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คํานํา 
 

 สถานการณของโลกในศตวรรษที่ 21 แตกตางจากศตวรรษที่ 20 และ 19 เปนอยางมาก         
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในทุกๆ ดาน การศึกษาตองสอนใหสอดคลองกับความจริง ใหเกิดทักษะแหง
อนาคตใหมเพ่ือสรางบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ พรอมกับเปลี่ยนและประยุกตใชความรูเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการ
แขงขันมากย่ิงขึ้น  และสถาบันอุดมศึกษาควรจะตองมีความพรอมและบริหารจัดการองคความรูที่มีเพ่ือ
ยกระดับการจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
   เครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งสถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (RMUT KM +2) ไดเล็งเห็นถึงโอกาสของการจัดการความรูเพ่ือใหสอดคลองกับ
ศตวรรษที่ 21 และเปนการยกระดับการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงน้ี         
จึงไดจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพล
ศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป “ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษที่ 21” ขึ้น ระหวางวันที่ 
2 – 5 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม เพ่ือสงเสริมการพัฒนาความรูของ
บุคลากรระหวางเครือขายและผูสนใจ โดยใชกระบวนการจัดการความรู การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวปฏิบัติที่ดีและปจจัยความสําเร็จ เพ่ือใชในการพัฒนาคน พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  อน่ึง การจัดประชุมฯ ครั้งน้ี ประกอบดวย การบรรยายวิชาการ เวทีเสวนาวิชาการ              
การแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนนักปฏิบัติ นิทรรศการงานแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
9 แหง และสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และการนําเสนอบทความแบบบรรยายและ
แบบโปสเตอร (Oral and Poster Presentation) เอกสารบทความแนวปฏิบัติที่ ดีเลมน้ี จึงไดจัดทําขึ้น       
เพ่ือเปนการรวบรวมผลงานผูปฏิบัติงานทั้งสายอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา ที่ไดเขารวม
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง และสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป หวังเปนเปนอยางย่ิงวาเอกสารเลมน้ีจะเปนประโยชน ในการศึกษาคนควาหรือเอกสารอางอิง และ
เปนแนวปฏิบัติที่ดีและใชประโยชนทางวิชาการดานตางๆ ตอไป ในการน้ีขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิ 
(Peer Review) ผูบริหารหนวยงานผูรวมเปนเจาภาพทุกทาน รวมถึงเจาของผลงานวิชาการ บุคลากร 
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการใหความรวมมือและสนับสนุนดําเนินงานอยางดีย่ิง 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

CoP2_02 เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

นายกิตติศักดิ์  สินธุโคตร 
นางสาววัฒนิกา  บุญยวง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

CoP2_03 การจัดการความรู้ : การสกัดโจทย์วิจัยเชิง
บูรณาการเพ่ือการน าไปใช้ประโยขน์ 

รศ.ดร.รวีวรรณ  เดื่อมขันมณี 
มทร.สุวรรณภูมิ 

 

CoP2_04 การสนับสนนุงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

สันติ  ไทยยืนวงษ์ 
มทร.รัตนโกสินทร์ 

 

CoP2_05 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
เพ่ือสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 

สุวิมล พิชญไพบูลย์  
มทร.กรุงเทพ 

 

CoP2_06 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรกั้งตั๊กแตนใน จังหวัดตรัง 

กันย์สินี พันธ์วนิชด ารง 
ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ 
มทร.ศรีวิชัย 

 

CoP2_07 รูปแบบการพัฒนาน้ าข้าวกล้องผสมสมุนไพร 
โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21  
สู่ชุมชนของนักวิจัยปฏิบัติการแบบ 
มีส่วนร่วม กลุ่มภาคกลางและภาค ตะวันออก 
กรณีศึกษาชุมชนบึงบา อ้าเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี 

ผศ.ดร.ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์ 
มทร.พระนคร 

 

CoP2_08 โครงการวิจัยทดสอบปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง นายทศวรรษ ปัญญาแก้ว 
มทร.ล้านนา 

 

การบริการวิชาการ  
CoP3_01 การจัดการน้ าเสียโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชน 
รศ.ขนิษฐา  เจริญลาภ 
มทร.กรุงเทพ 

 

CoP3_02 ไตปลา วิถีชีวิตปักษ์ใต้จากท้องถิ่นสู่ครัวโลก สุพัตรา  ค าแหง 
มทร.ศรีวิชัย 
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216

227

236

252



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

8

CoP3_03 การเรียนการสอนแบบบูรณาการสร้างสรรค์
เพ่ือสังคมและชุมชน 

ผศ.จันทรวัทน์ อัครเมธานนท์ 
มทร.สุวรรณภูมิ 

 

CoP3_04 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องแหวกร่อง ต้นข้าว
เพ่ือกลุ่มเกษตรกร 

รศ.อ านวยพศ ทองค า 
มทร.สุวรรณภูมิ 

 

CoP3_05 ศูนย์บริการวิชาการเพ่ือจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ 
มทร.รัตนโกสินทร์ 

 

CoP3_06 แก๊สชีวภาพ พลังงานเพ่ือความยั่งยืนของ
ชุมชน 

นพดล โพชกาเหนิด 
มทร.ศรีวิชัย 

 

CoP3_07 การบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านบ่อหิน 

มาโนช ข าเจริญ 
กันย์สินี พันธ์วนิชด ารง 
มทร.ศรีวิชัย 

 

CoP3_08 การบูรณาการความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ใน
ชุมชนบ้านปากคลอง 

เดือนรุ่ง ช่วยเรือง 
มทร.ศรีวิชัย 

 

CoP3_09 ชุมชนนักปฏิบัติ : พลังขับเคลื่อน MCT  
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 

เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ 
กุลธิดา สายพรหม  
มทร.พระนคร 

 

CoP3_10 ภูมิปัญญาอาหารไทยพ้ืนบ้านกับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต   

จุฑามาศ พีรพัชระ 
มทร.พระนคร 

 

CoP3_11 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

จุฑามาศ พีรพัชระ 
มทร.พระนคร 

 

CoP3_12 การจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชน:  
ผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เขียน 

ปราโมทย์ เหลาลาภะ 
มทร.อีสาน 

 

CoP3_13 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม RMUTL Kids' 
Summer Camp courses 

นายวิษณุลักษณ์ ค ายอง 
มทร.ล้านนา 

 

CoP3_14 เทคนิคการท าตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑ์
เซรามิก 

นายสิงหล วิชายะ 
มทร.ล้านนา 

 

CoP3_15 การทดสอบเคลือบสีน้ าตาลทอง นายสิงหล วิชายะ 
มทร.ล้านนา 

 

CoP3_16 เทคนิคการสร้างลวดลายเซรามิกด้วยสีใต้
เคลือบ 

ปริษา อดิศัยพัฒนะกุล  
มทร.ล้านนา 
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

CoP4_01 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงชุดจตุเภรีศรี
เชียงใหม่ 

นายจันทร์  แก้วจิโน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

CoP4_02 เพลงเรือ...เพลงแห่งคุ้งน้ า ดร.บุญสมหญิง  พลเมืองดี 
นายจิระวุฒิ  สาระธรรม 
มทร.สุวรรณภูมิ 

 

CoP4_03 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth 
Camp) 

ดร.อาคีรา  ราชเวียง 
ดร.พรสรรค์  โรจนพานิช 
มทร.รัตนโกสินทร์ 

 

CoP4_04 ดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย นางเกษร  เอมโอด  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

CoP4_05 เทคนิคการสร้างงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์  
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

นางเกษร  เอมโอด  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

CoP4_06 รูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นายดิสวัฒน์  ภาคฐิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

การบริหารจัดการ  

CoP5_01 การพัฒนากระบวนการการบริการด้านธุรการ
เพ่ือสร้างความพึงพอใจ 
ให้กับผู้รับบริการ 

นางจิราภรณ์  พันธ์สว่าง   
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

CoP5_02 การด าเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ฟ้าใส  สามารถ  
มทร.รัตนโกสินทร์ 

 

CoP5_03 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสาย
สนับสนุน 

นายกิตติศักดิ ์ สินธุโคตร   
นางสาววิชา  สุระเสียง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

CoP5_04 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารอาคาร
สถานที่ 

เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
สมโภชน์  กุลธารารมณ 
มทร.พระนคร 

 

CoP5_05 ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนต่อ
รูปแบบการบริหารจัดการอ านาจขอผู้บริหาร 
ระดับรองอธิการบดีและคณบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

อ านาจ  ใจค าฟู  
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_06 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ให้บริการยานพาหนะในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

อ านาจ  ใจค าฟู  
มทร.ล้านนา 
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CoP5_07 แนวทางการพัฒนาระบบการติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านตัวชี้วัดงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นางสาวเสงี่ยม  คืนด ี 
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_08 การศึกษาความพึงพอใจต่อชีวิตการท างาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ 

พัชรินทร์  จินตนา  
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_09 การจัดการความรู้ ส าหรับสถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน  
กรณีศึกษา กลุ่มงานอ านวยการ 

ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์  
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_10 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

วรัญญา  กันทะ  
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_11 การน าระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมไปใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง กลุ่มทอ
ผ้าบ้านหล่ายแก้ว ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวฉัตวณัฐ  มโนพฤกษ์  
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_12 การศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคล
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ....ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นายทินภัทร  อุปราสิทธิ์   
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_13 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา
บุคลากรสร้างความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   

ภาวิณี  ค าม่วง  
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_14 การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านงานสารบรรณของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

นางมาลี  จินดาแก้ว  
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_15 การพัฒนาระบบต้นแบบเพ่ือสนับสนุนการ
ท างานร่วมกันและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานโดยใช้บริการปฏิทินและจดนัด
หมาย กูเกิล คาเลนด้าร์ 
 

นางสาวสุพิชฌาย์  ถาวรลิมปะพงศ์  
มทร.ล้านนา 
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CoP5_16 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารต่อการจัดการความรู้ในองค์กร
กรณีศึกษา ส านักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นายออมทรัพย์  อินกองงาม   
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_17 การประเมินปญหาในการขอก าหนด 
ต าแหนงทางวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

อุมาพร  เจริญธนากุล  
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_18 แนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
งานวิจัย 

นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใส  
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_19 การศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

ณิชาพร  ธรรมสอน  
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_20 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบและกลไก
การสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

กฤตติยา  สุรสิทธิ์  
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_21 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
สนับสนุนบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ณัฏฐนันท์  ศรีวรพจน์  
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_22 การจัดการความรู้การประเมินหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโล
จิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

มัทนา  จุลเสวก  
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_23 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนากรอบแนวคิด
ระบบสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษา กรณีศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา 

วราพร  สมมิตร  
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_24 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

สุริยะ พิจารณ์  
มทร.ล้านนา 

 

CoP5_25 การบูรณาการจัดการความรู้โดยความคิด
หลายระบบเพ่ือผลิตผลงานวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต  
มทร.ล้านนา 

 

หน้า

575

585

593

601

608

620

627

634

638

648
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CoP5_26 การพัฒนาระบบสารสนเทศ SPHRD 
(Support for Human Resource 
Development) เพ่ือการสนับสนุนงานพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

นิรมล  ประเสริฐพงศ์กุล  
มทร.ล้านนา 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา  

CoP6_01 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน กรณีศึกษา: กองการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ภาคพายัพ เชียงใหม่ 

ปิยะพร  ณรงค์ศักดิ์ 
มทร.ล้านนา 

 

CoP6_02 การจัดการความรู้พัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

มัทนา จุลเสวก 
มทร.ล้านนา 

 

การพัฒนานักศึกษา  
CoP7_01 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์

นักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ล าปาง 

ธนิณี นิติธรรม  
มทร.ล้านนา 

 

 
สรุปรายช่ือบทความ แนวปฏิบัติที่ดีของแนวปฏิบัติที่ของนักศึกษา 
"นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน" 
 
CoP8_01 นวัตกรรมของนักศึกษาเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน: 
เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคูส าหรับกลุ่มอนุรักษ์
และแปรรูปสาคู อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช 

นายนที  ชุมคง 
นายชัยวัฒน ์ หลงละเลิง 
ผศ.พนม  อินทฤทธิ์ 
มทร.ศรีวิชัย 

 

CoP8_02 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุน
หมู่บ้านเขาชุมทอง 

ศิริวรรณ  สาราช  
เนตรนภา  พิทักษ์  
กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค 
มทร.ศรีวิชัย 

 

CoP8_03 ระบบสารสนเทศทะเบียนพระสังฆาธิการใน
สังกัดมหานิกาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาวอัจฉรา อ่องไล่  
นายธีรวัฒน์ แก้วส ี
มทร.ศรีวิชัย 

 

หน้า

657

668

677

682

696

705

720
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CoP8_04 นวัตกรรมสร้างขยะ ให้เป็นทอง ของชุมชน
อย่างยั่งยืน 
 

นายชาญณรงค์ บุตรน ้าเพ็ชร 
นางสาวจุฑาทิพย์ พระเทพ  
นางสาวณภัทร ยศยิ่งยง 
นางสาวณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล 
มทร.กรุงเทพ 

 

CoP8_05 โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา 
ชุมชนดาวเรือง จังหวัดสระบุรี 

นางสาวทวีทรัพย์ ปั้นอินทร์ 
นายคมชาญ โชติวรอนันต์  
นายกวินท์ อิสสระวาณิชย์ 
มทร.พระนคร 

 

CoP8_06 แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ 
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลล้านนา 

นายวัชรพงศ์ จันทร์อินทร์  
นายอินทนนท์ ศรีจ้าน       
ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต 
มทร.ล้านนา 

 

CoP8_07 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์เครื่องเขินชุมชน 
นันทาราม อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวนิชานาถ จันทรา    
นายวัชรพงศ์ จันทร์อินทร์  
ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต 
มทร.ล้านนา 

 

CoP8_08 การบูรณาการความรู้สู่ค่ายภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

นางสาวศุภัทรศิริ สายทอง 
นางสาวธีรดา ค าพันธ์ 
มทร.กรุงเทพ 

 

 

หน้า

749

753

767

772

777
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CoP 1 
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

16

CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
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บทสรุป 

การจัดการความรูเรื่องการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลที่เกิดจากการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอนในช้ัน

เรียน และแนวทางการดําเนินชีวิตของนักเรียน/นักศึกษาที่สงผลมาจากการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน
โดยการบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครู/อาจารยผูสอน ใน

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน ๑๑ ทาน ผลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู พบวา ครู/อาจารย

ผูสอนเกิดการพัฒนาวิธีการใหมในการจัดการเรียนรู โดยที่นักเรียน/นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลปรากฏวา นักเรียน/นักศึกษาสามารถประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมการจัดการเรียน

การสอนตามที่ไดรับมอบหมาย และสามารถปรับแนวทางการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งนักเรียน/นักศึกษาไดพัฒนาการเรียนรูที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยสะทอนออกมาในรูปแบบการสรางสรรคผลงานศิลปะ ดานพฤติกรรมการประหยัด และการมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่ดีขึ้น  

 

คําสําคัญ 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  ปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงชีวิต และปฏิบัติตนของประชาชน

ทุกระดับต้ังแตครอบครัว ชุมชนและระดับรัฐ ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน การพัฒนาและบริหารประเทศให

ดําเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเองไดใหมีความพอเพียงกับตัวเอง (Self 

Sufficiency) อยูไดโดยไมสรางความเดือดรอนใหตนเองและผูอ่ืน  ซึ่งตองสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ

ตนเอง มีความพอกินพอใชสามารถพ่ึงพาตนเองได สามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจ

ของประเทศได  

 
 

การบูรณาการ หมายถึง การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง และผสมผสานเขาดวยกัน

กับเน้ือหาสาระแตละรายวิชา เช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการเนน

องครวมของเน้ือหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชา และเนนการสรางความรูนําไปสูการประยุกตใช

ความรูของผูเรียน ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ในวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

 

Summary 
 This knowledge management in the topic of the integration of a philosophy of 
sufficiency economy with teaching and studying management aimed at studying how the 

integration of philosophy of sufficiency economy in classroom affected teachers and 

students’ learning and their way of life by learning and sharing from eleven teachers in 

Nakhon Si Thommarat Collage of Find Arts. The results were found that the teachers were 

able to develop new methods for their teaching. Also, students were assigned to conduct 

some activities in accordance with philosophy. As a result, students were able to apply 

some principles to their learning and their way of lives. In addition, students were able to 

develop their learning that could be seen reflecting in their art creation, their saving habits, 

and their better studying results. 

 

บทนํา 
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 6-7) ไดกําหนด

ยุทธศาสตรขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา โดยมีนโยบายใหหนวยงานในสังกัดรวมประสาน

ความรวมมือระหวางกันในการดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาจึงไดนํานโยบายมาสูการปฏิบัติ เพ่ือใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

นักเรียนมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ภายในป การศึกษา 

2550  

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช เปนสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดเห็น

ความสําคัญในโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูสถานศึกษา โดยสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป ไดดําเนินการอบรม ช้ีแจง สรางความเขาใจแกสถาบันการศึกษาในสังกัดทุกสถาน 

ศึกษา ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการจัดการเรียนการสอน โดยมอบหมายใหมีการขยายผล

ไปสูผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน/นักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตนตามหลัก

คุณธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรูเก่ียวกับการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการจัดการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอองคความรูจากการ
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP 1
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บทสรุป 

การจัดการความรูเรื่องการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลที่เกิดจากการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอนในช้ัน

เรียน และแนวทางการดําเนินชีวิตของนักเรียน/นักศึกษาที่สงผลมาจากการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน
โดยการบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครู/อาจารยผูสอน ใน

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน ๑๑ ทาน ผลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู พบวา ครู/อาจารย

ผูสอนเกิดการพัฒนาวิธีการใหมในการจัดการเรียนรู โดยที่นักเรียน/นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลปรากฏวา นักเรียน/นักศึกษาสามารถประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมการจัดการเรียน

การสอนตามที่ไดรับมอบหมาย และสามารถปรับแนวทางการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งนักเรียน/นักศึกษาไดพัฒนาการเรียนรูที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยสะทอนออกมาในรูปแบบการสรางสรรคผลงานศิลปะ ดานพฤติกรรมการประหยัด และการมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่ดีขึ้น  

 

คําสําคัญ 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  ปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงชีวิต และปฏิบัติตนของประชาชน

ทุกระดับต้ังแตครอบครัว ชุมชนและระดับรัฐ ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน การพัฒนาและบริหารประเทศให

ดําเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเองไดใหมีความพอเพียงกับตัวเอง (Self 

Sufficiency) อยูไดโดยไมสรางความเดือดรอนใหตนเองและผูอ่ืน  ซึ่งตองสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ

ตนเอง มีความพอกินพอใชสามารถพ่ึงพาตนเองได สามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจ

ของประเทศได  

 
 

การบูรณาการ หมายถึง การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง และผสมผสานเขาดวยกัน

กับเน้ือหาสาระแตละรายวิชา เช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการเนน

องครวมของเน้ือหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชา และเนนการสรางความรูนําไปสูการประยุกตใช

ความรูของผูเรียน ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ในวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

 

Summary 
 This knowledge management in the topic of the integration of a philosophy of 
sufficiency economy with teaching and studying management aimed at studying how the 

integration of philosophy of sufficiency economy in classroom affected teachers and 

students’ learning and their way of life by learning and sharing from eleven teachers in 

Nakhon Si Thommarat Collage of Find Arts. The results were found that the teachers were 

able to develop new methods for their teaching. Also, students were assigned to conduct 

some activities in accordance with philosophy. As a result, students were able to apply 

some principles to their learning and their way of lives. In addition, students were able to 

develop their learning that could be seen reflecting in their art creation, their saving habits, 

and their better studying results. 

 

บทนํา 
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 6-7) ไดกําหนด

ยุทธศาสตรขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา โดยมีนโยบายใหหนวยงานในสังกัดรวมประสาน

ความรวมมือระหวางกันในการดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาจึงไดนํานโยบายมาสูการปฏิบัติ เพ่ือใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

นักเรียนมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ภายในป การศึกษา 

2550  

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช เปนสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดเห็น

ความสําคัญในโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูสถานศึกษา โดยสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป ไดดําเนินการอบรม ช้ีแจง สรางความเขาใจแกสถาบันการศึกษาในสังกัดทุกสถาน 

ศึกษา ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการจัดการเรียนการสอน โดยมอบหมายใหมีการขยายผล

ไปสูผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน/นักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตนตามหลัก

คุณธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรูเก่ียวกับการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการจัดการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอองคความรูจากการ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ดําเนินการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งปญหาและขอเสนอแนะที่

เกิดประโยชน จากครู/อาจารยที่ไดจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

จัดการเรียนรู และผูสนใจที่จะนําแนวทางการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน

ไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน ในชีวิตประจําวัน ในสังคมและชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ  

 

วิธีการดําเนนิงาน 

 การจัดการความรูในหัวขอ การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน ใน

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช โดยกําหนดวิธีการ ดังน้ี 

 1. นําเสนอหัวขอการจัดการองคความรูเพ่ือของบประมาณการดําเนินงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 2. จัดต้ังคณะกรรมการการจัดการความรูหัวขอ การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

จัดการเรียนการสอน 

 3. จัดประชุมช้ีแจง ทําความเขาใจแกคณะกรรมการทุกทาน 

4. จัดประชุมนําเสนอองคความรูโดยมอบหมายใหคณะกรรมการจํานวนทั้งสิ้น  11  ทาน แตละทาน

นําเสนอองคความรูคนละ 3 นาที/การประชุมในแตละครั้ง รวมประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และ 

ไดกําหนดประเด็นการนําเสนอ จํานวน 2 ประเด็น ดังน้ี 

 

ประเด็นที่ 1  เกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นที่ 2  เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิในการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 5. จัดระเบียบและกลั่นกรองขอมูลที่ไดจากการนําเสนอของคณะกรรมการในแตละครั้ง หลังจากน้ัน

ไดนําขอมูลมาเผยแพรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยในรูปแบบเอกสารเผยแพร 

 6. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการนําเสนอองคความรูมาสรุป รวบรวม จัดเปนรูปเลมเผยแพร 

 7. นําเสนอองคความรูในการจัดโครงการนําเสนอองคความรูในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 8. ครู/อาจารยในวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยชางศิลปกรุงเทพ  วิทยาลัยชางศิลป

สุพรรณบุรี สถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สถาบันการศึกษาทั่วไป และผูสนใจที่เขาถึง

ขอมูลไดนําแนวทางการจัดการความรูไปใชทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน ในชีวิต 

ประจําวัน และในการพัฒนาองคกรตาง ๆ   

 

ผล/อภิปรายผลการดําเนนิงาน 

 การจัดการความรูเรื่อง การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรูในวิทยาลัยชาง

ศิลปนครศรีธรรมราช  ไดวิเคราะหขอมูลเปน 2 ขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 

 

 
 

 ตอนที่ 1 แนวทางการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู 

 ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู 

 

ตอนที่ 1 แนวทางการบูรณาการปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงกับการจัดการเรยีนรู 

1. ดานความพอประมาณ เชน การใชจายอยางประหยัดและความรอบคอบ ผูสอนแตละรายวิชาได

ปลูกฝงนักเรียนในการรูจักประหยัด โดยวิธีการตาง ๆ ดังน้ี   

-ใชจายเทาที่จําเปนและวางแผนการใชจายใหสอดคลองกับรายไดที่ไดรับในแตละเดือน มีความ

พอประมาณในการแตงตัว ทําบัญชีรายรับ – รายจาย ไมใชจายจนเกินพอดี คิดวิเคราะหเพ่ือปรับการใชจาย

อยางมีเหตุผล สวนไหนควรเพ่ิมสวนไหนควรลดลง เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนดานเศรษฐกิจ ซึ่งในสวนน้ีจะ

สอดคลองกับการวางแผนและการดําเนินงานตามหลัก PDCA 

-มีความรอบคอบในการใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน สี กระดาษควรนํากระดาษมาใชซ้ําเขียนตอทั้ง 2 

หนา ฟวเจอรบอรดที่ใชแลวสามารถนํามาใชซ้ํา หรือเปนวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคการทํางานศิลปะได 

- ควรดูแลจัดเก็บเครื่องมือ หรือวัสดุอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย จะไดสามารถนํากลับ 

มาใชไดโดยไมตองซื้อใหม 

-การใชดินปนไมควรปลอยปละจนดินแข็งจนไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก  

-ปลูกฝงนักเรียนใหมีจิตสํานึกจนกลายเปนนิสัยในการเห็นคุณคาของสิ่งของตาง ๆ และนํา 

มาเปนเง่ือนไขในการใหคะแนนหรือการประเมิน   

-การคิดสรางสรรคโดยใชวัสดุที่มีอยูหรือที่ไมใชแลว เชน ขวดนํ้าพลาสติค แผนโฟม ฝาขวด เศษ

กระดาษ เศษวัสดุที่มีและหาไดในทองถิ่น นําผลงานช้ินเกามาแกไข สรางสรรคในการทํางานศิลปะ และในการ

ทําโครงงานวิทยาศาสตร เปนการลดทั้งเวลาและคาใชจาย 

-การประหยัดพลังงาน โดยการสรางจิตสํานึกในการปดนํ้า ปดไฟ ปดพัดลม ปดแอร ทันทีที่เลิกใชงาน 

รวมทั้งการใชเตาเผางานเครื่องเคลือบดินเผาอยางประหยัด เผารวมกันในปริมาณมาก เพ่ือประหยัดตนทุนจาก

การใชเตาเผาเซรามิค เปนตน 

 

2.ดานความมีเหตุผล ผูสอนปลูกฝงดานการคิดอยางมีเหตุผล โดยวิธีการตาง ๆ ดังน้ี  

-การตรงตอเวลา การมาเรียนอยางสม่ําเสมอและมีความขยันหมั่นเพียน จะสงผลใหประสบ 

ความสําเร็จในการเรียน สามารถสรางช่ือเสียงแกสถาบันการศึกษา แกตนเอง และวงศตระกูล  

-การมีเหตุผลในการอยูรวมกันในสังคม ซึ่งนักเรียนจะตองปฏิบัติตามกติกาในสังคม เคารพกฏระเบียบ 

ซื่อสัตย มีความเสียสละ ใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP 1

 
 

ดําเนินการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งปญหาและขอเสนอแนะที่

เกิดประโยชน จากครู/อาจารยที่ไดจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

จัดการเรียนรู และผูสนใจที่จะนําแนวทางการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน

ไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน ในชีวิตประจําวัน ในสังคมและชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ  

 

วิธีการดําเนนิงาน 

 การจัดการความรูในหัวขอ การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน ใน

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช โดยกําหนดวิธีการ ดังน้ี 

 1. นําเสนอหัวขอการจัดการองคความรูเพ่ือของบประมาณการดําเนินงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 2. จัดต้ังคณะกรรมการการจัดการความรูหัวขอ การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

จัดการเรียนการสอน 

 3. จัดประชุมช้ีแจง ทําความเขาใจแกคณะกรรมการทุกทาน 

4. จัดประชุมนําเสนอองคความรูโดยมอบหมายใหคณะกรรมการจํานวนทั้งสิ้น  11  ทาน แตละทาน

นําเสนอองคความรูคนละ 3 นาที/การประชุมในแตละครั้ง รวมประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และ 

ไดกําหนดประเด็นการนําเสนอ จํานวน 2 ประเด็น ดังน้ี 

 

ประเด็นที่ 1  เกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นที่ 2  เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิในการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 5. จัดระเบียบและกลั่นกรองขอมูลที่ไดจากการนําเสนอของคณะกรรมการในแตละครั้ง หลังจากน้ัน

ไดนําขอมูลมาเผยแพรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยในรูปแบบเอกสารเผยแพร 

 6. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการนําเสนอองคความรูมาสรุป รวบรวม จัดเปนรูปเลมเผยแพร 

 7. นําเสนอองคความรูในการจัดโครงการนําเสนอองคความรูในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 8. ครู/อาจารยในวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยชางศิลปกรุงเทพ  วิทยาลัยชางศิลป

สุพรรณบุรี สถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สถาบันการศึกษาทั่วไป และผูสนใจที่เขาถึง

ขอมูลไดนําแนวทางการจัดการความรูไปใชทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน ในชีวิต 

ประจําวัน และในการพัฒนาองคกรตาง ๆ   

 

ผล/อภิปรายผลการดําเนนิงาน 

 การจัดการความรูเรื่อง การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรูในวิทยาลัยชาง

ศิลปนครศรีธรรมราช  ไดวิเคราะหขอมูลเปน 2 ขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 

 

 
 

 ตอนที่ 1 แนวทางการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู 

 ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู 

 

ตอนที่ 1 แนวทางการบูรณาการปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงกับการจัดการเรยีนรู 

1. ดานความพอประมาณ เชน การใชจายอยางประหยัดและความรอบคอบ ผูสอนแตละรายวิชาได

ปลูกฝงนักเรียนในการรูจักประหยัด โดยวิธีการตาง ๆ ดังน้ี   

-ใชจายเทาที่จําเปนและวางแผนการใชจายใหสอดคลองกับรายไดที่ไดรับในแตละเดือน มีความ

พอประมาณในการแตงตัว ทําบัญชีรายรับ – รายจาย ไมใชจายจนเกินพอดี คิดวิเคราะหเพ่ือปรับการใชจาย

อยางมีเหตุผล สวนไหนควรเพ่ิมสวนไหนควรลดลง เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนดานเศรษฐกิจ ซึ่งในสวนน้ีจะ

สอดคลองกับการวางแผนและการดําเนินงานตามหลัก PDCA 

-มีความรอบคอบในการใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน สี กระดาษควรนํากระดาษมาใชซ้ําเขียนตอทั้ง 2 

หนา ฟวเจอรบอรดที่ใชแลวสามารถนํามาใชซ้ํา หรือเปนวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคการทํางานศิลปะได 

- ควรดูแลจัดเก็บเครื่องมือ หรือวัสดุอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย จะไดสามารถนํากลับ 

มาใชไดโดยไมตองซื้อใหม 

-การใชดินปนไมควรปลอยปละจนดินแข็งจนไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก  

-ปลูกฝงนักเรียนใหมีจิตสํานึกจนกลายเปนนิสัยในการเห็นคุณคาของสิ่งของตาง ๆ และนํา 

มาเปนเง่ือนไขในการใหคะแนนหรือการประเมิน   

-การคิดสรางสรรคโดยใชวัสดุที่มีอยูหรือที่ไมใชแลว เชน ขวดนํ้าพลาสติค แผนโฟม ฝาขวด เศษ

กระดาษ เศษวัสดุที่มีและหาไดในทองถิ่น นําผลงานช้ินเกามาแกไข สรางสรรคในการทํางานศิลปะ และในการ

ทําโครงงานวิทยาศาสตร เปนการลดทั้งเวลาและคาใชจาย 

-การประหยัดพลังงาน โดยการสรางจิตสํานึกในการปดนํ้า ปดไฟ ปดพัดลม ปดแอร ทันทีที่เลิกใชงาน 

รวมทั้งการใชเตาเผางานเครื่องเคลือบดินเผาอยางประหยัด เผารวมกันในปริมาณมาก เพ่ือประหยัดตนทุนจาก

การใชเตาเผาเซรามิค เปนตน 

 

2.ดานความมีเหตุผล ผูสอนปลูกฝงดานการคิดอยางมีเหตุผล โดยวิธีการตาง ๆ ดังน้ี  

-การตรงตอเวลา การมาเรียนอยางสม่ําเสมอและมีความขยันหมั่นเพียน จะสงผลใหประสบ 

ความสําเร็จในการเรียน สามารถสรางช่ือเสียงแกสถาบันการศึกษา แกตนเอง และวงศตระกูล  

-การมีเหตุผลในการอยูรวมกันในสังคม ซึ่งนักเรียนจะตองปฏิบัติตามกติกาในสังคม เคารพกฏระเบียบ 

ซื่อสัตย มีความเสียสละ ใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

 
 

   -การสรางสรรคงานศิลปะอยางเขาใจและมีเหตุผล เชน การออกแบบลวดลายวัสดุอยางเหมาะสม เปน

เหตุเปนผลกับการสรางสรรคลาย ก็จะไดเปนช้ินงานคุณภาพ  การเนนนํ้าหนักเสนออนเขมของรูปทรง 

การลงนํ้าหนักแสงเงา การสรางระยะ และรายละเอียดสีที่แตกตางกันของรูป 

ทรงเรขาคณิต ก็จะไดผลงานที่ไดคุณภาพ เชนกัน หรือการใชเหตุผลในการวิเคราะหขอมูลจากการอาน

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเรียนรูหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยการใชหลัก

เหตุผล เปนตน 

  -การเรียนรูและใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารอยางชาญฉลาด เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารในโลกยุคโลกาภิ

วัตน โดยใชเครื่องมือที่ตนมี และสามารถซื้อหาได หรือหากไมมีก็สามารถเช่ือมโยงขาวสารจากเครื่อง

คอมพิวเตอรในวิทยาลัย 

 

  3.การมีภูมิคุมกันที่ดี การสรางใหเกิดภูมิคุมกันที่ดี เกิดจากปจจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

  -เมื่อนักเรียนรูจักประหยัด ขยัน ซื่อสัตย อดทน ซึ่งเปนพฤติกรรมดานคุณธรรมที่ไดรับการสอดแทรก

ปลูกฝงในแตละรายวิชาที่สอนก็จะสงผลใหเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ สังคมนาอยูเกิดความมั่นคง

ดานเศรษฐกิจ ไมเดือดรอนดานคาใชจาย และประสบความสําเร็จในการศึกษา 

-การที่นักเรียนไดทําความเขาใจ และนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช เปนการพัฒนาที่

สมดุล และย่ังยืน มีความเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน  ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู 

และเทคโนโลยี สงผลใหเกิดภูมิคุมกันที่ดี สามารถปองกันและลดความเสี่ยงตอปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ได

เปนอยางดี 

 

ตอนที่ 2 ผลสมัฤทธิ์ที่ไดจากการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู 

 -นักเรียนไดความรูและแนวคิดในการเลือกใชวัสดุอุปกรณอยางรูคุณคา มีการนําวัสดุที่หาไดโดยไม

ตองซื้อ วัสดุเหลือใช เชน เศษไม ใบไม ขวดนํ้าพลาสติก เศษกระดาษ ฯลฯ มาประยุกตใชในการสรางสรรค

ผลงานศิลปะ รวมทั้งการทําโครงงานวิทยาศาสตร 

 -นักเรียนเขาใจในการใชเหตุผลเพ่ือการอยูรวมกันในสังคม ใชจายอยางประหยัด เสียสละเพ่ือสวนรวม 

และรูจักประมาณตนในการใชจาย และแตงกายอยางเหมาะสมกับฐานะและกาลเทศะ 

 -นักเรียนตระหนักในการตรงตอเวลา เขาเรียนตรงเวลา ขาดเรียนนอยลง รวมกันเขาแถวเคารพธง

ชาติเพ่ิมขึ้น 

 -นักเรียนใหความรวมมือในการประหยัดพลังงานและวัสดุอุปกรณในสถานศึกษา เขาใจการประเมิน

มูลคาตนทุนจากการใชวัสดุอุปกรณ เชน ดินปน และการใชเตาเผา เปนตน 

 -นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารอยางมีเหตุผล รูจักใชวัสดุอุปกรณ

ของตนและวัสดุอุปกรณในวิทยาลัยอยางคุมคา 

 
 

อภิปรายผล 

 ครู/อาจารย ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดการเรียนรูและนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับการ

จัดการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย และเปนรูปธรรมตามรายละเอียดดังตอไปน้ี  

 1. การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการเรียนการสอน สงผลใหเกิดการ

เรียนรูไปดวยกันระหวางครู/อาจารยผูสอน และนักเรียน/นักศึกษา สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดการ

เรียนรูของครู/อาจารย และพัฒนาคุณภาพแกนักเรียน/นักศึกษาดานแนวทางการเรียนรู ดานคุณธรรม รูจัก

คุณคาในทรัพยากรที่มี รูคุณคาในการใชเทคโนโลยีขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม และรูจักวางแผนในการ

ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดภูมิคุมกันที่ดีในชีวิต  

2. ผลสัมฤทธ์ิในการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอนสงผลตอผลการเรียน ใน

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 จํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียน และ 

การสอบไมผานเกณฑมีจํานวนลดลง และมีผูจบการศึกษาเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
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ภาพที่ 1 : การนํากลองขนมมันฝรั่ง หรือกระปองนม สรางสรรคลวดลายไทยใชประโยชนเปนกระปุกออมสิน 
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   -การสรางสรรคงานศิลปะอยางเขาใจและมีเหตุผล เชน การออกแบบลวดลายวัสดุอยางเหมาะสม เปน

เหตุเปนผลกับการสรางสรรคลาย ก็จะไดเปนช้ินงานคุณภาพ  การเนนนํ้าหนักเสนออนเขมของรูปทรง 

การลงนํ้าหนักแสงเงา การสรางระยะ และรายละเอียดสีที่แตกตางกันของรูป 

ทรงเรขาคณิต ก็จะไดผลงานที่ไดคุณภาพ เชนกัน หรือการใชเหตุผลในการวิเคราะหขอมูลจากการอาน

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเรียนรูหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยการใชหลัก

เหตุผล เปนตน 

  -การเรียนรูและใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารอยางชาญฉลาด เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารในโลกยุคโลกาภิ

วัตน โดยใชเครื่องมือที่ตนมี และสามารถซื้อหาได หรือหากไมมีก็สามารถเช่ือมโยงขาวสารจากเครื่อง

คอมพิวเตอรในวิทยาลัย 

 

  3.การมีภูมิคุมกันที่ดี การสรางใหเกิดภูมิคุมกันที่ดี เกิดจากปจจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

  -เมื่อนักเรียนรูจักประหยัด ขยัน ซื่อสัตย อดทน ซึ่งเปนพฤติกรรมดานคุณธรรมที่ไดรับการสอดแทรก

ปลูกฝงในแตละรายวิชาที่สอนก็จะสงผลใหเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ สังคมนาอยูเกิดความมั่นคง

ดานเศรษฐกิจ ไมเดือดรอนดานคาใชจาย และประสบความสําเร็จในการศึกษา 

-การที่นักเรียนไดทําความเขาใจ และนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช เปนการพัฒนาที่

สมดุล และย่ังยืน มีความเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน  ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู 

และเทคโนโลยี สงผลใหเกิดภูมิคุมกันที่ดี สามารถปองกันและลดความเสี่ยงตอปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ได

เปนอยางดี 

 

ตอนที่ 2 ผลสมัฤทธิ์ที่ไดจากการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู 

 -นักเรียนไดความรูและแนวคิดในการเลือกใชวัสดุอุปกรณอยางรูคุณคา มีการนําวัสดุที่หาไดโดยไม

ตองซื้อ วัสดุเหลือใช เชน เศษไม ใบไม ขวดนํ้าพลาสติก เศษกระดาษ ฯลฯ มาประยุกตใชในการสรางสรรค

ผลงานศิลปะ รวมทั้งการทําโครงงานวิทยาศาสตร 

 -นักเรียนเขาใจในการใชเหตุผลเพ่ือการอยูรวมกันในสังคม ใชจายอยางประหยัด เสียสละเพ่ือสวนรวม 

และรูจักประมาณตนในการใชจาย และแตงกายอยางเหมาะสมกับฐานะและกาลเทศะ 

 -นักเรียนตระหนักในการตรงตอเวลา เขาเรียนตรงเวลา ขาดเรียนนอยลง รวมกันเขาแถวเคารพธง

ชาติเพ่ิมขึ้น 

 -นักเรียนใหความรวมมือในการประหยัดพลังงานและวัสดุอุปกรณในสถานศึกษา เขาใจการประเมิน

มูลคาตนทุนจากการใชวัสดุอุปกรณ เชน ดินปน และการใชเตาเผา เปนตน 

 -นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารอยางมีเหตุผล รูจักใชวัสดุอุปกรณ

ของตนและวัสดุอุปกรณในวิทยาลัยอยางคุมคา 

 
 

อภิปรายผล 

 ครู/อาจารย ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดการเรียนรูและนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับการ

จัดการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย และเปนรูปธรรมตามรายละเอียดดังตอไปน้ี  

 1. การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการเรียนการสอน สงผลใหเกิดการ

เรียนรูไปดวยกันระหวางครู/อาจารยผูสอน และนักเรียน/นักศึกษา สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดการ

เรียนรูของครู/อาจารย และพัฒนาคุณภาพแกนักเรียน/นักศึกษาดานแนวทางการเรียนรู ดานคุณธรรม รูจัก

คุณคาในทรัพยากรที่มี รูคุณคาในการใชเทคโนโลยีขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม และรูจักวางแผนในการ

ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดภูมิคุมกันที่ดีในชีวิต  

2. ผลสัมฤทธ์ิในการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอนสงผลตอผลการเรียน ใน

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 จํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียน และ 
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ภาพที่ 2 : การนําฝาขวด และขวดพลาสติกเหลือใชมาติดกับโครงสรางไมไผ สรางสรรคเปนโคมไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 : การนําวัสดุเหลือใช หรือวัสดุที่หาไดโดยไมตองซื้อ สรางสรรคเปนโมเดลการออกแบบ 

สถาปตยกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 : การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประยุกตสูการจัดกิจกรรมดานการเกษตร 

ของนักเรียน/นักศึกษา 

 

ขอเสนอแนะ 

- ขอเสนอแนะในการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอนอันสงผลกระทบ

ที่ดีแกทั้งผูเรียนและผูสอน จึงควรกําหนดใหทุกสาระวิชาไดนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ซึ่งอาจ

เลือกบางหนวยการเรียนรูที่เหมาะสม เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการนอมนําไปปฏิบัติอยางทั่วถึง และครบถวนทุก

สาระวิชา 

 - ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรูกับแนวโนม

ในการสําเร็จการศึกษาอยางตอเน่ือง 
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 บทความน้ี มีวัตถุประสงค รวบรวมการจัดการความรูเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ   จากครู

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  และนําองคความรูมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการความรูครั้งน้ี ใช

กรอบแนวคิดการจัดการความรู 7 ขั้นตอนของ ก.พ.ร. ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

และแบบบันทึกความคิดเห็น  วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการจัดการความรู พบวา (1) 

รวบรวมเทคนิคการสอนแบบบูรณาการจากครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได 

10 วิธี แบงออกเปน 4 รูปแบบ 6 วิธีการ (2) ครูผูสอนและนักเรียน มีความพึงพอใจกับการใชเทคนิควิธีการ

สอนแบบบูรณาการ     

 

คําสําคญั  การจัดการความรู   การสอนแบบบูรณาการ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) 

 

Summary 

 The purposes of this descriptive article were to collect the knowledge  management 

of integrated teaching from Lopburi College of Dramatic  Arts’ teachers  and  apply  to 

learning activities in the  classroom.  The  knowledge  management  activities  form  was  

based  on O.P.D.C.   framework  consisting  of 7 steps.  The  data  collected  from  the  

knowledge  management  activities and the attitude test were  analyzed  using  descriptive  

statistics.  The  results  indicated  that  (1)  the  knowledge management  of  integrated  

teaching  of  Lopburi  College  of  Dramatic   

Arts’ teachers  had  10 ways grouping into 4  forms and 6 methods  (2)  The satisfaction of 

teachers and students towards the integrated  teaching at Lopburi College of Dramatic Arts 
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บทนํา 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  เปนสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการจัด

การศึกษา ต้ังแตระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยฯ จึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาองคกร ใน

เรื่องการจัดการศึกษา ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และคีตศิลป ใหมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับทองถิ่น

และระดับชาติ  โดยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือที่มุงสูความสําเร็จ ที่มุงเนนไปที่คุณภาพของผูเรียนเปน

สําคัญ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนพัฒนาวิทยาลัยฯไปสูสถาบันแหง

การเรียนรู  

การดําเนินการจัดการความรู เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการน้ัน ไดดําเนินการตามกรอบแนวคิด

กระบวนการจัดการความรูทั้ง 7 ขั้นตอนของ ก.พ.ร. โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น 

ตลอดจนประสบการณการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูผูสอน ที่มีประสบการณในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู โดยการคัดเลือกจาก ๓ ภาควิชา คือภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชานาฏศิลปและภาควิชาดุริยางคศิลป  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมองคความรู เก่ียวกับเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ  เพ่ือใหเปนแนวปฏิบัติที่ดี 

สําหรับบุคลากรในวิทยาลัยไดนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  

จากการศึกษารายงานการวิจัย เรื่องผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   ปการศึกษา 2553 ของ

วิทยาลัยราชพฤกษ   พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการสูงขึ้น และผูมี

สวนเก่ียวของมีความพึงพอใจในระดับมาก ยอมแสดงวาเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ เปนเครื่องมือที่

สามารถใชพัฒนาองคกรไดเปนอยางดี  สงผลใหผู เรียนเกิดการเรียนรู ทั้งทางดานความรู ทักษะ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการเรียนรู ไปประยุกตใชให

เกิดประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน 

 

วิธีการดําเนนิงาน 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ไดดําเนินการจัดการความรูเรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ โดย

ดําเนินการตามกรอบแนวคิด 7 ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรูของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ดังน้ี 

1. การกําหนดประเด็นในการศึกษา (ตรงกับขั้นตอนที่  1 การคนหาความรู  : Knowledge  

Identification)  ดําเนินการดังน้ี  

- จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรูของวิทยาลัย รวมกับคณะกรรมการจัดการความรู ดานการ

เรียนการสอน เพ่ือวางแผนการจัดรวบรวมองคความรูที่มีความจําเปนและความ สําคัญตอการจัดการเรียนการ

สอน ภายในวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  เพ่ือดําเนินการคนหาองคความรู และจัดทํา Knowledge  Mapping   

โดยการระดมความคิดพูดคุยของคณะกรรมการที่มีความรูและประสบการณ เพ่ือสรุปหาความรูที่มีความสําคัญ

และจําเปนตอการจัดการเรียนการสอน   โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุม ซึ่งไดประเด็นองค

ความรูที่จะศึกษารวบรวมดานการเรียนการสอน เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ   

- คณะกรรมการจัดการความรูดานการเรียนการสอน จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการ 

ความรู เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ ตามแบบฟอรม  ดังน้ี 

  -  KM 1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร ของสวน

ราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  -  KM 2   แผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) 

  -  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 

โดยกําหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทํา ต้ังแตเดือนธันวาคม 2557  ถึงเดือนพฤษภาคม 2558  

- แตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู ดานการเรียนการสอน โดยคัดเลือกจากบุคลากรที่มีความรู

และประสบการณ ดานการจัดการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนทั้ง 3 ภาควิชาคือ

ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชาดุริยางคศิลป ภาควิชานาฏศิลป  เพ่ือคนหา Tacit Knowledge อันเปนองค

ความรูที่มีอยูในตัว ของแตละบุคคลอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณในการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน   
ดําเนินการนัดหมายคณะกรรมการจัดการความรูดานการเรียนการสอน เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 

โดยการแจกแบบ KM 2  แผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) เพ่ือใหทุกคนทราบกําหนดระยะเวลา

และสถานที่ ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณและถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน โดย

กําหนดใหทุกคนเตรียมความพรอมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาลวงหนาทุกๆ ครั้ง  เพ่ือใหไดแนวคิดและองค

ความรูที่เปนประโยชนกับการพัฒนาการเรียนการสอน  โดยฝายเลขานุการ จะไดรวบรวมการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในแตละครั้ง แจกใหคณะกรรมการทุกๆ คนกอนที่จะมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งตอๆ ไป  

นอกจากน้ันคณะกรรมการ  สามารถศึกษาหนังสือ  ตําราหรือเอกสารที่เก่ียวของกับ   เทคนิคการสอนแบบ

บูรณาการ เพ่ิมเติม เพ่ือใหไดขอมูลและองคความรูที่มีความสมบูรณย่ิงขึ้น 
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การเรียนรู  

การดําเนินการจัดการความรู เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการน้ัน ไดดําเนินการตามกรอบแนวคิด

กระบวนการจัดการความรูทั้ง 7 ขั้นตอนของ ก.พ.ร. โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น 

ตลอดจนประสบการณการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูผูสอน ที่มีประสบการณในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู โดยการคัดเลือกจาก ๓ ภาควิชา คือภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชานาฏศิลปและภาควิชาดุริยางคศิลป  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมองคความรู เก่ียวกับเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ  เพ่ือใหเปนแนวปฏิบัติที่ดี 

สําหรับบุคลากรในวิทยาลัยไดนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  

จากการศึกษารายงานการวิจัย เรื่องผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   ปการศึกษา 2553 ของ

วิทยาลัยราชพฤกษ   พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการสูงขึ้น และผูมี

สวนเก่ียวของมีความพึงพอใจในระดับมาก ยอมแสดงวาเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ เปนเครื่องมือที่

สามารถใชพัฒนาองคกรไดเปนอยางดี  สงผลใหผู เรียนเกิดการเรียนรู ทั้งทางดานความรู ทักษะ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการเรียนรู ไปประยุกตใชให

เกิดประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน 

 

วิธีการดําเนนิงาน 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ไดดําเนินการจัดการความรูเรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ โดย

ดําเนินการตามกรอบแนวคิด 7 ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรูของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ดังน้ี 

1. การกําหนดประเด็นในการศึกษา (ตรงกับขั้นตอนที่  1 การคนหาความรู  : Knowledge  

Identification)  ดําเนินการดังน้ี  

- จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรูของวิทยาลัย รวมกับคณะกรรมการจัดการความรู ดานการ

เรียนการสอน เพ่ือวางแผนการจัดรวบรวมองคความรูที่มีความจําเปนและความ สําคัญตอการจัดการเรียนการ

สอน ภายในวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  เพ่ือดําเนินการคนหาองคความรู และจัดทํา Knowledge  Mapping   

โดยการระดมความคิดพูดคุยของคณะกรรมการที่มีความรูและประสบการณ เพ่ือสรุปหาความรูที่มีความสําคัญ

และจําเปนตอการจัดการเรียนการสอน   โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุม ซึ่งไดประเด็นองค

ความรูที่จะศึกษารวบรวมดานการเรียนการสอน เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ   

- คณะกรรมการจัดการความรูดานการเรียนการสอน จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการ 

ความรู เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ ตามแบบฟอรม  ดังน้ี 

  -  KM 1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร ของสวน

ราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  -  KM 2   แผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) 

  -  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 

โดยกําหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทํา ต้ังแตเดือนธันวาคม 2557  ถึงเดือนพฤษภาคม 2558  

- แตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู ดานการเรียนการสอน โดยคัดเลือกจากบุคลากรที่มีความรู

และประสบการณ ดานการจัดการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนทั้ง 3 ภาควิชาคือ

ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชาดุริยางคศิลป ภาควิชานาฏศิลป  เพ่ือคนหา Tacit Knowledge อันเปนองค

ความรูที่มีอยูในตัว ของแตละบุคคลอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณในการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน   
ดําเนินการนัดหมายคณะกรรมการจัดการความรูดานการเรียนการสอน เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 

โดยการแจกแบบ KM 2  แผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) เพ่ือใหทุกคนทราบกําหนดระยะเวลา

และสถานที่ ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณและถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน โดย

กําหนดใหทุกคนเตรียมความพรอมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาลวงหนาทุกๆ ครั้ง  เพ่ือใหไดแนวคิดและองค

ความรูที่เปนประโยชนกับการพัฒนาการเรียนการสอน  โดยฝายเลขานุการ จะไดรวบรวมการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในแตละครั้ง แจกใหคณะกรรมการทุกๆ คนกอนที่จะมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งตอๆ ไป  

นอกจากน้ันคณะกรรมการ  สามารถศึกษาหนังสือ  ตําราหรือเอกสารที่เก่ียวของกับ   เทคนิคการสอนแบบ

บูรณาการ เพ่ิมเติม เพ่ือใหไดขอมูลและองคความรูที่มีความสมบูรณย่ิงขึ้น 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ภาพที่ 1 การดําเนินการประชุมเพ่ือคนหาความรู และมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ตางๆ 

 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล  (ตรงกับขั้นตอนที่ 2  การสรางและแสวงหาความรู : Knowledge  

Creation  and  Acquistion)  ดําเนินการดังน้ี  

- ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู  เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ ต้ังแต

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการสอนแบบ

บูรณาการ โดยประธานทําหนาที่อํานวยความสะดวกทุกๆดาน และเลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ มีหนาที่ใน

การบันทึกขอมูลและจับเวลาในการพูดแสดงความคิดเห็นหรือเลาประสบการณ โดยมีคณะกรรมการใหขอมูล 

ทั้งหมด จํานวน 17 คน ซึ่งกําหนดใหพูด คนละ 1 รอบๆละ 3 นาทีโดยประมาณ (จํานวน 10 ครั้ง ซึ่งแตละ

ครั้ง มีระยะเวลาหางกัน ประมาณ 1- 2 สัปดาห) 

- เลขานุการบันทึกและรวบรวมขอมูล ในการรวมประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง โดยใน 

แตละครั้ง ไดจัดพิมพเพ่ือแจกใหกับสมาชิกทุกทานกอนการประชุมในครั้งตอไป เพ่ือใชเปนขอมูลในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  (ดําเนินการในลักษณะเชนน้ี ทั้ง 10 ครั้ง) 

- ดําเนินการสรุปประเด็นองคความรู ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะกรรมการ ทั้ง 10 ครั้ง  

โดยคณะกรรมการ ไดดําเนินการสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะกรรมการจัดการความรูเรื่อง

เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกการแสดงความคิดเห็น และเครื่องบันทึกเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                 (ข) 

 

 

 

 

 

 

   (ค)                                      (ง) 

ภาพที่ 2 การดําเนินการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการสอนแบบบูรณาการ 

(ดําเนินการจัดการประชุม ทัง้หมด 10 ครั้ง) 

 

3. การวิเคราะหขอมูล  ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (ตรงกับขั้นตอน

ที่ 3  : การจัดความรูใหเปนระบบ  Knowledge  Organization)  โดยดําเนินการดังน้ี   

- คณะกรรมการจัดการความรูดานการเรียนการสอน ไดดําเนินการนําองคความรู เรื่องเทคนิคการ

สอนแบบบูรณาการ จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของครูผูสอน ทั้ง 10 ครั้ง มา

วิเคราะหประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู จนครบทั้ง 10 ครั้ง โดยดําเนินการวิเคราะหแตละครั้งวามีการ

กลาวถึงประเด็นสําคัญอะไรบางที่เปนเรื่องของเทคนิคการสอนแบบบูรณาการที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี  จากน้ันจึง

ดําเนินการจัดเก็บองคความรู ใหเปนระบบหมวดหมู  กอนที่จะนําองคความรูที่ไดมาประมวลและกลั่นกรอง

ความรู ในลําดับตอไป 

 

 

 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
29

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP 1

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 การดําเนินการประชุมเพ่ือคนหาความรู และมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ตางๆ 

 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล  (ตรงกับขั้นตอนที่ 2  การสรางและแสวงหาความรู : Knowledge  

Creation  and  Acquistion)  ดําเนินการดังน้ี  

- ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู  เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ ต้ังแต

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการสอนแบบ

บูรณาการ โดยประธานทําหนาที่อํานวยความสะดวกทุกๆดาน และเลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ มีหนาที่ใน

การบันทึกขอมูลและจับเวลาในการพูดแสดงความคิดเห็นหรือเลาประสบการณ โดยมีคณะกรรมการใหขอมูล 

ทั้งหมด จํานวน 17 คน ซึ่งกําหนดใหพูด คนละ 1 รอบๆละ 3 นาทีโดยประมาณ (จํานวน 10 ครั้ง ซึ่งแตละ

ครั้ง มีระยะเวลาหางกัน ประมาณ 1- 2 สัปดาห) 

- เลขานุการบันทึกและรวบรวมขอมูล ในการรวมประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง โดยใน 

แตละครั้ง ไดจัดพิมพเพ่ือแจกใหกับสมาชิกทุกทานกอนการประชุมในครั้งตอไป เพ่ือใชเปนขอมูลในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  (ดําเนินการในลักษณะเชนน้ี ทั้ง 10 ครั้ง) 

- ดําเนินการสรุปประเด็นองคความรู ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะกรรมการ ทั้ง 10 ครั้ง  

โดยคณะกรรมการ ไดดําเนินการสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะกรรมการจัดการความรูเรื่อง

เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกการแสดงความคิดเห็น และเครื่องบันทึกเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                 (ข) 

 

 

 

 

 

 

   (ค)                                      (ง) 

ภาพที่ 2 การดําเนินการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการสอนแบบบูรณาการ 

(ดําเนินการจัดการประชุม ทัง้หมด 10 ครั้ง) 

 

3. การวิเคราะหขอมูล  ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (ตรงกับขั้นตอน

ที่ 3  : การจัดความรูใหเปนระบบ  Knowledge  Organization)  โดยดําเนินการดังน้ี   

- คณะกรรมการจัดการความรูดานการเรียนการสอน ไดดําเนินการนําองคความรู เรื่องเทคนิคการ

สอนแบบบูรณาการ จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของครูผูสอน ทั้ง 10 ครั้ง มา

วิเคราะหประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู จนครบทั้ง 10 ครั้ง โดยดําเนินการวิเคราะหแตละครั้งวามีการ

กลาวถึงประเด็นสําคัญอะไรบางที่เปนเรื่องของเทคนิคการสอนแบบบูรณาการที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี  จากน้ันจึง

ดําเนินการจัดเก็บองคความรู ใหเปนระบบหมวดหมู  กอนที่จะนําองคความรูที่ไดมาประมวลและกลั่นกรอง

ความรู ในลําดับตอไป 

 

 

 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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- 

  

 

 

(ก)                   (ข) 

ภาพที่ 3 คณะกรรมการจัดการความรู รวมดําเนินการการจัดความรูที่ไดมาใหเปนระบบ 

 

- ผลจากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปองคความรูเรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ  

ไดดังน้ี 

1. รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูผูสอน สรุปได 4 รูปแบบ  คือ 

  1.1 ครูผูสอนคนเดียว บูรณาการภายในรายวิชาตนเอง  ตัวอยางเชน รายวิชาภาษาไทย 

ครูผูสอนจะบูรณาการระหวางสาระหลักการใชภาษา  สาระการฟง  ดู  พูด และเขียน โดยสอนหลักการ

เลือกใชถอยคํา  การเรียบเรียงประโยค หลักการสื่อสาร  เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําไปใชสื่อสารในรูปแบบ

ตางๆ ตอที่สาธารณชนได  การบูรณาการเน้ือหาในหนวยการเรียนรูเดียวกันเชนน้ี จะทําใหผูเรียนพัฒนาทักษะ

ทุกดานพรอมๆ กัน และสามารถเสริมสรางทักษะทางภาษาใหดีขึ้น 

1.2 ครผููสอนคนเดียว บูรณาการกับรายวิชาอ่ืนๆ ต้ังแต 2 รายวิชาขึ้นไป ตัวอยาง 

เชน รายวิชาศิลปะ จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนวาดภาพและระบายสี เรื่องความประทับใจในวิชา

ปฏิบัติเอก และใหนักเรียนออกมาพูดสรุปเน้ือหาหนาช้ันเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกลาว เปนการ  บูรณาการ

ระหวางกลุมสาระการเรียนรูวิชาศิลปะ ภาษาไทยและรายวิชาปฏิบัติเอก ทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู  

ตลอดจนสงเสริมผูเรียนใหกลาแสดงออกและมีความคิดสรางสรรค 

1.3 ครผููสอน 2 คน บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน ตัวอยางเชน  

ครูผูสอนรวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู   มีการวางแผนการมอบหมายงานใหกับผูเรียน โดยรายวิชาการจัดการ

เรียนรู ซึ่งสอนเกี่ยวกับวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  พรอมทั้งใหนักศึกษา นําแผนการจัดการเรียนรู ไป

ทดลองสอนในช้ันเรียน โดยกิจกรรมน้ี  มีเน้ือหาที่สัมพันธกับรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ครูผูสอน

จะมอบหมายภาระงานของแตละรายวิชา และรวมกันประเมินผลรายวิชาของตนเอง ซึ่งวิธีการดังกลาวถือเปน

การลดภาระงานของนักศึกษา ลดคาใชจาย และระยะเวลาในการทํางาน  ทําใหนักศึกษาสามารถสรางผลงาน

ใหมีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมากย่ิงขึ้น 

 

1.4 ครผููสอน ต้ังแต 2 คนขึน้ไปบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน 

ตัวอยางเชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพตางๆ  โดยผูสอน จะวางแผนใหผูเรียนได

มีโอกาสฝกประสบการณรวมกัน  เชน   กลุมสาระการเรียนรูวิชาปพาทย  เครื่องสายและคีตศิลปไทย  

นอกจากน้ี ครูผูสอนกลุมสาขาวิชาดุริยางคศิลป ยังมีการวางแผนรวมกันกับผูสอนกลุมสาขาวิชานาฏศิลป ใน

การจัดกิจกรรมรวมกันดวย ทั้งน้ีเพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณจากการฝกซอมและสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดในโอกาสตอไป 

 2. วิธีการสอนแบบบูรณาการ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูผูสอน  สรุปได 6 วิธีการ คือ 

2.1 วิธีการสอนแบบบูรณาการเชิงเน้ือหาสาระ เชน รายวิชาปฏิบัติเอก จะเนนใหผูเรียน มี

ความรูและทักษะในเรื่องจังหวะและทํานองเพลง ตลอดจนบริบทที่เก่ียวของ สงผลใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราว

ตางๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนของผูเรียน ทั้งทางดานทักษะ  สติปญญาและจิตใจ  

สามารถนําความรูและประสบการณไปใชแกไขปญหาดวยตนเองและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน

ในชีวิตประจําวันได  

2.2 วิธีการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู ที่เปนการ 

ผสมผสานวิธีการสอนหรือกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เชน การบูรณาการ โดยใชความแตกตางทางศักยภาพ

ผูเรียนเปนฐาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  พบวาผูเรียนมีความแตกตางทางศักยภาพในการเรียนรู ผูสอนมี

การวิเคราะหผูเรียนกอนการจัดกิจกรรม  จากน้ันจึงแบงกลุมโดยคละผูเรียน โดยใหแตละกลุมประกอบดวย

ผูเรียนที่ปฏิบัติไดและผูเรียนที่ปฏิบัติคอนขางตํ่ากวาเกณฑ  เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสชวยเหลือและแลกเปลี่ยน

ความรูและทักษะระหวางกัน  ทําใหผูเรียนสามารถฝกทักษะใหเกิดความชํานาญและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้น 

2.3 วิธีการสอนแบบบูรณาการ ที่มีการใหความรูและกระบวนการเรียนรูไปพรอมๆ  

กัน  เชน  การมอบหมายงาน  ในรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี  ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนใชสื่อเทคโนโลยีในการ

เรียนการสอน การฝกทักษะ และการทําโครงงาน ซึ่งนักเรียนจะตองลงมือดําเนินการเองทั้งหมด เชน 

การศึกษาคนควาความรู ลําดับขั้นตอนในการแสวงหาความรู การบันทึกวีดีทัศน การฝกปฏิบัติ เปนตน ซึ่ง

กระบวนการมอบหมายงานรูปแบบดังกลาว  ผูเรียนจะไดประโยชนจากสื่อที่ไดลงมือทําจริงทุกขั้นตอน  สงผล

ใหผูเรียนรูจักวิธีการบริหารจัดการองคความรูไดอยางหลากหลาย  

  2.4 วิธีการสอนแบบบูรณาการที่ใหความรูควบคูกับการปฏิบัติ เชน การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในภาควิชาดุริยางคศิลป ซึ่งประกอบดวยสาขาวิชาปพาทย  เครื่องสายและคีตศิลป ครูผูสอนแตละ

รายวิชา จะอธิบายความรูและทักษะการปฏิบัติในสาขาวิชาของตนเอง หลังจากน้ันใหนักเรียนฝกปฏิบัติและ

เรียนรูรวมกัน เปนการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติ โดยเนนการปฏิบัติจริงควบคูไปพรอมๆ กับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ในเน้ือหาของตนเองไดอยางลึกซึ้งมากย่ิงขึ้น 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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(ก)                   (ข) 

ภาพที่ 3 คณะกรรมการจัดการความรู รวมดําเนินการการจัดความรูที่ไดมาใหเปนระบบ 

 

- ผลจากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปองคความรูเรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ  

ไดดังน้ี 

1. รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูผูสอน สรุปได 4 รูปแบบ  คือ 

  1.1 ครูผูสอนคนเดียว บูรณาการภายในรายวิชาตนเอง  ตัวอยางเชน รายวิชาภาษาไทย 

ครูผูสอนจะบูรณาการระหวางสาระหลักการใชภาษา  สาระการฟง  ดู  พูด และเขียน โดยสอนหลักการ

เลือกใชถอยคํา  การเรียบเรียงประโยค หลักการสื่อสาร  เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําไปใชสื่อสารในรูปแบบ

ตางๆ ตอที่สาธารณชนได  การบูรณาการเน้ือหาในหนวยการเรียนรูเดียวกันเชนน้ี จะทําใหผูเรียนพัฒนาทักษะ

ทุกดานพรอมๆ กัน และสามารถเสริมสรางทักษะทางภาษาใหดีขึ้น 

1.2 ครผููสอนคนเดียว บูรณาการกับรายวิชาอ่ืนๆ ต้ังแต 2 รายวิชาขึ้นไป ตัวอยาง 

เชน รายวิชาศิลปะ จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนวาดภาพและระบายสี เรื่องความประทับใจในวิชา

ปฏิบัติเอก และใหนักเรียนออกมาพูดสรุปเน้ือหาหนาช้ันเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกลาว เปนการ  บูรณาการ

ระหวางกลุมสาระการเรียนรูวิชาศิลปะ ภาษาไทยและรายวิชาปฏิบัติเอก ทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู  

ตลอดจนสงเสริมผูเรียนใหกลาแสดงออกและมีความคิดสรางสรรค 

1.3 ครผููสอน 2 คน บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน ตัวอยางเชน  

ครูผูสอนรวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู   มีการวางแผนการมอบหมายงานใหกับผูเรียน โดยรายวิชาการจัดการ

เรียนรู ซึ่งสอนเกี่ยวกับวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  พรอมทั้งใหนักศึกษา นําแผนการจัดการเรียนรู ไป

ทดลองสอนในช้ันเรียน โดยกิจกรรมน้ี  มีเน้ือหาที่สัมพันธกับรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ครูผูสอน

จะมอบหมายภาระงานของแตละรายวิชา และรวมกันประเมินผลรายวิชาของตนเอง ซึ่งวิธีการดังกลาวถือเปน

การลดภาระงานของนักศึกษา ลดคาใชจาย และระยะเวลาในการทํางาน  ทําใหนักศึกษาสามารถสรางผลงาน

ใหมีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมากย่ิงขึ้น 

 

1.4 ครผููสอน ต้ังแต 2 คนขึน้ไปบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน 

ตัวอยางเชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพตางๆ  โดยผูสอน จะวางแผนใหผูเรียนได

มีโอกาสฝกประสบการณรวมกัน  เชน   กลุมสาระการเรียนรูวิชาปพาทย  เครื่องสายและคีตศิลปไทย  

นอกจากน้ี ครูผูสอนกลุมสาขาวิชาดุริยางคศิลป ยังมีการวางแผนรวมกันกับผูสอนกลุมสาขาวิชานาฏศิลป ใน

การจัดกิจกรรมรวมกันดวย ทั้งน้ีเพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณจากการฝกซอมและสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดในโอกาสตอไป 

 2. วิธีการสอนแบบบูรณาการ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูผูสอน  สรุปได 6 วิธีการ คือ 

2.1 วิธีการสอนแบบบูรณาการเชิงเน้ือหาสาระ เชน รายวิชาปฏิบัติเอก จะเนนใหผูเรียน มี

ความรูและทักษะในเรื่องจังหวะและทํานองเพลง ตลอดจนบริบทที่เก่ียวของ สงผลใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราว

ตางๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนของผูเรียน ทั้งทางดานทักษะ  สติปญญาและจิตใจ  

สามารถนําความรูและประสบการณไปใชแกไขปญหาดวยตนเองและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน

ในชีวิตประจําวันได  

2.2 วิธีการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู ที่เปนการ 

ผสมผสานวิธีการสอนหรือกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เชน การบูรณาการ โดยใชความแตกตางทางศักยภาพ

ผูเรียนเปนฐาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  พบวาผูเรียนมีความแตกตางทางศักยภาพในการเรียนรู ผูสอนมี

การวิเคราะหผูเรียนกอนการจัดกิจกรรม  จากน้ันจึงแบงกลุมโดยคละผูเรียน โดยใหแตละกลุมประกอบดวย

ผูเรียนที่ปฏิบัติไดและผูเรียนที่ปฏิบัติคอนขางตํ่ากวาเกณฑ  เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสชวยเหลือและแลกเปลี่ยน

ความรูและทักษะระหวางกัน  ทําใหผูเรียนสามารถฝกทักษะใหเกิดความชํานาญและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้น 

2.3 วิธีการสอนแบบบูรณาการ ที่มีการใหความรูและกระบวนการเรียนรูไปพรอมๆ  

กัน  เชน  การมอบหมายงาน  ในรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี  ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนใชสื่อเทคโนโลยีในการ

เรียนการสอน การฝกทักษะ และการทําโครงงาน ซึ่งนักเรียนจะตองลงมือดําเนินการเองทั้งหมด เชน 

การศึกษาคนควาความรู ลําดับขั้นตอนในการแสวงหาความรู การบันทึกวีดีทัศน การฝกปฏิบัติ เปนตน ซึ่ง

กระบวนการมอบหมายงานรูปแบบดังกลาว  ผูเรียนจะไดประโยชนจากสื่อที่ไดลงมือทําจริงทุกขั้นตอน  สงผล

ใหผูเรียนรูจักวิธีการบริหารจัดการองคความรูไดอยางหลากหลาย  

  2.4 วิธีการสอนแบบบูรณาการที่ใหความรูควบคูกับการปฏิบัติ เชน การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในภาควิชาดุริยางคศิลป ซึ่งประกอบดวยสาขาวิชาปพาทย  เครื่องสายและคีตศิลป ครูผูสอนแตละ

รายวิชา จะอธิบายความรูและทักษะการปฏิบัติในสาขาวิชาของตนเอง หลังจากน้ันใหนักเรียนฝกปฏิบัติและ

เรียนรูรวมกัน เปนการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติ โดยเนนการปฏิบัติจริงควบคูไปพรอมๆ กับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ในเน้ือหาของตนเองไดอยางลึกซึ้งมากย่ิงขึ้น 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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  2.5 วิธีการสอนแบบบูรณาการความรูและคุณธรรม สอนบูรณาการเรื่องโดยการสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม มารยาท การมีนํ้าใจตอครู รุนพ่ี รุนนองและเพ่ือน ความสะอาด ความสามัคคี ความ

รับผิดชอบตอหนาที่ การมีวินัย การเสียสละ ซึ่งวิธีการปฏิบัติเหลาน้ี เปนการปฏิบัติตนตามระเบียบที่ดีงามของ

สังคมอันเปนแนวทางที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามเจตนารมณของวิทยาลัยฯ 

  2.6 วิธีการสอนแบบบูรณาการความรูกับชีวิตประจําวัน เชน การมอบหมายงาน โดยให

ผูเรียนไดสงงาน ผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อีเมล เฟสบุค  ไลน  เปนตน  ซึ่งเปนการใชสื่อเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย สอดคลองกับวัยและความตองการของผูเรียนไดเปนอยางดี และชวยสรางความกระตือรือรนในการ

เรียนใหกับผูเรียนมากย่ิงขึ้น 

 

 4. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  (ตรงกับขั้นตอนที่ 4   การประมวลและกลัน่กรองความรู : 

Knowledge  Codification  and  Refinement)  โดยดําเนินการดังน้ี 

 - คณะกรรมการจัดการความรูดานการเรียนการสอน  ไดนําองคความรูที่จัดระบบอยางเปนหมวดหมู

แลว มาปรับปรุงภาษาใหเปนภาษาวิชาการ มีการตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา ความถูกตองของ

การพิมพ   รวมทั้งตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาสาระอีกครั้งหน่ึง โดยคณะกรรมการจัดการความรูของ

วิทยาลัยฯ และคณะกรรมการจัดการความรู ดานการเรียนการสอนกอนจัดทําเปนคูมือสําหรับเผยแพรให

บุคลากรในองคกร 

 

 

 

 

 
(ก)                                                     (ข) 

ภาพที่ 4 คณะกรรมการจัดการความรู ดําเนินการประมวลและกลั่นกรองความรู 

 

5. การทดลองนําไปใช  (ตรงกับขั้นตอนที่ 5  การเขาถึงความรู :  (Knowledge  Access)  ได

ดําเนินการดังน้ี  

 - คณะกรรมการจัดการความรู ไดจัดทําเอกสารเปนรูปเลม มอบใหแกบุคลากรของวิทยาลัย เพ่ือให

บุคลากรไดนําองคความรูไปทดลองใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยดําเนินการ ดังน้ี 

 

 

 

1. จัดทําคูมือเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือใหบุคลากรไดนําองคความรูไปใช 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเลือกใชรูปแบบหรือวิธีการที่ตนเองสนใจ (โดยใหบันทึกลงในแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูหรือ มคอ.3)  ทั้งน้ีวิทยาลัยฯ กําหนดให บุคลากรที่มีความสนใจนําไปใช จะตองแจงให

คณะกรรมการจัดการความรู ดานการเรียนการสอนทราบดวย  เพ่ือจะไดติดตามและประเมินผลการนําไปใช      

2. เผยแพรทางเว็บไซต และการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 

3. นําเสนอองคความรูเรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการตอที่ประชุมครู -  

อาจารยประจําเดือน       

  4. มีการติดตามและประเมินผลการนําองคความรู เรื่องเทคนิคการสอนแบบ  บูรณาการ ไป

ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บขอมูล  คือแบบประเมินความพึงพอใจในการใช 

องคความรู เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ  ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับมาก (4.16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ก)                                                    (ข) 
 

 

ภาพที่ 5 ตัวอยางคูมือ “เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ” 

สําหรับเผยแพรครู - อาจารย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ีเพ่ือนําไปทดลองใช 

 

 
 

 

 

 

(ก)                                           (ข) 
 

ภาพที่ 6 การนําเผยแพรองคความรู ตอทีป่ระชุมครู – อาจารยประจําเดือน 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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  2.5 วิธีการสอนแบบบูรณาการความรูและคุณธรรม สอนบูรณาการเรื่องโดยการสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม มารยาท การมีนํ้าใจตอครู รุนพ่ี รุนนองและเพ่ือน ความสะอาด ความสามัคคี ความ

รับผิดชอบตอหนาที่ การมีวินัย การเสียสละ ซึ่งวิธีการปฏิบัติเหลาน้ี เปนการปฏิบัติตนตามระเบียบที่ดีงามของ

สังคมอันเปนแนวทางที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามเจตนารมณของวิทยาลัยฯ 

  2.6 วิธีการสอนแบบบูรณาการความรูกับชีวิตประจําวัน เชน การมอบหมายงาน โดยให

ผูเรียนไดสงงาน ผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อีเมล เฟสบุค  ไลน  เปนตน  ซึ่งเปนการใชสื่อเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย สอดคลองกับวัยและความตองการของผูเรียนไดเปนอยางดี และชวยสรางความกระตือรือรนในการ

เรียนใหกับผูเรียนมากย่ิงขึ้น 

 

 4. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  (ตรงกับขั้นตอนที่ 4   การประมวลและกลัน่กรองความรู : 

Knowledge  Codification  and  Refinement)  โดยดําเนินการดังน้ี 

 - คณะกรรมการจัดการความรูดานการเรียนการสอน  ไดนําองคความรูที่จัดระบบอยางเปนหมวดหมู

แลว มาปรับปรุงภาษาใหเปนภาษาวิชาการ มีการตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา ความถูกตองของ

การพิมพ   รวมทั้งตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาสาระอีกครั้งหน่ึง โดยคณะกรรมการจัดการความรูของ

วิทยาลัยฯ และคณะกรรมการจัดการความรู ดานการเรียนการสอนกอนจัดทําเปนคูมือสําหรับเผยแพรให

บุคลากรในองคกร 

 

 

 

 

 
(ก)                                                     (ข) 

ภาพที่ 4 คณะกรรมการจัดการความรู ดําเนินการประมวลและกลั่นกรองความรู 

 

5. การทดลองนําไปใช  (ตรงกับขั้นตอนที่ 5  การเขาถึงความรู :  (Knowledge  Access)  ได

ดําเนินการดังน้ี  

 - คณะกรรมการจัดการความรู ไดจัดทําเอกสารเปนรูปเลม มอบใหแกบุคลากรของวิทยาลัย เพ่ือให

บุคลากรไดนําองคความรูไปทดลองใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยดําเนินการ ดังน้ี 

 

 

 

1. จัดทําคูมือเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือใหบุคลากรไดนําองคความรูไปใช 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเลือกใชรูปแบบหรือวิธีการที่ตนเองสนใจ (โดยใหบันทึกลงในแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูหรือ มคอ.3)  ทั้งน้ีวิทยาลัยฯ กําหนดให บุคลากรที่มีความสนใจนําไปใช จะตองแจงให

คณะกรรมการจัดการความรู ดานการเรียนการสอนทราบดวย  เพ่ือจะไดติดตามและประเมินผลการนําไปใช      

2. เผยแพรทางเว็บไซต และการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 

3. นําเสนอองคความรูเรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการตอที่ประชุมครู -  

อาจารยประจําเดือน       

  4. มีการติดตามและประเมินผลการนําองคความรู เรื่องเทคนิคการสอนแบบ  บูรณาการ ไป

ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บขอมูล  คือแบบประเมินความพึงพอใจในการใช 

องคความรู เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ  ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับมาก (4.16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ก)                                                    (ข) 
 

 

ภาพที่ 5 ตัวอยางคูมือ “เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ” 

สําหรับเผยแพรครู - อาจารย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ีเพ่ือนําไปทดลองใช 

 

 
 

 

 

 

(ก)                                           (ข) 
 

ภาพที่ 6 การนําเผยแพรองคความรู ตอทีป่ระชุมครู – อาจารยประจําเดือน 
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(ก)                                                   (ข) 

ภาพที่ 7 การเผยแพรองคความรูเรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ ทางเว็บไซต 

 

 6. การติดตามและประเมินผล  (ตรงกับขั้นตอนที่ 6  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  :   

(Knowledge  Sharing )  ไดดําเนินการดังน้ี 

   - คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู  โดยกําหนดจัด “วันจัดการความรู

หรือ KM Day ”  เพ่ือเปนเวทีในการแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น หรือประสบการณระหวาง

ครูผูสอน ที่ไดนําองคความรูเรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ ไปประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพ่ือเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือซักถามขอสงสัย โดยคณะกรรมการฯ เปนผูตอบขอสงสัย หรือให

ครูผูสอนทานอ่ืนๆที่ไมไดเปนคณะกรรมการฯ เสนอรูปแบบและวิธีการการสอนแบบบูรณาการที่ตนเองใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ประสบผลสําเร็จเพ่ิมเติม นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดรวบรวมไว  โดย

คณะกรรมการนําขอมูลที่ไดรับมาจัดรวบรวมเปนระบบและเผยแพรตอไป  

-  แลกเปลี่ยนเรียนรูทาง  webblog /   facebook / line 

-  สงเสริมใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู นําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน  โดยมีติดตามและประเมินผลการนําไปใชดวย      

 -  มีการสํารวจความพึงพอใจของครูที่เขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือ การจัดกิจกรรม 

“วันจัดการความรูหรือ KM Day”  เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ  ปรากฏผลในระดับความพึงพอใจใน

ระดับมาก (4.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ก)             (ข) 

ภาพที่ 8  การดําเนินการจัดกิจกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  ( KM Day ) 

 

 7. แนวปฏิบัติที่ดี  (ตรงกับขัน้ตอนที่ 7  การเรียนรู : Learning) ดําเนินการดังน้ี  

 - คร ู– อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกๆ กลุมสาระการเรียนรู นําองคความรู เรื่องเทคนิคการ

สอนแบบบูรณาการ ไปใชในการจัดการเรียนการสอน  โดยคณะกรรมการคอยติดตามและประเมินผลการนํา

ความรูที่ไดไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  

เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล คือแบบประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนและแบบสังเกตพฤติกรรม

ผูเรียน 

 

ผลการดําเนินการ 

 จากการดําเนินการเรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ  สรุปผลไดดังน้ี 

1. ไดดําเนินการรวบรวมองคความรูเรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ  ของบุคลากรภายใน

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ 4 รูปแบบ และวิธีการสอนแบบ

บูรณาการ 6 วิธี ดังน้ี 

 1.1 รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ  สรุปได 4 รูปแบบ คอื 

   - ครูผูสอนคนเดียว บูรณาการภายในรายวิชาตนเอง   

- ครผููสอนคนเดียว  บูรณาการกับรายวิชาอ่ืนๆ  ต้ังแต 2 รายวิชาขึ้นไป  

- ครผููสอน 2 คน บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน  

- ครผููสอน ต้ังแต 2 คนขึ้นไป บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน 

  1.2 วิธีการสอนแบบบูรณาการ  สรุปได 6 วิธีการ คือ 

- วิธีการสอนแบบบูรณาการเชิงเน้ือหาสาระ  

- วิธีการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู ที่เปน 

การผสมผสานวิธีการสอนหรือกิจกรรมในรูปแบบตางๆ  

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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(ก)                                                   (ข) 

ภาพที่ 7 การเผยแพรองคความรูเรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ ทางเว็บไซต 

 

 6. การติดตามและประเมินผล  (ตรงกับขั้นตอนที่ 6  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  :   

(Knowledge  Sharing )  ไดดําเนินการดังน้ี 

   - คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู  โดยกําหนดจัด “วันจัดการความรู

หรือ KM Day ”  เพ่ือเปนเวทีในการแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น หรือประสบการณระหวาง

ครูผูสอน ที่ไดนําองคความรูเรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ ไปประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพ่ือเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือซักถามขอสงสัย โดยคณะกรรมการฯ เปนผูตอบขอสงสัย หรือให

ครูผูสอนทานอ่ืนๆที่ไมไดเปนคณะกรรมการฯ เสนอรูปแบบและวิธีการการสอนแบบบูรณาการที่ตนเองใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ประสบผลสําเร็จเพ่ิมเติม นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดรวบรวมไว  โดย

คณะกรรมการนําขอมูลที่ไดรับมาจัดรวบรวมเปนระบบและเผยแพรตอไป  

-  แลกเปลี่ยนเรียนรูทาง  webblog /   facebook / line 

-  สงเสริมใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู นําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน  โดยมีติดตามและประเมินผลการนําไปใชดวย      

 -  มีการสํารวจความพึงพอใจของครูที่เขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือ การจัดกิจกรรม 

“วันจัดการความรูหรือ KM Day”  เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ  ปรากฏผลในระดับความพึงพอใจใน

ระดับมาก (4.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ก)             (ข) 

ภาพที่ 8  การดําเนินการจัดกิจกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  ( KM Day ) 

 

 7. แนวปฏิบัติที่ดี  (ตรงกับขัน้ตอนที่ 7  การเรียนรู : Learning) ดําเนินการดังน้ี  

 - คร ู– อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกๆ กลุมสาระการเรียนรู นําองคความรู เรื่องเทคนิคการ

สอนแบบบูรณาการ ไปใชในการจัดการเรียนการสอน  โดยคณะกรรมการคอยติดตามและประเมินผลการนํา

ความรูที่ไดไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  

เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล คือแบบประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนและแบบสังเกตพฤติกรรม

ผูเรียน 

 

ผลการดําเนินการ 

 จากการดําเนินการเรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ  สรุปผลไดดังน้ี 

1. ไดดําเนินการรวบรวมองคความรูเรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ  ของบุคลากรภายใน

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ 4 รูปแบบ และวิธีการสอนแบบ

บูรณาการ 6 วิธี ดังน้ี 

 1.1 รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ  สรุปได 4 รูปแบบ คอื 

   - ครูผูสอนคนเดียว บูรณาการภายในรายวิชาตนเอง   

- ครผููสอนคนเดียว  บูรณาการกับรายวิชาอ่ืนๆ  ต้ังแต 2 รายวิชาขึ้นไป  

- ครผููสอน 2 คน บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน  

- ครผููสอน ต้ังแต 2 คนขึ้นไป บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน 

  1.2 วิธีการสอนแบบบูรณาการ  สรุปได 6 วิธีการ คือ 

- วิธีการสอนแบบบูรณาการเชิงเน้ือหาสาระ  

- วิธีการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู ที่เปน 

การผสมผสานวิธีการสอนหรือกิจกรรมในรูปแบบตางๆ  

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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- วิธีการสอนแบบบูรณาการที่มีการใหความรูและกระบวนการเรียนรู  

ไปพรอมๆ กัน 

   - วิธีการสอนแบบบูรณาการที่ใหความรูควบคูกับการปฏิบัติ  

   - วิธีการสอนแบบบูรณาการความรูและคุณธรรม   

   - วิธีการสอนแบบบูรณาการความรูกับชีวิตประจําวัน  

 2. บุคลากร ไดนําองคความรูไปประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยพบวา

ครูผูสอนไดนําเทคนิคการสอนแบบบูรณาการไปใช โดยบันทึกในรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ในแผนการจัดการเรียนรูและ มคอ.3 การมอบหมายงานในรูปแบบของโครงงาน การสรางสรรคผลงานใหมๆ 

ของผูเรียน ซึ่งครูผูสอนมีความพึงพอใจตอเทคนิคการสอนแบบบูรณาการเปนอยางมาก จากการใชองคความรู

เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอน พบวาเทคนิคการสอน

แบบบูรณาการมีประโยชนตอการเรียนการสอน ในระดับ 4.27 และเทคนิคการสอนแบบบูรณาการชวยพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในระดับ 4.18  สงผลใหผูเรียน เกิดการเรียนรู ครบทั้ง 3 ดาน คือดานพุทธิพิสัย ดาน

จิตพิสัย และดานทักษะพิสัย ทําใหมีความรู ความเขาใจในสาระของเรื่องตางๆ มากขึ้น รวมทั้งไดเรียนรูเน้ือหา

อยางเช่ือมโยงสัมพันธกัน จากการสัมภาษณครูผูสอนพบวาผูเรียนมีพัฒนาการดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

และมีพฤติกรรมทางการเรียนรูมากขึ้นกวาเดิม เชน มาเรียนอยางสม่ําเสมอ  รับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมายดีขึ้น มีความสนใจตอการเรียนรูมากขึ้น เปนตน 

 ผลของการดําเนินการ ที่ปรากฏผลอยางเดนชัด หลังจากที่ครูผูสอนนําไปองคความรู เรื่องเทคนิคการ

สอนแบบบูรณาการ ประยุกตใชในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน คือผลงานของผูเรียน ซึ่งผูเรียนจะไดรับ

ประสบการณการเรียนรู ตามความสนใจ ความสามารถ โดยการเช่ือมโยงเน้ือหาสาระของศาสตรตางๆ ที่

เก่ียวของสัมพันธกัน ทําใหผูเรียนสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณที่ไดรับจากการเรียนรูไปสราง

งาน สามารถแกไขปญหาตางๆ และนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันของตนเอง ตัวอยางเชน  การจัดกิจกรรม

ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสที่ทรงเจริญ

พระขนมายุครบ 60        พระชันษา 2 เมษายน 2558  ซึ่งกําหนดจัดงานในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ 

หอประชุมอาคารอเนกประสงค  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ผลการดําเนินการสวนหน่ึงมาจากการเรียนการสอน

ของครูผูสอน ซึ่งใชเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ เน่ืองจากผูเรียนตองมีกระบวนเช่ือมโยงความรูในหลายๆ 

สาขาวิชา จึงสามารถดําเนินการไดเปนที่เรียบรอย ตามวัตถุประสงคของการจัดงานดังกลาว   
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- วิธีการสอนแบบบูรณาการที่มีการใหความรูและกระบวนการเรียนรู  

ไปพรอมๆ กัน 

   - วิธีการสอนแบบบูรณาการที่ใหความรูควบคูกับการปฏิบัติ  

   - วิธีการสอนแบบบูรณาการความรูและคุณธรรม   

   - วิธีการสอนแบบบูรณาการความรูกับชีวิตประจําวัน  

 2. บุคลากร ไดนําองคความรูไปประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยพบวา

ครูผูสอนไดนําเทคนิคการสอนแบบบูรณาการไปใช โดยบันทึกในรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ในแผนการจัดการเรียนรูและ มคอ.3 การมอบหมายงานในรูปแบบของโครงงาน การสรางสรรคผลงานใหมๆ 

ของผูเรียน ซึ่งครูผูสอนมีความพึงพอใจตอเทคนิคการสอนแบบบูรณาการเปนอยางมาก จากการใชองคความรู

เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอน พบวาเทคนิคการสอน

แบบบูรณาการมีประโยชนตอการเรียนการสอน ในระดับ 4.27 และเทคนิคการสอนแบบบูรณาการชวยพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในระดับ 4.18  สงผลใหผูเรียน เกิดการเรียนรู ครบทั้ง 3 ดาน คือดานพุทธิพิสัย ดาน

จิตพิสัย และดานทักษะพิสัย ทําใหมีความรู ความเขาใจในสาระของเรื่องตางๆ มากขึ้น รวมทั้งไดเรียนรูเน้ือหา

อยางเช่ือมโยงสัมพันธกัน จากการสัมภาษณครูผูสอนพบวาผูเรียนมีพัฒนาการดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

และมีพฤติกรรมทางการเรียนรูมากขึ้นกวาเดิม เชน มาเรียนอยางสม่ําเสมอ  รับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมายดีขึ้น มีความสนใจตอการเรียนรูมากขึ้น เปนตน 

 ผลของการดําเนินการ ที่ปรากฏผลอยางเดนชัด หลังจากที่ครูผูสอนนําไปองคความรู เรื่องเทคนิคการ

สอนแบบบูรณาการ ประยุกตใชในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน คือผลงานของผูเรียน ซึ่งผูเรียนจะไดรับ

ประสบการณการเรียนรู ตามความสนใจ ความสามารถ โดยการเช่ือมโยงเน้ือหาสาระของศาสตรตางๆ ที่

เก่ียวของสัมพันธกัน ทําใหผูเรียนสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณที่ไดรับจากการเรียนรูไปสราง

งาน สามารถแกไขปญหาตางๆ และนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันของตนเอง ตัวอยางเชน  การจัดกิจกรรม

ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสที่ทรงเจริญ

พระขนมายุครบ 60        พระชันษา 2 เมษายน 2558  ซึ่งกําหนดจัดงานในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ 

หอประชุมอาคารอเนกประสงค  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ผลการดําเนินการสวนหน่ึงมาจากการเรียนการสอน

ของครูผูสอน ซึ่งใชเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ เน่ืองจากผูเรียนตองมีกระบวนเช่ือมโยงความรูในหลายๆ 

สาขาวิชา จึงสามารถดําเนินการไดเปนที่เรียบรอย ตามวัตถุประสงคของการจัดงานดังกลาว   
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อภิปรายผล 

การดําเนินการจัดการความรู ดานการเรียนการสอน เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ ของ

บุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ซึ่งไดดําเนินการตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน ของ ก.พ.ร. พบวาสามารถ

รวบรวมองคความรูเก่ียวกับเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ ได 4 รูปแบบและ 6 วิธีการ   ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่

ดีสําหรับบุคลากรในวิทยาลัย ไดนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน  โดยผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนหลังจากครูผูสอนใชเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ  เชน  การจัดกิจกรรมวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ผูเรียนสามารถบูรณาการความรูตางๆที่ไดรับไปประยุกตใชนําเสนอความสําคัญของวัน

ภาษาไทยได ทั้งรูปแบบการจัดนิทรรศการ  การกลาวสุนทรพจน  การประกวดคําขวัญ  เปนการบูรณาการ

ทักษะตางๆของวิชาภาษาไทย ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบครูผูสอนคนเดียว บูรณาการภายในรายวิชาตนเอง  

กิจกรรมเสนอผลงานดานการบรรเลงและการขับรองดนตรีสากล  ผูเรียนสามารถนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ

ประวัติความเปนมาเก่ียวกับเพลง ผูแตง ยุคสมัยและลักษณะโครงสรางของเพลง ซึ่งผูเรียน มีความสามารถใน

เรียบเรียงการใชภาษา ซึ่งเกี่ยวของกับวิชาภาษาไทยและวิชาประวัติศาสตร ทั้งการศึกษาคนควา การเขียนและ

การพูด บรรยายใหความรูกอนการบรรเลงและการขับรอง สอดคลองกับรูปแบบครูผูสอนคนเดียว บูรณาการ

กับรายวิชาอ่ืนๆ ต้ังแต 2 รายวิชาขึ้นไป  กิจกรรมดนตรีวิถีพุทธ  เปนการบรรเลงดนตรีไทย ประกอบพิธีการ

ทําบุญในวันพระ   ผูสอนในกลุมสาระวิชาปพาทย ใหผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับทักษะการบรรเลงเพลงตางๆ ที่

เกี่ยวของ โดยที่ผูสอนในกลุมสาระวิชาสังคมศึกษา ใหความรูเก่ียวกับประวัติความเปนและความสําคัญของวัน

พระ เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจ จะสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง สอดคลองกับ

รูปแบบ ครูผูสอน 2 คน บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ผูเรียนสามารถเปนผูนําในการจัดกิจกรรมตางๆไดเปนอยางดี 

เพราะผูเรียนสามารถบูรณาการและเช่ือมโยงความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องราวที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เชน วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ผูเรียนสามารถเรียบเรียงคํากลาว

รายงาน คําอธิบายชุดแสดง และเปนพิธีกรดําเนินรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  วิชาศิลปะ ผูเรียนมี

ความรูในการออกแบบปายนิทรรศการ ตกแตงเวที ตกแตงสถานที่ วิชาสังคมศึกษา ผูเรียนสามารถคนควา

ความรูเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ พระราชนิพนธของพระองค วิชาดนตรีและ

นาฏศิลป  ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการบรรเลง ขับรองและการแสดงที่เกี่ยวของกับพระองคได รายวิชา

ออกแบบฉากและเวที ผูเรียน สามารถออกแบบฉากตางๆ ของการแสดงได  ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบครูผูสอน 

ต้ังแต 2 คนขึ้นไป บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน  รายวิชาปฏิบัติวิชาชีพดานดนตรีและนาฏศิลป 

นอกจากจะใหไดเรียนรูและฝกทักษะแลว ยังมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูประวัติความเปนมาและบริบทที่

เกี่ยวของ  สอดคลองกับวิธีการสอนแบบบูรณาการเชิงเน้ือหาสาระ วิชาคณิตศาสตร ใชความแตกตางทาง

ศักยภาพผูเรียนเปนฐาน ในการกิจกรรมการเรียนรู  ผูสอนมีการวิเคราะหผูเรียนและแบงกลุมโดยคละผูเรียน 

เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสชวยเหลือและแลกเปลี่ยนความรูและทักษะระหวางกัน  สอดคลองกับวิธีการแบบ

บูรณาการเชิงวิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู  วิชาวิทยาศาสตร การมอบหมายงานสงเสริมใหผูเรียนใชสื่อ

เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน การฝกทักษะ และการทําโครงงาน ซึ่งนักเรียนจะตองลงมือดําเนินการเอง

ทั้งหมด   สอดคลองกับวิธีการสอนแบบบูรณาการที่มีการใหความรูและกระบวนการเรียนรูไปพรอมๆ กัน   

การไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด “โรงเรียนรักษาศีลหา” ของสถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี มาจากผล

การประเมินการดําเนินกิจกรรม เอกสาร และหลักฐานตางๆ ที่ครูและนักเรียนรวมกันดําเนินกิจกรรมดานการ

เรียนการสอน สอดคลองกับวิธีการสอนแบบบูรณาการความรูและคุณธรรม  นอกจากน้ัน รายวิชาตางๆ พบวา   

มีการมอบหมายใหผูเรียน ไดสงงาน ผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อีเมล เฟสบุค  ไลน  เปนการใชสื่อ

เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและสอดคลองกับวัยและความตองการของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับวิธีการแบบบูรณาการ

ใหความรูควบคูกับการปฏิบัติและวิธีการแบบบูรณาการความรูกับชีวิตประจําวัน เปนตน 

จะเห็นไดวา การใชรูปแบบและวิธีการสอนแบบบูรณาการดังกลาว ทําใหผูเรียนมีความ    พึงพอใจตอ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางเรียนสูงขึ้นและมีพฤติกรรมทางการเรียนดีขึ้น  

สอดคลองกับผลการวิจัยของวิทยาลัยราชพฤกษ   เรื่องผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ปการศึกษา 2553 ซึ่ง

พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการสูงขึ้น และผูมีสวนเก่ียวของมีความ

พึงพอใจในระดับมาก 

 สรุปไดวาการจัดการความรู เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ เปนเครื่องมือที่มีความ สําคัญเปน
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อภิปรายผล 

การดําเนินการจัดการความรู ดานการเรียนการสอน เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ ของ

บุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ซึ่งไดดําเนินการตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน ของ ก.พ.ร. พบวาสามารถ

รวบรวมองคความรูเก่ียวกับเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ ได 4 รูปแบบและ 6 วิธีการ   ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่

ดีสําหรับบุคลากรในวิทยาลัย ไดนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน  โดยผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนหลังจากครูผูสอนใชเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ  เชน  การจัดกิจกรรมวัน

ภาษาไทยแหงชาติ ผูเรียนสามารถบูรณาการความรูตางๆที่ไดรับไปประยุกตใชนําเสนอความสําคัญของวัน

ภาษาไทยได ทั้งรูปแบบการจัดนิทรรศการ  การกลาวสุนทรพจน  การประกวดคําขวัญ  เปนการบูรณาการ

ทักษะตางๆของวิชาภาษาไทย ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบครูผูสอนคนเดียว บูรณาการภายในรายวิชาตนเอง  

กิจกรรมเสนอผลงานดานการบรรเลงและการขับรองดนตรีสากล  ผูเรียนสามารถนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ

ประวัติความเปนมาเก่ียวกับเพลง ผูแตง ยุคสมัยและลักษณะโครงสรางของเพลง ซึ่งผูเรียน มีความสามารถใน

เรียบเรียงการใชภาษา ซึ่งเกี่ยวของกับวิชาภาษาไทยและวิชาประวัติศาสตร ทั้งการศึกษาคนควา การเขียนและ

การพูด บรรยายใหความรูกอนการบรรเลงและการขับรอง สอดคลองกับรูปแบบครูผูสอนคนเดียว บูรณาการ

กับรายวิชาอ่ืนๆ ต้ังแต 2 รายวิชาขึ้นไป  กิจกรรมดนตรีวิถีพุทธ  เปนการบรรเลงดนตรีไทย ประกอบพิธีการ

ทําบุญในวันพระ   ผูสอนในกลุมสาระวิชาปพาทย ใหผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับทักษะการบรรเลงเพลงตางๆ ที่

เกี่ยวของ โดยที่ผูสอนในกลุมสาระวิชาสังคมศึกษา ใหความรูเก่ียวกับประวัติความเปนและความสําคัญของวัน

พระ เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจ จะสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง สอดคลองกับ

รูปแบบ ครูผูสอน 2 คน บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ผูเรียนสามารถเปนผูนําในการจัดกิจกรรมตางๆไดเปนอยางดี 

เพราะผูเรียนสามารถบูรณาการและเช่ือมโยงความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องราวที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เชน วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ผูเรียนสามารถเรียบเรียงคํากลาว

รายงาน คําอธิบายชุดแสดง และเปนพิธีกรดําเนินรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  วิชาศิลปะ ผูเรียนมี

ความรูในการออกแบบปายนิทรรศการ ตกแตงเวที ตกแตงสถานที่ วิชาสังคมศึกษา ผูเรียนสามารถคนควา

ความรูเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ พระราชนิพนธของพระองค วิชาดนตรีและ

นาฏศิลป  ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการบรรเลง ขับรองและการแสดงที่เกี่ยวของกับพระองคได รายวิชา

ออกแบบฉากและเวที ผูเรียน สามารถออกแบบฉากตางๆ ของการแสดงได  ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบครูผูสอน 

ต้ังแต 2 คนขึ้นไป บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน  รายวิชาปฏิบัติวิชาชีพดานดนตรีและนาฏศิลป 

นอกจากจะใหไดเรียนรูและฝกทักษะแลว ยังมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูประวัติความเปนมาและบริบทที่

เกี่ยวของ  สอดคลองกับวิธีการสอนแบบบูรณาการเชิงเน้ือหาสาระ วิชาคณิตศาสตร ใชความแตกตางทาง

ศักยภาพผูเรียนเปนฐาน ในการกิจกรรมการเรียนรู  ผูสอนมีการวิเคราะหผูเรียนและแบงกลุมโดยคละผูเรียน 

เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสชวยเหลือและแลกเปลี่ยนความรูและทักษะระหวางกัน  สอดคลองกับวิธีการแบบ

บูรณาการเชิงวิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู  วิชาวิทยาศาสตร การมอบหมายงานสงเสริมใหผูเรียนใชสื่อ

เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน การฝกทักษะ และการทําโครงงาน ซึ่งนักเรียนจะตองลงมือดําเนินการเอง

ทั้งหมด   สอดคลองกับวิธีการสอนแบบบูรณาการที่มีการใหความรูและกระบวนการเรียนรูไปพรอมๆ กัน   

การไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด “โรงเรียนรักษาศีลหา” ของสถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี มาจากผล

การประเมินการดําเนินกิจกรรม เอกสาร และหลักฐานตางๆ ที่ครูและนักเรียนรวมกันดําเนินกิจกรรมดานการ

เรียนการสอน สอดคลองกับวิธีการสอนแบบบูรณาการความรูและคุณธรรม  นอกจากน้ัน รายวิชาตางๆ พบวา   

มีการมอบหมายใหผูเรียน ไดสงงาน ผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อีเมล เฟสบุค  ไลน  เปนการใชสื่อ

เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและสอดคลองกับวัยและความตองการของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับวิธีการแบบบูรณาการ

ใหความรูควบคูกับการปฏิบัติและวิธีการแบบบูรณาการความรูกับชีวิตประจําวัน เปนตน 

จะเห็นไดวา การใชรูปแบบและวิธีการสอนแบบบูรณาการดังกลาว ทําใหผูเรียนมีความ    พึงพอใจตอ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางเรียนสูงขึ้นและมีพฤติกรรมทางการเรียนดีขึ้น  

สอดคลองกับผลการวิจัยของวิทยาลัยราชพฤกษ   เรื่องผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ปการศึกษา 2553 ซึ่ง

พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการไดรับการเรียนรูแบบบูรณาการสูงขึ้น และผูมีสวนเก่ียวของมีความ

พึงพอใจในระดับมาก 

 สรุปไดวาการจัดการความรู เรื่องเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ เปนเครื่องมือที่มีความ สําคัญเปน

อยางย่ิง เปนปจจัยหน่ึงที่สงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป

ลพบุรี บรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
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บทสรุป 

การจัดการความรูครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดเก็บความรูดานการเรียนการสอนเรื่องเทคนิคการสอน

โขนอยางเปนระบบ  เน่ืองจากหนังสือหรือคูมือเกี่ยวกับวิธีการสอนโขนในปจจุบันมีนอยมาก ประชากรที่ศึกษา

คือครูสอนโขนจากวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองจํานวน 9 คน วิธีการดําเนินงานจัดการความรูมีทั้งหมด 7 

ขั้นตอน ดังน้ี 1) การบงช้ีความรู 2) การสรางและแสวงหาความรู 3) การจัดความรูใหเปนระบบ 4) การ

ประมวลและกลั่นกรองความรู 5) การเขาถึงความรู  

6) การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 7) การเรียนรู  

ผลการดําเนินงาน พบวามี 2 ดาน คือ ดานเน้ือหาการสอนโขน ไดแก การฝกหัดโขนเบ้ืองตน เพลง

หนาพาทย รําตรวจพล กระบวนรบ ตีบท และเบ็ดเตล็ด และดานเทคนิคการสอนโขน ไดแก 1) การวิเคราะห

ผูเรียนเพ่ือนําไปสูการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) การสรางขวัญกําลังใจและมีการเสริมแรงจูงใจในการ

เรียนรู 3) การสอนจากงายไปหายาก 4) การสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 5) การสอนโดยใชสื่อการสอนและ

อุปกรณเทคโนโลยีที่ เหมาะสมและทันสมัย 6) การสรางทัศนคติที่ดีและมีการสอนสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม 

องคความรูที่ไดรับจากการจัดการความรูในครั้งน้ีทําใหเกิดเทคนิคใหมในการสอนโขนที่ครูและ

นักศึกษาฝกสอนสามารถนําไปใชในการพัฒนาศักยภาพการสอนของตนเอง หรือนํามาบูรณาการการเรียนการ
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research methods. 

