียบกับหัวเจาะแบบเดิม 

 ผู้ประกอบการได้รับความรู้ มีทักษะ มีการท างาน
เป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายใน
องค์กร สร้างทีมงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมและระบบการ
ผลิตหัวเจาะ 

- ภายนอกองค์กร  
 ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตผลิตภัณฑ์หัวเจาะให้เป็นที่ยอมรับและสามารถ
แข่งขันทางการตลาดได้เนื่องจากราคาของหัวเจาะมี
ต้นทุนต่ าและมีอายุการใช้งานเพิ่มข้ึน 

 ผู้ประกอบการได้ความร่วมมือและสนับสนุน
เ งิ น ทุ น จ า กระหว่ า งภ าครั ฐ   แล ะนั ก วิ จั ย จ าก
มหาวิทยาลัย 

3.ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
  โครงการนี้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อรายวิชา
การออกแบบเครื่องจักรกล วิชาวัสดุวิศวกรรม วิชาธรณี
เทคนิค วิชาเครื่องจักรและการจัดการทางด้านเหมืองแร่  
วิชาการขุดเจาะและงานระเบิด วิชาโครงงานวิศวกรรม
เหมืองแร่ และวิชาสหกิจศึกษา แล้วยังส่งผลให้อาจารย์
และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ได้ รับ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ ง านจริ ง  ณ สถาน
ประกอบการ 
 
อภิปรายผล 
  จากการทดสอบหัวเจาะ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยบ่อเหมืองแม่เมาะสัญญา 7 พื้นที่ C1 
พบว่า ชั้นดินที่ท าการทดสอบการเจาะส่วนใหญ่จะเป็น
ชั้นดิน Red Beds และ Over Burden จากการทดสอบ
พบว่าหัวเจาะที่ 2 ท าการเจาะไม่ผ่านเงื่อนไขของการ
ทดสอบเนื่องจากท าการเจาะได้แค่ 17 รู เท่านั้น สาเหตุ
เกิดขึ้นจากมีช่องว่างบริเวณปลายใบของหัวเจาะที่มาก 
ท าให้เศษ cutting ไหลเข้าไปในก้านเจาะและเข้าไป 
อุดท่อลม และหัวเจาะที่มีการสึกหรอมากที่สุดคือ 
หัวเจาะที่ 1 เนื่องจากเจาะพบชั้นดินดานเมื่อท าการ
เจาะครบ 50 รู เล็บคาร์ไบด์ D4 P9 บริเวณปลายใบมี
การสึกหรอและมีการแตกหักลึกเข้าถึงเนื้อเหล็กของ 
ใบเจาะ ใช้ เวลาในการเจาะสูงสุดอยู่ที่  4.39 นาที  
ใช้เวลาท าการเจาะต่ าสุดอยู่ที่ 1.46 นาที และมีค่าเฉลี่ย
ของเวลาที่ท าการเจาะทั้ ง  50 รู  เป็น 2.38 นาที   
มีเปอร์เซนต์การสึกหรอ 7.39%  

ตัวอย่�งข้ีอคำว�มแสดงให้เห็นำถึึงก�รคำ�ดก�รณ์์ต�มม�หลัังก�รเปลีั�ยนำแปลัง

ตัวอย่�งข้ีอคำว�มก�รแสดงถึึง
ก�รธ์ำ�รงรักษ�พัื่ฒนำ�ให้คำงอย่้

ตัวอย่�งข้ีอคำว�มแสดงผัลักระทบัต่อสังคำม
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และยังพบอีกว่าหัวเจาะที่มีการสึกหรอน้อย
ที่สุดคือ หัวเจาะที่ 5 เมื่อท าการเจาะครบ 50 รู หัวเจาะ
มีการสึกหรอเล็กน้อยบริเวณเนื้อเหล็กขอบใบเจาะ   
มีเปอร์เซนต์การสึกหรอ 1.01% ใช้เวลาในการเจาะ
สูงสุดอยู่ที่ 3.39 นาที ใช้เวลาท าการเจาะต่ าสุดอยู่ที่ 
1.52 นาที และมีค่าเฉลี่ยของเวลาที่ท าการเจาะทั้ง 50 รู 
เป็น 2.23 นาที ซึ่งจะน ามาเป็นเป็นต้นแบบในการสร้าง
หัว เจาะ ส าหรับชั้นหน้าดิน เป็น  Top soil ชั้นดิน  
Red Beds และชั้นดิน Over Burden   
  จากการพิจารณาเปอร์เซนต์การสึกหรอพบว่า
หัวเจาะที่ท าการพัฒนาขึ้นมามีค่าการสึกหรอต่ ากว่า  
20% (ที่ก าหนดไว้ ในวัตถุประสงค์ ) และมีช่วงการ 
สึกหรอของหัวเจาะทั้ง 6 หัวอยู่ที่ 1.01 ถึง 7.39% 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการเลือกใช้หัวเจาะเสริม
เล็บคารไบด์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ท าการเจาะ หากพบว่า
พื้นที่ท าการเจาะเป็นชั้น Red Beds หัวเจาะเสริม 
เล็บคาร์ไบด์ D4 สามารถท าการเจาะได้ดีกว่าการใช้ 
เล็บคาร์ไบด์ D5 เนื่องจากเศษ Cutting มีขนาดเล็ก 
และใช้เวลาในการเจาะน้อยกว่า ส่วนพื้นที่ท าการเจาะ
เป็นชั้น Over Burden หัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์ D5  
จะมีการสึกหรอน้อยกว่าหัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์ D4 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์น าเสนอผลการศึกษา 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาบริบททางสังคม ศักยภาพของ
ชมรมผู้สูงอายุ และปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการเสริมสร้างสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขามแบบมีส่วนร่วม 
กรณีศึกษา บ้านต้นขาม ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  และ 2) เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบ 
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นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานท่ีผ่านมา คือ ความเข้มแข็ง
ของทีมแกนน าชุมชนและแกนน าผู้สูงอายุในการด าเนินโครงการ ความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริม  
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สุขภาวะ รวมถึงการมีแบบอย่างที่ดีจากกลุ่มแกนน าผู้สูงวัยที่ให้ความใส่ใจกับชุมชน และการได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาควิชาการและองค์กรภาคีที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเกิด “ข้อตกลงการรวมกลุ่มของผู้สูงวัย 
ใส่ใจชุมชน” ในการการมีส่วนร่วมวางแผนการด าเนินงานและออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกาย ใจ 
อารมณ์ สังคม ข้อค้นพบที ่ส าคัญคือ การท ากิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ “ชมรมผู ้สูงอายุบ้านต้นขาม” เมื ่อ
ด าเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้วพบว่าสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความพร้อมใจและตั้งใจรอคอยวัน เวลาที่จะมาเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยตนเองตามข้อตกลงที่ก าหนด โดยที ่ผู ้ใหญ่บ้านหรือกลุ่มแกนน ามาคอยติดตามหรือประกาศตาม 
หอกระจายเสียงอีกต่อไป  
 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยสมาชิกใน
ชุมชนอย่างแท้จริง การจัดการตนเองของชมรมผู้สูงอายุจนเกิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะอย่างต่อเนื่องได้นั้น ควรมี
การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ ความพร้อม
ใจในการก าหนดกติกาข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นที่ยอมรับ และที่ส าคัญแกนน าชุมชนหรือผู้น ากลุ่มจะต้องเป็นที่มี
ความพร้อมรับการเรียนรู้ ซึ่งผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ท าให้ทราบถึงบทเรียนความส าเร็จและแนวทางการ
พัฒนาหมู ่บ้านต้นแบบการจัดการตนเองของชมรมผู ้สูงอายุบ้านต้นขามแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและทุนทางสังคมที่มีของแต่ละชุมชน
และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง  
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Abstract 

This article presented 2 purposes as follows; 1) to study the social context, the latency of 
the Elderly club, and analyze the factors which led the operation to achievement in well-being 
promotion of the Participatory Elderly Club of Baan Ton Kham: A Case Study of the community Baan 
Ton Kham, Tambon Chai Chumphon, Lablae district, Uttaradit province; and 2) to study the 
Participatory Learning Process to the lesson learned of developing direction and well-being 
promotion of the Participatory Elderly Club of Baan Ton Kham which led to be the role model of 
well-being development.   

The result was found that the Participatory Elderly Club of Baan Ton Kham which provided 
social capital would have the latency of the intellect accumulation and the participation in well-
being activities. This research led the community to have learning process in both internal and 
external community, the latency and effect of problems in the community, and the latency and 
social capital of their own community, also led to participate in lesson learned in order to analyze 
and synthesize knowledge and social capital to determine the community direction “The Role 
model of self-management of the Elderly Club” based on the Participatory Development 
Philosophy.  

It could be seen that the operations research was the developing method of the 
community’s latency by members actually. According to a Case Study of the community Baan Ton 
Kham, the achievement of developing process was advantageous to many institutes who were 
responsible for the development and promotion of life-quality in the community. It could be 
adjusted for the operations which made changes happen appropriately with the social context and 
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This article presented 2 purposes as follows; 1) to study the social context, the latency of 
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promotion of the Participatory Elderly Club of Baan Ton Kham: A Case Study of the community Baan 
Ton Kham, Tambon Chai Chumphon, Lablae district, Uttaradit province; and 2) to study the 
Participatory Learning Process to the lesson learned of developing direction and well-being 
promotion of the Participatory Elderly Club of Baan Ton Kham which led to be the role model of 
well-being development.   

The result was found that the Participatory Elderly Club of Baan Ton Kham which provided 
social capital would have the latency of the intellect accumulation and the participation in well-
being activities. This research led the community to have learning process in both internal and 
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social capital of their own community, also led to participate in lesson learned in order to analyze 
and synthesize knowledge and social capital to determine the community direction “The Role 
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บทน า 

การมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็น
สิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาสุขภาพที่ดี มิได้หมายถึงแต่การ
ไม่เจ็บป่วยหรือปราศจากโรคเท่านั้น หากยังครอบคลุม
ถึงการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ ์
สังคม อีกด้วย สุขภาพมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตที่
เป็นปกติสุขของคนแต่ละสังคม สุขภาพจึงหมายรวมทั้ง
มิติด้านความเจริญเติบโต และพัฒนาการของบุคคล 
ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและ 
จิตวิญญาณ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนโดยรวม
จากความส าคัญของสุขภาพดังกล่าวองค์การอนามัย
โลก (World Health Organization) จึงได้ประชุมเพื่อ
ทบทวนค านิยามของค าว่าสุขภาพดีและตระหนักว่าการ
ที่คนเราจะมีสุขภาพดีมี ความสุขนั้น ไม่สามารถวัดจาก
การมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนค าจ ากัดความ
ตามที่เคยนิยามไว้ในอดีต เท่านั้น แต่ต้องมองในมิติอ่ืน
ด้วยจึงมีการปรับปรุงความ หมายของ“สุขภาพ”มาเป็น 
“สุขภาวะ” ตามล าดับ จนกระทั่งในปัจจุบัน องค์การ
อนามัยโลกได้เสนอนิยามของ “สุขภาวะ” ว่า สุขภาวะ
ห ม า ย ถ ึง  ภ า ว ะ ที ่เ ป ็น ส ุข ส ม บ ูร ณ ์ทั ้ง ท า ง ก า ย  
ทางอารมณ ์และจ ิตว ิญญาณภาย ในกายขณะ ท่ี
พระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ค า
น ิยามของค าว ่า  “ส ุขภาวะ”คือภาวะของมนุษย ์ท่ี
สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม 
เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 
 การสร้างเสริมสุขภาวะผู ้ส ูงอายุเริ ่มที ่จะมี
บทบาทส าค ัญมากขึ ้น ในส ังคมไทย ทั ้งนี ้เป ็นผล 
สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่ท าให้ 
ผูสูงอายุเพิ ่มมากขึ ้นทั ้งจ านวนและสัดส่วน รวมทั้ง 
คนไทยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นด้วย ท าให้ความต้องการความ
มั่นคงโดยเฉพาะทางด้านการเงินในยามชราภาพมีเพิ่ม
มากขึ ้น นอกจากนี ้ย ังจะเห็นได ว าสังคมไทยมกีาร
เปลี ่ยนแปลงไปในทิศทางที ่มีความทันสมยัในแบบ
ตะวันตก (Westernization) และมีความเป็นอิสระเป็น
ต ัวของต ัว เอง ( Individualization) มากขึ ้น  ท า ให
ครอบครัวในฐานะที ่เป ็นสถาบันที ่ส าค ัญของสังคม  