The results of the study were divided into two parts 1) Khon content   teaching  
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to complicated matters, 4)teaching both theories and practice, 5)using modern and suitable 

teaching-aids and 6)enhancing positive attitudes together with ethics.  
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โขนเปนศิลปะช้ันสูงที่แสดงใหเห็นถึงความเปนชาติที่มีความเจริญรุงเรือง และดํารงไวซึ่งเอกลักษณ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมมาอยางยาวนาน ศิลปะการแสดงโขน เปนศาสตรแขนงหน่ึงที่รวมเอา

ศิลปะหลายแขนงมาผูกโยงใหสัมพันธกันอยางมีกระบวนการที่เปนแบบแผน มีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก ผู

แสดงที่ไดรับการฝกมาอยางดี บทโขน วงดนตรีปพาทย รวมทั้งผูพากยและเจรจา ดังน้ัน ผูที่สามารถแสดงโขน

ไดดี จําเปนตองมีการเรียนรูและฝกปฏิบัติทารํามาจนชํานาญจากครูที่มีความรูความสามารถทางดานนาฏศิลป

โดยตรง การสอนโขนที่มีมาแตเดิมเปนการสอนที่มีครูสาธิตทารําใหนักเรียนดู พรอมทั้งใหนักเรียนทําตาม

หลาย ๆ ครั้ง จนกวาผูเรียนจะจําไดและเกิดทักษะในการปฏิบัติทารํา บางครัง้จะมีการอธิบายประกอบ ความรู

จึงอยูที่ครูเปนสวนใหญ มีการถายทอดออกมาเปนเอกสารในเรื่องของวิธีการสอนโขนนอยมาก  

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีหนาที่หลักในการจัดการศึกษาดานนาฏดุริ

ยางคศิลประดับพ้ืนฐานถึงระดับปริญญาตรี จึงเห็นสมควรที่จะใหมีการดําเนินการจัดการความรูดานการเรียน

การสอนเรื่องเทคนิคการสอนโขนอยางเปนระบบ โดยรวบรวม     องคความรูที่กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล

ใหมาอยูในรูปแบบของหนังสือคูมือ เพ่ือใหบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนนักศึกษาสามารถ
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เขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จนเกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู

โดยแทจริง กระบวนการจัดการความรูประกอบดวย การบงช้ีความรู การสรางและแสวงหาความรู  การจัด

ความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และ

การเรียนรู  โดยเนนการเรียนรูรวมกันของคนในองคกร เพ่ือทําใหเกิดการถายทอด แลกเปลี่ยนองคความรูและ

ประสบการณควบคูไปกับการรับความรูจากภายนอก นํามาตอยอดและสรางสรรค ซึ่งนําไปสูแนวปฏิบัติที่ดี

ที่สุด และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอวิทยาลัย 

 

วิธีการดําเนนิงาน 

 คณะกรรมการจัดการความรู วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดดําเนินการตาม

กระบวนการจัดการความรู มีการจัดประชุมช้ีแจงใหบุคลากรที่เกี่ยวของใหรับทราบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

รวมกัน และเผยแพรประชาสัมพันธแผนการจัดการความรูผานเว็บไซตของวิทยาลัย โดยวิธีการดําเนินงาน

จัดการความรูมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การบงช้ีความรู โดยผูบริหารรวมกับคณะกรรมการ KM วิทยาลัย ประชุมพิจารณาวา  

วิสัยทัศน/ พันธกิจ/ เปาหมาย คืออะไร และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย จําเปนตองรูอะไร ขณะน้ีมีความรูอะไรบาง 

อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร เมื่อไดประเด็นความรูที่ตองการจัดเก็บแลวจึงทําการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการ

ความรู กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดเจน จัดทําแผนการ 

จัดการความรู (KM1-KM2) เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานขั้นตอไป 

 2. การสรางและแสวงหาความรู ไดแก การจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และจดบันทึกการ

ประชุมในแตละครั้งโดยละเอียด จากน้ันจึงนํามาสกัดประเด็นความรูที่ไดจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ตลอดจนแสวงหาความรูจากภายนอก รักษาความรูเกาหรือกําจัดความรูที่ใชไมไดแลวออกไป โดยจัดใหมี

บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ดี สถานที่ประชุมเหมาะสม มีเครื่องมือและอุปกรณที่สะดวกตอการ

ทํางาน เชน คอมพิวเตอร เครื่องบันทึกเสียง ตลอดจนนาฬิกาจับเวลา เปนตน 

 3. การจัดความรูใหเปนระบบเปนการวางโครงสรางความรูที่ไดจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดย

การสรุปประเด็นความรู เรียบเรียงและจัดหมวดหมูอยางเปนระบบ เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการจัดเก็บความรู 

อยางเปนระบบ  

 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู คือการตรวจสอบเอกสารใหมีความถูกตอง ปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารใหเปนมาตรฐาน ปรับเปลี่ยนการใชภาษา ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ 

 5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูน้ันเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เว็บบอรด บอรดประชาสัมพันธ เปนตน  

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยจัดทําเปน หนังสือคูมือ ฐานความรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งทําบันทึกนําเสนอผูบริหารเพ่ือใหเกิดการถายทอดเปนนโยบายใหเกิดการ

นําไปใช และรายงานการใช 

 7. การเรียนรู จัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากอาจารย และนักศึกษาฝกสอน ที่นําองคความรู

เรื่องเทคนิคการสอนโขนไปใชในการจัดการเรียนการสอน วามีประสิทธิภาพจริงหรือไม มีขอเสนอแนะและ

ความคิดเห็นใหปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมตรงไหนบาง เพ่ือใหเกิดการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาตอยอดการ

จัดการองคความรูใหดีย่ิงขึ้น 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลจากการดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู ไดองคความรู 2 ดาน ไดแก ดานเน้ือหาการ

สอนโขน และดานเทคนิคการสอน ดังปรากฏในแผนภูมิตอไปน้ี 
 

 
 

รูปที่ 1  แผนภูมิเน้ือหาการสอนโขน 

เน้ือหาการสอนโขน 

2.เพลงหนาพาทย 

3.รําตรวจพล 

4.กระบวนทารบ 6.เบ็ดเตล็ด 

5.ตีบท 

1.การฝกหัดโขน

เบื้องตน 
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เขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จนเกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู

โดยแทจริง กระบวนการจัดการความรูประกอบดวย การบงช้ีความรู การสรางและแสวงหาความรู  การจัด

ความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และ

การเรียนรู  โดยเนนการเรียนรูรวมกันของคนในองคกร เพ่ือทําใหเกิดการถายทอด แลกเปลี่ยนองคความรูและ

ประสบการณควบคูไปกับการรับความรูจากภายนอก นํามาตอยอดและสรางสรรค ซึ่งนําไปสูแนวปฏิบัติที่ดี

ที่สุด และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอวิทยาลัย 

 

วิธีการดําเนนิงาน 

 คณะกรรมการจัดการความรู วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดดําเนินการตาม

กระบวนการจัดการความรู มีการจัดประชุมช้ีแจงใหบุคลากรที่เกี่ยวของใหรับทราบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

รวมกัน และเผยแพรประชาสัมพันธแผนการจัดการความรูผานเว็บไซตของวิทยาลัย โดยวิธีการดําเนินงาน

จัดการความรูมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การบงช้ีความรู โดยผูบริหารรวมกับคณะกรรมการ KM วิทยาลัย ประชุมพิจารณาวา  

วิสัยทัศน/ พันธกิจ/ เปาหมาย คืออะไร และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย จําเปนตองรูอะไร ขณะน้ีมีความรูอะไรบาง 

อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร เมื่อไดประเด็นความรูที่ตองการจัดเก็บแลวจึงทําการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการ

ความรู กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดเจน จัดทําแผนการ 

จัดการความรู (KM1-KM2) เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานขั้นตอไป 

 2. การสรางและแสวงหาความรู ไดแก การจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และจดบันทึกการ

ประชุมในแตละครั้งโดยละเอียด จากน้ันจึงนํามาสกัดประเด็นความรูที่ไดจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ตลอดจนแสวงหาความรูจากภายนอก รักษาความรูเกาหรือกําจัดความรูที่ใชไมไดแลวออกไป โดยจัดใหมี

บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ดี สถานที่ประชุมเหมาะสม มีเครื่องมือและอุปกรณที่สะดวกตอการ

ทํางาน เชน คอมพิวเตอร เครื่องบันทึกเสียง ตลอดจนนาฬิกาจับเวลา เปนตน 

 3. การจัดความรูใหเปนระบบเปนการวางโครงสรางความรูที่ไดจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดย

การสรุปประเด็นความรู เรียบเรียงและจัดหมวดหมูอยางเปนระบบ เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการจัดเก็บความรู 

อยางเปนระบบ  

 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู คือการตรวจสอบเอกสารใหมีความถูกตอง ปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารใหเปนมาตรฐาน ปรับเปลี่ยนการใชภาษา ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ 

 5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูน้ันเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เว็บบอรด บอรดประชาสัมพันธ เปนตน  

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยจัดทําเปน หนังสือคูมือ ฐานความรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งทําบันทึกนําเสนอผูบริหารเพ่ือใหเกิดการถายทอดเปนนโยบายใหเกิดการ

นําไปใช และรายงานการใช 

 7. การเรียนรู จัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากอาจารย และนักศึกษาฝกสอน ที่นําองคความรู

เรื่องเทคนิคการสอนโขนไปใชในการจัดการเรียนการสอน วามีประสิทธิภาพจริงหรือไม มีขอเสนอแนะและ

ความคิดเห็นใหปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมตรงไหนบาง เพ่ือใหเกิดการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาตอยอดการ

จัดการองคความรูใหดีย่ิงขึ้น 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลจากการดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู ไดองคความรู 2 ดาน ไดแก ดานเน้ือหาการ

สอนโขน และดานเทคนิคการสอน ดังปรากฏในแผนภูมิตอไปน้ี 
 

 
 

รูปที่ 1  แผนภูมิเน้ือหาการสอนโขน 

เน้ือหาการสอนโขน 

2.เพลงหนาพาทย 

3.รําตรวจพล 

4.กระบวนทารบ 6.เบ็ดเตล็ด 

5.ตีบท 

1.การฝกหัดโขน

เบื้องตน 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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รูปที่ 2  แผนภูมิเทคนิคการสอนโขน 
 

 

รูปที่ 3  แผนภูมิการวิเคราะหผูเรียนเพ่ือนําไปสูการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
 

วิเคราะหโดยดูจากลักษณะ

รูปรางและบคุลิกของผูเรียน

และคัดเลือกใหเรียนเปน 

ตัวพระ ตัวยักษ  ตัวลิง 

วิเคราะหผูเรียน                  

ตามความสามารถ  แบงเปน   

กลุมเด็กเกง  กลุมปานกลาง  

และกลุมออน 

มีการวิเคราะหผูเรียนเพื่อนาํไปสูการเรียนที่เนนผูเรียนเปน

 

วิเคราะหสรีระรูปราง 

เพื่อจัดทารําใหเหมาะสม

สวยงาม 

2.มีการสรางขวัญกําลังใจและมีการเสริมแรงจูงใจในการ

 

 1.มีการวิเคราะหผูเรียนเพื่อนําไปสูการ

เรียนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

 

3.มีการสอนจากงายไปหายาก 

5.มีการสอนโดยใชสื่อการสอนและอุปกรณเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและทันสมัย 

6.มีการสรางทัศนคติที่ดีและมีการ

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
 

 

4.มีการสอนทัง้ทฤษฎีและปฏิบัติ 

 

เทคนิคการสอนโขน 

 

รูปที่ 4  แผนภูมิการสรางขวัญกําลังใจและมีการเสริมแรงจูงใจในการเรยีนรู 
 

 

 

 

มีการสอนจากงายไปหายาก 

เริ่มจากการฝกหัดเบื้องตน  

โดยการสาธิตทีละขัน้ตอนอยางชาๆ 

ประกอบการบรรยาย 

สอนแบบแชทารํา  เพื่อใหเกิดความ

สวยงามตามตําแหนงที่ถูกตอง และเปน

การพัฒนากลามเนื้อใหแข็งแรง  รวมทั้ง

ทําใหนักเรียนจดจําทาราํไดแมนยําขึ้น 

บอกความหมาย  ความสาํคัญ  

ประโยชน  และวัตถุประสงค           

ของการเรียนรูกอน เพื่อใหผูเรียนทราบ

ถึงจุดหมายปลายทางในการเรียนรู 

 

ฝกปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไปไมหักโหม 

เพื่อใหนักเรียนตามทัน ไมรูสึกเหนื่อย  

หรือทอแทเสียกอน 

 

มีการสรางขวัญกําลังใจและเสริม

แรงจูงใจในการเรียนรูใหแก

ผูเรียน 

ทําพธิีคาํนับครู  เพื่อใหเกิดความเชื่อม่ัน 

มีความรักและศรัทธาตอการเรียนโขน 

ชื่นชมใหกําลังใจเม่ือ

ปฏิบัติทาราํไดถูกตอง 

สงเสริมใหผูเรยีนไดรับประสบการณ

ตรงจากการเขารวมแสดงงานเผยแพร 

ของวิทยาลัย 

จัดกิจกรรมแขงขัน  กิจกรรมการทาย

ปญหาเพื่อสรางความสนุกสนาน  เพื่อ

เปนการคลายเครียดระหวางฝกปฏิบัติ 

ยกตัวอยางรุนพี ่

ที่ประสบความสําเร็จ 

รูปที่ 5  แผนภูมิการสอนจากงายไปหายาก 
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รูปที่ 2  แผนภูมิเทคนิคการสอนโขน 
 

 

รูปที่ 3  แผนภูมิการวิเคราะหผูเรียนเพ่ือนําไปสูการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
 

วิเคราะหโดยดูจากลักษณะ

รูปรางและบคุลิกของผูเรียน

และคัดเลือกใหเรียนเปน 

ตัวพระ ตัวยักษ  ตัวลิง 

วิเคราะหผูเรียน                  

ตามความสามารถ  แบงเปน   

กลุมเด็กเกง  กลุมปานกลาง  

และกลุมออน 

มีการวิเคราะหผูเรียนเพื่อนาํไปสูการเรียนที่เนนผูเรียนเปน

 

วิเคราะหสรีระรูปราง 

เพื่อจัดทารําใหเหมาะสม

สวยงาม 

2.มีการสรางขวัญกําลังใจและมีการเสริมแรงจูงใจในการ

 

 1.มีการวิเคราะหผูเรียนเพื่อนําไปสูการ

เรียนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

 

3.มีการสอนจากงายไปหายาก 

5.มีการสอนโดยใชสื่อการสอนและอุปกรณเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและทันสมัย 

6.มีการสรางทัศนคติที่ดีและมีการ

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
 

 

4.มีการสอนทัง้ทฤษฎีและปฏิบัติ 

 

เทคนิคการสอนโขน 

 

รูปที่ 4  แผนภูมิการสรางขวัญกําลังใจและมีการเสริมแรงจูงใจในการเรยีนรู 
 

 

 

 

มีการสอนจากงายไปหายาก 

เริ่มจากการฝกหัดเบื้องตน  

โดยการสาธิตทีละขัน้ตอนอยางชาๆ 

ประกอบการบรรยาย 

สอนแบบแชทารํา  เพื่อใหเกิดความ

สวยงามตามตําแหนงที่ถูกตอง และเปน

การพัฒนากลามเนื้อใหแข็งแรง  รวมทั้ง

ทําใหนักเรียนจดจําทาราํไดแมนยําขึ้น 

บอกความหมาย  ความสาํคัญ  

ประโยชน  และวัตถุประสงค           

ของการเรียนรูกอน เพื่อใหผูเรียนทราบ

ถึงจุดหมายปลายทางในการเรียนรู 

 

ฝกปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไปไมหักโหม 

เพื่อใหนักเรียนตามทัน ไมรูสึกเหนื่อย  

หรือทอแทเสียกอน 

 

มีการสรางขวัญกําลังใจและเสริม

แรงจูงใจในการเรียนรูใหแก

ผูเรียน 

ทําพธิีคาํนับครู  เพื่อใหเกิดความเชื่อม่ัน 

มีความรักและศรัทธาตอการเรียนโขน 

ชื่นชมใหกําลังใจเม่ือ

ปฏิบัติทาราํไดถูกตอง 

สงเสริมใหผูเรยีนไดรับประสบการณ

ตรงจากการเขารวมแสดงงานเผยแพร 

ของวิทยาลัย 

จัดกิจกรรมแขงขัน  กิจกรรมการทาย

ปญหาเพื่อสรางความสนุกสนาน  เพื่อ

เปนการคลายเครียดระหวางฝกปฏิบัติ 

ยกตัวอยางรุนพี ่

ที่ประสบความสําเร็จ 

รูปที่ 5  แผนภูมิการสอนจากงายไปหายาก 
 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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รูปที่ 6  แผนภูมิการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

 

 

รูปที่ 7  แผนภูมิการสอนโดยใชสื่อการสอนและอุปกรณเทคโนโลยีเหมาะสมทันสมัย 

 

 

 

มีการสอนโดยใชสือ่การสอนและอุปกรณ

เทคโนโลยีเหมาะสมทนัสมัย 

ตัวครูผูสอน 

รูปภาพ 

วีดีทัศน  CD  DVD 

เทปเพลง 

โปรแกรม Power Point 

มีการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

ภาคปฏิบัติ  มีการสาธิตทาราํ               

พรอมอธิบายทีละขัน้ตอน                    

และใหนักเรียนปฏิบัติตามโดยมีคร ู

 คอยดูแลใหคาํแนะนาํอยางใกลชิด 

 

 

 

 

 

ภาคทฤษฎี  บอกความหมาย 

ความสาํคญั  ประโยชน  วัตถุประสงค

และหลักเกณฑหรือวิธีการปฏิบัติทาราํ 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรู 

รวมกันทั้งผูสอนและผูเรียน 
 

 

รูปที่ 8  แผนภูมิการสรางทัศนคติที่ดีและมกีารสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

ใหสอดคลองกบัคานิยมหลักสิบสองประการตามนโยบายที่รัฐบาลกําหนด 

 

อภิปรายผล 

  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานจัดการความรูที่เห็นเดนชัดและเปนรูปธรรมไดแก หนังสือคูมือเทคนิค

การสอนโขน ซึ่งจะชวยในการเก็บความรูใหอยูควบคูกับองคการตลอดไป ทั้งยังเปนแนวทางใหครูบรรจุใหม

และนักศึกษาฝกสอน สถานศึกษาเครือขาย ตลอดจนผูสนใจในศาสตรแขนงน้ี นําไปใชในการปฏิบัติการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ เปนการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนทั้งในดานผูเรียนและตัว

ผูสอน ดังน้ี 

 1. ทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. ทําใหเกิดนวัตกรรมใหมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหบรรลุผลในการพัฒนา 

ศักยภาพของผูเรียน  

 3. ทําใหเกิดการเรียนรู แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรูภายในวิทยาลัย ซึ่งจะ 

สงผลใหบุคลากรมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอันกอใหเกิด

ประโยชนตอวิทยาลัยในระยะยาวตอไป   

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

การดําเนินงานจัดการความรู ของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง เร่ืองเทคนิคการสอนโขน ประสบ

ความสําเร็จไดดวยปจจัยดังตอไปน้ี 

 

มีการสรางทัศนคติที่ดีและมีการ

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

ความมีวินัย ตรงตอเวลา ความขยันและอดทน  

  

ความซื่อสัตย  กตัญ ูเชื่อฟงคาํสั่งสอน   

ความสามัคค ีมีน้ําใจชวยเหลือกัน  

และรูจักการทาํงานเปนทีม 
 

 
มีมารยาทที่ดี  และออนนอมถอมตน 

รักศิลปวัฒนธรรม รักความเปนไทย 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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รูปที่ 6  แผนภูมิการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

 

 

รูปที่ 7  แผนภูมิการสอนโดยใชสื่อการสอนและอุปกรณเทคโนโลยีเหมาะสมทันสมัย 

 

 

 

มีการสอนโดยใชสือ่การสอนและอุปกรณ

เทคโนโลยีเหมาะสมทนัสมัย 

ตัวครูผูสอน 

รูปภาพ 

วีดีทัศน  CD  DVD 

เทปเพลง 

โปรแกรม Power Point 

มีการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

ภาคปฏิบัติ  มีการสาธิตทาราํ               

พรอมอธิบายทีละขัน้ตอน                    

และใหนักเรียนปฏิบัติตามโดยมีคร ู

 คอยดูแลใหคาํแนะนาํอยางใกลชิด 

 

 

 

 

 

ภาคทฤษฎี  บอกความหมาย 

ความสาํคญั  ประโยชน  วัตถุประสงค

และหลักเกณฑหรือวิธีการปฏิบัติทาราํ 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรู 

รวมกันทั้งผูสอนและผูเรียน 
 

 

รูปที่ 8  แผนภูมิการสรางทัศนคติที่ดีและมกีารสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

ใหสอดคลองกบัคานิยมหลักสิบสองประการตามนโยบายที่รัฐบาลกําหนด 

 

อภิปรายผล 

  ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานจัดการความรูที่เห็นเดนชัดและเปนรูปธรรมไดแก หนังสือคูมือเทคนิค

การสอนโขน ซึ่งจะชวยในการเก็บความรูใหอยูควบคูกับองคการตลอดไป ทั้งยังเปนแนวทางใหครูบรรจุใหม

และนักศึกษาฝกสอน สถานศึกษาเครือขาย ตลอดจนผูสนใจในศาสตรแขนงน้ี นําไปใชในการปฏิบัติการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ เปนการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนทั้งในดานผูเรียนและตัว

ผูสอน ดังน้ี 

 1. ทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. ทําใหเกิดนวัตกรรมใหมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหบรรลุผลในการพัฒนา 

ศักยภาพของผูเรียน  

 3. ทําใหเกิดการเรียนรู แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรูภายในวิทยาลัย ซึ่งจะ 

สงผลใหบุคลากรมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอันกอใหเกิด

ประโยชนตอวิทยาลัยในระยะยาวตอไป   

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

การดําเนินงานจัดการความรู ของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง เรื่องเทคนิคการสอนโขน ประสบ

ความสําเร็จไดดวยปจจัยดังตอไปน้ี 

 

มีการสรางทัศนคติที่ดีและมีการ

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

ความมีวินัย ตรงตอเวลา ความขยันและอดทน  

  

ความซื่อสัตย  กตัญ ูเชื่อฟงคาํสั่งสอน   

ความสามัคค ีมีน้ําใจชวยเหลือกัน  

และรูจักการทาํงานเปนทีม 
 

 
มีมารยาทที่ดี  และออนนอมถอมตน 

รักศิลปวัฒนธรรม รักความเปนไทย 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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 1. ผูบริหารเห็นความสําคัญ ใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการ 

แลกเปลี่ยนความรู ทั้งในดานงบประมาณ กําลังคน และวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการดําเนินงาน เชน จัดใหมี

คอมพิวเตอรสําหรับบันทึกขอมูล เครื่องบันทึกเสียง และนาฬิกาจับเวลา ตลอดจนเขารวมประชุมดวยอยาง

สม่าํเสมอ 

 2. คณะกรรมการมีความเขมแข็ง เขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง ทํางานโดยยึดถือ 

เปาหมายขององคกรเปนหลัก ใหความรวมมือเขาประชุมครบองคประชุม ตรงเวลา สม่ําเสมอ และมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูตามระยะเวลาที่กําหนด กลาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 3. บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนแบบกัลยาณมิตร การแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะกรรมการ

เปนบรรยากาศที่มีความผอนคลาย เปนกันเอง มีความพรอมของสถานที่ประชุม มีเครื่องด่ืมไวใหบริการ 

ทํางานรวมกันอยางมีความสุข ทุกคนมีความต้ังใจ มุงมั่น เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ มีการชวยเหลือเกื้อกูล

กันอยางจริงใจ  

 4.  มีการจัดทํากลุมการจัดการความรู (KM) เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ทําใหการติดตอสื่อสารของคณะกรรมการมีความสะดวกรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ นอกจากน้ันการ

เผยแพรขอมูลทางเฟซบุค บล็อก และเว็ปไซต ทําใหอาจารยผูสอน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และ

บุคคลภายนอกเขาถึงองคความรูไดงายขึ้น เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงกวางขึ้น 

 5. มี การดําเนิน งานตามหลัก  PDCA กล าวคื อ  มี การวางแผน  ดําเนินการตามแผน เมื่ อ 

ดําเนินการตามแผนแลวจะมีการประเมินผลการดําเนินการในแตละขั้น และนําผลการประเมินน้ันมาเปนขอมูล

ในการดําเนินการขั้นตอไป 

 

ปญหา อุปสรรค 

   1 . อาจารยบ างท านของวิทยาลั ย  ยั งไม ให ความสน ใจ และยั งไม เห็ นความสํ าคัญ ของ 

การจัดการความรู   

 

  แนวทางการแกไข 

 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูใหกับบุคลากรเพ่ือเปนการสรางความเขาใจ 

กอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการจัดการความรู หันมาสนใจรวมมือกันสรางสังคมแหงการเรียนรูขึ้นภายในวิทยาลัย 

 

ความทาทายตอไป 

  1. ทํ าอย างไรให บุ คลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปอ างทองทุ กท าน  เห็นความสํ าคัญ ของ 

การจัดการความรู สามารถนํากระบวนการจัดการความรู ไปใชในการจัดการความรูเรื่องอ่ืนๆ  มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู มีการแบงปนความรู เพ่ือทําใหวิทยาลัยนาฏศิลปะอางทองเปนสังคม แหงการเรียนรู และ

เปนชุมชนนักปฏิบัติที่มีศักยภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อันจะสงผลใหวิทยาลัยมีความสามารถ

ในเชิงแขงขันสูงสุด เปนที่พึงพอใจของทุกคนในวิทยาลัยและชุมชน 

 2. การขยายผลองคความรูไปยังบุคลากร และเครือขายสถาบันการศึกษาอ่ืนๆทั้งภายในและภายนอก 

เพ่ือยกระดับใหเปนโมเดลตนแบบที่สามารถนําไปใชใหเกิดผลไดจริง  

 3. สงเสริมใหนําองคความรูไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาตางๆ 

 4. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรนําองคความรูไปสรางงานวิจัยตอไป 
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 1. ผูบริหารเห็นความสําคัญ ใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการ 

แลกเปลี่ยนความรู ทั้งในดานงบประมาณ กําลังคน และวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการดําเนินงาน เชน จัดใหมี

คอมพิวเตอรสําหรับบันทึกขอมูล เครื่องบันทึกเสียง และนาฬิกาจับเวลา ตลอดจนเขารวมประชุมดวยอยาง

สม่าํเสมอ 

 2. คณะกรรมการมีความเขมแข็ง เขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง ทํางานโดยยึดถือ 

เปาหมายขององคกรเปนหลัก ใหความรวมมือเขาประชุมครบองคประชุม ตรงเวลา สม่ําเสมอ และมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูตามระยะเวลาที่กําหนด กลาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 3. บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนแบบกัลยาณมิตร การแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะกรรมการ

เปนบรรยากาศที่มีความผอนคลาย เปนกันเอง มีความพรอมของสถานที่ประชุม มีเครื่องด่ืมไวใหบริการ 

ทํางานรวมกันอยางมีความสุข ทุกคนมีความต้ังใจ มุงมั่น เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ มีการชวยเหลือเกื้อกูล

กันอยางจริงใจ  

 4.  มีการจัดทํากลุมการจัดการความรู (KM) เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ทําใหการติดตอสื่อสารของคณะกรรมการมีความสะดวกรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ นอกจากน้ันการ

เผยแพรขอมูลทางเฟซบุค บล็อก และเว็ปไซต ทําใหอาจารยผูสอน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และ

บุคคลภายนอกเขาถึงองคความรูไดงายขึ้น เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงกวางขึ้น 

 5. มี การดําเนิน งานตามหลัก  PDCA กล าวคื อ  มี การวางแผน  ดําเนินการตามแผน เมื่ อ 

ดําเนินการตามแผนแลวจะมีการประเมินผลการดําเนินการในแตละขั้น และนําผลการประเมินน้ันมาเปนขอมูล

ในการดําเนินการขั้นตอไป 

 

ปญหา อุปสรรค 
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บทสรุป  

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ

พัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะตามความตองการในศตวรรษที่  21 จึงไดมีการจัดทําองคความรูเก่ียวกับ การเรียน

การสอนโดยใชสื่อออนไลน ซึ่งเนนไปที่ การใช Google for Education สําหรับการสอนออนไลนโดยพิจารณา

จากสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดหาไวให โดยเริ่มจากการสํารวจผูเช่ียวชาญภายในคณะ 

และรวบรวมความรูจากแหลงตางๆ นํามาสกัดเปนองคความรูและตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ และเผยแพรองค

ความรูใหกับบุคลากรภายในคณะ พบวาการใช Google for education โดยเฉพาะ Google classroom 

สามารถชวยเพ่ิมบรรยากาศในการเรียนการสอนระหวางอาจารยและนักศึกษาไดเปนอยางดี เน่ืองจากการ

โตตอบระหวางอาจารยและนักศึกษาสามารถทําไดตลอดเวลา ไมจํากัดเฉพาะในหองเรียน แตอยางไรก็ตาม

การเรียนการสอนหลักยังมีความจําเปนอยู และเพ่ือเปนการปรับปรุงองคความรูไดใหเหมาะสมกับบริบทของ

บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร จึงไดรวบรวมปญหาที่เกิดจากการใช Google for education และจัดทํา

เปนองคความรูเกี่ยวกับการแกปญหาดังกลาวในปการศึกษาถัดไป 

 

คําสําคญั  สื่อออนไลน กูลเกลิสําหรับการศกึษา หองเรียนกูลเกิล  
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บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร จึงไดรวบรวมปญหาที่เกิดจากการใช Google for education และจัดทํา

เปนองคความรูเกี่ยวกับการแกปญหาดังกลาวในปการศึกษาถัดไป 

 

คําสําคญั  สื่อออนไลน กูลเกลิสําหรับการศกึษา หองเรียนกูลเกิล  

 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

Summary 

 Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Krungthep concerns the 

importance of developing graduates with the skills to meet the needs of the 21st century. 

Thus, we have to use knowledge management in the topic of “Teaching using online media” 

which focuses on using Google for Education for teaching online by considering provided 

facilities from university. First step of doing knowledge management, exploring the expert 

committee and gather knowledge and information from various sources. Externalization of 

knowledge and reviewed by internal expertise and disseminate knowledge to the personnel 

board. This was found that using Google for education especially Google classroom can help 

to increase the atmosphere in teaching between teachers and students as well. Due to the 

interaction between teachers and students can do anytime where not limit in the classroom 

However, the main teaching is also needed.  

In order to improve the knowledge to suit the context of personnel in the Faculty of 

Engineering. We have compiled the problems caused by the use of Google for education to 

make a document about solving any problems in the next academic year. 

 

Keyword  online media, google for education, google classroom 

 

บทนํา 

 มหาวิทยาลัยเปนแหลงการเรียนรูแหงหน่ึงที่สําคัญในการพัฒนาบุคคลากรของประเทศใหตอบรับกับ

การ เปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเห็นการเปลีย่นแปลงอยางชัดเจน เชน การพัฒนา

ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว มีจํานวนองคความรูใหมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จนมีผูกลาววาองค

ความรูที่พบในชวง 50-60 ปที่ผานมา เทากับจํานวนองคความรูที่มนุษยสะสมอยางต้ังแตสรางโลก ถึงกลาง

ศตวรรษที่ 21 ทําใหการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมี

ความพรอมกับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 น้ี ประกอบกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพเกี่ยวกับผูนําแหงเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค สงผลใหมีการกําหนดพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความคิด

สรางสรรค มีทักษะปฏิบัติและมีคุณธรรม โดยเนนการพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะตอง

เรียนรูตลอดชีวิต คือ การเรียนรู 3R ไดแก การอานออก เขียนได และคิดเลขเปน รวมกับ 7C ไดแก ทักษะดาน

การคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม ทักษะดาน

ความเขาใจความตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา 

ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู โดยทักษะหน่ึงที่สามารถสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

คือ ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจึงไดทดลองนําสื่อออนไลน Google classroom ซึ่งใหบริการแบบไมคิดมูลคาแก

สถาบันการศึกษา มาทดลองใชงานจริงในหองเรียนต้ังแตภาคการศึกษาที่ 2/2557 และจากการระดมความคิด

ของอาจารยผูที่ไดทดลองใชงานระบบ Google classroom มี ความเห็นไปในทางเดียวกันวาระบบ Google 

classroom มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพที่จะชวยใหการเรียน การสอนสามารถพัฒนาไปไดมากกวาการ

สอนแบบเดิม และรวบรวมเปนองคความรูสําหรับการใช ระบบ Google classroom เพ่ือเผยแพรแกผูที่สนใจ 

 

วิธีการดําเนนิงาน  

 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการจัดทําองคความรูเกี่ยวกับ “เทคนิคการสอนโดยใชสื่อออนไลน” เริ่มจาก

การรวบรวมคณะทํางานที่มีความสนใจในการใชสือออนไลนชวยในการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จํานวน 8 คน โดยเริ่มดําเนินการต้ังแตเดือน 

กุมภาพันธ ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 มาสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการใชสือออนไลนชวย

ในการเรียนการสอน ซึ่งก็คือ “ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practices, COP)” นอกจากน้ียังมีการเชิญ

ผูเช่ียวชาญในการใชสื่ออนไลนเขามาที่ปรึกษาในการจัดทําองคความรู โดยมีผูเช่ียวชาญทั้งภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร และจากภายนอก (Center of Excellence, CoE) 

 

ผลการดําเนนิงาน  

 การจัดการองคความรูเรื่อง “เทคนิคการใชสื่อการสอนออนไลน ประกอบไปดวย 6 ขั้นตอน (สามารถ

ดูไดจากแผนการจัดการองคความรู) ดังน้ึ  

1. การกําหนดความรู  

เสนอหัวขอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และแตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรูและ

รวมกันวิเคราะหองคความรูที่จําเปนที่ตองใช มีดังน้ีคือ 

- พ้ืนฐานการใชอินเตอรเนต และโปรแกรมพ้ืนฐาน ประกอบดวยการใชงานดานการคนหา ขอมูลและ

สื่อสารขอมูล เปนหลัก ในที่น้ี จะกลาวถึงการใชงาน Browser ในการคนหาขอมูลและสือ่สาร ขอมูล 

โดยการคนหาขอมูล จะกลาวถึงการใชงาน Search Engine และการสือ่สารขอมูลจะเปนลักษณะของ 

การสื่อสารขอมูลดวย E-Mail  

- การเลือกเน้ือหาบทเรียนเพ่ือใหเหมาะสมกับการสอนออนไลน แบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

(1) สื่อเสริม (Supplementary) นอกจากเน้ือหาที่ปรากฏในลักษณะออนไลนแลว ผูเรียนยัง

สามารถศึกษาเน้ือหาเดียวกันน้ีในลักษณะอ่ืน ๆ เชน จากเอกสารประกอบการสอน เปน



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
53

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP 1

Summary 

 Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Krungthep concerns the 

importance of developing graduates with the skills to meet the needs of the 21st century. 

Thus, we have to use knowledge management in the topic of “Teaching using online media” 

which focuses on using Google for Education for teaching online by considering provided 

facilities from university. First step of doing knowledge management, exploring the expert 

committee and gather knowledge and information from various sources. Externalization of 

knowledge and reviewed by internal expertise and disseminate knowledge to the personnel 

board. This was found that using Google for education especially Google classroom can help 

to increase the atmosphere in teaching between teachers and students as well. Due to the 

interaction between teachers and students can do anytime where not limit in the classroom 

However, the main teaching is also needed.  

In order to improve the knowledge to suit the context of personnel in the Faculty of 

Engineering. We have compiled the problems caused by the use of Google for education to 

make a document about solving any problems in the next academic year. 

 

Keyword  online media, google for education, google classroom 

 

บทนํา 

 มหาวิทยาลัยเปนแหลงการเรียนรูแหงหน่ึงที่สําคัญในการพัฒนาบุคคลากรของประเทศใหตอบรับกับ

การ เปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเห็นการเปลีย่นแปลงอยางชัดเจน เชน การพัฒนา

ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว มีจํานวนองคความรูใหมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จนมีผูกลาววาองค

ความรูที่พบในชวง 50-60 ปที่ผานมา เทากับจํานวนองคความรูที่มนุษยสะสมอยางต้ังแตสรางโลก ถึงกลาง

ศตวรรษที่ 21 ทําใหการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมี

ความพรอมกับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 น้ี ประกอบกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพเกี่ยวกับผูนําแหงเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค สงผลใหมีการกําหนดพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความคิด

สรางสรรค มีทักษะปฏิบัติและมีคุณธรรม โดยเนนการพัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะตอง

เรียนรูตลอดชีวิต คือ การเรียนรู 3R ไดแก การอานออก เขียนได และคิดเลขเปน รวมกับ 7C ไดแก ทักษะดาน

การคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม ทักษะดาน

ความเขาใจความตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา 

ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู โดยทักษะหน่ึงที่สามารถสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

คือ ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจึงไดทดลองนําสื่อออนไลน Google classroom ซึ่งใหบริการแบบไมคิดมูลคาแก

สถาบันการศึกษา มาทดลองใชงานจริงในหองเรียนต้ังแตภาคการศึกษาที่ 2/2557 และจากการระดมความคิด

ของอาจารยผูที่ไดทดลองใชงานระบบ Google classroom มี ความเห็นไปในทางเดียวกันวาระบบ Google 

classroom มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพที่จะชวยใหการเรียน การสอนสามารถพัฒนาไปไดมากกวาการ

สอนแบบเดิม และรวบรวมเปนองคความรูสําหรับการใช ระบบ Google classroom เพ่ือเผยแพรแกผูที่สนใจ 

 

วิธีการดําเนนิงาน  

 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการจัดทําองคความรูเกี่ยวกับ “เทคนิคการสอนโดยใชสื่อออนไลน” เริ่มจาก

การรวบรวมคณะทํางานที่มีความสนใจในการใชสือออนไลนชวยในการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จํานวน 8 คน โดยเริ่มดําเนินการต้ังแตเดือน 

กุมภาพันธ ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 มาสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการใชสือออนไลนชวย

ในการเรียนการสอน ซึ่งก็คือ “ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practices, COP)” นอกจากน้ียังมีการเชิญ

ผูเช่ียวชาญในการใชสื่ออนไลนเขามาที่ปรึกษาในการจัดทําองคความรู โดยมีผูเช่ียวชาญทั้งภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร และจากภายนอก (Center of Excellence, CoE) 

 

ผลการดําเนนิงาน  

 การจัดการองคความรูเรื่อง “เทคนิคการใชสื่อการสอนออนไลน ประกอบไปดวย 6 ขั้นตอน (สามารถ

ดูไดจากแผนการจัดการองคความรู) ดังน้ึ  

1. การกําหนดความรู  

เสนอหัวขอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และแตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรูและ

รวมกันวิเคราะหองคความรูที่จําเปนที่ตองใช มีดังน้ีคือ 

- พ้ืนฐานการใชอินเตอรเนต และโปรแกรมพ้ืนฐาน ประกอบดวยการใชงานดานการคนหา ขอมูลและ

สื่อสารขอมูล เปนหลัก ในที่น้ี จะกลาวถึงการใชงาน Browser ในการคนหาขอมูลและสือ่สาร ขอมูล 

โดยการคนหาขอมูล จะกลาวถึงการใชงาน Search Engine และการสือ่สารขอมูลจะเปนลักษณะของ 

การสื่อสารขอมูลดวย E-Mail  

- การเลือกเน้ือหาบทเรียนเพ่ือใหเหมาะสมกับการสอนออนไลน แบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

(1) สื่อเสริม (Supplementary) นอกจากเน้ือหาที่ปรากฏในลักษณะออนไลนแลว ผูเรียนยัง

สามารถศึกษาเน้ือหาเดียวกันน้ีในลักษณะอ่ืน ๆ เชน จากเอกสารประกอบการสอน เปน



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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ตน การสอนออนไลนในลกัษณะน้ีผูสอนเพียงตองการใหผูเรียนมีทางเลือกอีกทางหน่ึง

สําหรับการเขาถึงเน้ือหา 

(2) สื่อเติม (Complementary) ผูสอนออกแบบเน้ือหาใหผูเรียนเขาไปศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติม

การสอนหลักในหองเรียน 

(3) สื่อหลัก (Comprehensive replacement) เปนการนําการเรียนการสอนออนไลนไปใช

ในลักษณะแทนที่การบรรยายในหองเรียน ผูเรียนจะตองศึกษาเน้ือหาทั้งหมดออนไลน 

- ขอดีของการเรียนการสอนออนไลน มีดังน้ี  

(1) เอ้ืออํานวยใหกับการติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว ไมจํากัดเวลาและสถานที ่รวมทั้งบุคคล  

(2) ผูเรียนและผูสอนไมตองการเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน  

(3) ผูเรียนและผูสอนไมตองมาพบกันในหองเรียน  

(4) ตอบสนองความตองการของผูเรียน และผูสอนที่ไมพรอมดานเวลา ระยะทางในการเรียน

ได เปนอยางดี  

(5) ผูเรียนที่ไมมคีวามมั่นใจกลัวการตอบคําถาม ต้ังค าถาม ต้ังประเด็นการเรียนรูใน

หองเรียน มี ความกลามากกวาเดิม เน่ืองจากไมตองแสดงตนตอหนาผูสอน และเพ่ือน

รวมช้ัน โดยอาศัยเครื่องมือ เชน E-Mail, Webboard, Chat, Newsgroup แสดงความ

คิดเห็นไดอยางอิสระ 

 

2. การเสาะหาความรู 

2.1 การแสวงหาความรูจากภายในกลุมผูสนใจประกอบไปดวย 

(1) สํารวจผูมีความรูและประสบการณดานการใชสื่อออนไลนในการเรียนการสอน ไดแก ผูชวย

ศาสตราจารย ไชยยันต ไชยะ ซึ่งไดใช Google classroom สอนนักศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี และจําลองการใชงาน Google classroom ใหกับกลุมผูสนใจ ดังน้ี 

 

 
 

รูปที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูมีประสบการณในการใช Google classroom 

(1) รวบรวมตัวอยางสื่อออนไลนภายในกลุมผูสนใจ เชน Google classroom, Line, Facebook, 

Joomla 

 

2.2  แสวงหาความรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกกลุมผูสนใจประกอบไปดวย 

(1) ผูทรงคุณวุฒิสนทนาแลกเปลีย่นความรูกับกลุมผูสนใจ โดยการจัดโครงการอบรมการใช Google 

for education ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร และเชิญผูเช่ียวชาญจากสํานักวิทยาบริการ 

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาเปนวิทยากร เพ่ือใหความรูที่ถูกตองและตอบ

ปญหาตางๆ 
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รูปที่ 2 ผูเช่ียวชาญใหความรูเกี่ยวการสอนโดยใชสื่อออนไลน 

 

(2) รวบรวมตัวอยางสื่อออนไลน 

 

  

3. การปรับปรงุความรู ประกอบไปดวย 

3.1 การเลือกใชสื่อออนไลนใหเหมาะสมกับรายวิชาของคณะ เชน การใชสื่อการสอนออนไลนเหมาะสมกับ

รายวิชาทฤษฎีหรือรายวิชาปฏิบัติ 

3.2 การเลือกใชสื่อออนไลนใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ เชน อุปกรณหรือ

โปรแกรมทีม่หาลัยจัดหาไวให  

4. การประยุกตใชความรู 

กลุมผูสนใจนําองคความรูเกี่ยวกับการใชสื่อออนไลนไปใชในการเรียนการสอนโดยกําหนดใหผูเช่ียวชาญ

เปนผูสอน และคณะกรรมการจัดการความรูทานอ่ืนๆ เปนผูเรียน เพ่ือจําลองเหตุการณการเรียนการสอนโดย

ใชสื่อออนไลน ดังน้ี 

(1) อาจารย กนกวรรณ งาวสุวรรณ นําองคความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนโดยใชสื่อออนไลนไปสอน

ในนักศึกษาในรายวิชาจลนพลศาสตร 

วิศวกรรมเคมแีละการออกแบบเครื่องปฏิกรณ 

 
รูปที่ 3 การทดลองการสอนโดยใชสื่อออนไลน 

 

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสกัดความรู 

กลุมผูสนใจแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการนําสื่อออนไลนไปใช โดยกลุมผูสนใจรวมกับ

คณะกรรมการสรุปแนวทางการใชสื่อออนไลนในการเรียนการสอนสําหรบัการเรียนการสอนภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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รูปที่ 2 ผูเช่ียวชาญใหความรูเกี่ยวการสอนโดยใชสื่อออนไลน 
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รูปที่ 4 การเผยแพรความรูเกี่ยวการสอนโดยใชสื่อออนไลน 

 

6. การปรับปรงุเปนชดุความรู 

จัดทําเทคนิคการเรียนการสอนโดยการใชสื่อออนไลนสําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร โดยการเผยแพร

ในเวปไซตของคณะ เพ่ือใหบุคลากรภายในคณะนําองคความรูที่ไดไปประยุกตใช และสํารวจปญหาที่เกิดจาก

การใชองคความรูจากบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

 

อภิปรายผล 

 จากการดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ “เทคนิคการสอนโดยใชสื่อออนไลน” พบวา

เครื่องมือการจัดการความรูแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice, CoP) ประกอบกับการใชแหลง

ผูรูในองคกร (Center of Excellence, CoE) เปนเครื่องมือที่เหมาะสมในการแลก เปลี่ยนเรียนรูและสรางองค

ความรูใหมๆ สําหรับการจัดทําเทคนิคการสอนโดยใชสื่อออนไลน ซึ่งเปนองคความรูที่มีประโยชนตอการพัฒนา

บัณฑิตเพ่ือใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมเหลาน้ีทําใหคณะวิศวกรรรมศาสตรไดแนวทาง

ในการวางระบบเพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลนและเปนตนแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนเพ่ือ

นํามาใชในคณะวิศวกรรมศาสตร นอกจากน้ีบุคลากรที่สนใจสามารถนําองคความรูไปใชในการสรางบทเรียน

และจัดการเรียนการสอนออนไลนได โดยใช Google for Education ซึ่งเปนบริการฟรีจาก Google  โดยเนน

ไปที่ Google Classroom ซึ่งคือ Application ที่รวมเอาบริการของ Google ที่มีอยูแลว เชน Drive, Docs, 

Gmail หรือ Sheet เขามารวมไวดวยกัน และสามารถนําเสนอออกมาเปนระบบเดียวแบบครบวงจร เพ่ือใช

เปน เครื่องมือใหอาจารยผูสอนสามารถใชประโยชนในการสั่งงานและเก็บรวบรวมผลงานตางๆ ของนักศึกษา 

อีกทั้งยังจะชวยใหนักศึกษาสามารถสงงานไดทันทีผานทางออนไลน ในขณะที่อาจารยผูสอนเองก็สามารถตรวจ

งานที่มอบหมาย พรอมใหขอเสนอแนะแบบเรียลไทมไดอีกดวย โดยอาจารยผูสอนสามารถสรางหนาหองเรียน

ขึ้นมา และสามารถเพ่ิม-ลด นักศึกษาของตนเขาไปไดหรือจะใชวิธีการสงรหัสเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาสู

หองเรียนไดดวยตัวเองก็ได  ซึ่งมีประโยชนในการใชงาน Google Classroom สําหรับการเรียนการสอน

ออนไลน ไดดังน้ี  

1. อาจารยผูสอนสามารถสรางหองเรียนออนไลนของรายวิชาใดๆ ก็ได  

2. อาจารยผูสอน สามารถเพ่ิมรายช่ือนักศึกษาจากบัญชีของกูเกิลเขามาอยูในหองเรียน  

3. อาจารยผูสอนสามารถสงรหัสผานใหนักศึกษานาไปกรอกเพ่ือเขาหองเรียนได หรือสามารถใช

วิธีการสงขอความเชิญเขาหองเรียนผานทางอีเมลของนักศึกษาได 

4. อาจารยผูสอนสามารถสงงานใหนักศึกษาดาเนินการไดพรอมกาหนดระยะเวลาใหสงงานได  

5. นักศึกษาสามารถเขามาทางานที่อาจารยมอบหมายไดทาง Google docs และสงกลบัไปยัง

อาจารยผูสอนไดทันที  

7. อาจารยผูสอนสามารถตรวจสอบนักศึกษาที่สงงานตรงและไมตรงเวลา พรอมใหคะแนนไดทันท ี 

8. อาจารยสามารถสงงานของนักศึกษากลับไปพรอมใหขอเสนอแนะ และสามารถใหนักศึกษาแกไข

พรอมสงกลับมาไดอีก 

 นอกจากนี้การใชกระทูตางๆ ในการพูดคุยกับนักศึกษา จะสงผลตอความสนใจในเน้ือหาการเรียนมาก

ขึ้น เน่ืองจากนักศึกษาในปจจุบันมีแนวโนมการใชสื่อออนไลนตลอดเวลา การนาบทเรียนมาผนวกกับสื่อ

ออนไลนจึงชวยสงเสริมแนวทางดานน้ีไดคอนขางมาก กระทูคําถามที่อาจารยผูสอนต้ังมาชวนนักศึกษาคิดตาม 

จะมีนักศึกษาเขามาตอบและหาขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ มาแบงปนกันมากมาย นักศึกษาใหความสนใจและสนุก

กับการเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะในบทเรียนที่มีสมการทางคณิตศาสตรจานวนมากๆ การนาสื่อ Youtube มาใช

สงผลใหนักศึกษาเขาใจและตอบสนองตอบทเรียนมากขึ้น ซึ่งในองคความรูที่ไดสรุปไวน้ีเปนเพียงพ้ืนฐานสวน

หน่ึงของระบบ Google classroom เทาน้ัน หากผูใชงานระบบใชงานเปนประจําจะสามารถประยุกตใชงาน

ระบบ Google classroom ไดหลากหลายมากขึ้น อยางไรก็ดี Google classroom ถือเปนสวนชวยระบบการ

สอนเทาน้ัน แตการเรียนการสอนที่สมบรูณยังคงตองใชทักษะการสอนของอาจารยผูสอนเปนที่ต้ังสาคัญดังเชน

ในอดีตที่ผานมา 
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รูปที่ 4 การเผยแพรความรูเกี่ยวการสอนโดยใชสื่อออนไลน 

 

6. การปรับปรงุเปนชดุความรู 

จัดทําเทคนิคการเรียนการสอนโดยการใชสื่อออนไลนสําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร โดยการเผยแพร

ในเวปไซตของคณะ เพ่ือใหบุคลากรภายในคณะนําองคความรูที่ไดไปประยุกตใช และสํารวจปญหาที่เกิดจาก

การใชองคความรูจากบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

 

อภิปรายผล 

 จากการดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ “เทคนิคการสอนโดยใชสื่อออนไลน” พบวา

เครื่องมือการจัดการความรูแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice, CoP) ประกอบกับการใชแหลง

ผูรูในองคกร (Center of Excellence, CoE) เปนเครื่องมือที่เหมาะสมในการแลก เปลี่ยนเรียนรูและสรางองค

ความรูใหมๆ สําหรับการจัดทําเทคนิคการสอนโดยใชสื่อออนไลน ซึ่งเปนองคความรูที่มีประโยชนตอการพัฒนา

บัณฑิตเพ่ือใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมเหลาน้ีทําใหคณะวิศวกรรรมศาสตรไดแนวทาง

ในการวางระบบเพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลนและเปนตนแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนเพ่ือ

นํามาใชในคณะวิศวกรรมศาสตร นอกจากน้ีบุคลากรที่สนใจสามารถนําองคความรูไปใชในการสรางบทเรียน

และจัดการเรียนการสอนออนไลนได โดยใช Google for Education ซึ่งเปนบริการฟรีจาก Google  โดยเนน

ไปที่ Google Classroom ซึ่งคือ Application ที่รวมเอาบริการของ Google ที่มีอยูแลว เชน Drive, Docs, 

Gmail หรือ Sheet เขามารวมไวดวยกัน และสามารถนําเสนอออกมาเปนระบบเดียวแบบครบวงจร เพ่ือใช

เปน เครื่องมือใหอาจารยผูสอนสามารถใชประโยชนในการสั่งงานและเก็บรวบรวมผลงานตางๆ ของนักศึกษา 

อีกทั้งยังจะชวยใหนักศึกษาสามารถสงงานไดทันทีผานทางออนไลน ในขณะที่อาจารยผูสอนเองก็สามารถตรวจ

งานที่มอบหมาย พรอมใหขอเสนอแนะแบบเรียลไทมไดอีกดวย โดยอาจารยผูสอนสามารถสรางหนาหองเรียน

ขึ้นมา และสามารถเพ่ิม-ลด นักศึกษาของตนเขาไปไดหรือจะใชวิธีการสงรหัสเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาสู

หองเรียนไดดวยตัวเองก็ได  ซึ่งมีประโยชนในการใชงาน Google Classroom สําหรับการเรียนการสอน

ออนไลน ไดดังน้ี  

1. อาจารยผูสอนสามารถสรางหองเรียนออนไลนของรายวิชาใดๆ ก็ได  

2. อาจารยผูสอน สามารถเพ่ิมรายช่ือนักศึกษาจากบัญชีของกูเกิลเขามาอยูในหองเรียน  

3. อาจารยผูสอนสามารถสงรหัสผานใหนักศึกษานาไปกรอกเพ่ือเขาหองเรียนได หรือสามารถใช

วิธีการสงขอความเชิญเขาหองเรียนผานทางอีเมลของนักศึกษาได 

4. อาจารยผูสอนสามารถสงงานใหนักศึกษาดาเนินการไดพรอมกาหนดระยะเวลาใหสงงานได  

5. นักศึกษาสามารถเขามาทางานที่อาจารยมอบหมายไดทาง Google docs และสงกลบัไปยัง

อาจารยผูสอนไดทันที  

7. อาจารยผูสอนสามารถตรวจสอบนักศึกษาที่สงงานตรงและไมตรงเวลา พรอมใหคะแนนไดทันท ี 

8. อาจารยสามารถสงงานของนักศึกษากลับไปพรอมใหขอเสนอแนะ และสามารถใหนักศึกษาแกไข

พรอมสงกลับมาไดอีก 

 นอกจากนี้การใชกระทูตางๆ ในการพูดคุยกับนักศึกษา จะสงผลตอความสนใจในเน้ือหาการเรียนมาก

ขึ้น เน่ืองจากนักศึกษาในปจจุบันมีแนวโนมการใชสื่อออนไลนตลอดเวลา การนาบทเรียนมาผนวกกับสื่อ

ออนไลนจึงชวยสงเสริมแนวทางดานน้ีไดคอนขางมาก กระทูคําถามที่อาจารยผูสอนต้ังมาชวนนักศึกษาคิดตาม 

จะมีนักศึกษาเขามาตอบและหาขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ มาแบงปนกันมากมาย นักศึกษาใหความสนใจและสนุก

กับการเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะในบทเรียนที่มีสมการทางคณิตศาสตรจานวนมากๆ การนาสื่อ Youtube มาใช

สงผลใหนักศึกษาเขาใจและตอบสนองตอบทเรียนมากขึ้น ซึ่งในองคความรูที่ไดสรุปไวน้ีเปนเพียงพ้ืนฐานสวน

หน่ึงของระบบ Google classroom เทาน้ัน หากผูใชงานระบบใชงานเปนประจําจะสามารถประยุกตใชงาน

ระบบ Google classroom ไดหลากหลายมากขึ้น อยางไรก็ดี Google classroom ถือเปนสวนชวยระบบการ

สอนเทาน้ัน แตการเรียนการสอนที่สมบรูณยังคงตองใชทักษะการสอนของอาจารยผูสอนเปนที่ต้ังสาคัญดังเชน

ในอดีตที่ผานมา 
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ตัวอยางการนําองคความรูที่ไดไปใช เชน 

อาจารยฉันทมณี พูลเจรญิศิลปนําองคความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนโดยใชสื่อออนไลน ที่เนนเกี่ยวกับการใช 

Google classroom ไปใชในการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมเคมีเบ้ืองตน 

 
 

รูปที่ 5 การนําความรูเกี่ยวการสอนโดยใชสื่อออนไลนไปฝกปฏิบัติ 

 

  

บรรณานุกรม 

แนวการเขียนบทความ “แนวปฏิบัติที่ดี” เพ่ือนําเสนอในการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9 “ชุมชน 

นักปฏิบัติ สูการจัดการความรูในศตวรรษที่ 21 สืบคนขอมลูวันที่ 1 ธันวาคม 2558 จาก  

 (http://kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/14-2016-9th-rmut-km/9th-rmutlkm-

 general-information/about-km/21-21st-century) 

กลุมงานบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกรมสงเสริม

คุณภาพ สิ่งแวดลอม “การใชงานอินเตอรเน็ต (Internet) เบ้ืองตน” สืบคนขอมูลวันที่ 1 ธันวาคม 2558 จาก 

 http://cict.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=181 

ปทมา นพรัตน สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ “e-learning 

 ทางเลือกใหมของนักศึกษา” สืบคนขอมลูวันที่ 1 ธันวาคม 2558 จาก http://www.e-

 learning.dss.go.th/knowledge/files/5649newchoice.htm) 
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ตัวอยางการนําองคความรูที่ไดไปใช เชน 

อาจารยฉันทมณี พูลเจรญิศิลปนําองคความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนโดยใชสื่อออนไลน ที่เนนเกี่ยวกับการใช 

Google classroom ไปใชในการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมเคมีเบ้ืองตน 

 
 

รูปที่ 5 การนําความรูเกี่ยวการสอนโดยใชสื่อออนไลนไปฝกปฏิบัติ 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9 “ชุมชน 

นักปฏิบัติ สูการจัดการความรูในศตวรรษที่ 21 สืบคนขอมลูวันที่ 1 ธันวาคม 2558 จาก  

 (http://kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/14-2016-9th-rmut-km/9th-rmutlkm-

 general-information/about-km/21-21st-century) 

กลุมงานบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกรมสงเสริม

คุณภาพ สิ่งแวดลอม “การใชงานอินเตอรเน็ต (Internet) เบ้ืองตน” สืบคนขอมูลวันที่ 1 ธันวาคม 2558 จาก 

 http://cict.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=181 

ปทมา นพรัตน สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ “e-learning 

 ทางเลือกใหมของนักศึกษา” สืบคนขอมลูวันที่ 1 ธันวาคม 2558 จาก http://www.e-

 learning.dss.go.th/knowledge/files/5649newchoice.htm) 

 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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กฤษณ สงวนพวก 

อาจารย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ krish.sa@rmutk.ac.th  

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

 

บทสรุป 

ความรูทางดานคหกรรมศาสตรเปนองคความรูที่มีความเฉพาะอยางย่ิง เน่ืองจากเปนความรูที่ตอง

อาศัยการปฏิบัติจนเกิดความเช่ียวชาญ ดังน้ันวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมการถายทอดประสบการณ

การเรียนการสอนทางดานคหกรรมศาสตร เพ่ือถายทอดองคความรูจากอาจารยที่มีความรูความชํานาญใหแก

อาจารยที่มีประสบการณสอนนอย และอาจารยผูที่สนใจ เพ่ือสรุปเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช

เปนตนแบบสําหรับอาจารยที่สอนทางดานคหกรรมศาสตร จากการดําเนินกิจกรรมพบวาการจัดการเรียนการ

สอนที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมเปนรูปแบบผสมผสานระหวางระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยองคความรูที่ไดสามารถนําไปใชไดอยาง

ประสบความสําเร็จในสาขาวิชาที่มีธรรมชาติของสาขาวิชาที่ใกลเคียงกัน สําหรับสาขาวิชาที่มีธรรมชาติ

แตกตางกันจะตองนําไปปรับปรุงใหไดรูปแบบที่เหมาะสมตอไป 

 

คําสําคัญ  คหกรรมศาสตร การถายโอนความรู รูปแบบการเรียนการสอน 

 

Summary  

 The home economic science is a specific knowledge because the knowledge required 

a professional practice. The purpose of the activities to conduct the experience transfer for 

teaching home economics. The knowledge transfer from a professional instructor to less 

experience instructor for cultivated a teaching model for home economics instructor. The 

result showed that the teaching model was the combination of Inquiry process and problem 

base method. The teaching method that can be successful apply with the similar subject area. 

For the difference subject area must be adjusted to the appropriate model in the future. 
 

Keywords  Home Economic Knowledge Transfer Learning Method 

  

บทนํา 

คหกรรมศาสตรเปนศาสตรที่ใหความสําคัญทางดานทักษะปฏิบัติ เนนความรูทางดานเทคนิค 

(Technical) เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติเทาน้ัน แตในทัศนะของ Brown และ Paolucci (1978) น้ันเห็นวา คหก

รรมศาสตร ไมไดเนนเฉพาะการปฏิบัติเทาน้ัน เพราะคหกรรมศาสตรเปนศาสตรที่เปนสหวิทยาการ และเปน

ศาสตรที่จะตองนําความรูทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติไดอยางสอดคลอง และกลมกลืน จากการวิเคราะห

เก่ียวกับคหกรรมศาสตรของ Brown และ Paolucci (1978: 21-35) พบวา คหกรรมศาสตรเปนศาสตรเชิง

ปฏิบัติ กลาวคือ เปนศาสตรที่สามารถนําความรู ความคิดที่เปนเหตุผลมาใชปฏิบัติไดจริง ซึ่งอริสโตเติล 

(Aristotle) ไดกลาวไววา เปนความคิดที่เปนเหตุผลที่เปนจริงที่ปฏิบัติได เก่ียวของกับการกระทํา โดยศาสตร

เชิงปฏิบัติ (Practical Science) จะสัมพันธเกี่ยวของกับ ปญหาที่เปนจริง (Practical Problem) ซึ่งเปนคําถาม

ที่ชวยใหคิดวาจะตองทําอะไร แลวคนหาคําตอบวาควรทําอะไร ทําอะไรไดบาง และมีอะไรอีกบางที่จะตองทํา 

ไมใชเพียงแคคําถามวาจะทําอะไร จึงแตกตางจากปญหาตามทฤษฎี (Theoretical Problems) ที่เปนเรื่องของ

สถานการณสภาวะแวดลอมเรื่องทั่วๆไป ในการแกปญหาทุกๆปญหาที่เกิดขึ้น แตปญหาที่เปนจริง (Practical 

Problem) จะเปนสถานการณที่มีสภาวะแวดลอมเฉพาะ ปญหาของสถานการณหน่ึงไมอาจนําไปใชกับ

สถานการณอ่ืนไดเน่ืองจากสภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน สิ่งที่จะนํามาใชในการแกปญหาที่เปนจริง คือการใช

เหตุผลที่ปฏิบัติไดจริง (Practical Reasoning) โดยใชการสะทอนของความคิดที่ปฏิบัติไดจริง ซึ่งมีโครงสราง

ของเหตุผลที่ซับซอน เพราะมิใชเปนเพียงเหตุผลในการตัดสินใจทําอะไรเทาน้ัน แตเปนเหตุผลที่เกี่ยวของกับ

ความถูกตอง และสิ่งน้ันสมควรกระทําโดยเหตุผลเหลาน้ันขึ้นอยูกับเปาหมายของแนวคิดที่ปรารถนา ดวย

ขอมูลตางๆ ถึงความเปนไปไดของวิธีการ และกลยุทธ จากน้ันจึงพิจารณาจัดลําดับการกระทํากอนหลัง แลวจึง

ตัดสินใจกระทํา สอดคลองกับที่ Smith (1996) พบวาการศึกษาคหกรรมศาสตร ผูสอนควรสอดแทรกใหมาก

ในเรื่องความต้ังใจในการปฏิบัติงาน การใชความคิด และการจัดลําดับ ความสําคัญของแนวคิดโดยการสะทอน

แนวความคิด คหกรรมศาสตรเปนศาสตรเชิงปฏิบัติ จะเห็นไดวาศาสตรทางดานคหกรรมศาสตรมีความเปน

เอกลักษณเปนของตนเองคอนขางสูง และมีความจําเปนที่ตองอาศัยประสบการณในการฝกฝนเปนระยะ

เวลานานจึงจะทําใหเกิดความชํานาญ 

เน่ืองจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในชวง 5 ปน้ีมี

อาจารยที่มีประสบการณสูงเกษียณอายุเปนจํานวนมาก และอาจารยที่ยังรับราชการอยูเปนอาจารยที่บรรจุ

ใหมไมเกิน 10 ปเปนจํานวนมาก จึงทําใหอาจารยที่มีความรูความชํานาญในศาสตรการสอนดานคหกรรม

ศาสตรคอนขางขาดแคลน ดังน้ันคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรจึงไดมีแนวคิดในการนําองคความรูและ

เครื่องมือการจัดการความรูมาประยุกตใชเพ่ือถายทอดองคความรูจากอาจารยที่มีความชํานาญสูงใหเปน

ตนแบบแกอาจารยที่มีประสบการณสอนนอยสามารถนําองคความรูที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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กฤษณ สงวนพวก 
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บทสรุป 

ความรูทางดานคหกรรมศาสตรเปนองคความรูที่มีความเฉพาะอยางย่ิง เน่ืองจากเปนความรูที่ตอง

อาศัยการปฏิบัติจนเกิดความเช่ียวชาญ ดังน้ันวัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมการถายทอดประสบการณ

การเรียนการสอนทางดานคหกรรมศาสตร เพ่ือถายทอดองคความรูจากอาจารยที่มีความรูความชํานาญใหแก

อาจารยที่มีประสบการณสอนนอย และอาจารยผูที่สนใจ เพ่ือสรุปเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช

เปนตนแบบสําหรับอาจารยที่สอนทางดานคหกรรมศาสตร จากการดําเนินกิจกรรมพบวาการจัดการเรียนการ

สอนที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมเปนรูปแบบผสมผสานระหวางระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยองคความรูที่ไดสามารถนําไปใชไดอยาง

ประสบความสําเร็จในสาขาวิชาที่มีธรรมชาติของสาขาวิชาที่ใกลเคียงกัน สําหรับสาขาวิชาที่มีธรรมชาติ

แตกตางกันจะตองนําไปปรบัปรุงใหไดรูปแบบที่เหมาะสมตอไป 

 

คําสําคัญ  คหกรรมศาสตร การถายโอนความรู รูปแบบการเรียนการสอน 

 

Summary  

 The home economic science is a specific knowledge because the knowledge required 

a professional practice. The purpose of the activities to conduct the experience transfer for 

teaching home economics. The knowledge transfer from a professional instructor to less 

experience instructor for cultivated a teaching model for home economics instructor. The 

result showed that the teaching model was the combination of Inquiry process and problem 

base method. The teaching method that can be successful apply with the similar subject area. 

For the difference subject area must be adjusted to the appropriate model in the future. 
 

Keywords  Home Economic Knowledge Transfer Learning Method 

  

บทนํา 

คหกรรมศาสตรเปนศาสตรที่ใหความสําคัญทางดานทักษะปฏิบัติ เนนความรูทางดานเทคนิค 

(Technical) เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติเทาน้ัน แตในทัศนะของ Brown และ Paolucci (1978) น้ันเห็นวา คหก

รรมศาสตร ไมไดเนนเฉพาะการปฏิบัติเทาน้ัน เพราะคหกรรมศาสตรเปนศาสตรที่เปนสหวิทยาการ และเปน

ศาสตรที่จะตองนําความรูทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติไดอยางสอดคลอง และกลมกลืน จากการวิเคราะห

เก่ียวกับคหกรรมศาสตรของ Brown และ Paolucci (1978: 21-35) พบวา คหกรรมศาสตรเปนศาสตรเชิง

ปฏิบัติ กลาวคือ เปนศาสตรที่สามารถนําความรู ความคิดที่เปนเหตุผลมาใชปฏิบัติไดจริง ซึ่งอริสโตเติล 

(Aristotle) ไดกลาวไววา เปนความคิดที่เปนเหตุผลที่เปนจริงที่ปฏิบัติได เก่ียวของกับการกระทํา โดยศาสตร

เชิงปฏิบัติ (Practical Science) จะสัมพันธเกี่ยวของกับ ปญหาที่เปนจริง (Practical Problem) ซึ่งเปนคําถาม

ที่ชวยใหคิดวาจะตองทําอะไร แลวคนหาคําตอบวาควรทําอะไร ทําอะไรไดบาง และมีอะไรอีกบางที่จะตองทํา 

ไมใชเพียงแคคําถามวาจะทําอะไร จึงแตกตางจากปญหาตามทฤษฎี (Theoretical Problems) ที่เปนเรื่องของ

สถานการณสภาวะแวดลอมเรื่องทั่วๆไป ในการแกปญหาทุกๆปญหาที่เกิดขึ้น แตปญหาที่เปนจริง (Practical 

Problem) จะเปนสถานการณที่มีสภาวะแวดลอมเฉพาะ ปญหาของสถานการณหน่ึงไมอาจนําไปใชกับ

สถานการณอ่ืนไดเน่ืองจากสภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน สิ่งที่จะนํามาใชในการแกปญหาที่เปนจริง คือการใช

เหตุผลที่ปฏิบัติไดจริง (Practical Reasoning) โดยใชการสะทอนของความคิดที่ปฏิบัติไดจริง ซึ่งมีโครงสราง

ของเหตุผลที่ซับซอน เพราะมิใชเปนเพียงเหตุผลในการตัดสินใจทําอะไรเทาน้ัน แตเปนเหตุผลที่เกี่ยวของกับ

ความถูกตอง และสิ่งน้ันสมควรกระทําโดยเหตุผลเหลาน้ันขึ้นอยูกับเปาหมายของแนวคิดที่ปรารถนา ดวย

ขอมูลตางๆ ถึงความเปนไปไดของวิธีการ และกลยุทธ จากน้ันจึงพิจารณาจัดลําดับการกระทํากอนหลัง แลวจึง

ตัดสินใจกระทํา สอดคลองกับที่ Smith (1996) พบวาการศึกษาคหกรรมศาสตร ผูสอนควรสอดแทรกใหมาก

ในเรื่องความต้ังใจในการปฏิบัติงาน การใชความคิด และการจัดลําดับ ความสําคัญของแนวคิดโดยการสะทอน

แนวความคิด คหกรรมศาสตรเปนศาสตรเชิงปฏิบัติ จะเห็นไดวาศาสตรทางดานคหกรรมศาสตรมีความเปน

เอกลักษณเปนของตนเองคอนขางสูง และมีความจําเปนที่ตองอาศัยประสบการณในการฝกฝนเปนระยะ

เวลานานจึงจะทําใหเกิดความชํานาญ 

เน่ืองจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในชวง 5 ปน้ีมี

อาจารยที่มีประสบการณสูงเกษียณอายุเปนจํานวนมาก และอาจารยที่ยังรับราชการอยูเปนอาจารยที่บรรจุ

ใหมไมเกิน 10 ปเปนจํานวนมาก จึงทําใหอาจารยที่มีความรูความชํานาญในศาสตรการสอนดานคหกรรม

ศาสตรคอนขางขาดแคลน ดังน้ันคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรจึงไดมีแนวคิดในการนําองคความรูและ

เครื่องมือการจัดการความรูมาประยุกตใชเพ่ือถายทอดองคความรูจากอาจารยที่มีความชํานาญสูงใหเปน

ตนแบบแกอาจารยที่มีประสบการณสอนนอยสามารถนําองคความรูที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

วิธีการดําเนินงาน  

จากการที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอยูในสภาวะที่

กําลังจะขาดแคลนอาจารยที่มีความรูความชํานาญในการสอนทางดานคหกรรมศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิง

ทางดานการปฏิบัติการ ดังน้ันคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนการ

สอนโดยอาจารยที่มีประสบการณเพ่ือใหนักศึกษาไดรับประโยชนอยางสูงสุด จึงไดมีแนวความคิดในการจัดทํา

กิจกรรมการถายทอดประสบการณการเรียนการสอนทางดานคหกรรมศาสตร โดยนําอาจารยที่มีความรูความ

ชํานาญทางดานการปฏิบัติใหเปนอาจารยตนแบบเพ่ือถายทอดองคความรูและรูปแบบการสอนที่ประสบ

ความสําเร็จใหแกอาจารยที่มีประสบการณการไมเกิน 10 ป หรืออาจารยที่มีความสนใจการการรับการ

ถายทอด โดยมีการจัดการทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังตอไปน้ี 

กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการวางแผน (Plan) ในการจัดกิจกรรมการถายทอดประสบการณทางดานคหกร

รมศาสตร โดยทําการประชุมผูที่เก่ียวของ ไดแกอาจารยที่มีความรูความเช่ียวชาญในดานการสอนปฏิบัติการ 

และกําลังจะเกษียณอายุราชการ, อาจารยผูที่จะทําการรับการถายทอดองคความรู และผูบริหารที่เก่ียวของใน

กิจกรรมการจัดการองคความรู ในการประชุมจะมีการทํา focus group discussion เพ่ือหาขอสรุปแนวทาง

ในการจัดการ และคัดเลือกเครื่องมือที่ใชในการถายทอดองคความรู และประเมินองคความรู  

กิจกรรมที่ 2 ดําเนินกิจกรรม (Do) ที่ไดวางแผนจากการทํา focus group discussion โดยจากการ

ประชุมกลุมยอยสรุปวาจะใชเครื่องมือการจัดการความรู 2 เครื่องมือคือ การถอดบทเรียน และการเรียนรูโดย

การปฏิบัติ เปนเครื่องมือที่ใชในการดําเนินกิจกรรม และมีการจัดทําแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรม โดยใช

แบบประเมินแบบปลายปด แบบใหประมาณคา ในการดําเนินกิจกรรมจะใหอาจารยที่รับการถายทอดองค

ความรูเขาทําการศึกษาเรียนรูในช้ันเรียนในขณะที่อาจารยผูถายทอดความรูกําลังสอนอยู และลงมือทํา

ปฏิบัติการไปพรอมกับนักศึกษา รวมกับการสังเกตุการณสอนของอาจารยผูถายทอดความรูถึงเทคนิคในการ

สอนของอาจารยผูถายทอดความรู และนํามาทําการถอดบทเรียนใหไดองคความรูเก่ียวกับรูปแบบการสอนที่

ประสบผลสําเร็จ 

กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการทวนสอบ (Check) องคความรูที่ไดจากถอดบทเรียนโดยใหอาจารยที่ไดรับ

การถายทอดประสบการณนําองคความรูไปใชในการเรียนการสอนในรายวิชาที่อาจารยทานน้ันสอนอยู แลวให

อาจารยผูถายทอดประสบการณ นักศึกษาในช้ันเรียนเปนผูประเมิน โดยใชแบบประเมินแบบปลายปด แบบให

ประมาณคา นําผลการประเมินและขอเสนอแนะที่ไดไปปรับปรุงแกไขถอดบทเรียนใหมีความเหมาะสมมากขึ้น  

กิจกรรมที่ 4 ดําเนินการนําองคความรูจากการถอดบทเรียนที่ไดไปใชในการเรียนการสอน (Act) โดย

นําถอดบทเรียน และแบบประเมินที่ไดเผยแพรในเว็บไซตของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เพ่ือใหอาจารยที่

สนใจนําองคความรูที่ไดไปใชในการเรียนการสอน และใหนักศึกษาเปนผูประเมินผลของการประยุกตใชใน

รายวิชาที่แตกตางกันวามีผลการเรียนรูตางกันหรือไมเมื่อใชองคความรูเดียวกัน 

 

 
 

 
 

รูปที่ 1 กิจกรรมการจัดการถายทอดประสบการณดานการสอนคหกรรมศาสตร 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินกิจกรรมการถายทอดประสบการณการเรียนการสอนทางดานคหกรรมศาสตร พบวา

ในขั้นตอนการดําเนินการวางแผนไดจัดทําการประชุมกลุมยอยเฉพาะผูที่มีสวนเก่ียวของทําใหเกิดการระดม

สมองในกระบวนการจัดการองคความรูอยางแทจริง เน่ืองจากอาจารยผูถายทอดองคความรู และอาจารยผูรับ

การถายทอดองคความรูเปนผูที่ตองการเขารวมกิจกรรมการถายทอดองคความรูอยางแทจริง ไมใชผูที่โดน

บังคับมาทํากิจกรรมจึงทําใหสามารถสรุปรูปแบบการดําเนินการและแบบการประเมินไดเปนอยางดี สําหรับ

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมพบวา การที่อาจารยผูรับการถายทอดเขารวมในช้ันเรียนดวยน้ันทําใหอาจารยผูรับ

การถายทอดไดซึมซับบรรยากาศ และวิธีการสอนโดยตรงจากอาจารยทําการถายทอดอยางแทจริง จึงทําให

สามารถสรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูถายโอนความรูได คือการใชรูปแบบการสอนแบบ

ผสมผสานระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา

เปนฐาน เน่ืองจากเปนวิชาที่ตองใชความรูความชํานาญในการเรียนการสอน ดังน้ันจึงจําเปนตองต้ังโจทยให

นักศึกษาไดคิดคน และฝกปฏิบัติจริงจึงจะทําใหนักศึกษามีความชํานาญ 

สําหรับกิจกรรมการทวนสอบรูปแบบการเรียนการสอนที่ไดจากการถอดบทเรียนและนําไปใชในการ

สอนของอาจารยที่รับการถายโอนความรู พบวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหวางการ

จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานประสบ



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP 1

วิธีการดําเนินงาน  

จากการที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอยูในสภาวะที่

กําลังจะขาดแคลนอาจารยที่มีความรูความชํานาญในการสอนทางดานคหกรรมศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิง

ทางดานการปฏิบัติการ ดังน้ันคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนการ

สอนโดยอาจารยที่มีประสบการณเพ่ือใหนักศึกษาไดรับประโยชนอยางสูงสุด จึงไดมีแนวความคิดในการจัดทํา

กิจกรรมการถายทอดประสบการณการเรียนการสอนทางดานคหกรรมศาสตร โดยนําอาจารยที่มีความรูความ

ชํานาญทางดานการปฏิบัติใหเปนอาจารยตนแบบเพ่ือถายทอดองคความรูและรูปแบบการสอนที่ประสบ

ความสําเร็จใหแกอาจารยที่มีประสบการณการไมเกิน 10 ป หรืออาจารยที่มีความสนใจการการรับการ

ถายทอด โดยมีการจัดการทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังตอไปน้ี 

กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการวางแผน (Plan) ในการจัดกิจกรรมการถายทอดประสบการณทางดานคหกร

รมศาสตร โดยทําการประชุมผูที่เก่ียวของ ไดแกอาจารยที่มีความรูความเช่ียวชาญในดานการสอนปฏิบัติการ 

และกําลังจะเกษียณอายุราชการ, อาจารยผูที่จะทําการรับการถายทอดองคความรู และผูบริหารที่เก่ียวของใน

กิจกรรมการจัดการองคความรู ในการประชุมจะมีการทํา focus group discussion เพ่ือหาขอสรุปแนวทาง

ในการจัดการ และคัดเลือกเครื่องมือที่ใชในการถายทอดองคความรู และประเมินองคความรู  

กิจกรรมที่ 2 ดําเนินกิจกรรม (Do) ที่ไดวางแผนจากการทํา focus group discussion โดยจากการ

ประชุมกลุมยอยสรุปวาจะใชเครื่องมือการจัดการความรู 2 เครื่องมือคือ การถอดบทเรียน และการเรียนรูโดย

การปฏิบัติ เปนเครื่องมือที่ใชในการดําเนินกิจกรรม และมีการจัดทําแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรม โดยใช

แบบประเมินแบบปลายปด แบบใหประมาณคา ในการดําเนินกิจกรรมจะใหอาจารยที่รับการถายทอดองค

ความรูเขาทําการศึกษาเรียนรูในช้ันเรียนในขณะที่อาจารยผูถายทอดความรูกําลังสอนอยู และลงมือทํา

ปฏิบัติการไปพรอมกับนักศึกษา รวมกับการสังเกตุการณสอนของอาจารยผูถายทอดความรูถึงเทคนิคในการ

สอนของอาจารยผูถายทอดความรู และนํามาทําการถอดบทเรียนใหไดองคความรูเก่ียวกับรูปแบบการสอนที่

ประสบผลสําเร็จ 

กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการทวนสอบ (Check) องคความรูที่ไดจากถอดบทเรียนโดยใหอาจารยที่ไดรับ

การถายทอดประสบการณนําองคความรูไปใชในการเรียนการสอนในรายวิชาที่อาจารยทานน้ันสอนอยู แลวให

อาจารยผูถายทอดประสบการณ นักศึกษาในช้ันเรียนเปนผูประเมิน โดยใชแบบประเมินแบบปลายปด แบบให

ประมาณคา นําผลการประเมินและขอเสนอแนะที่ไดไปปรับปรุงแกไขถอดบทเรียนใหมีความเหมาะสมมากขึ้น  

กิจกรรมที่ 4 ดําเนินการนําองคความรูจากการถอดบทเรียนที่ไดไปใชในการเรียนการสอน (Act) โดย

นําถอดบทเรียน และแบบประเมินที่ไดเผยแพรในเว็บไซตของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เพ่ือใหอาจารยที่

สนใจนําองคความรูที่ไดไปใชในการเรียนการสอน และใหนักศึกษาเปนผูประเมินผลของการประยุกตใชใน

รายวิชาที่แตกตางกันวามีผลการเรียนรูตางกันหรือไมเมื่อใชองคความรูเดียวกัน 

 

 
 

 
 

รูปที่ 1 กิจกรรมการจัดการถายทอดประสบการณดานการสอนคหกรรมศาสตร 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินกิจกรรมการถายทอดประสบการณการเรียนการสอนทางดานคหกรรมศาสตร พบวา

ในขั้นตอนการดําเนินการวางแผนไดจัดทําการประชุมกลุมยอยเฉพาะผูที่มีสวนเก่ียวของทําใหเกิดการระดม

สมองในกระบวนการจัดการองคความรูอยางแทจริง เน่ืองจากอาจารยผูถายทอดองคความรู และอาจารยผูรับ

การถายทอดองคความรูเปนผูที่ตองการเขารวมกิจกรรมการถายทอดองคความรูอยางแทจริง ไมใชผูที่โดน

บังคับมาทํากิจกรรมจึงทําใหสามารถสรุปรูปแบบการดําเนินการและแบบการประเมินไดเปนอยางดี สําหรับ

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมพบวา การที่อาจารยผูรับการถายทอดเขารวมในช้ันเรียนดวยน้ันทําใหอาจารยผูรับ

การถายทอดไดซึมซับบรรยากาศ และวิธีการสอนโดยตรงจากอาจารยทําการถายทอดอยางแทจริง จึงทําให

สามารถสรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูถายโอนความรูได คือการใชรูปแบบการสอนแบบ

ผสมผสานระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา

เปนฐาน เน่ืองจากเปนวิชาที่ตองใชความรูความชํานาญในการเรียนการสอน ดังน้ันจึงจําเปนตองต้ังโจทยให

นักศึกษาไดคิดคน และฝกปฏิบัติจริงจึงจะทําใหนักศึกษามีความชํานาญ 

สําหรับกิจกรรมการทวนสอบรูปแบบการเรียนการสอนที่ไดจากการถอดบทเรียนและนําไปใชในการ

สอนของอาจารยที่รับการถายโอนความรู พบวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหวางการ

จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู และการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานประสบ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

66

CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

ความสําเร็จเปนอยางดี เน่ืองจากวิชาที่สอนมีธรรมชาติการเรียนรูใกลเคียงกันจึงทําใหการตอบรับของนักศึกษา

ออกมาอยูในรับดี และนักศึกษาใหการตอบสนองในการเรียนการสอนไมแตกตางกับการสอนของอาจารยผูถาย

โอนความรู สําหรับในขั้นตอนการนําองคความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนไปประยุกตใชในการเรียนการสอน

ของอาจารยที่ไมไดเขารวมกิจกรรม พบวามีอาจารยนําองคความรูที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนการสอน 

จํานวน 5 ทาน และในการนําไปประยุกตใชน้ันมีทั้งที่ประสบผลสําเร็จและตองปรับปรุงรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนใหม เน่ืองจากเทคนิคในการสอนของอาจารยแตละทานแตกตางกัน และธรรมชาติของแตละ

สาขาวิชาก็แตกตางกัน ดังน้ันการนําองคความรูที่ไดจากการถายโอนความรูไปใชจะประสบผลสําเร็จหรือไม 

ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ธรรมชาติของรายวิชา เทคนิคการสอนของอาจารย เปนตน ดังน้ันจึงจําเปนตองมี

การปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีความเหมาะสมกับแตสาขาวิชาตอไป 

 

สรุป 

จากกระบวนการถายทอดประสบการณการเรียนการสอนทางดานคหกรรมศาสตรน้ัน จะเห็นไดวา

กระบวนการวางแผน การดําเนินกิจกรรม และการทวนสอบกิจกรรม มีผลการปฏิบัติที่ออกมาสอดคลองกัน 

และประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมเปนอยางดี เน่ืองจากในการดําเนินกิจกรรมน้ันทําการศึกษาใน

สาขาวิชาที่มีธรรมชาติของวิชาที่ไมแตกตางกัน จึงทําใหผลจากการประเมินไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่ง

เมื่อนําผลที่ไดไปประยุกตใชในกิจกรรมที่ 4 จึงทําใหเกิดผลการดําเนินกิจกรรมที่ไมสอดคลองกัน ซึ่งเกิดจาก

การที่นําไปใชจริงกับสาขาที่มีธรรมชาติของรายวิชา และการเรียนการสอนที่แตกตางกัน จึงทําใหผลจากการ

ประเมินมีความแตกตางกันทางสถิติ 

โดยในอนาคตการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับสาขาวิชาที่ขาด

แคลนอาจารยที่มีความชํานาญเปนความทาทายอยางย่ิงในการที่จะทําการพัฒนารูปแบบตอไปในอนาคต

เพ่ือใหไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะนําไปใชอยางแทจริง  
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ความสําเร็จเปนอยางดี เน่ืองจากวิชาที่สอนมีธรรมชาติการเรียนรูใกลเคียงกันจึงทําใหการตอบรับของนักศึกษา

ออกมาอยูในรับดี และนักศึกษาใหการตอบสนองในการเรียนการสอนไมแตกตางกับการสอนของอาจารยผูถาย

โอนความรู สําหรับในขั้นตอนการนําองคความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนไปประยุกตใชในการเรียนการสอน

ของอาจารยที่ไมไดเขารวมกิจกรรม พบวามีอาจารยนําองคความรูที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนการสอน 

จํานวน 5 ทาน และในการนําไปประยุกตใชน้ันมีทั้งที่ประสบผลสําเร็จและตองปรับปรุงรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนใหม เน่ืองจากเทคนิคในการสอนของอาจารยแตละทานแตกตางกัน และธรรมชาติของแตละ

สาขาวิชาก็แตกตางกัน ดังน้ันการนําองคความรูที่ไดจากการถายโอนความรูไปใชจะประสบผลสําเร็จหรือไม 

ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ธรรมชาติของรายวิชา เทคนิคการสอนของอาจารย เปนตน ดังน้ันจึงจําเปนตองมี

การปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีความเหมาะสมกับแตสาขาวิชาตอไป 

 

สรุป 

จากกระบวนการถายทอดประสบการณการเรียนการสอนทางดานคหกรรมศาสตรน้ัน จะเห็นไดวา

กระบวนการวางแผน การดําเนินกิจกรรม และการทวนสอบกิจกรรม มีผลการปฏิบัติที่ออกมาสอดคลองกัน 

และประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมเปนอยางดี เน่ืองจากในการดําเนินกิจกรรมน้ันทําการศึกษาใน

สาขาวิชาที่มีธรรมชาติของวิชาที่ไมแตกตางกัน จึงทําใหผลจากการประเมินไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่ง

เมื่อนําผลที่ไดไปประยุกตใชในกิจกรรมที่ 4 จึงทําใหเกิดผลการดําเนินกิจกรรมที่ไมสอดคลองกัน ซึ่งเกิดจาก

การที่นําไปใชจริงกับสาขาที่มีธรรมชาติของรายวิชา และการเรียนการสอนที่แตกตางกัน จึงทําใหผลจากการ

ประเมินมีความแตกตางกันทางสถิติ 

โดยในอนาคตการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับสาขาวิชาที่ขาด

แคลนอาจารยที่มีความชํานาญเปนความทาทายอยางย่ิงในการที่จะทําการพัฒนารูปแบบตอไปในอนาคต

เพ่ือใหไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะนําไปใชอยางแทจริง  
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3Rs (Reuse Reduce Recycle)  
สรางบุญ สรางรายไดเพือ่นักเรียนดอยโอกาสโรงเรียนชัยมงคลวิทย  

Using 3 Rs (Reuse Reduce Recycle)  
to Create Merit and Income from Donations 

to Support Disadvantaged Students from Chaimongkolwit School 

 

นุชลี ทิพยมณฑา (Nuchalee Thipmonta)1  

สมบูรณ ประสงคจันทร (Somboon Prasongchan) 2 

ณิชา ประสงคจันทร (Nicha Prasongchan)3 

ไพพรรณ มุงศริิ (Paipun Mungsiri)4 
1,2,3,4 อาจารย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 

โรงเรียนชัยมงคลวิทย เปนโรงเรียนที่ต้ังอยูในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครสงขลา นักเรียน 100% 

มีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก กําพราพอ-แม อาศัยอยูกับบุคคลอ่ืน มีสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยแหลง

อบายมุข ทั้งแหลงคายาเสพติด การพนัน โสเภณี สุราของมึนเมาทุกชนิด โรงเรียนน้ีต้ังขึ้นเพ่ือชวยเหลือใหการ

สงเคราะหเด็กพวกน้ีใหไดมีที่เรียนหนังสือโรงเรียนชัยมงคลวิทยเปนโรงเรียนเอกชนที่ไมเก็บคาเลาเรียน ทําให

โรงเรียนจําเปนตองระดมความชวยเหลือ เงินและสิ่งของบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา อาจารย นักศึกษาหลาย

คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยลงพ้ืนที่ใหความชวยเหลือในหลายดานหลายโครงการ เพ่ือ

รวมดวยชวยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน คณะทํางานไดนําการจัดการความรูหลายประเด็นในการ

วางแผนและบริหารจัดการเพ่ือหารายไดให โรงเรียนแบบเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ  ชุมชนนักปฏิบัติ 

(Communities of Practice หรือ CoP) ทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team) เวทีเสวนา (Dialogue 

หรือ สุนทรียสนทนา) การถายทอดความรูโดยการเลาเรื่อง (Storytelling) เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู 

(Knowledge Forum) ส ภ า ก า แ ฟ  (Knowledge Café) Intranet Web  Webblog ก า ร ส อ น ง า น 

(Coaching) และทํางานพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ในการบริหารจัดการกิจการรานคาการกุศล รานชัยมงคลวิทย 

Op Shop ซึ่งเปนรานคาที่เปนศูนยรวมของการจําหนายสิ่งของที่ไดรับบริจาค ในราคาประหยัด สามารถสราง

รายไดใหกับโรงเรียนชัยมงคลวิทย ยังเปนการเผยแพรขาวสารเก่ียวกับการบริจาคแกผูมีจิตศรัทธาทั้งเงิน และ

สิ่งของ และยังชวยสงเสริมใหเกิดวัฎจักรการใชวัสดุสิ่งของอยางมีคุณคาใหผูบริจาคเกิดประโยชนอยางแทจริง 

ซึ่งสงผลสะทอนใหมีการบริจาคเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง การดําเนินการของรานชัยมงคลวิทย Op Shop ไดรับ

ความรวมมือและความสนใจจากทั้งอาจารย บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครู 

นักเรียน ผูปกครอง โรงเรียนชัยมงคลวิทยและประชาชนทั่วไปเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ ทั้งผูบริจาคและผูอุดหนุนซื้อ

สินคาเพ่ือเปนการสรางบุญกุศลแกทุกฝายที่มีสวนรวม จนเกิดเปนวัฎจักรของการใชสิ่งของอยางมีคุณคา ตาม

หลัก 3Rs และสงเสริมการดําเนินกิจการเพ่ือสังคม (Social enterprise) จากการสรางบุญและสรางรายไดแก

โรงเรียนหลายหมื่นบาท 

 

คําสําคัญ  การใชซ้ํา การลดการใช การนํากลับมาใชใหม บริจาค กิจการเพ่ือสังคม รานคาการกุศล  

 

Summary 

 Chaimongkolwit School is located in a crowded area of Songkhla Municipality.  100% 

of the students are poor. They come from divorced families or are orphans. They stay with 

other people. The surroundings are full of all vices, source of drugs, gambling, whores and 

alcoholic drinks. The school was set up to help these students to have a place to study. It is 

a private school with no tuition fees, so the school needs to join hands with various well-

wishes to improve the students’ conditions. KM tools: Communities of Practice, CoP), Cross-

Functional Team, Dialogue, Storytelling, Knowledge Forum, Knowledge Café, Intranet, Web, 

Webblog, Coaching and Mentoring are used to set up and manage Chaimongkolwit’s Op 

Shop to be a distribution center for donated things for sale at a cheap price. This activity 

earned extra income for the school as well as gaining publicity for donations both with 

money and the goods. In addition, the activity promoted the cycle of using things 

beneficially. This resulted to a gradual increase in donations. The administration of 

Chaimongkolwit’s Op Shop got cooperation and attention from RMUTSV lecturers, 

personnel, and students as well as general teachers, students, parents and people 

respectively.  Some groups would come and buy things to reuse while other groups would 

donate both old and new stuff to the shop.  Finally, there is the cycle of reusing which is 

beneficial according to the 3Rs’principle. The activity also promoted a social enterprise. 

 

Keywords  3Rs (Reuse Reduce Recycle)  Donations  Social Enterprise  Op shop 
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3Rs (Reuse Reduce Recycle)  
สรางบุญ สรางรายไดเพือ่นักเรียนดอยโอกาสโรงเรียนชัยมงคลวิทย  

Using 3 Rs (Reuse Reduce Recycle)  
to Create Merit and Income from Donations 

to Support Disadvantaged Students from Chaimongkolwit School 

 

นุชลี ทิพยมณฑา (Nuchalee Thipmonta)1  

สมบูรณ ประสงคจันทร (Somboon Prasongchan) 2 

ณิชา ประสงคจันทร (Nicha Prasongchan)3 

ไพพรรณ มุงศริิ (Paipun Mungsiri)4 
1,2,3,4 อาจารย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 

โรงเรียนชัยมงคลวิทย เปนโรงเรียนที่ต้ังอยูในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครสงขลา นักเรียน 100% 

มีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก กําพราพอ-แม อาศัยอยูกับบุคคลอ่ืน มีสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยแหลง

อบายมุข ทั้งแหลงคายาเสพติด การพนัน โสเภณี สุราของมึนเมาทุกชนิด โรงเรียนน้ีต้ังขึ้นเพ่ือชวยเหลือใหการ

สงเคราะหเด็กพวกน้ีใหไดมีที่เรียนหนังสือโรงเรียนชัยมงคลวิทยเปนโรงเรียนเอกชนที่ไมเก็บคาเลาเรียน ทําให

โรงเรียนจําเปนตองระดมความชวยเหลือ เงินและสิ่งของบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา อาจารย นักศึกษาหลาย

คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยลงพ้ืนที่ใหความชวยเหลือในหลายดานหลายโครงการ เพ่ือ

รวมดวยชวยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน คณะทํางานไดนําการจัดการความรูหลายประเด็นในการ

วางแผนและบริหารจัดการเพ่ือหารายไดให โรงเรียนแบบเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ  ชุมชนนักปฏิบัติ 

(Communities of Practice หรือ CoP) ทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team) เวทีเสวนา (Dialogue 

หรือ สุนทรียสนทนา) การถายทอดความรูโดยการเลาเรื่อง (Storytelling) เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู 

(Knowledge Forum) ส ภ า ก า แ ฟ  (Knowledge Café) Intranet Web  Webblog ก า ร ส อ น ง า น 

(Coaching) และทํางานพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ในการบริหารจัดการกิจการรานคาการกุศล รานชัยมงคลวิทย 

Op Shop ซึ่งเปนรานคาที่เปนศูนยรวมของการจําหนายสิ่งของที่ไดรับบริจาค ในราคาประหยัด สามารถสราง

รายไดใหกับโรงเรียนชัยมงคลวิทย ยังเปนการเผยแพรขาวสารเก่ียวกับการบริจาคแกผูมีจิตศรัทธาทั้งเงิน และ

สิ่งของ และยังชวยสงเสริมใหเกิดวัฎจักรการใชวัสดุสิ่งของอยางมีคุณคาใหผูบริจาคเกิดประโยชนอยางแทจริง 

ซึ่งสงผลสะทอนใหมีการบริจาคเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง การดําเนินการของรานชัยมงคลวิทย Op Shop ไดรับ

ความรวมมือและความสนใจจากทั้งอาจารย บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครู 

นักเรียน ผูปกครอง โรงเรียนชัยมงคลวิทยและประชาชนทั่วไปเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ ทั้งผูบริจาคและผูอุดหนุนซื้อ

สินคาเพ่ือเปนการสรางบุญกุศลแกทุกฝายที่มีสวนรวม จนเกิดเปนวัฎจักรของการใชสิ่งของอยางมีคุณคา ตาม

หลัก 3Rs และสงเสริมการดําเนินกิจการเพ่ือสังคม (Social enterprise) จากการสรางบุญและสรางรายไดแก

โรงเรียนหลายหมื่นบาท 

 

คําสําคัญ  การใชซ้ํา การลดการใช การนํากลับมาใชใหม บริจาค กิจการเพ่ือสังคม รานคาการกุศล  

 

Summary 

 Chaimongkolwit School is located in a crowded area of Songkhla Municipality.  100% 

of the students are poor. They come from divorced families or are orphans. They stay with 

other people. The surroundings are full of all vices, source of drugs, gambling, whores and 

alcoholic drinks. The school was set up to help these students to have a place to study. It is 

a private school with no tuition fees, so the school needs to join hands with various well-

wishes to improve the students’ conditions. KM tools: Communities of Practice, CoP), Cross-

Functional Team, Dialogue, Storytelling, Knowledge Forum, Knowledge Café, Intranet, Web, 

Webblog, Coaching and Mentoring are used to set up and manage Chaimongkolwit’s Op 

Shop to be a distribution center for donated things for sale at a cheap price. This activity 

earned extra income for the school as well as gaining publicity for donations both with 

money and the goods. In addition, the activity promoted the cycle of using things 

beneficially. This resulted to a gradual increase in donations. The administration of 

Chaimongkolwit’s Op Shop got cooperation and attention from RMUTSV lecturers, 

personnel, and students as well as general teachers, students, parents and people 

respectively.  Some groups would come and buy things to reuse while other groups would 

donate both old and new stuff to the shop.  Finally, there is the cycle of reusing which is 

beneficial according to the 3Rs’principle. The activity also promoted a social enterprise. 

 

Keywords  3Rs (Reuse Reduce Recycle)  Donations  Social Enterprise  Op shop 
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บทนํา 

เมื่อปลายป พ.ศ. 2550 พระราชวรธรรมโกศล (แฉลม เขมปฺโญ) สมณศักด์ิในขณะน้ันเปนเจาอาวาส

วัดชัยมงคล ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากการสังเกตเห็นวายังมีเด็ก ๆ บริเวณใกล ๆ วัดที่ยัง

ไมไดเลาเรียนหนังสือ สาเหตุเน่ืองจากความยากจนขาดแคลนทุนทรัพยที่จะสงลูกเขาโรงเรียนได ปลอยใหลูก

ว่ิงเลนอยูในวัดเปนประจํา ทั้ง ๆ ที่เด็กเหลาน้ันอยูในวัยที่จะเขาโรงเรียนแลว เมื่อสอบถามวาทําไมไมไป

โรงเรียนคําตอบที่ไดคือแมไมมีเงิน ทานจึงตัดสินใจชวยเหลือใหการสงเคราะหเด็กพวกน้ีใหไดมีที่เรียนหนังสือ

จึงไดประชุมคณะกรรมการวัดชัยมงคล จัดต้ังโรงเรียนชัยมงคลวิทย เปนโรงเรียนเอกชนที่ไมเก็บคาเลาเรียน 

เพ่ือเปนสถานที่อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือจะไดมีทักษะชีวิตที่ดี โตขึ้นจะไดมีความรู มีความสามารถ มี

คุณธรรมไปประกอบอาชีพที่สุจริต มีจิตสาธารณะชวยเหลือชุมชนสังคมและประเทศชาติตอไป โรงเรียนชัย

มงคลวิทย เปนโรงเรียนที่ต้ังอยูในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครสงขลา นักเรียน 100% มีฐานะยากจน 

ครอบครัวแตกแยก กําพราพอ-แม อาศัยอยูกับบุคคลอ่ืน มีสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยแหลงอบายมุข ทั้งแหลง

คายาเสพติด การพนัน โสเภณี สุราของมึนเมาทุกชนิด การสุขาภิบาลและสุขอนามัยชุมชนที่ไมไดรับการดูแล

จากภาครัฐ ผูปกครองนอกจากไมมีเวลาดูแลบุตรหลานไดอยางเต็มที่ยังขาดความรูที่จะอบรมสั่งสอนหรือเสริม

ประสบการณใหแกบุตรหลานทั้งตองทํางานหาเชากินค่ําไมมีวันหยุด จากสภาพแวดลอมดังกลาวสงผลตอสุข

ภาวะของนักเรียนทําใหโรงเรียนตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองระดมสรรพพักกําลังและประสานงาน

จากผูมีจิตศรัทธาที่หลากหลายเพ่ือรวมดวยชวยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีสภาพความเปนอยูที่

มีความพรอมมากขึ้นอันที่จะสงผลใหการเรียนการสอนมีความกาวหนามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่นาพึงพอใจ

มากขึ้นโดย 

เดือนสิงหาคม 2556 ขาพเจาและคณะ มีโอกาสไดรับรูขอจํากัดในการบริหารงานของโรงเรียน      

ชัยมงคลวิทย จากผูอํานวยการโรงเรียน โดยใชประสบการณความรูเรื่อง 3Rs Reuse การใชซ้ํา Reduce การ

ลดการใช และ Recycle การนํากลับมาใชใหม เปนกระบวนการหน่ึงที่จะชวยใหคุณครู นักเรียน ผูปกครอง

และประชาชนทั่วไปไดตระหนักถึงคุณคาของการใชวัสดุ อุปกรณตางๆ อยางคุมคามากที่สุด และเกิดประโยชน

สูงสุดกอนการทิ้งหรือทําลาย และที่สําคัญสามารถสรางรายไดใหกับโรงเรียนแบบย่ังยืน และจากประสบการณ

ที่ขาพเจาเคยเปนลูกคาและอาสาสมัคร (Volunteer) ราน Op Shop ยอมาจากคําวา Opportunity shop 

สมัยเรียนปริญญาเอก ณ ประเทศออสเตรเลีย เปนรานการกุศลที่มีหลายกลุมหลายองคกรมากจัดต้ังขึ้นมี

หลายรานและมีทุกเมือง รานคาเหลาน้ีประกอบกิจการเพ่ือระดมทุนจากสินคาที่ไดรับบริจาคมาไมวาจะเปน

เสื้อผา หนังสือ เครื่องใชไฟฟา เครื่องใชในครัวเรือน ของเลน ซีดีเพลง เครื่องประดับ เกมส เฟอรนิเจอร และ

อ่ืนๆ ที่ยังมีคุณภาพใชงานได นํามาใชซ้ํา นํามาใชใหม และนํามาขายในราคาประหยัด นอกจากน้ีพบวา

โรงเรียนชัยมงคลวิทยเองมีผูมีจิตศรัทธานําสิ่งของเหลือใชมาบริจาคใหกับนักเรียนมากมาย สิ่งของบางอยางก็มี

มากเกินความตองการ บางอยางนักเรียนไมสามารถนํามาใชงานไดเน่ืองจากขนาดและประเภท จึงไดมีแนวคิด

ในการต้ังรานชัยมงคลวิทย Op Shop เพ่ือรับบริจาคสิ่งของเครื่องใชจากกรรมการ คณาจารย บุคลากร 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะครู นักเรียน ผูปกครองโรงเรียนชัยมงคลวิทย และ

ประชาชนทั่วไป โดยนําสินคาที่ไดรับจากการบริจาคจําหนายในราคาประหยัดเพ่ือนํารายไดทั้งหมดชวยเหลือ

โรงเรียนชัยมงคลวิทยในการบริหารจัดการศึกษาตอไป 

 

วิธีการดําเนินงาน 

ในการบริการวิชาการน้ีเริ่มตนจากการใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) หลายองคประกอบ

เริ่มตนจาก ชุมชนนักปฏิบั ติ  (Communities of Practice หรือ CoP) อาจารยหลักสูตรรายวิชา

วิทยาศาสตร สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร มทร.ศรีวิชัย เนนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือให

นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงรวมกับนักเรียน ดังภาพประกอบที่ 1 โดยนํานักศึกษารวมสรางฐานการเรียนรูเพ่ือ

สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือฝกทักษะทั้งนักศึกษาและนักเรียนดานการเกษตร ปลูกผัก 

เลี้ยงปลา ทํานํ้าหมัก ปุยชีวภาพนําขยะรีไซเคิลแลกไข ผลิตพลังงานทางเลือก กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ทํา

ตอเน่ืองมากวา 4 ป ทําใหมีความสนใจที่จะดําเนินกิจกรรมที่จะเปนการสรางรายไดแกนักเรียนดอยโอกาส 

 
ภาพประกอบที ่1 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงของนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย และนักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทย 

กอนที่จะดําเนินโครงการมีการนําการจัดการความรูเรื่อง เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู 

(Knowledge Forum) และสภากาแฟ (Knowledge Café) ) มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางฐาน

การเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีสวนรวมในโรงเรียนชัยมงคลวิทย และอาจารยหลักสูตรรายวิชา

วิทยาศาสตรมีโอกาสเลาเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางน่ังรับประทานกาแฟ ในเรื่องกิจกรรมที่จัด

ขึ้นในโรงเรียนเปนประจํา แตสําหรับอาจารยจากสาขาและคณะอ่ืนก็มีการนัดหมายมาพบปะพูดคุยกับ

ผู อํานวยการที่ โรงเรียน ต้ังแตกอนเริ่มจัดต้ังรานคาและระหวางที่ ดําเนินการรานอยู เปนประจํา ดัง

ภาพประกอบที่ 2 เพ่ือทั้งวางแผนปรับปรุงและพัฒนารานคา รวมทั้งเรื่องการประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ 

ผูอํานวยการโรงเรียนไดประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบเมื่อมีการประชุมผูปกครอง หรือมีการจัดงานในวัน

สําคัญทางศาสนาและผูมีจิตศรัทธาที่เขามาชวยเหลือในดานตาง รวมทั้งสถานีวิทยุและองคกรทองถิ่นในเขต

เทศบาลเมืองสงขลา  
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP 1

บทนํา 

เมื่อปลายป พ.ศ. 2550 พระราชวรธรรมโกศล (แฉลม เขมปฺโญ) สมณศักด์ิในขณะน้ันเปนเจาอาวาส

วัดชัยมงคล ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากการสังเกตเห็นวายังมีเด็ก ๆ บริเวณใกล ๆ วัดที่ยัง

ไมไดเลาเรียนหนังสือ สาเหตุเน่ืองจากความยากจนขาดแคลนทุนทรัพยที่จะสงลูกเขาโรงเรียนได ปลอยใหลูก

ว่ิงเลนอยูในวัดเปนประจํา ทั้ง ๆ ที่เด็กเหลาน้ันอยูในวัยที่จะเขาโรงเรียนแลว เมื่อสอบถามวาทําไมไมไป

โรงเรียนคําตอบที่ไดคือแมไมมีเงิน ทานจึงตัดสินใจชวยเหลือใหการสงเคราะหเด็กพวกน้ีใหไดมีที่เรียนหนังสือ

จึงไดประชุมคณะกรรมการวัดชัยมงคล จัดต้ังโรงเรียนชัยมงคลวิทย เปนโรงเรียนเอกชนที่ไมเก็บคาเลาเรียน 

เพ่ือเปนสถานที่อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือจะไดมีทักษะชีวิตที่ดี โตขึ้นจะไดมีความรู มีความสามารถ มี

คุณธรรมไปประกอบอาชีพที่สุจริต มีจิตสาธารณะชวยเหลือชุมชนสังคมและประเทศชาติตอไป โรงเรียนชัย

มงคลวิทย เปนโรงเรียนที่ต้ังอยูในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครสงขลา นักเรียน 100% มีฐานะยากจน 

ครอบครัวแตกแยก กําพราพอ-แม อาศัยอยูกับบุคคลอ่ืน มีสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยแหลงอบายมุข ทั้งแหลง

คายาเสพติด การพนัน โสเภณี สุราของมึนเมาทุกชนิด การสุขาภิบาลและสุขอนามัยชุมชนที่ไมไดรับการดูแล

จากภาครัฐ ผูปกครองนอกจากไมมีเวลาดูแลบุตรหลานไดอยางเต็มที่ยังขาดความรูที่จะอบรมสั่งสอนหรือเสริม

ประสบการณใหแกบุตรหลานทั้งตองทํางานหาเชากินค่ําไมมีวันหยุด จากสภาพแวดลอมดังกลาวสงผลตอสุข

ภาวะของนักเรียนทําใหโรงเรียนตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองระดมสรรพพักกําลังและประสานงาน

จากผูมีจิตศรัทธาที่หลากหลายเพ่ือรวมดวยชวยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีสภาพความเปนอยูที่

มีความพรอมมากขึ้นอันที่จะสงผลใหการเรียนการสอนมีความกาวหนามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่นาพึงพอใจ

มากขึ้นโดย 

เดือนสิงหาคม 2556 ขาพเจาและคณะ มีโอกาสไดรับรูขอจํากัดในการบริหารงานของโรงเรียน      

ชัยมงคลวิทย จากผูอํานวยการโรงเรียน โดยใชประสบการณความรูเรื่อง 3Rs Reuse การใชซ้ํา Reduce การ

ลดการใช และ Recycle การนํากลับมาใชใหม เปนกระบวนการหน่ึงที่จะชวยใหคุณครู นักเรียน ผูปกครอง

และประชาชนทั่วไปไดตระหนักถึงคุณคาของการใชวัสดุ อุปกรณตางๆ อยางคุมคามากที่สุด และเกิดประโยชน

สูงสุดกอนการทิ้งหรือทําลาย และที่สําคัญสามารถสรางรายไดใหกับโรงเรียนแบบย่ังยืน และจากประสบการณ

ที่ขาพเจาเคยเปนลูกคาและอาสาสมัคร (Volunteer) ราน Op Shop ยอมาจากคําวา Opportunity shop 

สมัยเรียนปริญญาเอก ณ ประเทศออสเตรเลีย เปนรานการกุศลที่มีหลายกลุมหลายองคกรมากจัดต้ังขึ้นมี

หลายรานและมีทุกเมือง รานคาเหลาน้ีประกอบกิจการเพ่ือระดมทุนจากสินคาที่ไดรับบริจาคมาไมวาจะเปน

เสื้อผา หนังสือ เครื่องใชไฟฟา เครื่องใชในครัวเรือน ของเลน ซีดีเพลง เครื่องประดับ เกมส เฟอรนิเจอร และ

อ่ืนๆ ที่ยังมีคุณภาพใชงานได นํามาใชซ้ํา นํามาใชใหม และนํามาขายในราคาประหยัด นอกจากน้ีพบวา

โรงเรียนชัยมงคลวิทยเองมีผูมีจิตศรัทธานําสิ่งของเหลือใชมาบริจาคใหกับนักเรียนมากมาย สิ่งของบางอยางก็มี

มากเกินความตองการ บางอยางนักเรียนไมสามารถนํามาใชงานไดเน่ืองจากขนาดและประเภท จึงไดมีแนวคิด

ในการต้ังรานชัยมงคลวิทย Op Shop เพ่ือรับบริจาคสิ่งของเครื่องใชจากกรรมการ คณาจารย บุคลากร 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะครู นักเรียน ผูปกครองโรงเรียนชัยมงคลวิทย และ

ประชาชนทั่วไป โดยนําสินคาที่ไดรับจากการบริจาคจําหนายในราคาประหยัดเพ่ือนํารายไดทั้งหมดชวยเหลือ

โรงเรียนชัยมงคลวิทยในการบริหารจัดการศึกษาตอไป 

 

วิธีการดําเนินงาน 

ในการบริการวิชาการน้ีเริ่มตนจากการใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) หลายองคประกอบ

เริ่มตนจาก ชุมชนนักปฏิบั ติ  (Communities of Practice หรือ CoP) อาจารยหลักสูตรรายวิชา

วิทยาศาสตร สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร มทร.ศรีวิชัย เนนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือให

นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงรวมกับนักเรียน ดังภาพประกอบที่ 1 โดยนํานักศึกษารวมสรางฐานการเรียนรูเพ่ือ

สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือฝกทักษะทั้งนักศึกษาและนักเรียนดานการเกษตร ปลูกผัก 

เลี้ยงปลา ทํานํ้าหมัก ปุยชีวภาพนําขยะรีไซเคิลแลกไข ผลิตพลังงานทางเลือก กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ทํา

ตอเน่ืองมากวา 4 ป ทําใหมีความสนใจที่จะดําเนินกิจกรรมที่จะเปนการสรางรายไดแกนักเรียนดอยโอกาส 

 
ภาพประกอบที ่1 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงของนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย และนักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทย 

กอนที่จะดําเนินโครงการมีการนําการจัดการความรูเรื่อง เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู 

(Knowledge Forum) และสภากาแฟ (Knowledge Café) ) มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางฐาน

การเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีสวนรวมในโรงเรียนชัยมงคลวิทย และอาจารยหลักสูตรรายวิชา

วิทยาศาสตรมีโอกาสเลาเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางน่ังรับประทานกาแฟ ในเรื่องกิจกรรมที่จัด

ขึ้นในโรงเรียนเปนประจํา แตสําหรับอาจารยจากสาขาและคณะอ่ืนก็มีการนัดหมายมาพบปะพูดคุยกับ

ผู อํานวยการที่ โรงเรียน ต้ังแตกอนเริ่มจัดต้ังรานคาและระหวางที่ ดําเนินการรานอยู เปนประจํา ดัง

ภาพประกอบที่ 2 เพ่ือทั้งวางแผนปรับปรุงและพัฒนารานคา รวมทั้งเรื่องการประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ 

ผูอํานวยการโรงเรียนไดประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบเมื่อมีการประชุมผูปกครอง หรือมีการจัดงานในวัน

สําคัญทางศาสนาและผูมีจิตศรัทธาที่เขามาชวยเหลือในดานตาง รวมทั้งสถานีวิทยุและองคกรทองถิ่นในเขต

เทศบาลเมืองสงขลา  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางฐานการเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีสวนรวมใน

โรงเรียนชัยมงคลวิทย สภากาแฟระหวางอาจารยจากหลากหลายสาขา 

 

จากน้ันไดนําการจัดการความรูเรื่อง ทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team) ไดมีการจัดต้ัง

ทีมงานจากอาจารยในหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร ใหความรูและนําหลัก 3Rs (Reuse Reduce Recycle) 

สรางรายไดแบบเศรษฐกิจพอเพียง Reuse การใชซ้ํา Reduce การลดการใช และ Recycle อาจารยจากสาขา

ภาษาตางประเทศ ทําปายสินคาทั้งไทยและอังกฤษ และอาจารยจากสาขาการจัดการ และสาขาการตลาด จาก

คณะบริหารธุรกิจ วางแนวคิดเรื่องการจัดการรานคาและวางแผนการตลาด มีการนําการจัดการความรูเรื่อง 

เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) จัดโครงการเสวนารวมกันเรื่อง 3Rs (Reuse Reduce 

Recycle) สรางรายไดแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผูรวมโครงการทั้งอาจารย นักศึกษา ครู นักเรียนและ

ผูปกครอง ดังภาพประกอบที่ 3  เพ่ือใหทุกคนตระหนักถึงการใชวัสดุ อุปกรณตางๆ ใหมีการใชงานที่คุมคา 

และเกิดประโยชนสูงสุด และที่สําคัญวัสดุเหลือใชเหลาน้ีสามารถสรางรายไดใหกับโรงเรียนแบบย่ังยืนได และ

การจัดการความรูเรื่อง การถายทอดความรูโดยการเลาเรื่อง (Storytelling) จากกการที่มีผูมีประสบการณ

ตรงที่เคยเปนทั้งลูกคาและอาสาสมัคร (Volunteer) รานคา Op Shop รานคาการกุศลในประเทศออสเตรเลีย 

ซึ่งมีหลายองคกรไดดําเนินการรานคาแนวน้ีหารายไดเพ่ือการกุศล ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงการบริหาร

จัดการสิ่งของบริจาคที่มีทั้งเกาใหมแตสภาพยังใชงานได นําสินคามาจําหนายในราคาประหยัด หารายไดเพ่ือ

การกุศล ลูกคาที่มาอุดหนุนนอกจากจะไดสินคาราคาประหยัด ยังรูสึกภูมิใจที่มีสวนไดสนับสนุนรานกุศลจึงทํา

ใหรานการกุศลมีลูกคาและผูสนใจบริจาคมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่3 เสวนารวมกันเรื่อง 3Rs (Reuse Reduce Recycle) สรางรายไดแบบเศรษฐกิจพอเพียงจาก

อาจารยหลากหลายสาขา นักศึกษา คุณคร ูนักเรียนและผูปกครอง 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะทํางานไดนําการจัดการความรูเรื่อง Intranet, Web และ Webblog มีการจัดทําแฟนเพจ 

(Fan page) รานคาสื่อออนไลน Facebook เพ่ือเปนเครื่องมือและชองทางที่ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ในการ

สื่อสารและประชาสัมพันธการรับบริจาคสินคา ขาวสารที่มีผูมารวมบริจาค ผูมาอุดหนุนและตลอดจน

ประชาสัมพันธกิจกรรมตามลิ้งคน้ี https://www.facebook.com/ChaimongkolwitOpShop จัดทําเมื่อ

วันที่ 1 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธสถานที่รับบริจาค หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร สาขาศึกษาทั่วไป คณะ

ศิลปศาสตร มทร.ศรีวิชัย หรือโรงเรียนชัยมงควิทย วัดชัยมงคล วันเวลาที่เปดรานคาเปดจําหนายทุกวันพุธบาย

ในโรงเรียน เริ่มเปดรานวันแรกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 มีไวนิลประชาสัมพันธรานคาดังภาพประกอบที่ 

4 จากน้ันก็มีการนําการจัดการความรูเรื่อง การสอนงาน (Coaching) และทํางานพี่เลี้ยง (Mentoring) โดย

อาจารย บุคลากร และนักศึกษา ชวยดําเนินการในการจําหนายสินคาในชวงเริ่มเปดรานคา จากน้ันมีการ

ถายทอดจากการใหคุณครูและนักเรียนมารวมจําหนายรวมกับอาจารยและนักศึกษา จนสามารถจัดวางสินคา

ในรานเองได แยกสินคาและต้ังราคาไดเอง แตคณะทํางานก็ยังเขามาชวยเหลือสนับสนุน คอยใหคําปรึกษา

ช้ีแนะทั้งแผนการตลาดและการบริหารจัดการรานคา ดังภาพประกอบที่ 5 
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ภาพประกอบที ่2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางฐานการเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีสวนรวมใน

โรงเรียนชัยมงคลวิทย สภากาแฟระหวางอาจารยจากหลากหลายสาขา 

 

จากน้ันไดนําการจัดการความรูเรื่อง ทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team) ไดมีการจัดต้ัง

ทีมงานจากอาจารยในหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร ใหความรูและนําหลัก 3Rs (Reuse Reduce Recycle) 

สรางรายไดแบบเศรษฐกิจพอเพียง Reuse การใชซ้ํา Reduce การลดการใช และ Recycle อาจารยจากสาขา

ภาษาตางประเทศ ทําปายสินคาทั้งไทยและอังกฤษ และอาจารยจากสาขาการจัดการ และสาขาการตลาด จาก

คณะบริหารธุรกิจ วางแนวคิดเรื่องการจัดการรานคาและวางแผนการตลาด มีการนําการจัดการความรูเรื่อง 

เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) จัดโครงการเสวนารวมกันเรื่อง 3Rs (Reuse Reduce 

Recycle) สรางรายไดแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผูรวมโครงการทั้งอาจารย นักศึกษา ครู นักเรียนและ

ผูปกครอง ดังภาพประกอบที่ 3  เพ่ือใหทุกคนตระหนักถึงการใชวัสดุ อุปกรณตางๆ ใหมีการใชงานที่คุมคา 

และเกิดประโยชนสูงสุด และที่สําคัญวัสดุเหลือใชเหลาน้ีสามารถสรางรายไดใหกับโรงเรียนแบบย่ังยืนได และ

การจัดการความรูเรื่อง การถายทอดความรูโดยการเลาเรื่อง (Storytelling) จากกการที่มีผูมีประสบการณ

ตรงที่เคยเปนทั้งลูกคาและอาสาสมัคร (Volunteer) รานคา Op Shop รานคาการกุศลในประเทศออสเตรเลีย 

ซึ่งมีหลายองคกรไดดําเนินการรานคาแนวน้ีหารายไดเพ่ือการกุศล ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงการบริหาร

จัดการสิ่งของบริจาคที่มีทั้งเกาใหมแตสภาพยังใชงานได นําสินคามาจําหนายในราคาประหยัด หารายไดเพ่ือ

การกุศล ลูกคาที่มาอุดหนุนนอกจากจะไดสินคาราคาประหยัด ยังรูสึกภูมิใจที่มีสวนไดสนับสนุนรานกุศลจึงทํา

ใหรานการกุศลมีลูกคาและผูสนใจบริจาคมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่3 เสวนารวมกันเรื่อง 3Rs (Reuse Reduce Recycle) สรางรายไดแบบเศรษฐกิจพอเพียงจาก

อาจารยหลากหลายสาขา นักศึกษา คุณคร ูนักเรียนและผูปกครอง 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะทํางานไดนําการจัดการความรูเรื่อง Intranet, Web และ Webblog มีการจัดทําแฟนเพจ 

(Fan page) รานคาสื่อออนไลน Facebook เพ่ือเปนเครื่องมือและชองทางที่ประหยัด สะดวก รวดเร็ว ในการ

สื่อสารและประชาสัมพันธการรับบริจาคสินคา ขาวสารที่มีผูมารวมบริจาค ผูมาอุดหนุนและตลอดจน

ประชาสัมพันธกิจกรรมตามลิ้งคน้ี https://www.facebook.com/ChaimongkolwitOpShop จัดทําเมื่อ

วันที่ 1 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธสถานที่รับบริจาค หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร สาขาศึกษาทั่วไป คณะ

ศิลปศาสตร มทร.ศรีวิชัย หรือโรงเรียนชัยมงควิทย วัดชัยมงคล วันเวลาที่เปดรานคาเปดจําหนายทุกวันพุธบาย

ในโรงเรียน เริ่มเปดรานวันแรกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 มีไวนิลประชาสัมพันธรานคาดังภาพประกอบที่ 

4 จากน้ันก็มีการนําการจัดการความรูเรื่อง การสอนงาน (Coaching) และทํางานพี่เลี้ยง (Mentoring) โดย

อาจารย บุคลากร และนักศึกษา ชวยดําเนินการในการจําหนายสินคาในชวงเริ่มเปดรานคา จากน้ันมีการ

ถายทอดจากการใหคุณครูและนักเรียนมารวมจําหนายรวมกับอาจารยและนักศึกษา จนสามารถจัดวางสินคา

ในรานเองได แยกสินคาและต้ังราคาไดเอง แตคณะทํางานก็ยังเขามาชวยเหลือสนับสนุน คอยใหคําปรึกษา

ช้ีแนะทั้งแผนการตลาดและการบริหารจัดการรานคา ดังภาพประกอบที่ 5 
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ภาพประกอบที ่4 ไวนิลประชาสัมพันธรานคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่5 การสอนงาน (Coaching) และทํางานพ่ีเลี้ยง (Mentoring) การเปดรานและจําหนายสินคา

รานชัยมงคลวิทย Op shop 

 

ราน Op shop ไดรับความสนใจจากทั้งครูอาจารย นักเรียน นักศึกษา ผูปกครองและประชาชนทั่วไป

เปนอยางมาก มีการนําสิ่งของเหลือใชมาบริจาคอยางตอเน่ือง ผูซื้อสินคาเพ่ิมจํานวนมากขึ้น นอกจากไดสินคา

ราคาประหยัดแลวยังถือวาไดทําบุญกุศลดวย จากน้ันคุณครูและนักเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถดําเนินการ

รานคาไดดวยตัวเอง เมื่อเปดรานไดระยะเวลาหน่ึงรานคาสามารถสรางรายไดใหโรงเรียนมากกวาสามหมื่นบาท

ในชวงเวลาประมาณครึ่งป และมอบรายไดทั้งหมดใหผูอํานวยการโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

โรงเรียน ไมวาจะเปนการสนับสนุนอาหารเชาและอาหารกลางวันนักเรียน จากการเปดราน Op shop 

สามารถฝกใหนักศึกษา นักเรียน ฝกปฏิบัติจริงทั้งในการประชาสัมพันธ บริจาคและการขาย อาจารย บุคลากร 

ผูปกครองและชุมชนใกลเคียงทราบวาทุกวันพุธบายจะมีสินคาใหม ๆ ราคาถูก มาบริการขาย จนมาถึงทุกวันน้ี 

ซึ่งการเปดราน Op shop เปนตัวอยางที่ดีของการทํากิจการเพ่ือสังคม (Social enterprise)1 คนบริจาคก็ถือ

วาไดทําบุญทํากุศล คนที่มาซื้อสินคาก็ไดสินคาราคาถูกและไดทําบุญดวยคนที่ชวยประชาสัมพันธรับของ

บริจาคมาก็ถือวาไดรับสวนบุญดวย รานชัยมงคลวิทย Op shop เปนขาวหนังสือพิมพคมชัดลึก คอลัมน 

การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม หัวขอขาว มทร.ศรีวิชัยเปดรานการกุศล ‘Op Shop’ รับบริจาคสิ่งของชวย

เด็ กด อ ย โอก าส  ดั งภ าพ ป ระกอบ ที่  6 และภ าพ ป ระชาสั ม พั น ธ กิ จก รรม ร าน ค า ใน แฟ น เพ จ 

https://www.facebook.com/ChaimongkolwitOpShop ดังภาพประกอบที่ 7 และ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 6 ขาวหนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2557 คอลัมน การศึกษา สาธารณสุข 

วัฒนธรรม หัวขอขาว มทร.ศรีวิชัยเปดรานการกุศล ‘Op Shop’ รับบริจาคสิ่งของชวยเด็กดอยโอกาส 
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ภาพประกอบที ่4 ไวนิลประชาสัมพันธรานคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่5 การสอนงาน (Coaching) และทํางานพ่ีเลี้ยง (Mentoring) การเปดรานและจําหนายสินคา

รานชัยมงคลวิทย Op shop 

 

ราน Op shop ไดรับความสนใจจากทั้งครูอาจารย นักเรียน นักศึกษา ผูปกครองและประชาชนทั่วไป

เปนอยางมาก มีการนําสิ่งของเหลือใชมาบริจาคอยางตอเน่ือง ผูซื้อสินคาเพ่ิมจํานวนมากขึ้น นอกจากไดสินคา

ราคาประหยัดแลวยังถือวาไดทําบุญกุศลดวย จากน้ันคุณครูและนักเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถดําเนินการ

รานคาไดดวยตัวเอง เมื่อเปดรานไดระยะเวลาหน่ึงรานคาสามารถสรางรายไดใหโรงเรียนมากกวาสามหมื่นบาท

ในชวงเวลาประมาณครึ่งป และมอบรายไดทั้งหมดใหผูอํานวยการโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

โรงเรียน ไมวาจะเปนการสนับสนุนอาหารเชาและอาหารกลางวันนักเรียน จากการเปดราน Op shop 

สามารถฝกใหนักศึกษา นักเรียน ฝกปฏิบัติจริงทั้งในการประชาสัมพันธ บริจาคและการขาย อาจารย บุคลากร 

ผูปกครองและชุมชนใกลเคียงทราบวาทุกวันพุธบายจะมีสินคาใหม ๆ ราคาถูก มาบริการขาย จนมาถึงทุกวันน้ี 

ซึ่งการเปดราน Op shop เปนตัวอยางที่ดีของการทํากิจการเพ่ือสังคม (Social enterprise)1 คนบริจาคก็ถือ

วาไดทําบุญทํากุศล คนที่มาซื้อสินคาก็ไดสินคาราคาถูกและไดทําบุญดวยคนที่ชวยประชาสัมพันธรับของ

บริจาคมาก็ถือวาไดรับสวนบุญดวย รานชัยมงคลวิทย Op shop เปนขาวหนังสือพิมพคมชัดลึก คอลัมน 

การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม หัวขอขาว มทร.ศรีวิชัยเปดรานการกุศล ‘Op Shop’ รับบริจาคสิ่งของชวย

เด็ กด อ ย โอก าส  ดั งภ าพ ป ระกอบ ที่  6 และภ าพ ป ระชาสั ม พั น ธ กิ จก รรม ร าน ค า ใน แฟ น เพ จ 

https://www.facebook.com/ChaimongkolwitOpShop ดังภาพประกอบที่ 7 และ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 6 ขาวหนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2557 คอลัมน การศึกษา สาธารณสุข 

วัฒนธรรม หัวขอขาว มทร.ศรีวิชัยเปดรานการกุศล ‘Op Shop’ รับบริจาคสิ่งของชวยเด็กดอยโอกาส 
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ภาพประกอบที่ 8 บรรยาการศตลาดจําหนายโดยนักเรียนประชาสัมพันธในแฟนเพจ 

https://www.facebook.com/ChaimongkolwitOpShop 

 

อภิปรายผล 

จากการนําการจัดการความรูในหลากหลายประเด็น อาทิ ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of 

Practice หรือ CoP) ทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team) เวที เสวนา (Dialogue หรือ สุนทรีย

สนทนา) การถายทอดความรูโดยการเลาเรื่อง (Storytelling) เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge 

Forum) สภากาแฟ (Knowledge Café) Intranet Web  Webblog การสอนงาน (Coaching) และทํางานพ่ี

เลี้ยง (Mentoring) มาใช ในการบริหารจัดการกิจการรานคาการกุศล ทําใหรานชัยมงคลวิทย Op Shop เปน

ศูนยรวมของการจําหนายสิ่งของที่ไดรับบริจาค ราคาประหยัด เปนกิจการเพ่ือสังคมที่ทําใหเกิดการสรางบุญ

และสามารถสรางรายไดใหกับนักเรียนดอยโอกาส สงเสริมการใชซ้ํา ลดการใช และการนํากลับมาใชใหม ทําให

เกิดการใชสิ่งของอยางคุมคาตามหลัก 3Rs  ทั้งยังมีสวนชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมและลดภาวะโลกรอน รานคา

ไดรับความสนใจและความรวมมือจากทั้งอาจารย บุคลากร นักศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง และประชาชน

ทั่วไปเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ เปนการกระตุนให เกิดการมีสวนรวมจากสังคมตามหลัก Corporate Social 

Responsibility (CSR)2 สงเสริมใหสมาชิกในหนวยงานมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การดําเนิน
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กิจการของรานคาดหวังจะจัดใหมี "รานชัยมงคลวิทย Op Shop เคลื่อนที่" นําสิ่งของเครื่องใชไปจําหนาย

สินคาตามสถานที่ตาง ๆ อาทิ ตลาดนัด ถนนคนเดิน เปนตน เปนการเพ่ิมชองทางการรับบริจาคสิ่งของและ

จําหนายสินคาใหมากขึ้นเพ่ือสงเสริมกิจการเพ่ือสังคม (Social enterprise) จากรานการกุศล รานชัยมงคล

วิทย Op Shop 

 

กิตติกรรมประกาศ         

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญแดผูมีจิตศรทัธาทุกทานทีม่ีสวนรวมคิด รวมทํา รวมบรจิาค รวมอุดหนุน และ

รวมประชาสัมพันธกิจการเพ่ือสังคม ‘รานชัยมงคลวิทย Op Shop’ 

 

บรรณานุกรม 

Charity shop. สืบคนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Charity_shop 

อนันตชัย ยูรประถม. 2550. “CSR จากแนวคิดสูปฏิบัติ” Productivity World 25. สืบคนเมื่อวันที่ 1ธันวาคม 

2558. http://www.stjohn.ac.th/sju/med/intranet/download/ 26_01_2011_ 

12_25_58_ CSR.pdf 

 

 

การจัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาบณัฑตินักปฏิบตัใินศตวรรษท่ี 21 : สาขาวิชาเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  

ดร.โสภณ   ผลประพฤติ  

นายวัลลภ  ศรสีําราญ  

ผูชวยศาสตราจารย สมศรี  ผลประพฤติ  
 

1หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

3อาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

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

 

บทสรุป   

          ที่มาของการดําเนินงาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เปดสอนโดยมีวัตถุประสงคที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ในทุกรายวิชาผูสอนจะมุงเนนใหผูเรียนจัดทําโครงงานผลิต 

สื่อมัลติมีเดีย โดยการมอบหมายใหผูเรียนแบงกลุมผลิต สื่อมัลติมีเดียที่สอดคลองกับความรูและทักษะที่ไดรับ 

จากรายวิชา แตปญหาที่พบคือในการทําโครงงานจริงๆ น้ัน จะมีสมาชิกเพียงไมก่ีคนเทาน้ันที่มีโอกาสไดลงมือ 

ปฏิบัติงานอยางจริงจัง ทั้งน้ีเน่ืองจากสมาชิกแตละคนในกลุมจะมีที่พักอยูตางที่กัน และโครงงานที่ตองปฏิบัติก็ 

ไมสามารถทําในช้ันเรียนตามเวลาปกติได  ทําใหการมอบหมายงานโดยใหผูเรียนแบงกลุมผลิตสื่อมัลติมีเดียที่ 

ตองการใหผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะจากการปฏิบัติโครงงานผลิตสื่อมัลติมีเดียน้ันไมบรรลุเปาหมาย 

ตามที่ต้ังไว   

 
 

          วัตถุประสงค  

  1) ทดลองจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 

21 กับ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

2) ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ใน

ศตวรรษที่ 21 ของ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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บรรณานุกรม 
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          วิธีดําเนนิงาน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ไดนํารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษ 

ที่ 21 ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายที่มีการนําเครื่องมือและบริการของ Google มาประยุกตใช 

ในกระบวนการเรียนการสอน 4 ระยะ คือ  ระยะที่ 1 เตรียมความพรอม   ระยะที่ 2 เสนอประเด็นการศึกษา 

และจัดกลุมสนใจ ระยะที่ 3 จัดทําโครงงานบนเครือขาย ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นกําหนดประเด็นการศึกษา 

(2) ขั้นเขียนเคาโครงโครงงาน (3) ขั้นปฏิบัติงานโครงงาน  (4) ขั้นเขียนรายงานโครงงาน  (5) ขั้นเตรียมการ 

นําเสนอผลงานโครงงาน  และระยะที่ 4 การนําเสนอผลงานโครงงานและประเมินผล มาใชเปนแนวทางใน 

การจัดจัดการเรียนการสอนในสวนของการจัดทําโครงงานประจํารายวิชา 

 
 

          ผลการดําเนินงาน  

พบวา รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตินักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 สามารถนํามาใชในการ 

จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไดเปนอยางดี 

ชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการทําโครงงานบนเครือขาย  ผูเรียนสามารถทําโครงงานรวมกันได 

ในทุกขั้นตอนของการทําโครงงาน  โดยไมขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่โดยใชเครือขายอินเทอรเน็ต และ 

เครื่องมือและบริการของ Google เปนเครื่องมือในการทํางานรวมกัน ผูเรียนมีความคิดเห็นวารูปแบบการเรียน 

การสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสมกับการนําไปใชในการเรียนการสอน  

 
 

          แนวทางในการนาํผลไปปรบัใชในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง 

ในปจจุบันการทําโครงงานจะเปนการทําโครงงานตามช้ันป โดยมีการบูรณาการความรูและทักษะของ 

แตละรายวิชาที่นักศึกษาเรียนมาใชในการทําโครงงานเดียว ซึ่งชวย ใหนักศึกษาไมตองทําหลายๆ โครงงานใน 

แตละภาคเรียน ในขั้นตอไปสาขาวิชาฯ มีความคิดที่จะบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางช้ันป และมีความ 

คิดที่จะนํางานที่เปนความตองการจริงจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาใหผูเรียนทําจริง โดยการรวม 

มือกับบริษัทที่เกี่ยวของเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณการทํางานจริง โดยมีอาจารยผูสอนและผูประกอบการ 

จริงเปนผูคอยควบคุมคุณภาพและสอนงานอยาง ใกลชิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary  

            The purpose of this paper were to: 1) use the Instructional Model for develop 21 

Century Skills for Undergraduate Students. : Case Study Multimedia Technology Program at 

Rajamangala University of Technology Isan.  Results of the study was found that: the 

Instructional Model for develop 21 Century Skills for Undergraduate Students was usefule 

for Multimedia Technology Program at Rajamangala University of Technology Isan. By  4 

phases of the Instructional Model, that were  Phase 1: Preparation;  Phase 2: Show 

Interested Topic and Group Forming Stage;  Phase 3: Online Projected Stage were 5 steps (1) 

project statement, (2) project plan, (3) project implementation, (4) project report , (5) project 

presentation preparation  and  Phase 4: Presentation and Evaluation Stage. From the 

experiment result found that the students abilities to do online project after learning with 

the Instructional Model were developed. and the students opinion toward the Instructional 

model was at “good” level. 
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP 1

          วิธีดําเนนิงาน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ไดนํารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษ 

ที่ 21 ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายที่มีการนําเครื่องมือและบริการของ Google มาประยุกตใช 

ในกระบวนการเรียนการสอน 4 ระยะ คือ  ระยะที่ 1 เตรียมความพรอม   ระยะที่ 2 เสนอประเด็นการศึกษา 

และจัดกลุมสนใจ ระยะที่ 3 จัดทําโครงงานบนเครือขาย ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นกําหนดประเด็นการศึกษา 

(2) ขั้นเขียนเคาโครงโครงงาน (3) ขั้นปฏิบัติงานโครงงาน  (4) ขั้นเขียนรายงานโครงงาน  (5) ขั้นเตรียมการ 

นําเสนอผลงานโครงงาน  และระยะที่ 4 การนําเสนอผลงานโครงงานและประเมินผล มาใชเปนแนวทางใน 

การจัดจัดการเรียนการสอนในสวนของการจัดทําโครงงานประจํารายวิชา 

 
 

          ผลการดําเนินงาน  

พบวา รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตินักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 สามารถนํามาใชในการ 

จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไดเปนอยางดี 

ชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการทําโครงงานบนเครือขาย  ผูเรียนสามารถทําโครงงานรวมกันได 

ในทุกขั้นตอนของการทําโครงงาน  โดยไมขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่โดยใชเครือขายอินเทอรเน็ต และ 

เครื่องมือและบริการของ Google เปนเครื่องมือในการทํางานรวมกัน ผูเรียนมีความคิดเห็นวารูปแบบการเรียน 

การสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสมกับการนําไปใชในการเรียนการสอน  

 
 

          แนวทางในการนาํผลไปปรบัใชในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง 

ในปจจุบันการทําโครงงานจะเปนการทําโครงงานตามช้ันป โดยมีการบูรณาการความรูและทักษะของ 

แตละรายวิชาที่นักศึกษาเรียนมาใชในการทําโครงงานเดียว ซึ่งชวย ใหนักศึกษาไมตองทําหลายๆ โครงงานใน 

แตละภาคเรียน ในขั้นตอไปสาขาวิชาฯ มีความคิดที่จะบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางช้ันป และมีความ 

คิดที่จะนํางานที่เปนความตองการจริงจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาใหผูเรียนทําจริง โดยการรวม 

มือกับบริษัทที่เกี่ยวของเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณการทํางานจริง โดยมีอาจารยผูสอนและผูประกอบการ 

จริงเปนผูคอยควบคุมคุณภาพและสอนงานอยาง ใกลชิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary  

            The purpose of this paper were to: 1) use the Instructional Model for develop 21 

Century Skills for Undergraduate Students. : Case Study Multimedia Technology Program at 

Rajamangala University of Technology Isan.  Results of the study was found that: the 

Instructional Model for develop 21 Century Skills for Undergraduate Students was usefule 

for Multimedia Technology Program at Rajamangala University of Technology Isan. By  4 

phases of the Instructional Model, that were  Phase 1: Preparation;  Phase 2: Show 

Interested Topic and Group Forming Stage;  Phase 3: Online Projected Stage were 5 steps (1) 

project statement, (2) project plan, (3) project implementation, (4) project report , (5) project 

presentation preparation  and  Phase 4: Presentation and Evaluation Stage. From the 

experiment result found that the students abilities to do online project after learning with 

the Instructional Model were developed. and the students opinion toward the Instructional 

model was at “good” level. 
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บทนํา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548  เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เนนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี   โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา   

สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่มุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทาง 

วิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีตัวบงช้ีดานกระบวนการจัดการ 

เรียนการสอนที่มีการใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology Based Education-Training) เปนตัวบงช้ี 

ที่จะตอบอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑมาตรฐาน ดังน้ี 1) กระบวนการเรียนการสอนใหความสําคัญ 

กับ Technology Based และฝกทักษะในการทํางาน 2) นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู เครื่องมือ 

อุปกรณในแตละสาขาวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน Technology 

Based กับชุมชนสังคม ภายใตการใหคําแนะนําของอาจารยผูสอน 4) นักศึกษาใชหลัก Technology Based 

ในงานวิจัย โครงงาน และกรณีศึกษา 5) มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยางเปนระบบ 

และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองทําใหนักศึกษามีการพัฒนาทั้งทักษะการเรียนรูและทักษะวิชาชีพ  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เปดทําการเรียนการสอนมาต้ังแตปการศึกษา 2549 โดยมีวัตถ ุ

ประสงคที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ทําให

ในทุกรายวิชาของสาขาวิชาผูสอนจะมุงเนนใหผูเรียนตองทําการฝกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะในรายวิชา โดย

การจัดทําโครงงานผลิต สื่อมัลติมีเดียที่แสดงออกถึงความรูและทักษะที่ไดรับจากการเรียนในรายวิชา โดยการ

มอบหมายใหผูเรียนแบงกลุมผลิตสื่อมัลติมีเดียที่สอดคลองกับความรูและทักษะที่ไดรับจากรายวิชา แตปญหา

ที่พบคือในการทําโครงงานจริงๆ น้ัน จะมีสมาชิกเพียงไมก่ีคน ในกลุมเทาน้ันที่ ไดลงมือปฏิบัติงาน ผลิตช้ินงาน

อยางจริงจังและไดรับการพัฒนาทักษะจากการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ ทั้งน้ีเน่ืองจาก

สมาชิกแตละคนในกลุมจะมีที่พักอยูตางที่กัน และโครงงานที่ตองทําก็ไมสามารถทําในช้ันเรียน ตามเวลาปกติ

ได ทําใหการมอบหมายงานโดยใหผูเรียนแบงกลุมรวมกันผลิตสื่อมัลติมีเดีย ที่ตองการใหผูเรียน ทุกคนไดรับ

ความรูและทักษะจากการปฏิบัติโครงงานผลิตสื่อมัลติมีเดียน้ันไมบรรลุเปาหมายตามที่ต้ังไว 

 
 

วิธีการดําเนนิงาน 

นับต้ังแตปการศึกษา 2555 เปนตนมา สาขาวิชาจึงไดเริ่มทําการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ที่

จะสามารถนํามาใชในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติของสาขาวิชาขึ้นมา โดยไดนําเอาทฤษฎีสรางความรูใหม ดวย

ตนเอง (Constructionism Theory) ที่เช่ือวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อผูเรียนมีสวนรวมในการ สราง

ผลิตผลที่มีความหมายและตรงตามความสนใจ โดยในขณะที่ผูเรียนสรางของบาง สิ่งบางอยางออกมาเปน 

ผลิตผลน้ันผูเรียนจะสรางความรูขึ้นมาดวย  และความรูใหมน้ีจะชวยใหผูเรียนนําไปใชสรางสิ่งตางๆ ที่มีความ 

ซับซอนมากขึ้นได (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ, 2546)  และเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ 

ชัดเจน ก็ไดนําเอาขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project–Based Learning) มาใชเปนกระ 

บวนการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมผูเรียนใหมีความรูความสามารถที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ใน

อนาคต ที่ตองการผูปฏิบัติงานที่มีทักษะในการทํางาน 3 ดาน คือ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแกปญหา และ

ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน นอกจากน้ียังไดประยุกตเอาการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายมาใชเปน 

เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนดวย เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายมีศักยภาพ 3 ดาน 

คือ 1) ดานการสื่อสารที่ชวยใหผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกันไดในหลากหลายรูปแบบตลอดเวลา 2) ดานการ 

คนควาและเขาถึงแหลงสารสนเทศโดยอาศัยโปรแกรมชวยคนหาและฐานขอมูลที่มีอยูบนอินเทอรเน็ต 3) ดาน 

การสรางสรรคช้ินงานโดยใชโปรแกรมประยุกตตางๆ ที่มีอยูบนเครือขายที่ชวยใหสมาชิกทุกคนสามารถเขารวม 

ผลิตงานเดียวกันไดในเวลาเดียวกันจากทุกที่ทุกเวลา เพียงมีเครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตออินเทอรเน็ตเทาน้ัน  

 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือสรางบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 

(โสภณ  ผลประพฤติ, 2558) 

     

โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียไดนํากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติใน 

ศตวรรษที่ 21  มาใชในการจัดการเรียนการสอนในทุกๆ รายวิชาหลังจากที่ผูเรียนไดเรียนในสวนภาคทฤษฎี 

ของรายวิชามาแลว โดยใหผูเรียนนําความรูและทักษะที่เรียนมาใชในการจัดทําโครงงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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บทนํา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548  เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เนนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี   โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา   

สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่มุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทาง 

วิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีตัวบงช้ีดานกระบวนการจัดการ 

เรียนการสอนที่มีการใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology Based Education-Training) เปนตัวบงช้ี 

ที่จะตอบอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑมาตรฐาน ดังน้ี 1) กระบวนการเรียนการสอนใหความสําคัญ 

กับ Technology Based และฝกทักษะในการทํางาน 2) นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู เครื่องมือ 

อุปกรณในแตละสาขาวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน Technology 

Based กับชุมชนสังคม ภายใตการใหคําแนะนําของอาจารยผูสอน 4) นักศึกษาใชหลัก Technology Based 

ในงานวิจัย โครงงาน และกรณีศึกษา 5) มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยางเปนระบบ 

และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองทําใหนักศึกษามีการพัฒนาทั้งทักษะการเรียนรูและทักษะวิชาชีพ  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เปดทําการเรียนการสอนมาต้ังแตปการศึกษา 2549 โดยมีวัตถ ุ

ประสงคที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ทําให

ในทุกรายวิชาของสาขาวิชาผูสอนจะมุงเนนใหผูเรียนตองทําการฝกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะในรายวิชา โดย

การจัดทําโครงงานผลิต สื่อมัลติมีเดียที่แสดงออกถึงความรูและทักษะที่ไดรับจากการเรียนในรายวิชา โดยการ

มอบหมายใหผูเรียนแบงกลุมผลิตสื่อมัลติมีเดียที่สอดคลองกับความรูและทักษะที่ไดรับจากรายวิชา แตปญหา

ที่พบคือในการทําโครงงานจริงๆ น้ัน จะมีสมาชิกเพียงไมก่ีคน ในกลุมเทาน้ันที่ ไดลงมือปฏิบัติงาน ผลิตช้ินงาน

อยางจริงจังและไดรับการพัฒนาทักษะจากการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ ทั้งน้ีเน่ืองจาก

สมาชิกแตละคนในกลุมจะมีที่พักอยูตางที่กัน และโครงงานที่ตองทําก็ไมสามารถทําในช้ันเรียน ตามเวลาปกติ

ได ทําใหการมอบหมายงานโดยใหผูเรียนแบงกลุมรวมกันผลิตสื่อมัลติมีเดีย ที่ตองการใหผูเรียน ทุกคนไดรับ

ความรูและทักษะจากการปฏิบัติโครงงานผลิตสื่อมัลติมีเดียน้ันไมบรรลุเปาหมายตามที่ต้ังไว 

 
 

วิธีการดําเนนิงาน 

นับต้ังแตปการศึกษา 2555 เปนตนมา สาขาวิชาจึงไดเร่ิมทําการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ที่

จะสามารถนํามาใชในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติของสาขาวิชาขึ้นมา โดยไดนําเอาทฤษฎีสรางความรูใหม ดวย

ตนเอง (Constructionism Theory) ที่เช่ือวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อผูเรียนมีสวนรวมในการ สราง

ผลิตผลที่มีความหมายและตรงตามความสนใจ โดยในขณะที่ผูเรียนสรางของบาง สิ่งบางอยางออกมาเปน 

ผลิตผลน้ันผูเรียนจะสรางความรูขึ้นมาดวย  และความรูใหมน้ีจะชวยใหผูเรียนนําไปใชสรางสิ่งตางๆ ที่มีความ 

ซับซอนมากขึ้นได (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ, 2546)  และเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ 

ชัดเจน ก็ไดนําเอาขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project–Based Learning) มาใชเปนกระ 

บวนการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมผูเรียนใหมีความรูความสามารถที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ใน

อนาคต ที่ตองการผูปฏิบัติงานที่มีทักษะในการทํางาน 3 ดาน คือ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแกปญหา และ

ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน นอกจากน้ียังไดประยุกตเอาการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายมาใชเปน 

เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนดวย เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายมีศักยภาพ 3 ดาน 

คือ 1) ดานการสื่อสารที่ชวยใหผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกันไดในหลากหลายรูปแบบตลอดเวลา 2) ดานการ 

คนควาและเขาถึงแหลงสารสนเทศโดยอาศัยโปรแกรมชวยคนหาและฐานขอมูลที่มีอยูบนอินเทอรเน็ต 3) ดาน 

การสรางสรรคช้ินงานโดยใชโปรแกรมประยุกตตางๆ ที่มีอยูบนเครือขายที่ชวยใหสมาชิกทุกคนสามารถเขารวม 

ผลิตงานเดียวกันไดในเวลาเดียวกันจากทุกที่ทุกเวลา เพียงมีเครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตออินเทอรเน็ตเทาน้ัน  

 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือสรางบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 

(โสภณ  ผลประพฤติ, 2558) 

     

โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียไดนํากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติใน 

ศตวรรษที่ 21  มาใชในการจัดการเรียนการสอนในทุกๆ รายวิชาหลังจากที่ผูเรียนไดเรียนในสวนภาคทฤษฎี 

ของรายวิชามาแลว โดยใหผูเรียนนําความรูและทักษะที่เรียนมาใชในการจัดทําโครงงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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โดยรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสรางบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 มีกระบวนการ เรียนการ

สอน 4 ระยะ และ 5 ขั้นตอนการเรียนรู ดังน้ี  
  

 ระยะที่ 1 เตรียมความพรอม ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ผูสอนแนะนํารูปแบบการ เรียนการสอน 

2) แนะนําเครื่องมือการเรียนรู และ 3) แจงจุดประสงคการเรียนรู 
    

 ระยะที่ 2 เสนอประเด็นการศึกษาและจัดกลุมสนใจ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ผูเรียนศึกษา

ขอกําหนดและขอบเขตของโครงงานที่กําหนดใหทํา 2) ศึกษาตัวอยางผลงานโครง งานที่จัดไวให 3) ผูเรียนแต

ละคนเสนอประเด็นสนใจของตนในแบบฟอรมเสนอประเด็นสนใจ รายบุคคล 4) ผูสอนวิเคราะหประเด็น สนใจ

ของผูเรียนแตละคนที่เสนอไวและทําการจัดกลุม ผูเรียนตามความสนใจ กลุมละ 3-6 คน    
 

 ระยะที่ 3 จัดทําโครงงานบนเครือขาย ในระยะน้ีสมาชิกในแตละกลุมจะรวมกันจัดทํา โครงงานบน

เครือขายใน 5 ขั้นตอน คือ 1) กําหนดประเด็นศึกษาของกลุม 2) เขียนเคาโครง โครงงาน 3) การปฏิบัติงาน

โครงงาน 4) เขียนรายงานโครงงาน  และ 5) เตรียมการนําเสนอ ผลงานโครงงาน หลังจากปฏิบัติงานครบทั้ง 5 

ขั้นตอนแลวสมาชิกในกลุมก็จะทําการประเมิน การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกดวย  
 

 ระยะที่ 4 นําเสนอผลงานและประเมินผล มี 2 ขั้นตอน คือ 1) การนําเสนอผลงานและ ประเมินผล 2) 

การแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนการสอน 

 

อภิปรายผล 

 1. จากการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบน้ี พบวา ผูเรียนสามารถผลิตผลงานสื่อมัลติ มีเดียที่มี

คุณภาพ ทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการทําโครงงานในทุกขั้นตอน เน่ืองจากรูปแบบการ เรียนการสอนที่

นํามาใชจะเนนใหผูเรียนที่มีความสนใจตรงกันไดนําความรู และทักษะที่เรียนใน รายวิชามาใชในการจัดทํา

โครงงานบนเครือขายที่ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่  โดยมีกระ บวนการทํางานอยางเปนขั้นเปนตอน 

ผูเรียนทุกคนในกลุมมีโอกาสในการลงมือปฏิบัติงานจริง มีการใหคําแนะนําจากผูสอนและผูเช่ียวชาญผาน

ชองทางสื่อสารบนเครือขาย และผูเรียนมีการ ประเมินตนเองในทุกขั้นตอน  

 2 . ผู เรียนมีการพัฒนาความสามารถในการทําโครงงานบนเครือขายอยูในระดับมากทุก ดาน  

เน่ืองจากในกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่นํามาใชไดจัดให ผูเรียนไดมีการพัฒนา

ความสามารถในการทําโครงงานบนเครือขายอยางเปนขั้นเปนตอน ดวยการลงมือปฏิบัติงานจริง ทําใหผูเรียนมี

การพัฒนาความสามารถในการทําโครงงาน บนเครือขายอยางตอเน่ือง   

 

 

 
 

ผลและอภปิรายผลการดาํเนินงาน  
 

ผลกระทบทีเ่ปนประโยชนหรือสรางคณุคา  

ผูเรียน ไดไดเรียนรูการนําความรูและทักษะที่เรียนในรายวิชามาใชในการสรางสรรคงาน อยางเปน

ระบบ เรียนรูการทํางานเปนทีม โดยใชเครื่องมือสื่อสารและชวยการทํางานบนเครือขาย ซึ่งเปนทักษะที่จําเปน

ตอการทํางานในอนาคต 

ผลงานสื่อมัลติมีเดียที่ไดรับจากการทําโครงงานสามารถนําไปใชจริงได โดยปจจุบันมี ผลงานสื่อ

มัลติมีเดียที่สรางขึ้นจากโครงการที่เปนสื่อแนะนําสถานที่ทองเที่ยวและสินคา OTOP ของจังหวัดนครราชสีมา 

เผยแพรบน YouTube มากกวา 20 รายการ  

 
 

ปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ  

  จากการนํารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 ที่ได พัฒนาขึ้นโดย 

ดร.โสภณ ผลประพฤติ มาใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติสาขาวิชา

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซึ่งเนน การจัดทําโครงงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย

เพ่ือใหผูเรียนไดฝกประสบการณในการนําความรูและทักษะวิชาชีพที่เรียนในแตละรายวิชา มาใชในการ

ปฏิบัติงานผลิตสื่อในชีวิตจริง โดยเนนที่การสราง สรรคสื่อที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถิ่น แนะนําแหลงทองเที่ยว และสื่อเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา OTOP ของจังหวัด

นครราชสีมา  

โดยในการจัดทําโครงงานไดดําเนินการตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต นักปฏิบัติใน

ศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ระยะ และ 5 ขั้นตอนในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งในทุกระยะ และทุกขั้นตอนของการทํา

โครงงานผลิตสื่อจะเนนการทํางานเปนทีม มีการประยุกตใชเทคโนโลยี เปนเครื่องมือชวยในการปฏิบัติงาน ทั้ง

เปนเครื่องมือการทํางาน เครื่องมือการติดตอสื่อสาร และเปนเคร่ืองมือชวยในการประเมินผลงานของตนเองอีก

ดวย 

 
 

 

สรุป 
 

ความสาํเร็จของการดําเนนิกิจกรรมจัดการความรู  

พบวา รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 สามารถ นํามาใชในการ

จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสานไดเปนอยางดี 

ชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการทําโครงงานบนเครือ ขาย  ผูเรียนสามารถทําโครงงานรวมกันได

ในทุกขั้นตอนของการทําโครงงานโดยไมขอจํากัดเรื่อง เวลาและสถานที่  โดยใชเครือขายอินเทอรเน็ต และ



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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โดยรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสรางบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 มีกระบวนการ เรียนการ

สอน 4 ระยะ และ 5 ขั้นตอนการเรียนรู ดังน้ี  
  

 ระยะที่ 1 เตรียมความพรอม ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ผูสอนแนะนํารูปแบบการ เรียนการสอน 

2) แนะนําเครื่องมือการเรียนรู และ 3) แจงจุดประสงคการเรียนรู 
    

 ระยะที่ 2 เสนอประเด็นการศึกษาและจัดกลุมสนใจ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ผูเรียนศึกษา

ขอกําหนดและขอบเขตของโครงงานที่กําหนดใหทํา 2) ศึกษาตัวอยางผลงานโครง งานที่จัดไวให 3) ผูเรียนแต

ละคนเสนอประเด็นสนใจของตนในแบบฟอรมเสนอประเด็นสนใจ รายบุคคล 4) ผูสอนวิเคราะหประเด็น สนใจ

ของผูเรียนแตละคนที่เสนอไวและทําการจัดกลุม ผูเรียนตามความสนใจ กลุมละ 3-6 คน    
 

 ระยะที่ 3 จัดทําโครงงานบนเครือขาย ในระยะน้ีสมาชิกในแตละกลุมจะรวมกันจัดทํา โครงงานบน

เครือขายใน 5 ขั้นตอน คือ 1) กําหนดประเด็นศึกษาของกลุม 2) เขียนเคาโครง โครงงาน 3) การปฏิบัติงาน

โครงงาน 4) เขียนรายงานโครงงาน  และ 5) เตรียมการนําเสนอ ผลงานโครงงาน หลังจากปฏิบัติงานครบทั้ง 5 

ขั้นตอนแลวสมาชิกในกลุมก็จะทําการประเมิน การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกดวย  
 

 ระยะที่ 4 นําเสนอผลงานและประเมินผล มี 2 ขั้นตอน คือ 1) การนําเสนอผลงานและ ประเมินผล 2) 

การแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนการสอน 

 

อภิปรายผล 

 1. จากการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบน้ี พบวา ผูเรียนสามารถผลิตผลงานสื่อมัลติ มีเดียที่มี

คุณภาพ ทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการทําโครงงานในทุกขั้นตอน เน่ืองจากรูปแบบการ เรียนการสอนที่

นํามาใชจะเนนใหผูเรียนที่มีความสนใจตรงกันไดนําความรู และทักษะที่เรียนใน รายวิชามาใชในการจัดทํา

โครงงานบนเครือขายที่ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่  โดยมีกระ บวนการทํางานอยางเปนขั้นเปนตอน 

ผูเรียนทุกคนในกลุมมีโอกาสในการลงมือปฏิบัติงานจริง มีการใหคําแนะนําจากผูสอนและผูเช่ียวชาญผาน

ชองทางสื่อสารบนเครือขาย และผูเรียนมีการ ประเมินตนเองในทุกขั้นตอน  

 2 . ผู เรียนมีการพัฒนาความสามารถในการทําโครงงานบนเครือขายอยูในระดับมากทุก ดาน  

เน่ืองจากในกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่นํามาใชไดจัดให ผูเรียนไดมีการพัฒนา

ความสามารถในการทําโครงงานบนเครือขายอยางเปนขั้นเปนตอน ดวยการลงมือปฏิบัติงานจริง ทําใหผูเรียนมี

การพัฒนาความสามารถในการทําโครงงาน บนเครือขายอยางตอเน่ือง   

 

 

 
 

ผลและอภปิรายผลการดาํเนินงาน  
 

ผลกระทบทีเ่ปนประโยชนหรือสรางคณุคา  

ผูเรียน ไดไดเรียนรูการนําความรูและทักษะที่เรียนในรายวิชามาใชในการสรางสรรคงาน อยางเปน

ระบบ เรียนรูการทํางานเปนทีม โดยใชเครื่องมือสื่อสารและชวยการทํางานบนเครือขาย ซึ่งเปนทักษะที่จําเปน

ตอการทํางานในอนาคต 

ผลงานสื่อมัลติมีเดียที่ไดรับจากการทําโครงงานสามารถนําไปใชจริงได โดยปจจุบันมี ผลงานสื่อ

มัลติมีเดียที่สรางขึ้นจากโครงการที่เปนสื่อแนะนําสถานที่ทองเที่ยวและสินคา OTOP ของจังหวัดนครราชสีมา 

เผยแพรบน YouTube มากกวา 20 รายการ  

 
 

ปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ  

  จากการนํารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 ที่ได พัฒนาขึ้นโดย 

ดร.โสภณ ผลประพฤติ มาใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติสาขาวิชา

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซึ่งเนน การจัดทําโครงงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย

เพ่ือใหผูเรียนไดฝกประสบการณในการนําความรูและทักษะวิชาชีพที่เรียนในแตละรายวิชา มาใชในการ

ปฏิบัติงานผลิตสื่อในชีวิตจริง โดยเนนที่การสราง สรรคสื่อที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถิ่น แนะนําแหลงทองเที่ยว และสื่อเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา OTOP ของจังหวัด

นครราชสีมา  

โดยในการจัดทําโครงงานไดดําเนินการตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต นักปฏิบัติใน

ศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ระยะ และ 5 ขั้นตอนในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งในทุกระยะ และทุกขั้นตอนของการทํา

โครงงานผลิตสื่อจะเนนการทํางานเปนทีม มีการประยุกตใชเทคโนโลยี เปนเครื่องมือชวยในการปฏิบัติงาน ทั้ง

เปนเครื่องมือการทํางาน เครื่องมือการติดตอสื่อสาร และเปนเครื่องมือชวยในการประเมินผลงานของตนเองอีก

ดวย 

 
 

 

สรุป 
 

ความสาํเร็จของการดําเนนิกิจกรรมจัดการความรู  

พบวา รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 สามารถ นํามาใชในการ

จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสานไดเปนอยางดี 

ชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการทําโครงงานบนเครือ ขาย  ผูเรียนสามารถทําโครงงานรวมกันได

ในทุกขั้นตอนของการทําโครงงานโดยไมขอจํากัดเรื่อง เวลาและสถานที่  โดยใชเครือขายอินเทอรเน็ต และ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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เครื่องมือและบริการของ Google เปนเครื่อง มือในการทํางานรวมกัน ผูเรียนมีความคิดเห็นวารูปแบบการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่21 มีความเหมาะสมกับการนําไปใชในการเรียนการ

สอน  

 
 

แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนาํไปใชประโยชน 

ผูเรียน สามารถนําผลงานสื่อมัลติมีเดียและผลการทํางานในแตละขั้นตอนของการทํา โครงงานไปใช

เปน Portfolio เพ่ือการสมัครงานได 

ผูสอน สามารถนําผลงานของรุนกอนๆ ที่เคยทําไวมาใหผูเรียนรุนตอๆ ไปใชเปนตัวอยาง เพ่ือการตอ

ยอดและพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้นไปได 

 
   

ขอเสนอแนะ    

     แนวทางการทาํงานในขั้นตอไป 

          ในปจจุบันการทําโครงงานจะเปนการทําโครงงานตามช้ันป โดยมีการบูรณาการ ความรูและ

ทักษะของแตละรายวิชาที่นักศึกษาเรียนมาใชในการทําโครงงานเดียว ซึ่งชวยใหนัก ศึกษาไมตองทําหลายๆ 

โครงงานในแตละภาคเรียน ในขั้นตอไปสาขาวิชาฯ มีความ คิดที่จะบูรณา การการทํางานรวมกันระหวางช้ันป

ดวย 
  

     ความทาทายในการดําเนนิกิจกรรมอนาคต 

          สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียมีความคิดที่จะนํางานที่เปนความตองการจริงจาก หนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนมาใหผูเรียนทําจริง  โดยการรวมมือกับบริษัทที่เกี่ยวของเพ่ือให ผูเรียนไดรับประสบการณ

การทํางานจริง  โดยมีอาจารยผูสอนและผูประกอบการจริงเปนผูคอย ควบคุมคุณภาพและสอนงานอยาง
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ยอดและพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้นไปได 

 
   

ขอเสนอแนะ    
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โครงงานในแตละภาคเรียน ในขั้นตอไปสาขาวิชาฯ มีความ คิดที่จะบูรณา การการทํางานรวมกันระหวางช้ันป

ดวย 
  

     ความทาทายในการดําเนนิกิจกรรมอนาคต 

          สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียมีความคิดที่จะนํางานที่เปนความตองการจริงจาก หนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนมาใหผูเรียนทําจริง  โดยการรวมมือกับบริษัทที่เกี่ยวของเพ่ือให ผูเรียนไดรับประสบการณ

การทํางานจริง  โดยมีอาจารยผูสอนและผูประกอบการจริงเปนผูคอย ควบคุมคุณภาพและสอนงานอยาง

ใกลชิด 
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บทสรุป  

 การเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มุงเนนการสอนเชิงปฏิบัติเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีบริการวิชาการแกชุมชน นําวิธีการ

วิเคราะหเน้ือหามาเช่ือมโยงการกับแกปญหาชุมชน รูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแกปญหาชุมชน 3 ดาน คือ ปญหาคาครองชีพ ปญหาสิ่งแวดลอมและปญหา

ยาเสพยติด ประยุกตใชกระบวนวิจัยในการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 

การสังเกตเชิงประจักษและการประชุมกลุมยอย กระบวนการสรางกิจกรรมการเรียนรูจะเนนรูปแบบการ

ปองกันและลดผลกระทบตอเยาวชนตามวิถีพอเพียงแบบบูรณาการ กิจกรรมการสอนตองนําไปปฏิบัติไดงาย

และใชประโยชนไดจริง ประยุกตใชดนตรี ศิลปะ และธรรมะ เริ่มตนดวยการปฏิบัติธรรมและนําองคความรูไป

สรางรายได ลดรายจาย ใชทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางรูคา นํานวัตกรรมการเรียนรูปฏิบัติมาเปน

เกราะปองกันไมใหนักเรียนไปยุงเกี่ยวกับยาเสพยติดในชุมชน 

 นวัตกรรมสรรคสรางการเรียนรูโดยใชคนเปนศูนยกลางแบบบวร (บาน วัด โรงเรียน) เริ่มปแรก (พ.ศ. 

2555) การสรางสวนผักสีเขียวเพ่ืออาหารกลางวัน ปที ่2 (พ.ศ. 2556) การสรางสรรคสวนผักสีเขียวเพ่ือนอง มี 

4 กลุมฐานปฏิบัติ คือ 1) ฐานดิน นํ้าและพืช 2) ฐานขยะอินทรียและขยะอนินทรีย 3) พลังงาน และ 4) ฐาน

คุณธรรมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปที่ 3 (พ.ศ. 2557) สรางสรรคฐานเรียนรูวิถีพอเพียงแบบมีสวน

รวม มีการบูรณาการฐานเพ่ิม 3 ฐาน คือ 1) การสรางรายไดโดยใช 3Rs ตามวิถีพอเพียง หรือ Op Shop      

2) การเลี้ยงปลาดุก และ 3) การผลิตไบโอแกส และปที่ 4 (พ.ศ. 2558) สรางการเรียนรูวิถีพอเพียงสูนวัตกรรม

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสรางนวัตกรรมการสอนปฏิบัติและการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีบริการ

วิชาการจาก 9 ฐานเรียนรู คือ 1) สวนผักสีเขียว 2) ปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ 3) เรื่องกลวยกลวย 4) 

สมุนไพรในโรงเรียน 5) ขยะแลกไขนําไปสูธนาคารขยะ 6) อาหารปลอดภัย ลดพลังงานและเตาชีวมวล     7) 

Op Shop 8) BioGas และ 9) คุณธรรมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู 9 ฐานเปนนวัตกรรมการ

สอนปฏิบั ติ เ พ่ือ เสริมสร างศักยภาพนักศึกษาและนักเรียนในการแกปญหาชุมชนรวมกัน  สร าง

กระบวนการพัฒนาตน พัฒนาเยาวชนและชุมชนไดอยางย่ังยืน  

 

คําสําคญั  นวัตกรรม การสอนปฏิบัติ วิถีพอเพียง ทักษะการเรียนรู ศตวรรษที่ 21 

 

Summary  

 Teaching integrated in general education courses that focus on teaching practical 

resource management. Energy and Environment by using innovative technologies and 

Community Service. Lead content analysis, links with the community to solve problems. 

Innovative style of teaching practice based on the sufficiency economy philosophy to solve 

the problem of living in three communities. Environmental issues and drug issues Applied 

research in the process of data collection and analysis of data from the questionnaires, 

interviews, empirical observation and group discussion. The process of creating learning 

activities will focus on ways to prevent and reduce the impact on the youth sufficiency 

integrated. Teaching activities must be implemented and actual practice. Application of music, 

art and philosophy begins with practice and knowledge to generate revenue, reduce costs and 

use of energy resources to the environment. Innovative learning practices as a barrier to 

prevent the students to become involved with drugs in the community. 

 Creating innovative learning using a person-centered predominant (Temple, School 

House) from, The First Year (2 5 5 5 )  to create a garden of green vegetables for lunch, The 

Second Year (2556) The Creation of a Garden. Green vegetables, so I have four groups of the 

base is  1) The soil, Water and Plants, 2) The organic waste and inorganic waste, 3) Energy and                 

4 )  The moral core philosophy of three years (2 5 5 7 ) , Originally based learning sufficiency 

engaged. Integration of additional third base, First base 1) to make money using the 3 Rs 

sufficiency or Op Shop 2) Catfish Culture  and 3) the production of biogas and Year 4 (2558). 

create a learning pathway sufficient to innovative learning in The 21st century innovative 

teaching practices and research to technology transfer, outreach from 9  base Learning is 1 ) 

Vegetable Garden 2) Organic fertilizer and Bio-fermentation 3) The Banana 4) Herb in school 

5 )  Waste redeemed eggs leads to waste bank 6 )  Food security Energy and Biomass Stoves     

7) Op Shop 8) BioGas and 9) Moral core philosophy of learning. So base is innovative teaching 

practices for empowering students and student communities together to solve problems. 

Create their own development process Youth development and community sustainability. 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
89

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP 1

นวัตกรรมการสอนปฏิบตัติามวิถีพอเพียงสูการเสรมิสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

Innovative Practices Based Teaching on Sufficiency to Creative Learning Skills 

in The 21st Century 

 

สมบูรณ  ประสงคจันทร 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย spboon2@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 การเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มุงเนนการสอนเชิงปฏิบัติเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีบริการวิชาการแกชุมชน นําวิธีการ

วิเคราะหเน้ือหามาเช่ือมโยงการกับแกปญหาชุมชน รูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแกปญหาชุมชน 3 ดาน คือ ปญหาคาครองชีพ ปญหาสิ่งแวดลอมและปญหา

ยาเสพยติด ประยุกตใชกระบวนวิจัยในการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 

การสังเกตเชิงประจักษและการประชุมกลุมยอย กระบวนการสรางกิจกรรมการเรียนรูจะเนนรูปแบบการ

ปองกันและลดผลกระทบตอเยาวชนตามวิถีพอเพียงแบบบูรณาการ กิจกรรมการสอนตองนําไปปฏิบัติไดงาย

และใชประโยชนไดจริง ประยุกตใชดนตรี ศิลปะ และธรรมะ เริ่มตนดวยการปฏิบัติธรรมและนําองคความรูไป

สรางรายได ลดรายจาย ใชทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางรูคา นํานวัตกรรมการเรียนรูปฏิบัติมาเปน

เกราะปองกันไมใหนักเรียนไปยุงเกี่ยวกับยาเสพยติดในชุมชน 

 นวัตกรรมสรรคสรางการเรียนรูโดยใชคนเปนศูนยกลางแบบบวร (บาน วัด โรงเรียน) เริ่มปแรก (พ.ศ. 

2555) การสรางสวนผักสีเขียวเพ่ืออาหารกลางวัน ปที ่2 (พ.ศ. 2556) การสรางสรรคสวนผักสีเขียวเพ่ือนอง มี 

4 กลุมฐานปฏิบัติ คือ 1) ฐานดิน นํ้าและพืช 2) ฐานขยะอินทรียและขยะอนินทรีย 3) พลังงาน และ 4) ฐาน

คุณธรรมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปที่ 3 (พ.ศ. 2557) สรางสรรคฐานเรียนรูวิถีพอเพียงแบบมีสวน

รวม มีการบูรณาการฐานเพ่ิม 3 ฐาน คือ 1) การสรางรายไดโดยใช 3Rs ตามวิถีพอเพียง หรือ Op Shop      

2) การเลี้ยงปลาดุก และ 3) การผลิตไบโอแกส และปที่ 4 (พ.ศ. 2558) สรางการเรียนรูวิถีพอเพียงสูนวัตกรรม

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสรางนวัตกรรมการสอนปฏิบัติและการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีบริการ

วิชาการจาก 9 ฐานเรียนรู คือ 1) สวนผักสีเขียว 2) ปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ 3) เรื่องกลวยกลวย 4) 

สมุนไพรในโรงเรียน 5) ขยะแลกไขนําไปสูธนาคารขยะ 6) อาหารปลอดภัย ลดพลังงานและเตาชีวมวล     7) 

Op Shop 8) BioGas และ 9) คุณธรรมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู 9 ฐานเปนนวัตกรรมการ

สอนปฏิบั ติ เ พ่ือ เสริมสร างศักยภาพนักศึกษาและนักเรียนในการแกปญหาชุมชนรวมกัน  สร าง

กระบวนการพัฒนาตน พัฒนาเยาวชนและชุมชนไดอยางย่ังยืน  

 

คําสําคญั  นวัตกรรม การสอนปฏิบัติ วิถีพอเพียง ทักษะการเรียนรู ศตวรรษที่ 21 

 

Summary  

 Teaching integrated in general education courses that focus on teaching practical 

resource management. Energy and Environment by using innovative technologies and 

Community Service. Lead content analysis, links with the community to solve problems. 

Innovative style of teaching practice based on the sufficiency economy philosophy to solve 

the problem of living in three communities. Environmental issues and drug issues Applied 

research in the process of data collection and analysis of data from the questionnaires, 

interviews, empirical observation and group discussion. The process of creating learning 

activities will focus on ways to prevent and reduce the impact on the youth sufficiency 

integrated. Teaching activities must be implemented and actual practice. Application of music, 

art and philosophy begins with practice and knowledge to generate revenue, reduce costs and 

use of energy resources to the environment. Innovative learning practices as a barrier to 

prevent the students to become involved with drugs in the community. 

 Creating innovative learning using a person-centered predominant (Temple, School 

House) from, The First Year (2 5 5 5 )  to create a garden of green vegetables for lunch, The 

Second Year (2556) The Creation of a Garden. Green vegetables, so I have four groups of the 

base is  1) The soil, Water and Plants, 2) The organic waste and inorganic waste, 3) Energy and                 

4 )  The moral core philosophy of three years (2 5 5 7 ) , Originally based learning sufficiency 

engaged. Integration of additional third base, First base 1) to make money using the 3 Rs 

sufficiency or Op Shop 2) Catfish Culture  and 3) the production of biogas and Year 4 (2558). 

create a learning pathway sufficient to innovative learning in The 21st century innovative 

teaching practices and research to technology transfer, outreach from 9  base Learning is 1 ) 

Vegetable Garden 2) Organic fertilizer and Bio-fermentation 3) The Banana 4) Herb in school 

5 )  Waste redeemed eggs leads to waste bank 6 )  Food security Energy and Biomass Stoves     

7) Op Shop 8) BioGas and 9) Moral core philosophy of learning. So base is innovative teaching 

practices for empowering students and student communities together to solve problems. 

Create their own development process Youth development and community sustainability. 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

Keyword Innovation Teaching Practices Sufficiency Creative Learning Skills 21st Century  

 

บทนํา 

 ปญหาการเรียนรูในรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาสวนใหญไมไดเสริมสรางทักษะปฏิบัติ สงผลตอ

ทักษะการเรียนรูและการนําความรูไปใชประโยชน ซึ่งการเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ

สิ่งแวดลอม ด้ังน้ันการสรางรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตองสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

และสิ่งแวดลอมในชุมชน การดําเนินการเรียนการสอนภายใตงบประมาณจํากัดจําเปนตองเลือกชุมชนที่อยู

ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัย สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของโรงเรียนและชุมชนชัยมงคล 

โดยเฉพาะปญหาคาครองชีพ ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหายาเสพยติด จึงเปนสิ่งทาทายในการสรางรูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนสูการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติ จึงมีการใชกระบวนการวางแผนรวมคิด รวมทํา รวม

ตัดสินใจ และรวมรับประโยชน โดยใชวิธีการสรางทีมนักศึกษาตนแบบทําหนาที่เปนครูพ่ีเลี้ยงดูแลนักเรียน

รวมกับครูและผูปกครอง โดยมีครูประจําช้ันหรือครูประจําวิชาเขามามีสวนรวมในการถายทอดทักษะและ

กระบวนการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติในฐานเรียนรูทั้ง 9 ฐาน โดยรวมคิดรวมทําแบบพันธมิตร

หรือหุนสวน คือ 1) สวนผักสีเขียว 2) ปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ 3) เรื่องกลวยกลวย 4) สมุนไพรเพ่ือ

ชุมชน 5) ขยะแลกไขกาวสูธนาคารขยะ 6) อาหารปลอดภัยลดพลังงานและเตาชีวมวล 7) Op Shop ชัยมงคล 

8) BioGas ชัยมงคล และ 9) คุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทักษะการเรียนรูแบบ

ปฏิบัติมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมูลนิธิรากแกวและภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม นวัตกรรมสรางสรรคการ

เรียนรูแบบปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแบงกลุมนักศึกษาตนแบบตามฐานเรียนรู

ออกเปน 9 กลุมๆ ละ 7-9 คน รวมกับนักเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่ 3-6 และมัธยมศึกษาปที่ 1-2 

แบงเปนกลุมๆ ละ 10-12 คน รวมกับครู อาจารย บุคลากร และแมบานแบงเปนกลุมๆ ละ 2-3 คน นอกจากน้ี

ก็มีผูปกครองและชุมชนแบงออกเปนกลุมๆ ละ 2-3 คน และมีนักศึกษาจิตอาสาชวยงานกลุมละ 3 คน ใช

วิธีการเรียนรูเชิงปฏิบัติการเนนกระบวนการแบบพ่ีสอนนอง สวนครู อาจารยและผูปกครองมีสวนรวมในการ

สรางฐานเรียนรูและจัดกิจกรรมการเรียนแบบปฏิบัติและเปนที่ปรึกษา โดยผูจัดการโรงเรียน ผูอํานวยการ

โรงเรียนและพระเทพสุธรรมญาณ เจาอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) เปนที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ ซึ่ง

รูปแบบนวัตกรรมการสอนปฏิบัติมีการหมุนเวียนการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณทั้ง 9 ฐานเรียนรู 

นวัตกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติบูรณาการกับการถายทอดเทคโนโลยีการบริการวิชาการแกชุมชน

ชัยมงคล เปนรูปแบบการสรางศักยภาพของนักศึกษาจากการเรียนรูทักษะปฏิบัติในการสรางฐานการเรียนรู

และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนชัยมงคล อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และการสรางรูปแบบการแกปญหาคา

ครองชีพโดยใชหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) สรางรายไดแบบวิถีพอเพียง ซึ่งมีการดําเนินการต้ังแตป 

พ.ศ. 2555-2558 ตลอดระยะเวลา 4 ป มีการปรับปรุงฐานเรียนรูอยางตอเน่ือง เพ่ือแกปญหาคาครองชีพ 

แกปญหาสิ่งแวดลอมและยาเสพยติด โดยยึดหลักความพอเพียง มีรูปแบบกิจกรรมที่ดําเนินการในกลุมฐาน

เรียนรู 1) กลุมเรียนรูดิน นํ้าและพืช 2) กลุมเรียนรูขยะอินทรียและขยะอนินทรีย และ 3) กลุมเรียนรูพลังงาน 

เปนการเรียนรูแบบปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอมาในปจจุบันซึ่งเปนปที่ 5 (พ.ศ. 2559) 

สรางกระบวนการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการเรียนรูตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ “ลด

เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” มีการจัดการทําคูมือการเรียนรูและเอกสารประกอบนวัตกรรมการสอนปฏิบัติตามวิถี

พอเพียง โดยเนนการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือใหกาวทันวิทยาการ ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม ซึ่งกระบวนการ

เรียนรูจากการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มุงเนนการปรับเปลี่ยนทักษะอัน

ประกอบดวย 1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ

และการแกไขปญหา การสื่อสารและการรวมมือทํางาน 2) ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีที่ตองมี

ความรูพ้ืนฐานดานสารสนเทศ ดานสื่อ และทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) ทักษะชีวิตและการ

ทํางาน ในเรื่องความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการช้ีนําตนเอง ทักษะทาง

สังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม สมดุลทางวัฒนธรรม ความรูรับผิดและการเพ่ิมผลผลิต ความเปนผูนําและ

ความรับผิดชอบรวมทั้งระบบสนับสนุนประกอบดวย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การ

พัฒนาทางวิชาชีพ และสภาพการเรียนรู น่ีคือแนวทางการดําเนินกิจกรรมโดยใชเครื่องมือการจัดการความรู

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเปาหมายและวัตถุประสงคการดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของชุมชนชัยมงคลเพ่ือมุงสูการพ่ึงตนเองและสรางรูปแบบการเรียนรูจากหลักคิดสูหลักปฏิบัติตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง  

 

วิธีการดําเนินงาน 

การพัฒนาคนใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการดวยการจัดการความรูจึงเปนสิ่งสําคัญ

ของการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งครูเปนผูมีหนาที่สอน พัฒนาผูเรียน ครูจึงตองพัฒนาสมรรถนะ 

(Competency) คือ ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงานใดงานหน่ึง (Job Roles) ใหสําเร็จดวยความเสียสละเต็มความสามารถ ใหตระหนักถึงความสําคัญ

ดังกลาวจึงจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษาในการบริหารจัดการความรูจากนวัตกรรมการสอน

ปฏิบัติตามวิถีพอเพียงเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูโรงเรียนและชุมชนชัยมงคล มีดังน้ี 

 1. การดําเนินงานโดยนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมาเปนหลักคิดหลักปฏิบัติ การเรียนรูของนักศึกษาจากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนําไปประยุกต

หรือปรับใชในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางเขมแข็ง 

มั่นคง สมดุล สรางความสุขอยางย่ังยืน โดยใหนักศึกษาใชเปนแบบปฏิบัติสามารถปรับเปลี่ยนความคิด นิสัย 

พฤติกรรมและวิธีการตัดสินใจ ในเรื่องตางๆ ไดอยางสมเหตุสมผล มีการประมาณตน และเกิดภูมิคุมกันที่ดีใน



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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บทนํา 

 ปญหาการเรียนรูในรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาสวนใหญไมไดเสริมสรางทักษะปฏิบัติ สงผลตอ

ทักษะการเรียนรูและการนําความรูไปใชประโยชน ซึ่งการเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ

สิ่งแวดลอม ด้ังน้ันการสรางรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตองสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

และสิ่งแวดลอมในชุมชน การดําเนินการเรียนการสอนภายใตงบประมาณจํากัดจําเปนตองเลือกชุมชนที่อยู

ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัย สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของโรงเรียนและชุมชนชัยมงคล 

โดยเฉพาะปญหาคาครองชีพ ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหายาเสพยติด จึงเปนสิ่งทาทายในการสรางรูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนสูการเรียนรูโดยใชทักษะปฏิบัติ จึงมีการใชกระบวนการวางแผนรวมคิด รวมทํา รวม

ตัดสินใจ และรวมรับประโยชน โดยใชวิธีการสรางทีมนักศึกษาตนแบบทําหนาที่เปนครูพ่ีเลี้ยงดูแลนักเรียน

รวมกับครูและผูปกครอง โดยมีครูประจําช้ันหรือครูประจําวิชาเขามามีสวนรวมในการถายทอดทักษะและ

กระบวนการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติในฐานเรียนรูทั้ง 9 ฐาน โดยรวมคิดรวมทําแบบพันธมิตร

หรือหุนสวน คือ 1) สวนผักสีเขียว 2) ปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ 3) เรื่องกลวยกลวย 4) สมุนไพรเพ่ือ

ชุมชน 5) ขยะแลกไขกาวสูธนาคารขยะ 6) อาหารปลอดภัยลดพลังงานและเตาชีวมวล 7) Op Shop ชัยมงคล 

8) BioGas ชัยมงคล และ 9) คุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทักษะการเรียนรูแบบ

ปฏิบัติมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมูลนิธิรากแกวและภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม นวัตกรรมสรางสรรคการ

เรียนรูแบบปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแบงกลุมนักศึกษาตนแบบตามฐานเรียนรู

ออกเปน 9 กลุมๆ ละ 7-9 คน รวมกับนักเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่ 3-6 และมัธยมศึกษาปที่ 1-2 

แบงเปนกลุมๆ ละ 10-12 คน รวมกับครู อาจารย บุคลากร และแมบานแบงเปนกลุมๆ ละ 2-3 คน นอกจากน้ี

ก็มีผูปกครองและชุมชนแบงออกเปนกลุมๆ ละ 2-3 คน และมีนักศึกษาจิตอาสาชวยงานกลุมละ 3 คน ใช

วิธีการเรียนรูเชิงปฏิบัติการเนนกระบวนการแบบพ่ีสอนนอง สวนครู อาจารยและผูปกครองมีสวนรวมในการ

สรางฐานเรียนรูและจัดกิจกรรมการเรียนแบบปฏิบัติและเปนที่ปรึกษา โดยผูจัดการโรงเรียน ผูอํานวยการ

โรงเรียนและพระเทพสุธรรมญาณ เจาอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) เปนที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ ซึ่ง

รูปแบบนวัตกรรมการสอนปฏิบัติมีการหมุนเวียนการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณทั้ง 9 ฐานเรียนรู 

นวัตกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติบูรณาการกับการถายทอดเทคโนโลยีการบริการวิชาการแกชุมชน

ชัยมงคล เปนรูปแบบการสรางศักยภาพของนักศึกษาจากการเรียนรูทักษะปฏิบัติในการสรางฐานการเรียนรู

และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนชัยมงคล อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และการสรางรูปแบบการแกปญหาคา

ครองชีพโดยใชหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) สรางรายไดแบบวิถีพอเพียง ซึ่งมีการดําเนินการต้ังแตป 

พ.ศ. 2555-2558 ตลอดระยะเวลา 4 ป มีการปรับปรุงฐานเรียนรูอยางตอเน่ือง เพ่ือแกปญหาคาครองชีพ 

แกปญหาสิ่งแวดลอมและยาเสพยติด โดยยึดหลักความพอเพียง มีรูปแบบกิจกรรมที่ดําเนินการในกลุมฐาน

เรียนรู 1) กลุมเรียนรูดิน นํ้าและพืช 2) กลุมเรียนรูขยะอินทรียและขยะอนินทรีย และ 3) กลุมเรียนรูพลังงาน 

เปนการเรียนรูแบบปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอมาในปจจุบันซึ่งเปนปที่ 5 (พ.ศ. 2559) 

สรางกระบวนการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการเรียนรูตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการแบบบูรณาการ “ลด

เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” มีการจัดการทําคูมือการเรียนรูและเอกสารประกอบนวัตกรรมการสอนปฏิบัติตามวิถี

พอเพียง โดยเนนการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือใหกาวทันวิทยาการ ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม ซึ่งกระบวนการ

เรียนรูจากการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มุงเนนการปรับเปลี่ยนทักษะอัน

ประกอบดวย 1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ

และการแกไขปญหา การสื่อสารและการรวมมือทํางาน 2) ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีที่ตองมี

ความรูพ้ืนฐานดานสารสนเทศ ดานสื่อ และทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) ทักษะชีวิตและการ

ทํางาน ในเรื่องความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการช้ีนําตนเอง ทักษะทาง

สังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม สมดุลทางวัฒนธรรม ความรูรับผิดและการเพ่ิมผลผลิต ความเปนผูนําและ

ความรับผิดชอบรวมทั้งระบบสนับสนุนประกอบดวย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การ

พัฒนาทางวิชาชีพ และสภาพการเรียนรู น่ีคือแนวทางการดําเนินกิจกรรมโดยใชเครื่องมือการจัดการความรู

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเปาหมายและวัตถุประสงคการดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของชุมชนชัยมงคลเพ่ือมุงสูการพ่ึงตนเองและสรางรูปแบบการเรียนรูจากหลักคิดสูหลักปฏิบัติตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง  

 

วิธีการดําเนินงาน 

การพัฒนาคนใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการดวยการจัดการความรูจึงเปนสิ่งสําคัญ

ของการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งครูเปนผูมีหนาที่สอน พัฒนาผูเรียน ครูจึงตองพัฒนาสมรรถนะ 

(Competency) คือ ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงานใดงานหน่ึง (Job Roles) ใหสําเร็จดวยความเสียสละเต็มความสามารถ ใหตระหนักถึงความสําคัญ

ดังกลาวจึงจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษาในการบริหารจัดการความรูจากนวัตกรรมการสอน

ปฏิบัติตามวิถีพอเพียงเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูโรงเรียนและชุมชนชัยมงคล มีดังน้ี 

 1. การดําเนินงานโดยนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมาเปนหลักคิดหลักปฏิบัติ การเรียนรูของนักศึกษาจากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนําไปประยุกต

หรือปรับใชในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางเขมแข็ง 

มั่นคง สมดุล สรางความสุขอยางย่ังยืน โดยใหนักศึกษาใชเปนแบบปฏิบัติสามารถปรับเปลี่ยนความคิด นิสัย 

พฤติกรรมและวิธีการตัดสินใจ ในเรื่องตางๆ ไดอยางสมเหตุสมผล มีการประมาณตน และเกิดภูมิคุมกันที่ดีใน



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

การดําเนินชีวิตของผูเรียนและผูเขารวมโครงการ เปนการใชหลักศีลธรรมนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยการสรางนวัตกรรมปฏิบัติธรรมสูการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

2. ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการแสวงหาความรูและการเสริมสรางคุณธรรมของผูเรียน 

โดยการประยุกตใชหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนกระบวนการเรียนการสอนจะเนนหลักปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขความรู คือ มีความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ที่เก่ียวของอยางรอบดาน มีความรอบคอบที่จะนํา

ความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ 

และ เง่ือนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช

สติปญญาในการดําเนินชีวิต เง่ือนไขสูความสําเร็จ คือ จะตองเรียนรูแบบอยางที่ดีสูการประพฤติปฏิบัติดวย

ความตระหนักถึงคุณประโยชนที่แทจริงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต นําไปสู

การวางแผน รวมคิด รวมทํา รวมนําความสุขจากบัณฑิตนักปฏิบัติสูชุมชน ดังภาพประกอบ 1 

 

สิ่งที่ตองเนนของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 สิ่งที่ตองเนนของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของการเรียนรูนวัตกรรมการปฏิบัติ 

 

3. วิธีการและแนวทางการดําเนินงานการปฏิบัติการสูชุมชนขัยมงคลเปนการสอนภาคปฏิบัติภายใต

โครงการ “สรางฐานการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งโรงเรียนชัยมงคลวิทย อ.เมือง จ.สงขลา” และ 

“โครงการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) สรางรายไดแบบวิถีพอเพียง” เปนการพัฒนานักเรียนใน 4 ดาน 

คือ 1) การเสริมสรางทางสุขภาพทางกายและใจ 2) การเสริมสรางอารมณ 3) การเสริมสรางทางสังคม และ  

4) การเสริมสรางทางสติปญญา มีการดําเนินการผานมาแลว 4 ป ประกอบดวย 4 โครงการ คือ ป พ.ศ. 2555 

การแกปญหา กระบวนการคิด การสื่อสาร 

การรูจักตัวเอง การทํางานเปนทีม สมรรถนะ 
(Competencies 

ทักษะ 

(Skills) 
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

(Learning and Innovation Skills) 

 

 

 

ทักษะดานสารเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

(Information, Media and Technology 

 

 

 

 

ทักษะชีวิตและการทํางาน 

(Life and Career Skills) 

 

 

 

“โครงการรวมสรางสวนผักสีเขียวเพ่ืออาหารกลางวันเพ่ือนอง” ป พ.ศ. 2556 “โครงการอาสาสรางสรรคผักสี

เขียวเพ่ือนอง” ป พ.ศ. 2557 “โครงการสรางฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงแบบมสีวนรวมชุมชนชัยมงคล” 

และป พ.ศ. 2558 “โครงการสรางสรรคกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 9 ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนชัยมงคล” ซึ่งการดําเนินงานต้ังแตป พ.ศ. 2556 เปนตนมามีการนํานวัตกรรมปฏิบัติการเรียนรูสูชุมชน

อ่ืนๆ โดยใชพลังนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานรวมกับชุมชน เชน ชุมชนเทศบาล 1 (วัดเขาแกว) ชุมชนการเคหะ

สงขลา และชุมชนหมูบานกาญจนทรัพย เทศบาลเมืองเขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา ชุมชนบานทาสะอาน 

เทศบาลตําบลพะวง อ.เมือง จ.สงขลา ชุมชนบานมวงงาม เทศบาลเมืองมวงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ชุมชน

บานชะแล เทศบาลตําบลชะแล อ.สิงหนคร จ.สงขลา ชุมชนบานเนินนิมติ องคการบริหารสวนตําบลทาชะมวง  

อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และชุมชนคลองรี องคการบริหารสวนตําบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา และในป พ.ศ. 

2558 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทางวิชาการและการถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการวิชาการแก

ชุมชนทั้งในชุมชนชัยมงคลและชุมชนตางๆ และการนําเสนอผลงานของนักศึกษาในการประชุมวิชาการ ซึ่งเปน

การนําองคความรูไปใชในการสัมมนาและจัดนิทรรศการเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการแกชุมชน

อยางตอเน่ือง โดยใชนวัตกรรมการสอนปฏิบัติไปเสริมสรางทักษะใหนักศึกษาเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให

เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงและเคารพผูอ่ืนโดยใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) ดังน้ี  

1. ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เพราะเปนรากเหงาของศีลธรรมเสื่อมโทรม 

2. การฝกฝนคุณธรรมใหเปนสวนหน่ึงของการศึกษา ใหอยูในทุกการเรียนรู ทุกวิชาทุกหองเรียน ให

เปนสวนหน่ึงของ Active Learning ที่เปนการเรียนจากการปฏิบัติ  

3. การสอนคุณธรรม Executive Function แบบสมาธิจดจอ รูจักรอคอยสิ่งที่ดีกวา บังคับใจตนเองได 

ไมวูวาม มุมานะ ไมยอทอ มองโลกในแงดี รูผิดชอบช่ัวดี มีความสามารถปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง 

 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรม เรียนรูเพ่ือเปลี่ยนเปาหมายการศึกษา 

4.1 เรียนเพ่ือสอบ เปลี่ยนเปน เรียนเพ่ือพัฒนารอบดาน 

4.2 เรียนทั้ง Cognitive (ความรู) และ Non-cognitive Development (พัฒนาลักษณะนิสัย)  

4.3 เรียนเพ่ือพัฒนาพหุปญญา 

 

 

 

  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP 1

การดําเนินชีวิตของผูเรียนและผูเขารวมโครงการ เปนการใชหลักศีลธรรมนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยการสรางนวัตกรรมปฏิบัติธรรมสูการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

2. ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการแสวงหาความรูและการเสริมสรางคุณธรรมของผูเรียน 

โดยการประยุกตใชหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนกระบวนการเรียนการสอนจะเนนหลักปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขความรู คือ มีความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ที่เก่ียวของอยางรอบดาน มีความรอบคอบที่จะนํา

ความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ 

และ เง่ือนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช

สติปญญาในการดําเนินชีวิต เง่ือนไขสูความสําเร็จ คือ จะตองเรียนรูแบบอยางที่ดีสูการประพฤติปฏิบัติดวย

ความตระหนักถึงคุณประโยชนที่แทจริงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต นําไปสู

การวางแผน รวมคิด รวมทํา รวมนําความสุขจากบัณฑิตนักปฏิบัติสูชุมชน ดังภาพประกอบ 1 

 

สิ่งที่ตองเนนของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 สิ่งที่ตองเนนของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของการเรียนรูนวัตกรรมการปฏิบัติ 

 

3. วิธีการและแนวทางการดําเนินงานการปฏิบัติการสูชุมชนขัยมงคลเปนการสอนภาคปฏิบัติภายใต

โครงการ “สรางฐานการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งโรงเรียนชัยมงคลวิทย อ.เมือง จ.สงขลา” และ 

“โครงการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) สรางรายไดแบบวิถีพอเพียง” เปนการพัฒนานักเรียนใน 4 ดาน 

คือ 1) การเสริมสรางทางสุขภาพทางกายและใจ 2) การเสริมสรางอารมณ 3) การเสริมสรางทางสังคม และ  

4) การเสริมสรางทางสติปญญา มีการดําเนินการผานมาแลว 4 ป ประกอบดวย 4 โครงการ คือ ป พ.ศ. 2555 

การแกปญหา กระบวนการคิด การสื่อสาร 

การรูจักตัวเอง การทํางานเปนทีม สมรรถนะ 
(Competencies 

ทักษะ 

(Skills) 
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

(Learning and Innovation Skills) 

 

 

 

ทักษะดานสารเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

(Information, Media and Technology 

 

 

 

 

ทักษะชีวิตและการทํางาน 

(Life and Career Skills) 

 

 

 

“โครงการรวมสรางสวนผักสีเขียวเพ่ืออาหารกลางวันเพ่ือนอง” ป พ.ศ. 2556 “โครงการอาสาสรางสรรคผักสี

เขียวเพ่ือนอง” ป พ.ศ. 2557 “โครงการสรางฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงแบบมสีวนรวมชุมชนชัยมงคล” 

และป พ.ศ. 2558 “โครงการสรางสรรคกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 9 ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนชัยมงคล” ซึ่งการดําเนินงานต้ังแตป พ.ศ. 2556 เปนตนมามีการนํานวัตกรรมปฏิบัติการเรียนรูสูชุมชน

อ่ืนๆ โดยใชพลังนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานรวมกับชุมชน เชน ชุมชนเทศบาล 1 (วัดเขาแกว) ชุมชนการเคหะ

สงขลา และชุมชนหมูบานกาญจนทรัพย เทศบาลเมืองเขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา ชุมชนบานทาสะอาน 

เทศบาลตําบลพะวง อ.เมือง จ.สงขลา ชุมชนบานมวงงาม เทศบาลเมืองมวงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ชุมชน

บานชะแล เทศบาลตําบลชะแล อ.สิงหนคร จ.สงขลา ชุมชนบานเนินนิมติ องคการบริหารสวนตําบลทาชะมวง  

อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และชุมชนคลองรี องคการบริหารสวนตําบลคลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา และในป พ.ศ. 

2558 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทางวิชาการและการถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการวิชาการแก

ชุมชนทั้งในชุมชนชัยมงคลและชุมชนตางๆ และการนําเสนอผลงานของนักศึกษาในการประชุมวิชาการ ซึ่งเปน

การนําองคความรูไปใชในการสัมมนาและจัดนิทรรศการเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการแกชุมชน

อยางตอเน่ือง โดยใชนวัตกรรมการสอนปฏิบัติไปเสริมสรางทักษะใหนักศึกษาเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให

เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงและเคารพผูอ่ืนโดยใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) ดังน้ี  

1. ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เพราะเปนรากเหงาของศีลธรรมเสื่อมโทรม 

2. การฝกฝนคุณธรรมใหเปนสวนหน่ึงของการศึกษา ใหอยูในทุกการเรียนรู ทุกวิชาทุกหองเรียน ให

เปนสวนหน่ึงของ Active Learning ที่เปนการเรียนจากการปฏิบัติ  

3. การสอนคุณธรรม Executive Function แบบสมาธิจดจอ รูจักรอคอยสิ่งที่ดีกวา บังคับใจตนเองได 

ไมวูวาม มุมานะ ไมยอทอ มองโลกในแงดี รูผิดชอบช่ัวดี มีความสามารถปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง 

 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรม เรียนรูเพ่ือเปลี่ยนเปาหมายการศึกษา 

4.1 เรียนเพ่ือสอบ เปลีย่นเปน เรียนเพ่ือพัฒนารอบดาน 

4.2 เรียนทั้ง Cognitive (ความรู) และ Non-cognitive Development (พัฒนาลักษณะนิสัย)  

4.3 เรียนเพ่ือพัฒนาพหุปญญา 

 

 

 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มีการปฏิบัติดังน้ี ภาพประกอบ 2 

 

  

  

               เรยีนแขงกับเพ่ือน  เรียนรวมมือกับเพ่ือน 

               เรยีนคนเดียว  เรียนเปนทีม 

               ปฏิบัติได – จบ  ปฏิบัติได – อธิบายได 

               เรยีนรับถายทอด  เรียนสรางความรูจากการปฏิบัติ 

               ครูสอน  ครูฝก + ชวนไตรตรอง 

  (ออกแบบประเมิน) 

               ครูบอก  ครูถาม  

 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) สูพัฒนาการเรียนรู 

 

การสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Instruction) มแีนวปฏิบัติการสอนสูความสําเร็จ ดังน้ี   

1. การสอนที่มุงเนนเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก  

2. สรางโอกาสที่จะประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขามสาระเน้ือหาและสรางระบบการเรียนรูที่เนน

สมรรถนะเปนฐาน (Competency-based) 

3. สรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเปนตัวเก้ือหนุน การเรียนรูแบบ

สืบคน และวิธีการเรียนจากการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based)  

4. มีการบูรณาการแหลงเรียนรูจากชุมชนเขามาใชในกระบวนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ

นักศึกษารวมกับชุมชนอยางเปนระบบและตอเน่ือง  

 

ผลและอภปิรายผลการดาํเนินงาน 

 ผลการเรียนรูจากการปฏิบัติ 9 ฐานเรียนรูวิถีพอเพียง เกิดกระบวนการเรียนจากการใชปญหาเปนฐาน 

(Problem-based) ลดความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนที่จะเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพยติดในชุมชนลงรอยละ 70 

เกิดการพัฒนาการทางกายและจิตใจในเด็ก เยาวชน และนักศึกษา เกิดการพัฒนาและแกปญหาชุมชนโดยการ

แกปญหาที่จุดเริ่มตนหรือที่สาเหตุของปญหา ซึ่งการแกปญหาในชุมชนชัยมงคลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จากการพิจารณาทางสายกลางภายใตเง่ือนไขความรูและคุณธรรม ใชความรอบรูในวิชาการดานตางๆ 

ที่เก่ียวของอยางรอบดาน รอบคอบและเช่ือมโยงกัน จากการวางแผนและระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ 

สอดคลองกับเง่ือนไขคุณธรรม เกิดความตระหนัก ซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร และใชสติปญญา

การเปลี่ยนการเรียน พัฒนาการเรยีนรู 

ในการดําเนินชีวิต ผลการเรียนรูจากการบูรณาการเกิดผลสัมฤทธ์ิในการสรางฐานเรียนรูวิถีพอเพียงที่สามารถ

ใชประโยชนดานการปรับปรุงดิน การปลูกพืชผักเศรษฐกิจ การประยุกตใชพลังงานและการแกปญหา

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน เกิดการเรียนรูในการบริการวิชาการแกสังคม สรางการเช่ือมโยงความรูในการประชุม

วิชาการ การประกวดและจัดนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชนและบริการวิชาการ สามารถแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาที่สมดุลจากการสอนแบบปฏิบัติเกิดความรวมมือและสรางสรรคการเรียนรู

ผานทางสื่อโทรทัศนดิจิตอล และการสรางพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรมจากผลการเรียนรูแบบบูรณาการ ดังน้ี 

 1. การเขารวมสัมมนาและการจัดนิทรรศการโครงการ “ธรรมะประสานใจชุมชนชัยมงคลสูวิถี

พอเพียง” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิรากแกว จากการประชุมการพัฒนาเครือขายรากแกวพลังนักศึกษาเพ่ือชุมชนภาคใต 

ระหวางวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผลการประกวดนิทรรศการ มทร.ศรีวิชัย 

ไดรับรางวัล Popular Vote และนักศึกษาไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนในการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม

คณะกรรมการมูลนิธิรากแกว บริษัทเอกชน และคณาจารย  

2. การบูรณาการการเรียนการสอนจากการปฏิบัติของนักศึกษาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู มทร.ศรีวิชัย

กับมูลนิธิรากแกวเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 และจากรูปแบบการเรียนรูทักษะปฏิบัติตามวิถีธรรมสรรคสรางวิถี

พอเพียงชุมชนชัยมงคลจึงไดรับการถายทํานิทรรศการมหกรรมความรูและการเขารวมถายทํารายการโทรทัศน

ดิจิตอล “เดอะบัณฑิต มหาวิทยาลัย วัยกลา ทาลุย” ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย สงขลา” ระหวางวันที่ 9-10 

ธันวาคม 2557 ในโครงการ “วิถีธรรมสรางสรรคการเรียนรูวิถีพอเพียงชุมชนชัยมงคล” เปนความรวมมือ

ระหวางบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) รวมกับ มูลนิธิปดทองหลังพระ สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) และสภามหาวิทยาลัยฯ ออกอากาศทางชอง NOW/26 เมื่อวันเสารที่ 3 มกราคม 2558  

3. การประชุมวิชาการ การประกวดและจัดนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชนและบริการวิชาการ นักศึกษา

ที่เรียนรายวิชาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรเขารวมจัดนิทรรศการ เรื่อง “โครงการคิดบวก สรางสรรค

สิ่งประดิษฐจากขยะดวยมือเรา” ในการประชุมวิชาการ The 4th SER2015 Research for Sustainable 

Development ในเสารที่ 25 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผลการตัดสินการ

จัดนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชนและบริการวิชาการ ไดรับรางวัล Spirit Award  

4. การบูรณาการการเรียนการสอนจากการปฏิบัติและการเขารวมการโครงการ “ทอดผาปาขยะรี

ไซเคิล เปลี่ยนขยะเปนกองบุญ ครั้งที่ 6/2558” รวมกับเทศบาลเมืองเขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา ในวันที่ 5 

มิถุนายน 2558 เน่ืองในวันสิ่งแวดลอมโลก ณ โรงเรียนเรียนเทศบาล 1 (วัดเขาแกว) เทศบาลเมืองเขารูปชาง 

จ.สงขลา มีการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากขยะและวัสดุเหลือใชมีนักศึกษาเขารวมเพ่ือปลูกจิตสํานึกการลดขยะ

ในชุมชน และสรางความตระหนักเรื่องปญหาขยะระหวางนักศึกษากับชุมชน 

5. เกิดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการอยางตอเน่ืองในการปลูกจิตสํานึกดานอนุรักษสิ่งแวดลอม

และลดการใชพลังงานของมหาวิทยาลัยตามแผนงาน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ซึ่งมีนักศึกษาเขารวม “โครงการ

สงเสริมนักศึกษาสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 และ “โครงการ



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP 1

กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มีการปฏิบัติดังน้ี ภาพประกอบ 2 

 

  

  

               เรยีนแขงกับเพ่ือน  เรียนรวมมือกับเพ่ือน 

               เรยีนคนเดียว  เรียนเปนทีม 

               ปฏิบัติได – จบ  ปฏิบัติได – อธิบายได 

               เรยีนรับถายทอด  เรียนสรางความรูจากการปฏิบัติ 

               ครูสอน  ครูฝก + ชวนไตรตรอง 

  (ออกแบบประเมิน) 

               ครูบอก  ครูถาม  

 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) สูพัฒนาการเรียนรู 

 

การสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Instruction) มแีนวปฏิบัติการสอนสูความสําเร็จ ดังน้ี   

1. การสอนที่มุงเนนเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก  

2. สรางโอกาสที่จะประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขามสาระเน้ือหาและสรางระบบการเรียนรูที่เนน

สมรรถนะเปนฐาน (Competency-based) 

3. สรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเปนตัวเก้ือหนุน การเรียนรูแบบ

สืบคน และวิธีการเรียนจากการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based)  

4. มีการบูรณาการแหลงเรียนรูจากชุมชนเขามาใชในกระบวนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ

นักศึกษารวมกับชุมชนอยางเปนระบบและตอเน่ือง  

 

ผลและอภปิรายผลการดาํเนินงาน 

 ผลการเรียนรูจากการปฏิบัติ 9 ฐานเรียนรูวิถีพอเพียง เกิดกระบวนการเรียนจากการใชปญหาเปนฐาน 

(Problem-based) ลดความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนที่จะเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพยติดในชุมชนลงรอยละ 70 

เกิดการพัฒนาการทางกายและจิตใจในเด็ก เยาวชน และนักศึกษา เกิดการพัฒนาและแกปญหาชุมชนโดยการ

แกปญหาที่จุดเริ่มตนหรือที่สาเหตุของปญหา ซึ่งการแกปญหาในชุมชนชัยมงคลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จากการพิจารณาทางสายกลางภายใตเง่ือนไขความรูและคุณธรรม ใชความรอบรูในวิชาการดานตางๆ 

ที่เก่ียวของอยางรอบดาน รอบคอบและเช่ือมโยงกัน จากการวางแผนและระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ 

สอดคลองกับเง่ือนไขคุณธรรม เกิดความตระหนัก ซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร และใชสติปญญา

การเปลี่ยนการเรียน พัฒนาการเรยีนรู 

ในการดําเนินชีวิต ผลการเรียนรูจากการบูรณาการเกิดผลสัมฤทธ์ิในการสรางฐานเรียนรูวิถีพอเพียงที่สามารถ

ใชประโยชนดานการปรับปรุงดิน การปลูกพืชผักเศรษฐกิจ การประยุกตใชพลังงานและการแกปญหา

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน เกิดการเรียนรูในการบริการวิชาการแกสังคม สรางการเช่ือมโยงความรูในการประชุม

วิชาการ การประกวดและจัดนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชนและบริการวิชาการ สามารถแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาที่สมดุลจากการสอนแบบปฏิบัติเกิดความรวมมือและสรางสรรคการเรียนรู

ผานทางสื่อโทรทัศนดิจิตอล และการสรางพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรมจากผลการเรียนรูแบบบูรณาการ ดังน้ี 

 1. การเขารวมสัมมนาและการจัดนิทรรศการโครงการ “ธรรมะประสานใจชุมชนชัยมงคลสูวิถี

พอเพียง” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิรากแกว จากการประชุมการพัฒนาเครือขายรากแกวพลังนักศึกษาเพ่ือชุมชนภาคใต 

ระหวางวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผลการประกวดนิทรรศการ มทร.ศรีวิชัย 

ไดรับรางวัล Popular Vote และนักศึกษาไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนในการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม

คณะกรรมการมูลนิธิรากแกว บริษัทเอกชน และคณาจารย  

2. การบูรณาการการเรียนการสอนจากการปฏิบัติของนักศึกษาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู มทร.ศรีวิชัย

กับมูลนิธิรากแกวเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 และจากรูปแบบการเรียนรูทักษะปฏิบัติตามวิถีธรรมสรรคสรางวิถี

พอเพียงชุมชนชัยมงคลจึงไดรับการถายทํานิทรรศการมหกรรมความรูและการเขารวมถายทํารายการโทรทัศน

ดิจิตอล “เดอะบัณฑิต มหาวิทยาลัย วัยกลา ทาลุย” ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย สงขลา” ระหวางวันที่ 9-10 

ธันวาคม 2557 ในโครงการ “วิถีธรรมสรางสรรคการเรียนรูวิถีพอเพียงชุมชนชัยมงคล” เปนความรวมมือ

ระหวางบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) รวมกับ มูลนิธิปดทองหลังพระ สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) และสภามหาวิทยาลัยฯ ออกอากาศทางชอง NOW/26 เมื่อวันเสารที่ 3 มกราคม 2558  

3. การประชุมวิชาการ การประกวดและจัดนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชนและบริการวิชาการ นักศึกษา

ที่เรียนรายวิชาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรเขารวมจัดนิทรรศการ เรื่อง “โครงการคิดบวก สรางสรรค

สิ่งประดิษฐจากขยะดวยมือเรา” ในการประชุมวิชาการ The 4th SER2015 Research for Sustainable 

Development ในเสารที่ 25 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผลการตัดสินการ

จัดนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชนและบริการวิชาการ ไดรับรางวัล Spirit Award  

4. การบูรณาการการเรียนการสอนจากการปฏิบัติและการเขารวมการโครงการ “ทอดผาปาขยะรี

ไซเคิล เปลี่ยนขยะเปนกองบุญ ครั้งที่ 6/2558” รวมกับเทศบาลเมืองเขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา ในวันที่ 5 

มิถุนายน 2558 เน่ืองในวันสิ่งแวดลอมโลก ณ โรงเรียนเรียนเทศบาล 1 (วัดเขาแกว) เทศบาลเมืองเขารูปชาง 

จ.สงขลา มีการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากขยะและวัสดุเหลือใชมีนักศึกษาเขารวมเพ่ือปลูกจิตสํานึกการลดขยะ

ในชุมชน และสรางความตระหนักเรื่องปญหาขยะระหวางนักศึกษากับชุมชน 

5. เกิดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการอยางตอเน่ืองในการปลูกจิตสํานึกดานอนุรักษสิ่งแวดลอม

และลดการใชพลังงานของมหาวิทยาลัยตามแผนงาน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ซึ่งมีนักศึกษาเขารวม “โครงการ

สงเสริมนักศึกษาสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 และ “โครงการ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

นิทรรศการและการประกวดสิ่งประดิษฐจากของเหลือใช” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา นักศึกษาที่จัดนิทรรศการและสงผลงานเขาประกวดไดรับรางวัลชนะเลิศ 

รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยจํานวน 10 ทีม จากทีมเขาประกวดจํานวน 23 ทีม สวนระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนชัยมงคลวิทยที่รวมเรียนรูแบบปฏิบัติเขารวมประกวด ผลการตัดสินไดรับรางวัลชมเชย 

6. การเขารวมนําเสนอบทความวิชาการ เรื่อง ธรรมะสรางสรรคการเรียนรูวิถีพอเพียงชุมชนชัยมงคล 

สงขลา เพ่ือนําเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นอาเซียน 

ครั้งที่ 2” 2nd International symposium on local Wisdom and Improving Quality of Life เพ่ือการ

แลกเปลี่ยนความรูในการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชนแบบมีสวนรวมในบริบทตางๆ เปนการ

นําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน–3 ธันวาคม 2558 ณ ศูนยประชุมและ

แสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม 

 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จ 

1. การสรางนวัตกรรมการสอนปฏิบัติตามวิถีพอเพียงอาศัยหลักคิดสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. บานวัดโรงเรียน (บวร) ชุมชนหรือสังคม สรางกลไกความรวมมือจากการเรียนรูของนักศึกษาแบบ

บูรณาการ จากนวัตกรรมการสอนปฏิบัติตามวิถีพอเพียงที่มีการพัฒนาตนเอง โดยการปฏิบัติ 9 ฐานเรียนรู

อยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

3. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ

โรงเรียน 

4. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและการถายทอดความรูสูบุคคลทั่วไปทั้ง

ภายในชุมชนและเผยแพรสูสาธารณชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบบูรณาการอยางตอเน่ือง 

 

สรุป 

 ผลการดําเนินโครงการอยางตอเน่ืองเกิดการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตามทักษะการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 สรางผลกระทบตอนักเรียน ครู อาจารย ผูปกครอง และชุมชน การใชทักษะปฏิบัติอยางตอเน่ือง

เสริมสรางนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีดานบริการวิชาการแกชุมชน สงผลทางเศรษฐกิจในครัวเรือน 

โรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถลดรายจายเพ่ิมรายได ลดปญหายาเสพยติด 

สรางความรักและสามัคคีในโรงเรียน ชุมชน ทําใหครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี นักเรียนมาเรียนสม่ําเสมอสราง

ความเขาใจระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดานสิ่งแวดลอมสรางการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน ชุมชนเห็น

คุณคาและตระหนักถึงการลดปญหาขยะ นําขยะอินทรียมาผลิตปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ และผลิตแกส

ชีวภาพ ขยะรีไซเคิลนํามาแลกไข รวมกันปลูกผักสีเขียว สงผลตอการลดปญหาขยะในชุมชน อนุรักษพลังงาน 

ลดปญหาโรคระบาดจากพาหะนําโรค เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชนอยางตอเน่ืองและยั่งยืน  

ภาพประกอบนวัตกรรมการสอนปฏิบัติตามวิถีพอเพียงสูการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 

  
  

ภาพประกอบ 3 นักเรียนและนักศึกษารวมปฏิบัติธรรม ภาพประกอบ 4 นักเรียนและนักศึกษารวมปฏิบัติธรรม 
  

  
  

ภาพประกอบ 5 วิทยากรฝกทักษะการเรียนรูวิถี

พอเพียงและสิ่งแวดลอมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

ภาพประกอบ 6 ผูปกครองและผูเขารวมโครงการเลือก

ซ้ือผลผลิตผักจากฐานเรียนรูผักสีเขียว 

 

บรรณานุกรม 
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ชนัธฌา  ศิวโมกษธรรม.  2550.  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับพระ  

อัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” สมาคม

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย.  หนา 27 – 52.  

มูลนิธิชัยพัฒนา.  ม.ป.ป.  เศรษฐกิจพอเพียง.  สืบคนเมื่อ 15 กมุภาพันธ 2555.  
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รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยจํานวน 10 ทีม จากทีมเขาประกวดจํานวน 23 ทีม สวนระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนชัยมงคลวิทยที่รวมเรียนรูแบบปฏิบัติเขารวมประกวด ผลการตัดสินไดรับรางวัลชมเชย 
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นําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน–3 ธันวาคม 2558 ณ ศูนยประชุมและ

แสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม 

 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จ 

1. การสรางนวัตกรรมการสอนปฏิบัติตามวิถีพอเพียงอาศัยหลักคิดสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. บานวัดโรงเรียน (บวร) ชุมชนหรือสังคม สรางกลไกความรวมมือจากการเรียนรูของนักศึกษาแบบ

บูรณาการ จากนวัตกรรมการสอนปฏิบัติตามวิถีพอเพียงที่มีการพัฒนาตนเอง โดยการปฏิบัติ 9 ฐานเรียนรู

อยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

3. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ

โรงเรียน 

4. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและการถายทอดความรูสูบุคคลทั่วไปทั้ง

ภายในชุมชนและเผยแพรสูสาธารณชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบบูรณาการอยางตอเน่ือง 

 

สรุป 

 ผลการดําเนินโครงการอยางตอเน่ืองเกิดการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตามทักษะการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 สรางผลกระทบตอนักเรียน ครู อาจารย ผูปกครอง และชุมชน การใชทักษะปฏิบัติอยางตอเน่ือง

เสริมสรางนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีดานบริการวิชาการแกชุมชน สงผลทางเศรษฐกิจในครัวเรือน 

โรงเรียนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถลดรายจายเพ่ิมรายได ลดปญหายาเสพยติด 

สรางความรักและสามัคคีในโรงเรียน ชุมชน ทําใหครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี นักเรียนมาเรียนสม่ําเสมอสราง

ความเขาใจระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดานสิ่งแวดลอมสรางการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน ชุมชนเห็น

คุณคาและตระหนักถึงการลดปญหาขยะ นําขยะอินทรียมาผลิตปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ และผลิตแกส

ชีวภาพ ขยะรีไซเคิลนํามาแลกไข รวมกันปลูกผักสีเขียว สงผลตอการลดปญหาขยะในชุมชน อนุรักษพลังงาน 

ลดปญหาโรคระบาดจากพาหะนําโรค เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชนอยางตอเน่ืองและยั่งยืน  

ภาพประกอบนวัตกรรมการสอนปฏิบัติตามวิถีพอเพียงสูการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 

  
  

ภาพประกอบ 3 นักเรียนและนักศึกษารวมปฏิบัติธรรม ภาพประกอบ 4 นักเรียนและนักศึกษารวมปฏิบัติธรรม 
  

  
  

ภาพประกอบ 5 วิทยากรฝกทักษะการเรียนรูวิถี

พอเพียงและสิ่งแวดลอมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

ภาพประกอบ 6 ผูปกครองและผูเขารวมโครงการเลือก

ซ้ือผลผลิตผักจากฐานเรียนรูผักสีเขียว 
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วิจารณ  พานิช.  2555.  วิถสีรางการเรียนรูเพ่ือศิษย ในศตวรรษที่ 21. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:   



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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บทสรุป 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาฐานความรูการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู          โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูทั้งในและ

นอกสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาจัดการใหเปนระบบ   เพ่ือใหคณาจารยในสถาบัน

สามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ      โดยการกําหนด

ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ กําหนดบุคลากร

กลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการเรียนการสอน แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู 

ทักษะของผูมีประสบการณตรง ผานเว็บไซต และสื่อสังคมออนไลน   ใหสามารถคนหาแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับ

การเรียนการสอน เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย รวบรวมความรู จัดเก็บความรู และการเขาถึงขอมูล 

จากผลดําเนินการการแลกเปลี่ยนความรู โดยตองการใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู มีการคิดวิเคราะห

และแกไขปญหา รวมถึงการมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดเทคนิคจํานวน 10 เทคนิค คือ เทคนิคการ

การเรียนการสอนการทํางานเด่ียว / คู / กลุม เทคนิคการใชบทบาทสมมติ เทคนิคการใช Microsoft Power 

Point เทคนิคการโดยใช Social Network เทคนิคการใช Info graphic เทคนิคการทําโครงการ เทคนิคการใช 

Google Classroom เทคนิคการใช Mapping เทคนิคการใช สุ จิ ปุ ลิ และเทคนิคการใช Prize จากการ

นําไปใช พบวา นักศึกษาใหความสนใจในเน้ือหาเรียน มีสวนรวมกับการเรียนการสอนมากขึ้น ไดรับความสนุก

ในการเรียน ทําใหบรรยากาศการเรียนมีสีสัน  ไมนาเบ่ือ และเปนการแบงปนความรูระหวางผูสอนกับผูเรียน 

ระหวางผูเรียนดวยกันเอง และมีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูนอกหองเรียน 
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บทสรุป 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาฐานความรูการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู          โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูทั้งในและ

นอกสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาจัดการใหเปนระบบ   เพ่ือใหคณาจารยในสถาบัน

สามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ      โดยการกําหนด

ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ กําหนดบุคลากร

กลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการเรียนการสอน แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู 

ทักษะของผูมีประสบการณตรง ผานเว็บไซต และสื่อสังคมออนไลน   ใหสามารถคนหาแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับ

การเรียนการสอน เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย รวบรวมความรู จัดเก็บความรู และการเขาถึงขอมูล 

จากผลดําเนินการการแลกเปลี่ยนความรู โดยตองการใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู มีการคิดวิเคราะห

และแกไขปญหา รวมถึงการมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดเทคนิคจํานวน 10 เทคนิค คือ เทคนิคการ

การเรียนการสอนการทํางานเด่ียว / คู / กลุม เทคนิคการใชบทบาทสมมติ เทคนิคการใช Microsoft Power 

Point เทคนิคการโดยใช Social Network เทคนิคการใช Info graphic เทคนิคการทําโครงการ เทคนิคการใช 

Google Classroom เทคนิคการใช Mapping เทคนิคการใช สุ จิ ปุ ลิ และเทคนิคการใช Prize จากการ

นําไปใช พบวา นักศึกษาใหความสนใจในเน้ือหาเรียน มีสวนรวมกับการเรียนการสอนมากขึ้น ไดรับความสนุก

ในการเรียน ทําใหบรรยากาศการเรียนมีสีสัน  ไมนาเบ่ือ และเปนการแบงปนความรูระหวางผูสอนกับผูเรียน 

ระหวางผูเรียนดวยกันเอง และมีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูนอกหองเรียน 
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

Summary  

 The Faculty of Business Administration and Information Technology of Rajamanggala 

University of Technology Tawan-ok, Chakrabonge Bruvanarth Campus has focused on the 

creation and development of knowledge-based learning in the 21st century towards 

institutions of learning. By gathering both external and internal knowledge as well as bringing 

tactic and explicit in individual person or document to manage in a systematic approach. Also, 

this would be enhancing our instructor to be able to access and make use of those information 

to self-development their own knowledge and practice in more effective way. 

Knowledge and knowledge management goals that are consistent with the strategic 

plan of the board. Personnel Assignment Group aims to develop knowledge and skills in 

teaching. Learn, share and exchange knowledge. The skills of experienced directly through the 

website and social media. Be able to find good practices on teaching. Published personnel to 

target groups gather knowledge storage and access to information by defining issues 

 The implementation of the exchange of knowledge aims to create attitude of a 

learner pursuits to the students. The ability to think analytically and problem solving. 

Furthermore, students should be able to take the 10 techniques skills learned in the 21st 

century, which are comprising of the techniques of working solo, pair and group work. The 

role playing, a technique using Microsoft Power Point, techniques using Social Network, 

techniques Info graphic, techniques for using Google Classroom, Technical Mapping, Su Chi Pu 

Li techniques and the key element of Prize technique. 

 From applying to discover that, students are more interested in learning content. 

Involved with teaching more and have fun in learning. The atmosphere is colorful, not boring 

and the sharing of knowledge between teachers and learners are presence. Students will be 

internally have the opportunity to share learning experiences between themselves and 

exchange individuals knowledge outside the classroom, too.  

 

คําสําคัญ  Century 21st Learning  Info graphic  Google Classroom  Mapping  

 

 

 

 

บทนํา 

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต

จักรพงษภูวนารถ มีหนาที่รับผิดชอบงานทางดานวิชาการ ดานการวิจัย ซึ่งในแตปการศึกษามีบุคลากรไดรับ

การบรรจุเขาทํางานใหมอยางตอเน่ือง บุคลากรใหมตองมาเรียนรูงานและตองใชเวลาในการศึกษาใหเขาใจใน

วิธีการทํางาน และลักษณะงานแตละภารกิจตองใชทักษะและความรูความชํานาญหลายดานในการปฏิบัติงาน 

เชน ความรูทางวิชาการ และการวิจัย ทางคณะฯจึงตองการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเปนการถายทอด

ประสบการณการทํางาน และแลกเปลี่ยนปญหา อุปสรรคในการทํางาน และการปรับเปลี่ยนแกไข  

ทางคณะบริหารฯ ไดใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาหนวยงานฐานความรูและสังคมแหงการ

เรียนรู ซึ่งมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบัน ซึ่ง

กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหคณาจารยทุกคนในสถาบันสามารถ

เขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหคณะบริหารฯ

มีความสามารถในการแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในคณะบริหารฯ ประกอบดวย 

การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนด

แนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใน

มหาวิทยาลัยฯ ใหดียิ่งขึ้น 

ซึ่งทางคณะฯ จึงไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยนองคความรู ในดานการเรียนการสอน เทคนิคการเนนผูเรียน

เปนสําคัญกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาองคความรูจากการจัดการองคความรูจากปที่ผานมา 

จัดเก็บไวเปนลายลักษณอักษร เปนแหลงขอมูลในศึกษาคนควา แลกเปลี่ยนความรู ทําใหหนวยงานเปน

ฐานขอมูลแหงการเรียนรูและพัฒนาตลอดเวลา 

 

วิธีการดําเนินงาน  

การดําเนินการจัดการความรูเก่ียวกับ “ดานการเรียนการสอน เทคนิคการเนนผูเรียนเปนสําคัญกับ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21” ไดนําเครื่องมือของการจัดการความรูในรูปแบบของการจัดกลุม การรวมตัวกัน ที่

มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน พบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางสม่าํเสมอ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน

กลยุทธของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดานการ

เรียนการสอน โดยมีการเชิญผูเช่ียวชาญทางดานการเรียนการสอน จํานวน 20 คน ประกอบดวย อาจารย

ประจําสาขาวิชาการจัดการ จํานวน 2 คน สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 2 คน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร จํานวน 2 

คน สาขาวิชาการตลาด จํานวน 2 คน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จํานวน 2 คน สาขาวิชาวิทยาการ
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Summary  

 The Faculty of Business Administration and Information Technology of Rajamanggala 

University of Technology Tawan-ok, Chakrabonge Bruvanarth Campus has focused on the 

creation and development of knowledge-based learning in the 21st century towards 

institutions of learning. By gathering both external and internal knowledge as well as bringing 

tactic and explicit in individual person or document to manage in a systematic approach. Also, 

this would be enhancing our instructor to be able to access and make use of those information 

to self-development their own knowledge and practice in more effective way. 

Knowledge and knowledge management goals that are consistent with the strategic 

plan of the board. Personnel Assignment Group aims to develop knowledge and skills in 

teaching. Learn, share and exchange knowledge. The skills of experienced directly through the 

website and social media. Be able to find good practices on teaching. Published personnel to 

target groups gather knowledge storage and access to information by defining issues 

 The implementation of the exchange of knowledge aims to create attitude of a 

learner pursuits to the students. The ability to think analytically and problem solving. 

Furthermore, students should be able to take the 10 techniques skills learned in the 21st 

century, which are comprising of the techniques of working solo, pair and group work. The 

role playing, a technique using Microsoft Power Point, techniques using Social Network, 

techniques Info graphic, techniques for using Google Classroom, Technical Mapping, Su Chi Pu 

Li techniques and the key element of Prize technique. 

 From applying to discover that, students are more interested in learning content. 

Involved with teaching more and have fun in learning. The atmosphere is colorful, not boring 

and the sharing of knowledge between teachers and learners are presence. Students will be 

internally have the opportunity to share learning experiences between themselves and 

exchange individuals knowledge outside the classroom, too.  