ถูกปรับเปลี ่ยนรูปแบบจากครอบครัวขยายมาเป็น
ครอบคร ัว เดี ่ยว  ส ่งผลให ้หน ้า ที ่ ( Function) ของ
ครอบครัวเปลี่ยนไป บทบาทของครอบครัวมีแนวโน้มที่
จะลดน้อยลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ยอมกระทบ
ต่อระดับและรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว ระบบการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุแบบ
มีส่วนร่วมระหว่างตัวผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน และ
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเกิดประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของครอบครัว
และชุมชน  

ผู ้ส ูงอายุในชุมชนของ หมู ่ที ่ 2 บ้านต้นขาม 
ต าบลช ัยจ ุมพล อ า เภอล ับแล  จ ังหว ัดอ ุตรด ิตถ  ์ 
มีผู ้ส ูงอาย ุจ านวน 174 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 20.83  
ของประชากรทั้งหมดในหมู่บ้าน มีจ านวนผู้สูงอายุท่ี
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จ านวน 161 คน ผู้สูงอายุ
ติดบ้าน จ านวน 11 คน ผู้สูงอายุติดเตียง จ านวน 2 คน 
ผู ้ส ูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพ คือ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือดตีบ 
จ านวน 53 คน ที ่ผ ่านการท าโครงการด้านสขุภาพ
ผู้สูงอายุจะจัดท าในระดับต าบล ผู้เข้าร่วมโครงการจะ
ไม่ครอบคลุมผู ้ส ูงอายุทั ้งหมด และการจัดกิจกรรม 
ข า ด ค ว า ม ต ่อ เ นื ่อ ง แ ล ะ ไ ม ่ม ีร ูป แ บ บ ที ่ช ัด เ จ น 
คณะกรรมการชมรมผู ้สูงอายุ และนักวิชาการโหนด
วิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
จึงได้ร่วมกันจัดท าประชาคมร่วมกับกลุ่มแกนน าชุมชน 
ได ้เห ็นสภาพปัญหาสุขภาวะของผู ้ส ูงอาย ุ ได ้ม ีมติ
ร่วมกันในการจัดท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ขึ้น โดยเน้นที่กลุ่มแกนน าที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน มีทีมวิชาการของโหนดวิชาการรับใช้
สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นพี่เลี้ยง และมี
น ัก ศ ึกษ าหล ัก ส ูต รส า ข า ว ิช าก า รพ ัฒนาช ุมชน  
ร่วมเรียนรู้ในการลงพื้นที่และท าหน้าที่สนับสนุนการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ การรายงานติดตามประเมินผล
และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการสร้างเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุทุกกระบวนการ (ตรงกมล สนามเขต, 2560) 

ตัวอย่�งข้ีอคำว�มแสดงให้เห็นำถึึงสถึ�นำก�รณ์์ที�เป็นำอย่้ 
โดยได้มีก�รระบุัที�ม�คำว�มสำ�คัำญขีองปัญห�ในำพ่ื่�นำที�ศึกษ�รวมถึึงก�รสำ�รวจทุนำชุมชนำ
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 ผู ้ว ิจ ัย ไ ด ้ม อ ง เห ็น ค ว ามส า ค ัญของกา ร 
ถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้สูก่าร
พัฒนาสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้นขาม 
ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกิด
ความสมดุลระหว่างคนกับคน คนกับบริบททางสังคม
และสภาพแวดล้อม  ดังนั ้นผู ้ว ิจ ัยจ ึงม ีความเห็นว ่า 
แนวคิดการจัดการความรู้ชุมชน การพัฒนาชุมชนแบบ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ถือเป็นแนวคิดส าคัญใน
การพ ัฒนาที ่จะช ่วยให ้ช ุมชนม ีองค ์ความรู ้ และมี
ฐานข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ ่งการเสริมสร้างการเรียนรู ้สู่
ช ุมชนจะประสบความส าเร็จมิได้ หากขาดปัจจัยที่
ส าคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชน อีกทั้งยังมีความ
สนใจศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่สามารถอธิบายการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื ่อให้เกิดความร่วมมือที่น าไปสู่
ผลส า เร ็จของการจ ัดการความรู ้ช ุมชน (กรชนก  
สนิทวงศ์, 2556) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การจัดการสุขภาวะของผู้สูงอาย ุ
หรือ Community Action Research (CAR) ถือเป ็น
ความพยายามที่ต้องการยกระดับการพัฒนาสุขภาวะ
ของชมรมผู ้ส ูงอาย ุในช ุมชน โดยใช ้กระบวนการ
เสริมสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยผ่านกิจกรรม
หลัก 3 ประการ คือ การวิจัย (Research) การพัฒนา
ศักยภาพ (Capacity Building) และการปฏิบ ัต ิจร ิง 
(Practice) ซึ ่ง แบบแผนของการด า เน ินก ิจกรรม
ดังกล่าวเป็นกระบวนการด าเนินงานพัฒนาอีกรูปแบบที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
ยังสนับสนุนให้บุคคล กลุ ่มบุคคล ไม่ว ่าจะในระดับ
ปัจเจก ทีมงาน องค์กร หรือสังคมน าไปเป็นต้นแบบ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนให้เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ตามบริบทที่เหมาะสมต่อไป 
 
วิธีการด าเนินงาน 

วิธีด าเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มี 4 ขั้นตอน  
ค ือ  1 )  ขั ้นตอนการค ้นหาและพ ัฒนาโจทย ์ว ิจ ัย  
2) ขั้นตอนการสร้างทีมแกนน าชุมชน 3) ขั้นตอนการ
เก ็บรวบรวม ว ิเคราะห์และส ังเคราะห์ข ้อม ูล เพื ่อ 
ถอดบทเรียน และ 4) ขั้นปฏิบัติการและติดตามหนุน
เสร ิมกระบวนการท างานแบบม ีส ่วนร ่วม โดยใช้
เครื่องมือเป็นแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทกึ 
แล ะการสนทนากลุ ่ม  ( Focus Group)  แ ล ะกา ร

วิเคราะห์ชุมชนร่วมกับวิธีการส ารวจภาคสนาม (Filed 
survey)  กลุ ่มต ัวอย ่า งในการศ ึกษาถอดบทเร ียน 
การด าเน ินงานเพื ่อเสริมสร้างส ุขภาวะและพัฒนา
ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม หมู่ที่ 2 ต าบล
ชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วย 
โดยมีผู ้ใหญ่บ ้าน ผู ้ร ับผ ิดชอบโครงการสร้างเสริม
ส ุขภาพผู ้ส ูงอาย ุของช ุมชนบ้านต ้นขาม  พระสงฆ์ 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล และสมาชกิ
ชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม รวมทั้งหมด 174 คน โดยมี
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 30 คน และ
จ านวนแกนน าผู้สูงอายุต้นแบบ 15 คน ซึ่งได้ด าเนินการ
ส ัมภาษณ์พ ูดค ุยแลกเปลี ่ยนจากการเจาะจงตาม
คุณลักษณะและบทบาทหน้าท่ีในชุมชน 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผ ล ก า ร ว ิจ ัย โ ด ย ส ร ุป ช ่ว ย ใ ห ้ไ ด ้ผ ลก า ร
ด าเนินการ 3 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการศึกษาและวิเคราะห์
บร ิบททางส ังคมและศักยภาพของชมรมผู ้ส ูงอายุ 
สู่กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุชุมชนบ้าน
ต ้นขาม 2)  ผลการศ ึกษากระบวนการเสร ิมสร ้าง 
สุขภาวะสู่การพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุชุมชน
บ้านต้นขาม และ 3) ผลการศึกษาและถอดบทเรียน
แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะของชมรม
ผู ้สูงอายุบ้านต้นขามที ่น าไปสู ่การเป็นชุมชนต้นแบบ
ของกา รพ ัฒนาส ุขภ าว ะ ได ้อ ย ่า งประสบความ
ความส าเร็จ รวมถึงการสังเคราะห์บทเรียนจากการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุจน
น าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล 

1. การว ิเ คราะห ์บ ร ิบททางส ังคมและ
ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุสู่กระบวนการเสริมสร้าง
สุขภาวะผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้นขาม  

1.1 ส ภ า พ ป ัญ ห า ที ่พ บ  ส ่ว น ใ ห ญ ่ก า ร
ด าเนินงานของชมรมผู ้ส ูงอายุบ้านต้นขามไม่มีแผน
ด าเน ินงานในการท าก ิจกรรมเสร ิมสร ้างส ุขภาวะ  
ทั ้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
ในระยะยาวที ่ชัดเจน มีการกิจกรรมบางอย่าง เช่น  
การออกก าลังกาย การเยี ่ยมบ้านเพื ่อนผู ้ส ูงอายุใน
ชุมชนบ้าง แต่ไม่ได้ท าอย่างสม่ าเสมอ คนที่ท าหน้าที่
พัฒนากิจกรรมของชมรมนั้นยังจ ากัดอยู่ในกลุ่มแกนน า
ผู้สูงอายุกลุ่มเดิมในหมู่บ้านเท่านั้น 

ตัวอย่�งข้ีอคำว�มแสดงให้เห็นำถึึงก�รมีส่วนำร่วมภ�ยใต้ผ้้ัเกี�ยวข้ีอง
ที�มีผัลัประโยชน์ำร่วมกันำ
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 ผู ้ว ิจ ัย ไ ด ้ม อ ง เห ็น ค ว ามส า ค ัญของกา ร 
ถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้สูก่าร
พัฒนาสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้นขาม 
ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกิด
ความสมดุลระหว่างคนกับคน คนกับบริบททางสังคม
และสภาพแวดล้อม  ดังนั ้นผู ้ว ิจ ัยจ ึงม ีความเห็นว ่า 
แนวคิดการจัดการความรู้ชุมชน การพัฒนาชุมชนแบบ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ถือเป็นแนวคิดส าคัญใน
การพ ัฒนาที ่จะช ่วยให ้ช ุมชนม ีองค ์ความรู ้ และมี
ฐานข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ ่งการเสริมสร้างการเรียนรู ้สู่
ช ุมชนจะประสบความส าเร็จมิได้ หากขาดปัจจัยที่
ส าคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชน อีกทั้งยังมีความ
สนใจศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่สามารถอธิบายการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื ่อให้เกิดความร่วมมือที่น าไปสู่
ผลส า เร ็จของการจ ัดการความรู ้ช ุมชน (กรชนก  
สนิทวงศ์, 2556) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การจัดการสุขภาวะของผู้สูงอาย ุ
หรือ Community Action Research (CAR) ถือเป ็น
ความพยายามที่ต้องการยกระดับการพัฒนาสุขภาวะ
ของชมรมผู ้ส ูงอาย ุในช ุมชน โดยใช ้กระบวนการ
เสริมสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยผ่านกิจกรรม
หลัก 3 ประการ คือ การวิจัย (Research) การพัฒนา
ศักยภาพ (Capacity Building) และการปฏิบ ัต ิจร ิง 
(Practice) ซึ ่ง แบบแผนของการด า เน ินก ิจกรรม
ดังกล่าวเป็นกระบวนการด าเนินงานพัฒนาอีกรูปแบบที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
ยังสนับสนุนให้บุคคล กลุ ่มบุคคล ไม่ว ่าจะในระดับ
ปัจเจก ทีมงาน องค์กร หรือสังคมน าไปเป็นต้นแบบ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนให้เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ตามบริบทที่เหมาะสมต่อไป 
 
วิธีการด าเนินงาน 

วิธีด าเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มี 4 ขั้นตอน  
ค ือ  1 )  ขั ้นตอนการค ้นหาและพ ัฒนาโจทย ์ว ิจ ัย  
2) ขั้นตอนการสร้างทีมแกนน าชุมชน 3) ขั้นตอนการ
เก ็บรวบรวม ว ิเคราะห์และส ังเคราะห์ข ้อม ูล เพื ่อ 
ถอดบทเรียน และ 4) ขั้นปฏิบัติการและติดตามหนุน
เสร ิมกระบวนการท างานแบบม ีส ่วนร ่วม โดยใช้
เครื่องมือเป็นแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทกึ 
แล ะการสนทนากลุ ่ม  ( Focus Group)  แ ล ะกา ร

วิเคราะห์ชุมชนร่วมกับวิธีการส ารวจภาคสนาม (Filed 
survey)  กลุ ่มต ัวอย ่า งในการศ ึกษาถอดบทเร ียน 
การด าเน ินงานเพื ่อเสริมสร้างส ุขภาวะและพัฒนา
ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม หมู่ที่ 2 ต าบล
ชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วย 
โดยมีผู ้ใหญ่บ ้าน ผู ้ร ับผ ิดชอบโครงการสร้างเสริม
ส ุขภาพผู ้ส ูงอาย ุของช ุมชนบ้านต ้นขาม  พระสงฆ์ 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล และสมาชกิ
ชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม รวมทั้งหมด 174 คน โดยมี
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 30 คน และ
จ านวนแกนน าผู้สูงอายุต้นแบบ 15 คน ซึ่งได้ด าเนินการ
ส ัมภาษณ์พ ูดค ุยแลกเปลี ่ยนจากการเจาะจงตาม
คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ในชุมชน 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผ ล ก า ร ว ิจ ัย โ ด ย ส ร ุป ช ่ว ย ใ ห ้ไ ด ้ผ ลก า ร
ด าเนินการ 3 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการศึกษาและวิเคราะห์
บร ิบททางส ังคมและศักยภาพของชมรมผู ้ส ูงอายุ 
สู่กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุชุมชนบ้าน
ต ้นขาม 2)  ผลการศ ึกษากระบวนการเสร ิมสร ้าง 
สุขภาวะสู่การพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุชุมชน
บ้านต้นขาม และ 3) ผลการศึกษาและถอดบทเรียน
แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะของชมรม
ผู ้สูงอายุบ้านต้นขามที ่น าไปสู ่การเป็นชุมชนต้นแบบ
ของกา รพ ัฒนาส ุขภ าว ะ ได ้อ ย ่า งประสบความ
ความส าเร็จ รวมถึงการสังเคราะห์บทเรียนจากการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุจน
น าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล 

1. การว ิเ คราะห ์บ ร ิบททางส ังคมและ
ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุสู่กระบวนการเสริมสร้าง
สุขภาวะผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้นขาม  

1.1 ส ภ า พ ป ัญ ห า ที ่พ บ  ส ่ว น ใ ห ญ ่ก า ร
ด าเนินงานของชมรมผู ้ส ูงอายุบ้านต้นขามไม่มีแผน
ด าเน ินงานในการท าก ิจกรรมเสร ิมสร ้างส ุขภาวะ  
ทั ้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
ในระยะยาวที ่ชัดเจน มีการกิจกรรมบางอย่าง เช่น  
การออกก าลังกาย การเยี ่ยมบ้านเพื ่อนผู ้ส ูงอายุใน
ชุมชนบ้าง แต่ไม่ได้ท าอย่างสม่ าเสมอ คนที่ท าหน้าที่
พัฒนากิจกรรมของชมรมนั้นยังจ ากัดอยู่ในกลุ่มแกนน า
ผู้สูงอายุกลุ่มเดิมในหมู่บ้านเท่านั้น 

1.2 ชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขามมีศักยภาพใน
การเสริมสร้างสุขภาวะผ่านการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
การจัดการความรู้ การปรับตัวและเรียนรู้ตามบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในชุมชน 
 ในการศ ึกษาว ิจ ัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจ ัยจ ัดอบรม 
ให้ความรู้เรื่อง 3 อ 2 ส : การบริโภคอาหาร การออก 
ก าลังกาย การจัดการกับอารมณ์ บุหรี ่ และสุราและ
พฤติกรรมการด ูแลตนเองด ้านการบร ิโภคอาหาร  
การออกก าล ังกาย การจ ัดการกับอารมณ์ การไม่ 
ส ูบบ ุหรี ่ และการไม ่ดื ่มส ุราให ้แก ่เคร ือข ่าย อสม.  
และแกนน าชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม (กองสุขศึกษา 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2557) ก่อนมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพของเพื่อนผู้สูงอายุโดยเพื่อให้แกนน ามี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เพื ่อนผู ้ส ูงอายุได ้ และเพื ่อส ่งเสริมให้ผู ้ส ูงอายุดูแล
สุขภาพตนเองเมื่อกลับไปอยู่บ้านได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัย
เน้นให้เครือข่ายมีสว่นร่วมในกระบวนการด าเนินการ
วิจัยทุกขั้นตอน ทั้งนี ้เพื ่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจัง และเกิดความเป็นเจ้าของในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุต่อการรับรู้ความสามารถในการ
ปร ับ เปลี ่ยนพฤต ิกรรม 3 อ .  2  ส .  ของผู ้ส ูงอาย ุ 
อย่างแท้จริง ได้แก่ มีส่วนร่วมในการด าเนินการส่งเสริม
ให้ผู ้ส ูงอายุมีการดูแลสุขภาพตนเองด้วย 3 อ. 2 ส. 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การค้นหาปัญหาสุขภาพ 
และพฤติกรรมเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคของผู้สูงอายุ ผู้วิจัย 
ม ีการจ ัด เวท ีแลกเปลี ่ยน เร ียนรู ้การปร ับ เปลี ่ยน
พฤติกรรม  3 อ. 2 ส. ให ้ก ับผู ้ส ูงอายุ ทั ้งนี ้เพื ่อให้
ผู้สูงอายุได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ของตนเอง 

แต่ละคนและร่วมสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้สูงอายุเพื่อน าไปปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวติประจ าวัน
อย ่างสม่ าเสมอต่อไป และคัดเล ือกผู ้ส ูงอายทุี ่เป ็น
ต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม 

2. ผลการศึกษากระบวนการเสริมสร้างสุข
ภาวะชมรมผู้สูงอายุชุมชนในด้านกลไกการบริหาร
จัดการตนเองแบบมีส่วนร่วมของชมรมผู ้สูงอายุ : 
กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมยัง
พบว่ามีขั ้นตอนหรือกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ
ชมรมผู ้ส ูงอายุช ุมชนบ้านต้นขามในด้านกลไกการ
บริหารจัดการตนเองแบบมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอาย ุ 
5 ขั้นตอน (ดังภาพที่ 1) ได้แก่ 1) การตั้งเป้าหมายหรือ
มองภาพฝันร่วมกันอย่างมีทิศทาง 2) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน 3) การ 
เติมเต็มข้อมูล หนุนเสริมการเรียนรู ้ 4) การร่วมกัน
ก าหนดแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะ และการ
ทบทวนผลลัพธ์การเปลี ่ยนแปลงที ่เก ิดขึ ้นจากการ
แลกเปลี ่ยนของทีมแกนน าและภาคีเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง และ 5) การคืนข้อมูลเพื่อทบทวนผลลัพธ์ที่
น าไปสู ่การปร ับเปลี ่ยนว ิธ ีการพัฒนาช ุมชนแบบมี 
ส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม  
    ส าหรับการถอดบทเรียนความส าเร็จในการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรม
ส าคัญและปัจจัย/เงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าคัญในการ
ด า เน ิน งานตามกรอบบ ัน ไดผลล ัพธ ์การ เร ียนรู  ้ 
จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพในการ
เสริมสร้างสุขภาวะชมรมผู ้สูงอายุของชุมชนต้นขาม
ผู ้วิจัยน ามาสร้างกลวิธีการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
ชุมชน ตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (ดังภาพที่ 1) มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเสริมสร้าง 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนข้อมูลของผู้สูงอายุบ้านต้นขาม 
ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ จ านวน 

จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมู่บ้าน (คน) 174 
จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ (คน) 30 
จ านวนแกนน าชมรมผู้สูงอายุ  (คน) 15 
จ านวนแกนน าต้นแบบในการดูแลสุขภาพ ถ้ามี (คน) 3 
จ านวนสถานที่ในการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันออกก าลังกาย (แห่ง) 1 
จ านวนผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายสม่ าเสมอ (คน) 20 
จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตสม่ าเสมอ (คน) 15 

  (ที่มา : ตรงกมล  สนามเขต, 2560) 
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ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่การจัดการสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม  
 

สุขภาวะชมรมผู้สูงอายุชุมชน โดยผ่านกิจกรรมส าคัญ 
และปัจจัยหรือเงื ่อนไขที ่ส าคัญที ่น าไปสู่ความส าเร็จ 
มี 5 ขั้นตอน โดยพบผลที่น่าสนใจดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1 การตั้งเป้าหมายหรือมองภาพ
ฝันร ่วมก ันอย่างม ีท ิศทาง  โดยเริ ่มจากการจัดตั ้ง 
แกนน าชมรมผู ้ส ูงอายุของบ้านต ้นขาม โดยความ 
สมัครใจของผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาในชุมชน ทั้งนี้กิจกรรม
หล ักในโครงการสร ้าง เสร ิมส ุขภาพของผู ้ส ูงอายุ 
ในชุมชน ที ่ท ีมชมรมผู ้ส ูงอายุแกนน าผู ้ส ูงอายบุ ้าน 
ต้นขาม ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้ร่วมกันก าหนดกิจกรรมและมีเงื่อนไขส าคัญที่น าไปสู่
ความส าเร็จในหลากหลายประเด็น โดยพบว่า ในการ
ท ากิจกรรมตามบันไดผลลัพธ์ขั ้นที ่ 1 มีป ัจจ ัยหรือ
เงื่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญ คือ คณะกรรมการแกนน า

ทุกคนมาด้วยความสมัครใจที่จะเข้าร่วม โดยมีประธาน
ชมชมผู ้ส ูงอายุที ่เป ็นต้นแบบที ่ด ี ม ีผู ้ใหญ่บ ้านเป็น
คณะกรรมการที ่สมาชิกทุกคนยอมรับและพร้อมให้
ความร ่วมม ือ  และคณะกรรมการส ่วน ใหญ ่เป ็น
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ได้ท าหน้าที่ช่วยดูแล
สุขภาพสมาชิกในชุมชน  