 

คําสําคัญ  Century 21st Learning  Info graphic  Google Classroom  Mapping  
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต

จักรพงษภูวนารถ มีหนาที่รับผิดชอบงานทางดานวิชาการ ดานการวิจัย ซึ่งในแตปการศึกษามีบุคลากรไดรับ

การบรรจุเขาทํางานใหมอยางตอเน่ือง บุคลากรใหมตองมาเรียนรูงานและตองใชเวลาในการศึกษาใหเขาใจใน

วิธีการทํางาน และลักษณะงานแตละภารกิจตองใชทักษะและความรูความชํานาญหลายดานในการปฏิบัติงาน 

เชน ความรูทางวิชาการ และการวิจัย ทางคณะฯจึงตองการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเปนการถายทอด

ประสบการณการทํางาน และแลกเปลี่ยนปญหา อุปสรรคในการทํางาน และการปรับเปลี่ยนแกไข  

ทางคณะบริหารฯ ไดใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาหนวยงานฐานความรูและสังคมแหงการ

เรียนรู ซึ่งมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบัน ซึ่ง

กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหคณาจารยทุกคนในสถาบันสามารถ

เขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหคณะบริหารฯ

มีความสามารถในการแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในคณะบริหารฯ ประกอบดวย 

การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนด

แนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใน

มหาวิทยาลัยฯ ใหดียิ่งขึ้น 

ซึ่งทางคณะฯ จึงไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยนองคความรู ในดานการเรียนการสอน เทคนิคการเนนผูเรียน

เปนสําคัญกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาองคความรูจากการจัดการองคความรูจากปที่ผานมา 

จัดเก็บไวเปนลายลักษณอักษร เปนแหลงขอมูลในศึกษาคนควา แลกเปลี่ยนความรู ทําใหหนวยงานเปน

ฐานขอมูลแหงการเรียนรูและพัฒนาตลอดเวลา 

 

วิธีการดําเนินงาน  

การดําเนินการจัดการความรูเก่ียวกับ “ดานการเรียนการสอน เทคนิคการเนนผูเรียนเปนสําคัญกับ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21” ไดนําเครื่องมือของการจัดการความรูในรูปแบบของการจัดกลุม การรวมตัวกัน ที่

มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน พบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางสม่าํเสมอ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน

กลยุทธของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดานการ

เรียนการสอน โดยมีการเชิญผูเช่ียวชาญทางดานการเรียนการสอน จํานวน 20 คน ประกอบดวย อาจารย

ประจําสาขาวิชาการจัดการ จํานวน 2 คน สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 2 คน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร จํานวน 2 

คน สาขาวิชาการตลาด จํานวน 2 คน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จํานวน 2 คน สาขาวิชาวิทยาการ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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คอมพิวเตอร จํานวน 2 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ และสาขาวิชาเทคโนลียีโลจิสติกสและการจัดการระบบ

ขนสง  จํานวน 2 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู กําหนดประเด็นความรู และเปาหมายการจัดการความรู คือ 

ประเด็น “ดานการเรียนการสอน เทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 โดยตองการใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู มีการคิดวิเคราะหและแกไขปญหา รวมถึงการมีทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 เปาหมายในการจัดการความรู คือ จํานวนของสาขาวิชาฯ ที่นําเทคนิคการเรียนการสอนไปใช

พัฒนากลยุทธการสอนอยางนอย 5 สาขาวิชา  

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการเรียนการสอน เทคนิคการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยคณาจารยที่มีประสบการณ

การสอน จํานวน 20 คน  

3. แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) 

เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเรียนการสอน และการวิจัย เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย ไดแก 

คณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ในสวนของการเรียน

การสอนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558  

4. รวบรวมความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการวิจัย ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 

ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (Explicit 

Knowledge) ผานเว็บไซต http://km.cpc.ac.th (Demand-based) และสังคมออนไลน Facebook ในกลุม 

KM BUSIT-CPC เพ่ือเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายเลือกใชความรูที่ตองการได 

5. นําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษา 2557 ที่เปนลายลักษณอักษร และจากความรู 

ทักษะของผูมีประสบการณตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดยมีการจัดทําเปนแผน

ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนใหกับทุกสาขาวิชา 

 

ผลและอภิปรายผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินการจัดการความรู เรื่อง ดานการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกับการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 โดยตองการใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู มีการคิดวิเคราะหและแกไขปญหา รวมถึงการมีทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีผลการปฏิบัติที่ดีกับการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสรุปเทคนิคได ดังน้ี 

เทคนิคในปการศึกษา 2556  

 เทคนิคการสอนแบบทํางานเปนกลุม  

 เทคนิคการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  

 เทคนิคการสอนโดยใชโปรแกรม Microsoft power point  

 เทคนิคการสอนโดยใช Social Network    

 เทคนิคการสอนโดยใช Dropbox    

 เทคนิคการสอนโดยใช Info graphic  

 เทคนิคการสอนแบบโครงการ  

และเทคนิคที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเพ่ิมขึ้น ในป 2557  มีดังน้ี 

 เทคนิคการสอนโดยใช Google  Classroom 

 เทคนิคการสอนโดยใช Mapping    

 เทคนิคการสอนโดยใช สุ จิ ปุ ล ิ

 เทคนิคการสอนโดยใช Prize 

ผลที่ไดจาการนําเทคนิคไปใช ทําใหการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูกอเปนเกิดประโยชนตอ

องคกรอยูในระดับดี โดยขอยกตัวอยางผลสรุปการนําไปใช 3 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1 เทคนคิการเรียนการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  (Role play) โดย ดร. กฤติน มหพันธ 

ดร. กฤติน มหพันธ เปนอาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ไดมีการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยเทคนิคการเรียนการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  (Role play) ในรายวิชาเศรษฐศาสตร

ทรัพยากรมนุษย  และรายวิชาการวิจัยดําเนินงานทางเศรษฐศาสตร วัตถุประสงคการสอน เพ่ือใหนักศึกษา

เรียนรูจากการปฏิบัติจริง ประยุกตใชทฤษฎีในการดําเนินชีวิต สามารถเขาใจในแตละบทบาท การแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกับคนอ่ืนๆได  

โดย 1) สํารวจเน้ือหาที่จะสอนกอนวาสวนไหนจะประยุกตใชไดกับวิธีน้ี และสรางเน้ือหาเรื่องสมมุติให

เขากับหัวเรื่องน้ันๆ 2) กําหนดวาควรมีตัวละครอะไรบาง 3) วางบทใหนักศึกษาแตละคนหรือแตละกลุม 4) 

สังเกตการณดูวานักศึกษาจะจัดการอยางไรกับสถานการณที่กําหนดให เชน เน้ือหาในสวนของนโยบายทาง

เศรษฐกิจที่มีผลตอตลาดแรงงาน สมมติวาเปนนโยบายการขึ้นคาจางตํ่า ซึ่งจะมีตัวละคร 2 ฝาย คือ ฝายที่

เสนอนโยบายน้ีกับฝายที่คัดคานนโยบายน้ี แลวใหนักศึกษาทั้ง 2 ฝาย แสดงบทบาทที่ใหไปโดยเขาตองยก

เหตุผลขึ้นอางอิงมาจากทฤษฎีที่ไดรับเพ่ือใชอธิบายเหตุผล หรือเรื่องทฤษฏีการตอรองตอคาจาง ในที่น้ีก็ตอง

มีตัวะคร 2 กลุม คือ สหภาพแรงงานและฝายนายจาง และใหนักศึกษาตอรองคาจางตามทฤษฎีน้ัน 

เคล็ดลับความสําเร็จในการใช “เทคนิคการเรียนการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  (Role play)” คือ 

ผูสอนควรมีอารมณรวมในการแสดงน้ันดวย เพ่ือทําใหนักศึกษามีความสนใจ และตองควบคุมเวลาใหดี ตอง

ไมใหเด็กเครียด ไมควรไปตําหนินักศึกษา เพราะอาจจะทําใหนักศึกษาอายเพ่ือนและทําใหไมชอบรายวิชาน้ัน

ดวย 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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คอมพิวเตอร จํานวน 2 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ และสาขาวิชาเทคโนลียีโลจิสติกสและการจัดการระบบ

ขนสง  จํานวน 2 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู กําหนดประเด็นความรู และเปาหมายการจัดการความรู คือ 

ประเด็น “ดานการเรียนการสอน เทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 โดยตองการใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู มีการคิดวิเคราะหและแกไขปญหา รวมถึงการมีทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 เปาหมายในการจัดการความรู คือ จํานวนของสาขาวิชาฯ ที่นําเทคนิคการเรียนการสอนไปใช

พัฒนากลยุทธการสอนอยางนอย 5 สาขาวิชา  

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการเรียนการสอน เทคนิคการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยคณาจารยที่มีประสบการณ

การสอน จํานวน 20 คน  

3. แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) 

เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเรียนการสอน และการวิจัย เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย ไดแก 

คณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ในสวนของการเรียน

การสอนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558  

4. รวบรวมความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการวิจัย ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 

ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (Explicit 

Knowledge) ผานเว็บไซต http://km.cpc.ac.th (Demand-based) และสังคมออนไลน Facebook ในกลุม 

KM BUSIT-CPC เพ่ือเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายเลือกใชความรูที่ตองการได 

5. นําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษา 2557 ที่เปนลายลักษณอักษร และจากความรู 

ทักษะของผูมีประสบการณตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดยมีการจัดทําเปนแผน

ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนใหกับทุกสาขาวิชา 

 

ผลและอภิปรายผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินการจัดการความรู เรื่อง ดานการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกับการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 โดยตองการใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู มีการคิดวิเคราะหและแกไขปญหา รวมถึงการมีทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีผลการปฏิบัติที่ดีกับการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสรุปเทคนิคได ดังน้ี 

เทคนิคในปการศึกษา 2556  

 เทคนิคการสอนแบบทํางานเปนกลุม  

 เทคนิคการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  

 เทคนิคการสอนโดยใชโปรแกรม Microsoft power point  

 เทคนิคการสอนโดยใช Social Network    

 เทคนิคการสอนโดยใช Dropbox    

 เทคนิคการสอนโดยใช Info graphic  

 เทคนิคการสอนแบบโครงการ  

และเทคนิคที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเพ่ิมขึ้น ในป 2557  มีดังน้ี 

 เทคนิคการสอนโดยใช Google  Classroom 

 เทคนิคการสอนโดยใช Mapping    

 เทคนิคการสอนโดยใช สุ จิ ปุ ล ิ

 เทคนิคการสอนโดยใช Prize 

ผลที่ไดจาการนําเทคนิคไปใช ทําใหการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูกอเปนเกิดประโยชนตอ

องคกรอยูในระดับดี โดยขอยกตัวอยางผลสรุปการนําไปใช 3 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1 เทคนคิการเรียนการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  (Role play) โดย ดร. กฤติน มหพันธ 

ดร. กฤติน มหพันธ เปนอาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ไดมีการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยเทคนิคการเรียนการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  (Role play) ในรายวิชาเศรษฐศาสตร

ทรัพยากรมนุษย  และรายวิชาการวิจัยดําเนินงานทางเศรษฐศาสตร วัตถุประสงคการสอน เพ่ือใหนักศึกษา

เรียนรูจากการปฏิบัติจริง ประยุกตใชทฤษฎีในการดําเนินชีวิต สามารถเขาใจในแตละบทบาท การแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกับคนอ่ืนๆได  

โดย 1) สํารวจเน้ือหาที่จะสอนกอนวาสวนไหนจะประยุกตใชไดกับวิธีน้ี และสรางเน้ือหาเรื่องสมมุติให

เขากับหัวเรื่องน้ันๆ 2) กําหนดวาควรมีตัวละครอะไรบาง 3) วางบทใหนักศึกษาแตละคนหรือแตละกลุม 4) 

สังเกตการณดูวานักศึกษาจะจัดการอยางไรกับสถานการณที่กําหนดให เชน เน้ือหาในสวนของนโยบายทาง

เศรษฐกิจที่มีผลตอตลาดแรงงาน สมมติวาเปนนโยบายการขึ้นคาจางตํ่า ซึ่งจะมีตัวละคร 2 ฝาย คือ ฝายที่

เสนอนโยบายน้ีกับฝายที่คัดคานนโยบายน้ี แลวใหนักศึกษาทั้ง 2 ฝาย แสดงบทบาทที่ใหไปโดยเขาตองยก

เหตุผลขึ้นอางอิงมาจากทฤษฎีที่ไดรับเพ่ือใชอธิบายเหตุผล หรือเรื่องทฤษฏีการตอรองตอคาจาง ในที่น้ีก็ตอง

มีตัวะคร 2 กลุม คือ สหภาพแรงงานและฝายนายจาง และใหนักศึกษาตอรองคาจางตามทฤษฎีน้ัน 

เคล็ดลับความสําเร็จในการใช “เทคนิคการเรียนการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  (Role play)” คือ 

ผูสอนควรมีอารมณรวมในการแสดงน้ันดวย เพ่ือทําใหนักศึกษามีความสนใจ และตองควบคุมเวลาใหดี ตอง

ไมใหเด็กเครียด ไมควรไปตําหนินักศึกษา เพราะอาจจะทําใหนักศึกษาอายเพ่ือนและทําใหไมชอบรายวิชาน้ัน

ดวย 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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กรณีที่ 2 เทคนิคการเรียนการสอนแบบทํางานเปนกลุม โดย อาจารยกัญจณชญา ชัยวิรัตนนุกูล 

และอาจารยพณีพรรณ วงคเปง 

อาจารยกัญจณชญา ชัยวิรัตนนุกูล และอาจารยพณีพรรณ วงคเปง เปนอาจารยประจําสาขาวิชาการ

จัดการ ไดมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเทคนิคการเรียนการสอนแบบทํางานเปนกลุม 

ใน รายวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ และรายวิชาสัมมนาการจัดการ วัตถุประสงคการสอน เพ่ือใหนักศึกษา

เรียนรูจากการปฏิบัติจริง ประยุกตใชทฤษฎีในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งเปนการฝกใหนักศึกษาทํางานรวมกับ

คนอ่ืนได และสามารถแสดงถึงภาวะผูนําในแตละบทบาทของตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเพ่ือนคน

อ่ืนๆได  

  โดยการแบงนักศึกษาออกเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน โดยทุกคาบใชเวลาเรียน 4 ช่ัวโมง แบงเปน 

ทฤษฎี 2 ช่ัวโมง ปฎิบัติ 2 ช่ัวโมง ใน 2 แรก จะสอนทฤษฎีและยกตัวอยางใหนักศึกษาเขาใจ 2 ช่ัวโมงหลัง จะ

ใหนักศึกษาทํา Case Study ในสวนที่เรียนไปแตละคาบ โดยใหนักศึกษานําทฤษฎีมาใชในการแกไขปญหา 

และมีการนําเสนอวิธีการในการแกไขปญหา โดยใหนักศึกษานําเสนอเปน power point โดยผูสอนจะง

สังเกตการณและใหคําแนะนําที่เหมาะสม และสรุปทายคาบ 

เคล็ดลับความสําเร็จในการใช “เทคนิคการเรียนการสอนแบบทํางานเปนกลุม”  คือ การเลือก

รายวิชาที่นํามาการสอนแบบการทํางานเปนกลุมควรเปนวิชาภาคทฤษฎี และเนนใหนักศึกษาปฏิบัติจริง 

นักศึกษาจะเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และสามารถประยุกตใชทฤษฎีมาใชในการดําเนินธุรกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   

กรณีที่ 3 เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช Social Network  เชน YouTube ,Facebook โดย 

อาจารยขวัญชีวา ไตรพิริยะ 

  อาจารยขวัญชีวา ไตรพิริยะ อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ ไดมี

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใช Social Media  โดยทําการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใน 10 รายวิชา ไดแก ทฤษฎีการสื่อสาร, หลักการโฆษณา, การเขียนบทโฆษณา, การสรางสรรคและผลิต

สื่อโฆษณา, การผลิตโฆษณาทางโทรทัศน, กลยุทธและการวางแผนสื่อ โฆษณาและประชาสัมพันธ, การวิจัย

สื่อสารมวลชน, กฎหมายสื่อมวลชน, การโฆษณาระหวางประเทศ และการศึกษาปญหาพิเศษ วัตถุประสงค

แนวการสอน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลความรูตางๆ ติดตาม สามารถคนหาและดึงความรูออกมา

ใชไดอยางงายดาย อีกทั้งการที่มีการปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงหลักสูตร ทําใหมีการปรับปรุงเน้ือหา

รายวิชา การอัพขอมูลใหม ๆ ลงไปเปนการเพ่ิมขอมูลใหมใหคลังความรูใหกับนักศึกษา และเปนหัวใจสําคัญใน

การใช Social Media ที่ตองการความสดใหม (Real Time)  

  เคล็ดลับความสําเร็จในการใช “เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช Social Network  เชน 

YouTube ,Facebook”  คือ เปนการบูรณาการเชิงเน้ือหา และกระบวนการในศาสตรที่เกี่ยวของกับรายวิชา 

โดยผูสอนแบงสัดสวนการใหคะแนน โดยมีคะแนนสวนของการแลกเปลี่นเรียนรูบน Facebook group น้ี 5% 

ในทุกรายวิชาที่ไดรับผิดชอบ ทําใหนักศึกษารูสึกวาเทคนิคน้ีเปนสวนหน่ึงขิงการเรียนการสอนโดยปริยาย ยินดี

ที่จะเขาไปแลกเปลี่นเรียนรู โดยไดรับทั้งความรู และคะแนน 

ปจจัยแหงความสําเร็จ การจัดการความรูของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผลมา

จากผูบริหารสถาบันเห็นความสําคัญของการจัดการความรูและสงเสริมในการดําเนินการตางๆ    คณาจารยมี

ความตระหนักถึงความสําคัญในการนําเทคนิคการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชาการมารวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน ตลอดจนคณะกรรมการการจัดการความรูไดใหความรวมมือในการดําเนินกิจรรมการจัดการ

ความรูและนําไปถายทอดยังคณาจารยสาขาวิชา 

ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของการจัดการความรูสวนใหญมาจากวัน เวลาที่สามารถ

แลกเปลี่ยนความรูของคณะกรรมการจัดการความรูไมตรงกัน   เน่ืองมาจากกิจกรรมของแตละสาขาวิชา คณะ 

วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี ไดแกไขปญหาโดยติดตอประสานทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ตรวจสอบวัน เวลาของคณะกรรมการจัดการความรูไมใหกระทบกับกิจกรรม ตลอดจนสรางบรรยากาศความ

เปนกันเอง  เสมือนเปนบรรยากาศสภากาแฟพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกันของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 

สรุป 

องคกรทุกองคกรตองการบุคลากรที่ดี เกง มีความสามารถ เพ่ือเขามาปฏิบัติงาน ในตําแหนงที่

เหมาะสม การจะไดมาซึ่งคนเหลาน้ันจําเปนตองผานกระบวนการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดไดวา

บุคคลที่ไดรับคัดเลือกน้ัน จะสามารถปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบได นอกจากน้ันบุคลากรที่เขามาปฏิบัติงาน

จําเปนตองมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานเปนพ้ืนฐาน รวมทั้งตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอพรอมที่จะ เรียนรู

สรางความเขาใจ ในสิ่งใหม ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการทํางาน และตองพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ ของ

ตนเองเพ่ือเตรียมพรอมรองรับงานที่รับผิดชอบและงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงดวยดี นอกจากน้ี

สภาพแวดลอมขององคกร ก็เปนปจจัยที่จะสงเสริมใหบุคลากรเปนคนเกงดีมีความสามารถได องคกรตองให

ความสําคัญตอการจัดสภาพแวดลอมขององคกร ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ตองสงเสริมใหบุคลากรมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งตองใหบุคลากรไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ บุคลากรเองก็จําเปนที่
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กรณีที่ 2 เทคนิคการเรียนการสอนแบบทํางานเปนกลุม โดย อาจารยกัญจณชญา ชัยวิรัตนนุกูล 

และอาจารยพณีพรรณ วงคเปง 

อาจารยกัญจณชญา ชัยวิรัตนนุกูล และอาจารยพณีพรรณ วงคเปง เปนอาจารยประจําสาขาวิชาการ

จัดการ ไดมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเทคนิคการเรียนการสอนแบบทํางานเปนกลุม 

ใน รายวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ และรายวิชาสัมมนาการจัดการ วัตถุประสงคการสอน เพ่ือใหนักศึกษา

เรียนรูจากการปฏิบัติจริง ประยุกตใชทฤษฎีในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งเปนการฝกใหนักศึกษาทํางานรวมกับ

คนอ่ืนได และสามารถแสดงถึงภาวะผูนําในแตละบทบาทของตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเพ่ือนคน

อ่ืนๆได  

  โดยการแบงนักศึกษาออกเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน โดยทุกคาบใชเวลาเรียน 4 ช่ัวโมง แบงเปน 

ทฤษฎี 2 ช่ัวโมง ปฎิบัติ 2 ช่ัวโมง ใน 2 แรก จะสอนทฤษฎีและยกตัวอยางใหนักศึกษาเขาใจ 2 ช่ัวโมงหลัง จะ

ใหนักศึกษาทํา Case Study ในสวนที่เรียนไปแตละคาบ โดยใหนักศึกษานําทฤษฎีมาใชในการแกไขปญหา 

และมีการนําเสนอวิธีการในการแกไขปญหา โดยใหนักศึกษานําเสนอเปน power point โดยผูสอนจะง

สังเกตการณและใหคําแนะนําที่เหมาะสม และสรุปทายคาบ 

เคล็ดลับความสําเร็จในการใช “เทคนิคการเรียนการสอนแบบทํางานเปนกลุม”  คือ การเลือก

รายวิชาที่นํามาการสอนแบบการทํางานเปนกลุมควรเปนวิชาภาคทฤษฎี และเนนใหนักศึกษาปฏิบัติจริง 

นักศึกษาจะเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และสามารถประยุกตใชทฤษฎีมาใชในการดําเนินธุรกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   

กรณีที่ 3 เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช Social Network  เชน YouTube ,Facebook โดย 

อาจารยขวัญชีวา ไตรพิริยะ 

  อาจารยขวัญชีวา ไตรพิริยะ อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ ไดมี

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใช Social Media  โดยทําการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใน 10 รายวิชา ไดแก ทฤษฎีการสื่อสาร, หลักการโฆษณา, การเขียนบทโฆษณา, การสรางสรรคและผลิต

สื่อโฆษณา, การผลิตโฆษณาทางโทรทัศน, กลยุทธและการวางแผนสื่อ โฆษณาและประชาสัมพันธ, การวิจัย

สื่อสารมวลชน, กฎหมายสื่อมวลชน, การโฆษณาระหวางประเทศ และการศึกษาปญหาพิเศษ วัตถุประสงค

แนวการสอน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลความรูตางๆ ติดตาม สามารถคนหาและดึงความรูออกมา

ใชไดอยางงายดาย อีกทั้งการที่มีการปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงหลักสูตร ทําใหมีการปรับปรุงเน้ือหา

รายวิชา การอัพขอมูลใหม ๆ ลงไปเปนการเพ่ิมขอมูลใหมใหคลังความรูใหกับนักศึกษา และเปนหัวใจสําคัญใน

การใช Social Media ที่ตองการความสดใหม (Real Time)  

  เคล็ดลับความสําเร็จในการใช “เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช Social Network  เชน 

YouTube ,Facebook”  คือ เปนการบูรณาการเชิงเน้ือหา และกระบวนการในศาสตรที่เกี่ยวของกับรายวิชา 

โดยผูสอนแบงสัดสวนการใหคะแนน โดยมีคะแนนสวนของการแลกเปลี่นเรียนรูบน Facebook group น้ี 5% 

ในทุกรายวิชาที่ไดรับผิดชอบ ทําใหนักศึกษารูสึกวาเทคนิคน้ีเปนสวนหน่ึงขิงการเรียนการสอนโดยปริยาย ยินดี

ที่จะเขาไปแลกเปลี่นเรียนรู โดยไดรับทั้งความรู และคะแนน 

ปจจัยแหงความสําเร็จ การจัดการความรูของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผลมา

จากผูบริหารสถาบันเห็นความสําคัญของการจัดการความรูและสงเสริมในการดําเนินการตางๆ    คณาจารยมี

ความตระหนักถึงความสําคัญในการนําเทคนิคการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชาการมารวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน ตลอดจนคณะกรรมการการจัดการความรูไดใหความรวมมือในการดําเนินกิจรรมการจัดการ

ความรูและนําไปถายทอดยังคณาจารยสาขาวิชา 

ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของการจัดการความรูสวนใหญมาจากวัน เวลาที่สามารถ

แลกเปลี่ยนความรูของคณะกรรมการจัดการความรูไมตรงกัน   เน่ืองมาจากกิจกรรมของแตละสาขาวิชา คณะ 

วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี ไดแกไขปญหาโดยติดตอประสานทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ตรวจสอบวัน เวลาของคณะกรรมการจัดการความรูไมใหกระทบกับกิจกรรม ตลอดจนสรางบรรยากาศความ

เปนกันเอง  เสมือนเปนบรรยากาศสภากาแฟพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกันของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 

สรุป 

องคกรทุกองคกรตองการบุคลากรที่ดี เกง มีความสามารถ เพ่ือเขามาปฏิบัติงาน ในตําแหนงที่

เหมาะสม การจะไดมาซึ่งคนเหลาน้ันจําเปนตองผานกระบวนการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดไดวา

บุคคลที่ไดรับคัดเลือกน้ัน จะสามารถปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบได นอกจากน้ันบุคลากรที่เขามาปฏิบัติงาน

จําเปนตองมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานเปนพ้ืนฐาน รวมทั้งตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอพรอมที่จะ เรียนรู

สรางความเขาใจ ในสิ่งใหม ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการทํางาน และตองพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ ของ

ตนเองเพ่ือเตรียมพรอมรองรับงานที่รับผิดชอบและงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงดวยดี นอกจากน้ี

สภาพแวดลอมขององคกร ก็เปนปจจัยที่จะสงเสริมใหบุคลากรเปนคนเกงดีมีความสามารถได องคกรตองให

ความสําคัญตอการจัดสภาพแวดลอมขององคกร ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ตองสงเสริมใหบุคลากรมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งตองใหบุคลากรไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ บุคลากรเองก็จําเปนที่
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บทสรุป 

การจัดการความรู เพ่ือสงเสริมเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการสอนเชิงสรางสรรค เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเกงปฏิบัติ และเกงคิดสรางสรรคในงาน

อาชีพ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงเล็งเห็นความสําคัญของการแลกเปลี่ยน

เรียนรู อันจะกอใหเกิดองคความรูใหมๆ และนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน โดยบันทึกในเอกสาร

รายละเอียดของรายวิชาใน มคอ.3 ผานเครื่องมือการจัดการความรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนและบูรณาการกับการ

ดําเนินงานตามวงจรประกันคุณภาพ PDCA ไดแก การวางแผน การดําเนินโครงการ การตรวจสอบผลการ

ดําเนินการและการปรับปรุงแกไข วิทยากรไดแก อาจารยผูผานการอบรม Creative Teaching และอาจารย

ผูสอนรายวิชากลาคิด สวนผูรับการถายทอดไดแก ตัวแทนอาจารยจากสาขาตาง ๆที่สมัครใจในการเขารับการ

ถายทอดความรู ผลปรากฎวา อาจารยไดรับความรูดานเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรคและไดพัฒนา

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่สอดแทรกวิธีการสอนเชิงสรางสรรค 

 

Summary 

Knowledge Management Promoting Creative Teaching Techniques is the practice of 

sharing knowledge on creative teaching in order to create graduates to have required 

characteristics including hands on and professional excellences. The Faculty of Liberal Arts, 

Rajamangala University of Technology Krungthep has been aware that knowledge sharing is 

one of the means to initiate body of knowledge and apply those in classroom contexts 

comprising teaching and learning and creating TQF3. Peer Assist, one of the KM tools, and 

PDCA cycles- Plan, Do, Check, Act- were integrated to conduct a knowledge sharing activities 

on creative teaching done in 2014. Trainers were teachers who have been trained in creative 

teaching course and also ones who have taken care of Creative Thinking Course. Participants 

were instructors from various departments. The result revealed that participants’ knowledge 

of creative teaching has increased. Creative thinking activities were also included in their 

TQF3. 

 

บทนํา 

ในปการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตรไดกําหนดแผนยุทธศาสตรดานการผลิตบัณทิตจากการจัดการ

ความรูดานการผลิตบัณฑิตในประเด็น “เทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค” โดยมีเปาหมายเพ่ือถายทอดความรู

ดานการสอนเชิงสรางสรรคใหแกคณาจารยคณะศิลปศาสตร พรอมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณสอนซึ่งกัน

และกัน อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอนักศึกษา ซึ่งจะเปนบัณฑิตที่มี

คุณสมบัติเกงปฏิบัติและเกงคิดเชิงสรางสรรคในงานอาชีพของตน โดยจะไดผลลัพธการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปน

รูปธรรมในเอกสารรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ผานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ หองหยกมณี คณะ

ศิลปศาสตร 

มิติแหงการศึกษายุคใหมคือการสรางสรรคบรรยากาศแหงการเรียนรูแนวใหมเพ่ือสรางประสบการณ

ใหผูเรียนมีแรงบันดาลใจ บรรยากาศ และกิจกรรมที่สามารถกระตุนใหผูเรียนมีความเขาใจเน้ือหา และสาระ

ของการถายทอดองคความรูไดงายขึ้น ดวยการวางแผนอยางรัดกุม การออกแบบแผนการสอน สอดคลองกับ

ธรรมชาติของวิชา การออกแบบกิจกรรมใหวิชาตางๆ เขาใจงาย สนุก  การปฏิรูปการศึกษาที่สําเร็จจะตอง

สามารถเขาใจการเรียนรูของคนในยุคใหมที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวความคิด และวิชาเชิง

ประสบการณเปนอีกบทบาทหน่ึงของครู ที่ กลาเปลี่ยนแปลง กลาออกแบบวิธีการใหมๆ ในการสอนและ

ถายทอด ใหการเรียนนาสนใจไมนาเบ่ือ ใหการเรียนรูดวยวิธีทางธรรมชาติ ผูเรียนเปนศูนยกลาง และมีสวน

รวม ในการเรียนรูไปดวยกัน เขาใจไปพรอมกัน เราสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรูและการสราง

บรรยากาศแหงประสบการณ เชน การประยุกตการเรียนการสอนใหนาสนใจ โดยนํากิจกรรมที่ดีเขาไปเสริมใช

สื่อการสอนแนวใหมๆ การนําเสนอใหเด็กมีความสุขในการเรียน มีกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน การ

ดึงสาระในสังคมและเหตุการณจริงมาประยุกตเปนกรณีศึกษาพัฒนาสูช้ันเรียน บูรณาการจากภายนอกสู

ภายใน (การศึกษา ประสบการณ และนวัตกรรมการเรียนรูเชิงสรางสรรค.   2557:  8) 
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Knowledge Management Promoting Creative Teaching Techniques 
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อาจารย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ chadajan@yahoo.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 

การจัดการความรู เพ่ือสงเสริมเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการสอนเชิงสรางสรรค เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเกงปฏิบัติ และเกงคิดสรางสรรคในงาน

อาชีพ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงเล็งเห็นความสําคัญของการแลกเปลี่ยน

เรียนรู อันจะกอใหเกิดองคความรูใหมๆ และนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน โดยบันทึกในเอกสาร

รายละเอียดของรายวิชาใน มคอ.3 ผานเครื่องมือการจัดการความรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนและบูรณาการกับการ

ดําเนินงานตามวงจรประกันคุณภาพ PDCA ไดแก การวางแผน การดําเนินโครงการ การตรวจสอบผลการ

ดําเนินการและการปรับปรุงแกไข วิทยากรไดแก อาจารยผูผานการอบรม Creative Teaching และอาจารย

ผูสอนรายวิชากลาคิด สวนผูรับการถายทอดไดแก ตัวแทนอาจารยจากสาขาตาง ๆที่สมัครใจในการเขารับการ

ถายทอดความรู ผลปรากฎวา อาจารยไดรับความรูดานเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรคและไดพัฒนา

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่สอดแทรกวิธีการสอนเชิงสรางสรรค 

 

Summary 

Knowledge Management Promoting Creative Teaching Techniques is the practice of 

sharing knowledge on creative teaching in order to create graduates to have required 

characteristics including hands on and professional excellences. The Faculty of Liberal Arts, 

Rajamangala University of Technology Krungthep has been aware that knowledge sharing is 

one of the means to initiate body of knowledge and apply those in classroom contexts 

comprising teaching and learning and creating TQF3. Peer Assist, one of the KM tools, and 

PDCA cycles- Plan, Do, Check, Act- were integrated to conduct a knowledge sharing activities 

on creative teaching done in 2014. Trainers were teachers who have been trained in creative 

teaching course and also ones who have taken care of Creative Thinking Course. Participants 

were instructors from various departments. The result revealed that participants’ knowledge 

of creative teaching has increased. Creative thinking activities were also included in their 

TQF3. 

 

บทนํา 

ในปการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตรไดกําหนดแผนยุทธศาสตรดานการผลิตบัณทิตจากการจัดการ

ความรูดานการผลิตบัณฑิตในประเด็น “เทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค” โดยมีเปาหมายเพ่ือถายทอดความรู

ดานการสอนเชิงสรางสรรคใหแกคณาจารยคณะศิลปศาสตร พรอมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณสอนซึ่งกัน

และกัน อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอนักศึกษา ซึ่งจะเปนบัณฑิตที่มี

คุณสมบัติเกงปฏิบัติและเกงคิดเชิงสรางสรรคในงานอาชีพของตน โดยจะไดผลลัพธการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปน

รูปธรรมในเอกสารรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ผานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ หองหยกมณี คณะ

ศิลปศาสตร 

มิติแหงการศึกษายุคใหมคือการสรางสรรคบรรยากาศแหงการเรียนรูแนวใหมเพ่ือสรางประสบการณ

ใหผูเรียนมีแรงบันดาลใจ บรรยากาศ และกิจกรรมที่สามารถกระตุนใหผูเรียนมีความเขาใจเน้ือหา และสาระ

ของการถายทอดองคความรูไดงายขึ้น ดวยการวางแผนอยางรัดกุม การออกแบบแผนการสอน สอดคลองกับ

ธรรมชาติของวิชา การออกแบบกิจกรรมใหวิชาตางๆ เขาใจงาย สนุก  การปฏิรูปการศึกษาที่สําเร็จจะตอง

สามารถเขาใจการเรียนรูของคนในยุคใหมที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวความคิด และวิชาเชิง

ประสบการณเปนอีกบทบาทหน่ึงของครู ที่ กลาเปลี่ยนแปลง กลาออกแบบวิธีการใหมๆ ในการสอนและ

ถายทอด ใหการเรียนนาสนใจไมนาเบ่ือ ใหการเรียนรูดวยวิธีทางธรรมชาติ ผูเรียนเปนศูนยกลาง และมีสวน

รวม ในการเรียนรูไปดวยกัน เขาใจไปพรอมกัน เราสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรูและการสราง

บรรยากาศแหงประสบการณ เชน การประยุกตการเรียนการสอนใหนาสนใจ โดยนํากิจกรรมที่ดีเขาไปเสริมใช

สื่อการสอนแนวใหมๆ การนําเสนอใหเด็กมีความสุขในการเรียน มีกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน การ

ดึงสาระในสังคมและเหตุการณจริงมาประยุกตเปนกรณีศึกษาพัฒนาสูช้ันเรียน บูรณาการจากภายนอกสู

ภายใน (การศึกษา ประสบการณ และนวัตกรรมการเรียนรูเชิงสรางสรรค.   2557:  8) 
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วิธีการดําเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือช้ีแจงนโยบายของคณะและวางแผนการดําเนินงาน ตลอดจน

วัตถุประสงคของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค สิ่งที่ตองกําหนดในการ

ดําเนินงาน คือ ความรูที่จะถายทอด กําหนดวิทยากรถายทอดความรู จํานวนครั้งที่จะทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ประเภทของผูรับการถายทอดความรู สถานที่ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนเวลาในการแลกเปลี่ยน

ความรูในแตละครั้ง 

2. จากการประชุมของคณะกรรมการไดขอสรุป ดังน้ี  

2.1  ความรูที่จะถายทอด ไดแก เทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค 

2.2  กําหนดวิทยากรถายทอดความรู ไดแก อาจารยที่เคยอบรมดาน Creative และเปน

อาจารยที่อยูในทีม Creative Teaching  

2.3  จํานวนครั้งที่จะทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก จํานวน 6 ครั้ง ภายในระยะเวลา ดังน้ี 

2.3.1  ครั้งที ่1 : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 

2.3.2  ครั้งที ่2 : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 

2.3.3  ครั้งที ่3 : วันที่ 3 ธันวาคม 2557 

2.3.4  ครั้งที ่4 : วันที่ 9 ธันวาคม 2557 

2.3.5  ครั้งที ่5 : วันที่ 17 ธันวาคม 2557 

2.3.6  ครั้งที ่6 : วันที่ 24 ธันวาคม 2557 

2.4  ประเภทของผูรับการถายทอดความรู ไดแก อาจารยที่มีความสนใจจากสาขาตาง ๆ ใน

คณะศิลปศาสตร 

2.5  สถานที่ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก หองประชุมหยกมณี คณะศิลปศาสตร 

2.6  เวลาในการแลกเปลี่ยนความรู ไดแก หลังเวลา 16.00 น. เปนตนไป ตามที่กําหนด 

 

ผลการดําเนินงาน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ เทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค ที่ดําเนินการมาจนสําเร็จน้ัน ไดนํา

เครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชประกอบ คือ วิธีการของเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer Assist) โดยบูรณาการกับ

การดําเนินงานตามวงจรประกันคุณภาพ PDCA ดังน้ี (บุญดี  บุญญากิจ  และคณะ. 2549; พิเชฐ บัญญัติ. 

2555) 

ขั้นตอนการวางแผน (P : Plan) จากการกําหนดแผนยุทธศาสตรดานการผลิตบัณทิตของคณะ 

เรื่องการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิตในประเด็น “เทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค” น้ัน ในขั้นตอนการ

วางแผน แบงคนออกเปน 2 กลุม 1) กลุมของคณะกรรมการการจัดการเรียนรูมีการประชุมเพ่ือวางแผนการ

ดําเนินงาน โดยไดทําการกําหนดในเรื่องของ ความรูที่จะถายทอด กําหนดวิทยากรถายทอดความรู จํานวนครั้ง

ที่จะทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประเภทของผูรับการถายทอดความรู สถานที่ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ตลอดจนเวลาในการแลกเปลี่ยนความรูในแตละครั้ง และ 2) กลุมของผูเขารับการถายทอดความรู มีการวาง

แผนการทํามคอ.3 โดยกําหนดที่จะดําเนินการพัฒนามคอ.3 ในสัปดาหที่ 2-4 ของการรับความรู 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ คือ วันที่เริ่มกิจกรรม 18 พฤศจิกายน 2557  วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 สถานที่คือ หองประชุมหยกมณี คณะศิลปศาสตร  

ขั้นตอนการปฏิบัติ (D : Do) แบงการปฏิบัติงานเปน 2 กลุม คือ กลุม 1) ผูถายทอดความรู ได

ถายทอดความรูเรื่องเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค โดยมีกําหนดการคือ  

สัปดาห 1 แลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ ที่มา ความหมายและความสําคัญของการสอนเชิง

สรางสรรค เปนการแลกปลี่ยนความรูเรื่องที่มาของการสอนเชิงสรางสรรค ที่เปนหน่ึงในแผนยุทธศาสตรของ

คณะ ความหมายของการสอนเชิงสรางสรรค ที่มีผูใหความหมายไววาอยางไร และความสําคัญของการสอนเชิง

สรางสรรค กอใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญและคุณประโยชนของการสอนเชิงสรางสรรคอันมีผลนําไปสู

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของคณะศิลปศาสตร และปดทายดวยการซักถามขอสงสัยจากผูเขารวมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งไดมอบหมายใหอาจารยที่เขารวมแลกเปลี่ยนเตรียมรายวิชาที่จะใชปฏิบัติในการ

แลกเปลี่ยนในครั้งน้ีคนละ 1 รายวิชา 

สัปดาห 2 แลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ ประสบการณสอนเชิงสรางสรรค (แลกเปลี่ยนเรียนรู

เกี่ยวกับรูปแบบการสอนเชิงสรางสรรคที่เปนรูปธรรมตามมคอ.3 ที่อาจารยนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู) ในสัปดาห

น้ี อาจารยผูผานการอบรม Creative Teaching ของมหาวิทยาลัย และ อาจารยผูสอนรายวิชากลาคิด ไดมา

บอกเลาเก่ียวกับประสบการณการสอนที่ไดรับความรูจากการอบรม และจากประสบการณในการเรียนการ

สอนวิชากลาคิดของอาจารยแตละทาน เชน อ.ยุทธนา นันทิวัธวิภา ซึ่งเปนอาจารยในทีม Creative Teaching 

และเปนหน่ึงในผูสอนวิชา กลาคิด ไดตอบขอซักถามถึงแนวการสอน อุปสรรค ปญหาของการสอนวิชากลาคิด 

คือ นักศึกษายังมีทัศนคติทางลบที่เปนอุปสรรค ตอความคิดสรางสรรค คือ นักศึกษายังไมคอยยอมรับฟง

ปญหา ถอดใจหรือยอมแพตอการคิดสรางสรรคเพราะเช่ือวายากที่จะเกิดขึ้นได และยังไมเช่ือวาตนจะสามารถ

ทําไดเพราะคิดเอาเองวาตนไมมีความคิดสรางสรรค นอกจากน้ันยังมีนักศึกษาบางรายกลัวคนอ่ืนจะมองวา

ตนเองเปนคนแปลกๆ พรอมกับกลัวความลมเหลวจึงเกิดความอาย 

อ.ดาลัด พุกาธร และอ.ศิริมา ศีลพัฒน ไดกลาวเสริมตอวา เพราะ “ความกลัว” คืออุปสรรค

สําคัญของความคิดสรางสรรค แตอยางไรก็ตาม ความเช่ือผิดๆของนักศึกษาที่มีเก่ียวกับความคิดสรางสรรค ก็

คือ นักศึกษามักจะคิดวา ทุกปญหามีคําตอบเดียว มีคําตอบที่ดีที่สุดอยูแลวไมจําเปนตองคิดอีก หรือ คิดวาไม

ตองทําอะไรเด๋ียวก็คิดไดเอง นอกจากน้ันนักศึกษาบางรายยังคิดวา คําตอบที่สรางสรรคมันซับซอนเกินไปและ

ไมนาจะเปนจริงได 

อ.ชพนิต แสวงมงคล และอ.ธีรยุทธ ธีระศิลป ผูเขารวมการถายทอด จึงต้ังคําถามวา แลวอะไรคือ

สิ่งที่หยุดย้ังความคิดสรางสรรคของนักศึกษา ซึ่งอาจารยธรรมรัตน ศัลยวุฒิ กลาววา จากประสบการณการ
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วิธีการดําเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือช้ีแจงนโยบายของคณะและวางแผนการดําเนินงาน ตลอดจน

วัตถุประสงคของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค สิ่งที่ตองกําหนดในการ

ดําเนินงาน คือ ความรูที่จะถายทอด กําหนดวิทยากรถายทอดความรู จํานวนครั้งที่จะทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ประเภทของผูรับการถายทอดความรู สถานที่ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนเวลาในการแลกเปลี่ยน

ความรูในแตละครั้ง 

2. จากการประชุมของคณะกรรมการไดขอสรุป ดังน้ี  

2.1  ความรูที่จะถายทอด ไดแก เทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค 

2.2  กําหนดวิทยากรถายทอดความรู ไดแก อาจารยที่เคยอบรมดาน Creative และเปน

อาจารยที่อยูในทีม Creative Teaching  

2.3  จํานวนครั้งที่จะทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก จํานวน 6 ครั้ง ภายในระยะเวลา ดังน้ี 

2.3.1  ครั้งที ่1 : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 

2.3.2  ครั้งที ่2 : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 

2.3.3  ครั้งที ่3 : วันที่ 3 ธันวาคม 2557 

2.3.4  ครั้งที ่4 : วันที่ 9 ธันวาคม 2557 

2.3.5  ครั้งที ่5 : วันที่ 17 ธันวาคม 2557 

2.3.6  ครั้งที ่6 : วันที่ 24 ธันวาคม 2557 

2.4  ประเภทของผูรับการถายทอดความรู ไดแก อาจารยที่มีความสนใจจากสาขาตาง ๆ ใน

คณะศิลปศาสตร 

2.5  สถานที่ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก หองประชุมหยกมณี คณะศิลปศาสตร 

2.6  เวลาในการแลกเปลี่ยนความรู ไดแก หลังเวลา 16.00 น. เปนตนไป ตามที่กําหนด 

 

ผลการดําเนินงาน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ เทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค ที่ดําเนินการมาจนสําเร็จน้ัน ไดนํา

เครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชประกอบ คือ วิธีการของเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer Assist) โดยบูรณาการกับ

การดําเนินงานตามวงจรประกันคุณภาพ PDCA ดังน้ี (บุญดี  บุญญากิจ  และคณะ. 2549; พิเชฐ บัญญัติ. 

2555) 

ขั้นตอนการวางแผน (P : Plan) จากการกําหนดแผนยุทธศาสตรดานการผลิตบัณทิตของคณะ 

เรื่องการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิตในประเด็น “เทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค” น้ัน ในขั้นตอนการ

วางแผน แบงคนออกเปน 2 กลุม 1) กลุมของคณะกรรมการการจัดการเรียนรูมีการประชุมเพ่ือวางแผนการ

ดําเนินงาน โดยไดทําการกําหนดในเรื่องของ ความรูที่จะถายทอด กําหนดวิทยากรถายทอดความรู จํานวนครั้ง

ที่จะทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประเภทของผูรับการถายทอดความรู สถานที่ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ตลอดจนเวลาในการแลกเปลี่ยนความรูในแตละครั้ง และ 2) กลุมของผูเขารับการถายทอดความรู มีการวาง

แผนการทํามคอ.3 โดยกําหนดที่จะดําเนินการพัฒนามคอ.3 ในสัปดาหที่ 2-4 ของการรับความรู 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ คือ วันที่เริ่มกิจกรรม 18 พฤศจิกายน 2557  วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 สถานที่คือ หองประชุมหยกมณี คณะศิลปศาสตร  

ขั้นตอนการปฏิบัติ (D : Do) แบงการปฏิบัติงานเปน 2 กลุม คือ กลุม 1) ผูถายทอดความรู ได

ถายทอดความรูเรื่องเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค โดยมีกําหนดการคือ  

สัปดาห 1 แลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ ที่มา ความหมายและความสําคัญของการสอนเชิง

สรางสรรค เปนการแลกปลี่ยนความรูเรื่องที่มาของการสอนเชิงสรางสรรค ที่เปนหน่ึงในแผนยุทธศาสตรของ

คณะ ความหมายของการสอนเชิงสรางสรรค ที่มีผูใหความหมายไววาอยางไร และความสําคัญของการสอนเชิง

สรางสรรค กอใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญและคุณประโยชนของการสอนเชิงสรางสรรคอันมีผลนําไปสู

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของคณะศิลปศาสตร และปดทายดวยการซักถามขอสงสัยจากผูเขารวมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งไดมอบหมายใหอาจารยที่เขารวมแลกเปลี่ยนเตรียมรายวิชาที่จะใชปฏิบัติในการ

แลกเปลี่ยนในครั้งน้ีคนละ 1 รายวิชา 

สัปดาห 2 แลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ ประสบการณสอนเชิงสรางสรรค (แลกเปลี่ยนเรียนรู

เกี่ยวกับรูปแบบการสอนเชิงสรางสรรคที่เปนรูปธรรมตามมคอ.3 ที่อาจารยนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู) ในสัปดาห

น้ี อาจารยผูผานการอบรม Creative Teaching ของมหาวิทยาลัย และ อาจารยผูสอนรายวิชากลาคิด ไดมา

บอกเลาเก่ียวกับประสบการณการสอนที่ไดรับความรูจากการอบรม และจากประสบการณในการเรียนการ

สอนวิชากลาคิดของอาจารยแตละทาน เชน อ.ยุทธนา นันทิวัธวิภา ซึ่งเปนอาจารยในทีม Creative Teaching 

และเปนหน่ึงในผูสอนวิชา กลาคิด ไดตอบขอซักถามถึงแนวการสอน อุปสรรค ปญหาของการสอนวิชากลาคิด 

คือ นักศึกษายังมีทัศนคติทางลบที่เปนอุปสรรค ตอความคิดสรางสรรค คือ นักศึกษายังไมคอยยอมรับฟง

ปญหา ถอดใจหรือยอมแพตอการคิดสรางสรรคเพราะเช่ือวายากที่จะเกิดขึ้นได และยังไมเช่ือวาตนจะสามารถ

ทําไดเพราะคิดเอาเองวาตนไมมีความคิดสรางสรรค นอกจากน้ันยังมีนักศึกษาบางรายกลัวคนอ่ืนจะมองวา

ตนเองเปนคนแปลกๆ พรอมกับกลัวความลมเหลวจึงเกิดความอาย 

อ.ดาลัด พุกาธร และอ.ศิริมา ศีลพัฒน ไดกลาวเสริมตอวา เพราะ “ความกลัว” คืออุปสรรค

สําคัญของความคิดสรางสรรค แตอยางไรก็ตาม ความเช่ือผิดๆของนักศึกษาที่มีเก่ียวกับความคิดสรางสรรค ก็

คือ นักศึกษามักจะคิดวา ทุกปญหามีคําตอบเดียว มีคําตอบที่ดีที่สุดอยูแลวไมจําเปนตองคิดอีก หรือ คิดวาไม

ตองทําอะไรเด๋ียวก็คิดไดเอง นอกจากน้ันนักศึกษาบางรายยังคิดวา คําตอบที่สรางสรรคมันซับซอนเกินไปและ

ไมนาจะเปนจริงได 

อ.ชพนิต แสวงมงคล และอ.ธีรยุทธ ธีระศิลป ผูเขารวมการถายทอด จึงต้ังคําถามวา แลวอะไรคือ

สิ่งที่หยุดย้ังความคิดสรางสรรคของนักศึกษา ซึ่งอาจารยธรรมรัตน ศัลยวุฒิ กลาววา จากประสบการณการ
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สอนวิชากลาคิด สิ่งที่หยุดย้ังความคิดสรางสรรคคือ อคติ หรือการยึดติดกับหนาที่การทํางานมากเกินไป เชน 

เกาอ้ีใชสําหรับน่ังแตลืมคิดไปวาสามารถใชประโยชนอยางอ่ืนได หรือการหมดหวังที่จะเรียนรู จึงอางวาไมมี

ความสามารถ การคิดจํากัดตนเองหรือคิดปดก้ันตนเอง คือ คิดไมยอมทําในสิ่งที่ตนเองไมคุนเคย ฉะน้ันในที่

ประชุมจึงไดระดมสมองเพ่ือที่จะลดหรือทําใหอุปสรรคที่ขัดขวางความคิดสรางสรรคของนักศึกษาคอยๆหมดลง

ไป และจะทําอยางไรจึงจะเปนการสรางเจตคติทางบวกที่จะกระตุนความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้นไดกับ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตรและในที่ประชุมมีการอภิปรายและไดขอสรุปดังน้ี 

 1.  กระตุนใหนักศึกษาหรือสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจใครรู 

 2.  ใหนักศึกษาตระหนักวา ความคิดสรางสรรคคือสิ่งทาทายความสามารถ 

 3.  ฝกนักศึกษาใหมีความอดทนในการรับฟงคําวิจารณไมดวนตัดสินใจ 

 4.  ฝกใหนักศึกษามีความคิดและจินตนาการที่ลุมลึก 

 5.  ใหมองเห็นสิ่งดีๆในเรื่องที่ไมดี 

 6.  การเกิดปญหายอมนําไปสูการแกไขปญหาซึ่งถือวาเปนเรื่องปกติ 

 7.  ปญหาในตัวของมันเองคือทางแกไขปญหา ซึ่งถือวาเปนโอกาส 

 8.  ปญหาเปนเรื่องนาสนใจและยอมรับได 

 9.  ไมยอมแพงายๆ ตองเปนคนเอาจริงเอาจัง 

สัปดาห 3 แลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ ประสบการณสอนเชิงสรางสรรค (แลกเปลี่ยนเรียนรู

เก่ียวกับรูปแบบการสอนเชิงสรางสรรคที่เปนรูปธรรมตามมคอ.3 ที่อาจารยนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู) (ตอ) ซึ่ง

ตอเน่ืองจากสัปดาหที่ผานมา โดยในการแลกเปลี่ยนเรียนรูสัปดาหน้ีไดมีการสาธิตรูปแบบการสอนเชิง

สรางสรรคที่เปนรูปธรรมตามคุณลักษณะของรายวิชา เพ่ือลงบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนในเอกสาร

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งการสาธิตการสอนเชิงสรางสรรคในครั้งน้ี อ.ธรรมรัตน ศัลยวุฒิ ผศ.ศุภ

ฤกษ แกวกมลรัตน อ.ศิริมา ศีลพัฒน อ.อัญชลี อภัยปรปกษ และอ.ชฏาจันทร โชคนิรันดรชัย ไดนําเสนอวิชา 

กลาคิด (1135001) โดยทําการสาธิตการสอนพรอมกับตอบปญหาขอซักถามตางๆ เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน และการลงบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนในเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ซึ่งในการสอนเชิงสรางสรรคน้ี อาจารยควรแสดงบทบาทเปนผูเปดโอกาสใหนักศึกษาคนหา

คําตอบในสิ่งที่นักศึกษาสนใจใครรูดวยตนเอง หลีกเลี่ยงการตําหนิ การลงโทษ ลอเลียน หรือตัดสินผิดถูก จึงจะ

เปนการสงเสริมใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรค ซึ่งอาจารยตองตระหนักเสมอวา การคิดสรางสรรค (Creative) 

ไมใชการคิดวิเคราะห (Critical) เพราะการคิดทั้ง 2 รูปแบบน้ีมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยการคิด

วิเคราะห (Critical) คือการวิเคราะหแยกแยะ (Analytic) เปนการคิดในกรอบ (Convergence) หรือคิดใน

แนวต้ัง (Vertical) อาจจะเปนไปได (Probable) และตองตัดสินใจ (Judgment) พรอมกับเพงความสนใจ 

(Focus) หาคําตอบ (Answer) ใชสมองซีกซาย (left brain) แสดงเปนคําพูด (verbal) เปนแนวตรง (linear) 

มีเหตุมีผล (reasoning) และทายที่สุดคือ ยอมรับแตมีแต (yes,but) ในขณะที่ (divergence) หรือคิดใน

แนวนอน (Lateral) มีความเปนไปได  (possible) และตองคิดรอบคอบกอนตัดสินใจ (suspended 

judgment) มีการกระจายความสนใจ (diffuse) ใชสมองซีกขวา (right brain) แสดงในรูปวิสัยทัศน (Visual) 

มีการเช่ือมสัมพันธกัน (association) พรอมกับมีความแปลกใหม (novelty) และทายที่สุดคือ ยอมรับ, และ  

(yes, and) 

อยางไรก็ตามในการสอนของแตละรายวิชาน้ัน มิใชวา อาจารยจะเนนการสอนเพ่ือใหนักศึกษา

คิดสรางสรรคแตเพียงอยางเดียว เพราะการคิดวิเคราะหก็คือ องคประกอบหน่ึงที่มีความจําเปน ซึ่งตองใช

ควบคูกับการคิดสรางสรรค ผลงานที่ไดจึงจะประสบความสําเร็จ เพียงแตอาจารยตองพยายามสรางแรงจูงใจ

ใหนักศึกษาคิดสรางสรรคเพราะนักศึกษายังยึดติดอยูกับกรอบความคิดรูปแบบเดิมๆ ดังน้ันทั้งนักศึกษาและ

อาจารยจึงพลาดองคความรูหรือช้ินงานใหมๆ ที่มีประโยชนตอสังคมและวงการศึกษา ดังตัวอยางของรายวิชา 

กลาคิด ก็ยังมีความจําเปนตองใชการวิเคราะหปญหาบาง จากน้ันจึงจะหาคําตอบที่ อาจจะ มีความเปนไปได 

หรือ มี ความเปนไปได แลวเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ทายสุดตองมีการประเมินประสิทธิผลกระบวนการคิด 

ซึ่งก็คือ การใชทั้งความคิดวิเคราะห และความคิดสรางสรรค จึงจะเกิดความลงตัวหรือเกิดประโยชนสูงสุด 

ปดทายดวยการตอบขอซักถามจากผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

กลุม 2) ผูเขารับการถายทอดความรูนําไปความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความรูไปประยุกตใชกับ

รายวิชาของอาจารยแตละทาน 

ขั้นตอนการตรวจสอบ (C : Check)  

สัปดาหที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานเรื่องเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค ใน

ดานตางๆ สามารถแบงคนเปน 2 กลุม คือ กลุม 1) ผูถายทอดความรู ไดตรวจสอบเอกสารมคอ.3 จากอาจารย

ผูเขารวม และ กลุม 2) ผูเขารับการถายทอดความรู ดังน้ี 

กลุม 1) ผูถายทอดความรู รวมกันพิจารณาเอกสารมคอ.3 จากอาจารยผูเขารวม โดยไดรวมกัน

แลกเปลี่ยนความรูในการทําเอกสารมคอ.3 ที่สอดแทรกความคิดสรางสรรค  

กลุม 2) ผูเขารับการถายทอดความรู ไดนําเสนอรายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)ที่ไดปรับแก (ขอ

ยกตัวอยาง 1 รายวิชา) ดังน้ี 

วิชา การเขียนทั่วไป (General Writing)  อ.ผูสอน : อ.ชพนิต  แสวงมงคล 

ในมคอ.3  ฉบับเดิม  

- ไมไดพูดถึงกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค 

ในมคอ.3  ฉบับแกไขปรับปรุง สอดแทรกเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค 

- เพ่ิมกิจกรรมพัฒนาการเขียนที่เนนใหผูเรียนคิดสรางสรรค โดยปรับใหเขากับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี 
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP 1

สอนวิชากลาคิด สิ่งที่หยุดย้ังความคิดสรางสรรคคือ อคติ หรือการยึดติดกับหนาที่การทํางานมากเกินไป เชน 

เกาอ้ีใชสําหรับน่ังแตลืมคิดไปวาสามารถใชประโยชนอยางอ่ืนได หรือการหมดหวังที่จะเรียนรู จึงอางวาไมมี

ความสามารถ การคิดจํากัดตนเองหรือคิดปดก้ันตนเอง คือ คิดไมยอมทําในสิ่งที่ตนเองไมคุนเคย ฉะน้ันในที่

ประชุมจึงไดระดมสมองเพ่ือที่จะลดหรือทําใหอุปสรรคที่ขัดขวางความคิดสรางสรรคของนักศึกษาคอยๆหมดลง

ไป และจะทําอยางไรจึงจะเปนการสรางเจตคติทางบวกที่จะกระตุนความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้นไดกับ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตรและในที่ประชุมมีการอภิปรายและไดขอสรุปดังน้ี 

 1.  กระตุนใหนักศึกษาหรือสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจใครรู 

 2.  ใหนักศึกษาตระหนักวา ความคิดสรางสรรคคือสิ่งทาทายความสามารถ 

 3.  ฝกนักศึกษาใหมีความอดทนในการรับฟงคําวิจารณไมดวนตัดสินใจ 

 4.  ฝกใหนักศึกษามีความคิดและจินตนาการที่ลุมลึก 

 5.  ใหมองเห็นสิ่งดีๆในเรื่องที่ไมดี 

 6.  การเกิดปญหายอมนําไปสูการแกไขปญหาซึ่งถือวาเปนเรื่องปกติ 

 7.  ปญหาในตัวของมันเองคือทางแกไขปญหา ซึ่งถือวาเปนโอกาส 

 8.  ปญหาเปนเรื่องนาสนใจและยอมรับได 

 9.  ไมยอมแพงายๆ ตองเปนคนเอาจริงเอาจัง 

สัปดาห 3 แลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ ประสบการณสอนเชิงสรางสรรค (แลกเปลี่ยนเรียนรู

เก่ียวกับรูปแบบการสอนเชิงสรางสรรคที่เปนรูปธรรมตามมคอ.3 ที่อาจารยนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู) (ตอ) ซึ่ง

ตอเน่ืองจากสัปดาหที่ผานมา โดยในการแลกเปลี่ยนเรียนรูสัปดาหน้ีไดมีการสาธิตรูปแบบการสอนเชิง

สรางสรรคที่เปนรูปธรรมตามคุณลักษณะของรายวิชา เพ่ือลงบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนในเอกสาร

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งการสาธิตการสอนเชิงสรางสรรคในครั้งน้ี อ.ธรรมรัตน ศัลยวุฒิ ผศ.ศุภ

ฤกษ แกวกมลรัตน อ.ศิริมา ศีลพัฒน อ.อัญชลี อภัยปรปกษ และอ.ชฏาจันทร โชคนิรันดรชัย ไดนําเสนอวิชา 

กลาคิด (1135001) โดยทําการสาธิตการสอนพรอมกับตอบปญหาขอซักถามตางๆ เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน และการลงบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนในเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ซึ่งในการสอนเชิงสรางสรรคน้ี อาจารยควรแสดงบทบาทเปนผูเปดโอกาสใหนักศึกษาคนหา

คําตอบในสิ่งที่นักศึกษาสนใจใครรูดวยตนเอง หลีกเลี่ยงการตําหนิ การลงโทษ ลอเลียน หรือตัดสินผิดถูก จึงจะ

เปนการสงเสริมใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรค ซึ่งอาจารยตองตระหนักเสมอวา การคิดสรางสรรค (Creative) 

ไมใชการคิดวิเคราะห (Critical) เพราะการคิดทั้ง 2 รูปแบบน้ีมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยการคิด

วิเคราะห (Critical) คือการวิเคราะหแยกแยะ (Analytic) เปนการคิดในกรอบ (Convergence) หรือคิดใน

แนวต้ัง (Vertical) อาจจะเปนไปได (Probable) และตองตัดสินใจ (Judgment) พรอมกับเพงความสนใจ 

(Focus) หาคําตอบ (Answer) ใชสมองซีกซาย (left brain) แสดงเปนคําพูด (verbal) เปนแนวตรง (linear) 

มีเหตุมีผล (reasoning) และทายที่สุดคือ ยอมรับแตมีแต (yes,but) ในขณะที่ (divergence) หรือคิดใน

แนวนอน (Lateral) มีความเปนไปได  (possible) และตองคิดรอบคอบกอนตัดสินใจ (suspended 

judgment) มีการกระจายความสนใจ (diffuse) ใชสมองซีกขวา (right brain) แสดงในรูปวิสัยทัศน (Visual) 

มีการเช่ือมสัมพันธกัน (association) พรอมกับมีความแปลกใหม (novelty) และทายที่สุดคือ ยอมรับ, และ  

(yes, and) 

อยางไรก็ตามในการสอนของแตละรายวิชาน้ัน มิใชวา อาจารยจะเนนการสอนเพ่ือใหนักศึกษา

คิดสรางสรรคแตเพียงอยางเดียว เพราะการคิดวิเคราะหก็คือ องคประกอบหน่ึงที่มีความจําเปน ซึ่งตองใช

ควบคูกับการคิดสรางสรรค ผลงานที่ไดจึงจะประสบความสําเร็จ เพียงแตอาจารยตองพยายามสรางแรงจูงใจ

ใหนักศึกษาคิดสรางสรรคเพราะนักศึกษายังยึดติดอยูกับกรอบความคิดรูปแบบเดิมๆ ดังน้ันทั้งนักศึกษาและ

อาจารยจึงพลาดองคความรูหรือช้ินงานใหมๆ ที่มีประโยชนตอสังคมและวงการศึกษา ดังตัวอยางของรายวิชา 

กลาคิด ก็ยังมีความจําเปนตองใชการวิเคราะหปญหาบาง จากน้ันจึงจะหาคําตอบที่ อาจจะ มีความเปนไปได 

หรือ มี ความเปนไปได แลวเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ทายสุดตองมีการประเมินประสิทธิผลกระบวนการคิด 

ซึ่งก็คือ การใชทั้งความคิดวิเคราะห และความคิดสรางสรรค จึงจะเกิดความลงตัวหรือเกิดประโยชนสูงสุด 

ปดทายดวยการตอบขอซักถามจากผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

กลุม 2) ผูเขารับการถายทอดความรูนําไปความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความรูไปประยุกตใชกับ

รายวิชาของอาจารยแตละทาน 

ขั้นตอนการตรวจสอบ (C : Check)  

สัปดาหที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานเรื่องเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค ใน

ดานตางๆ สามารถแบงคนเปน 2 กลุม คือ กลุม 1) ผูถายทอดความรู ไดตรวจสอบเอกสารมคอ.3 จากอาจารย

ผูเขารวม และ กลุม 2) ผูเขารับการถายทอดความรู ดังน้ี 

กลุม 1) ผูถายทอดความรู รวมกันพิจารณาเอกสารมคอ.3 จากอาจารยผูเขารวม โดยไดรวมกัน

แลกเปลี่ยนความรูในการทําเอกสารมคอ.3 ที่สอดแทรกความคิดสรางสรรค  

กลุม 2) ผูเขารับการถายทอดความรู ไดนําเสนอรายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)ที่ไดปรับแก (ขอ

ยกตัวอยาง 1 รายวิชา) ดังน้ี 

วิชา การเขียนทั่วไป (General Writing)  อ.ผูสอน : อ.ชพนิต  แสวงมงคล 

ในมคอ.3  ฉบับเดิม  

- ไมไดพูดถึงกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค 

ในมคอ.3  ฉบับแกไขปรับปรุง สอดแทรกเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค 

- เพ่ิมกิจกรรมพัฒนาการเขียนที่เนนใหผูเรียนคิดสรางสรรค โดยปรับใหเขากับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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- เพ่ิมบทบาทของผูเรียนมากขึ้น เชน ใหเสนอและรวมกันกําหนดเกณฑในการประเมิน

พฤติกรรมที่เหมาะสม การสรุปเน้ือหาที่เรียน เชน การใชภาพยนตรประกอบการสอน หรือการใหผูเรียน

นําเสนอกลยุทธในการจําหลักการเขียนโดยเรียบเรียงในรูปของการใชคําคลองจองหรือใชจังหวะดนตรี เปนตน 

ขั้นตอนปรับปรุงการดําเนินการใหเหมาะสม (A : Act) 

สัปดาหที่ 5 หลังจากที่พบขอผิดพลาดดังกลาวในขั้นตอนตรวจสอบแลว อาจารยผูเขารับการ

ถายทอดความรู ไดกลับไปปรับปรุงการเขียนเพ่ือใหเกิดเปนแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินงานตอไป ดังน้ี 

วิชา การเขียนทั่วไป (General Writing)  อ.ผูสอน : อ.ชพนิต  แสวงมงคล 

ในมคอ.3 ฉบับเดิม  

- ไมไดพูดถึงกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค 

- อาจารยผูสอนเปนผูที่กําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ใหผูเรียนปฏิบัติตามอยางเดียว 

- เดิมใชเพียงสื่อประกอบการสอนที่เปนเอกสารเพ่ิมเติม 

ในมคอ.3  ฉบับแกไขปรับปรุง สอดแทรกเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค 

- เพ่ิมกิจกรรมพัฒนาการเขียนที่เนนใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค โดยเพ่ิมจากการ

ฝกเขียนแบบ Controlled practice เปน free practice ใหมากขึ้นกวาเดิม 

- เพ่ิมบทบาทของผูเรียนมากขึ้น เชน ใหผูเรียนเสนอและรวมกันกําหนดเกณฑในการ

ประเมินพฤติกรรมที่เหมาะสม และเกณฑในการใหคะแนนโดยสมาชิกในกลุมทุกคนยอมรับ ซึ่งตางจาก

แนวทางที่เคยปฏิบัติกันมา แตเดิมผูสอนมักเปนผูออกกฎตาง ๆ และใหผูเรียนปฏิบัติตามอยางเดียว ดวยเหตุน้ี 

ผูเรียนจึงไมมีโอกาสไดคิดและแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร การใหผูเรียนคิดกฎเกณฑตาง ๆ ดวยตนเอง ทําให

ผูเรียนแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร การใหผูเรียนคิดกฎเกณฑตาง ๆ ดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดฝกการวางแผน 

และรูจักแยกแยะไดวาสิ่งใดที่ควรปฏิบัติหรือสิ่งใดที่ไมควรปฏิบัติและเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการปลูกฝง

ระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

- การใชบางตอนของภาพยนตรเปนสื่อประกอบการเรียน เปนการสรุปเน้ือหาที่เรียน

ใหเขาใจมากขึ้นและจดจําไดดี สามารถทําใหเห็นความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน นอกจากน้ี

การใหผูเรียนนําเสนอกลยุทธในการจําหลักการเขียนโดยเรียบเรียงในรูปของการใชคําคลองจองหรือใชจังหวะ

ดนตรีทําใหผูเรียนไดนําความรูเก่ียวกับกฎของภาษาอังกฤษมาสังเคราะหและสรุปเปนขอความที่มีจังหวะ 

ผูเรียนจะรูสึกผอนคลาย สนุกสนานในการเรียน ไดใชความคิดสรางสรรคของตน 

สัปดาหที่ 6  เปนการสรุปการดําเนินงานดานการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต ซึ่งเขารวม

รับการถายทอดความรูดานการสอนเชิงสรางสรรค โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณสอนซึ่งกันและกัน 

และจากการสรุปผลการนําเสนอแนวทางการสอนเชิงสรางสรรคที่ประยุกตใชตามรายวิชา มคอ.3 ของอาจารย

แตละสาขาวิชาน้ัน นับไดวาประสบความสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยมีแนวความคิดและแนวการสอนที่

หลากหลาย แปลกใหมแตกตางจากเดิม สามารถนําไปประยุกตทฤษฎีหรือหลักการที่เปนสากลไดอยางนาสนใจ 

โดยจัดการเรียนการสอนที่มีนักศึกษาเปนศูนยกลางของการเรียนรู นับวาเปนการนํารองการสอนเชิงสรางสรรค

ของคณะศิลปศาสตร ที่มีประสิทธิภาพและจะไดพัฒนาและเพ่ิมจํานวนรายวิชาที่สอดแทรกความคิดสรางสรรค

ใหมากขึ้นในอนาคต เปนการกอใหเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุดดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ

นักศึกษา ซึ่งจะเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเกงปฎิบัติและเกงคิดเชิงสรางสรรคในงานอาชีพของตน  

 

อภิปรายผล 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ดําเนินการไปแลวน้ัน สามารถสรุปผล คือ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเรื่องเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค , เกิดองคความรูเก่ียวกับเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค, อาจารย

ไดรับความรูดานเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค , เกิดทีมทํางานที่รับผิดชอบดานเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค

โดยเฉพาะ , มี มคอ.3 ที่สอดแทรกเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรคที่เปนตัวอยางใหกับอาจารยผูสนใจในคณะ

ตอไป  

การนําไปใชประโยชน/แนวทางการนําไปใชประโยชน อาจารยไดนําความรูที่ไดจากแลกเปลี่ยน

เรียนรูไปปรับใชในการเขียน มคอ.3 ในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบ ตลอดจนเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียน

มคอ.3 ของอาจารยทานอ่ืน ๆ ในคณะ 

เปนการนํารองการสอนเชิงสรางสรรคของคณะศิลปศาสตรในภาคการศึกษาถัดไป ที่มี

ประสิทธิภาพ สงผลใหคณะศิลปศาสตรมีการเรียนการสอนเชิงสรางสรรคครบทุกรายวิชา มคอ.3 รอยละ 100 

เปอรเซ็นตในอนาคต 

ปจจัยเก้ือหนุนความสําเร็จของการจัดการความรูคือ การถายทอดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การเปดใจเรียนรูสิ่งใหม และเรียนรูตลอดเวลา การมีสวนรวมและความรวมมือจากผูเกี่ยวของ การทํางานเปน

ทีม การจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร การกําหนดประเด็นที่ชัดเจน และมี

ชองทางการสื่อสารที่ดีและครอบคลุม 

การดําเนินงานทั้งหมดไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ความอนุเคราะหจากทานคณบดีคณะ

ศิลปศาสตร รองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายบริหารและผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน ที่เห็นความสําคัญ

ของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งน้ี ขอขอบพระคุณผูบริหารและอาจารยทุกๆทานที่ไดสละเวลามารวมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือที่จะนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ีไปใชในการปฏิบัติงานและถายทอด

ความรูที่ไดรับใหกับคณาจารยในแตละสาขาวิชาตอไป และเพ่ือไปสูเปาหมายของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

โดยเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของการเกงปฏิบัติ และเกงคิดสรางสรรคในงานอาชีพ ซึ่งเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 
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- เพ่ิมบทบาทของผูเรียนมากขึ้น เชน ใหเสนอและรวมกันกําหนดเกณฑในการประเมิน

พฤติกรรมที่เหมาะสม การสรุปเน้ือหาที่เรียน เชน การใชภาพยนตรประกอบการสอน หรือการใหผูเรียน

นําเสนอกลยุทธในการจําหลักการเขียนโดยเรียบเรียงในรูปของการใชคําคลองจองหรือใชจังหวะดนตรี เปนตน 

ขั้นตอนปรับปรุงการดําเนินการใหเหมาะสม (A : Act) 

สัปดาหที่ 5 หลังจากที่พบขอผิดพลาดดังกลาวในขั้นตอนตรวจสอบแลว อาจารยผูเขารับการ

ถายทอดความรู ไดกลับไปปรับปรุงการเขียนเพ่ือใหเกิดเปนแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินงานตอไป ดังน้ี 

วิชา การเขียนทั่วไป (General Writing)  อ.ผูสอน : อ.ชพนิต  แสวงมงคล 

ในมคอ.3 ฉบับเดิม  

- ไมไดพูดถึงกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค 

- อาจารยผูสอนเปนผูที่กําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ใหผูเรียนปฏิบัติตามอยางเดียว 

- เดิมใชเพียงสื่อประกอบการสอนที่เปนเอกสารเพ่ิมเติม 

ในมคอ.3  ฉบับแกไขปรับปรุง สอดแทรกเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค 

- เพ่ิมกิจกรรมพัฒนาการเขียนที่เนนใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค โดยเพ่ิมจากการ

ฝกเขียนแบบ Controlled practice เปน free practice ใหมากขึ้นกวาเดิม 

- เพ่ิมบทบาทของผูเรียนมากขึ้น เชน ใหผูเรียนเสนอและรวมกันกําหนดเกณฑในการ

ประเมินพฤติกรรมที่เหมาะสม และเกณฑในการใหคะแนนโดยสมาชิกในกลุมทุกคนยอมรับ ซึ่งตางจาก

แนวทางที่เคยปฏิบัติกันมา แตเดิมผูสอนมักเปนผูออกกฎตาง ๆ และใหผูเรียนปฏิบัติตามอยางเดียว ดวยเหตุน้ี 

ผูเรียนจึงไมมีโอกาสไดคิดและแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร การใหผูเรียนคิดกฎเกณฑตาง ๆ ดวยตนเอง ทําให

ผูเรียนแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร การใหผูเรียนคิดกฎเกณฑตาง ๆ ดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดฝกการวางแผน 

และรูจักแยกแยะไดวาสิ่งใดที่ควรปฏิบัติหรือสิ่งใดที่ไมควรปฏิบัติและเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการปลูกฝง

ระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

- การใชบางตอนของภาพยนตรเปนสื่อประกอบการเรียน เปนการสรุปเน้ือหาที่เรียน

ใหเขาใจมากขึ้นและจดจําไดดี สามารถทําใหเห็นความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน นอกจากน้ี

การใหผูเรียนนําเสนอกลยุทธในการจําหลักการเขียนโดยเรียบเรียงในรูปของการใชคําคลองจองหรือใชจังหวะ

ดนตรีทําใหผูเรียนไดนําความรูเก่ียวกับกฎของภาษาอังกฤษมาสังเคราะหและสรุปเปนขอความที่มีจังหวะ 

ผูเรียนจะรูสึกผอนคลาย สนุกสนานในการเรียน ไดใชความคิดสรางสรรคของตน 

สัปดาหที่ 6  เปนการสรุปการดําเนินงานดานการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต ซึ่งเขารวม

รับการถายทอดความรูดานการสอนเชิงสรางสรรค โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณสอนซึ่งกันและกัน 

และจากการสรุปผลการนําเสนอแนวทางการสอนเชิงสรางสรรคที่ประยุกตใชตามรายวิชา มคอ.3 ของอาจารย

แตละสาขาวิชาน้ัน นับไดวาประสบความสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยมีแนวความคิดและแนวการสอนที่

หลากหลาย แปลกใหมแตกตางจากเดิม สามารถนําไปประยุกตทฤษฎีหรือหลักการที่เปนสากลไดอยางนาสนใจ 

โดยจัดการเรียนการสอนที่มีนักศึกษาเปนศูนยกลางของการเรียนรู นับวาเปนการนํารองการสอนเชิงสรางสรรค

ของคณะศิลปศาสตร ที่มีประสิทธิภาพและจะไดพัฒนาและเพ่ิมจํานวนรายวิชาที่สอดแทรกความคิดสรางสรรค

ใหมากขึ้นในอนาคต เปนการกอใหเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุดดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ

นักศึกษา ซึ่งจะเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเกงปฎิบัติและเกงคิดเชิงสรางสรรคในงานอาชีพของตน  

 

อภิปรายผล 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ดําเนินการไปแลวน้ัน สามารถสรุปผล คือ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเรื่องเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค , เกิดองคความรูเก่ียวกับเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค, อาจารย

ไดรับความรูดานเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค , เกิดทีมทํางานที่รับผิดชอบดานเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรค

โดยเฉพาะ , มี มคอ.3 ที่สอดแทรกเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรคที่เปนตัวอยางใหกับอาจารยผูสนใจในคณะ

ตอไป  

การนําไปใชประโยชน/แนวทางการนําไปใชประโยชน อาจารยไดนําความรูที่ไดจากแลกเปลี่ยน

เรียนรูไปปรับใชในการเขียน มคอ.3 ในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบ ตลอดจนเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียน

มคอ.3 ของอาจารยทานอ่ืน ๆ ในคณะ 

เปนการนํารองการสอนเชิงสรางสรรคของคณะศิลปศาสตรในภาคการศึกษาถัดไป ที่มี

ประสิทธิภาพ สงผลใหคณะศิลปศาสตรมีการเรียนการสอนเชิงสรางสรรคครบทุกรายวิชา มคอ.3 รอยละ 100 

เปอรเซ็นตในอนาคต 

ปจจัยเก้ือหนุนความสําเร็จของการจัดการความรูคือ การถายทอดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การเปดใจเรียนรูสิ่งใหม และเรียนรูตลอดเวลา การมีสวนรวมและความรวมมือจากผูเกี่ยวของ การทํางานเปน

ทีม การจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร การกําหนดประเด็นที่ชัดเจน และมี

ชองทางการสื่อสารที่ดีและครอบคลุม 

การดําเนินงานทั้งหมดไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ความอนุเคราะหจากทานคณบดีคณะ

ศิลปศาสตร รองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายบริหารและผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน ที่เห็นความสําคัญ

ของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งน้ี ขอขอบพระคุณผูบริหารและอาจารยทุกๆทานที่ไดสละเวลามารวมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือที่จะนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ีไปใชในการปฏิบัติงานและถายทอด

ความรูที่ไดรับใหกับคณาจารยในแตละสาขาวิชาตอไป และเพ่ือไปสูเปาหมายของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

โดยเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของการเกงปฏิบัติ และเกงคิดสรางสรรคในงานอาชีพ ซึ่งเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 

 

 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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 วิทยาลัยการแพทยแผนไทย ในฐานะสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางดานการแพทยแผนไทยประยุกต และ

บุคลากรดานสุขภาพความงามและสปา ไดบรรจุรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมใหเกิดทักษะ

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ดาน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทาง

ปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค การใชการ

เรียนการสอนแบบการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning: PBL) เปนลักษณะการเรียนการสอน

โดยใชสถานการณปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูเพ่ือนํามาแกปญหา โดยอาศัยทั้งความรูเดิม

รวมกับการคนควาความรูใหมเพ่ิมเติม การทํางานเปนทีม และนําเสนอความรูที่ไดจากการคนควานอก

หองเรียนเพ่ือแกปญหา การเรียนการสอนแบบ PBL จึงเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนา

ทักษะการเรียนรูใหแกนักศึกษาไดหลายดาน จึงมีการจัดทําการสอน PBL ในรูปแบบของวิทยาลัยการแพทย

แผนไทยในรายวิชาเวชศาสตรทั่วไปสําหรับแพทยแผนไทยประยุกต 1 ขึ้น โดยมีการปรับปรุง และพัฒนาให

สอดคลองกับบริบทของวิทยาลัยฯ โดยมีการทําวิจัยในช้ันเรียนเรื่องเจตคติของนักศึกษาตอการเรียนการสอน 

PBL และการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาโดยการเรียนการสอน PBL ผลจากงานวิจัยดังกลาวได

นํามาใชเปนแนวทางในพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น เกิดการถายทอดรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนสูรายวิชาอ่ืนๆ และการจัดการความรูตามกระบวนการเพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนที่เหมาะสมตอไป 

 

คําสําคัญ  การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน การจัดการความรู 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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โดยใชสถานการณปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูเพ่ือนํามาแกปญหา โดยอาศัยทั้งความรูเดิม

รวมกับการคนควาความรูใหมเพ่ิมเติม การทํางานเปนทีม และนําเสนอความรูที่ไดจากการคนควานอก

หองเรียนเพ่ือแกปญหา การเรียนการสอนแบบ PBL จึงเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนา

ทักษะการเรียนรูใหแกนักศึกษาไดหลายดาน จึงมีการจัดทําการสอน PBL ในรูปแบบของวิทยาลัยการแพทย

แผนไทยในรายวิชาเวชศาสตรทั่วไปสําหรับแพทยแผนไทยประยุกต 1 ขึ้น โดยมีการปรับปรุง และพัฒนาให

สอดคลองกับบริบทของวิทยาลัยฯ โดยมีการทําวิจัยในช้ันเรียนเรื่องเจตคติของนักศึกษาตอการเรียนการสอน 

PBL และการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาโดยการเรียนการสอน PBL ผลจากงานวิจัยดังกลาวได

นํามาใชเปนแนวทางในพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น เกิดการถายทอดรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนสูรายวิชาอ่ืนๆ และการจัดการความรูตามกระบวนการเพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนที่เหมาะสมตอไป 

 

คําสําคัญ  การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน การจัดการความรู 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

Summary 

 Thai Traditional Medicine College is the institute which produces personnel of 

Applied Thai Traditional Medicine and Aesthetic Health and Spa. The course contains both 

theoretical and practical skills to foster learning within the higher education qualifications in 

five areas: ethics, knowledge, intellectual skills, interpersonal skills and responsibility 

numerical analysis skills, communication and information technologies, which is a key 

feature in the development of the desired graduate. Problem-based learning (PBL) is 

characterized by the problems of teaching that encourages students to search for 

knowledge to solve problems which based on the existing knowledge with new knowledge, 

teamwork and the knowledge gained from study apart from the classroom. PBL is an 

instructional model of teaching that can develop learning skills for students in several 

aspects. Thai Traditional Medicine College organizes PBL teaching in General Medicine for 

Applied Thai Traditional Medicine 1 by improving and developing appropriately with the 

context for college. The results of the classroom research in attitude of student to PBL and 

the development of learning skills by PBL are guideline for developing PBL in model of Thai 

Traditional Medicine College. This model can be expanded to other subjects and knowledge 

management processes to develop the appropriate teaching model.   

 

บทนํา 

 การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning: PBL) เปนลักษณะการเรียนที่ เนน

การบูรณาการความรู เดิมและความรู ใหม เพ่ือแกปญหาจากโจทยสถานการณที่กําหนดขึ้น  หลาย

สถาบันการศึกษาประสบความสําเร็จกับการใชการเรียนการสอนแบบ PBL ซึ่งมีการพัฒนาและปรับปรุง

รูปแบบเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของแตละหลักสูตร และสถาบันการศึกษา โดยมีหลักการที่คลายคลึงกัน ใน

ประเทศไทยเริ่มมีการนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL มาใชครั้งแรกในหลักสูตรแพทยศาสตร 

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป 2531 และตอมามีการนําไปประยุกตใชในหลักสูตรอ่ืนๆ 

ของสถาบันการศึกษาตางๆ ปจจุบันหลายสถาบันการศึกษาประสบความสําเร็จกับการใชการเรียนการสอน

แบบ PBL เชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ เปนตน  

 วิทยาลัยการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลิตบัณฑิตแพทยแผนไทย

ประยุกต และสุขภาพความงามและสปา มีความมุงหวังในการสรางบัณฑิตที่พึงประสงคออกไปสูสถาน

ประกอบการ การจัดการเรียนการสอนจึงมุงเนนการพัฒนาทักษะการเรียนรูทั้ง 5 ดาน คือ คุณธรรมจริยธรรม 

ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะที่ 6 คือ ทักษะการปฏิบัติ ตามปณิธานของ

วิทยาลัยฯ ที่มุงมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่มีคุณภาพดวยการพัฒนาอยางตอเน่ือง และ

ปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่มุงผลิตบุคลากรวิชาชีพดานการดูแลสุขภาพ โดยบูรณาการองคความรูดานการแพทย

แผนไทยกับวิทยาศาสตรสุขภาพ เพ่ือแสวงหาความรูใหมอยางตอเน่ืองดวยกระบวนการวิจัย และนําไปใชใน

การปองกัน รักษา สงเสริม และฟนฟูสุขภาพแบบองครวม เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางย่ังยืน โดย

วิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกตตองมีการบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตรการแพทยรวมกับศาสตร

การแพทยแผนไทย การเรียนการสอนแบบ PBL จะทําใหเกิดการผสมผสานกันของแตละรายวิชา ทําใหเกิด

ความเช่ือมโยง ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย รูความสําคัญของแตละรายวิชา ทําใหจดจําไดนาน

ขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงความเปนจริงในการแกปญหา หรือการวินิจฉัยโรคของผูปวยน้ัน ไมมีวิชาใดวิชาเดียวที่

สามารถนําไปแกปญหาที่เกิดขึ้นได การเรียนการสอนแบบ PBL จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูแบบแผนการคิดอยาง

เปนระบบ การประยุกตเพ่ือแกปญหา การทํางานรวมกับผูอ่ืน การแสดงบทบาทของตนเองอยางเหมาะสมเมื่อ

อยูในกลุม รวมถึงการใชความรูจากประสบการณเดิม และคนควาความรูใหมเพ่ิมเติม 

 ปจจุบันมีผูกลาวถึงการสรางคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคโดยครูหรืออาจารยผูสอน ที่ตอง

สนใจวาทักษะสําคัญใดบางที่ผูเรียนตองมี จึงมีการกลาวถึงทักษะของศตวรรษที่ 21 และมีการเสนอแนวคิด

ตางๆ ที่สอดคลองกัน เชน 

 วิจารณ พานิช (วิจารณ พานิช, 2552 อางถึงใน อัญชลี ชยานุวัชร, 2554) ใหความหมายของ 21st 

Century Skills ดังน้ี 

1. ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 

2. ความสามารถในการสื่อสารขั้นสูงและทักษะทางสังคม (complex communication/social skills) 

3. ทักษะการแกปญหาที่ไมเคยเผชิญมากอน (non-routine problem solving skills) 

4. ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองและการพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ (self-

management/self-development) 

5. การคิดอยางเปนระบบ (systems thinking) 

 การเรียนรูของผูเรียนเนนการสรางความรูขึ้นภายในตนเอง บทบาทของครูหรืออาจารยผูสอนใน

ศตวรรษที่ 21 จึงตองเปลี่ยนแปลงไปดวย จากผูสอนเปนครูฝก หรือวิทยากรกระบวนการ (facilitator) ซึ่งทํา

หนาที่คลายกับผูจัดการเรียนรู (วิจารณ พานิช, 2556) ในการเรียนการสอนแบบ PBL อาจารยประจํากลุม จะ

เปนผูทําหนาที่แนะแนวทางแกผูเรียน กระตุนใหผูเรียนทําความเขาใจโจทยสถานการณไดอยางลึกซึ้ง รวมถึง

การทําใหผู เรียนทุกคนเกิดความกระตือรือรนและตระหนักในบทบาทของตนเองในแตละขั้นตอนของ

กระบวนการ PBL อาจารยประจํากลุมจึงเปนเพียงผูสังเกต ผูจัดการ และผูมีสวนรวมในการแกปญหาเพ่ือให



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP 1

Summary 

 Thai Traditional Medicine College is the institute which produces personnel of 

Applied Thai Traditional Medicine and Aesthetic Health and Spa. The course contains both 

theoretical and practical skills to foster learning within the higher education qualifications in 

five areas: ethics, knowledge, intellectual skills, interpersonal skills and responsibility 

numerical analysis skills, communication and information technologies, which is a key 

feature in the development of the desired graduate. Problem-based learning (PBL) is 

characterized by the problems of teaching that encourages students to search for 

knowledge to solve problems which based on the existing knowledge with new knowledge, 

teamwork and the knowledge gained from study apart from the classroom. PBL is an 

instructional model of teaching that can develop learning skills for students in several 

aspects. Thai Traditional Medicine College organizes PBL teaching in General Medicine for 

Applied Thai Traditional Medicine 1 by improving and developing appropriately with the 

context for college. The results of the classroom research in attitude of student to PBL and 

the development of learning skills by PBL are guideline for developing PBL in model of Thai 

Traditional Medicine College. This model can be expanded to other subjects and knowledge 

management processes to develop the appropriate teaching model.   

 

บทนํา 

 การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning: PBL) เปนลักษณะการเรียนที่ เนน

การบูรณาการความรู เดิมและความรู ใหม เพ่ือแกปญหาจากโจทยสถานการณที่กําหนดขึ้น  หลาย

สถาบันการศึกษาประสบความสําเร็จกับการใชการเรียนการสอนแบบ PBL ซึ่งมีการพัฒนาและปรับปรุง

รูปแบบเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของแตละหลักสูตร และสถาบันการศึกษา โดยมีหลักการที่คลายคลึงกัน ใน

ประเทศไทยเริ่มมีการนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL มาใชครั้งแรกในหลักสูตรแพทยศาสตร 

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป 2531 และตอมามีการนําไปประยุกตใชในหลักสูตรอ่ืนๆ 

ของสถาบันการศึกษาตางๆ ปจจุบันหลายสถาบันการศึกษาประสบความสําเร็จกับการใชการเรียนการสอน

แบบ PBL เชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ เปนตน  

 วิทยาลัยการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลิตบัณฑิตแพทยแผนไทย

ประยุกต และสุขภาพความงามและสปา มีความมุงหวังในการสรางบัณฑิตที่พึงประสงคออกไปสูสถาน

ประกอบการ การจัดการเรียนการสอนจึงมุงเนนการพัฒนาทักษะการเรียนรูทั้ง 5 ดาน คือ คุณธรรมจริยธรรม 

ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะที่ 6 คือ ทักษะการปฏิบัติ ตามปณิธานของ

วิทยาลัยฯ ที่มุงมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่มีคุณภาพดวยการพัฒนาอยางตอเน่ือง และ

ปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่มุงผลิตบุคลากรวิชาชีพดานการดูแลสุขภาพ โดยบูรณาการองคความรูดานการแพทย

แผนไทยกับวิทยาศาสตรสุขภาพ เพ่ือแสวงหาความรูใหมอยางตอเน่ืองดวยกระบวนการวิจัย และนําไปใชใน

การปองกัน รักษา สงเสริม และฟนฟูสุขภาพแบบองครวม เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางย่ังยืน โดย

วิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกตตองมีการบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตรการแพทยรวมกับศาสตร

การแพทยแผนไทย การเรียนการสอนแบบ PBL จะทําใหเกิดการผสมผสานกันของแตละรายวิชา ทําใหเกิด

ความเช่ือมโยง ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย รูความสําคัญของแตละรายวิชา ทําใหจดจําไดนาน

ขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงความเปนจริงในการแกปญหา หรือการวินิจฉัยโรคของผูปวยน้ัน ไมมีวิชาใดวิชาเดียวที่

สามารถนําไปแกปญหาที่เกิดขึ้นได การเรียนการสอนแบบ PBL จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูแบบแผนการคิดอยาง

เปนระบบ การประยุกตเพ่ือแกปญหา การทํางานรวมกับผูอ่ืน การแสดงบทบาทของตนเองอยางเหมาะสมเมื่อ

อยูในกลุม รวมถึงการใชความรูจากประสบการณเดิม และคนควาความรูใหมเพ่ิมเติม 

 ปจจุบันมีผูกลาวถึงการสรางคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคโดยครูหรืออาจารยผูสอน ที่ตอง

สนใจวาทักษะสําคัญใดบางที่ผูเรียนตองมี จึงมีการกลาวถึงทักษะของศตวรรษที่ 21 และมีการเสนอแนวคิด

ตางๆ ที่สอดคลองกัน เชน 

 วิจารณ พานิช (วิจารณ พานิช, 2552 อางถึงใน อัญชลี ชยานุวัชร, 2554) ใหความหมายของ 21st 

Century Skills ดังน้ี 

1. ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 

2. ความสามารถในการสื่อสารขั้นสูงและทักษะทางสังคม (complex communication/social skills) 

3. ทักษะการแกปญหาที่ไมเคยเผชิญมากอน (non-routine problem solving skills) 

4. ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองและการพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ (self-

management/self-development) 

5. การคิดอยางเปนระบบ (systems thinking) 

 การเรียนรูของผูเรียนเนนการสรางความรูขึ้นภายในตนเอง บทบาทของครูหรืออาจารยผูสอนใน

ศตวรรษที่ 21 จึงตองเปลี่ยนแปลงไปดวย จากผูสอนเปนครูฝก หรือวิทยากรกระบวนการ (facilitator) ซึ่งทํา

หนาที่คลายกับผูจัดการเรียนรู (วิจารณ พานิช, 2556) ในการเรียนการสอนแบบ PBL อาจารยประจํากลุม จะ

เปนผูทําหนาที่แนะแนวทางแกผูเรียน กระตุนใหผูเรียนทําความเขาใจโจทยสถานการณไดอยางลึกซึ้ง รวมถึง

การทําใหผู เรียนทุกคนเกิดความกระตือรือรนและตระหนักในบทบาทของตนเองในแตละขั้นตอนของ

กระบวนการ PBL อาจารยประจํากลุมจึงเปนเพียงผูสังเกต ผูจัดการ และผูมีสวนรวมในการแกปญหาเพ่ือให



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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กระบวนการกลุมดําเนินไปอยางราบรื่น อาจารยประจํากลุมจึงไมไดเปนผูถายทอดหรือสอนเน้ือหาแกผูเรียน

โดยตรง แตเปนผูเอ้ืออํานวย สนับสนุน จัดเตรียม ช่ืนชม และกระตุนใหผูเรียนคิดตอยอดและเช่ือมโยงเน้ือหา

ความรู เพ่ือใหผูเรียนทุกคนไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการอาน การคิด การสื่อสาร การเปนผูนํา การเปนสมาชิก

กลุมที่ดี การสืบคนขอมูลดวยตนเอง และการนําเสนอที่ถูกตองเหมาะสม ตามวัตถุประสงคการเรียนรูแบบใช

ปญหาเปนฐาน (เกียรติกําจร กุศล และ ฐิติพร ปานมา, 2554)  

 ขั้นตอนของ PBL ในแตละสถาบันอาจมีความแตกตางกันตามแนวคิด เชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มี

ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบ PBL 7 ขั้นตอน (เกียรติกําจร กุศล และ ฐิติพร ปานมา, 2554) ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 อธิบายคําศัพทที่ไมเขาใจ (Clarifying Unfamiliar Terms)  

 ขั้นตอนที่ 2 ระบุปญหา (Problem Definition) 

 ขั้นตอนที่ 3 ระดมสมอง (Brainstorm) 

 ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหปญหา (Analyzing the Problem) 

 ขั้นตอนที่ 5 สรางประเด็นความรู (Formulating Learning Issues) 

 ขั้นตอนที่ 6 คนควาหาความรูดวยตนเอง (Self-study) 

 ขั้นตอนที่ 7 รายงานตอกลุม (Reporting) 

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีขั้นตอนการเรียนการสอนแบบ PBL 9 ขั้นตอน (วัลลี 

สัตยาศัย, 2547) ดังน้ี  

 ขั้นตอนที่ 1 ทําความเขาใจกับศัพทหรือมโนทัศนของโจทยปญหา หรือสถานการณน้ัน 

 ขั้นตอนที่ 2 ระบุตัวปญหาจากสถานการณหรือโจทยปญหา 

 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหปญหาที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 

 ขั้นตอนที่ 4 ต้ังสมมุติฐาน 

 ขั้นตอนที่ 5 จัดเรียงลําดับความสําคัญของสมมุติฐาน 

 ขั้นตอนที่ 6 กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 

 ขั้นตอนที่ 7 แสวงหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง เพ่ือเรยีนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด ตามขั้นตอนที่ 6 

 ขั้นตอนที่ 8 รวบรวมความรูที่ไดมาใหมมาทดสอบรวมกันกับสมาชิกกลุม 

 ขั้นตอนที่ 9 สรุปการเรียนรูที่ไดมา และพิจารณาวาความรูที่ไดเหมาะสมและเพียงพอที่จะใชแกปญหา

ดังกลาวหรือไม พรอมทั้งสรุปเปนหลักการที่จะนําไปใชไดตอไป 

 ในสวนของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แบงกระบวนการ

และขั้นตอนการเรียนการสอน PBL ออกเปน 3 ระยะ 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

ระยะที่ 1 เปดโจทยปญหา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

  ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาทั้งกลุมรวมกันอานโจทย/สถานการณ ทําความเขาใจคําศัพท และ

แนวคิดใหมีความเขาใจที่ตรงกัน 

  ขั้นตอนที่ 2 ระบุปญหาของโจทย/สถานการณ 

  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหสาเหตุของปญหา ความเช่ือมโยงของปญหา 

  ขั้นตอนที่ 4 ต้ังสมมุติฐานที่เปนสาเหตุของปญหา จัดลําดับความสําคัญ 

  ขั้นตอนที่ 5 ต้ังวัตถุประสงคการเรียนรูเพ่ือนํามาใชในการแกปญหา (Formulate learning 

objectives)  

        ระยะที่ 2 คนควาหาความรู ประกอบดวย 1 ขั้นตอน คือ 

  ขั้นตอนที่ 6 รวมรวบขอมูลนอกกลุม โดยตางคนแยกยายกันศึกษาหาความรูจากแหลง

วิทยาการตางๆ ตามวัตถุประสงคการเรียนรูที่ต้ังไว (Collect additional information outside the group) 

        ระยะที่ 3 ปดโจทยปญหา 

  ขั้นตอนที่ 7 กลุมกลับมาพบกันใหม สังเคราะหขอมูลที่ไดมาเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน และสรุป

เปนหลักการสําหรับการนําไปใชตอไปในอนาคต (Synthesize and test the newly acquired and 

identify information generalization and principles derived from studying this problem) 

 การจัดการเรียนการสอน PBL ของวิทยาลัยฯ เริ่มตนในรายวิชาเวชศาสตรทั่วไปสําหรับแพทยแผน

ไทยประยุกต 1 ซึ่งมีเน้ือหาวิชาที่เกี่ยวของกับ สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา  พยาธิสรีรวิทยา ลักษณะ

ทางคลินิก และการวินิจฉัยโรคหรือภาวะผิดปกติที่พบบอยทางอายุรศาสตร  กุมารเวชศาสตร  จิตเวชศาสตร 

และตจวิทยาเพ่ือการเทียบโรคระหวางการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนปจจุบัน การติดตอสื่อสารกับ

แพทยแผนปจจุบัน และการสงตอผูปวย จากการที่วิทยาลัยฯ เล็งเห็นวาควรมีรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย จึงจัดโครงการโดยเชิญผูที่มีประสบการณและประสบ

ความสําเร็จดานการเรียนการสอนเปนผูใหความรู และถายทอดประสบการณแกบุคลากรสายวิชาการของ

วิทยาลัยฯ ถึงระบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย  1) กระบวนการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) การเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐาน (Project-based learning) 3) การจัดการศึกษา

เชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning: WIL) และ 4) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

(Problem-based learning : PBL) ซึ่งในแตละรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวมีความเหมาะสมกับรายวิชา

ที่แตกตางกัน การเรียนการสอนแบบ PBL เปนรูปแบบที่นาสนใจในการนํามาพัฒนาเปนรูปแบบการเรียนการ

สอนที่เพ่ิมพูนทักษะดานตางๆ แกนักศึกษา และเปนรูปแบบที่สามารถนํามาเริ่มทดลองใชไดโดยไมตองอาศัย

งบประมาณมากนัก จึงมีการจัดการเรียนการสอน PBL ขึ้น ใน 1 รายวิชานํารอง ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

นักศึกษาการแพทยแผนไทยประยุกตช้ันปที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

PBL ในรูปแบบของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย 2) พัฒนาทักษะการเรียนรูดานตางๆ ของนักศึกษา และ 3) 

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่ดีของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย กอนเริ่มการเรียนการสอนแบบ PBL ไดมีการทํา

วิจัยในช้ันเรียนเพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษาตอการเรียนการสอนแบบ PBL ทั้งกอนและหลังผานการเรียน 

เน่ืองจากเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ตางจากการเรียนการสอนแบบเดิม พบวานักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการ



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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กระบวนการกลุมดําเนินไปอยางราบรื่น อาจารยประจํากลุมจึงไมไดเปนผูถายทอดหรือสอนเน้ือหาแกผูเรียน

โดยตรง แตเปนผูเอ้ืออํานวย สนับสนุน จัดเตรียม ช่ืนชม และกระตุนใหผูเรียนคิดตอยอดและเช่ือมโยงเน้ือหา

ความรู เพ่ือใหผูเรียนทุกคนไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการอาน การคิด การสื่อสาร การเปนผูนํา การเปนสมาชิก

กลุมที่ดี การสืบคนขอมูลดวยตนเอง และการนําเสนอที่ถูกตองเหมาะสม ตามวัตถุประสงคการเรียนรูแบบใช

ปญหาเปนฐาน (เกียรติกําจร กุศล และ ฐิติพร ปานมา, 2554)  

 ขั้นตอนของ PBL ในแตละสถาบันอาจมีความแตกตางกันตามแนวคิด เชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มี

ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบ PBL 7 ขั้นตอน (เกียรติกําจร กุศล และ ฐิติพร ปานมา, 2554) ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 อธิบายคําศัพทที่ไมเขาใจ (Clarifying Unfamiliar Terms)  

 ขั้นตอนที่ 2 ระบุปญหา (Problem Definition) 

 ขั้นตอนที่ 3 ระดมสมอง (Brainstorm) 

 ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหปญหา (Analyzing the Problem) 

 ขั้นตอนที่ 5 สรางประเด็นความรู (Formulating Learning Issues) 

 ขั้นตอนที่ 6 คนควาหาความรูดวยตนเอง (Self-study) 

 ขั้นตอนที่ 7 รายงานตอกลุม (Reporting) 

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีขั้นตอนการเรียนการสอนแบบ PBL 9 ขั้นตอน (วัลลี 

สัตยาศัย, 2547) ดังน้ี  

 ขั้นตอนที่ 1 ทําความเขาใจกับศัพทหรือมโนทัศนของโจทยปญหา หรือสถานการณน้ัน 

 ขั้นตอนที่ 2 ระบุตัวปญหาจากสถานการณหรือโจทยปญหา 

 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหปญหาที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 

 ขั้นตอนที่ 4 ต้ังสมมุติฐาน 

 ขั้นตอนที่ 5 จัดเรียงลําดับความสําคัญของสมมุติฐาน 

 ขั้นตอนที่ 6 กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 

 ขั้นตอนที่ 7 แสวงหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง เพ่ือเรยีนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด ตามขั้นตอนที่ 6 

 ขั้นตอนที่ 8 รวบรวมความรูที่ไดมาใหมมาทดสอบรวมกันกับสมาชิกกลุม 

 ขั้นตอนที่ 9 สรุปการเรียนรูที่ไดมา และพิจารณาวาความรูที่ไดเหมาะสมและเพียงพอที่จะใชแกปญหา

ดังกลาวหรือไม พรอมทั้งสรุปเปนหลักการที่จะนําไปใชไดตอไป 

 ในสวนของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แบงกระบวนการ

และขั้นตอนการเรียนการสอน PBL ออกเปน 3 ระยะ 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

ระยะที่ 1 เปดโจทยปญหา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

  ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาทั้งกลุมรวมกันอานโจทย/สถานการณ ทําความเขาใจคําศัพท และ

แนวคิดใหมีความเขาใจที่ตรงกัน 

  ขั้นตอนที่ 2 ระบุปญหาของโจทย/สถานการณ 

  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหสาเหตุของปญหา ความเช่ือมโยงของปญหา 

  ขั้นตอนที่ 4 ต้ังสมมุติฐานที่เปนสาเหตุของปญหา จัดลําดับความสําคัญ 

  ขั้นตอนที่ 5 ต้ังวัตถุประสงคการเรียนรูเพ่ือนํามาใชในการแกปญหา (Formulate learning 

objectives)  

        ระยะที่ 2 คนควาหาความรู ประกอบดวย 1 ขั้นตอน คือ 

  ขั้นตอนที่ 6 รวมรวบขอมูลนอกกลุม โดยตางคนแยกยายกันศึกษาหาความรูจากแหลง

วิทยาการตางๆ ตามวัตถุประสงคการเรียนรูที่ต้ังไว (Collect additional information outside the group) 

        ระยะที่ 3 ปดโจทยปญหา 

  ขั้นตอนที่ 7 กลุมกลับมาพบกันใหม สังเคราะหขอมูลที่ไดมาเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน และสรุป

เปนหลักการสําหรับการนําไปใชตอไปในอนาคต (Synthesize and test the newly acquired and 

identify information generalization and principles derived from studying this problem) 

 การจัดการเรียนการสอน PBL ของวิทยาลัยฯ เริ่มตนในรายวิชาเวชศาสตรทั่วไปสําหรับแพทยแผน

ไทยประยุกต 1 ซึ่งมีเน้ือหาวิชาที่เกี่ยวของกับ สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา  พยาธิสรีรวิทยา ลักษณะ

ทางคลินิก และการวินิจฉัยโรคหรือภาวะผิดปกติที่พบบอยทางอายุรศาสตร  กุมารเวชศาสตร  จิตเวชศาสตร 

และตจวิทยาเพ่ือการเทียบโรคระหวางการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนปจจุบัน การติดตอสื่อสารกับ

แพทยแผนปจจุบัน และการสงตอผูปวย จากการที่วิทยาลัยฯ เล็งเห็นวาควรมีรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย จึงจัดโครงการโดยเชิญผูที่มีประสบการณและประสบ

ความสําเร็จดานการเรียนการสอนเปนผูใหความรู และถายทอดประสบการณแกบุคลากรสายวิชาการของ

วิทยาลัยฯ ถึงระบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย  1) กระบวนการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) การเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐาน (Project-based learning) 3) การจัดการศึกษา

เชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning: WIL) และ 4) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

(Problem-based learning : PBL) ซึ่งในแตละรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวมีความเหมาะสมกับรายวิชา

ที่แตกตางกัน การเรียนการสอนแบบ PBL เปนรูปแบบที่นาสนใจในการนํามาพัฒนาเปนรูปแบบการเรียนการ

สอนที่เพ่ิมพูนทักษะดานตางๆ แกนักศึกษา และเปนรูปแบบที่สามารถนํามาเริ่มทดลองใชไดโดยไมตองอาศัย

งบประมาณมากนัก จึงมีการจัดการเรียนการสอน PBL ขึ้น ใน 1 รายวิชานํารอง ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

นักศึกษาการแพทยแผนไทยประยุกตช้ันปที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

PBL ในรูปแบบของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย 2) พัฒนาทักษะการเรียนรูดานตางๆ ของนักศึกษา และ 3) 

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่ดีของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย กอนเริ่มการเรียนการสอนแบบ PBL ไดมีการทํา

วิจัยในช้ันเรียนเพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษาตอการเรียนการสอนแบบ PBL ทั้งกอนและหลังผานการเรียน 

เน่ืองจากเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ตางจากการเรียนการสอนแบบเดิม พบวานักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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เรียนการสอนแบบ PBL จึงมีการจัดการเรียนการสอนตอเน่ืองในรายวิชาเวชศาสตรทั่วไปสําหรับแพทยแผน

ไทยประยุกต 2 ในปการศึกษา 2/2557 ซึ่งมีเน้ือหารายวิชาเก่ียวของกับสาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา  

พยาธิสรีรวิทยา ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัยโรคหรือภาวะผิดปกติที่พบบอยทางศัลยศาสตร  

ศัลยศาสตรออรโธปดิกส  จักษุวิทยา  วิทยาโสต  นาสิก ลาริงซและนรีเวชวิทยา เพ่ือการเทียบโรคระหวาง

การแพทยแผนไทยและการแพทยแผนปจจุบัน  การติดตอสื่อสารกับแพทยแผนปจจุบัน และการสงตอผูปวย 

รวมถึงมีการถายทอดการจัดการเรียนการสอน PBL สูรายวิชาอาการวิทยาและโรควินิจฉัยสําหรับแพทยแผน

ไทยประยุกต ซึ่งมีเน้ือหาวิชาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของอาการวิทยา  ความสัมพันธระหวาง

อาการกับพยาธิวิทยา  พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยโรค และการตรวจรางกาย การใชอุปกรณ พ้ืนฐาน 

ความหมายและสาเหตุของอาการที่พบบอยหรือมีความสัมพันธทางการแพทยแผนปจจุบัน และทําการวิจัยใน

ช้ันเรียนโดยการศึกษาการประเมินทักษะการเรียนรูทั้ง 5 ดาน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทาง

ปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กอนและหลังผานการเรียนการสอนแบบ PBL ผลการศึกษาพบวานักศึกษามี

คะแนนทักษะดานตางๆ หลังการผานเรียนการสอนแบบ PBL เพ่ิมขึ้นทุกทักษะ จึงมีการพัฒนา และปรับปรุง

รายละเอียดตางๆ เพ่ิมเติม เพ่ือจัดการเรียนการสอนตอเน่ืองในรายวิชาของภาคการศึกษา 1/2558 และนํามา

จัดการความรูเพ่ือสรางองคความรู และเผยแพรการเรียนการสอน PBL ในรูปแบบของวิทยาลัยการแพทยแผน

ไทยตอไป 

 

วิธีดําเนินการ  

 การดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน PBL ในรูปแบบของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มดําเนินการโดยใชหลักการ PDCA เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและ

ปรับปรุงรูปแบบใหเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยอยางตอเน่ือง และใชกระบวนการจัดการความรู โดยมี

กิจกรรมการจัดการความรู ดังน้ี 

1. กําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองาน โดยฝายวิชาการและวิจัยจัดการประชุมระดม

สมองเพ่ือกําหนดประเด็นความรูที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย  

2. การเสาะหาความรูที่ตองการ โดยฝายวิชาการและวิจัย 

2.1 จัดโครงการสงเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษา และระบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ระยะที่ 2 โดยเชิญผูที่มีประสบการณและประสบความสําเร็จดานการเรียนการสอน

เปนผูใหความรู และถายทอดความรูแกบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการแพทยแผนไทย 

2.1.1 กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ 

2.1.2 การเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐาน (Project based learning) โดย อ.อุปการ จีระ

พันธุ 

2.1.3 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning: WIL) 

โดย อ.ดร.อลงกต ยะไวทย 

2.1.4 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based learning : PBL) โดย รศ.พญ.