ขั ้นตอนที ่ 2  การแลกเปลี ่ยน แบ ่งป ัน 
ประสบการณ์ในทีมด้วยการสร้างกลไกการบริหาร
จัดการตนเองของชุมชนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการ
เร ียนรู ้ โดยผ่านคณะกรรมการแกนน าผู ้ส ูงอายุได้
ร่วมกันก าหนดข้อตกลงร่วมกัน ก าหนดบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบ และก าหนดแผนกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพไว้ชัดเจน โดยมีข้อตกลง ดังนี ้ ข้อตกลงที ่ 1  
เข้าวัดในทุกวันพระสวดมนต์ ท าสมาธิ ข้อตกลงที่ 2 

การคืนข้อมูลเพือ่ทบทวนผลลพัธท์ี่
เกิดจากการเปล่ียนแปลง 

การขยายผลจากแกนน าหลักสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ผู้สูงอาย ุ

นักวิชาการในพ้ืนท่ี และแกนน าผูสู้งอายุ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม 

บริบทชุมชน/ทุนทางสังคม 

ความต้องการของชุมชน/ผู้สูงอาย ุ

ศักยภาพของผู้สูงอาย ุ

บุคคลต้นแบบ 

 

เส้นทางการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ 

แบบมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมใน
ด าเนินงานทุกข้ันตอน 

การพัฒนากลุ่มแกนน า
ผู้สูงอายสุู่การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาวะ 

 

การค้นหาและน าทุนทางสังคมที่
มีในชุมชนมาปรับใช้สู่การพัฒนา 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

การก าหนดภาพฝัน และ
ตั้งเป้าหมายร่วมกัน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แบ่งปันประสบการณเ์พื่อ

พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้

การเตมิเตม็ข้อมูลหนุน
เสรมิการเรียนรู ้

ตัวอย่�งข้ีอคำว�มแสดงแผันำผัังขีองกระบัวนำก�รวิจัย
แลัะกระบัวนำก�รเสริมต่�งๆ

ตัวอย่�งข้ีอคำว�มให้เห็นำวิธี์ก�รขีองก�รเล่ัอกกลุ่ัมประช�กร
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ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่การจัดการสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม  
 

สุขภาวะชมรมผู้สูงอายุชุมชน โดยผ่านกิจกรรมส าคัญ 
และปัจจัยหรือเงื ่อนไขที่ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
มี 5 ขั้นตอน โดยพบผลที่น่าสนใจดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1 การตั้งเป้าหมายหรือมองภาพ
ฝันร ่วมก ันอย่างม ีท ิศทาง  โดยเริ ่มจากการจัดตั ้ง 
แกนน าชมรมผู ้ส ูงอายุของบ้านต ้นขาม โดยความ 
สมัครใจของผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาในชุมชน ทั้งนี้กิจกรรม
หล ักในโครงการสร ้าง เสร ิมส ุขภาพของผู ้ส ูงอายุ 
ในชุมชน ที ่ท ีมชมรมผู ้ส ูงอายุแกนน าผู ้ส ูงอายบุ ้าน 
ต้นขาม ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้ร่วมกันก าหนดกิจกรรมและมีเงื่อนไขส าคัญที่น าไปสู่
ความส าเร็จในหลากหลายประเด็น โดยพบว่า ในการ
ท ากิจกรรมตามบันไดผลลัพธ์ขั ้นที ่ 1 มีป ัจจ ัยหรือ
เงื่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญ คือ คณะกรรมการแกนน า

ทุกคนมาด้วยความสมัครใจที่จะเข้าร่วม โดยมีประธาน
ชมชมผู ้ส ูงอายุที ่เป ็นต้นแบบที ่ด ี ม ีผู ้ใหญ่บ ้านเป็น
คณะกรรมการที ่สมาชิกทุกคนยอมรับและพร้อมให้
ความร ่วมม ือ  และคณะกรรมการส ่วน ใหญ ่เป ็น
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ได้ท าหน้าที่ช่วยดูแล
สุขภาพสมาชิกในชุมชน  

ขั ้นตอนที ่ 2  การแลกเปลี ่ยน แบ ่งป ัน 
ประสบการณ์ในทีมด้วยการสร้างกลไกการบริหาร
จัดการตนเองของชุมชนเพื ่อสร้างชุมชนแห่งการ
เร ียนรู ้ โดยผ่านคณะกรรมการแกนน าผู ้ส ูงอายุได้
ร่วมกันก าหนดข้อตกลงร่วมกัน ก าหนดบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบ และก าหนดแผนกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพไว้ชัดเจน โดยมีข้อตกลง ดังนี ้ ข้อตกลงที ่ 1  
เข้าวัดในทุกวันพระสวดมนต์ ท าสมาธิ ข้อตกลงที่ 2 

การคืนข้อมูลเพือ่ทบทวนผลลพัธท์ี่
เกิดจากการเปล่ียนแปลง 

การขยายผลจากแกนน าหลักสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ผู้สูงอาย ุ

นักวิชาการในพ้ืนท่ี และแกนน าผูสู้งอายุ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม 

บริบทชุมชน/ทุนทางสังคม 

ความต้องการของชุมชน/ผู้สูงอาย ุ

ศักยภาพของผู้สูงอาย ุ

บุคคลต้นแบบ 

 

เส้นทางการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ 

แบบมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมใน
ด าเนินงานทุกข้ันตอน 

การพัฒนากลุ่มแกนน า
ผู้สูงอายสุู่การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาวะ 

 

การค้นหาและน าทุนทางสังคมที่
มีในชุมชนมาปรับใช้สู่การพัฒนา 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

การก าหนดภาพฝัน และ
ตั้งเป้าหมายร่วมกัน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แบ่งปันประสบการณเ์พื่อ

พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้

การเตมิเตม็ข้อมูลหนุน
เสรมิการเรียนรู ้

ออกก าลังกายทุกวันอาทิตย์ ข้อตกลงที่ 3 เยี ่ยมบ้าน
ผู ้สูงอายุติดเตียงในวันรับเบี ้ยผู ้สูงอายุ ข้อตกลงที ่ 4  
ปลูกผักสมุนไพรและผักสวนครัวที่ศูนย์ผู ้สูงอายุและ 
ที ่บ้าน พบว่าปัจจัย/เงื ่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญ คือ  
มีข้อตกที ่ชัดเจนที่เกิดจากความต้องการของสมาชกิ 
ประกอบกับต้นทุนที่มีคือ มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม  
มีอุปกรณ์พร้อม มีผู้น าและคณะกรรมการที่ตั้งใจและ
พร้อมที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการกระตุ้นชักชวนผู้สูงอายุ
ให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินโครงการ
กับเครือข่าย ด้วยการเข้าร่วมประชุมในการจัดประชุม
ของโหนดวิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อ ุตรด ิตถ ์ เพื ่อ ให ้แกนน าผู ้ส ูงอาย ุได ้แลกเปลี ่ยน
ประสบการณ ์การด า เน ินโครงการก ับสมาช ิกใน
เครือข่าย ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจ มีก าลังใจและได้
บทเรียนที่ดีเพื่อน ามาปรับใช้กับการด าเนินงานของทีม
แกนน า พบว่ามีปัจจัย/เงื่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญ คือ 
ความตั้งใจ ความเสียสละ และความเข้มแข็งของทีม
แกนน าผู ้สูงอายุในการด าเนินโครงการ การเข้าร่วม
โครงการด้วยความสมัครใจ การได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานในพื ้นที ่ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล (รพ.สต.) และองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) การได้รับการกระตุ้นหนุนเสริมจากทีมวิชาการ
ของโหนดวิชาการรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง การได้รับ
ความช่วยเหลือจากนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชนที่เข้า
พื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในทุกสัปดาห์ 

ขั ้นตอนที ่ 3 การด าเนินงานร่วมกันด้วย
กระบวนการเรียนรู ้เต ิมเต็มข้อมูล หนุนเสริมการ
เรียนรู้ตามแผนและข้อตกลง และถอดบทเรียนการ
ท างานสู่การปรับปรุงและพัฒนา การสร้างความเข้าใจ
และคุยเรื่องผลลัพธ์ย้ าๆ อย่างต่อเนื่องกับกลุ่มแกนน า 
และการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของกลุ่ม  
มีการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและ
ประเมินศักยภาพของกลุ ่มแกนน าและสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกระบวนการวิจัย โดยได้ด าเนินงาน
ตามแผนและข้อตกลงร่วมกัน (ดังภาพที่ 1) 

ขั้นตอนที่ 4 การร่วมกันก าหนดแผนปฏิบัติ
การสร้างเสริมสุขภาวะ และการทบทวนผลลัพธ์การ
เปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี ่ยนของทีม
แกนน าและภาคีเคร ือข ่ายอย่างต ่อเนื ่อง ในการ
ด าเนินการวิจัยพบว่า ทีมแกนน าผู้สูงอายุและทีมพี่เลี้ยง

ในระดับพื ้นที ่ ทีมพี ่เลี ้ยงวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
ราชภ ัฎอ ุตรด ิตถ ์ร ่วมก ันก าหนดแผนปฏ ิบ ัต ิการ
เสริมสร้างสุขภาวะภายใต้การมีส่วนร่วมของทีมวิจัย 
ก าหนด เป ็นขั ้น เตร ียมการ  ขั ้นอบรมให ้คว ามรู ้  
ขั้นด าเนินการ และขั้นประเมินผลตามบันไดผลลัพธ์การ
เร ียนรู ้ของ โครงการเสร ิมสร ้า งส ุขภาพผู ้ส ูงอาย ุ 
บ้านต้นขาม ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัด
อ ุตรด ิตถ ์ และว ิเคราะห ์ผลการด า เน ินงานตาม
แผนปฏิบัติการ โดยผสมผสานกิจกรรมทุกรูปแบบ
ในช่วงระยะเวลา 1 ปี คือ 2559-2560  

ขั ้นตอนที ่ 5 การคืนข้อมูลเพื ่อทบทวน
ผลลัพธ ์ที ่น าไปสู ่การปร ับเปลี ่ยนวิธ ีการได้อย่าง
เหมาะสม  
 จ า ก ผ ล ก า ร ว ิจ ัย แ ล ะ พ ัฒ น า  ใ น ช ่ว ง
กระบวนการวิจัยและการจัดเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
ระยะเวลาหนึ ่งป ี พบว่า ผลลัพธ์ของกระบวนการ
เสริมสร้างสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้เกิดผลการ
เปลี ่ยนแปลงในระดับบุคคล คือ กลุ ่มแกนน าชุมชน 
เห็นความส าคัญของข้อมูลและเอกสาร มีการจัดท า
รูปเล่มการด าเนินงาน ตลอดจนมีการพบปะแลกเปลีย่น
เร ียนรู ้ก ันบ ่อยขึ ้น  และมีคณะกรรมการที ่เข ้มแข็ง 
นอกจากนี้ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้วิจัยและทีมวิจัย
ใ น เ รื ่อ ง ข อ ง ก า ร ไ ด ้เ ร ีย น รู ้แ ล ะ ม ีท กั ษ ะ ใ น
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การสร้างความสัมพนัธ์
และการปรับตัวให้เข้ากับชุมชน การท างานร่วมกับ  
ทีมงานวิจัยเครือข่ายผู้สูงอายุ ตลอดจนการเรียนรู้และ
ฝ ึก ท ัก ษ ะ ใ น ก า ร เ ป ็น ผู ้อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก 
(Facilitator) ในกระบวนการวิจัย 
 นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่เกิดกับสมาชิกผู้สูงอายุที่
เ ข ้า ร ่ว มก ิจกรรมอย ่า งต ่อ เนื ่อ ง  นั ่น ค ือ เก ิดการ
เปลี ่ยนแปลงในการจ ัดกระบวนเร ียนรู ้ของชุมชน 
จนน าไปสู ่การปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริม 
ส ุขภาวะของสมาช ิกชมรมผู ้ส ูงอาย ุบ ้านต ้นขาม 
ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  
โดยออกแบบก ิจกรรม ที ่ต ่อ เนื ่อ งและเหมาะสม
สอดคล ้องก ับสภาพว ิถ ีช ีว ิตของสมาช ิก ในชมุชน  
โดยกิจกรรมส าคัญที่ท าให้พบว่ากระบวนการเรียนรู้ถือ
เป็นเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมให้เกิดขึ้น ดังกรณีตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม ประกอบด้วย 
ตั ้งแต่การส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายด้วยการ 

ตัวอย่�งข้ีอคำว�มแสดงให้เห็นำถึึงก�รติดต�ม 
แลัะธ์ำ�รงรักษ�พัื่ฒนำ�ให้คำงอย่้

ตัว
อย่

�ง
ขีอ

คำว
�ม

แส
ดง

ให้
เห็

นำถึ
งผั

ลัลั
พื่

ธ์ขี
อง

ก�
รเ

ปลั
�ยนำ

แป
ลัง

ที�เ
กิด

ขี�นำ



38

ออกก าลังกาย ด้วยการร าไม้พลอง การร าวงย้อนยุค 
การจัดการเรียนรู้เพื ่อพัฒนาทักษะทางปัญญานั่นคือ 
การจ ัดอบรมให้ความรู ้ในการดูแลสุขภาพ ตามหลัก  
3 อ. 2 ส. ซึ ่งส่งผลให้ผู ้ส ูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ถูกต้อง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้
เหมาะสม ด้วยการเข้าร่วมออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
มีสุขภาพที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงขึ้น บรรเทาอาการ
ป ว ด เ มื ่อ ย ต ัว  ไ ม ่เ ก ิด โ ร ค แ ท ร ก ซ ้อ น จ า ก ก า ร 
เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน การส่งเสริม
สุขภาพด้านจิตใจอารมณ์และสังคม ด้วยการเข้าวัด
ท าบุญ นั่งสมาธิและเป็นจิตอาสาเยี่ยมเยือนให้ก าลังใจ
ผู ้ส ูงอาย ุต ิดเต ียงและติดบ ้าน รวมทั ้งการเข ้าร ่วม
กิจกรรมของชมรมอย่างต่อเนื ่องส ่งผลให้ผู ้ส ูงอายุ 
ม ีอ า รมณ ์แจ ่ม ใส  นอนหล ับ ได ้สน ิท  ไ ม ่ม ีป ัญหา 
โรคซึมเศร้ารวมทั้งเกิดคณะกรรมการแกนน าผู้สูงอายุ 
ที่เข้มแข็งสามารถบริหารจัดการตนเองและกลุ่มเพื่อน
ผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 3. การถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาและ
เสริมสร้างสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขามท่ี
น าไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนาสุขภาวะ
ได้อย่างประสบความความส าเร็จ  
 ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากกระบวนการ
ถอดบทเรียนประสบการณ์ความส าเร็จ และบทเรียน
จากการด า เน ินงานที ่เป ็นข ้อค ้นพบจากงานว ิจ ัย
กระบวนการเสร ิมสร ้างส ุขภาวะแบบม ีส ่วนร ่วม 
เพื่อถอดบทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินโครงการ
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาบ้าน 
ต้นขาม ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีประเด็นส าคัญ โดยสรุปคือ 
 สถานการณ ์ก า ร เปลี ่ยนแปลงด ้านการ 
สร ้างเสร ิมส ุขภาวะผู ้ส ูงอาย ุ พบว ่า โดยภาพรวม 
กระบวนการเรียนรู้สู ่การพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล
ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนนั้น  
ถือเป็นการค้นหาและพัฒนาทุนทางสังคมที่มีอยู ่ใน
ชุมชนมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ประโยชน ์
อ ันเก ิดจากองค์ประกอบที ่ส าค ัญ 3 ประการ ค ือ  
1) การเรียนรู้ คือการสร้างการเรียนรู้แก่คนในชุมชน 
เน้นการเรียนรู้ และเติมเต็มจากภาคีที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตลอดเวลา 2) การมีส่วนร่วม 
โดยให้คนในชุมชนมีความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่เป้าหมาย

การท างานของทีม สสส. ท าความเข้าใจกระบวนงาน 
เนื ้อหางานร ่วมก ัน ม ีคณะท างานในพื ้นที /่ช ุมชน  
ที ่ร ่วมก ันก าหนดทิศทางและมีภาพฝ ันในการมุ ่งสู่ 
การเป็นหมู ่บ้านต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุ และ 3) การใช้พื ้นที่เป็นตัวตั้งในการท างาน
พัฒนา ด้วยความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องเกิด
จากคนในพื้นที่ คนนอกคือ ผู้ท าหน้าที่สนับสนุนเท่านั้น 
เมื่อชุมชนเรียนรู้เข้าใจ ชุมชนจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาใน
ชุมชนด้วยตนเอง การท างานของทีมแกนน าชมรม
ผู้สูงอายุบ้านต้นขามจึงยึดหลักว่าใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งใน
การท างาน เนื่องจากแกนน าชุมชนมีการวางแผนและ
ออกแบบกลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคี
เครือข่ายทั ้งภายในและภายนอกเข้ามาหนุนเสริม 
การพ ัฒนาช ุมชนได ้อย ่างเป ิดร ับการเร ียนรู ้อย ่า ง
ต ่อเนื ่อง จนน าไปสู ่การเปลี ่ยนแปลงแนวคิดและ
พฤต ิกรรมส ุขภาวะของกลุ ่มคนในช ุมชนใหม้ ีการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้วยการน าทุนทางสังคมที่มีมาสร้าง
เสริมสุขภาวะของกลุ ่มคนทุกช่วงวัยในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและดูแลผู้สูงอายุ ควรมีการพัฒนาระบบการดูแล
ผู ้ส ูงอาย ุใน ร ูปแบบที ่หลากหลายทั ้ง ในด ้านการ
จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ 
โดยการม ีส ่วนร ่วมของทุกภาคส ่วนอย ่างต ่อเนื ่อง  
ผลจากการวิจัยครั ้งนี ้สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนงบประมาณที่เน้นการให้ความส าคัญของการ
มีส่วนร่วมของผู้สูงอายุไปใช้โดยการบูรณาการทั้งด้าน
สุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านหลักประกนัความ
มั่นคงเข้าด้วยกัน ทุกด้านร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่
ม ีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการ
เสริมสร้างสุขภาวะ ทั้งการดูแลสุขภาพกายของผู้สูงอาย ุ
การท ากิจกรรมพัฒนาจิต การรื้อฟื้นทุนทางสังคมที่มี
อยู่ในชุมชนมาปรับใช้ รวมถึงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่
ต ิดบ้านติดเต ียง ในกลุ ่มเพื ่อนผู ้ส ูงอายุเยี ่ยมเพื ่อน
ผู้สูงอายุ และการท ากิจกรรมออกก าลังกายร่วมกันทุก
ส ัปดาห ์อย ่า งต ่อ เนื ่อ ง  เหล ่านี ้ถ ือ เป ็น เครื ่อ งม ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันอันดีของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม 
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ออกก าลังกาย ด้วยการร าไม้พลอง การร าวงย้อนยุค 
การจัดการเรียนรู้เพื ่อพัฒนาทักษะทางปัญญานั่นคือ 
การจ ัดอบรมให้ความรู ้ในการดูแลสุขภาพ ตามหลัก  
3 อ. 2 ส. ซึ ่งส่งผลให้ผู ้ส ูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ถูกต้อง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้
เหมาะสม ด้วยการเข้าร่วมออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
มีสุขภาพที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงขึ้น บรรเทาอาการ
ป ว ด เ มื ่อ ย ต ัว  ไ ม ่เ ก ิด โ ร ค แ ท ร ก ซ ้อ น จ า ก ก า ร 
เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน การส่งเสริม
สุขภาพด้านจิตใจอารมณ์และสังคม ด้วยการเข้าวัด
ท าบุญ นั่งสมาธิและเป็นจิตอาสาเยี่ยมเยือนให้ก าลังใจ
ผู ้ส ูงอาย ุต ิดเต ียงและติดบ ้าน รวมทั ้งการเข ้าร ่วม
กิจกรรมของชมรมอย่างต่อเนื ่องส ่งผลให้ผู ้ส ูงอายุ 
ม ีอ า รมณ ์แจ ่ม ใส  นอนหล ับ ได ้สน ิท  ไ ม ่ม ีป ัญหา 
โรคซึมเศร้ารวมทั้งเกิดคณะกรรมการแกนน าผู้สูงอายุ 
ที่เข้มแข็งสามารถบริหารจัดการตนเองและกลุ่มเพื่อน
ผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 3. การถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาและ
เสริมสร้างสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขามท่ี
น าไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนาสุขภาวะ
ได้อย่างประสบความความส าเร็จ  
 ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากกระบวนการ
ถอดบทเรียนประสบการณ์ความส าเร็จ และบทเรียน
จากการด า เน ินงานที ่เป ็นข ้อค ้นพบจากงานว ิจ ัย
กระบวนการเสร ิมสร ้างส ุขภาวะแบบม ีส ่วนร ่วม 
เพื่อถอดบทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินโครงการ
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาบ้าน 
ต้นขาม ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีประเด็นส าคัญ โดยสรุปคือ 
 สถานการณ ์ก า ร เปลี ่ยนแปลงด ้านการ 
สร ้างเสร ิมส ุขภาวะผู ้ส ูงอาย ุ พบว ่า โดยภาพรวม 
กระบวนการเรียนรู้สู ่การพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล
ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนนั้น  
ถือเป็นการค้นหาและพัฒนาทุนทางสังคมที่มีอยู ่ใน
ชุมชนมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ประโยชน ์
อ ันเก ิดจากองค์ประกอบที ่ส าค ัญ 3 ประการ ค ือ  
1) การเรียนรู้ คือการสร้างการเรียนรู้แก่คนในชุมชน 
เน้นการเรียนรู้ และเติมเต็มจากภาคีที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตลอดเวลา 2) การมีส่วนร่วม 
โดยให้คนในชุมชนมีความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่เป้าหมาย