วัลลี สัตยาสัย 

2.2 จัดการประชุมระดมสมองเพ่ือกําหนดประเด็นความรูที่เก่ียวของกับรูปแบบการเรียนการ

สอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย และกําหนดประเด็นความรู 

โดยสรุปประเด็นความรูที่สามารถเริ่มดําเนินการได คือการจัดการเรียนการสอนโดยใช

ปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

2.3 ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอน PBL ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3. การปรับปรุงความรูใหเหมาะตอการใชงาน 

3.1 เตรียมแผนจัดการเรียนการสอน PBL ระยะที่ 1 ในรายวิชาเวชศาสตรทั่วไปสําหรับแพทย

แผนไทยประยุกต 1 ปการศึกษา 1/2557 

3.1.1 จัดเตรียมโจทยสถานการณ PBL โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํากรณี/โจทย

สถานการณ PBL 

3.1.2 จัดอาจารยประจํากลุมนักศึกษา โดยจัดกลุมนักศึกษา PBL และอาจารยประจํากลุม 

PBL กลุมละ 1 คนตอนักศึกษา 7 – 8 คน  

3.1.3 เตรียมหองสําหรับจัดการเรียนการสอน PBL 1 หอง ตอ 1 กลุม 

3.2 จัดทําแบบประเมินแบบประเมินพฤติกรรมกลุมยอย PBL และแบบประเมินทักษะของ

นักศึกษารายบุคคลในกระบวนการกลุมยอย เพ่ือใชเปนเกณฑการประเมินนักศึกษาสําหรับ

อาจารยประจํากลุม 

3.3 จัดทําแบบประเมินเจตคติของนักศึกษาตอการเรียนการสอนแบบ PBL เพ่ือทําวิจัยในช้ัน

เรียนศึกษาเจตคติของนักศึกษากอนและหลังการใชเรียนการสอนแบบ PBL  

4. การประยุกตความรูไปใชในงาน 

4.1 จัดการเรียนการสอน PBL ระยะที่ 1 ในรายวิชาเวชศาสตรทั่วไปสําหรับแพทยแผนไทย

ประยุกต 1 ปการศึกษา 1/2557 

4.1.1 ประเมินผลเจตคติของนักศึกษาตอการเรียนการสอน PBL พบวานักศึกษามีเจตคติที่

ดีตอการเรียนการสอน PBL ทั้ งกอนและหลังเรียน  โดยคะแนนเฉลี่ ยจาก

แบบสอบถามกอนเรียนได 3.41 คะแนน และหลังเรียนได 3.95 คะแนน 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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เรียนการสอนแบบ PBL จึงมีการจัดการเรียนการสอนตอเน่ืองในรายวิชาเวชศาสตรทั่วไปสําหรับแพทยแผน

ไทยประยุกต 2 ในปการศึกษา 2/2557 ซึ่งมีเน้ือหารายวิชาเก่ียวของกับสาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา  

พยาธิสรีรวิทยา ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัยโรคหรือภาวะผิดปกติที่พบบอยทางศัลยศาสตร  

ศัลยศาสตรออรโธปดิกส  จักษุวิทยา  วิทยาโสต  นาสิก ลาริงซและนรีเวชวิทยา เพ่ือการเทียบโรคระหวาง

การแพทยแผนไทยและการแพทยแผนปจจุบัน  การติดตอสื่อสารกับแพทยแผนปจจุบัน และการสงตอผูปวย 

รวมถึงมีการถายทอดการจัดการเรียนการสอน PBL สูรายวิชาอาการวิทยาและโรควินิจฉัยสําหรับแพทยแผน

ไทยประยุกต ซึ่งมีเน้ือหาวิชาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของอาการวิทยา  ความสัมพันธระหวาง

อาการกับพยาธิวิทยา  พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยโรค และการตรวจรางกาย การใชอุปกรณ พ้ืนฐาน 

ความหมายและสาเหตุของอาการที่พบบอยหรือมีความสัมพันธทางการแพทยแผนปจจุบัน และทําการวิจัยใน

ช้ันเรียนโดยการศึกษาการประเมินทักษะการเรียนรูทั้ง 5 ดาน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทาง

ปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กอนและหลังผานการเรียนการสอนแบบ PBL ผลการศึกษาพบวานักศึกษามี

คะแนนทักษะดานตางๆ หลังการผานเรียนการสอนแบบ PBL เพ่ิมขึ้นทุกทักษะ จึงมีการพัฒนา และปรับปรุง

รายละเอียดตางๆ เพ่ิมเติม เพ่ือจัดการเรียนการสอนตอเน่ืองในรายวิชาของภาคการศึกษา 1/2558 และนํามา

จัดการความรูเพ่ือสรางองคความรู และเผยแพรการเรียนการสอน PBL ในรูปแบบของวิทยาลัยการแพทยแผน

ไทยตอไป 

 

วิธีดําเนินการ  

 การดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน PBL ในรูปแบบของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มดําเนินการโดยใชหลักการ PDCA เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและ

ปรับปรุงรูปแบบใหเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยอยางตอเน่ือง และใชกระบวนการจัดการความรู โดยมี

กิจกรรมการจัดการความรู ดังน้ี 

1. กําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองาน โดยฝายวิชาการและวิจัยจัดการประชุมระดม

สมองเพ่ือกําหนดประเด็นความรูที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย  

2. การเสาะหาความรูที่ตองการ โดยฝายวิชาการและวิจัย 

2.1 จัดโครงการสงเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษา และระบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ระยะที่ 2 โดยเชิญผูที่มีประสบการณและประสบความสําเร็จดานการเรียนการสอน

เปนผูใหความรู และถายทอดความรูแกบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการแพทยแผนไทย 

2.1.1 กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ 

2.1.2 การเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐาน (Project based learning) โดย อ.อุปการ จีระ

พันธุ 

2.1.3 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning: WIL) 

โดย อ.ดร.อลงกต ยะไวทย 

2.1.4 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based learning : PBL) โดย รศ.พญ.

วัลลี สัตยาสัย 

2.2 จัดการประชุมระดมสมองเพ่ือกําหนดประเด็นความรูที่เก่ียวของกับรูปแบบการเรียนการ

สอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย และกําหนดประเด็นความรู 

โดยสรุปประเด็นความรูที่สามารถเริ่มดําเนินการได คือการจัดการเรียนการสอนโดยใช

ปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

2.3 ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอน PBL ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3. การปรับปรุงความรูใหเหมาะตอการใชงาน 

3.1 เตรียมแผนจัดการเรียนการสอน PBL ระยะที่ 1 ในรายวิชาเวชศาสตรทั่วไปสําหรับแพทย

แผนไทยประยุกต 1 ปการศึกษา 1/2557 

3.1.1 จัดเตรียมโจทยสถานการณ PBL โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํากรณี/โจทย

สถานการณ PBL 

3.1.2 จัดอาจารยประจํากลุมนักศึกษา โดยจัดกลุมนักศึกษา PBL และอาจารยประจํากลุม 

PBL กลุมละ 1 คนตอนักศึกษา 7 – 8 คน  

3.1.3 เตรียมหองสําหรับจัดการเรียนการสอน PBL 1 หอง ตอ 1 กลุม 

3.2 จัดทําแบบประเมินแบบประเมินพฤติกรรมกลุมยอย PBL และแบบประเมินทักษะของ

นักศึกษารายบุคคลในกระบวนการกลุมยอย เพ่ือใชเปนเกณฑการประเมินนักศึกษาสําหรับ

อาจารยประจํากลุม 

3.3 จัดทําแบบประเมินเจตคติของนักศึกษาตอการเรียนการสอนแบบ PBL เพ่ือทําวิจัยในช้ัน

เรียนศึกษาเจตคติของนักศึกษากอนและหลังการใชเรียนการสอนแบบ PBL  

4. การประยุกตความรูไปใชในงาน 

4.1 จัดการเรียนการสอน PBL ระยะที่ 1 ในรายวิชาเวชศาสตรทั่วไปสําหรับแพทยแผนไทย

ประยุกต 1 ปการศึกษา 1/2557 

4.1.1 ประเมินผลเจตคติของนักศึกษาตอการเรียนการสอน PBL พบวานักศึกษามีเจตคติที่

ดีตอการเรียนการสอน PBL ทั้ งกอนและหลังเรียน  โดยคะแนนเฉลี่ ยจาก

แบบสอบถามกอนเรียนได 3.41 คะแนน และหลังเรียนได 3.95 คะแนน 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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4.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชารวบรวมคะแนนประเมินพฤติกรรมกลุมยอย PBL และ

แบบประเมินทักษะของนักศึกษารายบุคคลในกระบวนการกลุมยอย เพ่ือคิดเปน

คะแนน 25% ของคะแนนการประเมินทักษะการเรียนรูทั้ง 6 ดาน ใชในการตัดเกรด 

นักศึกษาไดคะแนนประเมินพฤติกรรมกลุมยอย PBL และประเมินทักษะของ

นักศึกษารายบุคคลในกระบวนการกลุมยอยอยูในชวง 17 – 22 คะแนน 

4.2 จัดการเรียนการสอน PBL ระยะที่ 2 ในรายวิชาเวชศาสตรทั่วไปสําหรับแพทยแผนไทย

ประยุกต 2 ปการศึกษา 2/2557 

4.3 ถายทอดแนวทางการจัดการเรียนการสอน PBL และจัดการเรียนการสอน PBL ในรายวิชา

อาการวิทยา ปการศึกษา 2/2557 

4.4 จัดทําแบบประเมินทักษะการเรียนรูโดยใช PBL เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ

นักศึกษาทั้ง 5 ดาน โดยการประเมินกอนการเรียน และหลังจากผานการเรียนโดยใช PBL 

4.4.1 ประมวลผลคะแนนการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาทั้งกอน และหลังการ

เรียนการสอนโดยใช PBL พบวาการเรียนแบบ PBL สามารถเพ่ิมทักษะการเรียนรูทั้ง 

5 ดานของนักศึกษา ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เพ่ิมขึ้นจากกอนเรียน PBL คะแนน

ประเมินเทากับ 3.42 – 3.92 คะแนน และคะแนนประเมินเฉลี่ยหลังการเรียนโดยใช 

PBL อยูในระดับดีทุกทักษะ เทากับ 4.08 – 4.47 คะแนน  

4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการเรียนการสอนแบบ PBL กับผูที่ประสบความสําเร็จในการ

ใช PBL โดยฝายวิชาการและวิจัยจัดโครงการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการเรียนการสอน PBL 

ผานโครงการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

รวมกับ รศ.ศิริเพ็ญ ตออุดม และ อ.ดร.นพ. พลวัฒน ต่ิงเพชร อาจารยประจําคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งประสบความสําเร็จในการใชการเรียนการสอน 

PBL 

4.6 จัดการเรียนการสอน PBL ตอเน่ืองในรายวิชาเวชศาสตรทั่วไปสําหรับแพทยแผนไทย

ประยุกต 1 ปการศึกษา 1/2558 โดยมีการปรับปรุง และเพ่ิมเติมแบบประเมินสําหรับการ

เรียนการสอนใหครบถวนย่ิงขึ้น 

5. การสกัดองคความรูเปนลายลักษณอักษร และเผยแพร 

5.1 จัดทําคูมือโจทยสถานการณ PBL สําหรับอาจารยประจํากลุม โดยมีเน้ือหาครอบคลุมตาม

วัตถุประสงคการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางใหแกอาจารยประจํากลุม 

5.2 จัดทําแบบประเมินโจทยสถานการณ PBL สําหรับนักศึกษา เพ่ือประเมินลักษณะของโจทย

สถานการณ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือสรางโจทยสถานการณที่เหมาะสมตอไป 

5.3 จัดทําแบบประเมินอาจารยประจํากลุม PBL เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงบทบาทของ

อาจารยประจํากลุม 

5.4 จัดทําขอสอบกอน และหลังการเรียน PBL ในแตละโจทยสถานการณ เพ่ือประเมินความรู

ความเขาใจตามวัตถุประสงคการเรียนรูในแตละโจทยสถานการณของนักศึกษา 

5.5 เผยแพรรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน PBL บน website วิทยาลัย

การแพทยแผนไทย 

6. การพัฒนาองคความรูจนเกิดเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี 

6.1 จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการเรียนการสอน PBL รูปแบบของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย 

 

ผลการดําเนินการ        

 ระยะที่ 1 ไดแนวทางการจัดการเรียนการสอน PBL ตามขั้นตอน ดังน้ี 

1) การสรางโจทยสถานการณ 

2) จัดกลุมนักศึกษาและอาจารยประจํากลุม PBL กลุมละ 1 คนตอนักศึกษา 7 – 8 คน 

3) เตรียมหองสําหรับจัดการเรียนการสอน PBL 1 หอง ตอ 1 กลุม 

4) จัดทําแบบประเมินพฤติกรรมกลุมยอย PBL และแบบประเมินทักษะของนักศึกษารายบุคคลใน

กระบวนการกลุมยอย เพ่ือใชเปนเกณฑการประเมินนักศึกษาสําหรับอาจารยประจํากลุม โดยคิด

คะแนนสําหรับการเรียนการสอน PBL รอยละ 25 ของคะแนนทั้งหมด 

 ระยะที่ 2 จากการรวบรวมผลการประเมินเจตคติ การประเมินทักษะการเรียนรู และการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับผูที่ประสบความสําเร็จในการใช PBL และไดนํามาปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอน PBL 

จากระยะที่ 1 ไดขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1) การสรางโจทยสถานการณ 

2) จัดกลุมนักศึกษาและอาจารยประจํากลุม PBL กลุมละ 1 คนตอนักศึกษา 7 – 10 คน 

3) เตรียมหองสําหรับจัดการเรียนการสอน PBL 1 หอง ตอ 1 กลุม 

4) ปรับปรุงแบบประเมินพฤติกรรมกลุมยอย PBL และแบบประเมินทักษะของนักศึกษารายบุคคลใน

กระบวนการกลุมยอย เพ่ือใชเปนเกณฑการประเมินนักศึกษาสําหรับอาจารยประจํากลุม โดยคิด

คะแนนสําหรับการเรียนการสอน PBL รอยละ 25 ของคะแนนทั้งหมด โดยใหคะแนนสําหรับทักษะ

ดานตางๆ ทั้ง 5 ดาน 

5) จัดทําคูมือโจทยสถานการณ PBL สําหรับอาจารยประจํากลุม 

6) จัดทําแบบประเมินโจทยสถานการณ PBL สําหรับนักศึกษา 

7) จัดทําแบบประเมินอาจารยประจํากลุม PBL สําหรับนักศึกษา 

8) จัดทําขอสอบกอน และหลังการเรียน PBL ในแตละโจทยสถานการณ 
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4.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชารวบรวมคะแนนประเมินพฤติกรรมกลุมยอย PBL และ

แบบประเมินทักษะของนักศึกษารายบุคคลในกระบวนการกลุมยอย เพ่ือคิดเปน

คะแนน 25% ของคะแนนการประเมินทักษะการเรียนรูทั้ง 6 ดาน ใชในการตัดเกรด 

นักศึกษาไดคะแนนประเมินพฤติกรรมกลุมยอย PBL และประเมินทักษะของ

นักศึกษารายบุคคลในกระบวนการกลุมยอยอยูในชวง 17 – 22 คะแนน 

4.2 จัดการเรียนการสอน PBL ระยะที่ 2 ในรายวิชาเวชศาสตรทั่วไปสําหรับแพทยแผนไทย

ประยุกต 2 ปการศึกษา 2/2557 

4.3 ถายทอดแนวทางการจัดการเรียนการสอน PBL และจัดการเรียนการสอน PBL ในรายวิชา

อาการวิทยา ปการศึกษา 2/2557 

4.4 จัดทําแบบประเมินทักษะการเรียนรูโดยใช PBL เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ

นักศึกษาทั้ง 5 ดาน โดยการประเมินกอนการเรียน และหลังจากผานการเรียนโดยใช PBL 

4.4.1 ประมวลผลคะแนนการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาทั้งกอน และหลังการ

เรียนการสอนโดยใช PBL พบวาการเรียนแบบ PBL สามารถเพ่ิมทักษะการเรียนรูทั้ง 

5 ดานของนักศึกษา ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เพ่ิมขึ้นจากกอนเรียน PBL คะแนน

ประเมินเทากับ 3.42 – 3.92 คะแนน และคะแนนประเมินเฉลี่ยหลังการเรียนโดยใช 

PBL อยูในระดับดีทุกทักษะ เทากับ 4.08 – 4.47 คะแนน  

4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการเรียนการสอนแบบ PBL กับผูที่ประสบความสําเร็จในการ

ใช PBL โดยฝายวิชาการและวิจัยจัดโครงการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการเรียนการสอน PBL 

ผานโครงการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

รวมกับ รศ.ศิริเพ็ญ ตออุดม และ อ.ดร.นพ. พลวัฒน ต่ิงเพชร อาจารยประจําคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งประสบความสําเร็จในการใชการเรียนการสอน 

PBL 

4.6 จัดการเรียนการสอน PBL ตอเน่ืองในรายวิชาเวชศาสตรทั่วไปสําหรับแพทยแผนไทย

ประยุกต 1 ปการศึกษา 1/2558 โดยมีการปรับปรุง และเพ่ิมเติมแบบประเมินสําหรับการ

เรียนการสอนใหครบถวนย่ิงขึ้น 

5. การสกัดองคความรูเปนลายลักษณอักษร และเผยแพร 

5.1 จัดทําคูมือโจทยสถานการณ PBL สําหรับอาจารยประจํากลุม โดยมีเน้ือหาครอบคลุมตาม

วัตถุประสงคการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางใหแกอาจารยประจํากลุม 

5.2 จัดทําแบบประเมินโจทยสถานการณ PBL สําหรับนักศึกษา เพ่ือประเมินลักษณะของโจทย

สถานการณ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือสรางโจทยสถานการณที่เหมาะสมตอไป 

5.3 จัดทําแบบประเมินอาจารยประจํากลุม PBL เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงบทบาทของ

อาจารยประจํากลุม 

5.4 จัดทําขอสอบกอน และหลังการเรียน PBL ในแตละโจทยสถานการณ เพ่ือประเมินความรู

ความเขาใจตามวัตถุประสงคการเรียนรูในแตละโจทยสถานการณของนักศึกษา 

5.5 เผยแพรรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน PBL บน website วิทยาลัย

การแพทยแผนไทย 

6. การพัฒนาองคความรูจนเกิดเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี 

6.1 จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการเรียนการสอน PBL รูปแบบของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย 

 

ผลการดําเนินการ        

 ระยะที่ 1 ไดแนวทางการจัดการเรียนการสอน PBL ตามขั้นตอน ดังน้ี 

1) การสรางโจทยสถานการณ 

2) จัดกลุมนักศึกษาและอาจารยประจํากลุม PBL กลุมละ 1 คนตอนักศึกษา 7 – 8 คน 

3) เตรียมหองสําหรับจัดการเรียนการสอน PBL 1 หอง ตอ 1 กลุม 

4) จัดทําแบบประเมินพฤติกรรมกลุมยอย PBL และแบบประเมินทักษะของนักศึกษารายบุคคลใน

กระบวนการกลุมยอย เพ่ือใชเปนเกณฑการประเมินนักศึกษาสําหรับอาจารยประจํากลุม โดยคิด

คะแนนสําหรับการเรียนการสอน PBL รอยละ 25 ของคะแนนทั้งหมด 

 ระยะที่ 2 จากการรวบรวมผลการประเมินเจตคติ การประเมินทักษะการเรียนรู และการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับผูที่ประสบความสําเร็จในการใช PBL และไดนํามาปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอน PBL 

จากระยะที่ 1 ไดขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1) การสรางโจทยสถานการณ 

2) จัดกลุมนักศึกษาและอาจารยประจํากลุม PBL กลุมละ 1 คนตอนักศึกษา 7 – 10 คน 

3) เตรียมหองสําหรับจัดการเรียนการสอน PBL 1 หอง ตอ 1 กลุม 

4) ปรับปรุงแบบประเมินพฤติกรรมกลุมยอย PBL และแบบประเมินทักษะของนักศึกษารายบุคคลใน

กระบวนการกลุมยอย เพ่ือใชเปนเกณฑการประเมินนักศึกษาสําหรับอาจารยประจํากลุม โดยคิด

คะแนนสําหรับการเรียนการสอน PBL รอยละ 25 ของคะแนนทั้งหมด โดยใหคะแนนสําหรับทักษะ

ดานตางๆ ทั้ง 5 ดาน 

5) จัดทําคูมือโจทยสถานการณ PBL สําหรับอาจารยประจํากลุม 

6) จัดทําแบบประเมินโจทยสถานการณ PBL สําหรับนักศึกษา 

7) จัดทําแบบประเมินอาจารยประจํากลุม PBL สําหรับนักศึกษา 

8) จัดทําขอสอบกอน และหลังการเรียน PBL ในแตละโจทยสถานการณ 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

126

CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

9) ประเมินการพัฒนาทักษะการเรียนรูทั้ง 5 ดานของนักศึกษา กอนการเรียน และหลังผานการเรียนการ

สอน PBL 

 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จ 

 การดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ที่เหมาะสมตามบริบทของหลักสูตร และวิทยาลัย

การแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาศัยระยะเวลาการดําเนินการ การพัฒนา และ

การปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA และการจัดการความรู ปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนาการ

เรียนการสอน PBL ในรูปแบบของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย ไดแก 

1. การสนับสนุนของผูบริหาร ผานการจัดโครงการใหความรูแกบุคลากรดานรูปแบบตางๆ ของการเรียน

การสอนที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของนักศึกษา ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนแบบ PBL  

2. เจตคติที่ ดีของอาจารยตอการเรียนการสอนแบบ PBL ที่เช่ือวารูปแบบการเรียนการสอน PBL 

สามารถพัฒนาทักษะของนักศึกษาแพทยแผนไทยประยุกตได 

3. เจตคติที่ดีของนักศึกษาตอการเรียนการสอนแบบ PBL จากการประเมินเจตคติกอนเรียนและหลังผาน

การเรียนการสอนแบบ PBL  

4. ปจจัยสนับสนุนที่เอ้ือตอการเรียนการสอนแบบ PBL ไดแก หองเรียน และอุปกรณตางๆ  

 

 

ปญหา และอุปสรรค 

 การดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ของวิทยาลัยฯ พบปญหาและอุปสรรคในชวงเริ่มตน

ของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ ดังน้ี 

1. การบริหารจัดการสถานที่ เชน หองเรียน และอุปกรณตางๆ ในชวงเริ่มตนใชการเรียนการสอนแบบ 

PBL 

2. ทรัพยากรสําหรับการคนควาไมเพียงพอสําหรับนักศึกษา 

3. เจตคติของนักศึกษาที่ไมชอบการเรียนการสอนแบบ PBL 

4. เจตคติของอาจารยที่ไมเขาใจรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL  

5. อาจารยประจํากลุมไมเขาใจบทบาทของอาจารยประจํากลุม PBL 

 

แนวทางแกไข 

1. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณกอนเริ่มการเรียนการสอนแบบ PBL และการจัดตารางสอนรายวิชาที่ใช

การเรียนการสอนแบบ PBL ในคนละชวงเวลา 

2. จัดซื้อทรัพยากรสําหรับคนควาใหเพียงพอสําหรับนักศึกษา 

3. อธิบายรูปแบบ และขั้นตอนการเรียนการสอนแบบ PBL ใหแกนักศึกษา และใหอาจารยประจํากลุม 

PBL กระตุนใหนักศึกษามีสวนรวมกับกลุม 

4. จัดประชุมอาจารยประจํากลุมเพ่ือทําความเขาใจถึงโจทยสถานการณ และบทบาทของอาจารยประจํา

กลุม PBL ทุกครั้ง และรับฟงความคิดเห็นของอาจารยประจํากลุม PBL หลังจากปดโจทยสถานการณ 

PBL 

 

บทสรุป 

 การเรียนการสอนแบบ PBL เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใชในหลายสถาบันการศึกษา และประสบ

ความสําเร็จเปนอยางดี อยางไรก็ตามรูปแบบที่ใชอาจแตกตางกันไปตามบริบทของแตละสถาบัน วิทยาลัย

การแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

แบบ PBL ที่เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยฯ นักศึกษา อาจารย และสถานที่ โดยการปรับปรุง พัฒนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมีประสบการณ และประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนในรูปแบบ PBL การ

ประเมินเจตคติของนักศึกษากอนเรียนและหลังผานการเรียนการสอนแบบ PBL ทําใหไดขอมูลซึ่งทําใหทราบ

วาสามารถใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL กับนักศึกษาไดเน่ืองจากนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอรูปแบบการ

เรียนการสอน รวมถึงการประเมินทักษะการเรียนรูทั้ง 5 ดานของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาหลังจากผานการ

เรียนการสอนแบบ PBL ทําใหทราบวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู

ของนักศึกษาไดทุกดาน การประเมินโจทยสถานการณ อาจารยประจํากลุม ทําใหทราบถึงความยากงาย และ

ความเหมาะสมของโจทยสถานการณ นํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงโจทยสถานการณในภาคการศึกษา

ตอไป รวมถึงการพัฒนาบทบาทของอาจารยประจํากลุมที่ดีอีกดวย นอกจากน้ันการสรางคูมือสําหรับอาจารย

ประจํากลุมจะทําใหอาจารยประจํากลุมมีแนวทางในการดูแลและจัดการกลุม PBL และเพ่ิมเติมความเขาใจ

เน้ือหาการเรียนรูใหแกอาจารย การประเมินความรูของนักศึกษากอนเริ่มวิเคราะหโจทยสถานการณโดยการทํา

ขอสอบกอนเรียน และประเมินความรูของนักศึกษาหลังปดโจทยสถานการณทําใหทราบวานักศึกษาแตละคน

บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูหรือไมอยางไร ดังน้ันการเรียนการสอน PBL รูปแบบของวิทยาลัยฯ จะมีการ

ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนตางๆ ดังกลาวใหมีความเหมาะสม และทันตอ

สถานการณปจจุบันตลอดเวลา 

 จากบทสรุปดังกลาวจึงเกิดการพัฒนาองคความรูเกิดเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี

สําหรับการเรียนการสอน PBL รูปแบบของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย ดังตอน้ี 
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9) ประเมินการพัฒนาทักษะการเรียนรูทั้ง 5 ดานของนักศึกษา กอนการเรียน และหลังผานการเรียนการ

สอน PBL 

 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จ 

 การดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ที่เหมาะสมตามบริบทของหลักสูตร และวิทยาลัย

การแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาศัยระยะเวลาการดําเนินการ การพัฒนา และ

การปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA และการจัดการความรู ปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนาการ

เรียนการสอน PBL ในรูปแบบของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย ไดแก 

1. การสนับสนุนของผูบริหาร ผานการจัดโครงการใหความรูแกบุคลากรดานรูปแบบตางๆ ของการเรียน

การสอนที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของนักศึกษา ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนแบบ PBL  

2. เจตคติที่ ดีของอาจารยตอการเรียนการสอนแบบ PBL ที่เช่ือวารูปแบบการเรียนการสอน PBL 

สามารถพัฒนาทักษะของนักศึกษาแพทยแผนไทยประยุกตได 

3. เจตคติที่ดีของนักศึกษาตอการเรียนการสอนแบบ PBL จากการประเมินเจตคติกอนเรียนและหลังผาน

การเรียนการสอนแบบ PBL  

4. ปจจัยสนับสนุนที่เอ้ือตอการเรียนการสอนแบบ PBL ไดแก หองเรียน และอุปกรณตางๆ  

 

 

ปญหา และอุปสรรค 

 การดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ของวิทยาลัยฯ พบปญหาและอุปสรรคในชวงเริ่มตน

ของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ ดังน้ี 

1. การบริหารจัดการสถานที่ เชน หองเรียน และอุปกรณตางๆ ในชวงเริ่มตนใชการเรียนการสอนแบบ 

PBL 

2. ทรัพยากรสําหรับการคนควาไมเพียงพอสําหรับนักศึกษา 

3. เจตคติของนักศึกษาที่ไมชอบการเรียนการสอนแบบ PBL 

4. เจตคติของอาจารยที่ไมเขาใจรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL  

5. อาจารยประจํากลุมไมเขาใจบทบาทของอาจารยประจํากลุม PBL 

 

แนวทางแกไข 

1. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณกอนเริ่มการเรียนการสอนแบบ PBL และการจัดตารางสอนรายวิชาที่ใช

การเรียนการสอนแบบ PBL ในคนละชวงเวลา 

2. จัดซื้อทรัพยากรสําหรับคนควาใหเพียงพอสําหรับนักศึกษา 

3. อธิบายรูปแบบ และขั้นตอนการเรียนการสอนแบบ PBL ใหแกนักศึกษา และใหอาจารยประจํากลุม 

PBL กระตุนใหนักศึกษามีสวนรวมกับกลุม 

4. จัดประชุมอาจารยประจํากลุมเพ่ือทําความเขาใจถึงโจทยสถานการณ และบทบาทของอาจารยประจํา

กลุม PBL ทุกครั้ง และรับฟงความคิดเห็นของอาจารยประจํากลุม PBL หลังจากปดโจทยสถานการณ 

PBL 

 

บทสรุป 

 การเรียนการสอนแบบ PBL เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใชในหลายสถาบันการศึกษา และประสบ

ความสําเร็จเปนอยางดี อยางไรก็ตามรูปแบบที่ใชอาจแตกตางกันไปตามบริบทของแตละสถาบัน วิทยาลัย

การแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

แบบ PBL ที่เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยฯ นักศึกษา อาจารย และสถานที่ โดยการปรับปรุง พัฒนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมีประสบการณ และประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนในรูปแบบ PBL การ

ประเมินเจตคติของนักศึกษากอนเรียนและหลังผานการเรียนการสอนแบบ PBL ทําใหไดขอมูลซึ่งทําใหทราบ

วาสามารถใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL กับนักศึกษาไดเน่ืองจากนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอรูปแบบการ

เรียนการสอน รวมถึงการประเมินทักษะการเรียนรูทั้ง 5 ดานของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาหลังจากผานการ

เรียนการสอนแบบ PBL ทําใหทราบวารูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู

ของนักศึกษาไดทุกดาน การประเมินโจทยสถานการณ อาจารยประจํากลุม ทําใหทราบถึงความยากงาย และ

ความเหมาะสมของโจทยสถานการณ นํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงโจทยสถานการณในภาคการศึกษา

ตอไป รวมถึงการพัฒนาบทบาทของอาจารยประจํากลุมที่ดีอีกดวย นอกจากน้ันการสรางคูมือสําหรับอาจารย

ประจํากลุมจะทําใหอาจารยประจํากลุมมีแนวทางในการดูแลและจัดการกลุม PBL และเพ่ิมเติมความเขาใจ

เน้ือหาการเรียนรูใหแกอาจารย การประเมินความรูของนักศึกษากอนเริ่มวิเคราะหโจทยสถานการณโดยการทํา

ขอสอบกอนเรียน และประเมินความรูของนักศึกษาหลังปดโจทยสถานการณทําใหทราบวานักศึกษาแตละคน

บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูหรือไมอยางไร ดังน้ันการเรียนการสอน PBL รูปแบบของวิทยาลัยฯ จะมีการ

ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนตางๆ ดังกลาวใหมีความเหมาะสม และทันตอ

สถานการณปจจุบันตลอดเวลา 

 จากบทสรุปดังกลาวจึงเกิดการพัฒนาองคความรูเกิดเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี

สําหรับการเรียนการสอน PBL รูปแบบของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย ดังตอน้ี 
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1. ขั้นตอนการเตรียม PBL 

1.1 การสรางโจทยสถานการณ 

- กําหนดเนื้อหาหลัก 

- กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 

- จัดทําคูมืออาจารยประจํากลุมท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคการเรียนรู 

- จัดกลุมนักศึกษา กลุมละ 7 – 10 คน 

- จัดอาจารยประจํากลุม 

 

 2. การสรางแบบประเมิน 

- แบบประเมินพฤติกรรมกลุมยอย 

- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

- แบบทดสอบกอนและหลังเรียน PBL 

- แบบประเมินอาจารยประจํากลุม 

- แบบประเมินโจทยสถานการณ 

3. การดําเนินการ PBL 

ระยะที่ 1 เปดโจทยสถานการณ 

- ขั้นตอนที่ 1 นิยามคําศัพท 

- ขั้นตอนที่ 2 ระบุปญหาจากโจทยสถานการณ 

- ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหสาเหตุของปญหา ความเชื่อมโยงของปญหา 

- ขั้นตอนที่ 4 ตั้งสมมุติฐานท่ีเปนสาเหตุของปญหา จัดลําดับความสําคัญ 

- ขั้นตอนที่ 5 ตั้งวัตถุประสงคการเรียนรูเพ่ือนํามาใชในการแกปญหา และเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติม 

ระยะที่ 2 ศึกษาหาความรู 

- ขั้นตอนที่ 6 รวมรวบขอมูลนอกกลุม โดยตางคนแยกยายกันศึกษาหาความรูจากแหลงวิทยาการ

ตางๆ ตามวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีตั้งไว 

ระยะที่ 3 ปดโจทยสถานการณ 

- ขั้นตอนที่ 7 กลุมกลับมาพบกันใหม สังเคราะหขอมูลท่ีไดมาเพ่ือพิสูจนสมมติฐาน และสรุปเปน

หลักการสําหรับการนําไปใชตอไปในอนาคต 

4. สรุปการเรียนรู PBL ในรายวิชา  

- การประเมินพฤติกรรมกลุมยอย และรายบุคคลของนักศึกษา 

- ผลสัมฤทธิ์การเรียน จากการทําขอสอบกอนและหลังเรียน 

- ความเหมาะสมของบทบาทของอาจารยประจํากลุม และโจทยสถานการณ 

 

 
5. การพัฒนาและปรับปรุง 
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1. ขั้นตอนการเตรียม PBL 

1.1 การสรางโจทยสถานการณ 

- กําหนดเนื้อหาหลัก 

- กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 

- จัดทําคูมืออาจารยประจํากลุมท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคการเรียนรู 

- จัดกลุมนักศึกษา กลุมละ 7 – 10 คน 

- จัดอาจารยประจํากลุม 

 

 2. การสรางแบบประเมิน 

- แบบประเมินพฤติกรรมกลุมยอย 

- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

- แบบทดสอบกอนและหลังเรียน PBL 

- แบบประเมินอาจารยประจํากลุม 

- แบบประเมินโจทยสถานการณ 

3. การดําเนินการ PBL 

ระยะที่ 1 เปดโจทยสถานการณ 

- ขั้นตอนที่ 1 นิยามคําศัพท 

- ขั้นตอนที่ 2 ระบุปญหาจากโจทยสถานการณ 

- ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหสาเหตุของปญหา ความเชื่อมโยงของปญหา 

- ขั้นตอนที่ 4 ตั้งสมมุติฐานท่ีเปนสาเหตุของปญหา จัดลําดับความสําคัญ 

- ขั้นตอนที่ 5 ตั้งวัตถุประสงคการเรียนรูเพ่ือนํามาใชในการแกปญหา และเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติม 

ระยะที่ 2 ศึกษาหาความรู 

- ขั้นตอนที่ 6 รวมรวบขอมูลนอกกลุม โดยตางคนแยกยายกันศึกษาหาความรูจากแหลงวิทยาการ

ตางๆ ตามวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีตั้งไว 

ระยะที่ 3 ปดโจทยสถานการณ 

- ขั้นตอนที่ 7 กลุมกลับมาพบกันใหม สังเคราะหขอมูลท่ีไดมาเพ่ือพิสูจนสมมติฐาน และสรุปเปน

หลักการสําหรับการนําไปใชตอไปในอนาคต 

4. สรุปการเรียนรู PBL ในรายวิชา  

- การประเมินพฤติกรรมกลุมยอย และรายบุคคลของนักศึกษา 

- ผลสัมฤทธิ์การเรียน จากการทําขอสอบกอนและหลังเรียน 

- ความเหมาะสมของบทบาทของอาจารยประจํากลุม และโจทยสถานการณ 

 

 
5. การพัฒนาและปรับปรุง 

บรรณานุกรม 

เกียรติกําจร กุศล และฐิติพร ปานมา. 2554. บทบาทอาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยประจํากลุม และ

ผูเรียน การเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning: PBL). นครศรีธรรมราช:  

งานนวัตกรรมการเรียนรู สวนสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ. 

วัลลี สัตยาศัย, บรรนาธิการ. 2547. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก รูปแบบการเรียนรูโดยผูเรียนเปน

ศูนยกลาง. กรุงเทพฯ: บุคเน็ท. 

วิจารณ พานิช. 2556. สงความสุข สูคุณภาพการศึกษา 2556. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันสงเสริมการจดัการ

ความรูเพ่ือสังคม. 

อัญชลี ชยานุวัชร. 2554. แนวคิดและกระบวนการเรียนรู การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based 

Learning: (PBL). ). นครศรธีรรมราช: งานนวัตกรรมการเรียนรู สวนสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ. 
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สุธิกาญจน  แกวคงบุญ (Sutikan  Kaewkongbon) 

พนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย kankaew-ff@hotmail.com 
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บทสรุป  

โครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน” ในครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคพัฒนาการเรียนการสอนในการ

พัฒนาบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21 สูการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยจัดขึ้นระหวาง เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 

2558  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ)  มีขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 6 ขั้นตอน คือ 1. ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชน/ผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP  2. 

ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑชุมชน OTOP  3. พัฒนาตราสินคา/บรรจุภัณฑ  4. ประกวดการ

นําเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP  5. รวมเวทีการแลกเปลี่ยนความรู   6. พัฒนาโครงการในปที่ 2   

มีการคัดเลือกกลุมเปาหมาย คือ จากนักศึกษาสาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การจัดการตราสินคา  จํานวน 80 คน  ผลการดําเนินงาน 

พบวา 1. ไดรับความรวมมือจาก สํานักงานพัฒนาชุมอําเภอทุงสง และผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP เปน

อยางดี  2. จากการดําเนินโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน” โดยมุงเนนการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21  ทําใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติไดจริง  3. นักศึกษาสามารถประยุกตความรู  

และประสบการณที่ไดรับ  ในรายวิชาอ่ืน และในชีวิตประจําวันได   4. จากการรวมเวทีการแลกเปลี่ยนความรู

ทําใหสามารถพัฒนาโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน  ปที่ 2”  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีปจจัย

สูความสําเร็จในการดําเนินโครงการ คือ 1. ปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA  2. ไดรับความรวมมือ จาก

นักศึกษา  เครือขายชุมชน  และบุคลากรในองคกร   ปญหาการดําเนินงาน คือ1.นักศึกษาขาดประสบการณ

การนําเสนองาน  และ 2. ขาดงบประมาณสนับสนุน  มีแนวทางแกไขคือ 1. มีการฝกทักษะ/ใหคําแนะนํากอน

การนําเสนองาน  โดยมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานตอไปคือ  การกําหนดขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก   ซึ่งมีความสอดคลอง  ประชิด ทิณบุตร, เกวรินทร พันทวี, ฐป

นนท ออนศร.  2554.  การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพ่ือ

พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค.  วารสารศิลปกรรม

สาร,  65-86 พบวา การพัฒนาบรรจุภัณฑสินคา จําตองคํานึงถึงกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค และธันย

มัย เจียรกุล.  2556.  ปญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพ่ือพรอมรับการเปด AEC.  วารสารนัก

บริหาร  Executive Journal,  34(1), 177-191  พบวา ควรสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑใหมที่สรางคุณคาใหกับ

ผูบริโภค พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ  และพัฒนาผลิตภัณฑใหไดรับการรับรองมาตรฐาน 

 

คําสําคัญ  การสรางมูลคาเพ่ิม ผลิตภัณฑชุมชน  

   

Summary 

Marketing Graduate building community project aims to develop teaching and studying 

in 21st century in terms of development marketing graduate to be a professional practitioners 

graduate. The project was operated between September to December, 2015 at Rajamangala 

University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat campus (Saiyai).  It had been done 

by 6 processes, started from the first process was coordination with Thungsong Community 

Development Office and One Tambol One Product (OTOP)'s entrepreneurs. Secondly, field 

trips in OTOP community. Thirdly, branding and packaging development. Forthly, presenting 

OTOP competition. The fifth, sharing their knowledge and the last development the second 

year project by selecting 80 marketing students from Rajamangala University of Technology 

Srivijaya who registed Brand managenent subject as the target. The results have been shown 

that the co-operation between Thungsong Community Development Office and OTOP's 

entrepreneurs have a good relationship. Moreover, the project could support students to be 

professional practitioners, at the same time to get ready for 21st century. Meanwhile, the 

students could apply knowledge and experience to other subjects plus in their daily life. In 

addition to, the consequences from sharing knowledge could be adapt to the second year of 

Marketing Graduate building community project effectively which using key success factors are 

follow up Plan, Do, Check and Act (PDCA) process and get a good cooperate with students, 

community networks and staffs in organization. In contrast, the students came up with less 

experience in presentation adding up with insufficient budgets which could be the problems 

to determine. The solution of these are training or counseling students before presentation 

also offering the title's project to outside to support an expenditure according to Prachid 

Tinbud, Khawarin Punthawee and Thaphanon Ornsri. 2011 and Designing and Packaging 

Development for Agricultural Product from Community Enterprise in Chai-Nat to increase 

competition capacity development effectively approaching creativity economic concept. The 

Fine and Applied Arts Journal, 65-68 found that packaging development need to concern 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป  

โครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน” ในครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคพัฒนาการเรียนการสอนในการ

พัฒนาบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21 สูการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยจัดขึ้นระหวาง เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 

2558  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ)  มีขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 6 ขั้นตอน คือ 1. ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชน/ผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP  2. 

ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑชุมชน OTOP  3. พัฒนาตราสินคา/บรรจุภัณฑ  4. ประกวดการ

นําเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP  5. รวมเวทีการแลกเปลี่ยนความรู   6. พัฒนาโครงการในปที่ 2   

มีการคัดเลือกกลุมเปาหมาย คือ จากนักศึกษาสาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การจัดการตราสินคา  จํานวน 80 คน  ผลการดําเนินงาน 

พบวา 1. ไดรับความรวมมือจาก สํานักงานพัฒนาชุมอําเภอทุงสง และผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP เปน

อยางดี  2. จากการดําเนินโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน” โดยมุงเนนการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21  ทําใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติไดจริง  3. นักศึกษาสามารถประยุกตความรู  

และประสบการณที่ไดรับ  ในรายวิชาอ่ืน และในชีวิตประจําวันได   4. จากการรวมเวทีการแลกเปลี่ยนความรู

ทําใหสามารถพัฒนาโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน  ปที่ 2”  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีปจจัย

สูความสําเร็จในการดําเนินโครงการ คือ 1. ปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA  2. ไดรับความรวมมือ จาก

นักศึกษา  เครือขายชุมชน  และบุคลากรในองคกร   ปญหาการดําเนินงาน คือ1.นักศึกษาขาดประสบการณ

การนําเสนองาน  และ 2. ขาดงบประมาณสนับสนุน  มีแนวทางแกไขคือ 1. มีการฝกทักษะ/ใหคําแนะนํากอน

การนําเสนองาน  โดยมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานตอไปคือ  การกําหนดขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก   ซึ่งมีความสอดคลอง  ประชิด ทิณบุตร, เกวรินทร พันทวี, ฐป

นนท ออนศร.  2554.  การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพ่ือ

พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค.  วารสารศิลปกรรม

สาร,  65-86 พบวา การพัฒนาบรรจุภัณฑสินคา จําตองคํานึงถึงกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค และธันย

มัย เจียรกุล.  2556.  ปญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพ่ือพรอมรับการเปด AEC.  วารสารนัก

บริหาร  Executive Journal,  34(1), 177-191  พบวา ควรสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑใหมที่สรางคุณคาใหกับ

ผูบริโภค พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ  และพัฒนาผลิตภัณฑใหไดรับการรับรองมาตรฐาน 

 

คําสําคัญ  การสรางมูลคาเพ่ิม ผลิตภัณฑชุมชน  

   

Summary 

Marketing Graduate building community project aims to develop teaching and studying 

in 21st century in terms of development marketing graduate to be a professional practitioners 

graduate. The project was operated between September to December, 2015 at Rajamangala 

University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat campus (Saiyai).  It had been done 

by 6 processes, started from the first process was coordination with Thungsong Community 

Development Office and One Tambol One Product (OTOP)'s entrepreneurs. Secondly, field 

trips in OTOP community. Thirdly, branding and packaging development. Forthly, presenting 

OTOP competition. The fifth, sharing their knowledge and the last development the second 

year project by selecting 80 marketing students from Rajamangala University of Technology 

Srivijaya who registed Brand managenent subject as the target. The results have been shown 

that the co-operation between Thungsong Community Development Office and OTOP's 

entrepreneurs have a good relationship. Moreover, the project could support students to be 

professional practitioners, at the same time to get ready for 21st century. Meanwhile, the 

students could apply knowledge and experience to other subjects plus in their daily life. In 

addition to, the consequences from sharing knowledge could be adapt to the second year of 

Marketing Graduate building community project effectively which using key success factors are 

follow up Plan, Do, Check and Act (PDCA) process and get a good cooperate with students, 

community networks and staffs in organization. In contrast, the students came up with less 

experience in presentation adding up with insufficient budgets which could be the problems 

to determine. The solution of these are training or counseling students before presentation 

also offering the title's project to outside to support an expenditure according to Prachid 

Tinbud, Khawarin Punthawee and Thaphanon Ornsri. 2011 and Designing and Packaging 

Development for Agricultural Product from Community Enterprise in Chai-Nat to increase 

competition capacity development effectively approaching creativity economic concept. The 

Fine and Applied Arts Journal, 65-68 found that packaging development need to concern 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

about creativity economic concept and Thunyamai Jiankul. 2013. The Problems and the 

Adaptation OTOP to AEC. Executive Journal, 34(1), 177-191 found that they should create 

innovation products that create value for consumers, develop a modern packaging and 

develop certified products.  

 

Keyword  Creating Added Value  Community products 

 

บทนํา    

ปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  อันสืบเน่ืองมาจากการใชเทคโนโลยีเพ่ือ

เช่ือมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษ

ที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง   สถานศึกษาจึงตองมีความต่ืนตัวและเตรียมพรอมในการ

จัดการเรียนรู  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษามีทักษะ  และพรอมในการออกไปดํารงชีวิตในโลก

ในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไป  

โดยทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญอีกประการ คือ ทักษะการเรียนรู สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการ

จัดการเรียนรู  เพ่ือใหผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปน ซึ่งเปนผลจากการ

ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ ที่เปนปจจัย

สนับสนุนที่จะทําใหเกิดการเรียนรูดังกลาว  

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เปนอีกหนวยงานทางการศึกษา  ซึ่งมีหนาที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหมี

ความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 โดยการใชกระบวนการเรียนการสอนเขามามีสวนรวม  

โดยการจัดโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน”  สําหรับนักศึกษาสาขาการตลาด  ซึ่งเดิมทีมีการเรียน

การสอน โดยการถายทอดความรู และประสบการณจากอาจารยผูสอนเพียงดานเดียว ทําใหนักศึกษาไดรับ

ขอมูลเฉพาะทฤษฎีโดยขาดการปฏิบัติจริง  ทําใหเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา และประกอบอาชีพตอไปน้ัน  

จะตองมีการเริ่มการเรียนรูสูการปฏิบัติจริงซ้ําในสถานประกอบการอีกครั้ง  และเพ่ือลดปญหาดังกลาว คณะฯ 

จึงมีการดําเนินโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน”  โดยรวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชน  และ

ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน  OTOP เพ่ือการลงพ้ืนที่ศึกษาขอมูลจากสถานประกอบการจริง  และนําไปสู

การประยุกตความรูเชิงวิชาการจากการเรียนการสอนในหองเรียน  นําไปใชจริงนอกหองเรียน  สูการพัฒนา

ตราสินคา  และบรรจุภัณฑ ใหแกผลิตภัณฑชุมชน  OTOP ทําใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑชุมชน  

OTOP ได  สามารถสรางประโยชนใหเกิดขึ้นกับชุมชน  และสามารถสรางการมีจิตหาลักษณะใหเกิดขึ้นกับ

นักศึกษา  ใหเปนนักการตลาดที่ดี  และสามารถมีสวนในการพัฒนาชุมชนตอไปในอนาคตได 

โดยคณะฯ มีการดําเนินการอยางตอเนือง จากปที่ 1 มาสูการจัดเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู  

ในประเด็นการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21 ระดับมหาวิทยาลัย  สูการพัฒนาโครงการ 

“บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน ปที่ 2” ทําใหสามารถพัฒนาการดําเนินโครงการที่ดีไดในปการศึกษาปจจุบัน 

 

วิธีการดําเนินงาน  

1. P =กําหนดแผนการดําเนินงานรวมกับแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

2. D=ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชน/ผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP 

3. D=ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑชุมชน OTOP  

4. D=พัฒนาตราสินคา/บรรจุภัณฑ 

5. D=ประกวดการนําเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP 

6. C=รวมเวทีการแลกเปลี่ยนความรู 

7. A=พัฒนาโครงการในปที่ 2 

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงวิธีการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

เดือนกันยายน - ธันวาคม 2558 

 

ขอบเขตของการดําเนินงาน 

ประชากร 

นักศึกษาสาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

กลุมตัวอยาง 

นักศึกษาสาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชา การจัดการตราสินคา  จํานวน 80 คน 

สถานที่ดําเนินโครงการ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

- สถานประกอบการผลิตภัณฑชุมชน  OTOP ใน อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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about creativity economic concept and Thunyamai Jiankul. 2013. The Problems and the 

Adaptation OTOP to AEC. Executive Journal, 34(1), 177-191 found that they should create 

innovation products that create value for consumers, develop a modern packaging and 

develop certified products.  

 

Keyword  Creating Added Value  Community products 

 

บทนํา    

ปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  อันสืบเน่ืองมาจากการใชเทคโนโลยีเพ่ือ

เช่ือมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษ

ที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง   สถานศึกษาจึงตองมีความต่ืนตัวและเตรียมพรอมในการ

จัดการเรียนรู  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษามีทักษะ  และพรอมในการออกไปดํารงชีวิตในโลก

ในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไป  

โดยทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญอีกประการ คือ ทักษะการเรียนรู สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการ

จัดการเรียนรู  เพ่ือใหผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปน ซึ่งเปนผลจากการ

ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ ที่เปนปจจัย

สนับสนุนที่จะทําใหเกิดการเรียนรูดังกลาว  

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เปนอีกหนวยงานทางการศึกษา  ซึ่งมีหนาที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหมี

ความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 โดยการใชกระบวนการเรียนการสอนเขามามีสวนรวม  

โดยการจัดโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน”  สําหรับนักศึกษาสาขาการตลาด  ซึ่งเดิมทีมีการเรียน

การสอน โดยการถายทอดความรู และประสบการณจากอาจารยผูสอนเพียงดานเดียว ทําใหนักศึกษาไดรับ

ขอมูลเฉพาะทฤษฎีโดยขาดการปฏิบัติจริง  ทําใหเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา และประกอบอาชีพตอไปน้ัน  

จะตองมีการเริ่มการเรียนรูสูการปฏิบัติจริงซ้ําในสถานประกอบการอีกครั้ง  และเพ่ือลดปญหาดังกลาว คณะฯ 

จึงมีการดําเนินโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน”  โดยรวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชน  และ

ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน  OTOP เพ่ือการลงพ้ืนที่ศึกษาขอมูลจากสถานประกอบการจริง  และนําไปสู

การประยุกตความรูเชิงวิชาการจากการเรียนการสอนในหองเรียน  นําไปใชจริงนอกหองเรียน  สูการพัฒนา

ตราสินคา  และบรรจุภัณฑ ใหแกผลิตภัณฑชุมชน  OTOP ทําใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑชุมชน  

OTOP ได  สามารถสรางประโยชนใหเกิดขึ้นกับชุมชน  และสามารถสรางการมีจิตหาลักษณะใหเกิดขึ้นกับ

นักศึกษา  ใหเปนนักการตลาดที่ดี  และสามารถมีสวนในการพัฒนาชุมชนตอไปในอนาคตได 

โดยคณะฯ มีการดําเนินการอยางตอเนือง จากปที่ 1 มาสูการจัดเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู  

ในประเด็นการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21 ระดับมหาวิทยาลัย  สูการพัฒนาโครงการ 

“บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน ปที่ 2” ทําใหสามารถพัฒนาการดําเนินโครงการที่ดีไดในปการศึกษาปจจุบัน 

 

วิธีการดําเนินงาน  

1. P =กําหนดแผนการดําเนินงานรวมกับแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

2. D=ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชน/ผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP 

3. D=ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑชุมชน OTOP  

4. D=พัฒนาตราสินคา/บรรจุภัณฑ 

5. D=ประกวดการนําเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP 

6. C=รวมเวทีการแลกเปลี่ยนความรู 

7. A=พัฒนาโครงการในปที่ 2 

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงวิธีการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

เดือนกันยายน - ธันวาคม 2558 

 

ขอบเขตของการดําเนินงาน 

ประชากร 

นักศึกษาสาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

กลุมตัวอยาง 

นักศึกษาสาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชา การจัดการตราสินคา  จํานวน 80 คน 

สถานที่ดําเนินโครงการ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

- สถานประกอบการผลิตภัณฑชุมชน  OTOP ใน อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

ผลการดําเนินงาน 

1. P =กําหนดแผนการดําเนินงานรวมกับแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

 

2. D=ประสานงานกับสํานกังานพัฒนาชมุชน/ผูประกอบการผลติภัณฑ OTOP 

โดยการประสานงานกับสํานักงานพัฒนาชุมอําเภอทุงสง โดยไดรับความรวมมือจาก คุณมาลี แกว

ประสิทธ์ิ0 พัฒนาการอําเภอทุงสง0  เปนอยางดีเพ่ือคัดเลือกผูประกอบการผลิตภัณฑ ชุมชน OTOP ในอําเภอทุง

สง  เขารวมโครงการตามเปาหมาย  3 ราย 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2 แสดงการเขารวมประชุม ณ สํานักงานพัฒนาชุมอําเภอทุงสง 

 

3. D=ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑชุมชน OTOP  

โดยการลงพ้ืนที่ ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑชุมชน OTOP ใน อ.ทุงสง คือ 

1. เครื่องแกงตํามือบานหวยขัน ต.ชะมาย อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช 

2. นองมลกะละแม ต.นาหลวงเสน อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช 

3. ไขเค็มถ้ําใหญ ต.ถ้ําใหญ อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

 

    

  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3 แสดงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑชุมชน OTOP 

 

 

4. D=พัฒนาตราสินคา/บรรจุภัณฑ 

 นักศึกษาลงพ้ืนที่  รวมออกแบบและพัฒนาตราสินคา บรรจุภัณฑ โดยผูประกอบการมสีวนรวมในการ

ออกแบบ   

โดยมีการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินโครงการ ดังน้ี 

  

ผูมีสวนไดเสยี ความคาดหวัง 

จากผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร 

1 ผูมีสวนไดสวนเสียภายในหนวยงาน  

ผูบริหาร, บุคลากร 

อาจารยในหนวยงาน 

เปนกระบวนการที่สามารถ

พัฒนานักศึกษาสูการเปน

บัณฑิตนักปฏิบัติ 

สนับสนุนงบประมาณการดําเนิน

โครงการอยางตอเน่ือง 

2 ผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง  

นักศึกษา   สามารถสรางมลูคาเพ่ิมให

ผลิตภัณฑของผูประกอบการได 

แนะนําวิธีการผานระบบ

ออนไลน 

ลูกคา มีผลิตภัณฑชุมชน ที่สวยงาม ทดสอบตลาดเพ่ือสรางการรับรู 

ผูประกอบการ  ไดรับตราสินคา และบรรจุภัณฑ 

ที่เหมาะสม 

การมีสวนรวมในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

3 ผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมแตอยูนอกหนวยงาน  

สํานักงานพัฒนาชุมชน,  

ชุมชน 

ผลิตภัณฑชุมชนมีความ

เหมาะสมในเชิงพาณิชยมากขึ้น 

การเขารวมประชุมกับหนวยงาน 

เพ่ือช้ีแจงแนวทางการพัฒนา 
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ผลการดําเนินงาน 

1. P =กําหนดแผนการดําเนินงานรวมกับแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

 

2. D=ประสานงานกับสํานกังานพัฒนาชมุชน/ผูประกอบการผลติภัณฑ OTOP 

โดยการประสานงานกับสํานักงานพัฒนาชุมอําเภอทุงสง โดยไดรับความรวมมือจาก คุณมาลี แกว

ประสิทธ์ิ0 พัฒนาการอําเภอทุงสง0  เปนอยางดีเพ่ือคัดเลือกผูประกอบการผลิตภัณฑ ชุมชน OTOP ในอําเภอทุง

สง  เขารวมโครงการตามเปาหมาย  3 ราย 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2 แสดงการเขารวมประชุม ณ สํานักงานพัฒนาชุมอําเภอทุงสง 

 

3. D=ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑชุมชน OTOP  

โดยการลงพ้ืนที่ ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑชุมชน OTOP ใน อ.ทุงสง คือ 

1. เครื่องแกงตํามือบานหวยขัน ต.ชะมาย อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช 

2. นองมลกะละแม ต.นาหลวงเสน อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช 

3. ไขเค็มถ้ําใหญ ต.ถ้ําใหญ อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

 

    

  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3 แสดงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑชุมชน OTOP 

 

 

4. D=พัฒนาตราสินคา/บรรจุภัณฑ 

 นักศึกษาลงพ้ืนที่  รวมออกแบบและพัฒนาตราสินคา บรรจุภัณฑ โดยผูประกอบการมสีวนรวมในการ

ออกแบบ   

โดยมีการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินโครงการ ดังน้ี 

  

ผูมีสวนไดเสยี ความคาดหวัง 

จากผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร 

1 ผูมีสวนไดสวนเสียภายในหนวยงาน  

ผูบริหาร, บุคลากร 

อาจารยในหนวยงาน 

เปนกระบวนการที่สามารถ

พัฒนานักศึกษาสูการเปน

บัณฑิตนักปฏิบัติ 

สนับสนุนงบประมาณการดําเนิน

โครงการอยางตอเน่ือง 

2 ผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง  

นักศึกษา   สามารถสรางมลูคาเพ่ิมให

ผลิตภัณฑของผูประกอบการได 

แนะนําวิธีการผานระบบ

ออนไลน 

ลูกคา มีผลิตภัณฑชุมชน ที่สวยงาม ทดสอบตลาดเพ่ือสรางการรับรู 

ผูประกอบการ  ไดรับตราสินคา และบรรจุภัณฑ 

ที่เหมาะสม 

การมีสวนรวมในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

3 ผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมแตอยูนอกหนวยงาน  

สํานักงานพัฒนาชุมชน,  

ชุมชน 

ผลิตภัณฑชุมชนมีความ

เหมาะสมในเชิงพาณิชยมากขึ้น 

การเขารวมประชุมกับหนวยงาน 

เพ่ือช้ีแจงแนวทางการพัฒนา 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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โดยมีอาจารยผูสอนใหคําปรึกษาทั้งโดยตรงและผานระบบออนไลน ทางเฟสบุค ศตวรรษ ราชมงคลศรี

วิชัย  สามารถพัฒนาไดดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงช่ือเฟสบุคศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชัย 

กอน 

 

 

 

 

 

 

หลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 5 แสดงการพัฒนาตราสินคา และบรรจภัุณฑ 

 

5. D=ประกวดการนําเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP 

: ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชยั 

 โดยการกําหนดรูปแบบประกวดการนําเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP  จํานวนนักศึกษา 9 

กลุม กลุมละ 8-9 คน  โดยมีการกําหนดเกณฑการตัดสินจาก ความเปนไปไดเชิงพาณิชย  ความเหมาะสมของ

ตราสินคาและบรรจุภัณฑ  และเทคนิคการนําเสนอ  ซึ่งมีการกําหนดรางวัลสําหรับผูชนะการนําเสนอ  โดยมี

กรรมการตัดสินจากหนวยงานภายนอก จํานวน 3 ทาน คือ ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน OTOP 2 ทาน 

(นางชุติมันต  ชอบทํากิจ และนางศิวาภรณ  สีดํา) และ เจาหนาที่จากสํานักงานพัฒนาชุมชนรอนพิบูลย 1 

ทาน  (นางภัทรภร  เกลี้ยงแกว)  

 

 

                   
 

                
    

ภาพประกอบที่ 6 แสดงบรรยากาศการประกวด 

6. C= รวมเวทีการแลกเปลี่ยนความรู 

 โดยการรวมเวทีการแลกเปลี่ยนความรู  รวมกับคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย  สําหรับ CoP 1 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี     -   ดําเนินโครงการ 

“บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน ปที่ 1” 

- รวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 1   วันที่ 14 ส.ค 58 

- ดําเนินโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน ปที่ 2” 

- รวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 2   วันที่ 28 ธ.ค 58 
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โดยมีอาจารยผูสอนใหคําปรึกษาทั้งโดยตรงและผานระบบออนไลน ทางเฟสบุค ศตวรรษ ราชมงคลศรี

วิชัย  สามารถพัฒนาไดดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงช่ือเฟสบุคศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชัย 

กอน 

 

 

 

 

 

 

หลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 5 แสดงการพัฒนาตราสินคา และบรรจภัุณฑ 

 

5. D=ประกวดการนําเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP 

: ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชยั 

 โดยการกําหนดรูปแบบประกวดการนําเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP  จํานวนนักศึกษา 9 

กลุม กลุมละ 8-9 คน  โดยมีการกําหนดเกณฑการตัดสินจาก ความเปนไปไดเชิงพาณิชย  ความเหมาะสมของ

ตราสินคาและบรรจุภัณฑ  และเทคนิคการนําเสนอ  ซึ่งมีการกําหนดรางวัลสําหรับผูชนะการนําเสนอ  โดยมี

กรรมการตัดสินจากหนวยงานภายนอก จํานวน 3 ทาน คือ ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน OTOP 2 ทาน 

(นางชุติมันต  ชอบทํากิจ และนางศิวาภรณ  สีดํา) และ เจาหนาที่จากสํานักงานพัฒนาชุมชนรอนพิบูลย 1 

ทาน  (นางภัทรภร  เกลี้ยงแกว)  

 

 

                   
 

                
    

ภาพประกอบที่ 6 แสดงบรรยากาศการประกวด 

6. C= รวมเวทีการแลกเปลี่ยนความรู 

 โดยการรวมเวทีการแลกเปลี่ยนความรู  รวมกับคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย  สําหรับ CoP 1 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี     -   ดําเนินโครงการ 

“บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน ปที่ 1” 

- รวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 1   วันที่ 14 ส.ค 58 

- ดําเนินโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน ปที่ 2” 

- รวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 2   วันที่ 28 ธ.ค 58 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ภาพประกอบที่ 7 แสดงการรวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ครัง้ที่ 1 วันที่ 14 ส.ค 58 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8 แสดงการรวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ครัง้ที่ 2 วันที่ 28 ธ.ค 58 

7. A = พัฒนาโครงการในปที่ 2 

 มีการพัฒนาโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน ปที่ 2” จากการรวมเวทีการแลกเปลี่ยน

ความรู  สําหรับ CoP 1 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21  ดังน้ี 

 

ประเด็น การดําเนินโครงการหลังจาก KM 

ปที่ 1 ปที่ 2 

1. การบูรณาการการเรียนการสอน ร า ย วิ ช า

เดียว 

รวมกับวิชาอ่ืนในสาขา 

2. การตอยอดโครงการ ไมม ี มีการตอยอดใหนักศึกษานําความรู

ที่ ไดรับสูการเขียนบทความเพ่ือ

พัฒนาตอไป 

3. การพัฒนาโครงการสูการบริการ

วิชาการ 

ไมมี มีการบริการวิชาการใหความรูแก

ผูประกอบการเพ่ิมเติม 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบการดําเนินโครงการกอน – หลัง KM 

 

  

ปจจัยสูความสําเร็จ 

- ปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA 

- ไดรับความรวมมือ จากนักศึกษา  เครือขายชุมชน  และบุคลากรในองคกร 

 

ปญหา 

- ระยะเวลาดําเนินโครงการตามปงบประมาณ 

- นักศึกษาขาดประสบการณการนําเสนองาน 

- ขาดงบประมาณสนับสนุน 

แนวทางแกไข 

- วางแผนโครงการกอนเปดเรียน 

- ฝกทักษะ/ใหคําแนะนํากอนการนําเสนองาน 

- โดยการขอสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก 

 

อภิปรายผล 

จากผลการดําเนินกิจกรรม  ทําใหสามารถสรางองคความรูใหม  และนําไปประยุกตใชกับนักศึกษา 

และผูประกอบการผลติภัณฑชุมชน OTOP ซึ่งมีความสอดคลอง ดังน้ี 

ตารงที่ 2 แสดงองคความรูใหมของผูผลิตนํ้าพริกเครื่องแกง 

ประเด็น พบวา ความสอดคลอง 

1. การพัฒนาการ

ตลาดระดับชุมชน 

 

ควรสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑ

ใ ห ม ที่ ส ร า ง คุ ณ ค า ใ ห กั บ

ผูบริโภค พัฒนารูปแบบของ

บ ร ร จุ ภัณ ฑ   แ ล ะ พัฒนา

ผลิตภัณฑใหไดรับการรับรอง

มาตรฐาน 

-ธันยมัย เจียรกุล.  2556.  ปญหาและ

แนวทางการปรับตัวของ OTOP เพื่อ

พรอมรับการเปด AEC.  วารสารนัก
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ทางดานเทคโนโลยีหรือการใช

ความรูทางเทคนิคที่ทันสมัย

มาใช  เ พ่ือชวยในการผลิต 

รวมทั้ งการสรางนวัตกรรม

ใหมของผลิตภัณฑยังอยูใน

ขอบเขตที่จํากัด 

สุพิศพรรณ วัจนเทพินทรและชุติระ 

ระบอบ.  2555.  โครงการพฒันา

คุณภาพอุตสาหกรรมอาหารและ

ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป OTOP จังหวัด
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สรุป 

1. ไดรับความรวมมือจาก สํานักงานพัฒนาชุมอําเภอทุงสง และผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP เปน

อยางดี   

2. จากการดําเนินโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสรางชุมชน” โดยมุงเนนการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21  ทําใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติไดจริง 

3. นักศึกษาสามารถประยุกตความรู  และประสบการณที่ไดรับ  ในรายวิชาอ่ืน และในชีวิตประจาํวันได 

4. จากการรวมเวทีการแลกเปลี่ยนความรูทําใหสามารถพัฒนาโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสราง

ชุมชน  ปที่ 2”  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะแนวทางการทํางานตอไป 

1. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนในระดับคณะ 

2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ สามารถนําปญหาที่ไดรับ  ปรับสูการนําเสนอเชิงนโยบายในการกําหนด

พ้ืนที่ใหบริการวิชาการแกผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP ตอไป 

3. สามารถนําเสนอผลของการดําเนินโครงการ เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก เชน 

สํานักงานพัฒนาชุมชน 

 

บรรณานุกรม 

ประชิด ทิณบุตร, เกวรินทร พันทวี, ฐปนนท ออนศร.  2554.  การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑสินคา

การเกษตรของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทีม่ี

ประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค.  วารสารศิลปกรรมสาร,  65-86 

ประเด็น พบวา ความสอดคลอง 

3. การพัฒนาตรา

สินคา และบรรจุ

ภัณฑ 

การพัฒนาบรรจุภัณฑสินคา 

จําตองคํานึงถึงกรอบแนวคิด

เศรษฐกิจสรางสรรค 

ประชิด ทิณบุตร, เกวรินทร พันทวี, ฐป

นนท ออนศร.  2554.  การออกแบบ

พัฒนาบรรจุภัณฑสินคาการเกษตรของ

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพื่อ

พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนัที่

มีประสทิธิภาพ ตามแนวคดิเศรษฐกิจ

สรางสรรค.  วารสารศิลปกรรมสาร,  65-

86 

ธันยมัย เจียรกลุ.  2556.  ปญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพ่ือพรอมรับการเปด AEC.  วารสารนัก
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ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป OTOP จังหวัดนครนายก.  วารสาร มฉก. วิชาการ, 15(30), 89-105. 
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อาจารยผูสอนกลุมวิชาฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติการเรียนการสอนฟสิกสขึ้น เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนโดยประยุกตใชระบบการเรียนการสอนออนไลนหรืออีเลิรนนิงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หรือทักษะแบบ 3R x 7C  ใหแกนักศึกษา

ช้ันปที่ 1 จากคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ในการเรียนการสอนออนไลนรายวิชาฟสิกส โดยกลุมอาจารยผูสอนรายวิชาได

ศึกษาปญหา อุปสรรค ที่ เกิดขึ้นกับผูสอนและผู เรียนที่มีความแตกตางกันในพ้ืนฐานการศึกษาและ

ประสบการณทั้งจากสายมัธยมศึกษาและจากสายประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยไดทําการวิเคราะหและวิจัยเพ่ือ

ทําการออกแบบหนวยเรียนที่เนนการพัฒนาทักษะ ใหเหมาะสมกับเน้ือหาตามจุดประสงคการเรียนรูที่แตกตาง

กันตามแตกรณี จากผลการสํารวจผูใชระบบการเรียนรูพบวา ระบบการเรียนการสอนออนไลนสามารถเพ่ิม

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดอยางดี และวิชาฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร เปนรายวิชาที่มีผูเขารวมกิจกรรม

มากที่สุดถึง 17,813 ครั้งในเดือนมีนาคม 2557 และผูสอนไดรับรางวัลอาจารยผูมีผลงานดานการพัฒนาการ

สอนดีเดนดานสื่อการสอนดีเดนประจําปการศึกษา 2557 และไดนําแนวปฏิบัติที่ดีถายทอดใหกับอาจารยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือใชเปนแบบอยางในการปฏิบัติตอไป 

 

คําสําคญั  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ชุมชนนักปฏิบัติ 

 

Summary 

A community of practice in teaching physics was established from the lecturers in 

physics group, department of science, faculty of science and technology, Rajamangala 

University of Technology Phra Nakhon, to increase the first year student efficiency of the 21st 

century learning skills, 3R x 7C, by using the learning management system (LMS) or e-learning 

system. All of the background problems and obstacles occurring from the different types of 

study plans, i.e. the secondary school and the vocational education, were deeply studied to 

design the rescue methods that must built-in in the learning activities. From our learning 

innovations that treat the lack of fundamental useful knowledge and the 21st century 

student learning skills in physics, it showed that LMS can highly increase these skills more 

effectively.  There were 17,813 views learning from our e-learning website for the physics 2 

for engineers in March 2014. Consequently, the president of RMUTP offered us the 

outstanding prize for the best development of teaching modules in physics by using e-

learning. Nowadays, we have also transferred our best practices to help many lecturers and 

teachers to construct his e-learning website and the learning activities to develop and 

improve the student learning skills as well.      

 

Keyword  KM  Moodle  E-learning 
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ดวยระบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลนอีเลิรนนิงรายวชิาฟสิกส  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

Increasing Efficiency of the 21st Century Learning Skills by Using Online 

Courseware in Physics via RMUTP E-Learning Management System 

 

ชัชวาล ศรีภักดี1 

ธนาวุฒิ  นิลมณ2ี 
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2ผูอํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร tanavoot.n@rmutp.ac.th 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 

อาจารยผูสอนกลุมวิชาฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติการเรียนการสอนฟสิกสขึ้น เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนโดยประยุกตใชระบบการเรียนการสอนออนไลนหรืออีเลิรนนิงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หรือทักษะแบบ 3R x 7C  ใหแกนักศึกษา

ช้ันปที่ 1 จากคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ในการเรียนการสอนออนไลนรายวิชาฟสิกส โดยกลุมอาจารยผูสอนรายวิชาได

ศึกษาปญหา อุปสรรค ที่ เกิดขึ้นกับผูสอนและผู เรียนที่มีความแตกตางกันในพ้ืนฐานการศึกษาและ

ประสบการณทั้งจากสายมัธยมศึกษาและจากสายประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยไดทําการวิเคราะหและวิจัยเพ่ือ

ทําการออกแบบหนวยเรียนที่เนนการพัฒนาทักษะ ใหเหมาะสมกับเน้ือหาตามจุดประสงคการเรียนรูที่แตกตาง

กันตามแตกรณี จากผลการสํารวจผูใชระบบการเรียนรูพบวา ระบบการเรียนการสอนออนไลนสามารถเพ่ิม

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดอยางดี และวิชาฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร เปนรายวิชาที่มีผูเขารวมกิจกรรม

มากที่สุดถึง 17,813 ครั้งในเดือนมีนาคม 2557 และผูสอนไดรับรางวัลอาจารยผูมีผลงานดานการพัฒนาการ

สอนดีเดนดานสื่อการสอนดีเดนประจําปการศึกษา 2557 และไดนําแนวปฏิบัติที่ดีถายทอดใหกับอาจารยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือใชเปนแบบอยางในการปฏิบัติตอไป 

 

คําสําคญั  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ชุมชนนักปฏิบัติ 

 

Summary 

A community of practice in teaching physics was established from the lecturers in 

physics group, department of science, faculty of science and technology, Rajamangala 

University of Technology Phra Nakhon, to increase the first year student efficiency of the 21st 

century learning skills, 3R x 7C, by using the learning management system (LMS) or e-learning 

system. All of the background problems and obstacles occurring from the different types of 

study plans, i.e. the secondary school and the vocational education, were deeply studied to 

design the rescue methods that must built-in in the learning activities. From our learning 

innovations that treat the lack of fundamental useful knowledge and the 21st century 

student learning skills in physics, it showed that LMS can highly increase these skills more 

effectively.  There were 17,813 views learning from our e-learning website for the physics 2 

for engineers in March 2014. Consequently, the president of RMUTP offered us the 

outstanding prize for the best development of teaching modules in physics by using e-

learning. Nowadays, we have also transferred our best practices to help many lecturers and 

teachers to construct his e-learning website and the learning activities to develop and 

improve the student learning skills as well.      
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

บทนํา 

จากประสบการณการสอนรายวิชาฟสิกสมาอยางยาวนานหลายป พบวา นักศึกษาสวนใหญประมาณ 

70% จบมาจากสายชาง ปวช. ไมเคยเรียนรายวิชาฟสิกสพ้ืนฐานมากอนเลย จึงขาดความรูพ้ืนฐานทางดาน

ฟสิกสและการบูรณาการเขากับวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญและจําเปนอยางมากตอ

การพัฒนาความเขาใจเน้ือหาการศึกษารายวิชาน้ี การแกปญหาเบ้ืองตนจึงเกิดโครงการอบรมการสอนปรับ

พ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตรพ้ืนฐานที่จําเปนกอนเรียนตามแผนการเรียน  แตเน่ืองจากมีระยะเวลาการอบรมที่

สั้นมากจึงทําใหนักศึกษาขาดทักษะการประยุกตใชคณิตศาสตรกับรายวิชาฟสิกส และในทีสุ่ดนักศึกษาก็ไม

สามารถเรียนรายวิชาฟสิกสใหผานได เกิดความทอแทเบ่ือหนาย ทั้งที่แกนของวิชาฟสิกสก็ไมมีความยุงยากตอ

การเรียน การเขาใจเลย และปจจุบันมีหนังสือ ตําราและอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนอยูมาก ดังน้ัน 

หากนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การเรียนวิชาฟสิกสก็จะประสบผลสําเร็จไดโดยงาย 

ภายใตการมีอาจารยเปนโคชใหคําแนะนํา ปรึกษา ตลอดจนการออกแบบบทเรียนเพ่ือใหลกูศิษยแสวงหา

ความรูไดตลอดเวลา  

อาจารยกลุมวิชาฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดจัดต้ังชุมชนนัก

ปฏิบัติการสอนรายวิชาฟสิกส เพ่ือออกแบบบทเรียนและแกปญหาการเรียนฟสิกสใหแกนักศึกษา เพ่ือชวยให

นักศึกษาสามารถเขาใจเน้ือหาและสามารถนําองคความรูตางๆของฟสิกสไปตอยอดหรือประยุกตใชในการเรียน

รายวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของได โดยไดศึกษาบริบทการเขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อการเรยีนการสอน บริบททาง

สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ปจจัยภายนอกอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ผานระบบการบริหารจัดการการเรียนการ

สอนออนไลน หรือ ระบบ E-learning โดยใชโปรแกรม Moodle ซึ่งเปนโปรแกรมทีม่ีศักยภาพครอบคลุมการ

บริหารจัดการการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด จุดประสงคของชุมชนเพ่ือชวยเหลือนักศึกษาให

ไดศึกษาทบทวนการเรียนรูวิชาฟสิกสและคณิตศาสตรไดทุกที่ ทกุเวลา และสามารถเขาถึงระบบไดจากทุก

แพลตฟอรม เชน โทรศัพทมอืถือ อินเตอรเนต ผานสมารทโฟน โนตบุค แท็บเล็ต คอมพิวเตอร และ สมารททีวี 

เปนตน  

 

วิธีการดําเนนิงาน 

ชุมชนนักปฏิบัติไดประชุมกันทั้งทางตรงและทางออม เชน การใชเฟซบุค ไลน และอีเมล กระดาน

เสวนาในระบบ E-learning จนไดขอสรุป คือ การประยุกตใชเครื่องมือวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือการบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานในแตละขั้นตอน ดังน้ี 

 

ขั้นการวางแผน  

อาจารยในกลุมชุมชนนักปฏิบัติประชุมกันเพ่ือออกแบบแบบทดสอบสําหรับนักศึกษา และตองจัดใหมี

การทดสอบวัดความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตองใชในวิชาฟสิกส เชน วิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษมีความจํา

เปนอยางยิ่ง ทั้งน้ีเพ่ือวิเคราะหหาทักษะที่มอียูแลวและทักษะที่ขาดหายไป ซึ่งชุมชนผูสอนตองหาวิธีแกไขให

นักศึกษาตอไป 

อาจารยประชุมกันเพ่ือวางแผนการดําเนินงานในการออกแบบบทเรียนที่มุงเนนทักษะ 3R x 7C ให

เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา โดยเนนการออกแบบใหนักศึกษามทีกัษะ 3R  เพ่ือมุงเนนทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

คือ อานออก (R1) เขียนได (R2) และทักษะการคํานวณตัวเลข (R3) การประยุกตใชความรูทางดาน

คณิตศาสตร ดังน้ี  

1. ภายใตระบบการเรียนการสอนออนไลนของ มทร.พระนคร ใหสรางเว็บไซต E-Learning รายวิชา

ฟสิกสขึ้น และใหนักศึกษาสมคัรเขาเปนสมาชิกเว็บไซตรายวิชาน้ี 

2. ใหนําบทเรียนรายวิชาฟสิกสที่เปนตํารา textbook ภาษาอังกฤษ ทีไ่ดมาตรฐานและใชแพรหลาย

ทั่วโลก จํานวน 3 เลม คือ  

- Fundamental of Physics แตงโดย Halliday & Resnick และ Jearl Walker  

- Physics for Scientist and Engineers with Modern Physics แตงโดย Serway &  

  Jewett  

- University Physics with Modern Physics แตงโดย Sear, Zemansky, Young and 

Freedman  

3. ฝง link โปรแกรมการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ โปรแกรมการอานออกเสียงประโยค

ภาษาอังกฤษ ไวในหนาเว็บไซต E-learning รายวิชาฟสิกส เพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักศึกษาที่มีปญหา

ทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือการฝกฝน 

4. ใหนําไฟลเอกสารหรือหนังสือเรียนหรือตําราเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษแขวนไวในเว็บไซต E-

Learning เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาหรือทบทวน 

5. ใหนําไฟลสือ่การสอนประเภทเอกสารประกอบการสอน หนังสือเรียน ตําราเรียน สไลด วิดีโอการ

สอนฟสิกสในรปูแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาแขวนไวที่เว็บไซต E-Learning เพ่ือใหนักศึกษาดาวน

โหลดออกไปใชประกอบการเรียน  

6. จัดเตรียมหองสนับสนุนการสอนเสริมใหแกนักศึกษาทีม่ีปญหาการเรยีนวิชาน้ี 

7. จัดต้ังเฟซบุครายวิชาฟสิกสโดยใหอาจารยผูสอนและนักศึกษาทกุคนเปนสมาชิก เพ่ือการ

ติดตอสื่อสารกันอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทนํา 

จากประสบการณการสอนรายวิชาฟสิกสมาอยางยาวนานหลายป พบวา นักศึกษาสวนใหญประมาณ 

70% จบมาจากสายชาง ปวช. ไมเคยเรียนรายวิชาฟสิกสพ้ืนฐานมากอนเลย จึงขาดความรูพ้ืนฐานทางดาน

ฟสิกสและการบูรณาการเขากับวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญและจําเปนอยางมากตอ

การพัฒนาความเขาใจเน้ือหาการศึกษารายวิชาน้ี การแกปญหาเบ้ืองตนจึงเกิดโครงการอบรมการสอนปรับ

พ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตรพ้ืนฐานที่จําเปนกอนเรียนตามแผนการเรียน  แตเน่ืองจากมีระยะเวลาการอบรมที่

สั้นมากจึงทําใหนักศึกษาขาดทักษะการประยุกตใชคณิตศาสตรกับรายวิชาฟสิกส และในทีสุ่ดนักศึกษาก็ไม

สามารถเรียนรายวิชาฟสิกสใหผานได เกิดความทอแทเบ่ือหนาย ทั้งที่แกนของวิชาฟสิกสก็ไมมีความยุงยากตอ

การเรียน การเขาใจเลย และปจจุบันมีหนังสือ ตําราและอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนอยูมาก ดังน้ัน 

หากนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การเรียนวิชาฟสิกสก็จะประสบผลสําเร็จไดโดยงาย 

ภายใตการมีอาจารยเปนโคชใหคําแนะนํา ปรึกษา ตลอดจนการออกแบบบทเรียนเพ่ือใหลกูศิษยแสวงหา

ความรูไดตลอดเวลา  

อาจารยกลุมวิชาฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดจัดต้ังชุมชนนัก

ปฏิบัติการสอนรายวิชาฟสิกส เพ่ือออกแบบบทเรียนและแกปญหาการเรียนฟสิกสใหแกนักศึกษา เพ่ือชวยให

นักศึกษาสามารถเขาใจเน้ือหาและสามารถนําองคความรูตางๆของฟสิกสไปตอยอดหรือประยุกตใชในการเรียน

รายวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของได โดยไดศึกษาบริบทการเขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อการเรยีนการสอน บริบททาง

สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ปจจัยภายนอกอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ผานระบบการบริหารจัดการการเรียนการ

สอนออนไลน หรือ ระบบ E-learning โดยใชโปรแกรม Moodle ซึ่งเปนโปรแกรมทีม่ีศักยภาพครอบคลุมการ

บริหารจัดการการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด จุดประสงคของชุมชนเพ่ือชวยเหลือนักศึกษาให

ไดศึกษาทบทวนการเรียนรูวิชาฟสิกสและคณิตศาสตรไดทุกที่ ทกุเวลา และสามารถเขาถึงระบบไดจากทุก

แพลตฟอรม เชน โทรศัพทมอืถือ อินเตอรเนต ผานสมารทโฟน โนตบุค แท็บเล็ต คอมพิวเตอร และ สมารททีวี 

เปนตน  

 

วิธีการดําเนนิงาน 

ชุมชนนักปฏิบัติไดประชุมกันทั้งทางตรงและทางออม เชน การใชเฟซบุค ไลน และอีเมล กระดาน

เสวนาในระบบ E-learning จนไดขอสรุป คือ การประยุกตใชเครื่องมือวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือการบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานในแตละขั้นตอน ดังน้ี 

 

ขั้นการวางแผน  

อาจารยในกลุมชุมชนนักปฏิบัติประชุมกันเพ่ือออกแบบแบบทดสอบสําหรับนักศึกษา และตองจัดใหมี

การทดสอบวัดความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตองใชในวิชาฟสิกส เชน วิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษมีความจํา

เปนอยางยิ่ง ทั้งน้ีเพ่ือวิเคราะหหาทักษะที่มอียูแลวและทักษะที่ขาดหายไป ซึ่งชุมชนผูสอนตองหาวิธีแกไขให

นักศึกษาตอไป 

อาจารยประชุมกันเพ่ือวางแผนการดําเนินงานในการออกแบบบทเรียนที่มุงเนนทักษะ 3R x 7C ให

เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา โดยเนนการออกแบบใหนักศึกษามทีกัษะ 3R  เพ่ือมุงเนนทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

คือ อานออก (R1) เขียนได (R2) และทักษะการคํานวณตัวเลข (R3) การประยุกตใชความรูทางดาน

คณิตศาสตร ดังน้ี  

1. ภายใตระบบการเรียนการสอนออนไลนของ มทร.พระนคร ใหสรางเว็บไซต E-Learning รายวิชา

ฟสิกสขึ้น และใหนักศึกษาสมคัรเขาเปนสมาชิกเว็บไซตรายวิชาน้ี 

2. ใหนําบทเรียนรายวิชาฟสิกสที่เปนตํารา textbook ภาษาอังกฤษ ทีไ่ดมาตรฐานและใชแพรหลาย

ทั่วโลก จํานวน 3 เลม คือ  

- Fundamental of Physics แตงโดย Halliday & Resnick และ Jearl Walker  

- Physics for Scientist and Engineers with Modern Physics แตงโดย Serway &  

  Jewett  

- University Physics with Modern Physics แตงโดย Sear, Zemansky, Young and 

Freedman  

3. ฝง link โปรแกรมการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ โปรแกรมการอานออกเสียงประโยค

ภาษาอังกฤษ ไวในหนาเว็บไซต E-learning รายวิชาฟสิกส เพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักศึกษาที่มีปญหา

ทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือการฝกฝน 

4. ใหนําไฟลเอกสารหรือหนังสือเรียนหรือตําราเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษแขวนไวในเว็บไซต E-

Learning เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาหรือทบทวน 

5. ใหนําไฟลสือ่การสอนประเภทเอกสารประกอบการสอน หนังสือเรียน ตําราเรียน สไลด วิดีโอการ

สอนฟสิกสในรปูแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาแขวนไวที่เว็บไซต E-Learning เพ่ือใหนักศึกษาดาวน

โหลดออกไปใชประกอบการเรียน  

6. จัดเตรียมหองสนับสนุนการสอนเสริมใหแกนักศึกษาทีม่ีปญหาการเรยีนวิชาน้ี 

7. จัดต้ังเฟซบุครายวิชาฟสิกสโดยใหอาจารยผูสอนและนักศึกษาทกุคนเปนสมาชิก เพ่ือการ

ติดตอสื่อสารกันอยางมีประสิทธิภาพ 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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 การเตรียมซอฟทแวรเพื่อสงเสริมการเรยีนที่เนนทักษะ 7C x 3R  

1. การเตรียมความพรอมทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอร  

โดยการประสานงานกับเจาหนาที่หองบริการคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือลงโปรแกรมไวบริการนักศึกษา เทาที่จําเปน ดังน้ี  

- โปรแกรมทีผ่ลิตเอกสารทางดานการนําเสนอขอมูล ไดแก Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Power Point, Latex, Adobe InDesign , Adobe Acrobat Professional, Foxit 

PhantomPdf เปนตน 

- โปรแกรมที่เนนการผลติผลงานดานการคํานวณทางคณิตศาสตรและการสรางรูปภาพ ไดแก 

MatLab, Mathematica, Maple, Comsol Multiphysics และ Microsoft Excel เปนตน 

- โปรแกรมที่เนนการผลิตผลงานทางดานกราฟก ไดแก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Maya 3D Animation เปนตน 

- โปรแกรมการผลิตวิดีโอและการตัดตอ ไดแก Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, 

Adobe Sound Booth, Adobe Flash Professional, Sony Vegas เปนตน 

- โปรแกรมอ่ืนๆ เชน ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย, โปรแกรมการแปลประโยคภาษาอังกฤษเปนประโยค

ภาษาไทย เปนตน 

2. การเตรียมความพรอมดานหองเรียนหองสอนที่ทันสมัย เชน หอง Smart Classroom, E-

Classroom เปนตน รวมทั้ง ระบบเสียง ระบบอินเตอรเน็ต Wifi ระบบเครื่องปรับอากาศ  

3. การเตรียมความพรอมดานเอกสารกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟสิกส ทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ โดยการอัพโหลดขึ้นเว็บไซตเพ่ือใหนักศึกษานําไปใชตอไป ตลอดจนการเช่ือมโยงไปยัง

แหลงขอมูลหรอืแหลงเรียนรูอ่ืนที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งการใหความหมายอภิธานคําศัพทเทคนิคทางวิชาการทาง

ฟสิกส หรือ คณิตศาสตร แบบอังกฤษ-ไทย ไวในระบบ E-learning ดวยเพ่ือปองกันมิใหนักศึกษาเขาใจ

ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษเปนอยางอ่ืน 

4. การเตรียมความพรอมโดยการลงแอพตางๆไวในเครื่องสมารทโฟน แท็บเล็ต โนตบุคของนักศึกษา

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูออนไลน เชน Youtube, Dictionary, Calculator, Facebook, Line, Adobe 

Acrobat, Microsoft Office, VDO Player เปนตน 

 นอกจากน้ีชุมชนนักปฏิบัติยังไดวางเปาหมายการวางแผนออกแบบการเรียนรูเพ่ือเตรียมกิจกรรมการเรียน

ที่สงเสริมทกัษะ 7C ตามแนวทางของ วิจารณ พานิช (2555: 31-58) ดังน้ี 

1. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการแกปญหา (C1) 

    เปาหมาย: สามารถใชเหตุผลไดอยางถูกตองและลึกซึ้ง 

                 สามารถคิดอยางเปนระบบ 

                 สามารถใชวิจารณญาณและตัดสินใจ 

                 สามารถแกปญหาได 

2. ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม (C2) 

   เปาหมาย: สามารถคิดอยางสรางสรรค 

                สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 

                สามารถประยุกตผลงานการสรางสรรคสูนวัตกรรม 

3. ทักษะความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทศัน (C3) 

   เปาหมาย : มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางเกิดผลดี 

                 ทํางานในทีมทีแ่ตกตางหลากหลายอยางไดผลดี 

4. ทักษะความรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนาํ (C4) 

   เปาหมาย: ทํางานเปนทีม 

                ช้ีแนะและเปนผูนําแกผูอ่ืน 

                มีความรับผิดชอบตอผูอ่ืน 

5. ทักษะดานสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ (C5) 

  เปาหมาย : เขาถึงและประเมินสารสนเทศ 

                ใชและจัดการสารสนเทศ 

                สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิผล 

6. ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (C6) 

   เปาหมาย : สรางผลิตภัณฑสื่อได 

7. ทักษะอาชพีและการเรียนรู (C7) 

   เปาหมาย : ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

                 มีความยืดหยุน 

                 จัดการเปาหมายและเวลา 

                 ทํางานไดดวยตนเอง 

                 เปนผูเรียนรูไดดวยตนเอง 

จากน้ันอาจารยผูสอนก็ไดชวยกันออกแบบบทเรียนโดยยึดลักษณะรายวิชา จุดประสงคการเรียนรู การจําแนก

ทักษะการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และเปาหมายของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่ 21 หลอม
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 การเตรียมซอฟทแวรเพื่อสงเสริมการเรยีนที่เนนทักษะ 7C x 3R  

1. การเตรียมความพรอมทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอร  

โดยการประสานงานกับเจาหนาที่หองบริการคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือลงโปรแกรมไวบริการนักศึกษา เทาที่จําเปน ดังน้ี  

- โปรแกรมทีผ่ลิตเอกสารทางดานการนําเสนอขอมูล ไดแก Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Power Point, Latex, Adobe InDesign , Adobe Acrobat Professional, Foxit 

PhantomPdf เปนตน 

- โปรแกรมที่เนนการผลติผลงานดานการคํานวณทางคณิตศาสตรและการสรางรูปภาพ ไดแก 

MatLab, Mathematica, Maple, Comsol Multiphysics และ Microsoft Excel เปนตน 

- โปรแกรมที่เนนการผลิตผลงานทางดานกราฟก ไดแก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Maya 3D Animation เปนตน 

- โปรแกรมการผลิตวิดีโอและการตัดตอ ไดแก Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, 

Adobe Sound Booth, Adobe Flash Professional, Sony Vegas เปนตน 

- โปรแกรมอ่ืนๆ เชน ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย, โปรแกรมการแปลประโยคภาษาอังกฤษเปนประโยค

ภาษาไทย เปนตน 

2. การเตรียมความพรอมดานหองเรียนหองสอนที่ทันสมัย เชน หอง Smart Classroom, E-

Classroom เปนตน รวมทั้ง ระบบเสียง ระบบอินเตอรเน็ต Wifi ระบบเครื่องปรับอากาศ  

3. การเตรียมความพรอมดานเอกสารกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟสิกส ทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ โดยการอัพโหลดขึ้นเว็บไซตเพ่ือใหนักศึกษานําไปใชตอไป ตลอดจนการเช่ือมโยงไปยัง

แหลงขอมูลหรอืแหลงเรียนรูอ่ืนที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งการใหความหมายอภิธานคําศัพทเทคนิคทางวิชาการทาง

ฟสิกส หรือ คณิตศาสตร แบบอังกฤษ-ไทย ไวในระบบ E-learning ดวยเพ่ือปองกันมิใหนักศึกษาเขาใจ

ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษเปนอยางอ่ืน 

4. การเตรียมความพรอมโดยการลงแอพตางๆไวในเครื่องสมารทโฟน แท็บเล็ต โนตบุคของนักศึกษา

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูออนไลน เชน Youtube, Dictionary, Calculator, Facebook, Line, Adobe 

Acrobat, Microsoft Office, VDO Player เปนตน 

 นอกจากน้ีชุมชนนักปฏิบัติยังไดวางเปาหมายการวางแผนออกแบบการเรียนรูเพ่ือเตรียมกิจกรรมการเรียน

ที่สงเสริมทกัษะ 7C ตามแนวทางของ วิจารณ พานิช (2555: 31-58) ดังน้ี 

1. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการแกปญหา (C1) 

    เปาหมาย: สามารถใชเหตุผลไดอยางถูกตองและลึกซึ้ง 

                 สามารถคิดอยางเปนระบบ 

                 สามารถใชวิจารณญาณและตัดสินใจ 

                 สามารถแกปญหาได 

2. ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม (C2) 

   เปาหมาย: สามารถคิดอยางสรางสรรค 

                สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 

                สามารถประยุกตผลงานการสรางสรรคสูนวัตกรรม 

3. ทักษะความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทศัน (C3) 

   เปาหมาย : มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางเกิดผลดี 

                 ทํางานในทีมทีแ่ตกตางหลากหลายอยางไดผลดี 

4. ทักษะความรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนาํ (C4) 

   เปาหมาย: ทํางานเปนทีม 

                ช้ีแนะและเปนผูนําแกผูอ่ืน 

                มีความรับผิดชอบตอผูอ่ืน 

5. ทักษะดานสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ (C5) 

  เปาหมาย : เขาถึงและประเมินสารสนเทศ 

                ใชและจัดการสารสนเทศ 

                สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิผล 

6. ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (C6) 

   เปาหมาย : สรางผลิตภัณฑสื่อได 

7. ทักษะอาชพีและการเรียนรู (C7) 

   เปาหมาย : ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

                 มีความยืดหยุน 

                 จัดการเปาหมายและเวลา 

                 ทํางานไดดวยตนเอง 

                 เปนผูเรียนรูไดดวยตนเอง 

จากน้ันอาจารยผูสอนก็ไดชวยกันออกแบบบทเรียนโดยยึดลักษณะรายวิชา จุดประสงคการเรียนรู การจําแนก

ทักษะการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และเปาหมายของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่ 21 หลอม
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รวมเขาดวยกันเพ่ือใหไดเน้ือหาและกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรู โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและ

กระบวนการดําเนินงาน ดังรูปที่ 1  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1: แผนผงัแสดงขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาฟสิกส เพ่ือเพ่ิม 

          ประสทิธิภาพทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

 

การเตรยีมความพรอมระบบสงเสริมการเรียนรู 5 ดาน ดังนี ้

1. การเตรียมความพรอมทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอร  

โดยการประสานงานกับเจาหนาที่หองบริการคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลง

โปรแกรมที่จําเปนในหองบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา ดังน้ี  

ลักษณะรายวิชาฟสิกส และ 

จุดประสงคการเรียนรู 

ทักษะความรบัผิดชอบตาม 

Curriculum Mapping 5 

ดาน  

(ตามกรอบ TQF ของ สกอ.) 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2. ดานความรู 

3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ   

    ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

  

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

(3R x 7C) 

การออกแบบกิจกรรมที่สงเสริม

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

ตามเนื้อหาบทเรียน 

นําบทเรยีนมาทดลอง - 

ปรับปรุง ใชจริงในหองเรยีน 

(ปรับใหเขากับความเหมาะสมตาม

วัยวุฒิ – พ้ืนฐานการศึกษา , IQ , EQ , 

CQ  MQ  PQ  AQ และ SQ) 

นําไปเผยแพรทางเว็บไซต ระบบการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน 

E learning RMUTP รายวิชาฟสกิส 

- โปรแกรมทีผ่ลิตเอกสารทางดานการนําเสนอขอมูล ไดแก Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Power Point, Latex, Adobe InDesign, Adobe Acrobat Professional, Foxit PhantomPdf เปนตน 

- โปรแกรมที่เนนการผลิตผลงานดานการคํานวณทางคณิตศาสตรและการสรางรูปภาพ ไดแก MatLab, 

Mathematica, Maple, Comsol Multiphysics และ Microsoft Excel เปนตน 

- โปรแกรมที่เนนการผลิตผลงานทางดานกราฟก ไดแก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Maya 3D 

Animation เปนตน 

- โปรแกรมการผลิตวิดีโอและการตัดตอ ไดแก Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe 

Sound Booth, Adobe Flash Professional, Sony Vegas เปนตน 

- โปรแกรมอ่ืนๆ เชน ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย, โปรแกรมการแปลประโยคภาษาอังกฤษเปนประโยคภาษาไทย 

เปนตน 

2. การเตรียมความพรอมดานหองเรียนหองสอนที่ทันสมยั เชน หอง Smart Classroom, E-Classroom เปน

ตน รวมทั้ง ระบบเสียง ระบบอินเตอรเน็ต Wifi ระบบเครื่องปรับอากาศ  

3. การเตรียมความพรอมดานเอกสารกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟสิกส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

โดยการอัพโหลดขึ้นเว็บไซตเพ่ือใหนักศึกษานําไปใชตอไป ตลอดจนการเช่ือมโยงไปยังแหลงขอมูลหรือแหลง

เรียนรูอ่ืนที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งการใหความหมายอภิธานคําศัพทเทคนิคทางวิชาการทางฟสิกส หรอื 

คณิตศาสตร แบบอังกฤษ-ไทย ไวในระบบ E-learning ดวยเพ่ือปองกันมิใหนักศึกษาเขาใจศัพทเทคนิค

ภาษาอังกฤษเปนอยางอ่ืน 

4. การเตรียมความพรอมโดยการลงแอพตางๆไวในเครื่องสมารทโฟน แท็บเล็ต โนตบุคของนักศึกษาเพ่ือ

สงเสริมการเรยีนรูออนไลน เชน Youtube, Dictionary, Calculator, Facebook, Line, Adobe Acrobat, 

Microsoft Office, Sound Recorder, VDO Player เปนตน 

5. การแบงกลุมนักศึกษาตามความเหมาะสม เพ่ือทํากิจกรรมกลุมตามที่ระบุไวในบทเรียน 

 

การปฏบิัตติามแผน 

ชุมชนไดระดมพลังสมองสรางบทเรียนที่สงเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยยึด

หลักนักศึกษาสามารถศึกษาดวยตัวเองได ทั้งในรูปแบบเอกสารประกอบการสอน หนังสือเรียน ตําราเรียน 

สไลด หรือ วิดีโอประกอบการสอน และไดนําบทเรียนตางๆที่ออกแบบไวตามแผนการสอนไปประยุกตใชกับ

นักศึกษาทั้งรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติในหองเรียนและการเรียนการสอนผานระบบ E-learning เพ่ือ

หาขอดีและขอบกพรองที่ตองนําไปแกไขตอไป  
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รวมเขาดวยกันเพ่ือใหไดเน้ือหาและกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรู โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและ

กระบวนการดําเนินงาน ดังรูปที่ 1  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1: แผนผงัแสดงขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาฟสิกส เพ่ือเพ่ิม 

          ประสทิธิภาพทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

 

การเตรยีมความพรอมระบบสงเสริมการเรียนรู 5 ดาน ดังนี ้

1. การเตรียมความพรอมทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอร  

โดยการประสานงานกับเจาหนาที่หองบริการคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลง

โปรแกรมที่จําเปนในหองบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา ดังน้ี  

ลักษณะรายวิชาฟสิกส และ 

จุดประสงคการเรียนรู 

ทักษะความรบัผิดชอบตาม 

Curriculum Mapping 5 

ดาน  

(ตามกรอบ TQF ของ สกอ.) 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2. ดานความรู 

3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ   

    ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

  

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

(3R x 7C) 

การออกแบบกิจกรรมที่สงเสริม

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

ตามเนื้อหาบทเรียน 

นําบทเรยีนมาทดลอง - 

ปรับปรุง ใชจริงในหองเรยีน 

(ปรับใหเขากับความเหมาะสมตาม

วัยวุฒิ – พ้ืนฐานการศึกษา , IQ , EQ , 

CQ  MQ  PQ  AQ และ SQ) 

นําไปเผยแพรทางเว็บไซต ระบบการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน 

E learning RMUTP รายวิชาฟสกิส 

- โปรแกรมทีผ่ลิตเอกสารทางดานการนําเสนอขอมูล ไดแก Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Power Point, Latex, Adobe InDesign, Adobe Acrobat Professional, Foxit PhantomPdf เปนตน 

- โปรแกรมที่เนนการผลิตผลงานดานการคํานวณทางคณิตศาสตรและการสรางรูปภาพ ไดแก MatLab, 

Mathematica, Maple, Comsol Multiphysics และ Microsoft Excel เปนตน 

- โปรแกรมที่เนนการผลิตผลงานทางดานกราฟก ไดแก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Maya 3D 

Animation เปนตน 

- โปรแกรมการผลิตวิดีโอและการตัดตอ ไดแก Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe 

Sound Booth, Adobe Flash Professional, Sony Vegas เปนตน 

- โปรแกรมอ่ืนๆ เชน ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย, โปรแกรมการแปลประโยคภาษาอังกฤษเปนประโยคภาษาไทย 

เปนตน 

2. การเตรียมความพรอมดานหองเรียนหองสอนที่ทันสมยั เชน หอง Smart Classroom, E-Classroom เปน

ตน รวมทั้ง ระบบเสียง ระบบอินเตอรเน็ต Wifi ระบบเครื่องปรับอากาศ  

3. การเตรียมความพรอมดานเอกสารกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟสิกส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

โดยการอัพโหลดขึ้นเว็บไซตเพ่ือใหนักศึกษานําไปใชตอไป ตลอดจนการเช่ือมโยงไปยังแหลงขอมูลหรือแหลง

เรียนรูอ่ืนที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งการใหความหมายอภิธานคําศัพทเทคนิคทางวิชาการทางฟสิกส หรอื 

คณิตศาสตร แบบอังกฤษ-ไทย ไวในระบบ E-learning ดวยเพ่ือปองกันมิใหนักศึกษาเขาใจศัพทเทคนิค

ภาษาอังกฤษเปนอยางอ่ืน 

4. การเตรียมความพรอมโดยการลงแอพตางๆไวในเครื่องสมารทโฟน แท็บเล็ต โนตบุคของนักศึกษาเพ่ือ

สงเสริมการเรยีนรูออนไลน เชน Youtube, Dictionary, Calculator, Facebook, Line, Adobe Acrobat, 

Microsoft Office, Sound Recorder, VDO Player เปนตน 

5. การแบงกลุมนักศึกษาตามความเหมาะสม เพ่ือทํากิจกรรมกลุมตามที่ระบุไวในบทเรียน 

 

การปฏบิัตติามแผน 

ชุมชนไดระดมพลังสมองสรางบทเรียนที่สงเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยยึด

หลักนักศึกษาสามารถศึกษาดวยตัวเองได ทั้งในรูปแบบเอกสารประกอบการสอน หนังสือเรียน ตําราเรียน 

สไลด หรือ วิดีโอประกอบการสอน และไดนําบทเรียนตางๆที่ออกแบบไวตามแผนการสอนไปประยุกตใชกับ

นักศึกษาทั้งรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติในหองเรียนและการเรียนการสอนผานระบบ E-learning เพ่ือ

หาขอดีและขอบกพรองที่ตองนําไปแกไขตอไป  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

การตรวจสอบการปฏิบตัติามแผน 

เมื่อชุมชนนักปฏิบัติการเรียนการสอนฟสิกส ไดสรางทางเลือกคุณภาพ สรางระบบฐานขอมูลเตรียม

ความพรอมทางเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนและการฝกทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที ่ 21 โดยนําไฟลเอกสาร 

หรือ วิดีโอการสอน ไปแขวนไวในเว็บไซต E-learning มทร.พระนคร และการเตรียมความพรอมทางดาน

กายภาพและสิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูไวเรียบรอยแลว จึงตองมกีารวิเคราะหหาขอบกพรอง 

ความเหมาะสม การวัดและประเมินผลคุณภาพของสื่อ รูปแบบกิจกรรมการเรียนที่เสริมทักษะ 3R x 7C ที่ได

ออกแบบไว จากผลสมัฤทธ์ิประสิทธิภาพของการเรียนรูและเสียงสะทอนจากนักศึกษาที่เกิดขึ้นจริง จากการ

สังเกต การซักถาม การสัมภาษณ การทดลอง การทํารายงาน เพ่ือการนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 

 

การปรบัปรุงแกไขแผน 

การออกแบบบทเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะ 3R เมื่อนําไปทดลองใชใหผลสัมฤทธ์ิทีค่อนขางตํ่ามาก และ

ตองมีการพัฒนารูปแบบไปอีกยาวไกล จะตองจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เนนภาษาอังกฤษอยางมาก อีก

ทั้งปญหาการเรียนออนในวิชาคณิตศาสตรที่สะสมมากอนเขาเรียนระดับปริญญาตร ี

 

ผลและอภปิรายผลการดาํเนินงาน 

ชุมชนนักปฏิบัติการเรียนการสอนรายวิชาฟสิกส ไดผลิตบทเรียนที่มีกิจกรรมสงเสริมทกัษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทุกหนวยเรียนของวิชาฟสิกส โดยใหนักศึกษาทํากิจกรรมการเรียนผานระบบการ

เรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งครอบคลุมกจิกรรมการเรียนการสอน

ครบทุกรูปแบบทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมหลักๆที่ใช ไดแก การแชทออนไลน กระดานสนทนา 

การสรางฐานขอมูล โพลล หองปฏิบัติการ อภิธานศัพทการบาน เครื่องมือภายนอก สกอรม การสํารวจ wiki 

แหลงขอมูล IMS content package URL การดาวนโหลด อัพโหลดไฟลเสียง ไฟลวิดีโอ และไฟลเอกสารตาง 

การสรางบทเรียน การสงรายงานในรูปไฟลเอกสาร ไฟลเสียง ไฟลวิดีโอ การทําแบบทดสอบ การประเมินผล  

เปนตน ชุมชนนักปฏิบัติก็ไดทําการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประสทิธิภาพของสื่อการสอนและ

เครื่องมือ คือ ระบบการเรียนการสอนออนไลน จากการทําแบบประเมินของนักศึกษากลุมตัวอยางแยกตาม

คณะตางๆที่เรียนรายวิชาฟสิกสจํานวนคณะละ 60 คน  ผลสมัฤทธ์ิการแสดงออกตามทักษะตางๆ ตอการเพ่ิม

ประสิทธิภาพทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ระดับคะแนน 0-5 แยกตามทักษะ 3R x 7C ไดผลดังกราฟ 

ดังน้ี 

 
ก) 

 
ข) 

รูปที่ 2: ผลสัมฤทธ์ิการเพ่ิมทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใชระบบการเรียนการสอนออนไลน E-

learning ที่ไดจากการประเมินของ ก)  นักศึกษา และ ข) อาจารยผูสอน  

 

จากรูปที่ 2 จะพบวา ผลสัมฤทธ์ิการเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะ 3R x 7C ที่นักศึกษาประเมิน ไดคาเฉลี่ยเลขคณิต 

3.54 ดวยคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.14 และจากการประเมินของอาจารย ไดคาเฉลีย่เลขคณิต 3.25 และคา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.13 ตามลําดับ   

สืบเน่ืองจากการจัดอันดับของระบบการเรียนการสอนออนไลน ปรากฏวา วิชาฟสิกส 2 สําหรับ

วิศวกร มีนักศกึษาเขาทํากิจกรรมการเรียนสูงมากที่สุด คอื 17,813 ครั้งในเดือนมีนาคม 2557 และวิชา ฟสิกส 

1 สําหรับวิศวกร มากที่สดุ คือ 20,930 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2558 และมีอาจารยจากสาขาวิชา

คณิตศาสตรและสถิติ และกลุมวิชาเคมี มาปรึกษาชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือชวยสรางและออกแบบการเรียนการ

สอนออนไลน ไดแก รายวิชาสถิติเบ้ืองตน  วิชาการวิเคราะหธุรกิจเชิงสถิติ หลักเคม ี เพ่ือการเรียนการสอน

0

2

4

6

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 R1 R2 R3คะ
แน

นก
าร

ปร
ะเ

มิน

ทักษะ

ผลสัมฤทธ์ิการเพ่ิมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยนักศึกษา

Sci.&Tech. Engr. Ind.Ed. T.HE.

0

1

2

3

4

5

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 R1 R2 R3

คะ
แน

นก
าร

ปร
ะเ

มิน

ทักษะ

ผลสัมฤทธ์ิการเพ่ิมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย

Sci.&Tech. Engr. Ind.Ed. T.HE.