การท างานของทีม สสส. ท าความเข้าใจกระบวนงาน 
เนื ้อหางานร ่วมก ัน ม ีคณะท างานในพื ้นที /่ช ุมชน  
ที ่ร ่วมก ันก าหนดทิศทางและมีภาพฝ ันในการมุ ่งสู่ 
การเป็นหมู ่บ้านต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุ และ 3) การใช้พื ้นที่เป็นตัวตั้งในการท างาน
พัฒนา ด้วยความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องเกิด
จากคนในพื้นที่ คนนอกคือ ผู้ท าหน้าที่สนับสนุนเท่านั้น 
เมื่อชุมชนเรียนรู้เข้าใจ ชุมชนจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาใน
ชุมชนด้วยตนเอง การท างานของทีมแกนน าชมรม
ผู้สูงอายุบ้านต้นขามจึงยึดหลักว่าใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งใน
การท างาน เนื่องจากแกนน าชุมชนมีการวางแผนและ
ออกแบบกลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคี
เครือข่ายทั ้งภายในและภายนอกเข้ามาหนุนเสริม 
การพ ัฒนาช ุมชนได ้อย ่างเป ิดร ับการเร ียนรู ้อย ่า ง
ต ่อเนื ่อง จนน าไปสู ่การเปลี ่ยนแปลงแนวคิดและ
พฤต ิกรรมส ุขภาวะของกลุ ่มคนในช ุมชนใหม้ ีการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้วยการน าทุนทางสังคมที ่มีมาสร้าง
เสริมสุขภาวะของกลุ ่มคนทุกช่วงวัยในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและดูแลผู้สูงอายุ ควรมีการพัฒนาระบบการดูแล
ผู ้ส ูงอาย ุใน ร ูปแบบที ่หลากหลายทั ้ง ในด ้านการ
จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ 
โดยการม ีส ่วนร ่วมของทุกภาคส ่วนอย ่างต ่อเนื ่อง  
ผลจากการวิจัยครั ้งนี ้สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนงบประมาณที่เน้นการให้ความส าคัญของการ
มีส่วนร่วมของผู้สูงอายุไปใช้โดยการบูรณาการทั้งด้าน
สุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านหลักประกนัความ
มั่นคงเข้าด้วยกัน ทุกด้านร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่
ม ีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการ
เสริมสร้างสุขภาวะ ทั้งการดูแลสุขภาพกายของผู้สูงอาย ุ
การท ากิจกรรมพัฒนาจิต การรื้อฟื้นทุนทางสังคมที่มี
อยู่ในชุมชนมาปรับใช้ รวมถึงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่
ต ิดบ้านติดเต ียง ในกลุ ่มเพื ่อนผู ้ส ูงอายุเยี ่ยมเพื ่อน
ผู้สูงอายุ และการท ากิจกรรมออกก าลังกายร่วมกันทุก
ส ัปดาห ์อย ่า งต ่อ เนื ่อ ง  เหล ่านี ้ถ ือ เป ็น เค รื ่อ งม ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันอันดีของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม 

ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อขยาย
ผลไปสู่ชุมชนอ่ืนต่อไป        
 2)  จากผลการวิจัย ผู ้ว ิจัยได้ประสานไปยัง
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล เพื่อได้ด าเนินการ
พัฒนากระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้สู ่การจัดการ
สุขภาวะของชมรมผู ้สูงอายุทั ้งในระดับหมู ่บ้านและ
ระด ับต าบลต ่อไป ซึ ่งพบว ่าทาง อบต.ช ัยจ ุมพล  
ได้จัดท าโครงการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในระดับ
ต าบล จึงถือได้ว่าเป็นอีกพลังหนุนเสริมจากองค์กร
ท้องถิ่นในระดับพื้นที่ ที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและสานต่อการด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งผลที่ได้จากการด าเนินงานครั้งนี้ท าให้
ชมรมผู ้ผู ้ส ูงอาย ุ สามารถเข ียนโครงการ เพื ่อขอ
งบประมาณจากส าน ักงานกองท ุนสน ับสน ุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื ่อมาใช ้ในการพัฒนา
กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับชมรมผู้สูงอายุ
ได้ต่อเนื่อง 
 3)  ในระดับนโยบาย ควรมีการผลักดันให้ 
การพัฒนาคุณภาพชีว ิตผู ้ส ูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ  
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะผ    ้สูงอายุที่มีความ
หลากหลายโดยเน้นการน าทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน
มาปรับใช้ได้จริง และการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่
ผู้สูงอายุ จะต้องขยายให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะ
หลักประกันความสูงวัย และความมั่นคงของผู้สูงอายุ 
ต้องท าในเชิงบูรณาการ และโดยการมีส่วนร่วมของ 
ท ุกภาคส ่วนในส ังคม และ ต ้องม ีการเตร ียมการ 
ระยะยาว โดยให้ครอบครัวและชุมชนเป็นองค์กรหลกั
ในการดูแลและเกื้อกูลผู้สูงอายุ และควรให้ความส าคัญ
ในการเสริมสร้างสุขภาวะอย่างหลากหลายมิติ และ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกด้าน และควรมีการ
จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาผู้สูงอายุให้เพียงพอ  
มีการกระจายอ านาจให้ชุมชนได้จัดการตนเองร่วมกับ
การหนุนเสริมแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
อภิปรายผล 
 ผลการถอดบทเรียนศักยภาพ สภาพปัญหา 
ความต้องการ และการรับรู ้เกี ่ยวกับการเสริมสร้าง 
สุขภาวะของผู ้ส ูงอายุ ในขั ้นตอนของการเริ ่มค้นหา
ศักยภาพ สภาพปัญหา ความต้องการ และการรับรู้ของ

ปัญหาการเสริมสร้างสุขภาวะนั ้น ผู ้ส ูงอายุให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการเข้ารว่ม
ก ิจกรรม  บรรยากาศการอยู ่ร ่วมก ัน เป ็นก ัน เอง  
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื ่อสร้างการมีส่วนร่วม และ
บรรลุว ัตถุประสงค์ ผู ้ใหญ่บ้าน และประธานชมรม
ผู้สูงอายุสามารถท าหน้าท่ีกระตุ้นให้สมาชิกในกลุม่กล้า
แสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี สังเกตจากการพูดจา 
การสื่อสารกันทั้งทางสายตาและน้ าเสียง จนได้ข้อสรุป
ของกลุ่ม ซึ่งองค์ประกอบของกระบวนการกลุ่มผู้น ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการการกระตุ้นการท างานของ
กลุ่มให้บรรลุเป้าหมายหรือความต้องการของกลุ่มได ้
การท างานร่วมกันจะด าเนินไปได้ผลมากน้อยเพียงใด 
ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น า หากกลุ่ม
ใดม ีผู ้น า ที ่ด ี กลุ ่มนั ้น ย ่อมม ีโ อกาส ที ่จ ะประส บ
ความส าเร็จมาก ทั้งนี้เพราะผู้น าที่ดีย่อมสามารถช่วยให้
กลุ่มให้เกิดกระบวนการที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยแสดง
บทบาทหน้าที ่ที ่จ า เป ็นต ่อกลุ ่มได ้อย ่างเหมาะสม 
บทบาทหน้าที่ของผู้น ากลุ่มที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมมณี, 2545) ใน
ขั้นตอนที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์
กลุ ่ม ร่วมทั ้งมีส ่วนร่วมในการจัดล าดับปัญหาความ
ต้องการตามศักยภาพของสมาชิกกลุ่ม เป็นการกระตุ้น
ในเกิดการเรียนรู ้สภาพความเป็นอยู ่ตามบริบทและ
สภาพจริงของชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ท าว ิจ ัย  ซึ ่งจากการที ่ผู ้ส ูงอาย ุระดมความคิดเห ็น
เกี ่ยวกับปัญหาสุขภาพ ความต้องการ และการรับรู้
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ป ่วยด ้วยอาการปวดเมื ่อยกล ้ามเนื ้อและกระดกู  
ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ โรคเบาหวาน มีอาการ
เหน็บชา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ
มีการเสื ่อมถอยตามธรรมชาติ ซึ ่งแต่ละคนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับสุขภาพ และการ
ใช้ชีวิตที่ผ่านมา ดังเช่น ยายทอง ที่กล่าวว่า “ปวดแข้ง 
ปวดหัวเข่า ถ้าไม่มีลูกหลานคอยรับส่งไปไหนมาไหนก็
ล าบาก” และแม่ขา กล่าวว่า “แม่ขอนั่งเก้าอี้ เพราะ
แข้งขาไม่ค่อยดี นั่งเก้าอ้ีจะสะดวกกว่านั่งพื้น” เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามในด้านการจัดการสุขภาวะของ
ผู ้ส ูงอายุ พบว่า ส ุขภาวะของผู ้ส ูงอายุดีขึ ้นทุกด้าน  
ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม การที่สุขภาวะของผู้สูงอายดุีขึ้น
ในทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมในโครงการ
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สร้างเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรมทางด้านสุขภาพที่ให้
ความรู้เรื ่อง 3 อ. 2 ส. ซึ ่งเห็นได้จากผลการตรวจ
สุขภาพของผู้สูงอายุที ่พบว่าความดันโลหิตมีแนวโน้ม
ลดลง อาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องไปเข้าหาหมอเพือ่รับ
การรักษานั้นแทบไม่มีเลย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรม
การออกก าลังกาย ได้แก่ การร าไม้พลอง การร าวง 
ย้อนยุค ดังที่ป้าวันเพ็ญได้กล่าวว่า “ออกก าลังกายเป็น
ประจ ารู ้ส ึกว่าเบาตัวสบายใจคลายเครียดดีกว่าอยู่
เฉยๆ” และแม่ขาปลากล่าวว่า “ชอบกิจกรรมนี้มาก 
รู ้ส ึกสดชื ่น ร ่างกายแข็งแรง ได ้พบปะพูดค ุยก ัน ”  
เป ็นต ้น ซึ ่งผลการศ ึกษานี ้สอดคล ้องก ับหล ักการ 
ออกก าลังกาย สุดา เนตรสว่าง (2549) ที ่กล่าวว่า  
ในวัยชราการออกก าล ังกายช่วยป้องกันและรักษา
อาการโรคที ่เก ิดในวัยชรา เช ่น เมื ่อยขบ หน้ามืด 
วิงเวียน นอกจากนี้ การออกก าลังกายยังช่วยให้สภาพ
ร่างกายมีพละก าลังมากขึ้นสามารถท ากิจกรรมและการ
งานต่างๆ ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพเป ็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยไม่เหนื่อยง่าย และการออกก าลังกายเป็น
ประจ าย ัง เป ็นป ัจจ ัยที ่ช ่วยป ้องก ันโรคภ ัย ไข ้เจ ็บ
บางอย่าง เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
แ ข ็ง ต ัว  น อก จ า ก นี ้ก า ร อ อ ก ก า ล ัง ก า ยย ัง ช ่ว ย 
ลดความเครียดของบุคคลให้มีอารมณ์เบิกบาน ยิ้มแย้ม
แจ่มใสมากขึ้น ส่วนทางด้านสุขภาพจิต และสุขภาพ
ทา งด ้านส ังคมของผู ้ส ูง อ าย ุด ีขึ ้น  ทั ้ง นี ้อ าจ เป ็น 
เพราะกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ เช่น กิจกรรมการ 
ออกก าลังกาย ดังเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ก็ยังมี
กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพจิตด้วยการเข้าวัดท าบุญ
ร่วมกันในทุกวันพระ และกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้าน
เพื่อนผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ดังเช่น ลุงอุบลได้กล่าว 
“มาท ากิจกรรมดีๆแบบนี้ก็รู้สึกสนุกสนานคลายเครียด 
ได้มาตีกลองร้องเพลงสบายอารมณ์ อยากให้มีกิจกรรม
นี ้ต ่อไปเรื ่อยๆ” และแม่ศร ี ที ่กล ่าวว ่า “ได ้เข ้าว ัด 
สวดมนต์แบบนี้บ้างก็ดี เพราะรู้สึกสวดมนต์แล้วจิตใจ
สงบไม่ค ิดอะไร” เป ็นต้น สอดคล้องกับ (ส ุก ัญญา  
วชิรเพชรปราณี, 2553) ที่ได้เสนอวิธีการดูแลตนเองที่
จะช ่วยหร ือป ้องก ันความ เคร ียดและลดผลของ
ความเครียด แบ่งออกเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือ 1) การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือการด าเนินชีวิต ได้แก่ การ
รู ้จ ักบร ิหาร ร ับประทานอาหารที ่เหมาะสม รู ้จ ัก 
ออกก าลังกาย รู้จักทางออกเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ 
งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา รู้จักสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล