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP 1

การตรวจสอบการปฏิบตัติามแผน 

เมื่อชุมชนนักปฏิบัติการเรียนการสอนฟสิกส ไดสรางทางเลือกคุณภาพ สรางระบบฐานขอมูลเตรียม

ความพรอมทางเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนและการฝกทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที ่ 21 โดยนําไฟลเอกสาร 

หรือ วิดีโอการสอน ไปแขวนไวในเว็บไซต E-learning มทร.พระนคร และการเตรียมความพรอมทางดาน

กายภาพและสิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูไวเรียบรอยแลว จึงตองมกีารวิเคราะหหาขอบกพรอง 

ความเหมาะสม การวัดและประเมินผลคุณภาพของสื่อ รูปแบบกิจกรรมการเรียนที่เสริมทักษะ 3R x 7C ที่ได

ออกแบบไว จากผลสมัฤทธ์ิประสิทธิภาพของการเรียนรูและเสียงสะทอนจากนักศึกษาที่เกิดขึ้นจริง จากการ

สังเกต การซักถาม การสัมภาษณ การทดลอง การทํารายงาน เพ่ือการนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 

 

การปรบัปรุงแกไขแผน 

การออกแบบบทเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะ 3R เมื่อนําไปทดลองใชใหผลสัมฤทธ์ิทีค่อนขางตํ่ามาก และ

ตองมีการพัฒนารูปแบบไปอีกยาวไกล จะตองจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เนนภาษาอังกฤษอยางมาก อีก

ทั้งปญหาการเรียนออนในวิชาคณิตศาสตรที่สะสมมากอนเขาเรียนระดับปริญญาตร ี

 

ผลและอภปิรายผลการดาํเนินงาน 

ชุมชนนักปฏิบัติการเรียนการสอนรายวิชาฟสิกส ไดผลิตบทเรียนที่มีกิจกรรมสงเสริมทกัษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทุกหนวยเรียนของวิชาฟสิกส โดยใหนักศึกษาทํากิจกรรมการเรียนผานระบบการ

เรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งครอบคลุมกจิกรรมการเรียนการสอน

ครบทุกรูปแบบทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมหลักๆที่ใช ไดแก การแชทออนไลน กระดานสนทนา 

การสรางฐานขอมูล โพลล หองปฏิบัติการ อภิธานศัพทการบาน เครื่องมือภายนอก สกอรม การสํารวจ wiki 

แหลงขอมูล IMS content package URL การดาวนโหลด อัพโหลดไฟลเสียง ไฟลวิดีโอ และไฟลเอกสารตาง 

การสรางบทเรียน การสงรายงานในรูปไฟลเอกสาร ไฟลเสียง ไฟลวิดีโอ การทําแบบทดสอบ การประเมินผล  

เปนตน ชุมชนนักปฏิบัติก็ไดทําการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประสทิธิภาพของสื่อการสอนและ

เครื่องมือ คือ ระบบการเรียนการสอนออนไลน จากการทําแบบประเมินของนักศึกษากลุมตัวอยางแยกตาม

คณะตางๆที่เรียนรายวิชาฟสิกสจํานวนคณะละ 60 คน  ผลสมัฤทธ์ิการแสดงออกตามทักษะตางๆ ตอการเพ่ิม

ประสิทธิภาพทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ระดับคะแนน 0-5 แยกตามทักษะ 3R x 7C ไดผลดังกราฟ 

ดังน้ี 

 
ก) 

 
ข) 

รูปที่ 2: ผลสัมฤทธ์ิการเพ่ิมทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใชระบบการเรียนการสอนออนไลน E-

learning ที่ไดจากการประเมินของ ก)  นักศึกษา และ ข) อาจารยผูสอน  

 

จากรูปที่ 2 จะพบวา ผลสัมฤทธ์ิการเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะ 3R x 7C ที่นักศึกษาประเมิน ไดคาเฉลี่ยเลขคณิต 

3.54 ดวยคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.14 และจากการประเมินของอาจารย ไดคาเฉลีย่เลขคณิต 3.25 และคา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.13 ตามลําดับ   

สืบเน่ืองจากการจัดอันดับของระบบการเรียนการสอนออนไลน ปรากฏวา วิชาฟสิกส 2 สําหรับ

วิศวกร มีนักศกึษาเขาทํากิจกรรมการเรียนสูงมากที่สุด คอื 17,813 ครั้งในเดือนมีนาคม 2557 และวิชา ฟสิกส 

1 สําหรับวิศวกร มากที่สดุ คือ 20,930 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2558 และมีอาจารยจากสาขาวิชา

คณิตศาสตรและสถิติ และกลุมวิชาเคมี มาปรึกษาชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือชวยสรางและออกแบบการเรียนการ

สอนออนไลน ไดแก รายวิชาสถิติเบ้ืองตน  วิชาการวิเคราะหธุรกิจเชิงสถิติ หลักเคม ี เพ่ือการเรียนการสอน
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บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

152

CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

อยางประสบผลสําเร็จเรียบรอยแลว และไดเปนวิทยากรการถายทอดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนรายวิชาฟสิกส 1,2 และปฏิบัติการฟสิกส 1,2 ดวยระบบการเรียนการสอน

ออนไลน แกอาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ซึ่งเผยแพรทางเว็บไซตยูทูบ อีกดวย  

ผลจากความสาํเร็จในการใชระบบการเรียนการสอนทําใหชุมชนนักปฏิบัติไดรับรางวัลผลงานดานการ

พัฒนาการสอนดีเดน ดวยสื่อ E-learning ประจําปการศึกษา 2557 จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร  

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีระบบการเรียนการสอนออนไลนที่ทันสมัย 

2. ผูบริหารใหความสําคัญและสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยไดจัดหาโปรแกรม 

   คอมพิวเตอร หองเรียนอัจฉริยะ สามารถเช่ือมโยงแบบออนไลนกับระบบการเรียนการสอน 

   ออนไลนได 

3. นักศึกษาใหความรวมมืออยางดี 

4. ความรวมมือ ความเสียสละเวลา กําลังสมอง ความทุมเทของอาจารยผูสอนในชุมชนนักปฏิบัติ 

5. ความชวยเหลือทางดานเทคนิคตางๆจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข  

1. สมาชิกมเีวลาวางไมตรงกัน การแกไขโดยใช เฟซบุค  ไลน และ อีเมล ในการสื่อสารกัน 

2. ความไมเสถยีรของระบบไฟฟากําลังในฤดูฝน แกไขโดย มีระบบสํารองไฟฟากําลัง 

3. การทุจริตในการสอบ เพราะการเรียนแบบออนไลนเปนแบบเปดในการสอบผานระบบ แกไข 

    โดย การจดัสอบในหองระบบปด เชน หองเรียนรูดวยตัวเอง ของสํานักวิทยบริการฯ 

4. ความยากจนของนักศึกษาบางคนไมมีสมารทโฟนใช แกไขโดย ใหนักศกึษาใชคอมพิวเตอรของ 

    มหาวิทยาลัย หรือยืมโนตบุคเพ่ือนใช 

5. นักศึกษาบางคนขาดทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร แกไขโดย อบรมการใชโปรแกรม 

    คอมพิวเตอรให 

  

สรุป 

การจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติการเรียนการสอนรายวิชาฟสิกส เพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให

เพ่ิมประสิทธิภาพทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหแกนักศึกษาเพ่ือสรางทางเลือกคุณภาพ สรางฐานขอมูล 

สรางการมีสวนรวมของนักศึกษาผานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน เมื่อประยุกตใชรูปแบบกิจกรรม

ที่ไดออกแบบไวแลว ปรากฏวา ทําใหเกิดการกระตุนการเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะการเรียนของนักศึกษาได

อยางดี เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคสังคมโลกาภิวัฒน และการเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 อยางยิ่ง 

 

บรรณานุกรม 

วิจารณ พานิช. 2555. วิถีสรางการเรียนรูเพ่ือศิษย ในศตวรรษที ่21. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-

สฤษด์ิวงศ  

ระบบการเรียนการสอนออนไลน มทร.พระนคร. http://lms.rmutp.ac.th/ 

RMUTP KM. https://www.youtube.com/watch?v=T2m_-ECD7fI 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP 1

อยางประสบผลสําเร็จเรียบรอยแลว และไดเปนวิทยากรการถายทอดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนรายวิชาฟสิกส 1,2 และปฏิบัติการฟสิกส 1,2 ดวยระบบการเรียนการสอน

ออนไลน แกอาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ซึ่งเผยแพรทางเว็บไซตยูทูบ อีกดวย  

ผลจากความสาํเร็จในการใชระบบการเรียนการสอนทําใหชุมชนนักปฏิบัติไดรับรางวัลผลงานดานการ

พัฒนาการสอนดีเดน ดวยสื่อ E-learning ประจําปการศึกษา 2557 จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร  

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีระบบการเรียนการสอนออนไลนที่ทันสมัย 

2. ผูบริหารใหความสําคัญและสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยไดจัดหาโปรแกรม 

   คอมพิวเตอร หองเรียนอัจฉริยะ สามารถเช่ือมโยงแบบออนไลนกับระบบการเรียนการสอน 

   ออนไลนได 

3. นักศึกษาใหความรวมมืออยางดี 

4. ความรวมมือ ความเสียสละเวลา กําลังสมอง ความทุมเทของอาจารยผูสอนในชุมชนนักปฏิบัติ 

5. ความชวยเหลือทางดานเทคนิคตางๆจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข  

1. สมาชิกมเีวลาวางไมตรงกัน การแกไขโดยใช เฟซบุค  ไลน และ อีเมล ในการสื่อสารกัน 

2. ความไมเสถยีรของระบบไฟฟากําลังในฤดูฝน แกไขโดย มีระบบสํารองไฟฟากําลัง 

3. การทุจริตในการสอบ เพราะการเรียนแบบออนไลนเปนแบบเปดในการสอบผานระบบ แกไข 

    โดย การจดัสอบในหองระบบปด เชน หองเรียนรูดวยตัวเอง ของสํานักวิทยบริการฯ 

4. ความยากจนของนักศึกษาบางคนไมมีสมารทโฟนใช แกไขโดย ใหนักศกึษาใชคอมพิวเตอรของ 

    มหาวิทยาลัย หรือยืมโนตบุคเพ่ือนใช 

5. นักศึกษาบางคนขาดทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร แกไขโดย อบรมการใชโปรแกรม 

    คอมพิวเตอรให 

  

สรุป 

การจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติการเรียนการสอนรายวิชาฟสิกส เพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให

เพ่ิมประสิทธิภาพทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหแกนักศึกษาเพ่ือสรางทางเลือกคุณภาพ สรางฐานขอมูล 

สรางการมีสวนรวมของนักศึกษาผานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน เมื่อประยุกตใชรูปแบบกิจกรรม

ที่ไดออกแบบไวแลว ปรากฏวา ทําใหเกิดการกระตุนการเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะการเรียนของนักศึกษาได

อยางดี เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคสังคมโลกาภิวัฒน และการเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 อยางยิ่ง 

 

บรรณานุกรม 

วิจารณ พานิช. 2555. วิถีสรางการเรียนรูเพ่ือศิษย ในศตวรรษที ่21. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-

สฤษด์ิวงศ  

ระบบการเรียนการสอนออนไลน มทร.พระนคร. http://lms.rmutp.ac.th/ 

RMUTP KM. https://www.youtube.com/watch?v=T2m_-ECD7fI 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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CoP 2
งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

การจัดการความรูเพื่อบคุลากรดานเทคนิคการเขียนโครงรางงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนนุ 

 

ดร.สุระชัย  สบุีบผา 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป Seebubpa99@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป   

 สิ่งสําคัญที่สุดในการเขียนขอทุนวิจัยที่ดี ก็คือความรูและความเขาใจอยางถองแทของผูที่จะทําการวิจัย

วาจะทําวิจัยเรื่องอะไร มีวัตถุประสงคอะไร จะใชระเบียบวิธีการศึกษาอะไรและอยางไร และงานวิจัยน้ันมี

ประโยชนอะไรบาง ซึ่งหากผูที่ทําวิจัยไมมีความชัดเจนในเรื่องตางๆเหลาน้ีแลว ก็ยากที่จะเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยที่ดีได 

 โดยทั่วไปกอนที่นักวิจัยจะทําการวิจัย จะตองมีการวางแผนงานเก่ียวกับเรื่องที่จะทําการวิจัยไว

ลวงหนา นอกจากจะทําใหผูวิจัยทราบขั้นตอนและรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการทําวิจัยแลว ยังใชเปน

เครื่องมือในการพิจารณาขออนุมัติทําวิจัย หรือขอทุนสําหรับทําวิจัยอีกดวย เพ่ือใหผูพิจารณาอนุมัติเช่ือวา การ

วิจัยที่จะทําน้ันมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ดี มีความเปนไปไดในการทําวิจัยใหสําเร็จ และประโยชน สมควรไดรับ

การอนุมัติใหทําการวิจัยได 

 

คําสําคัญ  การจัดการความรู  เทคนิคการเขียน   ทุนวิจัย 

 

Summary    

 

 The most important thing in writing research grant good. It is the knowledge and 

insights of the research that will do anything. What purpose The methodology of the study 

and what to do. And what the research is useful. If the research is not clear on these 

matters. It's hard to write a good research proposal. 

 Generally, before researchers would conduct the research. There must be planning 

to conduct research on the subject beforehand. In addition to allowing researchers to know 

the process and details the different stages of the research. Also used as a tool to consider 

for approval research. Or grant applications for research as well. To approve that. The 

research methodology was to do good research. There is the possibility of doing research 

achievements and benefits earned approval to conduct research. 

 

Keyword   Knowledge Management   Writing research   grants 

 

บทนํา 

 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกําหนดใหครูผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพครู        และ

สามารถนําเสนอผลงานวิชาการได เน่ืองจากทํางานปฏิบัติที่อยูบนพ้ืนฐานชุมชนและประชากร  (community 

and population-based practice) การเขียนขอทุนการวิจัยและการจัดทํารายงานการวิจัยเพ่ือสามารถ

ถายทอดกระบวนการวิจัยอยางมีระเบียบแบบแผน ต้ังแตตนจนสามารถนําไปเผยแพรหรือใชประโยชน จึงเปน

ทักษะที่สําคัญ 

 การวิจัย คือ กระบวนการคนหาความรู ขอเท็จจริง อยางมีระเบียบ มีกฎเกณฑในการรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหและแปลความขอมูล เพ่ือแสวงหาคําตอบ สําหรับคําถามหรือประเด็นการศึกษาที่ ต้ังไว ดวย

กระบวนการ อันเปนที่ยอมรับ ในแตละสาขาวิชา ซึ่งในทางวิทยาศาสตรการแพทย นิยมใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เพราะเช่ือวาวิธีน้ีมีความถูกตอง เช่ือถือไดมากที่สุด 

 โดยทั่วไปกอนที่นักวิจัยจะทําการวิจัย จะตองมีการวางแผนงานเก่ียวกับเรื่องที่จะทําการวิจัยไว

ลวงหนา นอกจากจะทําใหผูวิจัยทราบขั้นตอนและรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการทําวิจัยแลว ยังใชเปน

เครื่องมือในการพิจารณาขออนุมัติทําวิจัย หรือขอทุนสําหรับทําวิจัยอีกดวย เพ่ือใหผูพิจารณาอนุมัติเช่ือวา การ

วิจัยที่จะทําน้ันมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ดี มีความเปนไปไดในการทําวิจัยใหสําเร็จ และประโยชน สมควรไดรับ

การอนุมัติใหทําการวิจัยได 

 สิ่งสําคัญที่สุดในการเขียนขอทุนวิจัยที่ดี ก็คือความรูและความเขาใจอยางถองแทของผูที่จะการวิจัยวา

จะทําวิจัยเรื่องอะไร มีวัตถุประสงคอะไร จะใชระเบียบวิธีการศึกษาอะไรและอยางไร และงานวิจัยน้ันมี

ประโยชนอะไรบาง ซึ่งหากผูที่ทําวิจัยไมมีความชัดเจนในเรื่องตางๆเหลาน้ีแลว ก็ยากที่จะเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยที่ดีได 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือสรางและพัฒนาบุคลากรในการเขียนโครงรางงานวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุน 
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บทสรุป   

 สิ่งสําคัญที่สุดในการเขียนขอทุนวิจัยที่ดี ก็คือความรูและความเขาใจอยางถองแทของผูที่จะทําการวิจัย

วาจะทําวิจัยเรื่องอะไร มีวัตถุประสงคอะไร จะใชระเบียบวิธีการศึกษาอะไรและอยางไร และงานวิจัยน้ันมี

ประโยชนอะไรบาง ซึ่งหากผูที่ทําวิจัยไมมีความชัดเจนในเรื่องตางๆเหลาน้ีแลว ก็ยากที่จะเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยที่ดีได 

 โดยทั่วไปกอนที่นักวิจัยจะทําการวิจัย จะตองมีการวางแผนงานเก่ียวกับเรื่องที่จะทําการวิจัยไว

ลวงหนา นอกจากจะทําใหผูวิจัยทราบขั้นตอนและรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการทําวิจัยแลว ยังใชเปน

เครื่องมือในการพิจารณาขออนุมัติทําวิจัย หรือขอทุนสําหรับทําวิจัยอีกดวย เพ่ือใหผูพิจารณาอนุมัติเช่ือวา การ

วิจัยที่จะทําน้ันมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ดี มีความเปนไปไดในการทําวิจัยใหสําเร็จ และประโยชน สมควรไดรับ

การอนุมัติใหทําการวิจัยได 

 

คําสําคัญ  การจัดการความรู  เทคนิคการเขียน   ทุนวิจัย 

 

Summary    

 

 The most important thing in writing research grant good. It is the knowledge and 

insights of the research that will do anything. What purpose The methodology of the study 

and what to do. And what the research is useful. If the research is not clear on these 

matters. It's hard to write a good research proposal. 

 Generally, before researchers would conduct the research. There must be planning 

to conduct research on the subject beforehand. In addition to allowing researchers to know 

the process and details the different stages of the research. Also used as a tool to consider 

for approval research. Or grant applications for research as well. To approve that. The 

research methodology was to do good research. There is the possibility of doing research 

achievements and benefits earned approval to conduct research. 

 

Keyword   Knowledge Management   Writing research   grants 

 

บทนํา 

 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกําหนดใหครูผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพครู        และ

สามารถนําเสนอผลงานวิชาการได เน่ืองจากทํางานปฏิบัติที่อยูบนพ้ืนฐานชุมชนและประชากร  (community 

and population-based practice) การเขียนขอทุนการวิจัยและการจัดทํารายงานการวิจัยเพ่ือสามารถ

ถายทอดกระบวนการวิจัยอยางมีระเบียบแบบแผน ต้ังแตตนจนสามารถนําไปเผยแพรหรือใชประโยชน จึงเปน

ทักษะที่สําคัญ 

 การวิจัย คือ กระบวนการคนหาความรู ขอเท็จจริง อยางมีระเบียบ มีกฎเกณฑในการรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหและแปลความขอมูล เพ่ือแสวงหาคําตอบ สําหรับคําถามหรือประเด็นการศึกษาที่ ต้ังไว ดวย

กระบวนการ อันเปนที่ยอมรับ ในแตละสาขาวิชา ซึ่งในทางวิทยาศาสตรการแพทย นิยมใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เพราะเช่ือวาวิธีน้ีมีความถูกตอง เช่ือถือไดมากที่สุด 

 โดยทั่วไปกอนที่นักวิจัยจะทําการวิจัย จะตองมีการวางแผนงานเก่ียวกับเรื่องที่จะทําการวิจัยไว

ลวงหนา นอกจากจะทําใหผูวิจัยทราบขั้นตอนและรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการทําวิจัยแลว ยังใชเปน

เครื่องมือในการพิจารณาขออนุมัติทําวิจัย หรือขอทุนสําหรับทําวิจัยอีกดวย เพ่ือใหผูพิจารณาอนุมัติเช่ือวา การ

วิจัยที่จะทําน้ันมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ดี มีความเปนไปไดในการทําวิจัยใหสําเร็จ และประโยชน สมควรไดรับ

การอนุมัติใหทําการวิจัยได 

 สิ่งสําคัญที่สุดในการเขียนขอทุนวิจัยที่ดี ก็คือความรูและความเขาใจอยางถองแทของผูที่จะการวิจัยวา

จะทําวิจัยเรื่องอะไร มีวัตถุประสงคอะไร จะใชระเบียบวิธีการศึกษาอะไรและอยางไร และงานวิจัยน้ันมี

ประโยชนอะไรบาง ซึ่งหากผูที่ทําวิจัยไมมีความชัดเจนในเรื่องตางๆเหลาน้ีแลว ก็ยากที่จะเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยที่ดีได 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือสรางและพัฒนาบุคลากรในการเขียนโครงรางงานวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุน 
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วิธีดําเนินงาน 

 

ขั้นตอนการจัดการความรู 

1. การคนหาความรู (Knowledge Identification) 

      1.1  ประชุมคณะกรรมการ KM ดานการวิจัย 

      1.2  จัดทาํ Knowledge mapping หาวาความรูใดมีความสําคัญตอองคกร 

       1.3 ไดประเด็นความรูเรื่องเทคนิค 

2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 

    จัดการเสวนาประเด็นความรูดังกลาวจากครูผูสอนของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีโดยการสรางบรรยากาศที่ดี

ในการแลกเปลี่ยนความรู และเชิญใหบุคลากรมารวมกันจัดการความรู  ใหกําลังใจในการทํางาน  มกีารมอบ

รางวัลรางวัลใหแกบุคลากรที่นําองคความรูไปใชแลวเกิดประสิทธิภาพในการสรางงานวิจัยและมีการจัดเลี้ยง

อาหารวางใหผูแลกเปลี่ยนความรู  และดําเนินตามขั้นตอนโดยกําหนดประธานและเรขาของกลุมซึ่งประธานมี

หนาที่คอยควบคุมเวลาในการแลกเปลี่ยนความรู  โดยใชเวลาในการพูดคนละ 3 นาที 

และมีเรขาของกลุมทําหนาทีใ่นการจดบันทึกเน้ือหานํามาสรุปเปนประเด็นความรูที่ไดแตละครั้งและนํามา

เผยแพรบนเว็ปไซตของวิทยาลัย 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

    คณะกรรมการ KM  Team นําความรูในขั้นตอนการสรางและแสวงหาความรูในแตละครั้ง  นํามาจัดการให

เปนหมวดหมูกอนนําความรูในทุกวันอังคาร 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  

(Knowledge Cedilication and Refinement) 

1. นําความรูจัดหมวกหมูมาปรบัปรุงภาษาใหเปนภาษาที่อานแลวเขาใจ 

2. นําความรูที่ไดปรับปรุงภาษาแลวนํามาจัดในรูปเอกสารที่เปนรูปแบบมาตรฐาน 

3. จัดเอกสารใหคณะกรรมการไดตรวจและแกไขขอบกพรองพรอมทั้งใหคําแนะนําใหมีความสมบูรณมาก

ขึ้น 

5.  การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

       1.จัดทําเอกสารรูปเลมมอบใหแกบุคคลากรทุกคนเพ่ือนําองคความรูที่ไดไปใชในการเขียนขอทุนวิจัย โดย

ออกหนังสือเวียนสั่งการโดยผูอํานวยการวิทยาลัยใหนําองคความรูไปใชเขียนขอทุนวิจัยในครั้งตอไป 

        2.จัดพิมพเผยแพรทางเว็ปไซดของวิทยาลัยเพ่ือใหบุคลากรทราบ เพ่ือคณะกรรมการไดเปนผูคอย

ติดตามการนําไปใช 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 

    1.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน Blog KM ของ 

    2.  แลกเปลี่ยนความรูทาง Facebook เอกสารและ Email เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

    3.  คณะกรรมการจัดเวที  KM  Day เพ่ือให บุคคลากรไดมีโอกาสพูดคุย  ซักถามขอสงสัย  โดยมี

คณะกรรมการเปนผูตอบขอซักถาม 

7. การเรียนรู (Learning) 

คณะกรรมการ  KM  Team  คอยติดตามประเมินผลการนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในการเขียนขอทุน

งานวิจัย 

 

ผลการดําเนินงาน 

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู 
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วิธีดําเนินงาน 

 

ขั้นตอนการจัดการความรู 

1. การคนหาความรู (Knowledge Identification) 

      1.1  ประชุมคณะกรรมการ KM ดานการวิจัย 

      1.2  จัดทาํ Knowledge mapping หาวาความรูใดมีความสําคัญตอองคกร 

       1.3 ไดประเด็นความรูเรื่องเทคนิค 

2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 

    จัดการเสวนาประเด็นความรูดังกลาวจากครูผูสอนของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีโดยการสรางบรรยากาศที่ดี

ในการแลกเปลี่ยนความรู และเชิญใหบุคลากรมารวมกันจัดการความรู  ใหกําลังใจในการทํางาน  มกีารมอบ

รางวัลรางวัลใหแกบุคลากรที่นําองคความรูไปใชแลวเกิดประสิทธิภาพในการสรางงานวิจัยและมีการจัดเลี้ยง

อาหารวางใหผูแลกเปลี่ยนความรู  และดําเนินตามขั้นตอนโดยกําหนดประธานและเรขาของกลุมซึ่งประธานมี

หนาที่คอยควบคุมเวลาในการแลกเปลี่ยนความรู  โดยใชเวลาในการพูดคนละ 3 นาที 

และมีเรขาของกลุมทําหนาทีใ่นการจดบันทึกเน้ือหานํามาสรุปเปนประเด็นความรูที่ไดแตละครั้งและนํามา

เผยแพรบนเว็ปไซตของวิทยาลัย 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

    คณะกรรมการ KM  Team นําความรูในขั้นตอนการสรางและแสวงหาความรูในแตละครั้ง  นํามาจัดการให

เปนหมวดหมูกอนนําความรูในทุกวันอังคาร 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  

(Knowledge Cedilication and Refinement) 

1. นําความรูจัดหมวกหมูมาปรบัปรุงภาษาใหเปนภาษาที่อานแลวเขาใจ 

2. นําความรูที่ไดปรับปรุงภาษาแลวนํามาจัดในรูปเอกสารที่เปนรูปแบบมาตรฐาน 

3. จัดเอกสารใหคณะกรรมการไดตรวจและแกไขขอบกพรองพรอมทั้งใหคําแนะนําใหมีความสมบูรณมาก

ขึ้น 

5.  การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

       1.จัดทําเอกสารรูปเลมมอบใหแกบุคคลากรทุกคนเพ่ือนําองคความรูที่ไดไปใชในการเขียนขอทุนวิจัย โดย

ออกหนังสือเวียนสั่งการโดยผูอํานวยการวิทยาลัยใหนําองคความรูไปใชเขียนขอทุนวิจัยในครั้งตอไป 

        2.จัดพิมพเผยแพรทางเว็ปไซดของวิทยาลัยเพ่ือใหบุคลากรทราบ เพ่ือคณะกรรมการไดเปนผูคอย

ติดตามการนําไปใช 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 

    1.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน Blog KM ของ 

    2.  แลกเปลี่ยนความรูทาง Facebook เอกสารและ Email เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

    3.  คณะกรรมการจัดเวที  KM  Day เพ่ือให บุคคลากรไดมีโอกาสพูดคุย  ซักถามขอสงสัย  โดยมี

คณะกรรมการเปนผูตอบขอซักถาม 

7. การเรียนรู (Learning) 

คณะกรรมการ  KM  Team  คอยติดตามประเมินผลการนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในการเขียนขอทุน

งานวิจัย 

 

ผลการดําเนินงาน 

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู 
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คูมือเทคนิคการเขียนขอทุนวิจัย 

องคประกอบของโครงรางการวจิัย 

 

 โครงรางการวิจัย ควรมีองคประกอบสําคัญดังน้ี 

  1. ช่ือเรื่อง 

  2. ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 

  3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

  4. คําถามของการวิจัย 

  5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  6. สมมติฐาน* และกรอบแนวความคิดในการวิจัย* 

  7. ขอบเขตของการวิจัย 

  8. การใหคํานิยามเชิงปฏิบัติที่จะใชในการวิจัย* 

  9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

  10. ระเบียบวิธีวิจัย 

  11. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

  12. งบประมาณคาใชจายในการวิจัย 

  13. บรรณานุกรม 

  14. ภาคผนวก* 

  15. ประวัติของผูดําเนินการวิจัย 

* ไมจําเปนตองมีทุกโครงการ 

 

ก. สวนประกอบของรายงานวิจัย  แบงออกเปน 3 สวน  มีรายละเอียดดังน้ี 

         1. สวนนํา  มีสวนประกอบดังน้ี 

              1.1 ปกนอก  ลักษณะเปนปกออน  ชนิดไมตํ่ากวา 150 แกรม  ใชกระดาษมันสีนํ้าเงิน ตัวหนังสือ

สีทอง  

              1.2 ใบรองปก  กระดาษขาวเปลา  รองทั้งปกหนาและปกหลัง 

                1.3 ปกใน  เน้ือหาเหมือนปกนอกทุกอยาง  กระดาษขาว  ตัวหนังสือสีดํา   

              1.4 บทคัดยอภาษาไทยและบทคัดยอภาษาอังกฤษ  ประกอบดวย  วัตถุประสงคของการวิจัย  

ขอบเขตของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย ระดับนัยสําคัญทางสถิติ(ถามีการทดสอบ)  เปนตน มี

ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ ทายบทคัดยอใหกําหนด “คําสําคัญ (Keywords)” ของงานวิจัยเรื่องน้ัน 

ความยาวไมควรเกิน 6 คํา   

   1.5 กิตติกรรมประกาศ  คือขอความที่กลาวขอบคุณผูที่ใหการชวยเหลือหรือใหความรวมมือเปน

อยางดีในการวิจัย  ความยาวไมควรเกิน  1 หนากระดาษ  และใหระบุขอความ “การวิจัยครั้งน้ีไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปงบประมาณ ...” (ระบุปงบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย)   

              1.6 สารบัญ  เปนสวนที่ระบุตําแหนงหนาของสวนประกอบทั้งหมดในรายงานวิจัย   

              1.7 สารบัญตาราง (ถามี)  เปนสวนที่ระบุตําแหนงหนาของตารางทั้งหมดที่มีอยูในรายงานวิจัย   

              1.8 สารบัญภาพ (ถามี)  เปนสวนที่ระบุตําแหนงหนาของภาพ แผนที่  แผนภูมิ  กราฟ ทั้งหมดที่

มีอยูในรายงานวิจัย   

              1.9 คําอธิบายสัญลักษณ (ถามี)  เปนสวนที่อธิบายถึงสัญลักษณ  และคํายอตาง ๆ ที่ใชใน

รายงานวิจัย 

        2. สวนเนื้อเรื่อง  ประกอบดวย 

              บทที่ 1  บทนํา 

                   1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

                   1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

                   1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

                   1.4  วิธีดําเนินการวิจัย 

                   1.5  สมมุติฐานงานวิจัย  (ถามี) 

                   1.6  กรอบแนวความคิดในการวิจัย  (ถามี) 

                   1.7  คําสําคัญของการวิจัย  (ถามี) 

                   1.8  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

              บทที่ 2  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

                   2.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

                   2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

              บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย 

              บทที่ 4  ผลการวิจัย 

              บทที่ 5  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

                   5.1  สรุปผลการวิจัย 

                   5.2  ขอเสนอแนะ 

        3. สวนทาย  ประกอบดวย 
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คูมือเทคนิคการเขียนขอทุนวิจัย 

องคประกอบของโครงรางการวจิัย 

 

 โครงรางการวิจัย ควรมีองคประกอบสําคัญดังน้ี 

  1. ช่ือเรื่อง 

  2. ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 

  3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

  4. คําถามของการวิจัย 

  5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  6. สมมติฐาน* และกรอบแนวความคิดในการวิจัย* 

  7. ขอบเขตของการวิจัย 

  8. การใหคํานิยามเชิงปฏิบัติที่จะใชในการวิจัย* 

  9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

  10. ระเบียบวิธีวิจัย 

  11. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

  12. งบประมาณคาใชจายในการวิจัย 

  13. บรรณานุกรม 

  14. ภาคผนวก* 

  15. ประวัติของผูดําเนินการวิจัย 

* ไมจําเปนตองมีทุกโครงการ 

 

ก. สวนประกอบของรายงานวิจัย  แบงออกเปน 3 สวน  มีรายละเอียดดังน้ี 

         1. สวนนํา  มีสวนประกอบดังน้ี 

              1.1 ปกนอก  ลักษณะเปนปกออน  ชนิดไมตํ่ากวา 150 แกรม  ใชกระดาษมันสีนํ้าเงิน ตัวหนังสือ

สีทอง  

              1.2 ใบรองปก  กระดาษขาวเปลา  รองทั้งปกหนาและปกหลัง 

                1.3 ปกใน  เน้ือหาเหมือนปกนอกทุกอยาง  กระดาษขาว  ตัวหนังสือสีดํา   

              1.4 บทคัดยอภาษาไทยและบทคัดยอภาษาอังกฤษ  ประกอบดวย  วัตถุประสงคของการวิจัย  

ขอบเขตของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย ระดับนัยสําคัญทางสถิติ(ถามีการทดสอบ)  เปนตน มี

ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ ทายบทคัดยอใหกําหนด “คําสําคัญ (Keywords)” ของงานวิจัยเรื่องน้ัน 

ความยาวไมควรเกิน 6 คํา   

   1.5 กิตติกรรมประกาศ  คือขอความที่กลาวขอบคุณผูที่ใหการชวยเหลือหรือใหความรวมมือเปน

อยางดีในการวิจัย  ความยาวไมควรเกิน  1 หนากระดาษ  และใหระบุขอความ “การวิจัยครั้งน้ีไดรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปงบประมาณ ...” (ระบุปงบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย)   

              1.6 สารบัญ  เปนสวนที่ระบุตําแหนงหนาของสวนประกอบทั้งหมดในรายงานวิจัย   

              1.7 สารบัญตาราง (ถามี)  เปนสวนที่ระบุตําแหนงหนาของตารางทั้งหมดที่มีอยูในรายงานวิจัย   

              1.8 สารบัญภาพ (ถามี)  เปนสวนที่ระบุตําแหนงหนาของภาพ แผนที่  แผนภูมิ  กราฟ ทั้งหมดที่

มีอยูในรายงานวิจัย   

              1.9 คําอธิบายสัญลักษณ (ถามี)  เปนสวนที่อธิบายถึงสัญลักษณ  และคํายอตาง ๆ ที่ใชใน

รายงานวิจัย 

        2. สวนเนื้อเรื่อง  ประกอบดวย 

              บทที่ 1  บทนํา 

                   1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

                   1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

                   1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

                   1.4  วิธีดําเนินการวิจัย 

                   1.5  สมมุติฐานงานวิจัย  (ถามี) 

                   1.6  กรอบแนวความคิดในการวิจัย  (ถามี) 

                   1.7  คําสําคัญของการวิจัย  (ถามี) 

                   1.8  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

              บทที่ 2  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

                   2.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

                   2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

              บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย 

              บทที่ 4  ผลการวิจัย 

              บทที่ 5  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

                   5.1  สรุปผลการวิจัย 

                   5.2  ขอเสนอแนะ 

        3. สวนทาย  ประกอบดวย 
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              3.1 บรรณานุกรม 

              3.2 ภาคผนวก (ถามี) 

              3.3 ประวัตินักวิจัย  ประกอบดวย  ช่ือ-นามสกุล  ตําแหนงทางวิชาการ  ที่อยูที่สามารถติดตอได  

วุฒิการศึกษา  ตลอดจนสาขาวิชาที่เช่ียวชาญ  เปนตน   

 

ข. รปูแบบการพิมพรายงาน 

        1. ชนิดของกระดาษ  ใชกระดาษขาวไมมีเสนขนาด A4  ชนิด  80 แกรม   

        2. ชนิดและขนาดตัวอักษร  ใหใชตัวอักษร Angsana  New  ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  

แบงตามลักษณะเน้ือหา  ดังน้ี 

ลักษณะเน้ือหา   ขนาดตัวอักษร 

บทที ่    18   ตัวหนา 

ช่ือบท    18   ตัวหนา 

หัวขอสําคัญ    16   ตัวหนา 

ลําดับที่ของรูปภาพและตาราง  16   ตัวหนา 

เน้ือหาอ่ืนๆ    16    ตัวธรรมดา 

        สําหรับการจัดขอความในการพิมพแตละยอหนาควรเวนระยะหางประมาณ 8 ตัวอักษร และเริ่มพิมพ

ตัวอักษรที่ 9 

        3. การจัดหนากระดาษ  การเวนระยะขอบกระดาษ ดานบนและดานซาย 1.5 น้ิว (หรือ 3.75 ซม.)   

ดานลางและดานขวา 1 น้ิว (หรือ 2.54 ซม.)  

        4. การลาํดับเลขหนาและการพิมพเลขหนา 

        สวนนํา  ภาษาไทย ใหใช ก – ฮ สวนภาษาตางประเทศ ใหใช A-Z แสดงเปนเลขหนา โดยใหอยูตรงมุม

บนขวาของหนากระดาษ 

        สวนเน้ือหา ใหใชเลขอารบิค 1  2  3  4  5 ...  ฯลฯ  แสดงไวมุมบนขวามือ  สําหรับหนาแรกของแตละ

บท  หนาแรกของบรรณานุกรม  และหนาแรกของภาคผนวก ไมตองใสเลขหนากํากับ แตใหนับจํานวนหนา

รวมไปดวย   

        5. การพิมพตาราง  ใหพิมพตารางแทรกลงในเน้ือเรื่องที่มีความสัมพันธกันของแตละบท โดยจัดวาง

ตารางชิดขอบซายของกระดาษ  เวนระยะจากขอความบรรทัดบน 1 บรรทัดพิมพ พิมพคําวา “ตารางที่” 

(ดวยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ตัวหนา) ชิดขอบดานซายและเวน 1 ระยะตัวอักษรตามดวย 

หมายเลขบทที่ ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามดวยหมายเลขลําดับที่ของตารางในบทน้ัน เวน 1 

ระยะตัวอักษร ตามดวยช่ือตาราง (ดวยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ธรรมดา) 

        6. การจัดวางภาพ  การนําเสนอภาพใหแทรกลงในเน้ือเรื่องที่สัมพันธกันในแตละบท โดยจัดวางภาพไว

กลางหนากระดาษ หางจากบรรทัดบน 1 บรรทัดพิมพ และ ใสคําวา “ภาพที่” ไวใตภาพและอยูในตําแหนง

ก่ึงกลาง ถัดจากคําวา “ภาพที่” ใหเวน 1 ระยะตัวอักษรตามดวย หมายเลขบทที่ ตามดวยเครื่องหมาย

มหัพภาค (.) และตามดวยหมายเลขลําดับที่ของภาพในบทน้ันๆ (ดวยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 

16 ตัวหนา) เวน 1 ระยะตัวอักษร ตามดวยช่ือภาพ (ดวยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ธรรมดา) 

        ดานลางของภาพใหพิมพคําวา “ที่มา” (อางอิงที่มาของภาพ) เวน 1 ระยะตัวอักษร ตามดวย

เครื่องหมายทวิภาค (:) และเวน 1 ระยะตัวอักษร (ดวยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ตัวหนา) 

ตามดวยช่ือ-นามสกุลของผูแตง ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) เวน 1 ระยะตัวอักษร ใสปที่พิมพ เวน 1 ระยะ

ตัวอักษร ตามดวยเครื่องหมายทวิภาพ (:) เวน 1 ระยะตัวอักษร และตามดวยหมายเลขหนา (ดวยรูปแบบ

ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ธรรมดา) 

  

ค. การเขียนบรรณานุกรม 

        16บรรณานุกรม  16หมายถึง  รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผูทํารายงานไดใชประกอบการ

เขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอางอิงไว และสวนที่ไมปรากฏชัดเจน แตอาจเปนเพียงการรวบรวม

ความคิดหลาย ๆ แนว แลวนํามาเรียบเรียงใหม  ซึ่งที่นิยมในปจจุบัน คือการเขียนในรูปแบบของ American 

Psychological Association ( APA )  
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              3.1 บรรณานุกรม 

              3.2 ภาคผนวก (ถามี) 

              3.3 ประวัตินักวิจัย  ประกอบดวย  ช่ือ-นามสกุล  ตําแหนงทางวิชาการ  ที่อยูที่สามารถติดตอได  

วุฒิการศึกษา  ตลอดจนสาขาวิชาที่เช่ียวชาญ  เปนตน   

 

ข. รปูแบบการพิมพรายงาน 

        1. ชนิดของกระดาษ  ใชกระดาษขาวไมมีเสนขนาด A4  ชนิด  80 แกรม   

        2. ชนิดและขนาดตัวอักษร  ใหใชตัวอักษร Angsana  New  ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  

แบงตามลักษณะเน้ือหา  ดังน้ี 

ลักษณะเน้ือหา   ขนาดตัวอักษร 

บทที ่    18   ตัวหนา 

ช่ือบท    18   ตัวหนา 

หัวขอสําคัญ    16   ตัวหนา 

ลําดับที่ของรูปภาพและตาราง  16   ตัวหนา 

เน้ือหาอ่ืนๆ    16    ตัวธรรมดา 

        สําหรับการจัดขอความในการพิมพแตละยอหนาควรเวนระยะหางประมาณ 8 ตัวอักษร และเริ่มพิมพ

ตัวอักษรที่ 9 

        3. การจัดหนากระดาษ  การเวนระยะขอบกระดาษ ดานบนและดานซาย 1.5 น้ิว (หรือ 3.75 ซม.)   

ดานลางและดานขวา 1 น้ิว (หรือ 2.54 ซม.)  

        4. การลาํดับเลขหนาและการพิมพเลขหนา 

        สวนนํา  ภาษาไทย ใหใช ก – ฮ สวนภาษาตางประเทศ ใหใช A-Z แสดงเปนเลขหนา โดยใหอยูตรงมุม

บนขวาของหนากระดาษ 

        สวนเน้ือหา ใหใชเลขอารบิค 1  2  3  4  5 ...  ฯลฯ  แสดงไวมุมบนขวามือ  สําหรับหนาแรกของแตละ

บท  หนาแรกของบรรณานุกรม  และหนาแรกของภาคผนวก ไมตองใสเลขหนากํากับ แตใหนับจํานวนหนา

รวมไปดวย   

        5. การพิมพตาราง  ใหพิมพตารางแทรกลงในเน้ือเรื่องที่มีความสัมพันธกันของแตละบท โดยจัดวาง

ตารางชิดขอบซายของกระดาษ  เวนระยะจากขอความบรรทัดบน 1 บรรทัดพิมพ พิมพคําวา “ตารางที่” 

(ดวยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ตัวหนา) ชิดขอบดานซายและเวน 1 ระยะตัวอักษรตามดวย 

หมายเลขบทที่ ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามดวยหมายเลขลําดับที่ของตารางในบทน้ัน เวน 1 

ระยะตัวอักษร ตามดวยช่ือตาราง (ดวยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ธรรมดา) 

        6. การจัดวางภาพ  การนําเสนอภาพใหแทรกลงในเน้ือเรื่องที่สัมพันธกันในแตละบท โดยจัดวางภาพไว

กลางหนากระดาษ หางจากบรรทัดบน 1 บรรทัดพิมพ และ ใสคําวา “ภาพที่” ไวใตภาพและอยูในตําแหนง

ก่ึงกลาง ถัดจากคําวา “ภาพที่” ใหเวน 1 ระยะตัวอักษรตามดวย หมายเลขบทที่ ตามดวยเครื่องหมาย

มหัพภาค (.) และตามดวยหมายเลขลําดับที่ของภาพในบทน้ันๆ (ดวยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 

16 ตัวหนา) เวน 1 ระยะตัวอักษร ตามดวยช่ือภาพ (ดวยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ธรรมดา) 

        ดานลางของภาพใหพิมพคําวา “ที่มา” (อางอิงที่มาของภาพ) เวน 1 ระยะตัวอักษร ตามดวย

เครื่องหมายทวิภาค (:) และเวน 1 ระยะตัวอักษร (ดวยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ตัวหนา) 

ตามดวยช่ือ-นามสกุลของผูแตง ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) เวน 1 ระยะตัวอักษร ใสปที่พิมพ เวน 1 ระยะ

ตัวอักษร ตามดวยเครื่องหมายทวิภาพ (:) เวน 1 ระยะตัวอักษร และตามดวยหมายเลขหนา (ดวยรูปแบบ

ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ธรรมดา) 

  

ค. การเขียนบรรณานุกรม 

        16บรรณานุกรม  16หมายถึง  รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผูทํารายงานไดใชประกอบการ

เขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอางอิงไว และสวนที่ไมปรากฏชัดเจน แตอาจเปนเพียงการรวบรวม

ความคิดหลาย ๆ แนว แลวนํามาเรียบเรียงใหม  ซึ่งที่นิยมในปจจุบัน คือการเขียนในรูปแบบของ American 

Psychological Association ( APA )  
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หมายเหตุ : / หมายถึง การเวน้วรรค 1 ระยะตวัอกัษร 

ใชอ้กัษร TH SarabunPSK ขนาด 16 

 ตวัหนา   จดัก่ึงกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผล 

    การจัดการความรูหรือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ไมวาจะยึดแนวเสริมพลังความรู (knowledge activist) 

หรือแนว นายหนาความรู  (knowledge broker) ตางก็ยึดแนวการเขาไปเปนผูกระตุนสงเสริมอํานวยความ

สะดวก  โดยปลอยใหผูแลกเปลี่ยนความรูดําเนินการเองอยางเปนอิสระ  อํานวยความสะดวกไมเขาไปกําหนด

ในลักษณะของการควบคุมสั่งการ ในการจัดการความรูมีวิธีการโดยออม  ที่จะชักจูงใหแลกเปลี่ยนเรยีนรู

เกิดขึ้นทั้งในระดับจุลภาค  และเช่ือมเครือขายออกไปทั่วองคกร  เช่ือมกับวิสัยทัศนภาพรวมขององคกร  และ

คํานึงถึงผลประโยชนปจจุบัน  และความอยูรอดในอนาคตขององคกร 

1. งานวิจัยที่ดีนํามาประยุกตใชได 

2. องคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงรางงานวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุน 

 3. จํานวนทุนที่ไดรับเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว  3 เรื่อง  100  เปอรเซ็นต 

ตัวอยางสนัปกรายงานการ

 

 

การพัฒนากระบวนการผลติและเครื่องมือสกัดโปรตีนไหมระดับอุตสฟาหกรรมชุมชน  ภานุวัฒน  ทรัพยปรุง       

2554 

กรณีที่มีนักวิจัย 1 คน 

 

การพัฒนากระบวนการผลติและเครื่องมือสกัดโปรตีนไหมระดับอุตสาหกรรมชมุชน  ภานุวัฒน  และคณะ       

2554 

กรณีที่มีนักวิจัยมากกวา 3 

 

 

การพัฒนากระบวนการผลติและเครื่องมือสกัดโปรตีนไหมระดับอุตสาหกรรมชุมชน  ภานุวัฒน-กษิด์ิเดช-ประสิทธิ์       

2554 

กรณีที่มีนักวิจัยนอยกวา 3 คน 

บรรณานุกรม 

การอางอิงและการลงรายการบรรณานุกรม กฎ APA. (2544). คนเมื่อ 7 กุมภาพันธ 2554, จาก   

http://arcbs.bsru.ac.th/web2009/aboutus/duc/bibstyle.pdf 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแกน. (2550).  คูมือการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ. คนเมือ่  

4 มกราคม 2554, จาก http://gsbooks.gs.kku.ac.th/50/manualthesis/   

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2548). คูมือการพิมพวิทยานิพนธ. คนเมื่อ 3 กุมภาพันธ  

2554, จาก http://www.grad.chula.ac.th/thesis/download.php   

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. (2543). คูมือการพิมพวิทยานิพนธ. คนเมื่อ 17 ธันวาคม  

2553, จาก  http://www.cs.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=  

article&id=256&Itemid=101 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2540). รปูแบบรายการการวิจัยฉบับสมบูรณ. คนเมือ่ 14 ธันวาคม  

2553, จาก http://ird.sut.ac.th/newsite/Form/FINALNE.doc 

19วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค. 19การอางอิงและการเขียนบรรณานกุรม. คนเมื่อ 7  

กุมภาพันธ 2554, จาก http://www.bcnsp.ac.th/2008/admin/att/07-05- 

2010APA%20manual.doc 
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หมายเหตุ : / หมายถึง การเวน้วรรค 1 ระยะตวัอกัษร 

ใชอ้กัษร TH SarabunPSK ขนาด 16 

 ตวัหนา   จดัก่ึงกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผล 

    การจัดการความรูหรือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ไมวาจะยึดแนวเสริมพลังความรู (knowledge activist) 

หรือแนว นายหนาความรู  (knowledge broker) ตางก็ยึดแนวการเขาไปเปนผูกระตุนสงเสริมอํานวยความ

สะดวก  โดยปลอยใหผูแลกเปลี่ยนความรูดําเนินการเองอยางเปนอิสระ  อํานวยความสะดวกไมเขาไปกําหนด

ในลักษณะของการควบคุมสั่งการ ในการจัดการความรูมีวิธีการโดยออม  ที่จะชักจูงใหแลกเปลี่ยนเรยีนรู

เกิดขึ้นทั้งในระดับจุลภาค  และเช่ือมเครือขายออกไปทั่วองคกร  เช่ือมกับวิสัยทัศนภาพรวมขององคกร  และ

คํานึงถึงผลประโยชนปจจุบัน  และความอยูรอดในอนาคตขององคกร 

1. งานวิจัยที่ดีนํามาประยุกตใชได 

2. องคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงรางงานวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุน 

 3. จํานวนทุนที่ไดรับเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว  3 เรื่อง  100  เปอรเซ็นต 

ตัวอยางสนัปกรายงานการ

 

 

การพัฒนากระบวนการผลติและเครื่องมือสกัดโปรตีนไหมระดับอุตสฟาหกรรมชุมชน  ภานุวัฒน  ทรัพยปรุง       

2554 

กรณีที่มีนักวิจัย 1 คน 

 

การพัฒนากระบวนการผลติและเครื่องมือสกัดโปรตีนไหมระดับอุตสาหกรรมชมุชน  ภานุวัฒน  และคณะ       

2554 

กรณีที่มีนักวิจัยมากกวา 3 

 

 

การพัฒนากระบวนการผลติและเครื่องมือสกัดโปรตีนไหมระดับอุตสาหกรรมชุมชน  ภานุวัฒน-กษิด์ิเดช-ประสิทธิ์       

2554 

กรณีที่มีนักวิจัยนอยกวา 3 คน 

บรรณานุกรม 

การอางอิงและการลงรายการบรรณานุกรม กฎ APA. (2544). คนเมื่อ 7 กุมภาพันธ 2554, จาก   

http://arcbs.bsru.ac.th/web2009/aboutus/duc/bibstyle.pdf 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแกน. (2550).  คูมือการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ. คนเมือ่  

4 มกราคม 2554, จาก http://gsbooks.gs.kku.ac.th/50/manualthesis/   
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เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม 

Qualitative Research Techniques in Culture 

 

นายกิตติศักด์ิ  สินธุโคตร 

นางสาววัฒนิกา  บุญยวง 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
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บทสรุป 

 การจัดการความรู เรื่อง เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงคเพ่ือใหได

เทคนิค วิธีการ ขั้นตอน รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรมที่สามารถไดขอมูลครบทุก

องคประกอบ และมีคุณภาพ  รวมทั้งสนองนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในการจัดการความรูในดาน

การวิจัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนกระบวนการและมีประสิทธิภาพ  โดยดําเนินการตามขั้นตอน 7 

ขั้นตอน คือ การบงช้ีความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและ

การกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเรียนรู ซึ่งมีเครื่องมือจัดเก็บ

ความรู คือ แบบบันทึกขอมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินการนํางานวิจัยไปใช แบบ

ประเมินความพึงพอใจ และแบบบันทึกการเผยแพรงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม  ผลการดําเนินงานพบวา 

เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม มี 10 องคประกอบ ดังน้ี 1) การกําหนดภาพรวมในการวิจัย 2) 

การกําหนดปญหาการวิจัยที่ชัดเจน 3) การพิจารณาสวนประกอบพ้ืนฐานที่จําเปน 4) การพัฒนาแนวความคิด

ในการวิจัย  5) การพิจารณาเลือกที่ปรึกษา 6) การพิจารณาทรัพยากรที่จําเปน 7) การคัดเลือกสถานที่แหลง

ภูมิปญญาที่จะวิจัย  8)  การพิจารณาประเด็นจรรยาบรรณในการวิจัย 9)  รูปแบบการดําเนินการวิจัย 10) 

การสรุปและนําปญหาและขอเสนอแนะมาพัฒนางานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ  ซึ่งไดนําองคประกอบมาใชในการ

วิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

 

คําสําคัญ  เทคนิค  การวิจัยเชิงคุณภาพ  ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

Summary 

  The Knowledge Management in  Qualitative Research Techniques in Culture. The 

objective to get the technical procedures form of qualitative research, the cultures can have 

all the information  including the composition and quality of the policy in Bunditpatanasilpa 

Institute. In knowledge management in research is a process of learning and effective There 

are 7 steps ; the knowledge indicator ,  Knowledge Identification ,  Knowledge Creation and 

Acquisition ,  Knowledge Organization ,  Knowledge Codification and Refinement ,  

Knowledge Access , Knowledge Sharing  and  Learning. Which has a by using  knowledge 

instrumentation storage engine that is recorded qualitative research culture. Assessment of 

the research to use. A satisfaction rating And the dissemination of research culture. The  result 

qualitative research culture with 10 the following elements: 1) an overview of research 2) 

defining research problems, clear 3) of the basic components needed 4) developing the 

concept of research 5). Considering that 6) the resources needed 7) the selection of the 

source of wisdom to research 8) to consider ethics in research, 9) form the dive to the 

research, 10) to conclude and bring issues and questions. Suggestions to improve research 

efficiency. The elements used in qualitative research culture. To get the standard and 

quality.

Keyword  Techniques   Qualitative research    culture 

 

บทนํา 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนวิธีการแสวงหาความรูความจริง อยางมีขั้นตอนและมีระบบ โดยศึกษาถึง

พฤติกรรมมนุษย  การตีความ การเรียนรูของมนุษย โดยการสังเกต สัมภาษณ สนทนา โตตอบ คนหาความจริง

จากบุคคลและจากเอกสารตางๆ  ที่เก่ียวของ ทั้งน้ี การวิจัยเชิงคุณภาพจึงเปนการศึกษาที่ลุมลึก (in-depth)  

และใชเวลานาน  ซึ่งเปนกระบวนการที่ไมจํากัดดวยตัวเลขและสถิติตางๆ ในการวิจัย แตจะเปนการศึกษา

เรียนรู รวบรวม ขอมูล จากแหลงที่มีความนาเช่ือถือได โดยไดมาดวยวิธีการตางๆ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

จัดการเรียนการสอนในระดับขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา  ซึ่งจําเปนตองมีการวิจัยทั้งดานการเรียน การ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ซึ่งโดยสวนใหญเก่ียวกับศิลปวัฒธรรม ซึ่งการจัดการความรูน้ี เพ่ือใหไดซึ่งเทคนิคการ

วิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหไดรูปแบบ ขั้นตอน ที่ชัดเจนและสะทอนถึงคุณภาพของการวิจัย 

และคงไวซึ่งการอนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยางย่ังยืนและไดรับการยอมรับในสากล 
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บทสรุป 

 การจัดการความรู เรื่อง เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงคเพ่ือใหได

เทคนิค วิธีการ ขั้นตอน รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรมที่สามารถไดขอมูลครบทุก

องคประกอบ และมีคุณภาพ  รวมทั้งสนองนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในการจัดการความรูในดาน

การวิจัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนกระบวนการและมีประสิทธิภาพ  โดยดําเนินการตามขั้นตอน 7 

ขั้นตอน คือ การบงช้ีความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและ

การกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเรียนรู ซึ่งมีเครื่องมือจัดเก็บ

ความรู คือ แบบบันทึกขอมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินการนํางานวิจัยไปใช แบบ

ประเมินความพึงพอใจ และแบบบันทึกการเผยแพรงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม  ผลการดําเนินงานพบวา 

เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม มี 10 องคประกอบ ดังน้ี 1) การกําหนดภาพรวมในการวิจัย 2) 

การกําหนดปญหาการวิจัยที่ชัดเจน 3) การพิจารณาสวนประกอบพ้ืนฐานที่จําเปน 4) การพัฒนาแนวความคิด

ในการวิจัย  5) การพิจารณาเลือกที่ปรึกษา 6) การพิจารณาทรัพยากรที่จําเปน 7) การคัดเลือกสถานที่แหลง

ภูมิปญญาที่จะวิจัย  8)  การพิจารณาประเด็นจรรยาบรรณในการวิจัย 9)  รูปแบบการดําเนินการวิจัย 10) 

การสรุปและนําปญหาและขอเสนอแนะมาพัฒนางานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ  ซึ่งไดนําองคประกอบมาใชในการ

วิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

 

คําสําคัญ  เทคนิค  การวิจัยเชิงคุณภาพ  ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

Summary 

  The Knowledge Management in  Qualitative Research Techniques in Culture. The 

objective to get the technical procedures form of qualitative research, the cultures can have 

all the information  including the composition and quality of the policy in Bunditpatanasilpa 

Institute. In knowledge management in research is a process of learning and effective There 

are 7 steps ; the knowledge indicator ,  Knowledge Identification ,  Knowledge Creation and 

Acquisition ,  Knowledge Organization ,  Knowledge Codification and Refinement ,  

Knowledge Access , Knowledge Sharing  and  Learning. Which has a by using  knowledge 

instrumentation storage engine that is recorded qualitative research culture. Assessment of 

the research to use. A satisfaction rating And the dissemination of research culture. The  result 

qualitative research culture with 10 the following elements: 1) an overview of research 2) 

defining research problems, clear 3) of the basic components needed 4) developing the 

concept of research 5). Considering that 6) the resources needed 7) the selection of the 

source of wisdom to research 8) to consider ethics in research, 9) form the dive to the 

research, 10) to conclude and bring issues and questions. Suggestions to improve research 

efficiency. The elements used in qualitative research culture. To get the standard and 

quality.

Keyword  Techniques   Qualitative research    culture 

 

บทนํา 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนวิธีการแสวงหาความรูความจริง อยางมีขั้นตอนและมีระบบ โดยศึกษาถึง

พฤติกรรมมนุษย  การตีความ การเรียนรูของมนุษย โดยการสังเกต สัมภาษณ สนทนา โตตอบ คนหาความจริง

จากบุคคลและจากเอกสารตางๆ  ที่เก่ียวของ ทั้งน้ี การวิจัยเชิงคุณภาพจึงเปนการศึกษาที่ลุมลึก (in-depth)  

และใชเวลานาน  ซึ่งเปนกระบวนการที่ไมจํากัดดวยตัวเลขและสถิติตางๆ ในการวิจัย แตจะเปนการศึกษา

เรียนรู รวบรวม ขอมูล จากแหลงที่มีความนาเช่ือถือได โดยไดมาดวยวิธีการตางๆ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

จัดการเรียนการสอนในระดับขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา  ซึ่งจําเปนตองมีการวิจัยทั้งดานการเรียน การ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ซึ่งโดยสวนใหญเก่ียวกับศิลปวัฒธรรม ซึ่งการจัดการความรูน้ี เพ่ือใหไดซึ่งเทคนิคการ

วิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหไดรูปแบบ ขั้นตอน ที่ชัดเจนและสะทอนถึงคุณภาพของการวิจัย 

และคงไวซึ่งการอนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยางย่ังยืนและไดรับการยอมรับในสากล 
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CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

วิธีการดําเนินงาน  

ขั้นตอนที่ 1 การคนหาความรู (Knowledge Identification) 

1) แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู(KM  Team) 

โดยเปนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยที่มคีุณสมบัติดังน้ี 

1. เปนคณะครู อาจารยที่มีประสบการณการทาํงานเกี่ยวกับ การวิจัยเชิงคุณภาพ  หรือ 

2. เปนผูที่มีความรู เรื่อง การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย 

2) ประชุมคณะทํางานวางแผนเพ่ือจัดการความรู  โดยจัดทํา (Knowledge Mapping)เพ่ือหาองคความรู 

3) ประชุมคณะทํางานเพ่ือระบุความรูที่จําเปนในเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพภาพดานศิลปวัฒนธรรม 

4) คณะทํางานสรุปองคความรูที่คาดวาจะไดจากการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนด 

ขั้นตอนที่ 2  การสรางและแสวงหาความรู  (Knowledge Creation Acquisition) 

1) สนทนากลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

- เลือกประธานการประชุมในการดําเนินการสนทนากลุม 

- เลือกเลขานุการในการจดบันทึกขอมูลและเรียบเรียงเพ่ือบันทึกการสนทนาและลงขอมลูใน

เว็บไซตผูเขารวมสนทนา พูดแลกเปลี่ยนประเด็นตามที่ประธานกําหนดคนละ ไมเกิน 3 นาที 

จํานวน  2 รอบ ตอครั้ง  โดยเวลา 1 ช่ัวโมงตอครั้ง 

2) เรียนรูจากประสบการณโดยลงภาคสนาม 

- กําหนดให คณะ KM ลงพ้ืนที่ที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงคุณภาพกับหนวยงานที่อยูใกลกับวิทยาลัย 

เพ่ือหาขอมูลจากผูเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ(เพ่ิมเติมองคความรูที่มี) 

3)  สืบคนสารสนเทศที่เกี่ยวของกับแนวทางการจัดขอมูลสารสนเทศเพ่ือการใชงานใหมีประสิทธิภาพเชน 

อินเตอรเนต เอกสาร ตํารา ฯลฯ  

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรูใหเปนระบบ  (Knowledge Organization) 

1) นําความรูที่ไดรับจากการสนทนามาจัดหมวดหมู 

2) การประชุมนําความรูใหผูเช่ียวชาญหรือผูมปีระสบการณไดตรวจสอบความถูกตองและตามหมวดหมู 

3) การประชุมเพ่ือจัดระบบความรูและยืนยันความรูในการจําแนกตามประเภท 

ขั้นตอนที่ 4  การประมวลและการกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and  

                 Refinement) 

1) จัดทําสรุปองคความรูที่ไดจากการสนทนาทัง้ภายในและภายนอกวิทยาลัย 

2) วิเคราะห จัดหมวดหมู และสงัเคราะหความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู เพ่ือปรับปรุงองคความรู

ใหมีประสทิธิภาพมากขึ้น โดยการเรียบเรียงขอมูลที่ได ใชภาษาที่เขาใจ สละสลวย 

ขั้นตอนที่ 5  การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

- เผยแพรเว็บไซต 

- การจัดทําเผยแพรเอกสาร e-book 

- บอรดประชาสัมพันธ  การอบรม หนังสือประชาสัมพันธ  หนังสือเวียน 

ขั้นตอนที่ 6  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)   

-  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู KM DAY 

- แลกเปลี่ยนเรยีนรูทาง facebook / webpage / e-mail / บลอค 

ขั้นตอนที่ 7 การเรยีนรู (Learning)   

- การนําความรูไปใชในการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม 

- สรางบรรยากาศในการเรียนรูและสรางขวัญกําลังใจ เชน กลาวช่ืนชมในที่ประชุม มอบเกียรติบัตร 

สําหรับบุคลากรที่นําความรูจากการจัดการความรูไปใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพนําผลของ

นําไปใชมาแลกเปลี่ยน 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

 ผลการจัดการความรู  เรื่อง เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม  จะตองมีการเตรียมตัว

ของผูวิจัยในการใชเครื่องมือวิจัยที่มีความชัดเจน  เขาใจในกระบวนการเบ้ืองตนในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การศึกษาวัฒนธรรมน้ันๆ  พ้ืนที่ลงภาคสนาม ไวกอน เพ่ือเกิดความเชาใจ และผูวิจัยเองจะตองมีการปรับตัว

เองใหเขากับวัฒนธรรมและชุมชน มีความจริงใจกับคนในสังคม เพ่ือจะไดขอมูลไดอยางแทจริง ผูวิจัยเอง

จะตองมีเปนนักสังเกต  ชางถาม  เพราะการสังเกตและการซักถามจะนํามาซึ่งขอมูลทางสังคมอันจะเปน

ประโยชนตอการทําการศึกษาวิจัย สิ่งสําคัญคือการสะทอนภาพสวนลึกของชุมชน  โดยไดมาจากกระบวนการ

เรียนรูถึงวัฒนธรรมชุมชนที่สงผลตอการเขาใจโดยดําเนินการจัดการความรู  เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดาน

ศิลปวัฒนธรรม มี 10 องคประกอบ ดังน้ี 1) การกําหนดภาพรวมในการวิจัย 2) การกําหนดปญหาการวิจัยที่

ชัดเจน 3) การพิจารณาสวนประกอบพ้ืนฐานที่จําเปน 4) การพัฒนาแนวความคิดในการวิจัย  5) การพิจารณา

เลือกที่ปรึกษา 6) การพิจารณาทรัพยากรที่จําเปน 7) การคัดเลือกสถานที่แหลงภูมิปญญาที่จะวิจัย  8)  การ

พิจารณาประเด็นจรรยาบรรณในการวิจัย 9)  รูปแบบการดําเนินการวิจัย 10) การสรุปและนําปญหาและ

ขอเสนอแนะมาพัฒนางานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

การจัดความรู เรื่อง เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม น้ัน มีปจจัยแหงความสําเร็จ ดังน้ี 

1. คณะ KM 

1.1 มีกระบวนการสราง KM เปนไปอยางมีขั้นตอนตามลําดับขั้นของการสรางองค 

ความรู 

1.2 มีการวางแผนการติดตามการนําผล KM ไปใชอยางมีระบบ มีการกํากับ ติดตามอยางเปน

รูปธรรม 
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วิธีการดําเนินงาน  

ขั้นตอนที่ 1 การคนหาความรู (Knowledge Identification) 

1) แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู(KM  Team) 

โดยเปนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยที่มคีุณสมบัติดังน้ี 

1. เปนคณะครู อาจารยที่มีประสบการณการทาํงานเกี่ยวกับ การวิจัยเชิงคุณภาพ  หรือ 

2. เปนผูที่มีความรู เรื่อง การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย 

2) ประชุมคณะทํางานวางแผนเพ่ือจัดการความรู  โดยจัดทํา (Knowledge Mapping)เพ่ือหาองคความรู 

3) ประชุมคณะทํางานเพ่ือระบุความรูที่จําเปนในเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพภาพดานศิลปวัฒนธรรม 

4) คณะทํางานสรุปองคความรูที่คาดวาจะไดจากการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนด 

ขั้นตอนที่ 2  การสรางและแสวงหาความรู  (Knowledge Creation Acquisition) 

1) สนทนากลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

- เลือกประธานการประชุมในการดําเนินการสนทนากลุม 

- เลือกเลขานุการในการจดบันทึกขอมูลและเรียบเรียงเพ่ือบันทึกการสนทนาและลงขอมลูใน

เว็บไซตผูเขารวมสนทนา พูดแลกเปลี่ยนประเด็นตามที่ประธานกําหนดคนละ ไมเกิน 3 นาที 

จํานวน  2 รอบ ตอครั้ง  โดยเวลา 1 ช่ัวโมงตอครั้ง 

2) เรียนรูจากประสบการณโดยลงภาคสนาม 

- กําหนดให คณะ KM ลงพ้ืนที่ที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงคุณภาพกับหนวยงานที่อยูใกลกับวิทยาลัย 

เพ่ือหาขอมูลจากผูเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ(เพ่ิมเติมองคความรูที่มี) 

3)  สืบคนสารสนเทศที่เกี่ยวของกับแนวทางการจัดขอมูลสารสนเทศเพ่ือการใชงานใหมีประสิทธิภาพเชน 

อินเตอรเนต เอกสาร ตํารา ฯลฯ  

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรูใหเปนระบบ  (Knowledge Organization) 

1) นําความรูที่ไดรับจากการสนทนามาจัดหมวดหมู 

2) การประชุมนําความรูใหผูเช่ียวชาญหรือผูมปีระสบการณไดตรวจสอบความถูกตองและตามหมวดหมู 

3) การประชุมเพ่ือจัดระบบความรูและยืนยันความรูในการจําแนกตามประเภท 

ขั้นตอนที่ 4  การประมวลและการกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and  

                 Refinement) 

1) จัดทําสรุปองคความรูที่ไดจากการสนทนาทัง้ภายในและภายนอกวิทยาลัย 

2) วิเคราะห จัดหมวดหมู และสงัเคราะหความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู เพ่ือปรับปรุงองคความรู

ใหมีประสทิธิภาพมากขึ้น โดยการเรียบเรียงขอมูลที่ได ใชภาษาที่เขาใจ สละสลวย 

ขั้นตอนที่ 5  การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

- เผยแพรเว็บไซต 

- การจัดทําเผยแพรเอกสาร e-book 

- บอรดประชาสัมพันธ  การอบรม หนังสือประชาสัมพันธ  หนังสือเวียน 

ขั้นตอนที่ 6  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)   

-  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู KM DAY 

- แลกเปลี่ยนเรยีนรูทาง facebook / webpage / e-mail / บลอค 

ขั้นตอนที่ 7 การเรยีนรู (Learning)   

- การนําความรูไปใชในการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม 

- สรางบรรยากาศในการเรียนรูและสรางขวัญกําลังใจ เชน กลาวช่ืนชมในที่ประชุม มอบเกียรติบัตร 

สําหรับบุคลากรที่นําความรูจากการจัดการความรูไปใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพนําผลของ

นําไปใชมาแลกเปลี่ยน 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

 ผลการจัดการความรู  เรื่อง เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม  จะตองมีการเตรียมตัว

ของผูวิจัยในการใชเครื่องมือวิจัยที่มีความชัดเจน  เขาใจในกระบวนการเบ้ืองตนในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การศึกษาวัฒนธรรมน้ันๆ  พ้ืนที่ลงภาคสนาม ไวกอน เพ่ือเกิดความเชาใจ และผูวิจัยเองจะตองมีการปรับตัว

เองใหเขากับวัฒนธรรมและชุมชน มีความจริงใจกับคนในสังคม เพ่ือจะไดขอมูลไดอยางแทจริง ผูวิจัยเอง

จะตองมีเปนนักสังเกต  ชางถาม  เพราะการสังเกตและการซักถามจะนํามาซึ่งขอมูลทางสังคมอันจะเปน

ประโยชนตอการทําการศึกษาวิจัย สิ่งสําคัญคือการสะทอนภาพสวนลึกของชุมชน  โดยไดมาจากกระบวนการ

เรียนรูถึงวัฒนธรรมชุมชนที่สงผลตอการเขาใจโดยดําเนินการจัดการความรู  เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดาน

ศิลปวัฒนธรรม มี 10 องคประกอบ ดังน้ี 1) การกําหนดภาพรวมในการวิจัย 2) การกําหนดปญหาการวิจัยที่

ชัดเจน 3) การพิจารณาสวนประกอบพ้ืนฐานที่จําเปน 4) การพัฒนาแนวความคิดในการวิจัย  5) การพิจารณา

เลือกที่ปรึกษา 6) การพิจารณาทรัพยากรที่จําเปน 7) การคัดเลือกสถานที่แหลงภูมิปญญาที่จะวิจัย  8)  การ

พิจารณาประเด็นจรรยาบรรณในการวิจัย 9)  รูปแบบการดําเนินการวิจัย 10) การสรุปและนําปญหาและ

ขอเสนอแนะมาพัฒนางานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

การจัดความรู เรื่อง เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม น้ัน มีปจจัยแหงความสําเร็จ ดังน้ี 

1. คณะ KM 

1.1 มีกระบวนการสราง KM เปนไปอยางมีขั้นตอนตามลําดับขั้นของการสรางองค 

ความรู 

1.2 มีการวางแผนการติดตามการนําผล KM ไปใชอยางมีระบบ มีการกํากับ ติดตามอยางเปน

รูปธรรม 
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1.3 มีการสรางเครือขาย ตรวจสอบขอมูลขององคความรูใหถกูตอง และมีการสรางการบริการให

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

2.  คณะครูอาจารย 

2.1 มีความเขาใจในกิจกรรมการสรางองคความรู 

2.2 มีการแลกเปลีย่นบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาตนเองและเอกสารการวิจัยเขิงคุณภาพ 

2.3 ตระหนักและใหความสําคัญตอการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม 

2.4 มีความเช่ียวชาญในแตละดานอยางชัดเจน และบูรณาการรวมกันได 

3.  นักเรียน นักศกึษา และผูที่สนใจ 

3.1 ใหความรวมมอืในการปฏิบัติงานของผูวิจัย 

3.2 มีความสนใจและขยายผลรวมกับคณะ KM 

4.  หนวยงานตนสังกัด 

4.1 ใหความสําคญักับการจัดการองคความรู 

4.2 มีการกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอ 

 

แนวทางแกไข 

1.   วางแผนใหชัดเจน และปฏิบัติอยางจริงจัง พรอมทั้งสงปฏิทินการจัดกิจกรรม KM  

2.   ใหกับคณะผูบริหารและคณะผูปฏิบัติการใหบริการทราบกอนลวงหนา เพ่ือการวางแผนไปทั้ง

องคกรเพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองและมีประสทิธิภาพ 

 

สรุป 

เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม มี 10 องคประกอบ ดังน้ี 1) การกําหนดภาพรวมใน

การวิจัย 2) การกําหนดปญหาการวิจัยที่ชัดเจน 3) การพิจารณาสวนประกอบพ้ืนฐานที่จําเปน 4) การพัฒนา

แนวความคิดในการวิจัย  5) การพิจารณาเลือกที่ปรึกษา 6) การพิจารณาทรัพยากรที่จําเปน 7) การคัดเลือก

สถานที่แหลงภูมิปญญาที่จะวิจัย  8)  การพิจารณาประเด็นจรรยาบรรณในการวิจัย 9)  รูปแบบการดําเนินการ

วิจัย 10) การสรุปและนําปญหาและขอเสนอแนะมาพัฒนางานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 
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การได้มาซึ่งโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์นั้นเป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ได้ง่าย
นัก เนื่องจากมีหลายองค์ประกอบที่จะท าให้ได้มาซึ่งโจทย์วิจัยที่ดี ในการจัดการความรู้เรื่องใน
เรื่องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ใช้ประสบการณ์ที่เป็นผู้บริหารแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการถึง 4 แผน และ
เป็นผู้ประสานงานอีก 1 แผนงาน มาเล่าเรื่อง โดยผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือจัดการความรู้หลาย
รูปแบบด้วยกัน ในการด าเนินการแต่ละครั้งก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ที่ส าคัญ
นักวิจัยต้องท างานร่วมกับชุมชนมอย่างมีส่วนร่วม นักวิจัยต้องมีความเข้ากันได้ ท างานกันเป็นทีม 
มีการส่งผ่านข้อมูล และคืนข้อมูลสู่ชุมชน เพ่ือทวนสอบให้ได้มาเพ่ือการใช้ประโยชน์จริงๆ ผู้วิจัย
จึงได้มีการจัดการความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการสกัดโจทย์ วิจัยเชิงบูรณา
การเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ และเพ่ือให้องค์กรมีความเข้าใจในการบูรณาการงานด้านวิจัย มา
บูรณาการกับงานด้านบริการวิชาการ และด้านการเรียนการสอน เพ่ือจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด
ในอนาคต 
 

ค าส าคัญ การจัดการความรู้ การสกัดโจทย์วิจัย วิจัยเชิงบูรณาการ การน า ไปใช้ประโยชน์ 
วิชาการเพ่ือสังคม 
 

Summary  
To obtain a research question for utilization is not simple to achieve since 

such a good research question for knowledge management is comprised of 

2 
 

various factors. Therefore, the author as the director of four research programme 
and coordinator of one research programme, would like to tell my experience 
about integrated research. Many various tools for knowledge management are 
taken to perform each procedure needs to be adjusted for area suitability by 
working with community, especially community participation. The researchers 
have to do as working team, information transferring and information reflection 
for returning information to the community. Thus, the objective of knowledge 
management is to focus on procedure of research question extraction for 
utilization and to make understanding about integration among research, 
academic service and teaching to the organization for the further  maximum 
utilization. 
 

Keywords knowledge management,  extraction, Integrated Research question, 
utilization, socially-engaged scholarship  
 
บทน า 

กระบวนการศึกษาวิจัยในอดีต เป็นลักษณะที่นักวิจัยจักท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามองค์
ความรู้และความเชี่ยวชาญของนักวิจัยเพียงด้านเดียว โดยก าหนดโจทย์วิจัยแนวทาการวิจัยจาก
การตรวจเอกสาร หรือเสวนากันเฉพาะในกลุ่มนักวิชาการด้วยกัน โครงการวิจัยจึงเป็น
ลักษณะเฉพาะทาง นักวิจัยต่างคนต่างท า  ขั้นตอนการวิจัยยึดติดกับระเบียบวิธีวิจัย จึงต้อง
ด าเนินงานในบริบทที่ต้องควบคุมปัจจัย และสภาวะการทดลอง การวิจัยจึงเริ่มและสิ้นสุดเฉพาะ
ในห้องปฏิบัติการ หรือแปลงทดลองเท่านั้น เมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จ ผลงานวิจัยถูกเขียนเป็น
รายงาน เพ่ือน าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้กันเฉพาะในกลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ ผ่านการ
ประชุมวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่ได้มีความเป็น
วิชาการมีคุณภาพสูง แต่ยากต่อการท าความเข้าใจของผู้ใช้ จึงต้องรอให้ผู้อ่ืนน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ต่อ จึงมักพบว่าผลงานวิจัยที่ได้ไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง 
และผลงานวิจัยบางเรื่องไม่สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง เนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกัน 
เช่น มีเงื่อนไข ข้อจ ากัด ท าให้เกิดความยุ่งยากในการน าไปใช้ สภาพแวดล้อม  หรือปัญหาหรือ
โจทย์วิจัยไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง หรือเป็นหัวข้อวิจัย
เฉพาะสาขา มิได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบที่น้อยลง 
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การได้มาซึ่งโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์นั้นเป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ได้ง่าย
นัก เนื่องจากมีหลายองค์ประกอบที่จะท าให้ได้มาซึ่งโจทย์วิจัยที่ดี ในการจัดการความรู้เรื่องใน
เรื่องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ใช้ประสบการณ์ที่เป็นผู้บริหารแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการถึง 4 แผน และ
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รูปแบบด้วยกัน ในการด าเนินการแต่ละครั้งก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ที่ส าคัญ
นักวิจัยต้องท างานร่วมกับชุมชนมอย่างมีส่วนร่วม นักวิจัยต้องมีความเข้ากันได้ ท างานกันเป็นทีม 
มีการส่งผ่านข้อมูล และคืนข้อมูลสู่ชุมชน เพ่ือทวนสอบให้ได้มาเพ่ือการใช้ประโยชน์จริงๆ ผู้วิจัย
จึงได้มีการจัดการความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการสกัดโจทย์ วิจัยเชิงบูรณา
การเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ และเพ่ือให้องค์กรมีความเข้าใจในการบูรณาการงานด้านวิจัย มา
บูรณาการกับงานด้านบริการวิชาการ และด้านการเรียนการสอน เพ่ือจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด
ในอนาคต 
 

ค าส าคัญ การจัดการความรู้ การสกัดโจทย์วิจัย วิจัยเชิงบูรณาการ การน า ไปใช้ประโยชน์ 
วิชาการเพ่ือสังคม 
 

Summary  
To obtain a research question for utilization is not simple to achieve since 

such a good research question for knowledge management is comprised of 

2 
 

various factors. Therefore, the author as the director of four research programme 
and coordinator of one research programme, would like to tell my experience 
about integrated research. Many various tools for knowledge management are 
taken to perform each procedure needs to be adjusted for area suitability by 
working with community, especially community participation. The researchers 
have to do as working team, information transferring and information reflection 
for returning information to the community. Thus, the objective of knowledge 
management is to focus on procedure of research question extraction for 
utilization and to make understanding about integration among research, 
academic service and teaching to the organization for the further  maximum 
utilization. 
 

Keywords knowledge management,  extraction, Integrated Research question, 
utilization, socially-engaged scholarship  
 
บทน า 

กระบวนการศึกษาวิจัยในอดีต เป็นลักษณะที่นักวิจัยจักท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามองค์
ความรู้และความเชี่ยวชาญของนักวิจัยเพียงด้านเดียว โดยก าหนดโจทย์วิจัยแนวทาการวิจัยจาก
การตรวจเอกสาร หรือเสวนากันเฉพาะในกลุ่มนักวิชาการด้วยกัน โครงการวิจัยจึงเป็น
ลักษณะเฉพาะทาง นักวิจัยต่างคนต่างท า  ขั้นตอนการวิจัยยึดติดกับระเบียบวิธีวิจัย จึงต้อง
ด าเนินงานในบริบทที่ต้องควบคุมปัจจัย และสภาวะการทดลอง การวิจัยจึงเริ่มและสิ้นสุดเฉพาะ
ในห้องปฏิบัติการ หรือแปลงทดลองเท่านั้น เมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จ ผลงานวิจัยถูกเขียนเป็น
รายงาน เพ่ือน าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้กันเฉพาะในกลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ ผ่านการ
ประชุมวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่ได้มีความเป็น
วิชาการมีคุณภาพสูง แต่ยากต่อการท าความเข้าใจของผู้ใช้ จึงต้องรอให้ผู้อ่ืนน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ต่อ จึงมักพบว่าผลงานวิจัยที่ได้ไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง 
และผลงานวิจัยบางเรื่องไม่สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง เนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกัน 
เช่น มีเงื่อนไข ข้อจ ากัด ท าให้เกิดความยุ่งยากในการน าไปใช้ สภาพแวดล้อม  หรือปัญหาหรือ
โจทย์วิจัยไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง หรือเป็นหัวข้อวิจัย
เฉพาะสาขา มิได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบที่น้อยลง 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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และที่ส าคัญผู้วิจัยต้องการให้มีการบูรณาการวิจัยซึ่งมีหลายศาสตร์เหล่านี้ มาบูรณาการในด้าน
บริการวิชาการ และด้านการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงได้พยายามได้จัดท าโจทย์วิจัยแบบชุด
โครงการ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแผนงานวิจัย โดยบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน และน ามา
ซึ่งการใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยใช้ประสบการณ์ เทคนิค และเครื่องมือการจัดการความรู้ 
(KM tools) ในการสกัดโจทย์ เพ่ือให้ได้หัวข้อวิจัยตรงตามความต้องการของชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการสกัดโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
2. เพ่ือให้องค์กรมีความเข้าใจในการบูรณาการงานด้านวิจัย มาบูรณาการกับงานด้าน

บริการวิชาการ และด้านการเรียนการสอนอัน จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในอนาคต 
 

วิธีการด าเนินงาน  
แนวทางปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการตามหลัก 
PDCA) 

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการสกัดโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ จึงเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง นักวิจัย เกษตรต าบล นักพัฒนาชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย มาร่วม
ในกระบวนการตั้งแต่การร่วมวิเคราะห์พื้นที่เพ่ือก าหนดเป้าหมายและก่อโจทย์วิจัย การท า focus 
group การร่วมออกแบบวิจัย การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล และการร่วมน าความรู้ไปพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยประเด็นที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
ประเด็นที่ 1 การร่วมวิเคราะห์พื้นที่เพื่อก าหนดเป้าหมายและก่อโจทย์วิจัย  
1.1 ก าหนดพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย โดยหาข้อมูลจากฐานข้อมูล อินเตอร์เน็ต  หรือเชิญ

บุคคลภายนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด นักพัฒนาชุมชนจาก
พ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทราบความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

1.2 การหาข้อมูลชุมชนเป้าหมาย เพ่ือหาโจทย์งานวิจัยร่วมกับชุมชนโดยใช้เครื่องมือ
ศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเดิมเราอาจใช้การค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียงอย่างเดียว 
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เครื่องมือศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม  (เลือกใช้ตามความเหมาะสม) 
 

  
 
 
                                                                          

 
 
 
 
1.3 ประเมินศักยภาพและเลือกหัวข้อแล้วน าไปหารือกับชุมชน / ผู้น าไปใช้งาน หรื อ 

ส ารวจปัญหาและความต้องการชุมชน 
1.4 สร้างความเชื่อม่ันให้ชุมชนโดยใช้ศักยภาพของทีมวิจัย 
1.5 จัดท าโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 
1.6 ด าเนินงานวิจัย ตามกระบวนการโดยการเรียนรู้ไปพร้อมกับชุมชน หรือมีการ 

บูรณาการ การเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษา 
1.7 ถ่ายทอดความรู้และแนะน าให้แก่ชุมชน 
1.8 ติดตามปัญหาที่พบหลังจากชุมชนได้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
ประเด็นที่ 2 แหล่งที่มาของโจทย์และเทคนิคในการพัฒนาโจทย์งานวิจัย 
2.1 ประชุมหารือร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนใน

ชุมชน เพ่ือรับทราบความต้องการ ปัญหาของชาวบ้าน เพื่อให้นักวิจัยได้ท าโครงการร่วมกับชุมชน 

แผนท่ี
รอบใน/
รอบนอก 

ท าเนียบ
ผู้รู้ 

เครื่องมือ 
PRA 

ปฏิทินการ
ผลิต/ 

วัฒนธรร,ม 

เส้นแบ่ง
เวลา 
(Time line) 

โอ่งชีวิต 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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2.1 ประชุมหารือร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนใน

ชุมชน เพ่ือรับทราบความต้องการ ปัญหาของชาวบ้าน เพื่อให้นักวิจัยได้ท าโครงการร่วมกับชุมชน 

แผนท่ี
รอบใน/
รอบนอก 

ท าเนียบ
ผู้รู้ 

เครื่องมือ 
PRA 

ปฏิทินการ
ผลิต/ 

วัฒนธรร,ม 

เส้นแบ่ง
เวลา 
(Time line) 

โอ่งชีวิต 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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5 
 

การท าการวิจัยร่วมกับชุมชน หรือการให้บุคลากรน านักศึกษาให้ช่วยเหลือกับชุมชนเป็นการศึกษา
เรียนรู้ 

2.2 ได้ข้อมูลเพ่ือประกอบการพัฒนาหาโจทย์งานวิจัย ลงพ้ืนที่อีกครั้ง หรืออย่างเร็วสุด
และง่ายสุด ซึ่งอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แต่ได้กรอบวิจัยมา คือ การจัดท าแบบส ารวจไปยังองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือสอบถามความต้องการหัวข้อที่ต้องการอบรม ท าการวิจัยร่วมหรือจัด
โครงการร่วมกับชุมชน 

2.3 ส ารวจความต้องการและปัญหาของชาวบ้าน โดยวิเคราะห์ปัญหาของชาวบ้าน โดย
เลือกกลุ่มชุมชน (Focus group) ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถของผู้ท างานวิจัย จัดล าดับ 
ความส าคัญ น ามาเป็นโจทย์วิจัย 

2.4 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางมาวิพากษ์ในเนื้อหา 
2.5 น าโจทย์วิจัยกลับไปคุยกับชุมชนเป็นการทวนสอบว่าเป็นโจทย์นั้นเป็นปัญหาของ

ชุมชนที่เขาต้องการแก้ปัญหาจริงๆ หรือไม่ 
2.6 ประชุมหารือในทีมวิจัยเพื่อมองปัญหาร่วมกันให้ได้แนวทางในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
นอกเหนือจากการลงพ้ืนที่แล้วนั้นยังมีแหล่งที่มาของโจทย์ได้อีกหลายแหล่ง ได้แก่ 
 
 

                                                             
                                                                 

                                                       
                                                     
 

                                                                
                                                        
                                                        

                                                                   
 

                                                                                         
 

                                                                   
 

แหล่งที่มาของ
โจทย์วิจัย 

1 

2 

4 

3

5 

7 

8 

9 

10 

6 

จากรายงานทางวิชาการ 

จากงานประจ าท่ีท าอยู่ : การบริการวิชาการ/กรรมการ
ตัดสิน/การนิเทศ 
 

จากแหล่งทุน 

จากปัญหาในท้องถิ่น/ ประเทศ 

จากผู้ใช้/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

จากภัยพิบัติ เหตุการณ์ธรรมชาติ 

จากช่องว่างงระหว่างความเป็นจริง ความน่าจะเป็น 

จากหลักการทั่วไป (ทฤษฎี) กรณีเฉพาะ 

จากความสนใจเฉพาะตัว 

อื่นๆ 

6 
 

ประเด็นที่ 3 เทคนิคในการเก็บข้อมูลงานวิจัย 
3.1 การสังเกตการณ์ 
3.2 การสัมภาษณ์ 
     3.2.1 หากต้องการให้นักศึกษาช่วยเป็นผู้สัมภาษณ์ควรมีการแนะน าหรือท าความ

เข้าใจกับนักศึกษาก่อนการสัมภาษณ์ เพ่ือความถูกต้องของข้อมูล 
     3.2.3  ผู้สัมภาษณ์ต้องปรับตัวให้เข้ากับชุมชน อ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นกันเอง  

ไม่ควรคาดคั้น หรือคิดหาแต่ข้อมูลอย่างเดียว 
3.3 การสนทนากลุ่ม 
3.4 การใช้ข้อมูลเอกสาร 
3.5 การลงพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม 
      3.5.1 ก่อนลงพ้ืนที่ควรศึกษาจ านวนประชากร เพศ อาชีพ ได้ข้อมูลเบื้องต้นและ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อานามัย อสม. เป็นผู้ประสานงาน และ
เมื่อได้ข้อมูลก็น ามาประกอบการพัฒนา หาโจทย์งานวิจัย หลังจากนั้นลงพ้ืนที่เพ่ือหาข้อมูลเชิงลึก
อีกครั้ง 

     3.5.2 มีการเริ่มต้นโดยการเข้าหาผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน มีวิธีการพูด การแต่ง
กาย การพูดคุยน่าเชื่อถือ โดยแสดงความจริงใจ  และมีจิตวิทยาในการสัมภาษณ์ หรือการพูดคุย 

3.6 การจัดเวทีในการพูดคุยกับชุมชน 
ขั้นตอนและผลการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง ผลการด าเนินงาน 
การร่ วมวิ เค ราะห์ พ้ื นที่ เ พ่ื อ
ก าหนดเป้าหมายและก่อโจทย์
วิจัยแบบมีส่วนร่วม 

นักวิจัย/เกษตร
ต าบล/ 
นักพัฒนาชุมชน/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

โจท ย์ งาน วิ จั ย อาจ ได้ จ ากการสั มภ าษ ณ์
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  หรือจากการประชุม
หารือร่วมกับเกษตรต าบล นักพัฒนาชุมชน หรือ
ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ได้หัวข้องานวิจัยที่มีลักษณะที่ตรงความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย และก่อให้ เกิด
ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งนักวิจัย
สามารถใช้ผลงานเพ่ือความก้าวหน้ าทาง
วิชาการ 

การท า focus group เพ่ือ
ค้นหาปัญหาและความต้องการ
ของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม 

นักวิจัย/เกษตร
ต าบล/ 
นักพัฒนาชุมชน/ 

พบปัญหาที่ส าคัญในพ้ืนทีห่ลายสาขา เช่น ด้าน
การเกษตร วัฒนธรรม การจัดการน้ า บรรจุ
ภัณฑ์ จัดเรียงล าดับความส าคัญตามความ



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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5 
 

การท าการวิจัยร่วมกับชุมชน หรือการให้บุคลากรน านักศึกษาให้ช่วยเหลือกับชุมชนเป็นการศึกษา
เรียนรู้ 

2.2 ได้ข้อมูลเพ่ือประกอบการพัฒนาหาโจทย์งานวิจัย ลงพ้ืนที่อีกครั้ง หรืออย่างเร็วสุด
และง่ายสุด ซึ่งอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แต่ได้กรอบวิจัยมา คือ การจัดท าแบบส ารวจไปยังองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือสอบถามความต้องการหัวข้อที่ต้องการอบรม ท าการวิจัยร่วมหรือจัด
โครงการร่วมกับชุมชน 

2.3 ส ารวจความต้องการและปัญหาของชาวบ้าน โดยวิเคราะห์ปัญหาของชาวบ้าน โดย
เลือกกลุ่มชุมชน (Focus group) ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถของผู้ท างานวิจัย จัดล าดับ 
ความส าคัญ น ามาเป็นโจทย์วิจัย 

2.4 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางมาวิพากษ์ในเนื้อหา 
2.5 น าโจทย์วิจัยกลับไปคุยกับชุมชนเป็นการทวนสอบว่าเป็นโจทย์นั้นเป็นปัญหาของ

ชุมชนที่เขาต้องการแก้ปัญหาจริงๆ หรือไม่ 
2.6 ประชุมหารือในทีมวิจัยเพื่อมองปัญหาร่วมกันให้ได้แนวทางในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
นอกเหนือจากการลงพ้ืนที่แล้วนั้นยังมีแหล่งที่มาของโจทย์ได้อีกหลายแหล่ง ได้แก่ 
 
 

                                                             
                                                                 

                                                       
                                                     
 

                                                                
                                                        
                                                        

                                                                   
 

                                                                                         
 

                                                                   
 

แหล่งที่มาของ
โจทย์วิจัย 

1 

2 

4 

3

5 

7 

8 

9 

10 

6 

จากรายงานทางวิชาการ 

จากงานประจ าท่ีท าอยู่ : การบริการวิชาการ/กรรมการ
ตัดสิน/การนิเทศ 
 

จากแหล่งทุน 

จากปัญหาในท้องถิ่น/ ประเทศ 

จากผู้ใช้/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

จากภัยพิบัติ เหตุการณ์ธรรมชาติ 

จากช่องว่างงระหว่างความเป็นจริง ความน่าจะเป็น 

จากหลักการทั่วไป (ทฤษฎี) กรณีเฉพาะ 

จากความสนใจเฉพาะตัว 

อื่นๆ 

6 
 

ประเด็นที่ 3 เทคนิคในการเก็บข้อมูลงานวิจัย 
3.1 การสังเกตการณ์ 
3.2 การสัมภาษณ์ 
     3.2.1 หากต้องการให้นักศึกษาช่วยเป็นผู้สัมภาษณ์ควรมีการแนะน าหรือท าความ

เข้าใจกับนักศึกษาก่อนการสัมภาษณ์ เพ่ือความถูกต้องของข้อมูล 
     3.2.3  ผู้สัมภาษณ์ต้องปรับตัวให้เข้ากับชุมชน อ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นกันเอง  

ไม่ควรคาดคั้น หรือคิดหาแต่ข้อมูลอย่างเดียว 
3.3 การสนทนากลุ่ม 
3.4 การใช้ข้อมูลเอกสาร 
3.5 การลงพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม 
      3.5.1 ก่อนลงพ้ืนที่ควรศึกษาจ านวนประชากร เพศ อาชีพ ได้ข้อมูลเบื้องต้นและ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อานามัย อสม. เป็นผู้ประสานงาน และ
เมื่อได้ข้อมูลก็น ามาประกอบการพัฒนา หาโจทย์งานวิจัย หลังจากนั้นลงพ้ืนที่เพ่ือหาข้อมูลเชิงลึก
อีกครั้ง 

     3.5.2 มีการเริ่มต้นโดยการเข้าหาผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน มีวิธีการพูด การแต่ง
กาย การพูดคุยน่าเชื่อถือ โดยแสดงความจริงใจ  และมีจิตวิทยาในการสัมภาษณ์ หรือการพูดคุย 

3.6 การจัดเวทีในการพูดคุยกับชุมชน 
ขั้นตอนและผลการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง ผลการด าเนินงาน 
การร่ วมวิ เค ราะห์ พ้ื นที่ เ พ่ื อ
ก าหนดเป้าหมายและก่อโจทย์
วิจัยแบบมีส่วนร่วม 

นักวิจัย/เกษตร
ต าบล/ 
นักพัฒนาชุมชน/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

โจท ย์ งาน วิ จั ย อาจ ได้ จ ากการสั มภ าษ ณ์
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  หรือจากการประชุม
หารือร่วมกับเกษตรต าบล นักพัฒนาชุมชน หรือ
ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ได้หัวข้องานวิจัยที่มีลักษณะที่ตรงความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย และก่อให้ เกิด
ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งนักวิจัย
สามารถใช้ผลงานเพ่ือความก้าวหน้ าทาง
วิชาการ 

การท า focus group เพ่ือ
ค้นหาปัญหาและความต้องการ
ของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม 

นักวิจัย/เกษตร
ต าบล/ 
นักพัฒนาชุมชน/ 

พบปัญหาที่ส าคัญในพ้ืนทีห่ลายสาขา เช่น ด้าน
การเกษตร วัฒนธรรม การจัดการน้ า บรรจุ
ภัณฑ์ จัดเรียงล าดับความส าคัญตามความ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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7 
 

นักวิจัยท้องถิ่น/
กลุ่มเป้าหมาย 

ต้องการของเกษตรกร  

การส่งผ่านข้อมูล การคืนข้อมูล
สู่ชุมชน การทวนสอบ 

นักวิจัย/ นักวิจัย
ท้องถิ่น/
กลุ่มเป้าหมาย 

นักวิจัยได้โจทย์ในพ้ืนที่จริงๆ ส่งผ่านข้อมูลให้
นักวิจัย จัดเวทีแบบมีส่วนร่วม นักวิจัยได้ผลงาน
เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ 

การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมิน
ในเนื้อหา 

นักวิจัย/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้โจทย์วิจัยชัดเจน ตรงเป้าหมาย จากมุมมองที่
หลากหลาย 

การสร้างความเชื่อมั่นให้
กลุ่มเป้าหมาย  

นักวิจัย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ใช้ศักยภาพของทีมนักวิจัยในการสร้างความ
เชื่อมั่นเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือใน
การท าวิจัย 

การสกัดโจทย์และเหลาโจทย์
วิจัยเชิงบูรณาการ 

นักวิจัย/เกษตร
ต าบล/ 
นักพัฒนาชุมชน/ 
กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้โจทย์วิจัยเชิงบูรณาการชัดเจน ตรงเป้าหมาย 
จากมุมมองที่หลากหลาย 

การจัดท าข้อเสนอแผนงานวิจัย
เพ่ือของบประมาณ 

นักวิจัย วิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก ในหัวข้อที่นักวิจัยมีความ
เชี่ยวชาญ โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการ จากการ
ตรวจเอกสาร หาวิธีแก้ไขและเสนอทางเลือกที่
เหมาะสม และก าหนดโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ 
หัวข้อวิจัย เพ่ือของบประมาณสนับสนุน โดย
จัดท าแผนงานวิจัย เพ่ือบูรณาการงานวิจัยใน
หลายแขนงสาขาวิชาร่วมกัน 

ด าเนินการวิจัย นักวิจัย/ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
นักศึกษา 

ด าเนินการวิจัยตามแผนงานที่ก าหนด ตาม
กระบวนการวิจัยร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจมี
การบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ หรือ
บูรณาการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน 

การคืนข้อมูลสู่ชุมชน/การ
ถ่ายทอดผลงานสู่กลุ่มเป้าหมาย 

นักวิจัย/เกษตร
ต าบล/ 
นักพัฒนาชุมชน/ 
กลุ่มเป้าหมาย/
นักวิจัยท้องถิ่น/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

น าผลที่ ได้จากการวิจัยมาพูดคุยกับ ชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
น าผลการวิจัยจัดเป็นชุดเทคโนโลยีร่วมกับองค์
ความรู้อ่ืนๆ ถ่านทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย และให้
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ เช่น
การร่วมวางแผน การเก็บข้อมูล  และการ

8 
 

เปรียบเทียบผลกับวิธีการเดิมของกลุ่มเป้าหมาย 
ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นและน า
เทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
 ท าให้ ได้ โจทย์วิจัย เพ่ิมขึ้น  จากการศึกษา
ร่วมกันแบบมีส่วนร่วม 

การติดตามการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 

นักวิจัย/เกษตร
ต าบล/ 
นักพัฒนาชุมชน/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

รับทราบถึงความก้าวหน้าและปัญหาของ
กลุ่มเป้าหมายหลักจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
เพ่ือเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย นักวิจัย ผลจาการวิจัย สามารถเขียนเป็นบทความวิจัย 
เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ และ
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี  สามารถเขียน
บทความเสนอในการประชุม 

 

ความรู้ที่ใช้ วิธีการ กระบวนการ  

 จะเห็นได้ว่าในการได้โจทย์วิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการน าไปประโยชน์นั้น ได้ใช้
กระบวนการวิเคราะห์หัวข้อวิจัย ตามหลัก PDCA  เริ่มจากตั้งเป้าหมายจากผลงานวิจัยที่จะได้รับ
กลุ่มที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การท าแผนงานวิจัย (Plan) การด าเนินการวิจัย (Do)  
การปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย (Check) และการน าผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (Action)  

อภิปรายผล 
 
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 
1. กลุ่มเป้าหมาย สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
2. นักวิจัยได้ผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารนานาชาติ  เพ่ือความก้าวหน้าทาง

วิชาการ 
3. กลุ่มเป้าหมายและนักวิจัยมีความร่วมมือกันได้ กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในการ

ท างานร่วมกับนักวิจัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 
 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ CoP 2
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นักวิจัยท้องถิ่น/
กลุ่มเป้าหมาย 

ต้องการของเกษตรกร  

การส่งผ่านข้อมูล การคืนข้อมูล
สู่ชุมชน การทวนสอบ 

นักวิจัย/ นักวิจัย
ท้องถิ่น/
กลุ่มเป้าหมาย 

นักวิจัยได้โจทย์ในพ้ืนที่จริงๆ ส่งผ่านข้อมูลให้
นักวิจัย จัดเวทีแบบมีส่วนร่วม นักวิจัยได้ผลงาน
เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ 

การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมิน
ในเนื้อหา 

นักวิจัย/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้โจทย์วิจัยชัดเจน ตรงเป้าหมาย จากมุมมองที่
หลากหลาย 

การสร้างความเชื่อมั่นให้
กลุ่มเป้าหมาย  

นักวิจัย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ใช้ศักยภาพของทีมนักวิจัยในการสร้างความ
เชื่อมั่นเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือใน
การท าวิจัย 

การสกัดโจทย์และเหลาโจทย์
วิจัยเชิงบูรณาการ 

นักวิจัย/เกษตร
ต าบล/ 
นักพัฒนาชุมชน/ 
กลุ่มเป้าหมาย/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้โจทย์วิจัยเชิงบูรณาการชัดเจน ตรงเป้าหมาย 
จากมุมมองที่หลากหลาย 

การจัดท าข้อเสนอแผนงานวิจัย
เพ่ือของบประมาณ 

นักวิจัย วิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก ในหัวข้อที่นักวิจัยมีความ
เชี่ยวชาญ โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการ จากการ
ตรวจเอกสาร หาวิธีแก้ไขและเสนอทางเลือกที่
เหมาะสม และก าหนดโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ 
หัวข้อวิจัย เพ่ือของบประมาณสนับสนุน โดย
จัดท าแผนงานวิจัย เพ่ือบูรณาการงานวิจัยใน
หลายแขนงสาขาวิชาร่วมกัน 

ด าเนินการวิจัย นักวิจัย/ 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
นักศึกษา 

ด าเนินการวิจัยตามแผนงานที่ก าหนด ตาม
กระบวนการวิจัยร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจมี
การบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ หรือ
บูรณาการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน 

การคืนข้อมูลสู่ชุมชน/การ
ถ่ายทอดผลงานสู่กลุ่มเป้าหมาย 

นักวิจัย/เกษตร
ต าบล/ 
นักพัฒนาชุมชน/ 
กลุ่มเป้าหมาย/
นักวิจัยท้องถิ่น/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

น าผลที่ ได้จากการวิจัยมาพูดคุยกับ ชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
น าผลการวิจัยจัดเป็นชุดเทคโนโลยีร่วมกับองค์
ความรู้อ่ืนๆ ถ่านทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย และให้
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ เช่น
การร่วมวางแผน การเก็บข้อมูล  และการ

8 
 

เปรียบเทียบผลกับวิธีการเดิมของกลุ่มเป้าหมาย 
ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นและน า
เทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
 ท าให้ ได้ โจทย์วิจัย เพ่ิมขึ้น  จากการศึกษา
ร่วมกันแบบมีส่วนร่วม 

การติดตามการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 

นักวิจัย/เกษตร
ต าบล/ 
นักพัฒนาชุมชน/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

รับทราบถึงความก้าวหน้าและปัญหาของ
กลุ่มเป้าหมายหลักจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
เพ่ือเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย นักวิจัย ผลจาการวิจัย สามารถเขียนเป็นบทความวิจัย 
เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ และ
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี  สามารถเขียน
บทความเสนอในการประชุม 

 

ความรู้ที่ใช้ วิธีการ กระบวนการ  

 จะเห็นได้ว่าในการได้โจทย์วิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการน าไปประโยชน์นั้น ได้ใช้
กระบวนการวิเคราะห์หัวข้อวิจัย ตามหลัก PDCA  เริ่มจากตั้งเป้าหมายจากผลงานวิจัยที่จะได้รับ
กลุ่มที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การท าแผนงานวิจัย (Plan) การด าเนินการวิจัย (Do)  
การปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย (Check) และการน าผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (Action)  

อภิปรายผล 
 
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 
1. กลุ่มเป้าหมาย สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
2. นักวิจัยได้ผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารนานาชาติ  เพ่ือความก้าวหน้าทาง

วิชาการ 
3. กลุ่มเป้าหมายและนักวิจัยมีความร่วมมือกันได้ กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในการ

ท างานร่วมกับนักวิจัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 
 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

182
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. เป็นงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงดี 
2. กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
3. ได้ความร่วมมือจากส านักงานเกษตรอ าเภอ และเกษตรต าบลในการติดต่อ

ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย 
4. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและมีแหล่งทุนในการ

สนับสนุนงบประมาณ 
5. ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และ/หรือแปลงทดลองที่ใช้ในงานวิจัย 

 
จากประสบการณ์ในการท าวิจัยการจะสกัดโจทย์ให้ส าเร็จได้นั้น นอกจากการรู้จักใช้

เครื่องมือ ความรู้ทฤษฏี แล้วนั้น ต้องมีสิ่งต่อไปนี้ คือ 
1. ต้องมีนักวิจัยหลายสาขามาร่วมคิด ร่วมท างาน กับชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้บริหาร

แผนงานวิจัย ต้องมีความเข้าใจภาพรวมในการตั้งโจทย์วิจัย สามารถดึงนักวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมท างานวิจัยเชิงบูรณาการ และทุกคนในทีมต้องมีใจเกื้อกูล เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2. ร่วมมือท างานกันเป็นทีม 
3. นักวิจัยต้องมีกรอบแนวคิดงานวิจัย มีทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับโจทย์วิจัยนั้น 
4. นักวิจัยต้องเคารพและให้เกียรติกลุ่มประชากร และกลุ่มชุมชน มีความจริงใจ 
5. ควรมีนักวิจัยหน้าใหม่ร่วมสกัดโจทย์ หรือลงพ้ืนที่ รวมถึงการท างานวิจัยร่วมกัน นั่น

คือนักวิจัยต้องเอ้ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แก่นักวิจัยรุ่นต่อไป แบบยั่งยืน 
 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
1. นักวิจัยไม่สามารถรับทราบความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นนักวิจัย

ควรท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การหาข้อมูลเอกสารจากหน่วยงานที่ดูแล
กลุ่มเป้าหมายจัดท าแบบสอบถามสัมภาษณ์ หรือสัมภาษณ์โดยการลงพ้ืนที่ เพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และน าไปสู่การพัฒนาโจทย์งานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยถึงประกาศผลการวิจัยยาวนาน  
เมื่อได้รับงบประมาณวิจัยแล้ว อาจพบว่าความเร่งด่วนของปัญหาอาจเปลี่ยนแปลงไป  

3. ต้องใช้เวลามากในการลงพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้น 
4. งบประมาณที่ได้รับ มาในช่วงเวลาที่ไม่สอดคล้องกับฤดูปลูกของกลุ่มเป้าหมาย จึงไม่

สามรถด าเนินการได้ในทันที 
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ความท้าทายต่อไป 
1. ติดตามการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายมีความเข้มแข็ง

สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาการและทดสอบเทคโนโลยีได้โดยกลุ่มเป้าหมายเอง 
2. รวมกลุ่มวิจัยเพื่อท างานวิจัยบูรณาการ ให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่มากข้ึน ควบคุม

กัน สามารถแก้ปญัหาให้กับกลุ่มชุมชนเป้าหมายได้ครอบคลุมมากข้ึน 
3. องค์กรมีความเข้าใจในการบูรณาการงานด้านวิจัย มาบูรณาการกับงานด้านบริการ

วิชาการ และด้านการเรียนการสอน เพ่ือจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในอนาคต 
 

 
สรุป 

จะเห็นได้ว่าความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ จนได้แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาตนเองนั้น ต้องใช้การศึกษาแบบมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ  
นักวิจัยต้องมีใจ มีความมุ่งมั่นในการสกัดโจทย์วิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและให้ได้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ต่อกลุ่มเป้าหมาย แนวทางปฏิบัติที่ดีนั้นสามารถน ากระบวนการมาปรับใช้ในการท าวิจัยในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรได้  สิ่งท้าทายคือองค์กร มีนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมการท างานวิจัยเชิง
บูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ และการเรียนการสอนในอนาคตได้อย่างไร 

 
บรรณานุกรม 
นักวิชาการเพ่ือสังคม รุ่น 3.  2558.  แนวคิดและเครื่องมือการท างานวิชาการเพ่ือสังคม และการ

เขียน Concept paper/ Proposal ทางวิชาการ. วันที่ 10-14 ตุลาคม 2558. ณ โรง
แรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่. 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น. 2557. การศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม. ใน: โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหัวข้อ “ แนวคิดและเครื่องมือการท างานวิชาการเพื่อสังคม ”  ระหว่างวันที่ 
6-8 สิงหาคม 2557. ณ บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท ต.บางพรหม อ.บางคนที จ. 
สมุทรสงคราม. 

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์. 2556. ศิลป์และศาสตร์ของงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่. วารสารวิจัย
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  5 : 124-129. 

 Adelman, C. 1993. Kurt Lewin and the Origins of Action Research. Educational 
Action Research, 1: 7-24.  

Associates. 2005. Guidelines for Conducting a Focus Group. (Online). Available: 
https://assessment.trinity.duke.edu/documents/How_to_Conduct_a_Focus
_Group.pdf  (3 December 2015) 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. เป็นงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงดี 
2. กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
3. ได้ความร่วมมือจากส านักงานเกษตรอ าเภอ และเกษตรต าบลในการติดต่อ

ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย 
4. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและมีแหล่งทุนในการ

สนับสนุนงบประมาณ 
5. ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และ/หรือแปลงทดลองที่ใช้ในงานวิจัย 

 
จากประสบการณ์ในการท าวิจัยการจะสกัดโจทย์ให้ส าเร็จได้นั้น นอกจากการรู้จักใช้

เครื่องมือ ความรู้ทฤษฏี แล้วนั้น ต้องมีสิ่งต่อไปนี้ คือ 
1. ต้องมีนักวิจัยหลายสาขามาร่วมคิด ร่วมท างาน กับชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้บริหาร

แผนงานวิจัย ต้องมีความเข้าใจภาพรวมในการตั้งโจทย์วิจัย สามารถดึงนักวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมท างานวิจัยเชิงบูรณาการ และทุกคนในทีมต้องมีใจเกื้อกูล เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2. ร่วมมือท างานกันเป็นทีม 
3. นักวิจัยต้องมีกรอบแนวคิดงานวิจัย มีทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับโจทย์วิจัยนั้น 
4. นักวิจัยต้องเคารพและให้เกียรติกลุ่มประชากร และกลุ่มชุมชน มีความจริงใจ 
5. ควรมีนักวิจัยหน้าใหม่ร่วมสกัดโจทย์ หรือลงพ้ืนที่ รวมถึงการท างานวิจัยร่วมกัน นั่น

คือนักวิจัยต้องเอ้ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แก่นักวิจัยรุ่นต่อไป แบบยั่งยืน 
 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
1. นักวิจัยไม่สามารถรับทราบความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นนักวิจัย

ควรท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การหาข้อมูลเอกสารจากหน่วยงานที่ดูแล
กลุ่มเป้าหมายจัดท าแบบสอบถามสัมภาษณ์ หรือสัมภาษณ์โดยการลงพ้ืนที่ เพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และน าไปสู่การพัฒนาโจทย์งานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยถึงประกาศผลการวิจัยยาวนาน  
เมื่อได้รับงบประมาณวิจัยแล้ว อาจพบว่าความเร่งด่วนของปัญหาอาจเปลี่ยนแปลงไป  

3. ต้องใช้เวลามากในการลงพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้น 
4. งบประมาณที่ได้รับ มาในช่วงเวลาที่ไม่สอดคล้องกับฤดูปลูกของกลุ่มเป้าหมาย จึงไม่

สามรถด าเนินการได้ในทันที 
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ความท้าทายต่อไป 
1. ติดตามการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายมีความเข้มแข็ง

สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาการและทดสอบเทคโนโลยีได้โดยกลุ่มเป้าหมายเอง 
2. รวมกลุ่มวิจัยเพื่อท างานวิจัยบูรณาการ ให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่มากข้ึน ควบคุม

กัน สามารถแก้ปญัหาให้กับกลุ่มชุมชนเป้าหมายได้ครอบคลุมมากข้ึน 
3. องค์กรมีความเข้าใจในการบูรณาการงานด้านวิจัย มาบูรณาการกับงานด้านบริการ

วิชาการ และด้านการเรียนการสอน เพ่ือจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในอนาคต 
 

 
สรุป 

จะเห็นได้ว่าความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ จนได้แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาตนเองนั้น ต้องใช้การศึกษาแบบมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ  
นักวิจัยต้องมีใจ มีความมุ่งมั่นในการสกัดโจทย์วิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและให้ได้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ต่อกลุ่มเป้าหมาย แนวทางปฏิบัติที่ดีนั้นสามารถน ากระบวนการมาปรับใช้ในการท าวิจัยในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรได้  สิ่งท้าทายคือองค์กร มีนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมการท างานวิจัยเชิง
บูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ และการเรียนการสอนในอนาคตได้อย่างไร 

 
บรรณานุกรม 
นักวิชาการเพ่ือสังคม รุ่น 3.  2558.  แนวคิดและเครื่องมือการท างานวิชาการเพ่ือสังคม และการ

เขียน Concept paper/ Proposal ทางวิชาการ. วันที่ 10-14 ตุลาคม 2558. ณ โรง
แรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่. 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น. 2557. การศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม. ใน: โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหัวข้อ “ แนวคิดและเครื่องมือการท างานวิชาการเพื่อสังคม ”  ระหว่างวันที่ 
6-8 สิงหาคม 2557. ณ บ้านทิพย์ สวนทอง รีสอร์ท ต.บางพรหม อ.บางคนที จ. 
สมุทรสงคราม. 
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บทสรุป  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  จัดต้ังกองทุนสนับสนุนงานวิจัยในป  พ.ศ.  2552  

โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยไปสูเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ  เพ่ือสราง

ช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยและเปนการตอบโจทยการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายดานการศึกษา

ของประเทศ  กองทุนสนับสนุนงานวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑในการสนับสนุนใหนักวิจัยนําเสนอผลงานทาง

วิชาการในระดับนานาชาติและการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดยผลการ

ดําเนินงานพบวา  ต้ังแตป  พ.ศ.  2553  จนถึงปจจุบัน  มีนักวิจัยไดรับการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการในระดับนานาชาติจํานวน  26  บทความ  โดยมีบางปขยับขึ้นสูงและบางปตํ่าลง ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ชวงเวลาของการจัดงานประชุมที่นําเสนอและการพิจารณาใหการสนับสนุนไมสอดคลองกัน  มีนักวิจัยไดรับ

การสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติจํานวน  48  บทความ  โดยใน

ป พ.ศ.  2554  มีบทความที่ไดรับการสนับสนุนทั้งในระดับชาติและนานาชาติถึง 17 บทความ แตหลังจากน้ัน

จํานวนบทความกลับลดลงจนถึงป พ.ศ.  2556 และเพ่ิมขึ้นอีกหลังจากน้ันจนถึงป พ.ศ.  2558 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

มีการปรับเกณฑการพิจารณาเพ่ือใหการสนับสนุนแกบทความที่ตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพสูงขึ้นในป พ.ศ. 

2555 อยางไรก็ตาม  มหาวิทยาลัยไดมีแนวคิดที่จะปรับปรุงเกณฑการพิจารณาขึ้นอีกระดับ โดยจะยกระดับ

การใหการสนับสนุนสําหรับบทความที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น และยังคงสงเสริมนักวิจัยที่เพ่ิงเริ่มใหไดรับการ

สนับสนุนอีกดวย โดยแนวทางหน่ึงคือการจัดระดับของคุณภาพวารสารตามคาปจจัยผลกระทบ (Impact 

factor) ใหมและจํานวนเงินที่ใหการสนับสนุนแกนักวิจัย 

 

คําสําคัญ  งานวิจัย  
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บทสรุป  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  จัดต้ังกองทุนสนับสนุนงานวิจัยในป  พ.ศ.  2552  

โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยไปสูเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ  เพ่ือสราง

ช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยและเปนการตอบโจทยการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายดานการศึกษา

ของประเทศ  กองทุนสนับสนุนงานวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑในการสนับสนุนใหนักวิจัยนําเสนอผลงานทาง

วิชาการในระดับนานาชาติและการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดยผลการ

ดําเนินงานพบวา  ต้ังแตป  พ.ศ.  2553  จนถึงปจจุบัน  มีนักวิจัยไดรับการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการในระดับนานาชาติจํานวน  26  บทความ  โดยมีบางปขยับขึ้นสูงและบางปตํ่าลง ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ชวงเวลาของการจัดงานประชุมที่นําเสนอและการพิจารณาใหการสนับสนุนไมสอดคลองกัน  มีนักวิจัยไดรับ

การสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติจํานวน  48  บทความ  โดยใน

ป พ.ศ.  2554  มีบทความที่ไดรับการสนับสนุนทั้งในระดับชาติและนานาชาติถึง 17 บทความ แตหลังจากน้ัน

จํานวนบทความกลับลดลงจนถึงป พ.ศ.  2556 และเพ่ิมข้ึนอีกหลังจากน้ันจนถึงป พ.ศ.  2558 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

มีการปรับเกณฑการพิจารณาเพ่ือใหการสนับสนุนแกบทความที่ตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพสูงขึ้นในป พ.ศ. 

2555 อยางไรก็ตาม  มหาวิทยาลัยไดมีแนวคิดที่จะปรับปรุงเกณฑการพิจารณาขึ้นอีกระดับ โดยจะยกระดับ

การใหการสนับสนุนสําหรับบทความที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น และยังคงสงเสริมนักวิจัยที่เพ่ิงเริ่มใหไดรับการ

สนับสนุนอีกดวย โดยแนวทางหน่ึงคือการจัดระดับของคุณภาพวารสารตามคาปจจัยผลกระทบ (Impact 

factor) ใหมและจํานวนเงินที่ใหการสนับสนุนแกนักวิจัย 

 

คําสําคัญ  งานวิจัย  
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Summary 

Rajamangala University of Technology Rattanakosin established a research fund in 

2009 with the main objectives to promote and support research publications to national and 

international recognition in order to bring reputation to the university and respond to 

education quality assurance according to the country's education policy. The research fund 

determines the criteria for supporting researchers to present academic publications 

internationally and publish research articles in national and international journals. Result of 

the operations showed that from 2010 to present, there have been 26 research articles 

given support for international academic work presentation and the number of research 

articles has both increased and decreased in those years because the period of conferences 

and consideration for research support are inconsistent. There have been 48 research 

articles given support for publications in national and international journals. In 2011, there 

have been as many as 17 research articles given support for national and international 

publications. However, the number of research articles has declined through 2013 before 

increasing in 2015 because criteria for consideration for publishing research article in higher 

quality journals has been improved since 2012. However, the university comes up with a 

plan to improve its criteria for consideration by supporting higher quality research articles 

and continuing to promote newly supported researchers. One of the methods is to evaluate 

journal quality rankings based on new impact factor and the amount of research funding. 

 

บทนํา 

ดวยภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมีสี่ดาน  ไดแก  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้งน้ี  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  

2542  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบดวย

“ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุง

รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  ตอมาคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใช

มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549  เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศที่เก่ียวของกับมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาตามมาอีกหลายฉบับดวยกัน  ทั้งน้ีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธ

กิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก  (1) พันธกิจดานการผลิต

บัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  โดยปจจุบัน  สํานักมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดกําหนดองคประกอบของการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน  5  

องคประกอบไดแก  องคประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต  องคประกอบที่  2  การวิจัย  องคประกอบที่  3  

การบริการวิชาการ  องคประกอบที่  4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และองคประกอบที่  5  การ

บริหารจัดการ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เปนมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548  จัดอยูในมหาวิทยาลัยกลุม  ค  ซึ่งเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง  เนนการ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสูสถานประกอบการ  เดิมเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา  บุคลากรสายวิชาการไมมีความเช่ียวชาญหรือความถนัดทางดานงานวิจัย  เมื่อเปน

มหาวิทยาลัยและอยูภายใตการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงตองมีผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการที่

เปนไปตามตัวบงช้ีที่กําหนดไว  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายตางๆ  ที่เก่ียวของกับงานวิจัย  เพ่ือผลักดันให

อาจารยมีผลงานวิจัยมากขึ้น  และมีคุณภาพตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานที่

เก่ียวของกําหนดไว  นอกจากการสนับสนุนใหอาจารยเพ่ิมศักยภาพในการหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก  และ

ศักยภาพในการดําเนินโครงการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยแลว  มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายสงเสริมและ

สนับสนุนใหอาจารยนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ  รวมทั้งสนับสนุนการ

ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกดวย  ทั้ ง น้ี   เน่ืองจากระเบียบ

กระทรวงการคลังไมรองรับคาใชจายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติที่จัดขึ้นใน

ตางประเทศ  และไมรองรับคาใชจายในการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดต้ัง

กองทุนสนับสนุนงานวิจัยขึ้นในป  พ.ศ.  2552  โดยจัดสรรเงินสมทบรอยละหน่ึงของงบประมาณเงินรายไดใน

แตละปงบประมาณเขากองทุน  รวมทั้งแหลงรายไดอ่ืน  เชน  เงินสมทบรอยละหาจากเงินทุนวิจัยที่นักวิจัย

ไดรับจากแหลงทุนภายนอก  และรายไดอ่ืนๆ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย

ดานตาง ๆ  ที่ไมสามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินได  ปจจุบันคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน

งานวิจัยไดออกประกาศที่สําคัญสองเรื่อง  ไดแก  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

เรื่องหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ  และประกาศมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เรื่องหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการที่

มหาวิทยาลัยแตงต้ังขึ้น  เปนผูพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑในประกาศดังกลาว       
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Summary 

Rajamangala University of Technology Rattanakosin established a research fund in 

2009 with the main objectives to promote and support research publications to national and 

international recognition in order to bring reputation to the university and respond to 

education quality assurance according to the country's education policy. The research fund 

determines the criteria for supporting researchers to present academic publications 

internationally and publish research articles in national and international journals. Result of 

the operations showed that from 2010 to present, there have been 26 research articles 

given support for international academic work presentation and the number of research 

articles has both increased and decreased in those years because the period of conferences 

and consideration for research support are inconsistent. There have been 48 research 

articles given support for publications in national and international journals. In 2011, there 

have been as many as 17 research articles given support for national and international 

publications. However, the number of research articles has declined through 2013 before 

increasing in 2015 because criteria for consideration for publishing research article in higher 

quality journals has been improved since 2012. However, the university comes up with a 

plan to improve its criteria for consideration by supporting higher quality research articles 

and continuing to promote newly supported researchers. One of the methods is to evaluate 

journal quality rankings based on new impact factor and the amount of research funding. 

 

บทนํา 

ดวยภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมีสี่ดาน  ไดแก  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้งน้ี  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  

2542  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบดวย

“ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุง

รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  ตอมาคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใช

มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549  เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศที่เก่ียวของกับมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาตามมาอีกหลายฉบับดวยกัน  ทั้งน้ีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธ

กิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก  (1) พันธกิจดานการผลิต

บัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  โดยปจจุบัน  สํานักมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดกําหนดองคประกอบของการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน  5  

องคประกอบไดแก  องคประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต  องคประกอบที่  2  การวิจัย  องคประกอบที่  3  

การบริการวิชาการ  องคประกอบที่  4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และองคประกอบที่  5  การ

บริหารจัดการ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เปนมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548  จัดอยูในมหาวิทยาลัยกลุม  ค  ซึ่งเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง  เนนการ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสูสถานประกอบการ  เดิมเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา  บุคลากรสายวิชาการไมมีความเช่ียวชาญหรือความถนัดทางดานงานวิจัย  เมื่อเปน

มหาวิทยาลัยและอยูภายใตการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงตองมีผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการที่

เปนไปตามตัวบงช้ีที่กําหนดไว  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายตางๆ  ที่เก่ียวของกับงานวิจัย  เพ่ือผลักดันให

อาจารยมีผลงานวิจัยมากขึ้น  และมีคุณภาพตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานที่

เก่ียวของกําหนดไว  นอกจากการสนับสนุนใหอาจารยเพ่ิมศักยภาพในการหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก  และ

ศักยภาพในการดําเนินโครงการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยแลว  มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายสงเสริมและ

สนับสนุนใหอาจารยนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ  รวมทั้งสนับสนุนการ

ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกดวย  ทั้ ง น้ี   เน่ืองจากระเบียบ

กระทรวงการคลังไมรองรับคาใชจายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติที่จัดขึ้นใน

ตางประเทศ  และไมรองรับคาใชจายในการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดต้ัง

กองทุนสนับสนุนงานวิจัยขึ้นในป  พ.ศ.  2552  โดยจัดสรรเงินสมทบรอยละหน่ึงของงบประมาณเงินรายไดใน

แตละปงบประมาณเขากองทุน  รวมทั้งแหลงรายไดอ่ืน  เชน  เงินสมทบรอยละหาจากเงินทุนวิจัยที่นักวิจัย

ไดรับจากแหลงทุนภายนอก  และรายไดอ่ืนๆ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย

ดานตาง ๆ  ที่ไมสามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินได  ปจจุบันคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน

งานวิจัยไดออกประกาศที่สําคัญสองเรื่อง  ไดแก  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

เรื่องหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ  และประกาศมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เรื่องหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการที่

มหาวิทยาลัยแตงต้ังขึ้น  เปนผูพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑในประกาศดังกลาว       
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CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

วิธีการดําเนินงาน  

กรณีขอรับการอุดหนุนเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ  เมื่อนักวิจัยสงบทความใหกับหนวยงานผูจัด

งานประชุมวิชาการและไดรับการตอบรับใหไปนําเสนอผลงานทางวิชาการแลว  นักวิจัยจะตองย่ืนเอกสารตอ

สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยผานคณบดี  ประกอบดวยหนังสือขอรับการจัดสรรทุน  หนังสือตอบรับอยางเปน

ทางการจากหนวยงานผูจัด  บทคัดยอและบทความฉบับสมบูรณที่จะนําเสนอผลงาน  รายละเอียดการจัด

ประชุมวิชาการ  รายละเอียดการประมาณการคาใชจายทั้งหมด  รวมทั้งหนังสือยืนยันจากผูรวมวิจัย  (ถามี)  

เพ่ือแสดงความยินยอมใหนักวิจัยเปนผูไปนําเสนอผลงาน  จากน้ันสถาบันวิจัยและพัฒนาจะนําเขาที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือพิจารณาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  เรื่องหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ  โดยคณะกรรมการ

ชุดน้ีแตงต้ังโดยอธิการบดี  ประกอบดวย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนประธานหน่ึงคน  เปนกรรมการ

สองคน  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยเปนกรรมการ  โดยมีผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเปน

กรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหเฉพาะงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับให

เปนผูบรรยายในที่ประชุมหรือในกลุมการสัมมนาเทาน้ัน  ไมวาจะจัดในประเทศหรือตางประเทศ  โดยงาน

ประชุมวิชาการที่จัดน้ันตองมีความเปนสากล  มีผูเขารวมนําเสนอผลงานหลากหลายชาติ  มีคณะกรรมการจัด

งานจากหลากหลายชาติ  และเปนผลงานที่ไมเคยนําเสนอหรือตีพิมพในงานประชุมวิชาการหรือวารสารใดมา

กอน  ทั้งน้ีจะตองมีการกลาวขอบคุณมหาวิทยาลัยและระบุสังกัดของผูเขียนเปนมหาวิทยาลัยในบทความน้ัน  

และในปจจุบันกําหนดวงเงินสนับสนุนไมเกิน  20,000  บาท  สําหรับการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่จัดภายในประเทศ  ไมเกิน  40,000  บาท  สําหรับการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่จัดตางประเทศ  นอกจากน้ี  เมื่อเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงานแลว  นักวิจัยจะตองจัดทํารายงานเสนอ

มหาวิทยาลัยภายใน  15  วันนับจากเสร็จสิ้นการเดินทาง  และจะใหการสนับสนุนนักวิจัยคนละไมเกิน  1  

ครั้งตอปงบประมาณ  และเมื่อไดรับการสนับสนุนครบทุก  2  ครั้งแลว  จะตองมีบทความวิจัยตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติกอนขอรับการสนับสนุนครั้งตอไป 

กรณีขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เมื่อนักวิจัย

ไดรับการตอบรับอยางเปนทางการใหตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติแลว  ใหย่ืน

คําขอรับการสนับสนุนมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาผานคณบดี  โดยนักวิจัยจะตองเปนผูเขียนบทความน้ันเปน

ช่ือแรกหรือเปนผูเขียนที่เปนช่ือหลักและในบทความน้ันมีการกลาวขอบคุณมหาวิทยาลัยและระบุสังกัดของ

ผูเขียนเปนมหาวิทยาลัย แตจะตองไมเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักวิจัย  จากน้ัน

สถาบันวิจัยและพัฒนาจะนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือพิจารณา

อนุมัติเงินสนับสนุนตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เรื่องหลักเกณฑและอัตราการ

จายเงินสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดยการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติ  จะอนุมัติไมเกิน  10,000  บาท  การตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่ไมมีคาปจจัย

ผลกระทบ  จะอนุมัติไมเกิน  20,000  บาท  และการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีคาปจจัยผลกระทบ  

จะอนุมัติไมเกิน  40,000  บาทและอนุมัติใหนักวิจัยไมเกินปงบประมาณละ  3  บทความตอคน 

 

ผลการดําเนินงาน 

นับแตป  พ.ศ.  2552  ที่มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายสนับสนุนงานวิจัยและจัดต้ังกองทุนสนับสนุน

งานวิจัยมาจนถึงปจจุบัน  มีนักวิจัยไดรับการอุดหนุนเพ่ือไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ  ดังน้ี 

 

ตารางแสดงจํานวนบทความที่ไดรบัการอุดหนุนเพื่อไปประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

ปงบประมาณ จํานวนบทความทีไ่ดรับการอุดหนุนเพื่อไป

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

5 

5 

7 

1 

4 

4 

 

และมีนักวิจัยไดรับการสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ  

ดังน้ี 

ตารางแสดงจํานวนบทความที่ไดรับการสนับสนนุการตีพิมพบทความวิจัย 

ปงบประมาณ จํานวนบทความที่ไดรับการสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย 

วารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ รวม 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

0 

14 

9 

3 

6 

3 

0 

3 

0 

2 

1 

7 

0 

17 

9 

5 

7 

10 

 

  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ CoP 2

วิธีการดําเนินงาน  

กรณีขอรับการอุดหนุนเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ  เมื่อนักวิจัยสงบทความใหกับหนวยงานผูจัด

งานประชุมวิชาการและไดรับการตอบรับใหไปนําเสนอผลงานทางวิชาการแลว  นักวิจัยจะตองย่ืนเอกสารตอ

สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยผานคณบดี  ประกอบดวยหนังสือขอรับการจัดสรรทุน  หนังสือตอบรับอยางเปน

ทางการจากหนวยงานผูจัด  บทคัดยอและบทความฉบับสมบูรณที่จะนําเสนอผลงาน  รายละเอียดการจัด

ประชุมวิชาการ  รายละเอียดการประมาณการคาใชจายทั้งหมด  รวมทั้งหนังสือยืนยันจากผูรวมวิจัย  (ถามี)  

เพ่ือแสดงความยินยอมใหนักวิจัยเปนผูไปนําเสนอผลงาน  จากน้ันสถาบันวิจัยและพัฒนาจะนําเขาที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือพิจารณาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  เรื่องหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ  โดยคณะกรรมการ

ชุดน้ีแตงต้ังโดยอธิการบดี  ประกอบดวย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนประธานหน่ึงคน  เปนกรรมการ

สองคน  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยเปนกรรมการ  โดยมีผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเปน

กรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหเฉพาะงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับให

เปนผูบรรยายในที่ประชุมหรือในกลุมการสัมมนาเทาน้ัน  ไมวาจะจัดในประเทศหรือตางประเทศ  โดยงาน

ประชุมวิชาการที่จัดน้ันตองมีความเปนสากล  มีผูเขารวมนําเสนอผลงานหลากหลายชาติ  มีคณะกรรมการจัด

งานจากหลากหลายชาติ  และเปนผลงานที่ไมเคยนําเสนอหรือตีพิมพในงานประชุมวิชาการหรือวารสารใดมา

กอน  ทั้งน้ีจะตองมีการกลาวขอบคุณมหาวิทยาลัยและระบุสังกัดของผูเขียนเปนมหาวิทยาลัยในบทความน้ัน  

และในปจจุบันกําหนดวงเงินสนับสนุนไมเกิน  20,000  บาท  สําหรับการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่จัดภายในประเทศ  ไมเกิน  40,000  บาท  สําหรับการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่จัดตางประเทศ  นอกจากน้ี  เมื่อเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงานแลว  นักวิจัยจะตองจัดทํารายงานเสนอ

มหาวิทยาลัยภายใน  15  วันนับจากเสร็จสิ้นการเดินทาง  และจะใหการสนับสนุนนักวิจัยคนละไมเกิน  1  

ครั้งตอปงบประมาณ  และเมื่อไดรับการสนับสนุนครบทุก  2  ครั้งแลว  จะตองมีบทความวิจัยตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติกอนขอรับการสนับสนุนครั้งตอไป 

กรณีขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เมื่อนักวิจัย

ไดรับการตอบรับอยางเปนทางการใหตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติแลว  ใหย่ืน

คําขอรับการสนับสนุนมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาผานคณบดี  โดยนักวิจัยจะตองเปนผูเขียนบทความน้ันเปน

ช่ือแรกหรือเปนผูเขียนที่เปนช่ือหลักและในบทความน้ันมีการกลาวขอบคุณมหาวิทยาลัยและระบุสังกัดของ

ผูเขียนเปนมหาวิทยาลัย แตจะตองไมเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักวิจัย  จากน้ัน

สถาบันวิจัยและพัฒนาจะนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือพิจารณา

อนุมัติเงินสนับสนุนตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เรื่องหลักเกณฑและอัตราการ

จายเงินสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดยการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติ  จะอนุมัติไมเกิน  10,000  บาท  การตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่ไมมีคาปจจัย

ผลกระทบ  จะอนุมัติไมเกิน  20,000  บาท  และการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีคาปจจัยผลกระทบ  

จะอนุมัติไมเกิน  40,000  บาทและอนุมัติใหนักวิจัยไมเกินปงบประมาณละ  3  บทความตอคน 

 

ผลการดําเนินงาน 

นับแตป  พ.ศ.  2552  ที่มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายสนับสนุนงานวิจัยและจัดต้ังกองทุนสนับสนุน

งานวิจัยมาจนถึงปจจุบัน  มีนักวิจัยไดรับการอุดหนุนเพ่ือไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ  ดังน้ี 

 

ตารางแสดงจํานวนบทความที่ไดรบัการอุดหนุนเพื่อไปประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

ปงบประมาณ จํานวนบทความทีไ่ดรับการอุดหนุนเพื่อไป

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

5 

5 

7 

1 

4 

4 

 

และมีนักวิจัยไดรับการสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ  

ดังน้ี 

ตารางแสดงจํานวนบทความที่ไดรับการสนับสนนุการตีพมิพบทความวิจัย 

ปงบประมาณ จํานวนบทความที่ไดรับการสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย 

วารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ รวม 
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บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

อภิปรายผล 

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนงานวิจัย แยกพิจารณาออกเปน 2 สวนคือ บทความที่

นําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และบทความตีพิมพในวารสาร สําหรับผลการดําเนินงานใน

สวนของบทความที่นําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งจะพบวามีการสง

บทความในแตละปใกลเคียงกัน คือประมาณ 4 – 5 บทความ โดยมีบางปขยับขึ้นสูงไดแก ป 2555 และตํ่าลง

ในป 2556 ทั้งน้ีเน่ืองจากชวงเวลาของการจัดงานประชุมที่นําเสนอและการพิจารณาใหการสนับสนุนไม

สอดคลองกัน อยางไรก็ตามจํานวนบทความที่ไดรับการพิจารณาใหไดรับการสนับสนุนยังมีนอยอยู เน่ืองจากมี

คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากหลายสาขารวมกันพิจารณากลั่นกรอง บทความที่สงเขามาน้ัน 

จะถูกพิจารณาถึงความเปนนานาชาติ โดยดูจาก องคประกอบของคณะกรรมการผูจัดงานประชุม และ

ผูเขารวมในการนําเสนอ ซึ่งบทความหลายบทความที่สงเขามาพิจารณาจะไมผานเง่ือนไขน้ี นอกจากน้ี

คณะกรรมการพิจารณาบทความยังดูถึงความถูกตองของการใชภาษาประกอบดวย ดังน้ันนักวิจัยจําเปนตอง

คัดเลือกงานประชุมวิชาการที่จะสงผลงานไปนําเสนออยางรอบคอบโดยพิจารณาจากประวัติการจัดงานในอดีต 

และสัดสวนของคณะกรรมการผูจัดงานตองมีความเปนนานาชาติ  

  

 
 

ภาพที่ 1 จํานวนบทความตีพิมพในงานประชุมวิชาการระดับชาติชวงป พ.ศ. 2553-2558 

 

สวนบทความตีพิมพในวารสาร ซึ่งผลการดําเนินงานแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งแบงออกเปนการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยภาพรวมจะพบวาในป 2553 ยังไมมีบทความที่ไดรับการสนับสนุน

เน่ืองจากเปนปแรกๆ ที่เริ่มดําเนินการ แตในป 2554มีบทความที่ไดรับการสนับสนุนทั้งในระดับชาติและ
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บทความตพีมิพใ์นงานประชมุ
วชิาการระดบันานาชาติ

นานาชาติถึง 17 บทความ โดยแบงเปนบทความระดับชาติ 3 บทความ และนานาชาติ 14 บทความ แต

หลังจากน้ันจํานวนบทความกลับลดลงจนถึงป 2556 และเพ่ิมขึ้นอีกหลังจากน้ันจนถึงป 2558 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

มีการปรับเกณฑการพิจารณาเพ่ือใหการสนับสนุนแกบทความที่ตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพสูงขึ้นในป พ.ศ. 

2555 อยางไรก็ตามหลังจากป พ.ศ. 2556 จํานวนบทความเริ่มเพ่ิมขึ้นอีกครั้ง เน่ืองจากนักวิจัย เขาใจ

หลักเกณฑการพิจารณามากขึ้น ประกอบกับมีอาจารยรุนใหมเขามาในชวงป 2556 ถึง 2558 มากขึ้นจึงทําใหมี

ผลงานการตีพิมพจํานวนมากขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 2 จํานวนบทความตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติชวงป พ.ศ. 2553-2558 

 

จากการดําเนินการของกองทุนจนถึงปจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาไดมีแนวคิดที่จะปรับปรุงเกณฑ

การพิจารณาขึ้นอีกระดับ โดยจะยกระดับการใหการสนับสนุนสําหรับบทความที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น และยังคง

สงเสริมนักวิจัยที่เพ่ิงเริ่มใหไดรับการสนับสนุนอีกดวย โดยแนวทางหน่ึงคือการจัดระดับของคุณภาพวารสาร

ตามคาปจจัยผลกระทบ (Impact factor) ใหมและจํานวนเงินที่ใหการสนับสนุน  

 

บรรณานุกรม 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา  ฉบับปการศึกษา  2557   

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  พ.ศ.  2552  และที่

แกไขเพ่ิมเติม 
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ CoP 2

อภิปรายผล 

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนงานวิจัย แยกพิจารณาออกเปน 2 สวนคือ บทความที่

นําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และบทความตีพิมพในวารสาร สําหรับผลการดําเนินงานใน

สวนของบทความที่นําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งจะพบวามีการสง

บทความในแตละปใกลเคียงกัน คือประมาณ 4 – 5 บทความ โดยมีบางปขยับขึ้นสูงไดแก ป 2555 และตํ่าลง

ในป 2556 ทั้งน้ีเน่ืองจากชวงเวลาของการจัดงานประชุมที่นําเสนอและการพิจารณาใหการสนับสนุนไม

สอดคลองกัน อยางไรก็ตามจํานวนบทความที่ไดรับการพิจารณาใหไดรับการสนับสนุนยังมีนอยอยู เน่ืองจากมี

คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากหลายสาขารวมกันพิจารณากลั่นกรอง บทความที่สงเขามาน้ัน 

จะถูกพิจารณาถึงความเปนนานาชาติ โดยดูจาก องคประกอบของคณะกรรมการผูจัดงานประชุม และ

ผูเขารวมในการนําเสนอ ซึ่งบทความหลายบทความที่สงเขามาพิจารณาจะไมผานเง่ือนไขน้ี นอกจากน้ี

คณะกรรมการพิจารณาบทความยังดูถึงความถูกตองของการใชภาษาประกอบดวย ดังน้ันนักวิจัยจําเปนตอง

คัดเลือกงานประชุมวิชาการที่จะสงผลงานไปนําเสนออยางรอบคอบโดยพิจารณาจากประวัติการจัดงานในอดีต 

และสัดสวนของคณะกรรมการผูจัดงานตองมีความเปนนานาชาติ  

  

 
 

ภาพที่ 1 จํานวนบทความตีพิมพในงานประชุมวิชาการระดับชาติชวงป พ.ศ. 2553-2558 

 

สวนบทความตีพิมพในวารสาร ซึ่งผลการดําเนินงานแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งแบงออกเปนการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยภาพรวมจะพบวาในป 2553 ยังไมมีบทความที่ไดรับการสนับสนุน

เน่ืองจากเปนปแรกๆ ที่เริ่มดําเนินการ แตในป 2554มีบทความที่ไดรับการสนับสนุนทั้งในระดับชาติและ
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นานาชาติถึง 17 บทความ โดยแบงเปนบทความระดับชาติ 3 บทความ และนานาชาติ 14 บทความ แต

หลังจากน้ันจํานวนบทความกลับลดลงจนถึงป 2556 และเพ่ิมขึ้นอีกหลังจากน้ันจนถึงป 2558 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

มีการปรับเกณฑการพิจารณาเพ่ือใหการสนับสนุนแกบทความที่ตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพสูงขึ้นในป พ.ศ. 
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ผลงานการตีพิมพจํานวนมากขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 2 จํานวนบทความตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติชวงป พ.ศ. 2553-2558 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เรื่อง  หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไป
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บทสรุป 

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยเพ่ือสรางศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 มี

วัตถุประสงคเพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับการ

วิจัยเพ่ือสรางศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 และเพ่ือเปนแหลงรวมความรู และภูมิปญญาทองถิ่นของ

ชุมชนสวนหลวง 1 โดยจัดทําชุดการเรียนรู และสื่อระดับชุมชนสวนหลวง 1 โดยงานวิจัยน้ีเปนลักษณะการ

วิจัยผสม (Mixed Method) ไดแก การวิจัยเชิงปริมาณ (Quatitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) และการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) มีขั้นตอนการดําเนินการศูนยเรียนรูที่

สําคัญ คือ ประชุมกลุมรวมกับกรรมการชุมชนสวนหลวง 1 เพ่ือสอบถามแนวทางการจัดดําเนินการศูนยการ

เรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนสวนหลวง 1 เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นจาก

ประชากรในชุมชน ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  สํารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดสรางศูนยการเรียนรู จัดทําหอง

แสดงศูนยการเรียนรู  โดยมีสื่อบทเรียนระดับชุมชนสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมปที่ 5 โรงเรียนรักษาราช

วิตร ไดแก วิถีวัฒนธรรมมุสลิม ประวัติชุมชน ประวัติมัสยิด ประวัติโรงเรียนรักษาราชวิตร ประวัติบุคคลสําคัญ 

สถานที่สําคัญในชุมชน และอาหารเดนของชุมชน  ทั้งน้ี นักเรียนไดศึกษาจากสาระความรูดังกลาว ทําใหมี

ความรูและเขาใจในวิถีชีวิตของชุมชนสวนหลวง 1 รวมตลอดถึงบุคคลภายนอกที่สนใจในวิถีวัฒนธรรมของ

ชุมชนสวนหลวง 1 สามารถเขามาศึกษาได นอกจากน้ี ชาวชุมชนสวนหลวง 1 ยังไดตระหนักในการอนุรักษวิถี

วัฒนธรรมของชุมชนไวตอไปเพ่ือสืบทอดแกลูกหลาน อาทิ ขนบธรรมเนียมประเพณีมุสลิม การใชชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยการประกอบอาชีพการปรุงอาหารฮาลาล การเรียนรูคําสอนศาสนาอิสลาม การ

ใหความสําคัญแกบุคคลที่เปนตนแบบในอดีตของชุมชน ซึ่งขอมูลและเน้ือหาพรอมทั้งเอกสารสาระความรู

ทั้งหมดน้ีอยูในศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนสวนหลวง 1 ซึ่งต้ังอยูที่ช้ัน 2 อาคารโรงเรียนรักษาราช

วิตร ชุมชนสวนหลวง 1 
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คําสําคญั   ศนูยการเรียนรู  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ชุมชนสวนหลวง 1 

 

Summary  

The objectives of this study were to integrated teaching of students Rajamangala 

University of Technology Krungthep with research to create a lifestyle learning center in 

Suangluang 1 Community and to collect the knowledge and local knowledge of Suanlulang 

1 Community as set of learning media and community level by Integrating Teaching with 

Research to create a Learning Lifestyle Center in Suangluang 1 Community. This research is 

the mix method by quantitative research qualitative Research and action research. The step 

action for learning center is focus group and collect the data by questionnaire and study the 

document and research. Then survey the area for create lifestyle learning center and the 

lessons for students of Raksa-Rajavitr school for example lifestyle muslim culture 

community history mosque history Raksa-Rajavitr school history dignitaries history landmarks 

in community and famous food of community. The students can study from the lessons 

include the outsider who interest in culture lifestyle of Suanluang 1 community. In addition 

the people of Suanluang 1 community realize that conservation of cultural community and 

used to the philosophy of sufficiency economy with a career of cooking halal and learning 

from the teachings of Islam. The information and document all is in lifestyle learning center 

at the second floor Raksa-Rajavitr school in Suangluang 1 community. 
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บทนํา 

การเรียนรูนับวาเปนกระบวนการสําคัญย่ิงโดยเฉพาะกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตที่เปนการเรียนรู

จากสภาพการณจริง และจากเง่ือนไขรอบๆ ตัว ตลอดจนการแสวงหาทางออกของปญหาที่กําลังเผชิญอยูทั้งใน

การทํางานและการดํารงชีวิต มีการเรียนรูไปแกปญหาไป สามารถเรียนรูไดตามความตองการ ความสนใจจาก

องคความรูภายในชุมชนที่มีอยู และองคความรูภายนอกชุมชนที่เปนวิทยาการสมัยใหม รวมทั้งองคความรูดาน
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Summary  

The objectives of this study were to integrated teaching of students Rajamangala 

University of Technology Krungthep with research to create a lifestyle learning center in 

Suangluang 1 Community and to collect the knowledge and local knowledge of Suanlulang 

1 Community as set of learning media and community level by Integrating Teaching with 

Research to create a Learning Lifestyle Center in Suangluang 1 Community. This research is 

the mix method by quantitative research qualitative Research and action research. The step 

action for learning center is focus group and collect the data by questionnaire and study the 

document and research. Then survey the area for create lifestyle learning center and the 

lessons for students of Raksa-Rajavitr school for example lifestyle muslim culture 

community history mosque history Raksa-Rajavitr school history dignitaries history landmarks 

in community and famous food of community. The students can study from the lessons 

include the outsider who interest in culture lifestyle of Suanluang 1 community. In addition 

the people of Suanluang 1 community realize that conservation of cultural community and 

used to the philosophy of sufficiency economy with a career of cooking halal and learning 

from the teachings of Islam. The information and document all is in lifestyle learning center 

at the second floor Raksa-Rajavitr school in Suangluang 1 community. 
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คิดเห็น และหนวยงานที่กํากับดูแลรับผิดชอบชุมชนสวนหลวง 1 คือ สํานักงานเขตบางคอแหลม สํานักงาน



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

 

 

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เพ่ือระดมสรรพกําลังในการจัดสรางหองศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 

1 ใหมีความทันสมัย และย่ังยืนตอไป ทั้งน้ี ผลจากการศึกษา จะไดศูนยเรียนรูชุมชนสวนหลวง 1 ที่สามารถเอ้ือ

ประโยชนตอชุมชน สังคม และผูสนใจใฝรูในพ้ืนที่ใกลเคียง ทั้งยังสามารถสนองการเรียนรูของเด็กและเยาวชน

ของโรงเรียนรักษาราชวิตร และชุมชนสวนหลวง 1 ไดอยางแทจริง 

 

วิธีการดําเนินงาน  

  งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยผสม (mixed method) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quatitative Research) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action Research, PAR) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีทั้งสํารวจพ้ืนที่ทางกายภาพของชุมชนสวน

หลวง 1 เพ่ือหาสถานที่จัดสรางหองศูนยเรียนรูวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนสวนหลวง 1 การสนทนากลุม การ

สัมภาษณเชิงลึก เมื่อไดขอยุติดานสถานที่ที่จะจัดดําเนินการสรางศูนยการเรียนรู โดยเลือกสถานที่ คือ 

หองสมุด ช้ัน 2 ของโรงเรียนรักษาราชวิตรเปนหองจัดแสดงศูนยการเรียนรูฯ เพ่ือสรางศูนยการเรียนรูรวมกัน 

จากน้ันประสานงานกับอาจารยในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ือติดตอนักศึกษาสาขาการ

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปน

ผูชวยวิจัย โดยใหนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ คณะวิทยาศาสตร ออกแบบการจัดวางในหองศูนย

การเรียนรู โดยใชโปรแกรม 3 D MAX เปนการบูรณาการกับการเรียนการสอน ทั้งน้ี เริ่มต้ังแตออกแบบ การ

กําหนดขนาด การเสนอความเห็นดานการใชสอยพ้ืนที่ในหองศูนยเรียนรู และลงมือดําเนินการจัดทําหองแสดง

ศูนยการเรียนรู ซึ่งจําเปนตองหารือคณาจารยจากสาขาเคหภัณฑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือให

ความอนุเคราะหดานการวางโครงสรางไม และการขึ้นรูปไมเพ่ือนํามาวางในหองศูนยการเรียนรูฯ มีการประชุม

กลุมรวมกับกรรมการชุมชนสวนหลวง 1 เพ่ือสอบถามแนวทางการจัดดําเนินการศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมชุมชนสวนหลวง 1 เปนระยะๆ รวมถึงนักศึกษาสาขาที่เขามารวมดําเนินการ มีการลงพ้ืนที่พรอมกับ

หารือกับหนวยงานที่ชุมชนอยูในพ้ืนที่ คือ สํานักงานเขตบางคอแหลม และหนวยงานเจาของพ้ืนที่ คือ 

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตรย จากน้ันศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และเก็บขอมูลความ

คิดเห็นจากประชากรในชุมชนถึงความตองการจัดใหมีศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน  

นอกจากน้ี ไดจัดทําเอกสารสาระความรูวิถีชุมชนสวนหลวง 1 ระดับช้ันประถมปที่ 5 โรงเรียนรักษา

ราชวิตร โดยนักศึกษาสาขาสิ่งพิมพ จัดวางรูปแบบ และออกแบบหนังสือสาระความรูฯ ดังกลาว ซึ่งแบงเปน 7 

บท ไดแก วิถีวัฒนธรรมมุสลิม ประวัติชุมชน ประวัติมัสยิด ประวัติโรงเรียนรักษาราชวิตร ประวัติบุคคลสําคัญ 

สถานที่สําคัญในชุมชน และอาหารเดนของชุมชน พรอมแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ

เฉลยแบบทดสอบสําหรับครู โดยเอกสารทั้งหมดน้ีจัดไวในศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตดังกลาว เพ่ือสงเสริมนักเรียน

มีความรูและเขาใจในวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 ทั้งน้ี หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการทํางานเชิง

 

 

บูรณาการทุกภารกิจ มีการประสาน สงตอกิจกรรมใหมีการประสานภาคีเครือขายมีสวนรวม โดยกําหนด

ระเบียบการใหบริการแกบุคคลภายนอก    

  สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ โดยสอบถามจากประชาชนในชุมชน 2 

ชวงเวลา คือ กอนดําเนินการจัดทําศูนยการเรียนรูวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนสวนหลวง 1 และชวงที่สอง 

สอบถามความคิดเห็นหลังจากดําเนินการจัดทําศูนยการเรียนรูฯ แลว สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ จัดทําหัวขอ

การประชุมกลุม โดยจัดประชุมกลุมกรรมการชุมชนสวนหลวง 1 ถึงความคิดเห็นในการจัดทําศูนยการเรียนรู 

และวัฒนธรรมชุมชนสวนหลวง 1 พรอมการสัมภาษณเจาะลึกแบบไมมีโครงสรางถึงความคิดเห็นการจัดทํา

ศูนยการเรียนรูฯ โดยทั้งหมดเหลาน้ีใหชุมชนรวมใจในการคิด สรางสรรค (Communities of Practice – 

CoP) การเสวนา บนฐานความรูจากผูรูในชุมชน การเลาเรื่อง  ฐานความรูจากบทเรียน และฐานความรู

ความสําเร็จเพ่ือเปนแนวปฏิบัติที่ดี  หากมีผูอ่ืนตองการในลักษณะเดียวกันสามารถอานและนําไปเปนแนวทาง

ปฏิบัติได 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยเพ่ือสรางศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 มีการบูร

ณาการโดยใหนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ออกแบบจัดวางอุปกรณภายในศูนยการ

เรียนรูฯ นักศึกษาสาขาการถายภาพและภาพยนตร จัดทําภาพเคลื่อนไหวเพ่ือเปดโอกาสใหไดรับชมวิถีชีวิต

ชุมชนสวนหลวง 1 และนักศึกษาสาขาสิ่งพิมพดําเนินการจัดวางขอความและภาพเพ่ือจัดพิมพสาระความรูซึ่ง

เปนสื่อการสอนในระดับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนรักษาราชวิตร ซึ่งทั้งหมดน้ีบรรจุอยูในศูนย

เรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 สามารถใชเปนสถานที่ศึกษาหาความรูเก่ียวกับชุมชนสวนหลวง 1 ไดแก วิถี

วัฒนธรรมมุสลิม ประวัติชุมชน ประวัติมัสยิด ประวัติโรงเรียนรักษาราชวิตร ประวัติบุคคลสําคัญ สถานที่สําคัญ

ในชุมชน และอาหารเดนของชุมชน  นักเรียนโรงเรียนรักษาราชวิตร และบุคคลภายนอกที่สนใจในวิถี

วัฒนธรรมของชุมชนสวนหลวง 1 สามารถเขามาศึกษาไดจากหองจัดแสดง และสาระความรูในเอกสารดังกลาว 

ทําใหมีความรูและเขาใจในวิถีชีวิตของชุมชนสวนหลวง 1 นอกเหนือจากน้ี ชาวชุมชนสวนหลวง 1 ไดตระหนัก

ในการอนุรักษวิถีวัฒนธรรมของชุมชนไวตอไปเพ่ือสืบทอดแกลูกหลาน อาทิ ขนบธรรมเนียมประเพณีมุสลิม 

การใชชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยการประกอบอาชีพการปรุงอาหารฮาลาล การเรียนรูคําสอน

ศาสนาอิสลาม การใหความสําคัญแกบุคคลที่เปนตนแบบในอดีตของชุมชน ดังน้ันการเรียนรูจึงตองเรียนใหเลย

จากเน้ือหา หลายสวนไมจําเปนตองสอนผูเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูไดเอง ศตวรรษที่ 21 จึงเปนการ

เรียนรูรวมกันมากกวาการเรียนรูแบบตัวใครตัวมัน (Individual Learning) เพราะการเรียนรูในแบบใหมตอง

เปนการเรียนรูที่แบงปนกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติพรอมเรียนทฤษฎีไปพรอม กันมิไดแยก

สวนกันเรียน เปลี่ยนจากหองเรียนธรรมดา (Class Room) เปนสตูดิโอ (Studio) เปนที่ทํางานเปนกลุมๆ ซึ่ง



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ CoP 2

 

 

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เพ่ือระดมสรรพกําลังในการจัดสรางหองศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 

1 ใหมีความทันสมัย และย่ังยืนตอไป ทั้งน้ี ผลจากการศึกษา จะไดศูนยเรียนรูชุมชนสวนหลวง 1 ที่สามารถเอ้ือ

ประโยชนตอชุมชน สังคม และผูสนใจใฝรูในพ้ืนที่ใกลเคียง ทั้งยังสามารถสนองการเรียนรูของเด็กและเยาวชน

ของโรงเรียนรักษาราชวิตร และชุมชนสวนหลวง 1 ไดอยางแทจริง 

 

วิธีการดําเนินงาน  

  งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยผสม (mixed method) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quatitative Research) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action Research, PAR) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีทั้งสํารวจพ้ืนที่ทางกายภาพของชุมชนสวน

หลวง 1 เพ่ือหาสถานที่จัดสรางหองศูนยเรียนรูวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนสวนหลวง 1 การสนทนากลุม การ

สัมภาษณเชิงลึก เมื่อไดขอยุติดานสถานที่ที่จะจัดดําเนินการสรางศูนยการเรียนรู โดยเลือกสถานที่ คือ 

หองสมุด ช้ัน 2 ของโรงเรียนรักษาราชวิตรเปนหองจัดแสดงศูนยการเรียนรูฯ เพ่ือสรางศูนยการเรียนรูรวมกัน 

จากน้ันประสานงานกับอาจารยในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ือติดตอนักศึกษาสาขาการ

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปน

ผูชวยวิจัย โดยใหนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ คณะวิทยาศาสตร ออกแบบการจัดวางในหองศูนย

การเรียนรู โดยใชโปรแกรม 3 D MAX เปนการบูรณาการกับการเรียนการสอน ทั้งน้ี เริ่มต้ังแตออกแบบ การ

กําหนดขนาด การเสนอความเห็นดานการใชสอยพ้ืนที่ในหองศูนยเรียนรู และลงมือดําเนินการจัดทําหองแสดง

ศูนยการเรียนรู ซึ่งจําเปนตองหารือคณาจารยจากสาขาเคหภัณฑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือให

ความอนุเคราะหดานการวางโครงสรางไม และการขึ้นรูปไมเพ่ือนํามาวางในหองศูนยการเรียนรูฯ มีการประชุม

กลุมรวมกับกรรมการชุมชนสวนหลวง 1 เพ่ือสอบถามแนวทางการจัดดําเนินการศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมชุมชนสวนหลวง 1 เปนระยะๆ รวมถึงนักศึกษาสาขาที่เขามารวมดําเนินการ มีการลงพ้ืนที่พรอมกับ

หารือกับหนวยงานที่ชุมชนอยูในพ้ืนที่ คือ สํานักงานเขตบางคอแหลม และหนวยงานเจาของพ้ืนที่ คือ 

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตรย จากน้ันศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และเก็บขอมูลความ

คิดเห็นจากประชากรในชุมชนถึงความตองการจัดใหมีศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน  

นอกจากน้ี ไดจัดทําเอกสารสาระความรูวิถีชุมชนสวนหลวง 1 ระดับช้ันประถมปที่ 5 โรงเรียนรักษา

ราชวิตร โดยนักศึกษาสาขาสิ่งพิมพ จัดวางรูปแบบ และออกแบบหนังสือสาระความรูฯ ดังกลาว ซึ่งแบงเปน 7 

บท ไดแก วิถีวัฒนธรรมมุสลิม ประวัติชุมชน ประวัติมัสยิด ประวัติโรงเรียนรักษาราชวิตร ประวัติบุคคลสําคัญ 

สถานที่สําคัญในชุมชน และอาหารเดนของชุมชน พรอมแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ

เฉลยแบบทดสอบสําหรับครู โดยเอกสารทั้งหมดน้ีจัดไวในศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตดังกลาว เพ่ือสงเสริมนักเรียน

มีความรูและเขาใจในวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 ทั้งน้ี หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการทํางานเชิง

 

 

บูรณาการทุกภารกิจ มีการประสาน สงตอกิจกรรมใหมีการประสานภาคีเครือขายมีสวนรวม โดยกําหนด

ระเบียบการใหบริการแกบุคคลภายนอก    

  สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ โดยสอบถามจากประชาชนในชุมชน 2 

ชวงเวลา คือ กอนดําเนินการจัดทําศูนยการเรียนรูวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนสวนหลวง 1 และชวงที่สอง 

สอบถามความคิดเห็นหลังจากดําเนินการจัดทําศูนยการเรียนรูฯ แลว สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ จัดทําหัวขอ

การประชุมกลุม โดยจัดประชุมกลุมกรรมการชุมชนสวนหลวง 1 ถึงความคิดเห็นในการจัดทําศูนยการเรียนรู 

และวัฒนธรรมชุมชนสวนหลวง 1 พรอมการสัมภาษณเจาะลึกแบบไมมีโครงสรางถึงความคิดเห็นการจัดทํา

ศูนยการเรียนรูฯ โดยทั้งหมดเหลาน้ีใหชุมชนรวมใจในการคิด สรางสรรค (Communities of Practice – 

CoP) การเสวนา บนฐานความรูจากผูรูในชุมชน การเลาเรื่อง  ฐานความรูจากบทเรียน และฐานความรู

ความสําเร็จเพ่ือเปนแนวปฏิบัติที่ดี  หากมีผูอ่ืนตองการในลักษณะเดียวกันสามารถอานและนําไปเปนแนวทาง

ปฏิบัติได 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยเพ่ือสรางศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 มีการบูร

ณาการโดยใหนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ออกแบบจัดวางอุปกรณภายในศูนยการ

เรียนรูฯ นักศึกษาสาขาการถายภาพและภาพยนตร จัดทําภาพเคลื่อนไหวเพ่ือเปดโอกาสใหไดรับชมวิถีชีวิต

ชุมชนสวนหลวง 1 และนักศึกษาสาขาสิ่งพิมพดําเนินการจัดวางขอความและภาพเพ่ือจัดพิมพสาระความรูซึ่ง

เปนสื่อการสอนในระดับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนรักษาราชวิตร ซึ่งทั้งหมดน้ีบรรจุอยูในศูนย

เรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 สามารถใชเปนสถานที่ศึกษาหาความรูเก่ียวกับชุมชนสวนหลวง 1 ไดแก วิถี

วัฒนธรรมมุสลิม ประวัติชุมชน ประวัติมัสยิด ประวัติโรงเรียนรักษาราชวิตร ประวัติบุคคลสําคัญ สถานที่สําคัญ

ในชุมชน และอาหารเดนของชุมชน  นักเรียนโรงเรียนรักษาราชวิตร และบุคคลภายนอกที่สนใจในวิถี

วัฒนธรรมของชุมชนสวนหลวง 1 สามารถเขามาศึกษาไดจากหองจัดแสดง และสาระความรูในเอกสารดังกลาว 

ทําใหมีความรูและเขาใจในวิถีชีวิตของชุมชนสวนหลวง 1 นอกเหนือจากน้ี ชาวชุมชนสวนหลวง 1 ไดตระหนัก

ในการอนุรักษวิถีวัฒนธรรมของชุมชนไวตอไปเพ่ือสืบทอดแกลูกหลาน อาทิ ขนบธรรมเนียมประเพณีมุสลิม 

การใชชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยการประกอบอาชีพการปรุงอาหารฮาลาล การเรียนรูคําสอน

ศาสนาอิสลาม การใหความสําคัญแกบุคคลที่เปนตนแบบในอดีตของชุมชน ดังน้ันการเรียนรูจึงตองเรียนใหเลย

จากเน้ือหา หลายสวนไมจําเปนตองสอนผูเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูไดเอง ศตวรรษที่ 21 จึงเปนการ

เรียนรูรวมกันมากกวาการเรียนรูแบบตัวใครตัวมัน (Individual Learning) เพราะการเรียนรูในแบบใหมตอง

เปนการเรียนรูที่แบงปนกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติพรอมเรียนทฤษฎีไปพรอม กันมิไดแยก

สวนกันเรียน เปลี่ยนจากหองเรียนธรรมดา (Class Room) เปนสตูดิโอ (Studio) เปนที่ทํางานเปนกลุมๆ ซึ่ง
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ขอมูลและเน้ือหาพรอมทั้งเอกสารสาระความรูทั้งหมดน้ีอยูในศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 ซึ่งต้ังอยูที่

ช้ัน 2 อาคารโรงเรียนรักษาราชวิตร ชุมชนสวนหลวง 1 

สําหรับผลจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากคณะกรรมการชุมชน และชาวชุมชนสวนหลวง 1 มี

ความเห็นดวยกับการจัดทําหองศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 เพราะเปนประโยชนทั้งตอนักเรียนใน

โรงเรียนรักษาราชวิตร และบุคคลทั่วไปที่สนใจในวิถีชีวิตของชุมชนสวนหลวง 1 สวนขอมูลเชิงคุณภาพจากการ

สัมภาษณเจาะลึกประธานชุมชนสวนหลวง 1 ผูอํานวยการโรงเรียนรักษาราชวิตร และประธานตลาดริมคลอง

ชุมชนสวนหลวง 1 พบวา การจัดทําศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 ไวในโรงเรียนรักษาราชวิตร ซึ่งอยูใน

ชุมชน สามารถเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญสําหรับนักเรียนของโรงเรียนที่จะเติบโตขึ้นมาพรอมกับการรับรูถึงวิถี

การดํารงชีวิตของคนรุนเกา รวมตลอดถึงการเห็นความสําคัญของบุคคล สถานที่ และความภาคภูมิใจในการซึม

ซับวัฒนธรรมมุสลิมที่มีมาชานาน สวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ ที่มีสวนรวมในการปฏิบัติใหความเห็นวาเปนการสรางวิธีคิด และทดสอบการปฏิบัติจากการศึกษามา 

โดยสามารถนําความรูที่ไดรับมาลงมือออกแบบ และจัดสรางเปนหองศูนยเรียนรูอยางเปนรูปธรรมที่สวยงาม 
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ขอมูลและเน้ือหาพรอมทั้งเอกสารสาระความรูทั้งหมดน้ีอยูในศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 ซึ่งต้ังอยูที่

ช้ัน 2 อาคารโรงเรียนรักษาราชวิตร ชุมชนสวนหลวง 1 

สําหรับผลจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากคณะกรรมการชุมชน และชาวชุมชนสวนหลวง 1 มี

ความเห็นดวยกับการจัดทําหองศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 เพราะเปนประโยชนทั้งตอนักเรียนใน

โรงเรียนรักษาราชวิตร และบุคคลทั่วไปที่สนใจในวิถีชีวิตของชุมชนสวนหลวง 1 สวนขอมูลเชิงคุณภาพจากการ

สัมภาษณเจาะลึกประธานชุมชนสวนหลวง 1 ผูอํานวยการโรงเรียนรักษาราชวิตร และประธานตลาดริมคลอง

ชุมชนสวนหลวง 1 พบวา การจัดทําศูนยเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 ไวในโรงเรียนรักษาราชวิตร ซึ่งอยูใน

ชุมชน สามารถเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญสําหรับนักเรียนของโรงเรียนที่จะเติบโตขึ้นมาพรอมกับการรับรูถึงวิถี

การดํารงชีวิตของคนรุนเกา รวมตลอดถึงการเห็นความสําคัญของบุคคล สถานที่ และความภาคภูมิใจในการซึม

ซับวัฒนธรรมมุสลิมที่มีมาชานาน สวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ ที่มีสวนรวมในการปฏิบัติใหความเห็นวาเปนการสรางวิธีคิด และทดสอบการปฏิบัติจากการศึกษามา 

โดยสามารถนําความรูที่ไดรับมาลงมือออกแบบ และจัดสรางเปนหองศูนยเรียนรูอยางเปนรูปธรรมที่สวยงาม 
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ภาพ 1- 29 การออกแบบ การวางโครงสรางไม การขึ้นรูปไม  

และการปรับปรุงหองศูนยการเรียนรูฯ 

 

 

       
ภาพ 30- 31 เอกสารสาระความรู และคูมอืครู (แบบทดสอบ และเฉลย) 

 

     
 

      
ภาพ 32- 35 ภาพสถานที่ภายในชุมชนสวนหลวง 1 ทั้งเกา และใหม 
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ภาพ 36- 39 อาหารเดนของชุมชน ผานการปรุงของผูใหญในชุมทีม่ีความชํานาญ 

 สําหรับปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จมาจากความรวมมืออยางดีย่ิงของคณะกรรมการชุมชนสวนหลวง 1 

และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่ทุมเทเวลามารวมแสดงความคิดเห็น และรวม

ดําเนินการอันทําใหเกิดความตระหนักในการสรางสรรคงานเพ่ือชุมชน และสังคม สวนปญหาและอุปสรรคของ

การดําเนินงาน คือ เวลาในการเขาไปปฏิบัติการจะตองเปนชวงปดเทอมหรือเสารอาทิตย เน่ืองจากศูนยเรียนรู

ฯ อยูในบริเวณอาคารช้ัน 2 ของโรงเรียนรักษาราชวิตร ซึ่งมีนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับช้ันประถมศึกษา

ปที่ 1 – 6 ศึกษาเลาเรียนในระหวางเปดเทอม 

 

สรุป 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยรูปแบบผสม ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดย

มีผูเกี่ยวของหลายฝายในการรวมบูรณาการ ไดแก ชุมชนสวนหลวง 1 องคกรในพ้ืนที่ คือ สํานักงานเขตบางคอ

แหลม สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงเปนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยดวยศักยภาพของนักศึกษา และชุมชนที่มีสวนรวม

ผลักดันใหเกิดศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 สามารถมีพิธีเปดศูนยการเรียนรูฯ เมื่อวันอาทิตยที่ 6 

ธันวาคม 2558 ที่ผานมา นักเรียนโรงเรียนรักษาราชวิตรสามารถเขาใชประโยชนจากศูนยการเรียนรูฯ น้ี 

พรอมบุคคลภายนอกที่สนใจในวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 ซึ่งมีเอกสารสาระความรูเปนเน้ือหาที่สําคัญของ

ชุมชน ไดแก วิถีวัฒนธรรมมุสลิม ประวัติชุมชน ประวัติมัสยิด ประวัติโรงเรียนรักษาราชวิตร ประวัติบุคคล

สําคัญ สถานที่สําคัญในชุมชน และอาหารเดนของชุมชน เปนการใหความรูเชิงกวางสําหรับผูสนใจทั่วไป 

 

 

รวมถึงเชิงลึกสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนรักษาราชวิตร โดยมีแบบทดสอบกอนเรียน 

และแบบทดสอบหลังเรียน พรอมดวยคูมือเฉลยของครูผูสอนเปนเอกสารสื่อการสอน และสื่อวิดีทัศนที่

เกี่ยวของกับเน้ือหาที่ระบุในสาระความรูไวในศูนยการเรียนรูฯ ดังกลาว  
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ภาพ 36- 39 อาหารเดนของชุมชน ผานการปรุงของผูใหญในชุมทีม่ีความชํานาญ 

 สําหรับปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จมาจากความรวมมืออยางดีย่ิงของคณะกรรมการชุมชนสวนหลวง 1 

และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่ทุมเทเวลามารวมแสดงความคิดเห็น และรวม

ดําเนินการอันทําใหเกิดความตระหนักในการสรางสรรคงานเพ่ือชุมชน และสังคม สวนปญหาและอุปสรรคของ

การดําเนินงาน คือ เวลาในการเขาไปปฏิบัติการจะตองเปนชวงปดเทอมหรือเสารอาทิตย เน่ืองจากศูนยเรียนรู

ฯ อยูในบริเวณอาคารช้ัน 2 ของโรงเรียนรักษาราชวิตร ซึ่งมีนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับช้ันประถมศึกษา

ปที่ 1 – 6 ศึกษาเลาเรียนในระหวางเปดเทอม 

 

สรุป 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยรูปแบบผสม ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดย

มีผูเกี่ยวของหลายฝายในการรวมบูรณาการ ไดแก ชุมชนสวนหลวง 1 องคกรในพ้ืนที่ คือ สํานักงานเขตบางคอ

แหลม สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงเปนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยดวยศักยภาพของนักศึกษา และชุมชนที่มีสวนรวม

ผลักดันใหเกิดศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 สามารถมีพิธีเปดศูนยการเรียนรูฯ เมื่อวันอาทิตยที่ 6 

ธันวาคม 2558 ที่ผานมา นักเรียนโรงเรียนรักษาราชวิตรสามารถเขาใชประโยชนจากศูนยการเรียนรูฯ น้ี 

พรอมบุคคลภายนอกที่สนใจในวิถีชีวิตชุมชนสวนหลวง 1 ซึ่งมีเอกสารสาระความรูเปนเน้ือหาที่สําคัญของ

ชุมชน ไดแก วิถีวัฒนธรรมมุสลิม ประวัติชุมชน ประวัติมัสยิด ประวัติโรงเรียนรักษาราชวิตร ประวัติบุคคล

สําคัญ สถานที่สําคัญในชุมชน และอาหารเดนของชุมชน เปนการใหความรูเชิงกวางสําหรับผูสนใจทั่วไป 

 

 

รวมถึงเชิงลึกสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนรักษาราชวิตร โดยมีแบบทดสอบกอนเรียน 

และแบบทดสอบหลังเรียน พรอมดวยคูมือเฉลยของครูผูสอนเปนเอกสารสื่อการสอน และสื่อวิดีทัศนที่

เกี่ยวของกับเน้ือหาที่ระบุในสาระความรูไวในศูนยการเรียนรูฯ ดังกลาว  
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บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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การมีสวนรวมของชุมชนตอการจัดการการใชประโยชนทรพัยากรก้ังตั๊กแตนในจังหวัดตรัง 

Community Participation in Mantis Shrimp Resource Utilization in Trang 
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บทสรุป 

ทรัพยากรก้ังต๊ักแตนมีขนาดลดลงเน่ืองจากการทําประมงเกินขนาด งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษารูปแบบการทําประมงและแนวทางในการใชประโยชนทรัพยากรก้ังต๊ักแตนที่เหมาะสมโดยชุมชนใน

จังหวัดตรัง เพ่ือใหชาวประมงและคนในชุมชนไดเล็งเห็นถึงคุณคาของทรัพยากรกั้งต๊ักแตน เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยประยุกตใชการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory-Action Research: PAR) ดวยการประชุม

กลุมยอยและการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับชาวประมงและเจาของแพในอําเภอกันตัง อําเภอสิเกา อําเภอหาด

สําราญ และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พบวา การทําประมงก้ังต๊ักแตนเปนผลพลอยไดจากการทําประมงปู

และกุง เครื่องมือประมงที่ใช ไดแก อวนจมปู อวนกุง และลอบปู ชาวประมงสวนใหญตระหนักถึงการลดลง

ของกั้งต๊ักแตนในธรรมชาติ และเห็นดวยมากที่สุดวากั้งต๊ักแตนสมควรไดรับการอนุรักษ 

 

คําสําคญั  การมีสวนรวมของชุมชน ทรัพยากรกั้งต๊ักแตน การจัดการการใชประโยชน ตรัง 

 

Summary 

 Mantis shrimp resource is reduced because overfishing. The purposes of this research 

were study of mantis shrimp fishery and utilization approach by communities in Trang. In 

order to that fishermen and communities appreciate in mantis shrimp resource. This is a 

qualitative study that applied on Participatory-Action Research (PAR) by focus group 

discussions and in-depth interview with fishermen and port owners in each 4 district; 

Kantang, Sikao, Hadsumran, and Palian. The study found that The mantis shrimps were 

captured by catch among three types of small scale fishing gears, crab gill net, shrimp 

trammel net, and crab trap. Most of fishermen appreciate in reduction of mantis shrimp 

resource and absolutely agree with mantis shrimp conservation. 

 

Keyword  Participation of community Mantis Shrimp Resource Utility Management Trang 

 

บทนํา 

ในอดีตประเทศไทยมีรูปแบบการจัดการประมงชายฝงที่หลากหลาย เพ่ือแกไขปญหาการทําการ

ประมงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมงใหดีขึ้น มุงหวังใหชาวประมงมีความเขมแข็งโดยการ

สนับสนุนจากทั้งหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน แตการพัฒนาก็ยังไมสําเร็จเทาที่ควรเน่ืองจากรูปแบบหรือ

กิจกรรมดานการจัดการประมงที่ผานมาอาจไมสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวประมง และที่สําคัญ

อาจไมไดมาจากความตองการที่แทจริงของชาวประมง แตเปนการสั่งการจากสวนราชการไปยังชาวประมง 

(Top-down policy) ซึ่งเปนผูปฏิบัติ สงผลใหชาวประมงเกิดความไมเต็มใจในการปฏิบัติและละเลยไปในที่สุด 

ปจจุบันมีการจัดการประมงชายฝงรูปแบบใหม โดยมีการคํานึงถึงชาวประมงซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง

ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการประมงชายฝงของแตละชุมชนอยางเต็มที่ โดยใชหลักการของการจัดการ

ประมงโดยชุมชน (Community-based fishery management) โดยรัฐบาลทําหนาที่เพียงเปนที่ปรึกษาทาง

วิชาการใหกับชุมชน สวนชุมชนมีสิทธิในการใชประโยชนจากทะเลที่ชุมชนเปนเจาของ และขณะเดียวกัน 

ชุมชนก็มีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรตางๆ ที่อยูในทะเลอาณาเขต

ของชุมชน รวมทั้งทําหนาที่บริหารและจัดการการใชประโยชนจากทะเล ภายใตเง่ือนไขของการอยูดีกินดีของ

ชาวประมงในชุมชน และการพัฒนาการประมงอยางยั่งยืน (กังวาลย, 2541)  จังหวัดตรังมีการทําประมง

ชายฝงซึ่งสามารถจับสัตวนํ้าที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจหลายชนิด ก้ังต๊ักแตนเปนสัตวนํ้าที่สําคัญ แมเปนเพียงผล

พลอยไดจากการทําประมงชนิดอ่ืน แตมีแนวโนมผลจับลดลง ฉะน้ัน เพ่ือการใชประโยชนทรัพยากรก้ังต๊ักแตน

อยางย่ังยืนควรมีแนวทางการจัดการประมงโดยชุมชน ดังน้ัน การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการทํา

ประมงและแนวทางในการใชประโยชนทรัพยากรก้ังต๊ักแตนที่เหมาะสมโดยชุมชนในจังหวัดตรัง เพ่ือเปนการ

ฟนฟูทรัพยากรอันกอใหเกิดความมั่นคงดานอาหาร การอยูดี กินดีของชาวประมงในชุมชน เปนการสรางสมดุล

ใหกับธรรมชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวประมง รวมทั้งเปนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรของชาวประมงและคนในชุมชน โดยการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมของคนในชุมชนเอง 

 

  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การมีสวนรวมของชุมชนตอการจัดการการใชประโยชนทรพัยากรก้ังตั๊กแตนในจังหวัดตรัง 

Community Participation in Mantis Shrimp Resource Utilization in Trang 
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บทสรุป 

ทรัพยากรก้ังต๊ักแตนมีขนาดลดลงเน่ืองจากการทําประมงเกินขนาด งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษารูปแบบการทําประมงและแนวทางในการใชประโยชนทรัพยากรก้ังต๊ักแตนที่เหมาะสมโดยชุมชนใน

จังหวัดตรัง เพ่ือใหชาวประมงและคนในชุมชนไดเล็งเห็นถึงคุณคาของทรัพยากรกั้งต๊ักแตน เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยประยุกตใชการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory-Action Research: PAR) ดวยการประชุม

กลุมยอยและการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับชาวประมงและเจาของแพในอําเภอกันตัง อําเภอสิเกา อําเภอหาด

สําราญ และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พบวา การทําประมงก้ังต๊ักแตนเปนผลพลอยไดจากการทําประมงปู

และกุง เครื่องมือประมงที่ใช ไดแก อวนจมปู อวนกุง และลอบปู ชาวประมงสวนใหญตระหนักถึงการลดลง

ของกั้งต๊ักแตนในธรรมชาติ และเห็นดวยมากที่สุดวากั้งต๊ักแตนสมควรไดรับการอนุรักษ 

 

คําสําคญั  การมีสวนรวมของชุมชน ทรัพยากรกั้งต๊ักแตน การจัดการการใชประโยชน ตรัง 

 

Summary 

 Mantis shrimp resource is reduced because overfishing. The purposes of this research 

were study of mantis shrimp fishery and utilization approach by communities in Trang. In 

order to that fishermen and communities appreciate in mantis shrimp resource. This is a 

qualitative study that applied on Participatory-Action Research (PAR) by focus group 

discussions and in-depth interview with fishermen and port owners in each 4 district; 

Kantang, Sikao, Hadsumran, and Palian. The study found that The mantis shrimps were 

captured by catch among three types of small scale fishing gears, crab gill net, shrimp 

trammel net, and crab trap. Most of fishermen appreciate in reduction of mantis shrimp 

resource and absolutely agree with mantis shrimp conservation. 

 

Keyword  Participation of community Mantis Shrimp Resource Utility Management Trang 

 

บทนํา 

ในอดีตประเทศไทยมีรูปแบบการจัดการประมงชายฝงที่หลากหลาย เพ่ือแกไขปญหาการทําการ

ประมงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมงใหดีขึ้น มุงหวังใหชาวประมงมีความเขมแข็งโดยการ

สนับสนุนจากทั้งหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน แตการพัฒนาก็ยังไมสําเร็จเทาที่ควรเน่ืองจากรูปแบบหรือ

กิจกรรมดานการจัดการประมงที่ผานมาอาจไมสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวประมง และที่สําคัญ

อาจไมไดมาจากความตองการที่แทจริงของชาวประมง แตเปนการสั่งการจากสวนราชการไปยังชาวประมง 

(Top-down policy) ซึ่งเปนผูปฏิบัติ สงผลใหชาวประมงเกิดความไมเต็มใจในการปฏิบัติและละเลยไปในที่สุด 

ปจจุบันมีการจัดการประมงชายฝงรูปแบบใหม โดยมีการคํานึงถึงชาวประมงซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง

ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการประมงชายฝงของแตละชุมชนอยางเต็มที่ โดยใชหลักการของการจัดการ

ประมงโดยชุมชน (Community-based fishery management) โดยรัฐบาลทําหนาที่เพียงเปนที่ปรึกษาทาง

วิชาการใหกับชุมชน สวนชุมชนมีสิทธิในการใชประโยชนจากทะเลที่ชุมชนเปนเจาของ และขณะเดียวกัน 

ชุมชนก็มีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรตางๆ ที่อยูในทะเลอาณาเขต

ของชุมชน รวมทั้งทําหนาที่บริหารและจัดการการใชประโยชนจากทะเล ภายใตเง่ือนไขของการอยูดีกินดีของ

ชาวประมงในชุมชน และการพัฒนาการประมงอยางยั่งยืน (กังวาลย, 2541)  จังหวัดตรังมีการทําประมง

ชายฝงซึ่งสามารถจับสัตวนํ้าที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจหลายชนิด ก้ังต๊ักแตนเปนสัตวนํ้าที่สําคัญ แมเปนเพียงผล

พลอยไดจากการทําประมงชนิดอ่ืน แตมีแนวโนมผลจับลดลง ฉะน้ัน เพ่ือการใชประโยชนทรัพยากรก้ังต๊ักแตน

อยางย่ังยืนควรมีแนวทางการจัดการประมงโดยชุมชน ดังน้ัน การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการทํา

ประมงและแนวทางในการใชประโยชนทรัพยากรก้ังต๊ักแตนที่เหมาะสมโดยชุมชนในจังหวัดตรัง เพ่ือเปนการ

ฟนฟูทรัพยากรอันกอใหเกิดความมั่นคงดานอาหาร การอยูดี กินดีของชาวประมงในชุมชน เปนการสรางสมดุล

ใหกับธรรมชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวประมง รวมทั้งเปนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรของชาวประมงและคนในชุมชน โดยการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมของคนในชุมชนเอง 

 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

208

CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

วิธีการดําเนนิงาน 

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยประยุกตใชการศึกษาแบบมีสวน

รวม (Participatory-Action Research: PAR) (ภาพที่ 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนประมงในการมีสวน

รวมในการจัดการการใชประโยชนทรัพยากรก้ังต๊ักแตน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดประชุมกลุม

ยอย (Focus Group Study) และการสัมภาษณแบบหย่ังลึก (In-depth Interview) โดยนักศึกษาสาขา

เทคโนโลยีการประมงมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน ซึ่งมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 

 

การวางแผน 

 1. ประชุมผูรวมดําเนินงานวิจัยรวมกับตัวแทนชุมชนเพ่ือคัดเลือกกลุมชาวประมงตัวอยางในพ้ืนที่

ชายฝงของจังหวัดตรัง ไดแก อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง อําเภอหาดสําราญ และอําเภอปะเหลียน อําเภอละ 1 

ชุมชน พรอมทั้งกําหนดระยะเวลา และรูปแบบการดําเนินงาน 

 2. ประชาสัมพันธการดําเนินงานในแตละชุมชน 

 การดําเนินงาน 

 ดําเนินกิจกรรมการประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการใชประโยชน

ทรัพยากรกั้งต๊ักแตนโดยชุมชน พรอมทั้งสัมภาษณเชิงลึกชาวประมงและเจาของธุรกิจแพรับซื้อกั้งต๊ักแตน เพ่ือ

ศึกษารูปแบบการทําประมงกั้งต๊ักแตน และสภาวะทางการตลาดของกั้งต๊ักแตน  

1. แบงชาวประมงออกเปนกลุม ๆ ละ 10-15 คน  

2. ดําเนินกิจกรรม โดยชาวประมงแตละรายแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณใน

ประเด็นที่กําหนด ซึ่งมีนักศึกษาเปนผูจดบันทึกความคิดเห็นเหลาน้ัน 

3. ชาวประมงในแตละกลุมรวมกันสรุปความคิดเห็นในแตละประเด็น พรอมทั้งนําเสนอ 

การประเมินผล 

 หาขอสรุปรวมกันกับชุมชนประมงเพ่ือหาแนวทางฯ ที่เหมาะสมในแตละพ้ืนที ่

 นําผลมาปรับปรุงการทาํงาน 

ประชุมผลการดําเนินงานแกผูรวมงานวิจัย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงานในครั้ง

ตอไป 
  
 

ภาพที่ 1 การดําเนินการศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

 จากการการจัดประชุมกลุมยอยและการสัมภาษณแบบหย่ังลึกชาวประมงและเจาของแพทั้งหมด 70 

คน ไดผลการดําเนินงานแบงออกเปน 2 หัวขอ ไดแก การทําประมงก้ังต๊ักแตนในจังหวัดตรัง และแนวทางการ

ใชประโยชนกั้งต๊ักแตนในจังหวัดตรัง ดังน้ี 

1. การทําประมงก้ังต๊ักแตนในจังหวัดตรัง 

 การศึกษาไดดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2557 เก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ

ตัวอยางกั้งต๊ักแตนจากแพรับซื้อในพ้ืนที่อําเภอกันตัง อําเภอสิเกา อําเภอหาดสําราญ และอําเภอปะเหลียน พบ

กั้งต๊ักแตนที่ ไดจากการทําประมงของชาวประมงขนาดเล็กในจังหวัดตรัง 5 ชนิด คือ Harpiosquilla 

raphidea (Fabricius, 1798),  Lysiosquilla tredecimdentata (Holthuis, 1941),  Miyakea nepa 

(Latreille, 1828), Oratosquilla oratoria (De Haan, 1844) และ Oratosquillina gravieri (Manning, 

1978) ซึ่ง H. raphidea เปนกั้งต๊ักแตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ มีขนาดใหญที่สุดและพบทุกพ้ืนที่ศึกษา การทํา

ประมงก้ังต๊ักแตนในจังหวัดตรังเปนเพียงผลพลอยไดจากการทําประมงปูและกุง เครื่องมือประมงที่ใช ไดแก 

อวนจมปู อวนกุง และลอบปู (ภาพที่ 2) ดังน้ี  

  1.1 อวนจมปู 

  อวนจมปูใชไดทั้งกลางวันและกลางคืนในบริเวณนํ้าลึกต้ังแต 2 เมตรขึ้นไป จนถึงประมาณ 

40 เมตร สวนใหญออกไปวางอวนประมาณ 3-4 โมงเย็น จากน้ันแลนเรือกลับเขาฝงปลอยอวนทิ้งไว 12-24 

ช่ัวโมง การวางอวนจะปลอยอวนเปนแนวตรงตามแนวชายฝงจํานวน 1-3 แถว มีทุนธงที่เปนสัญลักษณของแต

ละบุคคลบอกแนวอวนที่ปลายสุดของผืนอวนทั้งสองขาง ถาใชอวนยาวมากสวนใหญจะเสริมทุนธงบริเวณชวง

กลางดวย 1-2 ทุน สวนใหญออกไปเก็บอวนในประมาณตีหาของเชาวันถัดมา เมื่อกูอวนแลวจะนําอวนที่ติดปู

มาปลดที่ฝง แลวจัดเตรียมอวนใหเรียบรอย เพ่ือสะดวกในการนําออกไปวางในครั้งถัดไปอวนจมปูเปนเครื่องมือ

ประมงที่จับกั้งต๊ักแตนไดมากที่สุด ชาวประมงขนาดเล็กที่ใชเครื่องมือประมงชนิดน้ีพบในทุกพ้ืนที่ศึกษา 
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วิธีการดําเนนิงาน 

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยประยุกตใชการศึกษาแบบมีสวน

รวม (Participatory-Action Research: PAR) (ภาพที่ 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนประมงในการมีสวน

รวมในการจัดการการใชประโยชนทรัพยากรก้ังต๊ักแตน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดประชุมกลุม

ยอย (Focus Group Study) และการสัมภาษณแบบหย่ังลึก (In-depth Interview) โดยนักศึกษาสาขา

เทคโนโลยีการประมงมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน ซึ่งมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 

 

การวางแผน 

 1. ประชุมผูรวมดําเนินงานวิจัยรวมกับตัวแทนชุมชนเพ่ือคัดเลือกกลุมชาวประมงตัวอยางในพ้ืนที่

ชายฝงของจังหวัดตรัง ไดแก อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง อําเภอหาดสําราญ และอําเภอปะเหลียน อําเภอละ 1 

ชุมชน พรอมทั้งกําหนดระยะเวลา และรูปแบบการดําเนินงาน 

 2. ประชาสัมพันธการดําเนินงานในแตละชุมชน 

 การดําเนินงาน 

 ดําเนินกิจกรรมการประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการใชประโยชน

ทรัพยากรกั้งต๊ักแตนโดยชุมชน พรอมทั้งสัมภาษณเชิงลึกชาวประมงและเจาของธุรกิจแพรับซื้อกั้งต๊ักแตน เพ่ือ

ศึกษารูปแบบการทําประมงกั้งต๊ักแตน และสภาวะทางการตลาดของกั้งต๊ักแตน  

1. แบงชาวประมงออกเปนกลุม ๆ ละ 10-15 คน  

2. ดําเนินกิจกรรม โดยชาวประมงแตละรายแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณใน

ประเด็นที่กําหนด ซึ่งมีนักศึกษาเปนผูจดบันทึกความคิดเห็นเหลาน้ัน 

3. ชาวประมงในแตละกลุมรวมกันสรุปความคิดเห็นในแตละประเด็น พรอมทั้งนําเสนอ 

การประเมินผล 

 หาขอสรุปรวมกันกับชุมชนประมงเพ่ือหาแนวทางฯ ที่เหมาะสมในแตละพ้ืนที ่

 นําผลมาปรับปรุงการทาํงาน 

ประชุมผลการดําเนินงานแกผูรวมงานวิจัย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงานในครั้ง

ตอไป 
  
 

ภาพที่ 1 การดําเนินการศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

 จากการการจัดประชุมกลุมยอยและการสัมภาษณแบบหย่ังลึกชาวประมงและเจาของแพทั้งหมด 70 

คน ไดผลการดําเนินงานแบงออกเปน 2 หัวขอ ไดแก การทําประมงก้ังต๊ักแตนในจังหวัดตรัง และแนวทางการ

ใชประโยชนกั้งต๊ักแตนในจังหวัดตรัง ดังน้ี 

1. การทําประมงก้ังต๊ักแตนในจังหวัดตรัง 

 การศึกษาไดดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2557 เก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ

ตัวอยางกั้งต๊ักแตนจากแพรับซื้อในพ้ืนที่อําเภอกันตัง อําเภอสิเกา อําเภอหาดสําราญ และอําเภอปะเหลียน พบ

กั้งต๊ักแตนที่ ไดจากการทําประมงของชาวประมงขนาดเล็กในจังหวัดตรัง 5 ชนิด คือ Harpiosquilla 

raphidea (Fabricius, 1798),  Lysiosquilla tredecimdentata (Holthuis, 1941),  Miyakea nepa 

(Latreille, 1828), Oratosquilla oratoria (De Haan, 1844) และ Oratosquillina gravieri (Manning, 

1978) ซึ่ง H. raphidea เปนกั้งต๊ักแตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ มีขนาดใหญที่สุดและพบทุกพ้ืนที่ศึกษา การทํา

ประมงก้ังต๊ักแตนในจังหวัดตรังเปนเพียงผลพลอยไดจากการทําประมงปูและกุง เครื่องมือประมงที่ใช ไดแก 

อวนจมปู อวนกุง และลอบปู (ภาพที่ 2) ดังน้ี  

  1.1 อวนจมปู 

  อวนจมปูใชไดทั้งกลางวันและกลางคืนในบริเวณนํ้าลึกต้ังแต 2 เมตรขึ้นไป จนถึงประมาณ 

40 เมตร สวนใหญออกไปวางอวนประมาณ 3-4 โมงเย็น จากน้ันแลนเรือกลับเขาฝงปลอยอวนทิ้งไว 12-24 

ช่ัวโมง การวางอวนจะปลอยอวนเปนแนวตรงตามแนวชายฝงจํานวน 1-3 แถว มีทุนธงที่เปนสัญลักษณของแต

ละบุคคลบอกแนวอวนที่ปลายสุดของผืนอวนทั้งสองขาง ถาใชอวนยาวมากสวนใหญจะเสริมทุนธงบริเวณชวง

กลางดวย 1-2 ทุน สวนใหญออกไปเก็บอวนในประมาณตีหาของเชาวันถัดมา เมื่อกูอวนแลวจะนําอวนที่ติดปู

มาปลดที่ฝง แลวจัดเตรียมอวนใหเรียบรอย เพ่ือสะดวกในการนําออกไปวางในครั้งถัดไปอวนจมปูเปนเครื่องมือ

ประมงที่จับกั้งต๊ักแตนไดมากที่สุด ชาวประมงขนาดเล็กที่ใชเครื่องมือประมงชนิดน้ีพบในทุกพ้ืนที่ศึกษา 
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1.2 อวนลอยกุง 

ชาวประมงจะใชอวนที่มีขนาดตา 4 เซนติเมตร หัวหรือเปลหน่ึงจะยาว 50 เมตร เรือหน่ึงลํา

จะตองใชคนทํา 2 คน แตละลําจะใชอวน 2 หัว นําอวนลงนํ้าพรอมกัน ชาวประมงจะเริ่มวางอวนในชวงนํ้า 15 

ค่ํา ถึง 7 ค่ํา จะวางอวนในบริเวณที่มีนํ้าไหลเช่ียวและจะวางอวนในลักษณะขวางทางนํ้า เวลานํ้าขึ้น-นํ้าลง ก็ได

แลวแตความถนัดของแตละคน เมื่อวางอวนเสร็จแลวก็จะตองสังเกตดูวานํ้าจะตองพัดพาอวนไปประมาณ 1-2 

เมตร จึงจะสามารถเก็บอวนได ในขณะที่เก็บอวนขึ้นมาชาวประมงก็จะปลดสัตวนํ้าออกจากอวนไปดวย และ

เมื่อเก็บเสร็จแลวก็สามารถวางอวนกุงตอไดเลย ในหน่ึงวันชาวประมงจะวางอวนไดประมาณ 10 รอบ หน่ึง

เดือนชาวประมงจะทําประมงไดประมาณ 20 วัน ซึ่งในการออกไปทําประมงชาวประมงจะมีคาใชจายเปนคา

นํ้ามันและคาอาหารประมาณ 250 บาท/วัน และเฉลี่ยหน่ึงวันชาวประมงจะมีรายไดประมาณ 300-1,000 

บาท/วัน ชาวประมงขนาดเล็กที่ใชเครื่องมือประมงชนิดน้ีพบในอําเภอกันตังและอําเภอหาดสําราญ 

  1.3 ลอบป ู

  ลอบปูที่ใชเปนลอบพับเหลี่ยมแบบพับได ขนาด (กวาง x สูง x ยาว) เทากับ 20 x 40 x 12 

เซนติเมตร ขนาดตาอวน 1 น้ิว โดยทั่วๆ ไปโครงลอบทําดวยเหล็กเสนขนาด 2-3 หุน ตัวลอบคลุมดวยอวนโพลี

เอทธีลีน มีทางเขาสองทาง มีถุงเหย่ือผูกแขวนไวกลางลอบ เหย่ือที่ใชเปนเหย่ือปลาสด สวนใหญชาวประมง

วางลอบแบบอิสระและตองมีสายทุนลอยเพ่ือบอกตําแหนงลอบโดยมากจะวางเปนแถว เวลาวางลอบมีทั้งวาง

ในชวงเชามืด และปลอยทิ้งไวประมาณ 4 ช่ัวโมง จึงกูและเก็บลอบ เครื่องมือชนิดน้ีนิยมใชจับปูตามชายฝง

ทะเล ปากแมนํ้า ลําคลอง หรือตามรองนํ้า บริเวณปาชายเลน ที่ระดับนํ้าลึกประมาณ 0.5-3.0 เมตร สัตวนํ้าที่

จับได ไดแก ปูมา ปูทะเล ปลากะรังขนาดเล็ก และก้ังต๊ักแตน แตสวนใหญจะพบเฉพาะตัวเล็ก ชาวประมง

ขนาดเล็กที่ใชเครื่องมือประมงชนิดน้ีพบในปะเหลียน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

   อวนจมปู      อวนลอยกุง  

 

 

 

 

 

 
 

ลอบปู 

ภาพที่ 2 เครื่องมือทําการประมงกั้งต๊ักแตน 

 

2. แนวทางการใชประโยชนก้ังต๊ักแตนในจังหวัดตรัง 

 ชุมชนชาวประมงขนาดเล็กในจังหวัดตรังสวนใหญมีความคิดเห็นดวยมากตอแนวทางการใชประโยชน

ก้ังต๊ักแตนในจังหวัดตรัง เชน เห็นดวยมากที่สุดวาก้ังต๊ักแตนสมควรไดรับการอนุรักษ (4.09±1.34 คะแนน) 

แนวทางการหามจับก้ังต๊ักแตนขนาดเล็ก (3.89±1.56 คะแนน) หามจับกั้งต๊ักแตนในบริเวณที่พบขนาดเล็ก 

(3.88±1.45 คะแนน) และลดการจับก้ังต๊ักแตนขนาดเล็ก (3.88±1.38 คะแนน) เปนตน โดยเห็นดวยมากที่สุด 

(4.50±1.13 คะแนน) ในแนวทางการปลอยก้ังต๊ักแตนขนาดเล็กภายหลังจากการทําการประมงคืนสูทะเล ดัง

ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของชุมชนชาวประมงตอแนวทางการใชประโยชนกั้งต๊ักแตนในจังหวัดตรัง 

แนวทาง 
ความคิดเห็น 

คะแนน ความหมาย 

1. กําหนดขนาดกัง้ตั๊กแตนที่ใหจบั 3.68±1.38 มาก 

2. ลดการจับกั้งตั๊กแตนขนาดเล็ก 3.88±1.38 มาก 

3. หามจับกัง้ตั๊กแตนขนาดเล็ก 3.89±1.56 มาก 

4. หามจับกัง้ตั๊กแตนในบรเิวณทีพ่บขนาดเล็ก 3.88±1.45 มาก 

5. ปลอยกั้งตั๊กแตนขนาดเล็กสูทะเล 4.50±1.13 มากที่สุด 

6. ลดการจับกั้งตั๊กแตนที่มีไข 3.59±1.45 มาก 

7. หามจับกัง้ตั๊กแตนที่มีไข 3.34±1.60 ปานกลาง 

8. หามจับกัง้ตั๊กแตนบริเวณที่พบมีไข 3.66±1.54 มาก 

9. ปลอยกั้งตั๊กแตนที่มีไขสูทะเล 3.34±1.69 ปานกลาง 

10. กําหนดปริมาณการจับกั้งตั๊กแตนในแตละป 3.02±1.59 ปานกลาง 

11. กําหนดชนิดเครือ่งมือประมงทีใ่ชทําประมงกั้งตัก๊แตน 3.75±1.50 มาก 

12. กั้งตัก๊แตนสมควรไดรับการอนรุักษ 4.09±1.34 มาก 
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1.2 อวนลอยกุง 

ชาวประมงจะใชอวนที่มีขนาดตา 4 เซนติเมตร หัวหรือเปลหน่ึงจะยาว 50 เมตร เรือหน่ึงลํา

จะตองใชคนทํา 2 คน แตละลําจะใชอวน 2 หัว นําอวนลงนํ้าพรอมกัน ชาวประมงจะเริ่มวางอวนในชวงนํ้า 15 

ค่ํา ถึง 7 ค่ํา จะวางอวนในบริเวณที่มีนํ้าไหลเช่ียวและจะวางอวนในลักษณะขวางทางนํ้า เวลานํ้าขึ้น-นํ้าลง ก็ได

แลวแตความถนัดของแตละคน เมื่อวางอวนเสร็จแลวก็จะตองสังเกตดูวานํ้าจะตองพัดพาอวนไปประมาณ 1-2 

เมตร จึงจะสามารถเก็บอวนได ในขณะที่เก็บอวนขึ้นมาชาวประมงก็จะปลดสัตวนํ้าออกจากอวนไปดวย และ

เมื่อเก็บเสร็จแลวก็สามารถวางอวนกุงตอไดเลย ในหน่ึงวันชาวประมงจะวางอวนไดประมาณ 10 รอบ หน่ึง

เดือนชาวประมงจะทําประมงไดประมาณ 20 วัน ซึ่งในการออกไปทําประมงชาวประมงจะมีคาใชจายเปนคา

นํ้ามันและคาอาหารประมาณ 250 บาท/วัน และเฉลี่ยหน่ึงวันชาวประมงจะมีรายไดประมาณ 300-1,000 

บาท/วัน ชาวประมงขนาดเล็กที่ใชเครื่องมือประมงชนิดน้ีพบในอําเภอกันตังและอําเภอหาดสําราญ 

  1.3 ลอบป ู

  ลอบปูที่ใชเปนลอบพับเหลี่ยมแบบพับได ขนาด (กวาง x สูง x ยาว) เทากับ 20 x 40 x 12 

เซนติเมตร ขนาดตาอวน 1 น้ิว โดยทั่วๆ ไปโครงลอบทําดวยเหล็กเสนขนาด 2-3 หุน ตัวลอบคลุมดวยอวนโพลี

เอทธีลีน มีทางเขาสองทาง มีถุงเหย่ือผูกแขวนไวกลางลอบ เหย่ือที่ใชเปนเหย่ือปลาสด สวนใหญชาวประมง

วางลอบแบบอิสระและตองมีสายทุนลอยเพ่ือบอกตําแหนงลอบโดยมากจะวางเปนแถว เวลาวางลอบมีทั้งวาง

ในชวงเชามืด และปลอยทิ้งไวประมาณ 4 ช่ัวโมง จึงกูและเก็บลอบ เครื่องมือชนิดน้ีนิยมใชจับปูตามชายฝง

ทะเล ปากแมนํ้า ลําคลอง หรือตามรองนํ้า บริเวณปาชายเลน ที่ระดับนํ้าลึกประมาณ 0.5-3.0 เมตร สัตวนํ้าที่

จับได ไดแก ปูมา ปูทะเล ปลากะรังขนาดเล็ก และก้ังต๊ักแตน แตสวนใหญจะพบเฉพาะตัวเล็ก ชาวประมง

ขนาดเล็กที่ใชเครื่องมือประมงชนิดน้ีพบในปะเหลียน 
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ลอบปู 

ภาพที่ 2 เครื่องมือทําการประมงกั้งต๊ักแตน 

 

2. แนวทางการใชประโยชนก้ังต๊ักแตนในจังหวัดตรัง 

 ชุมชนชาวประมงขนาดเล็กในจังหวัดตรังสวนใหญมีความคิดเห็นดวยมากตอแนวทางการใชประโยชน

ก้ังต๊ักแตนในจังหวัดตรัง เชน เห็นดวยมากที่สุดวาก้ังต๊ักแตนสมควรไดรับการอนุรักษ (4.09±1.34 คะแนน) 

แนวทางการหามจับก้ังต๊ักแตนขนาดเล็ก (3.89±1.56 คะแนน) หามจับกั้งต๊ักแตนในบริเวณที่พบขนาดเล็ก 

(3.88±1.45 คะแนน) และลดการจับก้ังต๊ักแตนขนาดเล็ก (3.88±1.38 คะแนน) เปนตน โดยเห็นดวยมากที่สุด 

(4.50±1.13 คะแนน) ในแนวทางการปลอยก้ังต๊ักแตนขนาดเล็กภายหลังจากการทําการประมงคืนสูทะเล ดัง

ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของชุมชนชาวประมงตอแนวทางการใชประโยชนกั้งต๊ักแตนในจังหวัดตรัง 

แนวทาง 
ความคิดเห็น 

คะแนน ความหมาย 

1. กําหนดขนาดกัง้ตั๊กแตนที่ใหจบั 3.68±1.38 มาก 

2. ลดการจับกั้งตั๊กแตนขนาดเล็ก 3.88±1.38 มาก 

3. หามจับกัง้ตั๊กแตนขนาดเล็ก 3.89±1.56 มาก 

4. หามจับกัง้ตั๊กแตนในบรเิวณทีพ่บขนาดเล็ก 3.88±1.45 มาก 

5. ปลอยกั้งตั๊กแตนขนาดเล็กสูทะเล 4.50±1.13 มากที่สุด 

6. ลดการจับกั้งตั๊กแตนที่มีไข 3.59±1.45 มาก 

7. หามจับกัง้ตั๊กแตนที่มีไข 3.34±1.60 ปานกลาง 

8. หามจับกัง้ตั๊กแตนบริเวณที่พบมีไข 3.66±1.54 มาก 

9. ปลอยกั้งตั๊กแตนที่มีไขสูทะเล 3.34±1.69 ปานกลาง 

10. กําหนดปริมาณการจับกั้งตั๊กแตนในแตละป 3.02±1.59 ปานกลาง 

11. กําหนดชนิดเครือ่งมือประมงทีใ่ชทําประมงกั้งตัก๊แตน 3.75±1.50 มาก 

12. กั้งตัก๊แตนสมควรไดรับการอนรุักษ 4.09±1.34 มาก 
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อภิปรายผล 

มาตรการในการจัดการการใชประโยชนทรัพยากรสัตวนํ้ามีมากมายหลายวิธี วิธีการศึกษาเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) (กมล, 2537) ในการศึกษาขอมูล เพ่ือใหเกิดการจัดการประมงแบบรวม (Co-

management) เปนการแสดงความคิดเห็นของชาวประมงและเจาของแพซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง

จากการใชทรัพยากรสัตวนํ้า โดยการจัดประชุมกลุมยอยชาวประมงในแตละพ้ืนที่ทําการประมง เพ่ือใหการเก็บ

รวบรวมขอมูลมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากในแตละพ้ืนที่มีความแตกตางกันทั้งสภาพสังคมของ

ชาวประมงและวิธีการทําประมงของชาวประมงขนาดเล็ก (ธงชัย, 2552;  Anuchiracheeva et. al., 2003; 

Lunn & Dearden, 2006)  

ผลจากการศึกษาอาจนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมในการใชประโยชนทรัพยากรกั้งต๊ักแตนโดย

ชุมชนประมงในแตละทะเลอาณาเขตของชุมชน ซึ่งชุมชนไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรก้ังต๊ักแตน 

และเพ่ือเปนการฟนฟูทรัพยากรปูมาอันกอใหเกิดความมั่นคงดานอาหาร การอยูดี กินดีของชาวประมงใน

ชุมชน เปนการสรางสมดุลใหกับธรรมชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวประมง รวมทั้งเปนการสราง

จิตสํานึกและการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากน้ี สามารถนําผลที่ได

จากการศึกษาไปประยุกตใชกับพ้ืนที่อ่ืนหรือทรัพยากรสัตวนํ้าอ่ืน และบูรณาการกับการเรียนการสอน เพ่ือ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพดานการจัดการประมง และตอยอดงานวิจัยตอไป 

ปจจัยที่สงผลใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงานมีหลายองคประกอบดวยกัน คือ 

1. ชุมชน ชุมชนชาวประมงสวนใหญเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงการลดลงของทรัพยากรกั้ง

ต๊ักแตน 

2. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในหนวยงานมหาวิทยาลัยมีความรูในการถายทอดองค

ความรูจากการเรียนการสอนและงานวิจัยสูชุมชน และนักศึกษามีความสามารถในวิชาชีพที่เปนประโยชนตอ

ชุมชน 

3. หนวยงานภายนอก หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนใหความรวมมือตามความเหมาะสม

ของแตละหนวยงาน 

4. งบประมาณ ควรมีงบประมาณที่เพียงพอในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และมีการตรวจสอบการใช

งบประมาณนั้น 

5. กระบวนการการดําเนินงาน ระบุขั้นตอนการดําเนินงานที่มีคุณภาพ  
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บรรณานุกรม 

กมล สุดประเสริฐ. 2537. การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีสวนรวมของผูปฎิบัติงาน. กรุงเทพฯ: สํานักงาน

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย. 

กังวาลย จันทรโชติ. 2541. การจัดการประมงโดยชุมชน. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ. 

ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ. 2552. โครงการจัดการประมงปูมาแบบบูรณาการและย่ังยืนในจังหวัดตรัง. ว.วิจัยเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่. 4:28-38. 

Anuchiracheeva, S., H. Demaine, G.P. Shivakoti and K.Ruddle. 2003. Systematizing local 

knowledge using GIS: Fisheries management in Bang Saphan Bay, Thailand. “Ocean & 

Coastal Management”. 46: 1049-1068. 

Lunn, K.E.  and P. Dearden. 2006. Monitoring small-scale marine fisheries: An example from 

Thailand’s Ko Chang archipelago. “Fish. Res”. 77: 60-71. 

 

 

 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

214

CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์  

 

รูปแบบการพัฒนาน้ําขาวกลองผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรู 

ในศตวรรษท่ี 21 สูชุมชนของนักวิจัยปฎบิัติการแบบมีสวนรวมกลุมภาคกลาง 

และภาคตะวันออก กรณีศึกษาชุมชนบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
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 รูปแบบการพัฒนานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชนของนักวิจัย

ชุมชนปฎิบัติการแบบมีสวนรวม กลุมภาคกลางและภาคตะวันออก เปนขอคนพบจากการอบรมหลักสูตร 

“นักวิจัยชุมชนเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม”ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร   (ธกส.) รวมกับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action 

research) โดยมีเหตุผลเพ่ือพัฒนาองคกรชุมชนบึงบาและบุคลากรในชุมชน มีวิธีการดําเนินการ โดยใช

เครื่องมือในการวิจัยคือ การสังเกตการณ การสัมภาษณเชิงลึก การจัดเวทีเสวนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เก่ียวกับการศึกษาและวิจัยในศตวรรษที่ 21 ของนักวิจัยชุมชน นักศึกษา และกลุมเปาหมายคือสมาชิกกลุม

วิสาหกิจนํ้าขาวกลองชุมชนบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหารูปแบบการ

พัฒนานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร ของกลุมวิสาหกิจชุมชนบึงบา และเพ่ือศึกษาศักยภาพของนักวิจัยชุมชนกลุม

นํ้าขาวกลองผสมสมุนไพรชุมชนบึงบา ในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม  

 ผลการศึกษาพบวา การพัฒนารูปแบบนํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนน้ัน สมาชิกกลุมนักวิจัยชุมชนตองมีความรูความเขาใจ และความสําคัญฯเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ

เปนปจจัยหลัก มีสวนรวมและยอมรับของสมาชิกกลุม และจะตองดําเนินการพัฒนรูปแบบใหสอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐานโดยมีการตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัณฑในทุกขั้นตอน สวนดานศึกษาศักยภาพของนักวิจัย

ชุมชนกลุมนํ้าขาวกลองผสมสมุนไพรชุมชนบึงบา ในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม จากการวิเคราะหศักยภาพ

ของกลุม พบวามีความรวมมือในการดําเนินงาน มีความเสียสละ มีความมุงมั่น ต้ังใจในการพัฒนารูปแบบ

นํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร 

 

 

 

คําสําคัญ  รูปแบบ นํ้าขาวกลอง การจัดการความรู ชุมชน การวิจัยแบบมีสวนรวม 

 

Summary 

          The Developmental models of brown rice water mixed herbs by integrating 

knowledge management to a community of participatory action researchers in a central 

region group and in an eastern region group is the findings obtained from the following 

course “Participatory action research for community researchers of the Bank for Agriculture 

and Agricultural Cooperatives cooperating with Rajamangala University of Technology Phra 

Nakhon”.  The research instruments include observation, in-depth interview, and discussion.   

The target group of knowledge management activity on research and study in 21st century 

for community researchers and students is the members of brown rice water enterprise 

group in Bungba Community, Nong Suea Community, Pathumthani.  The purposes are to 

find out the developmental models of brown rice water mixed herbs in Bungba community 

enterprise group, and to study the potentiality of community researchers in developing the 

group’s products in Bungba community.  

           The results showed that developing a model of brown rice water mixed herbs had 

to be in accordance with community products’ standard.  In this way, group members of the 

community researchers needed to have knowledge, understanding, and importance about 

product standard considered as the main factor.  They had to participate in and had to be 

accepted among the group members.  They had to carry out the developmental models 

according to the standardized criterion with a verification of product development in every 

step.   In terms of studying the potentiality of community researchers on brown rice water 

mixed herbs in Bungba community, the analysis found that there were participation in

operating, dedication, determination, and intention for developing a model of brown rice 

water mixed herbs.  

 

Keyword  Model Milled rice water  integrating knowledge 

management Community Participatory action research 
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“นักวิจัยชุมชนเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม”ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร   (ธกส.) รวมกับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action 

research) โดยมีเหตุผลเพ่ือพัฒนาองคกรชุมชนบึงบาและบุคลากรในชุมชน มีวิธีการดําเนินการ โดยใช

เครื่องมือในการวิจัยคือ การสังเกตการณ การสัมภาษณเชิงลึก การจัดเวทีเสวนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เก่ียวกับการศึกษาและวิจัยในศตวรรษที่ 21 ของนักวิจัยชุมชน นักศึกษา และกลุมเปาหมายคือสมาชิกกลุม

วิสาหกิจนํ้าขาวกลองชุมชนบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหารูปแบบการ

พัฒนานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร ของกลุมวิสาหกิจชุมชนบึงบา และเพ่ือศึกษาศักยภาพของนักวิจัยชุมชนกลุม

นํ้าขาวกลองผสมสมุนไพรชุมชนบึงบา ในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม  

 ผลการศึกษาพบวา การพัฒนารูปแบบนํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนน้ัน สมาชิกกลุมนักวิจัยชุมชนตองมีความรูความเขาใจ และความสําคัญฯเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ

เปนปจจัยหลัก มีสวนรวมและยอมรับของสมาชิกกลุม และจะตองดําเนินการพัฒนรูปแบบใหสอดคลองกับ
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The target group of knowledge management activity on research and study in 21st century 

for community researchers and students is the members of brown rice water enterprise 

group in Bungba Community, Nong Suea Community, Pathumthani.  The purposes are to 

find out the developmental models of brown rice water mixed herbs in Bungba community 

enterprise group, and to study the potentiality of community researchers in developing the 

group’s products in Bungba community.  