อื ่น  เ พื ่อ จ ะ ไ ด ้พึ ่ง พ า ซึ ่ง ก ัน แ ล ะ ก ัน  เ ป ็น ต ้น  
2) ปรับเปลี ่ยนบุคลิกภาพและการรับรู ้ของตนเอง  
3) เรียนรู้และพัฒนาทักษะ การจัดการกับความเครียด
ด้วยวิธ ีต ่างๆ เช ่น ว ิธ ีการผ่อนคลาย การท าสมาธิ  
การฝึกหายใจ การใช้จ ิตควบคุมการตอบสนองทาง
ร่างกาย นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (2548) ได้กล่าวไว้ว่า
ถ้าเข้าใจสมมติฐานของความเครียดจะได้หาทางแก้ไข 
ซึ่งจะมี 3 ทางคือ ทางกาย เช่น การออกก าลังกายให้
มากๆ พยายามอยู ่ก ับธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติบ าบัด
ความเครียด ทางจิต คือท าจิตใจให้มีความสงบจากเรื่อง
รบกวนจิตใจ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มี
ความตื่นตัว เรียนรู้ได้ มีความแจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจนใน
ป ัญ ห า  ม ีส ต ิส ม า ธ ิ ม ีก า ร เ ข ้า ถ ึง สิ ่ง ส ูง ส ุด  
เช่น พระรัตนตรัย พระนิพพาน พระเจ้า และทางสังคม 
เช่น การจัดรูปแบบทางสังคมการงาน อย่าให้บีบคั้น
ประสาทมากเก ิน ไป พ ัฒนาท ักษะที ่จะเผช ิญก ับ
สถานการณ์ทางสังคมอันเป็นลบได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยครั้งนี้ 

1) ข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ถือว่าเป็น
ข้อมูลส าคัญของกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ 
แบบมีส ่วนร่วมสู ่แนวทางการพฒันาและยกระดับ
ศักยภาพแกนน าชุมชน สามารถน าไปใช้ประโยชนใ์น
การเตร ียมต ัวให ้ก ับผู ้ส ูงอายุที ่อาศ ัยอยู ่ในชมุชนที่
ใกล ้เค ียงในพื ้นที ่จ ังหว ัดเด ียวก ัน  และในระหว ่าง
ภูมิภาคอื่นๆ สามารถวางแผนในการปฏิบัติตนสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีสุขภาวะที่เหมาะสมของ
ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2) แนวทางการด าเนินงานด้านการเสริมสร้าง
การเรียนรู้สู่การจัดการสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู ้ส ูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ จะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้นั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุ ได้ดังนี้ (ก) ระดับบุคคล ควรมีการ
สนับสนุนงานอาสาสมัคร ในการดูแลผู ้สูงอายุอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง มีการสนับสนุนการรวมกลุ่มการ
จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ มีการสร้างช่องทางหรือกลไก
ที่มีการหาผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาเป็นแกนน า เพื่อร่วมกัน
ท างานด้านผู้สูงอายุร่วมกัน การจัดโครงการ/กิจกรรม
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู ้สูงอายุ ควรสอดแทรกความ
สนุกสนาน กิจกรรม นันทนาการ การละเล ่นที ่ไ ม่

ตัวอย่างข้อความให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ได้รับผล
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สร้างเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรมทางด้านสุขภาพที่ให้
ความรู ้เรื ่อง 3 อ. 2 ส. ซึ ่งเห็นได้จากผลการตรวจ
สุขภาพของผู้สูงอายุที่พบว่าความดันโลหิตมีแนวโน้ม
ลดลง อาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องไปเข้าหาหมอเพือ่รับ
การรักษานั้นแทบไม่มีเลย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรม
การออกก าลังกาย ได้แก่ การร าไม้พลอง การร าวง 
ย้อนยุค ดังที่ป้าวันเพ็ญได้กล่าวว่า “ออกก าลังกายเป็น
ประจ ารู ้ส ึกว่าเบาตัวสบายใจคลายเครียดดีกว่าอยู่
เฉยๆ” และแม่ขาปลากล่าวว่า “ชอบกิจกรรมนี้มาก 
รู ้ส ึกสดชื ่น ร ่างกายแข็งแรง ได ้พบปะพูดค ุยก ัน ”  
เป ็นต ้น ซึ ่งผลการศ ึกษานี ้สอดคล ้องก ับหล ักการ 
ออกก าลังกาย สุดา เนตรสว่าง (2549) ที ่กล่าวว่า  
ในวัยชราการออกก าล ังกายช่วยป้องกันและรักษา
อาการโรคที ่เก ิดในวัยชรา เช ่น เมื ่อยขบ หน้ามืด 
วิงเวียน นอกจากนี้ การออกก าลังกายยังช่วยให้สภาพ
ร่างกายมีพละก าลังมากข้ึนสามารถท ากิจกรรมและการ
งานต่างๆ ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพเป ็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยไม่เหนื่อยง่าย และการออกก าลังกายเป็น
ประจ าย ัง เป ็นป ัจจ ัย ที ่ช ่วยป ้องก ันโรคภ ัย ไข ้เจ ็บ
บางอย่าง เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
แ ข ็ง ต ัว  น อ ก จ า ก นี ้ก า ร อ อ ก ก า ล ัง ก า ยย ัง ช ่ว ย 
ลดความเครียดของบุคคลให้มีอารมณ์เบิกบาน ยิ้มแย้ม
แจ่มใสมากขึ้น ส่วนทางด้านสุขภาพจิต และสุขภาพ
ทา งด ้านส ังคมของผู ้ส ูง อ าย ุด ีขึ ้น  ทั ้ง นี ้อ าจ เป ็น 
เพราะกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ เช่น กิจกรรมการ 
ออกก าลังกาย ดังเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ก็ยังมี
กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพจิตด้วยการเข้าวัดท าบุญ
ร่วมกันในทุกวันพระ และกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้าน
เพื่อนผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ดังเช่น ลุงอุบลได้กล่าว 
“มาท ากิจกรรมดีๆแบบนี้ก็รู้สึกสนุกสนานคลายเครียด 
ได้มาตีกลองร้องเพลงสบายอารมณ์ อยากให้มีกิจกรรม
นี ้ต ่อไปเรื ่อยๆ” และแม่ศร ี ที ่กล ่าวว ่า “ได ้เข ้าว ัด 
สวดมนต์แบบนี้บ้างก็ดี เพราะรู้สึกสวดมนต์แล้วจิตใจ
สงบไม่ค ิดอะไร” เป ็นต้น สอดคล้องกับ (ส ุก ัญญา  
วชิรเพชรปราณี, 2553) ที่ได้เสนอวิธีการดูแลตนเองที่
จะช ่วยหร ือป ้องก ันความ เคร ียดและลดผลของ
ความเครียด แบ่งออกเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือ 1) การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือการด าเนินชีวิต ได้แก่ การ
รู ้จ ักบร ิหาร ร ับประทานอาหารที ่เหมาะสม รู ้จ ัก 
ออกก าลังกาย รู้จักทางออกเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ 
งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา รู้จักสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล

อื ่น  เ พื ่อ จ ะ ไ ด ้พึ ่ง พ า ซึ ่ง ก ัน แ ล ะ ก ัน  เ ป ็น ต ้น  
2) ปรับเปลี ่ยนบุคลิกภาพและการรับรู ้ของตนเอง  
3) เรียนรู้และพัฒนาทักษะ การจัดการกับความเครียด
ด้วยวิธ ีต ่างๆ เช ่น ว ิธ ีการผ่อนคลาย การท าสมาธิ  
การฝึกหายใจ การใช้จ ิตควบคุมการตอบสนองทาง
ร่างกาย นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (2548) ได้กล่าวไว้ว่า
ถ้าเข้าใจสมมติฐานของความเครียดจะได้หาทางแก้ไข 
ซึ่งจะมี 3 ทางคือ ทางกาย เช่น การออกก าลังกายให้
มากๆ พยายามอยู ่ก ับธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติบ าบัด
ความเครียด ทางจิต คือท าจิตใจให้มีความสงบจากเร่ือง
รบกวนจิตใจ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มี
ความตื่นตัว เรียนรู้ได้ มีความแจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจนใน
ป ัญ ห า  ม ีส ต ิส ม า ธ ิ ม ีก า ร เ ข ้า ถ ึง สิ ่ง ส ูง ส ุด  
เช่น พระรัตนตรัย พระนิพพาน พระเจ้า และทางสังคม 
เช่น การจัดรูปแบบทางสังคมการงาน อย่าให้บีบคั้น
ประสาทมากเก ิน ไป พ ัฒนาท ักษะที ่จะเผช ิญก ับ
สถานการณ์ทางสังคมอันเป็นลบได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยครั้งนี้ 

1) ข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ถือว่าเป็น
ข้อมูลส าคัญของกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ 
แบบมีส ่วนร่วมสู ่แนวทางการพฒันาและยกระดับ
ศักยภาพแกนน าชุมชน สามารถน าไปใช้ประโยชนใ์น
การเตร ียมต ัวให ้ก ับผู ้ส ูงอายุที ่อาศ ัยอยู ่ในชมุชนที่
ใกล ้เค ียงในพื ้นที ่จ ังหว ัดเด ียวก ัน  และในระหว ่าง
ภูมิภาคอื่นๆ สามารถวางแผนในการปฏิบัติตนสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีสุขภาวะที่เหมาะสมของ
ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2) แนวทางการด าเนินงานด้านการเสริมสร้าง
การเรียนรู้สู่การจัดการสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู ้ส ูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ จะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้นั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุ ได้ดังนี้ (ก) ระดับบุคคล ควรมีการ
สนับสนุนงานอาสาสมัคร ในการดูแลผู ้สูงอายุอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง มีการสนับสนุนการรวมกลุ่มการ
จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ มีการสร้างช่องทางหรือกลไก
ที่มีการหาผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาเป็นแกนน า เพื่อร่วมกัน
ท างานด้านผู้สูงอายุร่วมกัน การจัดโครงการ/กิจกรรม
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู ้สูงอายุ ควรสอดแทรกความ
สนุกสนาน กิจกรรม นันทนาการ การละเล ่นที ่ไ ม่

ก่อให ้เก ิดอ ันตรายต ่อส ุขภาพ ต ้องม ีสาระความรู ้ 
เนื่องจากผู้สูงอายุอาจจะมี ความสนใจให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมบางอย่าง (ข) ในระดับหน่วยงาน จังหวัด
ควรม ีแผนบ ูรณาการกับหน ่วยงานที ่เป ็นเจา้ภาพ
ส ่ง เสร ิมพ ัฒนาศ ักยภาพ ความรู ้ให ้แก ่บ ุคลากร 
ด้านผู้สูงอายุ รวมถึงมีหน่วยงานที ่รับผิดชอบในการ 
ส ืบสานและอน ุร ักษ ์ว ัฒนธรรมประเพณ ีทอ้งถิ ่น 
หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุต้องมีฐานข้อมูล
เรื่องผู ้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ได ้
ควรส่งเสริมทุกชุมชนให้มีชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อให้
เกิดความเข้มแข็ง และจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วนของสังคมอย่างต่อเนื ่อง และควรมี
แนวทางในการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินงานหรือ
สน ับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีว ิตผู ้ส ูงอาย ุ เพื ่อให้ 
เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง    
  3 )  ควรม ีการศ ึกษาถ ึงบทบาทของกลุ ่ม
กิจกรรมต่างๆ ความเข้มแข็งของกลุ่มที่ส่งผลต่อชุมชน 
และการพึ่งตนเองของกลุ่มดังกล่าวมีมากน้อยอย่างไร 
หรือการวัดผลการด าเนินกิจกรรมของกลุ ่มกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชนว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงไร 
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ตัวอย่�งว�รส�รที�ตีพิื่มพ์ื่

วารสารวิชาการรับใช้สังคู่มื	มืทร.ล้ัานนา	ปีที�	1	
ฉบับที�	1	(มืกราคู่มื	-	มิืถุุนายน	2559)	
ฉบับที�	2	(กรกฎาคู่มื	-	ธัินวาคู่มื	2559)

วารสารวิชาการรับใช้สังคู่มื	มืทร.ล้ัานนา	ปีที�	3	
ฉบับที�	1	(มืกราคู่มื	-	มิืถุุนายน	2562)	
ฉบับที�	2	(กรกฎาคู่มื	-	ธัินวาคู่มื	2562)

วารสารวิชาการรับใช้สังคู่มื	มืทร.ล้ัานนา	ปีที�	2
ฉบับที�	1	(มืกราคู่มื	–	มิืถุุนายน	2561)	
ฉบับที�	2	(กรกฎาคู่มื	-	ธัินวาคู่มื	2561)

วารสารวิชาการรับใช้สังคู่มื	มืทร.ล้ัานนา	ปีที�	4	
ฉบับที�	1	(มืกราคู่มื	-	มิืถุุนายน	2563)	
ฉบับที�	2	(กรกฎาคู่มื	-	ธัินวาคู่มื	2563)

วารสารวิชาการรับใช้สังคู่มื	มืทร.ล้ัานนา	ปีที�	5	
ฉบับที�	1	(มืกราคู่มื	-	มิืถุุนายน	2564)	
ฉบับที�	2	(กรกฎาคู่มื	-	ธัินวาคู่มื	2564)
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ค่้ำม่อ ประกอบัก�ร
ส่งบัทคำว�มว�รส�ร 
ผ่ั�นำระบับัเว็บัไซต์  
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ขั้นตอนการดำเนนิการของระบบการส่งบทความวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัครลงช่ือเข้าใช้งานระบบ

ส่งบทความ

รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ี
E.Check

ตรวจบทความ
เบื้องต้น

ผ่านการตรวจเบื้องต้น
E.Accept

ไม่สามารถตีพิมพ์ได้
E.Not Accept

ให้แก้ไขปรับเบื้องต้น
E.Report

ผ่าน

แก้ไข ไม่ผ่าน

รอการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
P.Check

ตรวจบทความ

ผ่านการตรวจเบื้องต้น
P.Accept

ไม่สามารถตีพิมพ์ได้
P.Not Accept

ให้แก้ไขปรับเปล่ียนก่อน
ตีพิมพ์

P.Report

ผ่าน

แก้ไข ไม่ผ่าน

เจ้าหน้าที่
รวบรวมข้อมูล
ก่อนตีพิมพ์

Select

ผ่านการตรวจสอบ
ทั้งหมด
Success

บทความถูกตีพิมพ์
Publish

ส้ินสุด
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คู่มือใช้งานระบบการส่งบทความวารสารวิชาการรับใชส้ังคม มทร.ลา้นนา 

 
1. วิธีการสมัครเข้าใช้งาน 

1.1 เข้าสู่เว็บไซต์ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses 
 

 
 

 
 

1.2  เข้าเมนู “ระบบส่งบทความ” คลิกที่ “ลงทะเบียน/Register” 
 

 
  

พิมพท์ี่อยู่เว็บไซต ์: https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses  
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1.3 ทำการป้อนข้อมูล กดยอมรับ แล้วสมัครเข้าใช้งาน 
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1.3 ทำการป้อนข้อมูล กดยอมรับ แล้วสมัครเข้าใช้งาน 

 
 
 

2. วิธีการลงชื่อเข้าใช้งาน และออกจากระบบ 
2.1   เข้าสู่เว็บไซต์ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses คลิก ที่เมนู “ระบบส่งบทความ” ป้อนชื่อลงเข้าใช้

และรหัสผ่าน  
 

 
 

**ถ้าเข้าสู่ระบบไม่ได้ ลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
 

2.2  ออกจากระบบ คลิกที่ เมนู “ออกจากระบบ” 
 

 
 
3. วิธีการแก้ไขโปรไฟล์ 

เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานแล้วไปที่ เมนู “หน้าแรก” จะแสดงภาพรวมของโปรไฟล์ คลิกที่ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ทำการแก้ไข
แล้วกด “บันทึก” 

 

 



48

 
 
4. วิธีการส่งบทความใหม่ 

4.1 เข้าเมนู “บทความ” คลิกปุ่ม “ส่งบทความ” 
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4. วิธีการส่งบทความใหม่ 

4.1 เข้าเมนู “บทความ” คลิกปุ่ม “ส่งบทความ” 
 

 

4.2   ป้อนชื่อเรื่องบทความ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พร้อมแนบเอกสารบทความในรูปแบบ เอกสาร .doc, .docx  
และ .PDF ไฟล์ แล้วกดปุ่ม “ส่งบทความ” 

 

 
 

5. วิธีการตรวจสถานะบทความ 
5.1   เข้าไปที่ เมนู “บทความ” จะแสดงรายการ สถานะบทความโดยมี สถานะดังนี้ 

 
 
5.2 คลิกเลือกบทความจะแสดงรายละเอียดพร้อมตัวอย่างบทความ 
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ตารางแสดงสถานะ 
 

สัญลักษณ์ สถานะ 
 เพิ่มบทความใหม่ **สามารถลบได้ในกรณีป้อนผิดก่อนทีเ่จ้าหน้าที่จะรับเข้าสู่ระบบ 

 เจ้าหน้าที่ : กำลังตรวจสอบ 

 เจ้าหน้าที่ : ยืนยัน ผ่านการตรวจสอบเบื่องต้น 

 เจ้าหน้าที่ : แจ้งให้แก้ไขก่อนส่งให้ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

 เจ้าหน้าที่ : แจ้งไม่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่สามารถนำเสนอตีพิมพ์ได้ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ : ให้ผ่านการพิจารณา 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ : แจ้งให้แก้ไขก่อนตีพิมพ์ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ : แจ้งไม่ผ่านการตรวจ ไม่ให้นำเสนอตีพิมพ์ 

 ผ่านการตรวจสอบทั้งหมด รอดำเนินการตพิมพ์ในขั้นตอนต่อไป 

 บทความถูกเลือกให้ตีพิมพ์ในเล่มฉบับถัดไป 

 บทความถูกตีพิมพ์แล้ว 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้
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ตารางแสดงสถานะ 
 

สัญลักษณ์ สถานะ 
 เพิ่มบทความใหม่ **สามารถลบได้ในกรณีป้อนผิดก่อนทีเ่จ้าหน้าที่จะรับเข้าสู่ระบบ 

 เจ้าหน้าที่ : กำลังตรวจสอบ 

 เจ้าหน้าที่ : ยืนยัน ผ่านการตรวจสอบเบื่องต้น 

 เจ้าหน้าที่ : แจ้งให้แก้ไขก่อนส่งให้ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

 เจ้าหน้าที่ : แจ้งไม่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่สามารถนำเสนอตีพิมพ์ได้ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ : ให้ผ่านการพิจารณา 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ : แจ้งให้แก้ไขก่อนตีพิมพ์ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ : แจ้งไม่ผ่านการตรวจ ไม่ให้นำเสนอตีพิมพ์ 

 ผ่านการตรวจสอบทั้งหมด รอดำเนินการตพิมพ์ในขั้นตอนต่อไป 

 บทความถูกเลือกให้ตีพิมพ์ในเล่มฉบับถัดไป 

 บทความถูกตีพิมพ์แล้ว 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
6. วิธีการส่งบทความที่แก้ไข  

หลังจากส่งบทความให้เจ้าหน้าที่ตรวจเบื้องต้นและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้ว ระมีสถานะแจ้งเตือน แจ้งกลับมา คือ
สถานะ                  และ                    แสดงว่าต้องการให้มีการแก้ไขบทความก่อนตีพิมพ์จะมีปุ่มขึ้นมาให้กดส่งบทความ
ที่แก้ไขใหม่ ดังนี้ 
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7. วิธีเปิดอ่านวารสาร 
เข้าไปที่เมนู “วารสาร”  เลือกบทความที่จะอ่าน หรือสแกน QR Code โหลดเอกสารเพื่อเก็บไว้อ่านทีหลัง จะมาใน

รูปแบบเอกสาร PDF ส่วนวิธีการอ่าน คลิกที่รูป เพื่อเปิดอ่าน Online ได้เลย จะมีวิธีการ เพิ่มเติมการใช้งานดังรูป  
 

 

 

ตัวอย่าง วิดีทัศน์การใช้งานระบบการส่งบทความวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา  

 
ผู้ใช้สามารถเขา้ไปศึกษาได้ที่  :  แก้วปัญญาชาแนล
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPJwFRfLm1DELyRLfc 
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7. วิธีเปิดอ่านวารสาร 
เข้าไปที่เมนู “วารสาร”  เลือกบทความที่จะอ่าน หรือสแกน QR Code โหลดเอกสารเพื่อเก็บไว้อ่านทีหลัง จะมาใน

รูปแบบเอกสาร PDF ส่วนวิธีการอ่าน คลิกที่รูป เพื่อเปิดอ่าน Online ได้เลย จะมีวิธีการ เพิ่มเติมการใช้งานดังรูป  
 

 

 

ตัวอย่าง วิดีทัศน์การใช้งานระบบการส่งบทความวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา  

 
ผู้ใช้สามารถเขา้ไปศึกษาได้ที่  :  แก้วปัญญาชาแนล
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPJwFRfLm1DELyRLfc 

หนังสือ งานวิชาการเพื่อสังคมหลักการและวิธีการ 

รายละเอียด	 เป็นหนังสือที�สรุปแนวคู่ิด้	 หลัักการ	 แลัะวิธิีการ 

ขึ้องการทำางานวิชาการร�วมืกับสังคู่มื	 จัากประสบการณ์ 

ขึ้องนักวิชาการที�มืี ชื�อเสียงขึ้องประเทศไทยโด้ยแสด้ง

ให ้ เห็นถุ้งงานวิชาการจัริงที� เขึ้ ้ าไปด้ำาเนินการภายใต ้

บริบทขึ้องสถุานการณ ์ขึ้องสั งคู่มืแลัะมืหาวิทยา ลััย 

ในประเทศไทย

ที่มา : http://www.knit.or.th/web/wp-content/ 

uploads/2016/10/sesbook1.pdf

หนังสือ กรณีตัวอย่าง ตัวชี้วัดการท�างานวิชาการเพื่อสังคม 

ระดับสถาบันในต่างประเทศ 

รายละเอียด	 เป็นหนังสือที�รวบรวมืขึ้้อมื่ลัเกี�ยวกับการพื่ัฒนา

ตัวชี�วัด้การทำางานวิชาการเพื่ื�อสังคู่มืระด้ับสถุาบันขึ้องต�าง

ประเทศ	 ซ้�งมืีร่ปแบบที�แตกต�าง	 หลัากหลัาย	 แลัะน�าจัะเป็น

ประโยชน์ต�อผ่้ศ้กษา	 เพื่ื�อการพื่ัฒนางานวิชาการรับใช้สังคู่มื	 

ให้เกิด้คู่วามืสอด้คู่ลั้องเหมืาะสมืกับบริบทขึ้องประเทศไทย

ที่มา : http://www.knit.or.th/web/

wp-content/uploads/2018/07/S-C-P-Engagment-1.

pdf

ตัวอย่างหนังสือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเพื่อสังคม
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