           The results showed that developing a model of brown rice water mixed herbs had 

to be in accordance with community products’ standard.  In this way, group members of the 

community researchers needed to have knowledge, understanding, and importance about 

product standard considered as the main factor.  They had to participate in and had to be 

accepted among the group members.  They had to carry out the developmental models 

according to the standardized criterion with a verification of product development in every 

step.   In terms of studying the potentiality of community researchers on brown rice water 

mixed herbs in Bungba community, the analysis found that there were participation in

operating, dedication, determination, and intention for developing a model of brown rice 

water mixed herbs.  
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บทนํา  

รูปแบบการพัฒนานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรู สูชุมชน ของ

นักวิจัยปฎิบัติการแบบมีสวนรวม กลุมภาคกลางและภาคตะวันออก วิสาหกิจชุมชนบึงบา อําเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี เปนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาองคกรชุมชนบึงบา การพัฒนาสมาชิกในชุมชนและเพ่ือพัฒนา

คุณภาพและการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวกลองผสมสมุนไพรบางชนิด โดยกระบวนการจัดการเรียนรู

วิทยากรผูบรรยายมาเปนคณะวิทยากรรวมกันออกแบบกิจกรรม ในการจัดกระบวนการเรียนรู (Pedagogy) 

และใหนักวิจัยชุมชน นักศึกษา ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูและสรางองคความรูดวยตนเอง โดยวิทยากรและ

อาจารยเปนผูอํานวยความสะดวก ขอเสนอแนะเครื่องมือ และการเขาถึงองคความรูผานวิธีการตางๆ  

ปญหา “เกษตรกร” สวนใหญของประเทศคือ “ขาว” และคนไทยสวนใหญก็บริโภค “ขาว” เปน

อาหารหลัก ปญหาของกระบวนการจัดการความรูเรื่องขาวยังไมแพรหลาย ทั้งๆที่สวนมากบริโภคแตขาวขาว 

เปนขาวที่มีสารอาหารหรือประโยชนนอยกวา “ขาวกลอง” ประเด็นปญหาที่ผานมากอนที่จะมีการจัดการ

ความรูในชุมชนคือ คนสวนใหญบริโภคขาวขาวเพ่ือรับประทานอยางเดียว ไมมีการบูรณาการความรูอ่ืนๆ ทั้งๆ 

ที่ขาวขาวน้ัน คือขาวที่ขัดเอารําออกจากเมล็ดขาวจนเหลือแตเมล็ดขาวที่ขาว หรือเหลือแตเมล็ดแปงธรรมดาน้ี

เอง ซึ่งสวนใหญที่ถูกขัดออกคือสวนที่อุดมไปดวยวิตามิน แรธาตุ และเสนใยอาหารที่สําคัญ  

ดังน้ันกระบวนการบูรณาการความรูใหม โดยใชชุมชนพัฒนารูปแบบขาวกลอง มาเปนเครื่องด่ืม 

“นํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร” ทําใหคนสวนใหญในชุมชนหันมาบริโภคขาวกลองใหมากขึ้น เพราะขาวกลองมี

วิตามินมากกวาขาวขาว และขาวกลองธรรมดา 

ความสําคัญของขาวกลอง เปนขาวที่สีเอาแตเปลือกออกเทาน้ัน เย่ือหุมเมล็ดขาวที่มีสีนํ้าตาลแกมแดง 

และจมูกขาว ยังคงอยูครบ จึงเปนขาวที่อุดมไปดวย คุณคาทางอาหาร เกลือแรตาง ๆ ที่มีอยูในขาวกลอง 

ประกอบไปดวย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก ทองแดง แมงกานีส และอ่ืน ๆ ขาวกลองมีคุณคาทางโภชนาการ

ที่เปนประโยชนตอรางกายสูงมากกวาในขาวขาวหรือขาวสาร เพราะวาในขาวกลองยังคงมีเน้ือเย่ือที่หุมเมล็ด

ขาวอยู และมีคัพภะ (rice germ) ซึ่งเปนสวนประกอบหน่ึง ที่สําคัญในเมล็ดขาว ในคัพภะขาวและเน้ือเย่ือที่

หุมเมล็ดประกอบดวย โปรตีน ไขมัน วิตามิน และกลือแร ในปริมาณสูง  

46ขาวเมื่ออยูในสภาวะที่มีการเจริญเติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มขึ้น 

เมื่อนํ้าไดแทรกเขาไปในเมล็ดขาว โดยจะกระตุนใหเอนไซมภายในเมล็ดขาวเกิดการทํางาน เมื่อเมล็ดขาวเริ่ม

งอก (malting) สารอาหารที่ถูกเก็บไวในเมล็ดขาวก็จะถูกยอยสลายไปตามกระบวนการทางชีวเคมีจนเกิดเปน

สารประเภทคารโบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กลง (oligosaccharide) และ นํ้าตาลรีดิวซ (reducing sugar) 

นักวิจัยชุมชน ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไดศึกษาและสืบคนบูรณาการการ

จัดการความรูและพัฒนาตอยอดคิดคนผลิตภัณฑใหม ในการพัฒนารูปแบบนํ้าขาวกลอง โดยมีเครื่องมือการ

จัดการความรู (KM tools) สมัยใหม คือการคิดกลยุทธ์ิการโฆษณาและจัดจําหนายกับกลุมที่มีบริบทเดียวกัน

โดยจะกลายเปนผูช้ือและผูบริโภคในเวลาเดียวกัน และคนหาพันธุขาวที่เหมาะสมและสภาพการผลิตขาวกลอง

 

 

ที่มีประสิทธิภาพ พบวา ขาวหอมปทุมธานี 1 ที่สมาชิกสวนใหญดําเนินการปลูก ตอมาไดศึกษาวิธีการบูรณา

การการจัดการความรูของนักวิจัยชุมชน เพ่ือจัดทํานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร โดยมีแนวคิดและแรงบันดาลใจ

จากการเขารวมอบรมหนักสูตร“นักวิจัยชุมชนเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม”ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธกส) รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนําความรูเกี่ยวกับการวิจัย

เขามาบูรณาการการจัดการความรู การสรางประเด็นคําถามและการคาดดําคําตอบ (Learn to Question) 

เพ่ือพัฒนานํ้าขาวกลองใหมีประสิทธิภาพและสามารถเก็บรักษาไวไดนาน โดยกระบวนการสังเกตการณ และ

เสวนากลุมวาควรจะนํานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร เชน ผสมใบเตย นํ้าอัญชัน เปนตน เพ่ือทําใหคุณภาพของ

นํ้าขาวกลองมีประโยชนมากย่ิงขั้น และสามารถนํามาแชตูเย็นเก็บไวในอุณหภูมิที่เหมาะสมไดหลายวัน  

 

วิธีการดําเนนิงาน 

วิธีการดําเนินการ  การดําเนินการศึกษาในครั้งน้ีจะประกอบไปดวย กิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม 

ดังตอไปน้ี กิจกรรมที่ 1 รวบรวมขอมูลและออกแบบเครื่องเพาะขาวกลอง ขอมูลชุมชนเชิงคุณภาพ กิจกรรมที่ 

2 ศึกษาขั้นตอนการทํานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร ขาวกลองพันธุ ขาวหอมปทุมธานี 1 เมื่อนํามาเพาะเปนขาว

กลอง กิจกรรมที่ 3 วิเคราะหเชิงสังคมการเสวนาการจัดการความรู กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ 

 กิจกรรมที่ 1.ศึกษาขอมูลทัว่ไปของชุมชนบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธาน ี

 การสํารวจความตองการของถิ่นฐานในระดับทองถิ่น เปนการดําเนินการใหมีคลังแหลงเรียนรู คลัง

อาชีพในถิ่นฐาน 46โดยมีวัตถุประสงค 46เพ่ือวิเคราะหบริบทสภาพแวดลอมของทองถิ่น 46ตําบลบึงบา 46 เปนตําบล

หน่ึงในเขตอําเภอหนองเสือ เดิมทีน้ัน พ้ืนที่ในเขตตําบลบึงบา มีลักษณะเปนที่ราบลุม มีบึงนํ้าและหนองนํ้า

ขนาดใหญ เปนจํานวนมาก ซึ่งในบึงนํ้าและหนองนํ้าน้ันไดมีตนบา (ลักษณะคลายใบบัว แตใบมีขนาดใหญกวา

และหนากวา มีดอกเล็กๆ สีขาว) ขึ้นอยูเปนจํานวนมาก จึงไดมีซื่อวา “บึงบา” 

49ในตอนแรกพ้ืนที่เปนที่ราบลุม มีบึงนํ้าและหนองนํ้า แตในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการขุดคลองระบายนํ้า 

เช่ือมตอระหวางคลองรังสิตประยูรศักด์ิกับคลองระพีพัฒน และในการขุดคลองในสมัยน้ัน ไดนําดินจากการขุด

คลอง ขึ้นมาไวที่ฝงตะวันออก ทําใหสภาพพ้ืนที่ฝงตะวันออก จะมี คันดินเปนทางยาว ไวสําหรับเดินและเปน

คันกั้นนํ้าจนในปจจุบันกลายสภาพไปเปนถนนที่ใชกันอยูในปจจุบัน (ถนนเลียบคลอง) 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงขอมูลท่ัวไปและขาวหอมปทุมธานี 1 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ CoP 2 

 

บทนํา  

รูปแบบการพัฒนานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรู สูชุมชน ของ

นักวิจัยปฎิบัติการแบบมีสวนรวม กลุมภาคกลางและภาคตะวันออก วิสาหกิจชุมชนบึงบา อําเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี เปนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาองคกรชุมชนบึงบา การพัฒนาสมาชิกในชุมชนและเพ่ือพัฒนา

คุณภาพและการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวกลองผสมสมุนไพรบางชนิด โดยกระบวนการจัดการเรียนรู

วิทยากรผูบรรยายมาเปนคณะวิทยากรรวมกันออกแบบกิจกรรม ในการจัดกระบวนการเรียนรู (Pedagogy) 

และใหนักวิจัยชุมชน นักศึกษา ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูและสรางองคความรูดวยตนเอง โดยวิทยากรและ

อาจารยเปนผูอํานวยความสะดวก ขอเสนอแนะเครื่องมือ และการเขาถึงองคความรูผานวิธีการตางๆ  

ปญหา “เกษตรกร” สวนใหญของประเทศคือ “ขาว” และคนไทยสวนใหญก็บริโภค “ขาว” เปน

อาหารหลัก ปญหาของกระบวนการจัดการความรูเรื่องขาวยังไมแพรหลาย ทั้งๆที่สวนมากบริโภคแตขาวขาว 

เปนขาวที่มีสารอาหารหรือประโยชนนอยกวา “ขาวกลอง” ประเด็นปญหาที่ผานมากอนที่จะมีการจัดการ

ความรูในชุมชนคือ คนสวนใหญบริโภคขาวขาวเพ่ือรับประทานอยางเดียว ไมมีการบูรณาการความรูอ่ืนๆ ทั้งๆ 

ที่ขาวขาวน้ัน คือขาวที่ขัดเอารําออกจากเมล็ดขาวจนเหลือแตเมล็ดขาวที่ขาว หรือเหลือแตเมล็ดแปงธรรมดาน้ี

เอง ซึ่งสวนใหญที่ถูกขัดออกคือสวนที่อุดมไปดวยวิตามิน แรธาตุ และเสนใยอาหารที่สําคัญ  

ดังน้ันกระบวนการบูรณาการความรูใหม โดยใชชุมชนพัฒนารูปแบบขาวกลอง มาเปนเครื่องด่ืม 

“นํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร” ทําใหคนสวนใหญในชุมชนหันมาบริโภคขาวกลองใหมากขึ้น เพราะขาวกลองมี

วิตามินมากกวาขาวขาว และขาวกลองธรรมดา 

ความสําคัญของขาวกลอง เปนขาวที่สีเอาแตเปลือกออกเทาน้ัน เย่ือหุมเมล็ดขาวที่มีสีนํ้าตาลแกมแดง 

และจมูกขาว ยังคงอยูครบ จึงเปนขาวที่อุดมไปดวย คุณคาทางอาหาร เกลือแรตาง ๆ ที่มีอยูในขาวกลอง 

ประกอบไปดวย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก ทองแดง แมงกานีส และอ่ืน ๆ ขาวกลองมีคุณคาทางโภชนาการ

ที่เปนประโยชนตอรางกายสูงมากกวาในขาวขาวหรือขาวสาร เพราะวาในขาวกลองยังคงมีเน้ือเย่ือที่หุมเมล็ด

ขาวอยู และมีคัพภะ (rice germ) ซึ่งเปนสวนประกอบหน่ึง ที่สําคัญในเมล็ดขาว ในคัพภะขาวและเน้ือเย่ือที่

หุมเมล็ดประกอบดวย โปรตีน ไขมัน วิตามิน และกลือแร ในปริมาณสูง  

46ขาวเมื่ออยูในสภาวะที่มีการเจริญเติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มขึ้น 

เมื่อนํ้าไดแทรกเขาไปในเมล็ดขาว โดยจะกระตุนใหเอนไซมภายในเมล็ดขาวเกิดการทํางาน เมื่อเมล็ดขาวเริ่ม

งอก (malting) สารอาหารที่ถูกเก็บไวในเมล็ดขาวก็จะถูกยอยสลายไปตามกระบวนการทางชีวเคมีจนเกิดเปน

สารประเภทคารโบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กลง (oligosaccharide) และ นํ้าตาลรีดิวซ (reducing sugar) 

นักวิจัยชุมชน ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไดศึกษาและสืบคนบูรณาการการ

จัดการความรูและพัฒนาตอยอดคิดคนผลิตภัณฑใหม ในการพัฒนารูปแบบนํ้าขาวกลอง โดยมีเครื่องมือการ

จัดการความรู (KM tools) สมัยใหม คือการคิดกลยุทธ์ิการโฆษณาและจัดจําหนายกับกลุมที่มีบริบทเดียวกัน

โดยจะกลายเปนผูช้ือและผูบริโภคในเวลาเดียวกัน และคนหาพันธุขาวที่เหมาะสมและสภาพการผลิตขาวกลอง

 

 

ที่มีประสิทธิภาพ พบวา ขาวหอมปทุมธานี 1 ที่สมาชิกสวนใหญดําเนินการปลูก ตอมาไดศึกษาวิธีการบูรณา

การการจัดการความรูของนักวิจัยชุมชน เพ่ือจัดทํานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร โดยมีแนวคิดและแรงบันดาลใจ

จากการเขารวมอบรมหนักสูตร“นักวิจัยชุมชนเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม”ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธกส) รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนําความรูเกี่ยวกับการวิจัย

เขามาบูรณาการการจัดการความรู การสรางประเด็นคําถามและการคาดดําคําตอบ (Learn to Question) 

เพ่ือพัฒนานํ้าขาวกลองใหมีประสิทธิภาพและสามารถเก็บรักษาไวไดนาน โดยกระบวนการสังเกตการณ และ

เสวนากลุมวาควรจะนํานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร เชน ผสมใบเตย นํ้าอัญชัน เปนตน เพ่ือทําใหคุณภาพของ

นํ้าขาวกลองมีประโยชนมากย่ิงขั้น และสามารถนํามาแชตูเย็นเก็บไวในอุณหภูมิที่เหมาะสมไดหลายวัน  

 

วิธีการดําเนนิงาน 

วิธีการดําเนินการ  การดําเนินการศึกษาในครั้งน้ีจะประกอบไปดวย กิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม 

ดังตอไปน้ี กิจกรรมที่ 1 รวบรวมขอมูลและออกแบบเครื่องเพาะขาวกลอง ขอมูลชุมชนเชิงคุณภาพ กิจกรรมที่ 

2 ศึกษาขั้นตอนการทํานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร ขาวกลองพันธุ ขาวหอมปทุมธานี 1 เมื่อนํามาเพาะเปนขาว

กลอง กิจกรรมที่ 3 วิเคราะหเชิงสังคมการเสวนาการจัดการความรู กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ 

 กิจกรรมที่ 1.ศึกษาขอมูลทัว่ไปของชุมชนบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธาน ี

 การสํารวจความตองการของถิ่นฐานในระดับทองถิ่น เปนการดําเนินการใหมีคลังแหลงเรียนรู คลัง

อาชีพในถิ่นฐาน 46โดยมีวัตถุประสงค 46เพ่ือวิเคราะหบริบทสภาพแวดลอมของทองถิ่น 46ตําบลบึงบา 46 เปนตําบล

หน่ึงในเขตอําเภอหนองเสือ เดิมทีน้ัน พ้ืนที่ในเขตตําบลบึงบา มีลักษณะเปนที่ราบลุม มีบึงนํ้าและหนองนํ้า

ขนาดใหญ เปนจํานวนมาก ซึ่งในบึงนํ้าและหนองนํ้าน้ันไดมีตนบา (ลักษณะคลายใบบัว แตใบมีขนาดใหญกวา

และหนากวา มีดอกเล็กๆ สีขาว) ขึ้นอยูเปนจํานวนมาก จึงไดมีซื่อวา “บึงบา” 

49ในตอนแรกพ้ืนที่เปนที่ราบลุม มีบึงนํ้าและหนองนํ้า แตในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการขุดคลองระบายนํ้า 

เช่ือมตอระหวางคลองรังสิตประยูรศักด์ิกับคลองระพีพัฒน และในการขุดคลองในสมัยน้ัน ไดนําดินจากการขุด

คลอง ขึ้นมาไวที่ฝงตะวันออก ทําใหสภาพพ้ืนที่ฝงตะวันออก จะมี คันดินเปนทางยาว ไวสําหรับเดินและเปน

คันกั้นนํ้าจนในปจจุบันกลายสภาพไปเปนถนนที่ใชกันอยูในปจจุบัน (ถนนเลียบคลอง) 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงขอมูลท่ัวไปและขาวหอมปทุมธานี 1 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์  

 

จากการบอกเลาของผูเฒาผูแกในชุมชน วาคนที่เขามาต้ังถิ่นฐานในตอนแรก เริ่มเขามาใ46นสมัยของขุน

บุรีบํารุงรักษ คาดวาจะเปนคนจีนแจวเรือจาง และไดมีการบอกตอๆ กันไปวามีพ้ืนที่ ทํากินเหมาะแกการทํา

นา จึงมีคนอพยพเขามาในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสวนมากมักจะมาจาก เกาะตางๆ ของจังหวัดนนทบุรี บานแพรว 

จังหวัดราชบุรี บานทองหลาง ตําบลบานนา คลอง 15 คลอง 16 อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เปนตน 

ตําบลบึงบา มีประวัติหมูบานดังน้ี 

หมูที่ 1หมูบานไทรนอย มีที่มาจากตนไทร เปนตนไมที่ปลูกมาประมาณ 42 ปมาแลว และไดเปนที่มา

ของช่ือหมูบานประมาณ 20 ป ซึ่งเกิดจาก นายบุญลือ ราษฎรนิยม ไดเลาวาไดนําตนไทรจากวัดโปรยฝนมา

ปลูก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2501 และไดเติบโตขึ้นมาเปนตนไทรใหญ และมีผูคนนับถือนําดอกไมธูปเทียนมา

สักการบูชา ทําใหตนไทรตนน้ีเปนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจําหมูบานจนถึงปจจุบันน้ี จึงนํามาต้ังเปนช่ือ   “บานไทร

นอย ” 

หมูที่ 2 หมูบานวังตะเคียนมีที่มาจากการที่ ในหมูบานน้ัน มีตนตะเคียนอยูเยอะเลยเรียกวา “วัง

ตะเคียน ” และพ้ืนที่สวนใหญเปนปา หนองนํ้า ตอมาภายหลังชาวบานไดถากถางพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตรมา

จนถึงปจจุบัน 

หมูที่ 3 หมูบานแสงมณีมีที่มาจากการที่ชุมชนต้ังอยูใกลวัดแสงมณี ซึ่งเปนวัดที่เปนจุดศูนยรวมของ

ชาวบาน จึงนํามาเปนซื่อของ หมูบาน “บานแสงมณ”ี 

หมูที่ 4 หมูบานแสนสุขเน่ืองจากในอดีต พ้ืนที่เปนที่วางเปลา จึงมีชาวบานอพยพ เขามาในชุมชน 

เพ่ือจับจองพ้ืนที่ทําการเกษตร ตอมาจึงไดมีการต้ังช่ือหมูบานวา “บานแสนสุข” เพ่ือใหเปนศิริมงคล แก

ชาวบานในหมูบาน 

หมูที่ 5 หมูบานบึงพัฒนา 5 มีที่มาจาก การที่ในสมัยกอนสภาพพ้ืนที่เปนหวย หนอง และบึง ในหวย 

หนอง และบึงที่วาน้ีมีตนบาขึ้นอยู เปนจํานวนมากทําใหเกิดเปนช่ือหมูบาน 

หมูที่ 6 หมูบานบึงพัฒนา 6 มีที่มาจาก การที่ในสมัยกอนสภาพพ้ืนที่เปนหวย หนอง และบึง ในหวย 

หนอง และ บึงที่วาน้ีมีตนบาขึ้นอยู เปนจํานวนมาก (หมูที่ 5 และหมูที่ 6 ตําบลบึงบา เปนพ้ืนที่เขตปกครอง

เดียวกัน คือเขตเทศบาลตําบลหนองเสือ จึงต้ังช่ือหมูบานวา บึงพัฒนา 5 และ บึงพัฒนา 6 ) 

หมูที่ 7 หมูบานศาลาลอยมีที่มาจากสมัยกอนในชุมชน เปนพ้ืนที่ราบลุม มีลักษณะเปนทุงหญาอุดม

สมบูรณ และเมื่อครั้งที่เกิดภัยนํ้าทวมครั้งใหญทําใหพ้ืนที่ในชุมชนกลายสภาพเปนหนองนํ้า ขัง มิดบานเรือน 

เหลือใหเห็นเพียงหลังคาบาน และหลังคาวัด และเมื่อผูคนแลเห็นศาลาวัดเหมือนลอยอยูกลางนํ้า ซึ่งทําให

มองเห็นเปนเดนสงา จึงเปนที่มาวา “ บานศาลาลอย ” จากการเรียกขานกันของชาวบาน 

หมูที่ 8 หมูบานทุงรวงทองมีที่มาเน่ืองจากคนในหมูบานไดมีอาชีพเกษตร คือ มีการทํานากันเปนสวน

ใหญ ดวยสภาพของพ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณเปนอยางมาก ทองนาเขียวขจี เมื่อถึงฤดูเก็บเก่ียว จะเห็นไดวา 

รวงขาวเปนสีทองเหลืองอรามไปทั่วทองนา เปนที่เลื่องลือ ดวยเหตุน้ีทําใหชาวบานต้ังช่ือหมูบานวา “บานทุง

รวงทอง” 

 

 

 

 
แผนท่ี 1 แสดงท่ีตั้งตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

ที่ต้ังและอาณาเขต 

อําเภอหนองเสือต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดปทุมธานี มีอาณาเขตติดตอดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอวังนอย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง 

(จังหวัดสระบุรี) มีคลองระพีพัฒน (คลองหกวา) คลองสิบสาม คลองสามสิบสาม คลองแมนํ้าใน และคลอง

สามสิบสองเปนเสนแบงเขต 

ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอบานนาและอําเภอองครักษ (จังหวัดนครนายก) มีคลองสิบสี่เปนเสน

แบงเขต 

ทิศใต ติดตอกับอําเภอธัญบุร ีมีแนวลํารางสาธารณะเปนเสนแบงเขต 

ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอคลองหลวง มคีลองเกาเปนเสนแบงเขต 

 

กิจกรรมที่ 2. ศึกษาขัน้ตอนการทําน้ําขาวกลองผสมสมุนไพร ขาวหอมปทุมธานี 1 เพื่อนาํมา

เพาะเปนขาวกลอง 

เปนการจัดกระบวนการเรียนรูจาก Passive Learning มาเปน Active กระบวนการของ Five Steps 

ประกอบดวย 

2.1) การสรางประเด็นคําถามและการคาดดําคําตอบ (Learn to Question) 

ในการผลิตเครื่องด่ืมนํ้าขาวกลอง ซึ่งเปนเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ ประเด็นคําถามคือ ใชขาวชนิดใดใน

การทํานํ้าขาวกลอง โดยการคาดการเลือกผลิตจากขาวกลอง 2 ชนิด คือ ขาวกลองสดของขาวหอมพันธุ

ปทุมธานี 1 และขาวกลองสดของขาวเหนียวดํา (ขาวก่ํา) โดยใชขาวกลองที่ถูกคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณเทาน้ัน 

มาทําการบมเพาะ นอกจากน้ีมีการผสมธัญพืชอ่ืน ๆ เชน ถั่วเหลืองและงาเพ่ือเปนการชวยในเรื่องกลิ่นและรส 

และยังชวยเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการอีกดวย  

 2.2 การสบืคนและรวบรวมความรู (Learn to Search) 

การเตรียมขาวกลอง ขาวหอมปทุมธานี 1  โดยนําขาวทั้งสองพันธุมาลางนํ้าใหสะอาด แชนํ้า 4 ช่ัวโมง 

และบมเพาะอีก 20 ช่ัวโมง 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ CoP 2 

 

จากการบอกเลาของผูเฒาผูแกในชุมชน วาคนที่เขามาต้ังถิ่นฐานในตอนแรก เริ่มเขามาใ46นสมัยของขุน

บุรีบํารุงรักษ คาดวาจะเปนคนจีนแจวเรือจาง และไดมีการบอกตอๆ กันไปวามีพ้ืนที่ ทํากินเหมาะแกการทํา

นา จึงมีคนอพยพเขามาในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสวนมากมักจะมาจาก เกาะตางๆ ของจังหวัดนนทบุรี บานแพรว 

จังหวัดราชบุรี บานทองหลาง ตําบลบานนา คลอง 15 คลอง 16 อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เปนตน 

ตําบลบึงบา มีประวัติหมูบานดังน้ี 

หมูที่ 1หมูบานไทรนอย มีที่มาจากตนไทร เปนตนไมที่ปลูกมาประมาณ 42 ปมาแลว และไดเปนที่มา

ของช่ือหมูบานประมาณ 20 ป ซึ่งเกิดจาก นายบุญลือ ราษฎรนิยม ไดเลาวาไดนําตนไทรจากวัดโปรยฝนมา

ปลูก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2501 และไดเติบโตขึ้นมาเปนตนไทรใหญ และมีผูคนนับถือนําดอกไมธูปเทียนมา

สักการบูชา ทําใหตนไทรตนน้ีเปนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจําหมูบานจนถึงปจจุบันน้ี จึงนํามาต้ังเปนช่ือ   “บานไทร

นอย ” 

หมูที่ 2 หมูบานวังตะเคียนมีที่มาจากการที่ ในหมูบานน้ัน มีตนตะเคียนอยูเยอะเลยเรียกวา “วัง

ตะเคียน ” และพ้ืนที่สวนใหญเปนปา หนองนํ้า ตอมาภายหลังชาวบานไดถากถางพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตรมา

จนถึงปจจุบัน 

หมูที่ 3 หมูบานแสงมณีมีที่มาจากการที่ชุมชนต้ังอยูใกลวัดแสงมณี ซึ่งเปนวัดที่เปนจุดศูนยรวมของ

ชาวบาน จึงนํามาเปนซื่อของ หมูบาน “บานแสงมณ”ี 

หมูที่ 4 หมูบานแสนสุขเน่ืองจากในอดีต พ้ืนที่เปนที่วางเปลา จึงมีชาวบานอพยพ เขามาในชุมชน 

เพ่ือจับจองพ้ืนที่ทําการเกษตร ตอมาจึงไดมีการต้ังช่ือหมูบานวา “บานแสนสุข” เพ่ือใหเปนศิริมงคล แก

ชาวบานในหมูบาน 

หมูที่ 5 หมูบานบึงพัฒนา 5 มีที่มาจาก การที่ในสมัยกอนสภาพพ้ืนที่เปนหวย หนอง และบึง ในหวย 

หนอง และบึงที่วาน้ีมีตนบาขึ้นอยู เปนจํานวนมากทําใหเกิดเปนช่ือหมูบาน 

หมูที่ 6 หมูบานบึงพัฒนา 6 มีที่มาจาก การที่ในสมัยกอนสภาพพ้ืนที่เปนหวย หนอง และบึง ในหวย 

หนอง และ บึงที่วาน้ีมีตนบาขึ้นอยู เปนจํานวนมาก (หมูที่ 5 และหมูที่ 6 ตําบลบึงบา เปนพ้ืนที่เขตปกครอง

เดียวกัน คือเขตเทศบาลตําบลหนองเสือ จึงต้ังช่ือหมูบานวา บึงพัฒนา 5 และ บึงพัฒนา 6 ) 

หมูที่ 7 หมูบานศาลาลอยมีที่มาจากสมัยกอนในชุมชน เปนพ้ืนที่ราบลุม มีลักษณะเปนทุงหญาอุดม

สมบูรณ และเมื่อครั้งที่เกิดภัยนํ้าทวมครั้งใหญทําใหพ้ืนที่ในชุมชนกลายสภาพเปนหนองนํ้า ขัง มิดบานเรือน 

เหลือใหเห็นเพียงหลังคาบาน และหลังคาวัด และเมื่อผูคนแลเห็นศาลาวัดเหมือนลอยอยูกลางนํ้า ซึ่งทําให

มองเห็นเปนเดนสงา จึงเปนที่มาวา “ บานศาลาลอย ” จากการเรียกขานกันของชาวบาน 
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กิจกรรมที่ 2. ศึกษาขัน้ตอนการทําน้ําขาวกลองผสมสมุนไพร ขาวหอมปทุมธานี 1 เพื่อนาํมา

เพาะเปนขาวกลอง 

เปนการจัดกระบวนการเรียนรูจาก Passive Learning มาเปน Active กระบวนการของ Five Steps 

ประกอบดวย 
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และยังชวยเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการอีกดวย  

 2.2 การสบืคนและรวบรวมความรู (Learn to Search) 

การเตรียมขาวกลอง ขาวหอมปทุมธานี 1  โดยนําขาวทั้งสองพันธุมาลางนํ้าใหสะอาด แชนํ้า 4 ช่ัวโมง 

และบมเพาะอีก 20 ช่ัวโมง 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ภาพประกอบ 2 การสืบค้นและรวบรวมความรู้ ข้าวหอมปทมุ 1 

 

2.3 การสรางกระบวนการและขัน้ตอนลงมือปฎิบัติ (Learn to Construct) 

การเตรียมนํ้าขาวกลองผสมธัญพืช ดังน้ี นําขาวกลองสดขาวดอกมะลิ 105 ปริมาณ 70 กรัม ขาว

กลองสด 30 กรัม,  ถั่วเหลืองแชนํ้าคางคืน 20 กรัม, งาขาวคั่ว  20 กรัม, และนํ้า 1,400 มิลลิกรัม 

 
ภาพประกอบ 3 การสร้างกระบวนการและขัน้ตอนลงมือปฎิบติั 

นําสวนผสมทั้งหมดทําการตม 20 นาที และในระหวางตมทําการปนเปนระยะ ๆ จากน้ันทําการกรอง 

และปรุงรสดวยนํ้าตาล 

ทําการฆาเช้ือดวยระบบพาสเจอรไรซ ตมที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที บรรจุใสขวดที่

ผานการฆาเช้ือแลว ปดฝาทันที  

 

 2.4 การสรุปผล การเรียนรูและการนําเสนอ (Learn to Communicate) 

 การจัดกิจกรรมครั้งน้ีเปนกระบวนการเรียนรูยึดหลักการเรียนรูจากสิ่งใกลตัวของกลุมเปาหมายใน

ชุมชนเปนที่รูจักและคุนเคยไดแกขาวหอมปทุมธานี 1 จึงสรุปผลการเรียนรูครั้งน้ีคือ 

- ฝกฝนทักษะความรูความสามารถในเชิงบูรณาการ การพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (21st 

Century Professional Development) 

- แบงปนความรูระหวางชุมชนทางการเรียนรู โดยใชชองทางหลากหลายในการสื่อสารใหเกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบท่ี 4 “แบงปนความรู”สมาชิกเครือขายวิจัยชุมชนจังหวัดปทุมธานี   

สมาพันธเครือขายนักวิจัยชุมชนแหงประเทศไทย 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส) รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชขมงคลพระนคร 

 

 

 
ภาพประกอบท่ี 5 “ฝกฝนทักษะการพัฒนาวิชาชีพ” น้ําขาวกลองงอกผสมสมุนไพร   

 

  2.5 การเผยแพรและใชประโยชนในสังคม (Learn to Service) 

การเผยแพรและการใชประโยชนในสังคม โดยแบงเปน 

ตนน้ํา คือโดยการจัดทําคลังแหลงเรียนรูชุมชนผานสื่อเทคโนโลยี  

กลางน้ํา จัดทําหนวยเรียนรูบูรณาการชุมชน และปลายน้ํา ตอยอดผลิตภัณฑนํ้าขาวกลองผสม

สมุนไพรเชิงพาณขิยสูการตลาดตอไป 

 

กิจกรรมที่ 3. วิเคราะหเชิงสังคมการเสวนาการจัดการความรู 

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือระดมความคิดเห็นไดจัดขึ้น 3 ครั้ง คือในวันที่ 10-13 

กันยายน 2558 ณ หองประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และครั้ง

ที่ 2 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนยวิสาหกิจชุมชนไทรนอย หมู 1 ตําบลบึงบา 

อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ ศูนย

วิสาหกิจชุมชนไทรนอย หมู1 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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ภาพประกอบ 6 ผศ.ดร.ณรงค โพธิ์พฤกษานันท คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิทยากร ออกแบบกิจกรรม เสนอแนะวิธีวิจัยชุมชน กลุมยอย ครั้งท่ี 1 ระหวาง 10-13 กันยายน 2558. 

 

(1) ศึกษารายละเอียดและวัตถุประสงคของการประชุมกลุมยอย (Focus Group) 

การเลือกรับประทานขาวกลองจึงนับวาเปนอีกทางเลือก สําหรับคนที่มีอาการนอนไมหลับในเบ้ืองตน 

ที่สามารถใชควบคูกับการรักษาแผนปจจุบัน ทั้งยังเปนการลดปญหาอาการขางเคียงอ่ืน ๆ ที่มักพบในการใชยา

นอนหลับ และยาคลายความวิตกกังวล เชน อาการมึนศีรษะ เมาคาง และติดยา เปนตน  

          นอกจากน้ี  การนําขาวกลองมาแชนํ้ากลายเปนขาวกลองงอก  ยังเปนการชวยเพ่ิมมูลคาของขาวทําให

ราคาขาวสูงขึ้นเปนประโยชนกับชาวนา และสามารถนําขาวกลองมาแปรรูปเปนอาหารอ่ืนๆ เชน คุกกี้ ขนมปง 

ขนมอบกรอบ แตสิ่งที่พึงระวังคือการเตรียมอาหารที่ตองใชความรอนสูงเปนเวลานานจะทําใหคุณประโยชน

ของขาวกลองลดลงดวย 

(3) กําหนดการประชุมกลุมยอย (Focus Group) 

 
 

ภาพประกอบ 7 ประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2558. ณ ชุมชนบึงบา จังหวัดปทุมธานี 

 

 กิจกรรมท่ี 4 : สรุปและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  

 เปนการสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาทั้งหมด ที่สมาชิกทุกทานในชุมชนรวมมือกันสรางกลุม 

“นํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร” ขึ้นมา รวมตัวกันอยางเปนทางการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีความ

สนใจเรื่องเดียวกัน ทํางานรวมกัน รวมอบรมเรียนรูงานวิจัยชุมชน รวมเสวนาดวยกัน จนประสบความสําเร็จ 

กลุม “วิสาหกิจชุมชนนํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร” บานไทรนอย หมู 1 ไดรับการรับรองและยอมรับ จากองคกร

 

 

ปกครองสวนทองถิ่น อบต.บึงบา ใหเปนชุมชนนักปฎิบัติ (Communities of Practice ) ประจําองคืการ

บริหารสวนตําบลบึงบา และจะพัฒนาตอยอดงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการจัดการ

เรียนรวมกัน ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม ในองคการบริหารสวนตําบลบึงบา เพ่ือใหทุกคนได

พัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตของตนในศตวรรษที่ 21 ตอไป 

 กิจกรรมการจัดการความรูงานวิจัยและงานสรางสรรคดังกลาว จะรวบรวมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

เพ่ือเผยแพรตอไป 

 

ผลและอภิปรายผลการดําเนนิงาน 

ในการศึกษา เรื่อง รูปแบบการพัฒนานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการ

ความรูสูชุมชนของนักวิจัยชุมชนปฎิบัติการแบบมีสวนรวม กลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ผูวิจัยไดสรุป

ผลการวิจัยอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ผลการศึกษาพบวา การพัฒนารูปแบบนํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนน้ัน สมาชิกกลุมนักวิจัยชุมชนตองมีความรูความเขาใจ และความสําคัญฯเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ

เปนปจจัยหลัก มีสวนรวมและยอมรับของสมาชิกกลุม และจะต้ัองดําเนินการพัฒนาณุปแบบใหสอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐานโดยมีการตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัรฑในทุกขั้นตอน สวนดานศึกษาศักยภาพของนักวิจัย

ชุมชนกลุมนํ้าขาวกลองผสมสมุนไพรชุมชนบึงบา ในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม จากการวิเคราะหศักยภาพ

ของกลุมพบวามีความรวมมือในการดําเนินงาน มีความเสียสละ มีความมุงมั่น ต้ังใจในการพัฒนารูปแบบ

นํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ  

สิ่งที่ทําใหการศึกษางานวิจัยและงานสรางสรรคครั้งน้ี สามารถเดินทางจนพบกับความสําเร็จ 

ประกอบดวย  

ผูเขารวมโครงการ ในสวนของการเตรียมงานและเขารวมกิจกรรม :  

ในการจัดกิจกรรมครั้งน้ี มีความคาดหวังตอโครงการน้ีเพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมออกมาเปนรูปธรรม

และสมบูรณแบบที่สุด แตทั้งน้ีทั้งน้ันตองอาศัยความรวมมือจากกลุมสมาชิกนํ้าขาวกลองผสมสมุนไพรบานไทร

นอย ที่สนใจจะศึกษาเรียนรูและรวมตัวกันขึ้นอยางเปนทางการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกัน และความสามัคคีในกลุมที่ทํางานเปนทีม ในการเตรียมการ หากขาดสมาชิกบานไทรนอยกลุมน้ีแลว

กิจกรรมตางๆ ก็จะไมประสบความสาเร็จ อีกทั้งกิจกรรมน้ีถือเปนอีกกิจกรรมหลักของการจัดการความรู

งานวิจัยสรางสรรค เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558 (31 ธันวาคม 2558) รวมกัน 

และกิจกรรมดังกลาวยังพัฒนาทักษะของตนเองในศตวรรษที่ 21 อีกดวย เชนทักษะดานความรวมมือ การ

ทํางานเปนทีม และภาวการณเปนผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ชวยใหสมาชิกใน

กลุมกลาแสดงออกถึงความสามารถ ความคิดเห็นไปถึงทักษะการแกปญหาในระหวางจัดกิจกรรม การเตรียม



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ CoP 2 

 

  
 

ภาพประกอบ 6 ผศ.ดร.ณรงค โพธิ์พฤกษานันท คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิทยากร ออกแบบกิจกรรม เสนอแนะวิธีวิจัยชุมชน กลุมยอย ครั้งท่ี 1 ระหวาง 10-13 กันยายน 2558. 

 

(1) ศึกษารายละเอียดและวัตถุประสงคของการประชุมกลุมยอย (Focus Group) 

การเลือกรับประทานขาวกลองจึงนับวาเปนอีกทางเลือก สําหรับคนที่มีอาการนอนไมหลับในเบ้ืองตน 

ที่สามารถใชควบคูกับการรักษาแผนปจจุบัน ทั้งยังเปนการลดปญหาอาการขางเคียงอ่ืน ๆ ที่มักพบในการใชยา

นอนหลับ และยาคลายความวิตกกังวล เชน อาการมึนศีรษะ เมาคาง และติดยา เปนตน  

          นอกจากน้ี  การนําขาวกลองมาแชนํ้ากลายเปนขาวกลองงอก  ยังเปนการชวยเพ่ิมมูลคาของขาวทําให

ราคาขาวสูงขึ้นเปนประโยชนกับชาวนา และสามารถนําขาวกลองมาแปรรูปเปนอาหารอ่ืนๆ เชน คุกกี้ ขนมปง 

ขนมอบกรอบ แตสิ่งที่พึงระวังคือการเตรียมอาหารที่ตองใชความรอนสูงเปนเวลานานจะทําใหคุณประโยชน

ของขาวกลองลดลงดวย 

(3) กําหนดการประชุมกลุมยอย (Focus Group) 

 
 

ภาพประกอบ 7 ประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2558. ณ ชุมชนบึงบา จังหวัดปทุมธานี 

 

 กิจกรรมท่ี 4 : สรุปและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  

 เปนการสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาทั้งหมด ที่สมาชิกทุกทานในชุมชนรวมมือกันสรางกลุม 

“นํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร” ขึ้นมา รวมตัวกันอยางเปนทางการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีความ

สนใจเรื่องเดียวกัน ทํางานรวมกัน รวมอบรมเรียนรูงานวิจัยชุมชน รวมเสวนาดวยกัน จนประสบความสําเร็จ 

กลุม “วิสาหกิจชุมชนนํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร” บานไทรนอย หมู 1 ไดรับการรับรองและยอมรับ จากองคกร

 

 

ปกครองสวนทองถิ่น อบต.บึงบา ใหเปนชุมชนนักปฎิบัติ (Communities of Practice ) ประจําองคืการ

บริหารสวนตําบลบึงบา และจะพัฒนาตอยอดงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการจัดการ

เรียนรวมกัน ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม ในองคการบริหารสวนตําบลบึงบา เพ่ือใหทุกคนได

พัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตของตนในศตวรรษที่ 21 ตอไป 

 กิจกรรมการจัดการความรูงานวิจัยและงานสรางสรรคดังกลาว จะรวบรวมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

เพ่ือเผยแพรตอไป 

 

ผลและอภิปรายผลการดําเนนิงาน 

ในการศึกษา เรื่อง รูปแบบการพัฒนานํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการ

ความรูสูชุมชนของนักวิจัยชุมชนปฎิบัติการแบบมีสวนรวม กลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ผูวิจัยไดสรุป

ผลการวิจัยอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ผลการศึกษาพบวา การพัฒนารูปแบบนํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนน้ัน สมาชิกกลุมนักวิจัยชุมชนตองมีความรูความเขาใจ และความสําคัญฯเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ

เปนปจจัยหลัก มีสวนรวมและยอมรับของสมาชิกกลุม และจะต้ัองดําเนินการพัฒนาณุปแบบใหสอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐานโดยมีการตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัรฑในทุกขั้นตอน สวนดานศึกษาศักยภาพของนักวิจัย

ชุมชนกลุมนํ้าขาวกลองผสมสมุนไพรชุมชนบึงบา ในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม จากการวิเคราะหศักยภาพ

ของกลุมพบวามีความรวมมือในการดําเนินงาน มีความเสียสละ มีความมุงมั่น ต้ังใจในการพัฒนารูปแบบ

นํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ  

สิ่งที่ทําใหการศึกษางานวิจัยและงานสรางสรรคครั้งน้ี สามารถเดินทางจนพบกับความสําเร็จ 

ประกอบดวย  

ผูเขารวมโครงการ ในสวนของการเตรียมงานและเขารวมกิจกรรม :  

ในการจัดกิจกรรมครั้งน้ี มีความคาดหวังตอโครงการน้ีเพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมออกมาเปนรูปธรรม

และสมบูรณแบบที่สุด แตทั้งน้ีทั้งน้ันตองอาศัยความรวมมือจากกลุมสมาชิกนํ้าขาวกลองผสมสมุนไพรบานไทร

นอย ที่สนใจจะศึกษาเรียนรูและรวมตัวกันขึ้นอยางเปนทางการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกัน และความสามัคคีในกลุมที่ทํางานเปนทีม ในการเตรียมการ หากขาดสมาชิกบานไทรนอยกลุมน้ีแลว

กิจกรรมตางๆ ก็จะไมประสบความสาเร็จ อีกทั้งกิจกรรมน้ีถือเปนอีกกิจกรรมหลักของการจัดการความรู

งานวิจัยสรางสรรค เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558 (31 ธันวาคม 2558) รวมกัน 

และกิจกรรมดังกลาวยังพัฒนาทักษะของตนเองในศตวรรษที่ 21 อีกดวย เชนทักษะดานความรวมมือ การ

ทํางานเปนทีม และภาวการณเปนผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ชวยใหสมาชิกใน

กลุมกลาแสดงออกถึงความสามารถ ความคิดเห็นไปถึงทักษะการแกปญหาในระหวางจัดกิจกรรม การเตรียม



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์  

 

งาน และยังใหสมาชิกในกลุมบานไทรนอยสามารถจัดทํา      “นํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร” กิจกรรมโครงการ

ดังกลาวน้ีไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่คาดหวังไว ดังน้ันจึงนําไปสูคําวา “เศรษฐกิจชุมชนกาวไกล ถาคนไทย

ตระหนักถึงงานวิจัยและงานสรางสรรค”  

ผูเขารวมโครงการ :  

โครงการน้ีจะไมสามารถดําเนินการไปไดถาหากปราศจากผูบริหารองถิ่น สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน

ไทรนอย เจาหนาที่ศูนยวิจัย ธกส คณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และประชาชนทั่วไป ที่

ไดใหความไววางใจเขารวมกิจกรรมและเช่ือมั่นในศักยภาพของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนไทรนอย หมู 1 

ตําบลบึงบา ในการจัดกิจกรรมครั้งน้ี รวมไปถึงความต้ังใจของผูบริหารทองถิ่น ที่เขารวมกิจกรรมดังกลาวดวย  

อีกหน่ึงปจจัยที่เก้ือหนุนใหเกิดความสําเร็จน้ันก็คือการหมุนวงจร PDCA หลายรอบและเร็ว      จน

เจอปญหาและหาวิธีแกปญหาในชวงน้ันๆ หากตรวจสอบพบวาเกิดปญหาขึ้น จะมีการปรับปรุงการดําเนินการ

ใหเหมาะสม ทําใหย่ิงหมุนวงจร PDCA หลายรอบ จะพบเจอแนวทางในการปฏิบัติตางๆ ที่ดีขึ้น เน่ืองจาก

สามารถแกไขปญหาไดตรงเปาหมายและทันเวลาในการดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาว 

 

ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข  

1. ปญหาดานงบประมาณ เน่ืองจากกิจกรรมดังกลาวน้ีเปนกิจกรรมระยะ 2 ของ โครงการพัฒนา

นักวิจัยชุมชน กลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนนอย  ดังน้ันสมาชิกเครือขาย

นักวิจัยชุมชน จึงใชวิธีการระดมทุนจากสมาชิก หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ อบต. เกตรอําเภอและบุคคลทั่วไป  

2. ปญหาดานผูรวมโครงการ สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานไทรนอย หมู 1 และประชาชนผูเขารวม

กิจกรรมยังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและงานสรางสรรคนอย จึงเปนปญหาและอุปสรรคตอการเขา

รวมจัดกิจกรรมของกลุมเปาหมาย  

แนวทางการแกไข 

 1.ในการจัดกิจกรรมงานวิจัยและงานสรางสรรค ปญหาดานงบประมาณ สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน

ไทรนอย ไดจัดทําโครงการเสนอตอองคการบริหารสวนตําบลบึงบา (อบต.บึงบา) เพ่ือขอทุนสนับสนุนงานวิจัย

และสรางสรรค “นํ้าขาวกลองผสมสมุนไพร” เปนวิสาหกิจชุมชนบึงบาตอไป 

 2.สมาชิกกลุมฯ รวมมือกับศูนยวิจัย ธกส และศูนยวิจัยขาวปทุมธานี จัดอบรมและบริการวิชาการแก
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รวมอบรมโครงการวิจัยชุมชน ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคลพระนคร สามารถนํา

ความรูที่ไดรับการอบรมมาบูรณาการจัดการความรูงานวิจัยสรางสรรคตอไป 

 3. การบูรณาการการจัดการความรูควรใชเครื่องมือชนิดอ่ืน รวมทั้งขอบเขตของการดําเนินงานอยาง

ชัดเจนเพ่ือเปนแนวปฎิบัติที่ดี 
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นักวิจัยชุมชนตองมีความรูความเขาใจ และความสําคัญฯเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑเปนปจจัยหลัก มีสวน

รวมและยอมรับของสมาชิกกลุม และจะต้ัองดําเนินการพัฒนาณุปแบบใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานโดยมี
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และภาคตคะวันออกฯ ” ซึ่งสมาชิกกลุมผูปฎิบัติงาน ผูเขารวมกิจกรรมไดจัดทํางานวิจัยและงานสรางสรรค 
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นํ้าขาวกลองผสมสมุนไพรไดจัดกลุมสนทนาเวทีเสวนา (Dialogue) ตลอดจนไดรูจักการเสียสละและความ

สามัคคี เพื่อนําไปสูประโยชนสุขตอการเรียนรูตลอดชีวิตโดยรวม ของชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป  
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ CoP 2 
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บทสรุป  

ปจจุบันเกษตรกรสวนใหญไดทําการผลิตโดยพ่ึงพาสารเคมีทั้ง ปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช ฯลฯซึ่ง

สารเคมีเหลาน้ีมีผลตอสภาพดิน ทําใหดินแข็ง และเสื่อมสภาพ เกษตรกรจึงตองเพ่ิมปริมาณสารเคมีเพ่ือให

ไดผลผลิตที่เทาเดิม สงผลใหตนทุนการผลิตในภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น(พรรณพิมล ฉัตราคม, 2556) จากการ

สัมภาษณเกษตรกรกลุมเครือขายพบวา มีการใชปุยอินทรียคุณภาพสูงมาเปนทางเลือกหน่ึงในการแกปญหาน้ี 

ซึ่งสามารถนํามาลดการใชสารเคมี หรือใชทดแทนสารเคมีได ผูวิจัยจึงนํามาเปนตัวแปรตนในกระบวนการน้ี แต

ประสบปญหากับความเช่ือเดิมๆของเกษตรกรที่วา ปุยอินทรียใหผลชา หรือมีคุณภาพไมเทาปุยเคมี สงผลให

การปรับเปลี่ยนมาใชปุยอินทรียคุณภาพสูงจึงเปนไปไดยากซึ่งผูวิจัยสังเกตุจากเกษตรกรในพ้ืนที่ใกลมหาวิทยา

ลังเทคโนโลยีราชมงคลลานนา(ดอยสะเก็ด) จากปญหาดังกลาวขางตนจึงไดดําเนินโครงการวิจัยทดสอบปุย

อินทรียคุณภาพสูง เพ่ือเก็บรวบรวมองคความรู และนําไปถายทอดและสรางความเช่ือมั่นตอปุยอินทรีย

คุณภาพสูง การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบคุณภาพปุยอินทรียคุณภาพสูงของศูนยเรียนรูและถายทอด

การผลิตปุยอินทรีย และเปรียบเทียบตนทุนการผลิต ผลผลิต ระหวางปุยอินทรียคุณภาพสูงกับปุยเคมีที่เกษตร

ใชอยูในปจจุบัน โดยการทดสอบปุยกับการผลผลิตทางการเกษตรคือ ขาว ทดลองในพ้ืนที่ของเกษตรกรกลุม

ตัวอยางโดยใชแปลงทดลองจํานวน 3 พ้ืนที่ ใหแตละพ้ืนที่มีผลเปนซ้ํา  แลววิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน และ

ผลผลิตที่ได จากการศึกษาพบวาการใชปุยอินทรียคุณภาพสูงในนาขาวรวมกับปุยเคมีตามขั้นตอนและวิธีการ
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ของศูนยเรียนรูและถายทอดการผลิตปุยอินทรีย สามารถลดตนทุนการผลิตเรื่องปุย สารกําจัดศัตรูพืช และ

ใหผลผลิตเทียบเทากับการใชปุยเคมี  

 

คําสําคญั  ปุย ปุยอินทรีย ขาวทดสอบ 

 

Summary  

Now, the most farmer use chemical such as chemical fertilizer and pesticide etc. 

They have effects on soil and make it to harden and to deteriorate. Farmers increase dose 

of chemicals to get product. So that the costs increase. The good quality of organic fertilizer 

is another choice to solve the problem. It can reduce the using of pesticide or use to 

replace pesticide. The using high quality of organic fertilizer is difficult to change. Because of 

the farmers believe that organic fertilizer give slowly product or less quality than chemical 

fertilizer. Researchers proceed the research of high quality organic fertilizer project to 

accumulate knowledge, to transfer and to make the confident of using high quality of 

organic fertilizer. The objective of this research are to test the quality of high quality of 

organic fertilizer of leaning center and to compare costs of process product of high quality 

organic fertilizer and chemical fertilizer. Rice is sample for this research. The sample area are 

3 area of the sample farmers and each areas are replication and compare costs of process 

and product. It found that the using of high quality organic fertilizer with chemical fertilizer 

can reduce costs of process such as fertilizer and pesticide and give product as much as the 

using chemical fertilizer.  

Keyword  fertilizer Biofertilizer rice testing 

 

  

บทนํา 

องคความรูเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนใหประชาชนเกิดความเขมแข็ง  สนับสนุนใหประชาชน

สามารถนําความรูมาใชตอสูกับความยากจน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได ซึ่งผูวิจัยไดเล็งเห็นปญหาวา

สวนใหญไดทําการผลิตทางการเกษตรวิธีการโดยใชเคมีทั้ง ปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ ซึ่งสารเคมีเหลาน้ีมี

ผลตอสภาพดิน ทําใหดินแข็ง และเสื่อมสภาพ เกษตรกรจึงตองเพ่ิมปริมาณสารเคมีเพ่ือใหไดผลผลิตที่เทาเดิม 

สงผลใหตนทุนการผลิตในภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น ฉะน้ันปุยอินทรียคุณภาพสูงจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการ

แกปญหาน้ี ซึ่งสามารถนํามาลดปริมาณการใชสารเคมี หรือใชทดแทนสารเคมีได แตดวยความเช่ือเดิมๆของ

เกษตรกรที่วา ปุยอินทรียใหผลชา หรือมีคุณภาพไมเทาปุยเคมี ทําใหยากตอการเปลี่ยนทัศนคติใหเปลี่ยนมาใช

ปุยอินทรีย ผูวิจัยจึงไดดําเนินโครงการวิจัยเรื่องการทดสอบปุยอินทรียคุณภาพสูง เพ่ือเก็บรวบรวมองคความรู 

และนําไปถายทอดสรางความเช่ือมั่นตอปุยอินทรียคุณภาพสูงตอไป ซึ่งในการวิจัยน้ีมุงศึกษาผลจากการใช

ปุยอิทรียคุณภาพสูงของศูนยเรียนรูและถายทอดการผลิตปุยอินทรีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เพ่ือใหเกิดความเช่ือมั่นในตัวปุยอินทรียของศูนยเรียนรูฯและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการผลิตจาก

การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว มาเปนการลดตนทุนดวยปุยอินทรียของศูนยเรียนรูฯ โดยศึกษาผานแนวคิด

เกี่ยวกับปุยและการใชปุย ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินไดใหความหมายวาปุยคือ วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเปนองคประกอบ 

หรือสิ่งมีชีวิตที่กอใหเกิดธาตุอาหารพืช เมื่อใสลงไปในดินแลวจะปลดปลอย หรือสังเคราะหธาตุอาหารที่จําเปน

ใหแกพืชการเพาะปลูกพืชในดินที่มีความอุดมสมบูรณสูงจึงตองการธาตุอาหารพืชเพ่ิมเติมจากปุยนอยกวาดินที่

มีความอุดมสมบูรณตํ่า โดยทั่วไปปุยแบงออกเปน 4 ประเภทคือ ปุยเคมี, ปุยอินทรีย, ปุยชีวภาพ และปุย

อินทรียชีวภาพ ปุยอินทรียก็เปนทางเลือกหน่ึงสําหรับการใหธาตุอาหารพืช แตไมเปนที่นิยมนักเพราะเกิดจาก

ความสับสนเก่ียวกับการปุย จึงไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรมาศึกษาในแงการเพ่ิมผลผลิตพืช 

คุณภาพของพืช และในแงการกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันและในความเช่ือเดิม

ที่วาการผลิตพืชน้ันโดยอาศัยปุยอินทรียเพียงอยางเดียวจะเปนผลดี ทั้งๆที่ไมไดทําการผลิตในระบบเกษตร

อินทรีย ทําใหตองใชปุยอินทรียเปนจํานวนมากจึงจะไดผลผลิตสูงเทากับการใชปุยเคมี สงผลใหเกษตรกรได

กําไรจากการผลิตพืชตํ่าลง และสรางความเขาใจใหมแทนความเขาใจเดิมเรื่องการใชปุยอินทรียน้ันดีกวา

ปุยเคมี และควรหลีกเลียงการใชปุยเคมีน้ัน แทจริงแลวปุยอินทรียทั่วไปสามารถเพ่ิมผลผลิตพืชตอหนวย

นํ้าหนักของปุยไดนอยกวาปุยเคมีมาก ถาจะใชปุยอินทรียให ผลผลิตเทากับปุยเคมีจะตองใชปุยอินทรียเปน

จํานวน 8-70 เทาของปุยเคมี (ขึ้นอยูกับชนิดปุยอินทรีย) เน่ืองจากปุยอินทรียใหผลผลิตพืชไดนอยกวาปุยเคมี

เมื่อใชในปริมาณเทากัน แตปุยอินทรียเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการปรับปรุงสมบัติ ทางกายภาพของดิน และเปน

อาหารของจุลินทรียซึ่งบางชนิดมีประโยชนตอพืช จึงจําเปนตองรักษา ระดับอินทรียวัตถุในดินในอยูในระดับที่

ไมตํ่าจนเกินไป(คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรม

ราชูปถัมภ, 2554) ดังน้ันจึงควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีจึงจะไดผลผลิตที่สูงในตนทุนตํ่า เมื่อไดทราบถึง

แนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรแลวจึงนําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมมาอธิบายถึงการ
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ของศูนยเรียนรูและถายทอดการผลิตปุยอินทรีย สามารถลดตนทุนการผลิตเรื่องปุย สารกําจัดศัตรูพืช และ

ใหผลผลิตเทียบเทากับการใชปุยเคมี  

 

คําสําคญั  ปุย ปุยอินทรีย ขาวทดสอบ 

 

Summary  

Now, the most farmer use chemical such as chemical fertilizer and pesticide etc. 

They have effects on soil and make it to harden and to deteriorate. Farmers increase dose 

of chemicals to get product. So that the costs increase. The good quality of organic fertilizer 

is another choice to solve the problem. It can reduce the using of pesticide or use to 

replace pesticide. The using high quality of organic fertilizer is difficult to change. Because of 

the farmers believe that organic fertilizer give slowly product or less quality than chemical 

fertilizer. Researchers proceed the research of high quality organic fertilizer project to 

accumulate knowledge, to transfer and to make the confident of using high quality of 

organic fertilizer. The objective of this research are to test the quality of high quality of 

organic fertilizer of leaning center and to compare costs of process product of high quality 

organic fertilizer and chemical fertilizer. Rice is sample for this research. The sample area are 

3 area of the sample farmers and each areas are replication and compare costs of process 

and product. It found that the using of high quality organic fertilizer with chemical fertilizer 

can reduce costs of process such as fertilizer and pesticide and give product as much as the 

using chemical fertilizer.  

Keyword  fertilizer Biofertilizer rice testing 

 

  

บทนํา 

องคความรูเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนใหประชาชนเกิดความเขมแข็ง  สนับสนุนใหประชาชน

สามารถนําความรูมาใชตอสูกับความยากจน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได ซึ่งผูวิจัยไดเล็งเห็นปญหาวา

สวนใหญไดทําการผลิตทางการเกษตรวิธีการโดยใชเคมีทั้ง ปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ ซึ่งสารเคมีเหลาน้ีมี

ผลตอสภาพดิน ทําใหดินแข็ง และเสื่อมสภาพ เกษตรกรจึงตองเพ่ิมปริมาณสารเคมีเพ่ือใหไดผลผลิตที่เทาเดิม 

สงผลใหตนทุนการผลิตในภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น ฉะน้ันปุยอินทรียคุณภาพสูงจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการ

แกปญหาน้ี ซึ่งสามารถนํามาลดปริมาณการใชสารเคมี หรือใชทดแทนสารเคมีได แตดวยความเช่ือเดิมๆของ

เกษตรกรที่วา ปุยอินทรียใหผลชา หรือมีคุณภาพไมเทาปุยเคมี ทําใหยากตอการเปลี่ยนทัศนคติใหเปลี่ยนมาใช

ปุยอินทรีย ผูวิจัยจึงไดดําเนินโครงการวิจัยเรื่องการทดสอบปุยอินทรียคุณภาพสูง เพ่ือเก็บรวบรวมองคความรู 

และนําไปถายทอดสรางความเช่ือมั่นตอปุยอินทรียคุณภาพสูงตอไป ซึ่งในการวิจัยน้ีมุงศึกษาผลจากการใช

ปุยอิทรียคุณภาพสูงของศูนยเรียนรูและถายทอดการผลิตปุยอินทรีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เพ่ือใหเกิดความเช่ือมั่นในตัวปุยอินทรียของศูนยเรียนรูฯและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการผลิตจาก

การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว มาเปนการลดตนทุนดวยปุยอินทรียของศูนยเรียนรูฯ โดยศึกษาผานแนวคิด

เกี่ยวกับปุยและการใชปุย ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินไดใหความหมายวาปุยคือ วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเปนองคประกอบ 

หรือสิ่งมีชีวิตที่กอใหเกิดธาตุอาหารพืช เมื่อใสลงไปในดินแลวจะปลดปลอย หรือสังเคราะหธาตุอาหารที่จําเปน

ใหแกพืชการเพาะปลูกพืชในดินที่มีความอุดมสมบูรณสูงจึงตองการธาตุอาหารพืชเพ่ิมเติมจากปุยนอยกวาดินที่

มีความอุดมสมบูรณตํ่า โดยทั่วไปปุยแบงออกเปน 4 ประเภทคือ ปุยเคมี, ปุยอินทรีย, ปุยชีวภาพ และปุย

อินทรียชีวภาพ ปุยอินทรียก็เปนทางเลือกหน่ึงสําหรับการใหธาตุอาหารพืช แตไมเปนที่นิยมนักเพราะเกิดจาก

ความสับสนเก่ียวกับการปุย จึงไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรมาศึกษาในแงการเพ่ิมผลผลิตพืช 

คุณภาพของพืช และในแงการกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันและในความเช่ือเดิม

ที่วาการผลิตพืชน้ันโดยอาศัยปุยอินทรียเพียงอยางเดียวจะเปนผลดี ทั้งๆที่ไมไดทําการผลิตในระบบเกษตร

อินทรีย ทําใหตองใชปุยอินทรียเปนจํานวนมากจึงจะไดผลผลิตสูงเทากับการใชปุยเคมี สงผลใหเกษตรกรได

กําไรจากการผลิตพืชตํ่าลง และสรางความเขาใจใหมแทนความเขาใจเดิมเรื่องการใชปุยอินทรียน้ันดีกวา

ปุยเคมี และควรหลีกเลียงการใชปุยเคมีน้ัน แทจริงแลวปุยอินทรียทั่วไปสามารถเพ่ิมผลผลิตพืชตอหนวย

นํ้าหนักของปุยไดนอยกวาปุยเคมีมาก ถาจะใชปุยอินทรียให ผลผลิตเทากับปุยเคมีจะตองใชปุยอินทรียเปน

จํานวน 8-70 เทาของปุยเคมี (ขึ้นอยูกับชนิดปุยอินทรีย) เน่ืองจากปุยอินทรียใหผลผลิตพืชไดนอยกวาปุยเคมี

เมื่อใชในปริมาณเทากัน แตปุยอินทรียเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการปรับปรุงสมบัติ ทางกายภาพของดิน และเปน

อาหารของจุลินทรียซึ่งบางชนิดมีประโยชนตอพืช จึงจําเปนตองรักษา ระดับอินทรียวัตถุในดินในอยูในระดับที่

ไมตํ่าจนเกินไป(คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรม

ราชูปถัมภ, 2554) ดังน้ันจึงควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีจึงจะไดผลผลิตที่สูงในตนทุนตํ่า เมื่อไดทราบถึง

แนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรแลวจึงนําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมมาอธิบายถึงการ
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ปรับปลี่ยนพฤติกรรมการใชปุยจากเดิมใชปุยอยางใดอยางหน่ึง มาเปนการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือจะ

ไดผลผลิตที่สูงและตนทุนตํ่า 
 

วิธีการดําเนนิงาน  

วิจัยโดยการทดสอบปุยกับการผลผลิตทางการเกษตรโดยมีตัวแปรตนคือปุย2ชนิดไดแก 1. ปุยอินทรีย

คุณภาพสูงของศูนยเรียนรูฯ  2. ปุยที่เกษตรกรใชอยูในปจจุบัน และมีตัวแปรตามคือ ขาว ทําการทดลองใน

พ้ืนที่ของเกษตรกรกลุมตัวอยางโดยใชแปลงทดลองจํานวน 3 พ้ืนที่ แลวบันทึกขอมูล วิเคราะหเปรียบเทียบ

ตนทุน ผลผลิตที่ได และสรุปผลการวิจัย ซึ่งมีกระบวนการดําเนินงานดังFlow chartตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กระบวนการวิจัยโครงการวิจัยทดสอบปุยอินทรียคุณภาพสูง เริ่มตนจากการคนหาเกษตรกรกลุมตัวอยางโดย 

ลงไปสํารวจเกษตรกรพ้ืนที่อําเภอดอยสะเก็ด ที่สมัครใจทดลองใชปุยอินทรียคุณภาพสูงตามสูตรของศูนย

เรียนรูและถายทอดการผลิตปุยอินทรีย ไดแก หมูบานปาไมแดง ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม เมื่อได

เกษตรกรกลุมตัวอยางแลวจึงศึกษาขอมูลการผลิต ดังน้ี 1.ขอมูลการผลิตตามแบบวิธีการของเกษตรกร ไดแก 

ขอมูลปริมาณและวิธีการการใชปุย ขอมูลการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขอมูลการใชสารอ่ืนฯเพ่ิมเติม เชน ฮอ

โมนพืช เปนตน และ2.ตนทุนการผลิต ไดแก ราคาปุยที่ใชตอฤดูการเพาะปลูก ราคาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

ค้นหาเกษตรกลุม่ตวัอยา่ง 

ศกึษาข้อมลูการผลติ 
- การใช้ปุ๋ ยเคมี/สารกําจดัศตัรูพืช 

- ต้นทนุการผลิต 

ทดสอบปุ๋ ยในแปลง

 

วิเคราะห์ผลการทดลอง 

ตดิตามผลและเก็บข้อมลู 

สรุป 

ราคาสารอ่ืนๆเพ่ิมเติม ขั้นตอไปนําปุยอิทรียคุณภาพสูงไปทดสอบกับแปลงของเกษตรกรกลุมตัวอยางโดยมีตัว

แปรตนคือปุย 2 ชนิดไดแก 1. ปุยอินทรียคุณภาพสูงของศูนยเรียนรูฯ  2. ปุยที่เกษตรกรใชอยูในปจจุบัน และ

มีตัวแปรตามคือ ขาว ทําการทดลองในพ้ืนที่ของเกษตรกรกลุมตัวอยางโดยใชแปลงทดลองจํานวน 3 พ้ืนที่ให

แตละพ้ืนที่มีผลเปนซ้ํา ทําการติดตามผลบันทึกขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง การสังเกต แลวนํา

ขอมูลที่ไดไปวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูลการผลิตตามแบบวิธีการของเกษตรกร กับขอมูลการใชปุย

ตามสูตรของศูนยเรียนรูฯ และสรุปผล 

 

ผลการดําเนนิงาน  

ผลการดําเนินงานโครงการวิจัยทดสอบปุยอินทรียคุณภาพสูงพบวา 

1. ผลจากการนําปุยอินทรียมาใชในนาขาวตามขั้นตอนและวิธีการของศูนยเรียนรูและถายทอดการ

ผลิตปุยอินทรียน้ัน สามารถเพ่ิมผลผลิตเทียบไดกับการใชปุยเคมี คือไดปริมาณขาวเหนียว กข.6 เฉลี่ย 90 ถัง

ตอไร หรือ 900 กิโลกรัมตอไร ซึ่งแตเดิมไดผลผลิตปริมาณขาวเหนียว กข.6 เฉลี่ย 60 ถังตอไร หรือ 600 

กิโลกรัมตอไร 

2. ตนทุนการผลิต/ไร 

แตเดิมเกษตรกรมีวิธีการใชปุยในนาขาวดังน้ี  กลาวคือใชปุยเคมี 16-20-0 รองพ้ืนชวงไถเทือก 50 กก./

ไร ตอมาใชปุยเคมี 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร และใชปุยเคมี 16-20-0 อีกครั้ง อัตรา 25 กก./ไร ซึ่งในการทํา

เกษตรแบบพ่ึงพาเคมีน้ันไดใชสารกําจัดศัตรูพืชรวมดวย เมื่อปรับเปลี่ยนมาทดลองทําเกษตรในรูปแบบของศูนย

เรียนรูฯที่ใชเพียงปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมกับปุยเคที กลาวคือใชปุยอินทรียคุณภาพสูงรองพ้ืนชวงไถเทือก 50 

กก./ไร เมื่อขาวแตกกอใชปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร และใสอีกครั้งชวงขาวต้ังทองอีก 25 กก./ไร โดยไม

ใชสารกําจัดศัตรูพืช ฉะน้ันการใชปุยอินทรียคุณภาพสูงสามารถลดตนทุนการผลิตได ดังตารางตอไปน้ี 

ตนทุนการผลิตของเกษตร ตนทุนการผลิตตามแบบศูนยเรียนรูฯ 

ปุยเคมี 2 สูตร ไดแก 

ปุยเคมี 16-20-0   75 กก./ไร 

ปุยเคมี 46-0-0     25 กก./ไร 

ปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 50 กก./ไร 

ปุยเคมี 16-20-0   50 กก./ไร 

 

สารกําจัดศัตรูพืช  

รวมตนทุน 1,800 บาท/ไร รวมตนทุน 1000 บาท/ไร 
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ปรับปลี่ยนพฤติกรรมการใชปุยจากเดิมใชปุยอยางใดอยางหน่ึง มาเปนการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือจะ

ไดผลผลิตที่สูงและตนทุนตํ่า 
 

วิธีการดําเนนิงาน  

วิจัยโดยการทดสอบปุยกับการผลผลิตทางการเกษตรโดยมีตัวแปรตนคือปุย2ชนิดไดแก 1. ปุยอินทรีย

คุณภาพสูงของศูนยเรียนรูฯ  2. ปุยที่เกษตรกรใชอยูในปจจุบัน และมีตัวแปรตามคือ ขาว ทําการทดลองใน

พ้ืนที่ของเกษตรกรกลุมตัวอยางโดยใชแปลงทดลองจํานวน 3 พ้ืนที่ แลวบันทึกขอมูล วิเคราะหเปรียบเทียบ

ตนทุน ผลผลิตที่ได และสรุปผลการวิจัย ซึ่งมีกระบวนการดําเนินงานดังFlow chartตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กระบวนการวิจัยโครงการวิจัยทดสอบปุยอินทรียคุณภาพสูง เริ่มตนจากการคนหาเกษตรกรกลุมตัวอยางโดย 

ลงไปสํารวจเกษตรกรพ้ืนที่อําเภอดอยสะเก็ด ที่สมัครใจทดลองใชปุยอินทรียคุณภาพสูงตามสูตรของศูนย

เรียนรูและถายทอดการผลิตปุยอินทรีย ไดแก หมูบานปาไมแดง ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม เมื่อได

เกษตรกรกลุมตัวอยางแลวจึงศึกษาขอมูลการผลิต ดังน้ี 1.ขอมูลการผลิตตามแบบวิธีการของเกษตรกร ไดแก 

ขอมูลปริมาณและวิธีการการใชปุย ขอมูลการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขอมูลการใชสารอ่ืนฯเพ่ิมเติม เชน ฮอ

โมนพืช เปนตน และ2.ตนทุนการผลิต ไดแก ราคาปุยที่ใชตอฤดูการเพาะปลูก ราคาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

ค้นหาเกษตรกลุม่ตวัอยา่ง 

ศกึษาข้อมลูการผลติ 
- การใช้ปุ๋ ยเคมี/สารกําจดัศตัรูพืช 

- ต้นทนุการผลิต 

ทดสอบปุ๋ ยในแปลง

 

วิเคราะห์ผลการทดลอง 

ตดิตามผลและเก็บข้อมลู 

สรุป 

ราคาสารอ่ืนๆเพ่ิมเติม ขั้นตอไปนําปุยอิทรียคุณภาพสูงไปทดสอบกับแปลงของเกษตรกรกลุมตัวอยางโดยมีตัว

แปรตนคือปุย 2 ชนิดไดแก 1. ปุยอินทรียคุณภาพสูงของศูนยเรียนรูฯ  2. ปุยที่เกษตรกรใชอยูในปจจุบัน และ

มีตัวแปรตามคือ ขาว ทําการทดลองในพ้ืนที่ของเกษตรกรกลุมตัวอยางโดยใชแปลงทดลองจํานวน 3 พ้ืนที่ให

แตละพ้ืนที่มีผลเปนซ้ํา ทําการติดตามผลบันทึกขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง การสังเกต แลวนํา

ขอมูลที่ไดไปวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูลการผลิตตามแบบวิธีการของเกษตรกร กับขอมูลการใชปุย

ตามสูตรของศูนยเรียนรูฯ และสรุปผล 

 

ผลการดําเนนิงาน  

ผลการดําเนินงานโครงการวิจัยทดสอบปุยอินทรียคุณภาพสูงพบวา 

1. ผลจากการนําปุยอินทรียมาใชในนาขาวตามขั้นตอนและวิธีการของศูนยเรียนรูและถายทอดการ

ผลิตปุยอินทรียน้ัน สามารถเพ่ิมผลผลิตเทียบไดกับการใชปุยเคมี คือไดปริมาณขาวเหนียว กข.6 เฉลี่ย 90 ถัง

ตอไร หรือ 900 กิโลกรัมตอไร ซึ่งแตเดิมไดผลผลิตปริมาณขาวเหนียว กข.6 เฉลี่ย 60 ถังตอไร หรือ 600 

กิโลกรัมตอไร 

2. ตนทุนการผลิต/ไร 

แตเดิมเกษตรกรมีวิธีการใชปุยในนาขาวดังน้ี  กลาวคือใชปุยเคมี 16-20-0 รองพ้ืนชวงไถเทือก 50 กก./

ไร ตอมาใชปุยเคมี 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร และใชปุยเคมี 16-20-0 อีกครั้ง อัตรา 25 กก./ไร ซึ่งในการทํา

เกษตรแบบพ่ึงพาเคมีน้ันไดใชสารกําจัดศัตรูพืชรวมดวย เมื่อปรับเปลี่ยนมาทดลองทําเกษตรในรูปแบบของศูนย

เรียนรูฯที่ใชเพียงปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมกับปุยเคที กลาวคือใชปุยอินทรียคุณภาพสูงรองพ้ืนชวงไถเทือก 50 

กก./ไร เมื่อขาวแตกกอใชปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร และใสอีกครั้งชวงขาวต้ังทองอีก 25 กก./ไร โดยไม

ใชสารกําจัดศัตรูพืช ฉะน้ันการใชปุยอินทรียคุณภาพสูงสามารถลดตนทุนการผลิตได ดังตารางตอไปน้ี 

ตนทุนการผลิตของเกษตร ตนทุนการผลิตตามแบบศูนยเรียนรูฯ 

ปุยเคมี 2 สูตร ไดแก 

ปุยเคมี 16-20-0   75 กก./ไร 

ปุยเคมี 46-0-0     25 กก./ไร 

ปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 50 กก./ไร 

ปุยเคมี 16-20-0   50 กก./ไร 

 

สารกําจัดศัตรูพืช  

รวมตนทุน 1,800 บาท/ไร รวมตนทุน 1000 บาท/ไร 
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อภิปรายผล  

เน่ืองดวยผลกระทบจาการทําเกษตรโดยพ่ึงสารเคมีเพียงอยางเดียวสงผลเสียตอดิน ทําใหดินเสื่อมและ

มีตนทุนที่สูง ปุยอินทรียจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่จะนํามาชวยลดตนทุน และฟนฟูสภาพดินใหกลับมาสมบูรณ

ดังน้ันจึงควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีจึงจะไดผลผลิตที่สูงในตนทุนตํ่า และปุยอินทรียคุณภาพสูงของศูนย

เรียนรูและถายทอดการผลิตปุยอินทรียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เมื่อนํามาใชตามขั้นตอนและ

วิธีการของศูนยเรียนรูฯแลว สามารถลดตนทุนการผลิตเรื่องปุย สารกําจัดศัตรูพืช และใหผลผลิตเทียบไดกับ

การใชปุยเคมี เปนผลให เกษตรกรในเครือขายมีความเช่ือมั่นในปุยอินทรียคุณภาพสูงของศูนยฯ และ

ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตแบบพ่ึงพาสารเคมีเพียงอยางเดียว มาเปนการผลิตแบบผสมผสานปุยอินทรียฯเคมี 

การศึกษาน้ีสามารถลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร และพัฒนาองคความรูเรื่องปุยอินทรียคุณภาพสูงเพ่ือ

ถายทอดองคความรูสูชุมชน 

 

ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยน้ีเปนงานวิจัยระยะสั้นแบบตัดขวาง ซึ่งพบวา การใชปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมกับปุยเคมี

สามารถลดตนทุนการผลิตและใหผลผลิตที่สูงขึ้น  ทั้งน้ี ผลการวิจัยในครั้งน้ีไมไดศึกษาผลกระทบที่มีตอดินใน

ระยะยาว ดังน้ัน การศึกษาในครั้งตอไปจึงควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของดินระหวางดินที่ใชปุยเคมีเพียง

อยางเดียว กับดินที่ใชปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมกับปุยเคมีวามีผลตอสภาพดินในระยะยาวอยางไร และควร

ศึกษาการใชปุยอินทรียชนิดน้ี รวมกับปุยชนิดอ่ืนๆวาใหผลเปนอยางไร 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (Project of 

Hands-on Research and Development) ประเภททุน R2S ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานวิจัย 

และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา เขาสุเมรุ และคณุพิศาล หลาใจทีใ่หคาํปรึกษาดานการวิจัย

และใหคําแนะนําในการจัดทําบทความในครั้งน้ี 

 

  

บรรณานุกรม  

กรมพัฒนาที่ดิน. “ปุยอินทรยีคุณภาพสูง” [ระบบออนไลน] แหลงที่มา 

http://r07.ldd.go.th/nan01/amazing/puy/main-puy.html (15 สิงหาคม 2556) 

คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ. ความ

สับสนเกี่ยวกับปุย ความจริง และการเลือกใชปุยที่ถูกตอง, 2554 

พรรณพิมล ฉัตราคม. “ความตองการใชปุยในการเกษตรของประเทศไทย” [ระบบออนไลน] แหลงที่มา 
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อภิปรายผล  

เน่ืองดวยผลกระทบจาการทําเกษตรโดยพ่ึงสารเคมีเพียงอยางเดียวสงผลเสียตอดิน ทําใหดินเสื่อมและ

มีตนทุนที่สูง ปุยอินทรียจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่จะนํามาชวยลดตนทุน และฟนฟูสภาพดินใหกลับมาสมบูรณ

ดังน้ันจึงควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีจึงจะไดผลผลิตที่สูงในตนทุนตํ่า และปุยอินทรียคุณภาพสูงของศูนย

เรียนรูและถายทอดการผลิตปุยอินทรียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เมื่อนํามาใชตามขั้นตอนและ

วิธีการของศูนยเรียนรูฯแลว สามารถลดตนทุนการผลิตเรื่องปุย สารกําจัดศัตรูพืช และใหผลผลิตเทียบไดกับ

การใชปุยเคมี เปนผลให เกษตรกรในเครือขายมีความเช่ือมั่นในปุยอินทรียคุณภาพสูงของศูนยฯ และ

ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตแบบพ่ึงพาสารเคมีเพียงอยางเดียว มาเปนการผลิตแบบผสมผสานปุยอินทรียฯเคมี 

การศึกษาน้ีสามารถลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร และพัฒนาองคความรูเรื่องปุยอินทรียคุณภาพสูงเพ่ือ

ถายทอดองคความรูสูชุมชน 

 

ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยน้ีเปนงานวิจัยระยะสั้นแบบตัดขวาง ซึ่งพบวา การใชปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมกับปุยเคมี

สามารถลดตนทุนการผลิตและใหผลผลิตที่สูงขึ้น  ทั้งน้ี ผลการวิจัยในครั้งน้ีไมไดศึกษาผลกระทบที่มีตอดินใน

ระยะยาว ดังน้ัน การศึกษาในครั้งตอไปจึงควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของดินระหวางดินที่ใชปุยเคมีเพียง

อยางเดียว กับดินที่ใชปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมกับปุยเคมีวามีผลตอสภาพดินในระยะยาวอยางไร และควร

ศึกษาการใชปุยอินทรียชนิดน้ี รวมกับปุยชนิดอ่ืนๆวาใหผลเปนอยางไร 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (Project of 

Hands-on Research and Development) ประเภททุน R2S ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานวิจัย 

และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา เขาสุเมรุ และคณุพิศาล หลาใจทีใ่หคาํปรึกษาดานการวิจัย

และใหคําแนะนําในการจัดทําบทความในครั้งน้ี 

 

  

บรรณานุกรม  

กรมพัฒนาที่ดิน. “ปุยอินทรยีคุณภาพสูง” [ระบบออนไลน] แหลงที่มา 

http://r07.ldd.go.th/nan01/amazing/puy/main-puy.html (15 สิงหาคม 2556) 

คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ. ความ

สับสนเกี่ยวกับปุย ความจริง และการเลือกใชปุยที่ถูกตอง, 2554 

พรรณพิมล ฉัตราคม. “ความตองการใชปุยในการเกษตรของประเทศไทย” [ระบบออนไลน] แหลงที่มา 

http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=684&filename=index (15 สิงหาคม 2556) 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

234



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
235

CoP 4
การบริการวิชาการ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

236

CoP 3 การบริการวิชาการ 

การจัดการน้าํเสียโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

Wastewater management by the community participation 

 

ขนิษฐา เจรญิลาภ1  

ปทุมทิพย ปราบพาล2 
1คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ khanittha.c@rmutk.ac.th 
2คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ pathumthip.t@rmutk.ac.th 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

 การจัดการนํ้าเสียโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการอนุรักษแหลงนํ้า 

ดําเนินการโดย ใหขอมูล ขาวสาร ประชาสัมพันธ โครงการใหกับครู นักเรียนโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลย

นุสรณ)  และชุมชนที่อาศัยรอบโรงเรียน รับฟงความคิดเห็นของชุมชน รวมทั้งถายทอดความรูใหครู และ

นักเรียนโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) ผลจากการถายทอดความรู พบวาครูและนักเรียน สามารถสราง

ระบบบําบัดนํ้าเสียอยางงายดวยระบบธรรมชาติชวยธรรมชาติ และสามารถติดตามตรวจสอบและวิเคราะห

คุณภาพนํ้าอยางงายได นอกจากน้ีครู และนักเรียนโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) รวมกับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดแบงปนและถายทอดความรูดังกลาว ใหชุมชน ครู และนักเรียนใน

โรงเรียนเครือขายอีกสิบโรงเรียน และนําไปสูศูนยการเรียนรูดานการบําบัดนํ้าเสียอยางงายดวยระบบธรรมชาติ

ชวยธรรมชาติ โดยแบงเปนศูนยการเรียนรูที่บานและที่โรงเรียน โดยทั้งสองศูนยดําเนินการบําบัดนํ้าเสียแบบ

ธรรมชาติ รวมทั้งนํานํ้าที่บําบัดกลับมาใชประโยชนเปนนํ้ารดตนไมในบานและโรงเรียน 

 

คําสําคัญ การมีสวนรวม การอนุรักษแหลงนํ้า ระบบบึงประดิษฐ 

 

Summary 

The project objective was to study the participation the approach between 

community and school to conversation of water resource. Project carried out by provide 

information to the communities living around the school and got opinions from the 

community. Trained the teachers and the students about water quality analysis and 

wastewater treatment by the constructed wetland. The population samples consisted of 

teachers and students from Bangkhae-nsw school, community representatives and school 

networks. The students and the communities realized that participation in the conservation 

of water resources can prevent the water pollution. After the training, the teachers and 

students could analyze the water quality and created their own wastewater treatment 

system. In addition, they collaborated with the students from Rajamangala University of 

Technology Krungthep. to share and transfer knowledge to the community, teachers and 

students in the school network. Now this school is a learning center for the conservation of 

water resources and sufficient economy. It also extends into the community. The people in 

the community have participate in the conservation of their water resources. Some people 

have a small constructed wetland in the backyard and watering the plants by using the 

recycle wastewater. 

 

Keyword participation, conversation of water resource, constructed wetland. 

 

บทนํา 

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเก่ียวของกับนํ้ามาโดยตลอดมาต้ังแตอดีต ไดใชประโยชนจากแหลงนํ้า

มากมาย ทั้งการอุปโภคบริโภค การเปนที่รองรับหรือระบายนํ้าฝนและนํ้าเสีย เปนแหลงผลิตอาหารจากพืช

และสัตวนํ้า เปนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม ตลอดจนเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ ที่สืบทอด

วัฒนธรรมและประเพณี เสริมสรางภูมิทัศนใหกับชุมชน ปจจุบันสถานการณของแมนํ้า ลําคลอง และแหลงนํ้า

ตางๆ ทั่วประเทศกําลังเผชิญกับปญหาความเสื่อมโทรม โดยมีแหลงนํ้าที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมรอยละ 18 แหลง

นํ้าที่มีคุณภาพพอใชรอยละ 48  และแหลงนํ้าที่มีคุณภาพดีรอยละ 34 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, 2556) ความเสื่อมโทรมของคุณภาพนํ้า โดยเฉพาะคลองตาง ๆ ในเขตชุมชนหนาแนนในเขต

กรุงเทพมหานคร ทําใหไมสามารถนํานํ้ามาใชประโยชนเพ่ือการอุปโภคและบริโภคได สูญเสียทัศนียภาพ ของ

ริมฝงลํานํ้า ทั้งน้ีเพราะประชาชนโดยทั่วไปยังขาดความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรนํ้า ตลอดจนไม

ทราบถึงผลเสียที่เกิดจากการทําลายทรัพยากรนํ้า ทําใหไมตระหนักถึงความจําเปนในการอนุรักษทรัพยากรนํ้า 

นําไปสูการใชทรัพยากรนํ้าอยางขาดความรอบคอบและความรับผิดชอบ 

ในการดําเนินการแกไขปญหานํ้าเสียในแหลงนํ้า จะตองประกอบดวยปจจัยที่จะสงผลใหเปาหมายไปสู

ความสําเร็จ ไดแก การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน ความรู ความเขาใจ ตลอดจนวิธีการ/เทคโนโลยี

การจัดการนํ้าเสียที่เหมาะสมกับชุมชน ดังน้ัน เพ่ือเปนการเพ่ิมขีดความสามารถและองคความรูใหแกครู 

เยาวชน และชุมชน ในการจัดการนํ้าเสีย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

จึงไดจัดทําโครงการถายทอดความรูดานการจัดการนํ้าเสียสําหรับชุมชนขนาดเล็กในโรงเรียน เพ่ือพัฒนา
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การจัดการน้าํเสียโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

Wastewater management by the community participation 

 

ขนิษฐา เจรญิลาภ1  

ปทุมทิพย ปราบพาล2 
1คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ khanittha.c@rmutk.ac.th 
2คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ pathumthip.t@rmutk.ac.th 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

 การจัดการนํ้าเสียโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการอนุรักษแหลงนํ้า 

ดําเนินการโดย ใหขอมูล ขาวสาร ประชาสัมพันธ โครงการใหกับครู นักเรียนโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลย

นุสรณ)  และชุมชนที่อาศัยรอบโรงเรียน รับฟงความคิดเห็นของชุมชน รวมทั้งถายทอดความรูใหครู และ

นักเรียนโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) ผลจากการถายทอดความรู พบวาครูและนักเรียน สามารถสราง

ระบบบําบัดนํ้าเสียอยางงายดวยระบบธรรมชาติชวยธรรมชาติ และสามารถติดตามตรวจสอบและวิเคราะห

คุณภาพนํ้าอยางงายได นอกจากน้ีครู และนักเรียนโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) รวมกับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดแบงปนและถายทอดความรูดังกลาว ใหชุมชน ครู และนักเรียนใน

โรงเรียนเครือขายอีกสิบโรงเรียน และนําไปสูศูนยการเรียนรูดานการบําบัดนํ้าเสียอยางงายดวยระบบธรรมชาติ

ชวยธรรมชาติ โดยแบงเปนศูนยการเรียนรูที่บานและที่โรงเรียน โดยทั้งสองศูนยดําเนินการบําบัดนํ้าเสียแบบ

ธรรมชาติ รวมทั้งนํานํ้าที่บําบัดกลับมาใชประโยชนเปนนํ้ารดตนไมในบานและโรงเรียน 

 

คําสําคัญ การมีสวนรวม การอนุรักษแหลงนํ้า ระบบบึงประดิษฐ 

 

Summary 

The project objective was to study the participation the approach between 

community and school to conversation of water resource. Project carried out by provide 

information to the communities living around the school and got opinions from the 

community. Trained the teachers and the students about water quality analysis and 

wastewater treatment by the constructed wetland. The population samples consisted of 

teachers and students from Bangkhae-nsw school, community representatives and school 

networks. The students and the communities realized that participation in the conservation 

of water resources can prevent the water pollution. After the training, the teachers and 

students could analyze the water quality and created their own wastewater treatment 

system. In addition, they collaborated with the students from Rajamangala University of 

Technology Krungthep. to share and transfer knowledge to the community, teachers and 

students in the school network. Now this school is a learning center for the conservation of 

water resources and sufficient economy. It also extends into the community. The people in 

the community have participate in the conservation of their water resources. Some people 

have a small constructed wetland in the backyard and watering the plants by using the 

recycle wastewater. 

 

Keyword participation, conversation of water resource, constructed wetland. 

 

บทนํา 

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเก่ียวของกับนํ้ามาโดยตลอดมาต้ังแตอดีต ไดใชประโยชนจากแหลงนํ้า

มากมาย ทั้งการอุปโภคบริโภค การเปนที่รองรับหรือระบายนํ้าฝนและนํ้าเสีย เปนแหลงผลิตอาหารจากพืช

และสัตวนํ้า เปนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม ตลอดจนเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ ที่สืบทอด

วัฒนธรรมและประเพณี เสริมสรางภูมิทัศนใหกับชุมชน ปจจุบันสถานการณของแมนํ้า ลําคลอง และแหลงนํ้า

ตางๆ ทั่วประเทศกําลังเผชิญกับปญหาความเสื่อมโทรม โดยมีแหลงนํ้าที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมรอยละ 18 แหลง

นํ้าที่มีคุณภาพพอใชรอยละ 48  และแหลงนํ้าที่มีคุณภาพดีรอยละ 34 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, 2556) ความเสื่อมโทรมของคุณภาพนํ้า โดยเฉพาะคลองตาง ๆ ในเขตชุมชนหนาแนนในเขต

กรุงเทพมหานคร ทําใหไมสามารถนํานํ้ามาใชประโยชนเพ่ือการอุปโภคและบริโภคได สูญเสียทัศนียภาพ ของ

ริมฝงลํานํ้า ทั้งน้ีเพราะประชาชนโดยทั่วไปยังขาดความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรนํ้า ตลอดจนไม

ทราบถึงผลเสียที่เกิดจากการทําลายทรัพยากรนํ้า ทําใหไมตระหนักถึงความจําเปนในการอนุรักษทรัพยากรนํ้า 

นําไปสูการใชทรัพยากรนํ้าอยางขาดความรอบคอบและความรับผิดชอบ 

ในการดําเนินการแกไขปญหานํ้าเสียในแหลงนํ้า จะตองประกอบดวยปจจัยที่จะสงผลใหเปาหมายไปสู

ความสําเร็จ ไดแก การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน ความรู ความเขาใจ ตลอดจนวิธีการ/เทคโนโลยี

การจัดการนํ้าเสียที่เหมาะสมกับชุมชน ดังน้ัน เพ่ือเปนการเพ่ิมขีดความสามารถและองคความรูใหแกครู 

เยาวชน และชุมชน ในการจัดการนํ้าเสีย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

จึงไดจัดทําโครงการถายทอดความรูดานการจัดการนํ้าเสียสําหรับชุมชนขนาดเล็กในโรงเรียน เพ่ือพัฒนา



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ศักยภาพใหครู นักเรียนและชุมชนเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ทุกคนมีความรู ความตระหนัก รวมมือกัน 

ชวยกันดูแลรักษาแหลงนํ้าในชุมชนของตน ใหอยูในสภาพที่ดีไดอยางย่ังยืน 

 

วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรู พัฒนา รวมทั้งถายทอดองคความรูที่จําเปนตอการจัดการนํ้า

เสียที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ และการลงทุน ใหแกครู เยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51  

(2) เพ่ือใหเกิดการนําองคความรูไปประยุกตใชในการบริหารจัดการนํ้าเสีย นําไปสูการอนุรักษและ

ฟนฟูคุณภาพนํ้าไดอยางเหมาะสม 

 

วิธีการดําเนินงาน 

1. การวางแผนงาน 

 (1) สํารวจ สัมภาษณ สอบถาม ความตองการของครูและชุมชน 

 (2) นําผลการสํารวจมาวิเคราะหเพ่ือหาวิธีการดําเนินงานโดยอาศัยพ้ืนฐานกรอบแนวคิดองคกร

แหงการเรียนรู (learning organization) ของ Peter Senge (1990) กลาววาการสรางองคกรแหงการเรียนรู 

มีแนวปฏิบัติเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูทั้งองคกร ดังน้ี 

 - บุคคลที่รอบรู (personal mastery) หมายถึง การเรียนรูของบุคลากร โดยคนในองคกรตองให

ความสําคัญกับการเรียนรู ฝกฝน ปฏิบัติ และเรียนรูอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเอง

อยูเสมอ 

 - รูปแบบความคิด (mental model) หมายถึง แบบทางความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ จากการสั่ง

สมประสบการณ จนทําใหบุคคลน้ันๆ สามารถทําความเขาใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องตางๆ 

อยางเหมาะสม 

 - การมีวิสัยทัศนรวม (shared vision) หมายถึง การสรางทัศนคติรวมของคนในองคกร ให

สามารถมองเห็นภาพ และมีความตองการที่จะมุงไปในทิศทางเดียวกัน 

 - การเรียนรูรวมกัน (team learning) หมายถึง การเรียนรูรวมกันของสมาชิกในองคกร โดยมี

การแลกเปลี่ยนถายทอดความรู และประสบการณอยางสม่ําเสมอ ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ 

และไมเปนทางการ 

 - การคิดเชิงระบบ (system thinking) หมายถึง การที่บุคลากรในองคกร สามารถมองภาพรวม 

และเขาใจถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ และสามารถเช่ือมโยงสิ่งตางๆ อยางเปนระบบได

อยางเขาใจ มีเหตุมีผล 

  จากแนวคิดขางตน แสดงใหเห็นถึงโอกาสของการมีสวนรวมของชุมชน ในการอนุรักษแหลงนํ้า 

โดยผานกระบวนการทํางานเปนทีม สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน การมีวิสัยทัศนรวมกัน ผูวิจัยจึงนํามา

พัฒนาเปนโครงการถายทอดความรูดานการจัดการนํ้าเสียสําหรับชุมชน 

 (3) ประชุมครู และผูนําชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธโครงการ และสื่อสารใหครู และผูนําชุมชนเขาใจ 

เขาถึงเปาหมาย และทิศทางการทํางาน เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวม 

 

2. การดําเนินการ 

 (1) การสรางเสริมความรู ความสามารถใหแกเยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51 

ถายทอดความรู เก่ียวกับปญหามลพิษทางนํ้า การรกัษาสภาพแวดลอมในชุมชน การสรางถังดักไขมัน 

การใชและการบํารุงรักษาถังดักไขมัน การบําบัดนํ้าเสียดวยระบบบึงประดิษฐ และการตรวจสอบคุณภาพนํ้า

อยางงาย โดยทีมวิจัยถายทอดความรูใหกับครูและนักเรียนโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) และจากน้ัน

ครูและนักเรียนโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปนความรู ดังกลาวแก

ชุมชน และนักเรียนในเครือขายในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน โรงเรียนเพชร

เกษม โรงเรียนบางไผ (บานนายพันกวาง) โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดศาลาแดง โรงเรียนวัดบางบอน 

โรงเรียนบานนายสี โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ โรงเรียนวัดนันทสุธาราม  

(2) การออกแบบและสรางระบบบําบัดนํ้าทิ้งโดยใชวิธีทางธรรมชาติ  

ออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียอยางงายดวยระบบบึงประดิษฐ ซึ่งมีคากอสรางไมสูงมาก การดูแลและ

รักษาระบบทําไดงาย เพ่ือเปนตนแบบใหกับชุมชนและโรงเรียนในเครือขายสามาถนําไปปฏิบัติไดงาย 

(3) จัดต้ังทีมสํารวจ ตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพนํ้าในคลอง ในประเด็นดังน้ี สภาพทั่วไปทาง

กายภาพ ของลําคลอง การใชประโยชนจากคลอง (คมนาคม อุปโภคบริโภค การเกษตร) กิจกรรมริมคลอง 

(ชุมชน รานอาหาร โรงงาน) ปญหาตางๆ (ขยะ ผักตบชวา)  

3. การตรวจสอบการดําเนินงาน 

(1) ประเมินระดับความรูความเขาใจ และการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงนํ้าของเยาวชน

โรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยอนุสรณ) โรงเรียนในเครือขาย และประชาชนในชุมชนซอยเพชรเกษม 51 โดย

ใชแบบสอบถาม 

(2) ประเมินผลความพึงพอใจในการเขารับการอบรมถายทอดองคความรูใหแกครูโรงเรียนบางแค 

(เน่ืองสังวาลยนุสรณ) โดยใชแบบสอบถาม 

(3) ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และแบงปนความรู ของครู นักเรียน

โรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) ครูและนักเรียนโรงเรียนเครือขาย และประชาชนในชุมชนซอยเพชร

เกษม 51 โดยใชแบบสอบถาม 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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 การบริการวิชาการ  CoP 3

ศักยภาพใหครู นักเรียนและชุมชนเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ทุกคนมีความรู ความตระหนัก รวมมือกัน 

ชวยกันดูแลรักษาแหลงนํ้าในชุมชนของตน ใหอยูในสภาพที่ดีไดอยางย่ังยืน 

 

วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรู พัฒนา รวมทั้งถายทอดองคความรูที่จําเปนตอการจัดการนํ้า

เสียที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ และการลงทุน ใหแกครู เยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51  

(2) เพ่ือใหเกิดการนําองคความรูไปประยุกตใชในการบริหารจัดการนํ้าเสีย นําไปสูการอนุรักษและ

ฟนฟูคุณภาพนํ้าไดอยางเหมาะสม 

 

วิธีการดําเนินงาน 

1. การวางแผนงาน 

 (1) สํารวจ สัมภาษณ สอบถาม ความตองการของครูและชุมชน 

 (2) นําผลการสํารวจมาวิเคราะหเพ่ือหาวิธีการดําเนินงานโดยอาศัยพ้ืนฐานกรอบแนวคิดองคกร

แหงการเรียนรู (learning organization) ของ Peter Senge (1990) กลาววาการสรางองคกรแหงการเรียนรู 

มีแนวปฏิบัติเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูทั้งองคกร ดังน้ี 

 - บุคคลที่รอบรู (personal mastery) หมายถึง การเรียนรูของบุคลากร โดยคนในองคกรตองให

ความสําคัญกับการเรียนรู ฝกฝน ปฏิบัติ และเรียนรูอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเอง

อยูเสมอ 

 - รูปแบบความคิด (mental model) หมายถึง แบบทางความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ จากการสั่ง

สมประสบการณ จนทําใหบุคคลน้ันๆ สามารถทําความเขาใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องตางๆ 

อยางเหมาะสม 

 - การมีวิสัยทัศนรวม (shared vision) หมายถึง การสรางทัศนคติรวมของคนในองคกร ให

สามารถมองเห็นภาพ และมีความตองการที่จะมุงไปในทิศทางเดียวกัน 

 - การเรียนรูรวมกัน (team learning) หมายถึง การเรียนรูรวมกันของสมาชิกในองคกร โดยมี

การแลกเปลี่ยนถายทอดความรู และประสบการณอยางสม่ําเสมอ ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ 

และไมเปนทางการ 

 - การคิดเชิงระบบ (system thinking) หมายถึง การที่บุคลากรในองคกร สามารถมองภาพรวม 

และเขาใจถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ และสามารถเช่ือมโยงสิ่งตางๆ อยางเปนระบบได

อยางเขาใจ มีเหตุมีผล 

  จากแนวคิดขางตน แสดงใหเห็นถึงโอกาสของการมีสวนรวมของชุมชน ในการอนุรักษแหลงนํ้า 

โดยผานกระบวนการทํางานเปนทีม สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน การมีวิสัยทัศนรวมกัน ผูวิจัยจึงนํามา

พัฒนาเปนโครงการถายทอดความรูดานการจัดการนํ้าเสียสําหรับชุมชน 

 (3) ประชุมครู และผูนําชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธโครงการ และสื่อสารใหครู และผูนําชุมชนเขาใจ 

เขาถึงเปาหมาย และทิศทางการทํางาน เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวม 

 

2. การดําเนินการ 

 (1) การสรางเสริมความรู ความสามารถใหแกเยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51 

ถายทอดความรู เก่ียวกับปญหามลพิษทางนํ้า การรกัษาสภาพแวดลอมในชุมชน การสรางถังดักไขมัน 

การใชและการบํารุงรักษาถังดักไขมัน การบําบัดนํ้าเสียดวยระบบบึงประดิษฐ และการตรวจสอบคุณภาพนํ้า

อยางงาย โดยทีมวิจัยถายทอดความรูใหกับครูและนักเรียนโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) และจากน้ัน

ครูและนักเรียนโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปนความรู ดังกลาวแก

ชุมชน และนักเรียนในเครือขายในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน โรงเรียนเพชร

เกษม โรงเรียนบางไผ (บานนายพันกวาง) โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดศาลาแดง โรงเรียนวัดบางบอน 

โรงเรียนบานนายสี โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ โรงเรียนวัดนันทสุธาราม  

(2) การออกแบบและสรางระบบบําบัดนํ้าทิ้งโดยใชวิธีทางธรรมชาติ  

ออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียอยางงายดวยระบบบึงประดิษฐ ซึ่งมีคากอสรางไมสูงมาก การดูแลและ

รักษาระบบทําไดงาย เพ่ือเปนตนแบบใหกับชุมชนและโรงเรียนในเครือขายสามาถนําไปปฏิบัติไดงาย 

(3) จัดต้ังทีมสํารวจ ตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพนํ้าในคลอง ในประเด็นดังน้ี สภาพทั่วไปทาง

กายภาพ ของลําคลอง การใชประโยชนจากคลอง (คมนาคม อุปโภคบริโภค การเกษตร) กิจกรรมริมคลอง 

(ชุมชน รานอาหาร โรงงาน) ปญหาตางๆ (ขยะ ผักตบชวา)  

3. การตรวจสอบการดําเนินงาน 

(1) ประเมินระดับความรูความเขาใจ และการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงนํ้าของเยาวชน

โรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยอนุสรณ) โรงเรียนในเครือขาย และประชาชนในชุมชนซอยเพชรเกษม 51 โดย

ใชแบบสอบถาม 

(2) ประเมินผลความพึงพอใจในการเขารับการอบรมถายทอดองคความรูใหแกครูโรงเรียนบางแค 

(เน่ืองสังวาลยนุสรณ) โดยใชแบบสอบถาม 

(3) ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และแบงปนความรู ของครู นักเรียน

โรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) ครูและนักเรียนโรงเรียนเครือขาย และประชาชนในชุมชนซอยเพชร

เกษม 51 โดยใชแบบสอบถาม 
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(4) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบบึงประดิษฐ ในการบําบัดนํ้าเสียของโรงเรียน โดยการวิเคราะห

คุณภาพนํ้ากอนและหลังผานการบําบัด 

4. การพัฒนาและปรบัปรงุ 

 การนําขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานรายงานเพ่ือใหชุมชนทราบวาปญหานํ้าเสียมีผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตอยางไร และรวมกันหาแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการอนุรักษแหลงนํ้า โดย

การเปดเวทีชาวบาน 

 

ผลการดําเนินงาน 

(1) ความรูความเขาใจในการอนุรักษแหลงนํ้าของเยาวชนและชุมชนซอยเพชรเกษม 51 

จากการศึกษาระดับความรูความเขาใจและการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงนํ้าของเยาวชนโรงเรียน

บางแค (เน่ืองสังวาลยอนุสรณ) โรงเรียนในเครือขาย และประชาชนในชุมชนซอยเพชรเกษม 51 โดยใช

แบบสอบถาม สรุปผลไดดังน้ี 

- ชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหานํ้าเสียมากกวาเด็กนักเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุม

ตัวอยางประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอยละ 39) 

และมีอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 61) กลุมตัวอยางมีสวนรวมใน

กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการอนุรักษแหลงนํ้าในชุมชนในระดับนอย และตระหนักวาการมีสวนรวม

ในการอนุรักษทรัพยากรแหลงนํ้าของชุมชน จะชวยลดปญหานํ้าเสียที่เกิดขึ้นได  

- ระดับความรูความเขาใจ พฤติกรรมและการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงนํ้า ไมมี

ความสัมพันธตอกัน แสดงวาระดับความรูมากไมไดหมายความวานักเรียนจะมีพฤติกรรม และมี

สวนรวมในการอนุรักษแหลงนํ้ามาก โดยพบวาความตระหนักและการรับรูเรื่องปญหานํ้าเสีย มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการดูแลรักษาแหลงนํ้าอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ันจะเห็นไดวา

พฤติกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและแหลงนํ้า ไมไดมาจากการมีความรูเพียงอยางเดียว 

แตยังมีปจจัยดานอ่ืน เชนจิตสํานึก และความตระหนักของแตละบุคคล ทั้งน้ีตามโมเดล

ความคิดทัศนคติ (mental model) ของ Peter Senge (1990) กลาววา หากบุคคลไดมีการ

ปรับทัศนคติ พัฒนารูปแบบความคิดใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง โดยไมยึดติดกับความ

เช่ือเกาๆ บุคคลก็จะสามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิด วิธีคิด และมุมมองที่กวางขึ้น ดังน้ันใน

สวนของการมีจิตสํานึก ความตระหนัก ในเรื่องของการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงนํ้า หาก

คนในชุมชนมองเห็นปญหารวมกัน รวมคิดแกปญหารวมกัน และมองเห็นเปาหมายของคุณภาพ

สิ่งแวดลอมที่ดีในชุมชนรวมกัน ยอมสงผลใหชุมชนรวมมือกัน ชวยกันดูแลรักษาแหลงนํ้าใหมี

คุณภาพดี และปฏิบัติตามๆกันไปจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร 

 
รูปที่ 1 ศึกษาความรูความเขาใจ แกนักเรียน ประชาชนในชุมชน ผูนําชุมชน แกนนําชุมชน ในการอนุรักษ

ทรัพยากรนํ้า 

 

(2) การสรางเสริมความรู ความสามารถใหแกเยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51 

ใหความรู โดยทีมอาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถายทอดความรูใหกับครูและ

นักเรียนโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) และจากน้ันครูและนักเรียนโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลย

นุสรณ) ไดถายทอดความรูดังกลาวแกชุมชน และนักเรียนในเครือขายในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย

โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน โรงเรียนเพชรเกษม โรงเรียนบางไผ (บานนายพันกวาง) โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียน

วัดศาลาแดง โรงเรียนวัดบางบอน โรงเรียนบานนายสี โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ โรงเรียนวัดนันทสุธาราม 

 

 
รูปที่ 2 กิจกรรมการสรางเสริมความรู ความสามารถใหแกครูโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) 
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(4) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบบึงประดิษฐ ในการบําบัดนํ้าเสียของโรงเรียน โดยการวิเคราะห

คุณภาพนํ้ากอนและหลังผานการบําบัด 

4. การพัฒนาและปรบัปรงุ 

 การนําขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานรายงานเพ่ือใหชุมชนทราบวาปญหานํ้าเสียมีผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตอยางไร และรวมกันหาแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการอนุรักษแหลงนํ้า โดย

การเปดเวทีชาวบาน 

 

ผลการดําเนินงาน 

(1) ความรูความเขาใจในการอนุรักษแหลงนํ้าของเยาวชนและชุมชนซอยเพชรเกษม 51 

จากการศึกษาระดับความรูความเขาใจและการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงนํ้าของเยาวชนโรงเรียน

บางแค (เน่ืองสังวาลยอนุสรณ) โรงเรียนในเครือขาย และประชาชนในชุมชนซอยเพชรเกษม 51 โดยใช

แบบสอบถาม สรุปผลไดดังน้ี 

- ชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหานํ้าเสียมากกวาเด็กนักเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุม

ตัวอยางประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอยละ 39) 

และมีอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 61) กลุมตัวอยางมีสวนรวมใน

กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการอนุรักษแหลงนํ้าในชุมชนในระดับนอย และตระหนักวาการมีสวนรวม

ในการอนุรักษทรัพยากรแหลงนํ้าของชุมชน จะชวยลดปญหานํ้าเสียที่เกิดขึ้นได  

- ระดับความรูความเขาใจ พฤติกรรมและการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงนํ้า ไมมี

ความสัมพันธตอกัน แสดงวาระดับความรูมากไมไดหมายความวานักเรียนจะมีพฤติกรรม และมี

สวนรวมในการอนุรักษแหลงนํ้ามาก โดยพบวาความตระหนักและการรับรูเรื่องปญหานํ้าเสีย มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการดูแลรักษาแหลงนํ้าอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ันจะเห็นไดวา

พฤติกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและแหลงนํ้า ไมไดมาจากการมีความรูเพียงอยางเดียว 

แตยังมีปจจัยดานอ่ืน เชนจิตสํานึก และความตระหนักของแตละบุคคล ทั้งน้ีตามโมเดล

ความคิดทัศนคติ (mental model) ของ Peter Senge (1990) กลาววา หากบุคคลไดมีการ

ปรับทัศนคติ พัฒนารูปแบบความคิดใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง โดยไมยึดติดกับความ

เช่ือเกาๆ บุคคลก็จะสามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิด วิธีคิด และมุมมองที่กวางขึ้น ดังน้ันใน

สวนของการมีจิตสํานึก ความตระหนัก ในเรื่องของการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงนํ้า หาก

คนในชุมชนมองเห็นปญหารวมกัน รวมคิดแกปญหารวมกัน และมองเห็นเปาหมายของคุณภาพ

สิ่งแวดลอมที่ดีในชุมชนรวมกัน ยอมสงผลใหชุมชนรวมมือกัน ชวยกันดูแลรักษาแหลงนํ้าใหมี

คุณภาพดี และปฏิบัติตามๆกันไปจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร 

 
รูปที่ 1 ศึกษาความรูความเขาใจ แกนักเรียน ประชาชนในชุมชน ผูนําชุมชน แกนนําชุมชน ในการอนุรักษ

ทรัพยากรนํ้า 

 

(2) การสรางเสริมความรู ความสามารถใหแกเยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51 

ใหความรู โดยทีมอาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถายทอดความรูใหกับครูและ

นักเรียนโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) และจากน้ันครูและนักเรียนโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลย

นุสรณ) ไดถายทอดความรูดังกลาวแกชุมชน และนักเรียนในเครือขายในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย

โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน โรงเรียนเพชรเกษม โรงเรียนบางไผ (บานนายพันกวาง) โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียน

วัดศาลาแดง โรงเรียนวัดบางบอน โรงเรียนบานนายสี โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ โรงเรียนวัดนันทสุธาราม 

 

 
รูปที่ 2 กิจกรรมการสรางเสริมความรู ความสามารถใหแกครูโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) 
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รูปที่ 3 กิจกรรมการสรางเสรมิความรู ความสามารถใหแกเยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51 

 

 (3) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การแบงปนความรู 

เยาวชนโรงเรียนแกนนํา และโรงเรียนในเครือขาย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู แบงปนความรูผานการฝกปฏิบัติ โดยในการฝกปฏิบัติไดแบงฐานการเรียนรูออกเปน 7 ฐาน ไดแก ฐาน

ทําถังดักไขมัน ฐานวิเคราะหสีของนํ้า ฐานวิเคราะหความขุนและคาการนําไฟฟาของนํ้า ฐานวิเคราะหปริมาณ

คลอรีน คลอไรด เหล็ก และความกระดางของนํ้า ฐานวิเคราะหปริมาณไนไทรต ไนเทรต และคาพีเอชของนํ้า 

ฐานวิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า ฐานวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางชีวภาพ  

 

 
รูปที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการทําถังดักไขมัน 

 

 
รูปที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการวิเคราะหสีของนํ้า 
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รูปที่ 3 กิจกรรมการสรางเสรมิความรู ความสามารถใหแกเยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51 

 

 (3) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การแบงปนความรู 

เยาวชนโรงเรียนแกนนํา และโรงเรียนในเครือขาย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู แบงปนความรูผานการฝกปฏิบัติ โดยในการฝกปฏิบัติไดแบงฐานการเรียนรูออกเปน 7 ฐาน ไดแก ฐาน

ทําถังดักไขมัน ฐานวิเคราะหสีของนํ้า ฐานวิเคราะหความขุนและคาการนําไฟฟาของนํ้า ฐานวิเคราะหปริมาณ

คลอรีน คลอไรด เหล็ก และความกระดางของนํ้า ฐานวิเคราะหปริมาณไนไทรต ไนเทรต และคาพีเอชของนํ้า 

ฐานวิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า ฐานวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางชีวภาพ  

 

 
รูปที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการทําถังดักไขมัน 

 

 
รูปที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการวิเคราะหสีของนํ้า 
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รูปที่ 6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการวิเคราะหคาความขุนและคาความนําไฟฟาของนํ้า 

 

 
รูปที่ 7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการวิเคราะหปริมาณคลอไรด คลอรีน เหล็ก และความกระดางของนํ้า 

 

 
 

 
รูปที่ 8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการวิเคราะหปริมาณไนไทรต ไนเทรต และคาพีเอชของนํ้า 

 

 
 

 
รูปที่ 9 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการวิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 
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รูปที่ 6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการวิเคราะหคาความขุนและคาความนําไฟฟาของนํ้า 

 

 
รูปที่ 7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการวิเคราะหปริมาณคลอไรด คลอรีน เหล็ก และความกระดางของนํ้า 

 

 
 

 
รูปที่ 8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการวิเคราะหปริมาณไนไทรต ไนเทรต และคาพีเอชของนํ้า 

 

 
 

 
รูปที่ 9 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการวิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 
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รูปที่ 10 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางชีวภาพ 

 

จากการสรางเสริมความรู ความสามารถใหแกเยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51 พบวาบุคลากร

ในชุมชน ครู และเยาวชน มีความตระหนัก และเห็นความสําคัญ ตลอดจนมีสวนรวมในการดูแลรักษาคูคลอง 

เยาวชนโรงเรียนแกนนําสามารถใหคําแนะนํากับเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียนเครือขาย ในการตรวจสอบและ

วิเคราะหคุณภาพนํ้าอยางงายได  

(4) การออกแบบและสรางระบบบําบัดนํ้าทิ้งโดยใชวิธีทางธรรมชาติ 

โรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยอนุสรณ) มีนักเรียนประมาณ 1000 คน มีปริมาณนํ้าทิ้งจากบานพักครู 

จากหองนํ้านักเรียน และจากโรงอาหารเฉลี่ยประมาณ 25 ลูกบาศกเมตรตอวัน นํ้าทิ้งของโรงเรียนมีคาบีโอดี ซี

โอดี สารแขวนลอย นํ้ามันและไขมันเกินคามาตรฐานนํ้าทิ้ง ยกเวนคาพีเอช ดังน้ันจึงมีความจําเปนบําบัดนํ้า

เสีย กอนปลอยทิ้งลงสูลํารางสาธารณะ เน่ืองจากนํ้าทิ้งสวนใหญของโรงเรียนมาจากโรงอาหาร และหองนํ้า ซึ่ง

ปนเปอนดวยสารอินทรียที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ จากการรวมคิด และตัดสินใจรวมกันระหวางบุคลากร

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) จึงไดรวมกัน

ออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียอยางงายดวยระบบบึงประดิษฐ ซึ่งมีคากอสรางไมสูงมาก การดูแลและรักษาระบบ

ทําไดงาย เพ่ือเปนตนแบบใหกับชุมชนและโรงเรียนในเครือขายสามาถนําไปปฏิบัติไดงาย รูปแบบบึงประดิษฐ

เพ่ือใชในการบําบัดนํ้าเสียของโรงเรียนสรางดวยคอนกรีตขนาดกวาง x ยาว เทากับ 1x7 เมตร แบงออกเปน

บอเล็กๆ ทั้งหมด 7 บอ (รูปที่ 11-12) โดยบอที่ 1 บรรจุดวยไบโอบอลล (bioball) บอที่ 2 บรรจุดวยอิฐหัก 

ขนาด 2-3 น้ิว บรรจุในบอสูงประมาณ 50 เซนติเมตร บอที่ 3 ดานลางของบอบรรจุดวยกรวดขนาด ½-1 น้ิว 

บรรจุในบอสูงประมาณ 25 เซนติเมตร สวนดานบนเปนทรายหยาบสูงประมาณ 15 เซนติเมตร บอที่ 4 บรรจุ

ดวยถานสูงประมาณ 50 เซนติเมตร บอที่ 5 ปลูกตนธูปฤาษี บอที่ 6 ปลูกผักตบชวา และบอที่ 7 ปลูกหญา

แฝก และจากบอที่ 7 ตอทอนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดมายังจักรยาน โดยปนจักรยานเพ่ือสูบนํ้าจากบอที่ 7 เพ่ือรด

นํ้าบริเวณสนามหญาหนาโรงเรียน (รูปที่ 13) 

 
รูปที่ 11 แบบระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐของโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยอนุสรณ) 

 

 
รูปที่ 12 การสรางระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐของโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยอนุสรณ) 
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รูปที่ 10 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางชีวภาพ 

 

จากการสรางเสริมความรู ความสามารถใหแกเยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51 พบวาบุคลากร

ในชุมชน ครู และเยาวชน มีความตระหนัก และเห็นความสําคัญ ตลอดจนมีสวนรวมในการดูแลรักษาคูคลอง 

เยาวชนโรงเรียนแกนนําสามารถใหคําแนะนํากับเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียนเครือขาย ในการตรวจสอบและ

วิเคราะหคุณภาพนํ้าอยางงายได  

(4) การออกแบบและสรางระบบบําบัดนํ้าทิ้งโดยใชวิธีทางธรรมชาติ 

โรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยอนุสรณ) มีนักเรียนประมาณ 1000 คน มีปริมาณนํ้าทิ้งจากบานพักครู 

จากหองนํ้านักเรียน และจากโรงอาหารเฉลี่ยประมาณ 25 ลูกบาศกเมตรตอวัน นํ้าทิ้งของโรงเรียนมีคาบีโอดี ซี

โอดี สารแขวนลอย นํ้ามันและไขมันเกินคามาตรฐานนํ้าทิ้ง ยกเวนคาพีเอช ดังน้ันจึงมีความจําเปนบําบัดนํ้า

เสีย กอนปลอยทิ้งลงสูลํารางสาธารณะ เน่ืองจากนํ้าทิ้งสวนใหญของโรงเรียนมาจากโรงอาหาร และหองนํ้า ซึ่ง

ปนเปอนดวยสารอินทรียที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ จากการรวมคิด และตัดสินใจรวมกันระหวางบุคลากร

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยนุสรณ) จึงไดรวมกัน

ออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียอยางงายดวยระบบบึงประดิษฐ ซึ่งมีคากอสรางไมสูงมาก การดูแลและรักษาระบบ

ทําไดงาย เพ่ือเปนตนแบบใหกับชุมชนและโรงเรียนในเครือขายสามาถนําไปปฏิบัติไดงาย รูปแบบบึงประดิษฐ

เพ่ือใชในการบําบัดนํ้าเสียของโรงเรียนสรางดวยคอนกรีตขนาดกวาง x ยาว เทากับ 1x7 เมตร แบงออกเปน

บอเล็กๆ ทั้งหมด 7 บอ (รูปที่ 11-12) โดยบอที่ 1 บรรจุดวยไบโอบอลล (bioball) บอที่ 2 บรรจุดวยอิฐหัก 

ขนาด 2-3 น้ิว บรรจุในบอสูงประมาณ 50 เซนติเมตร บอที่ 3 ดานลางของบอบรรจุดวยกรวดขนาด ½-1 น้ิว 

บรรจุในบอสูงประมาณ 25 เซนติเมตร สวนดานบนเปนทรายหยาบสูงประมาณ 15 เซนติเมตร บอที่ 4 บรรจุ

ดวยถานสูงประมาณ 50 เซนติเมตร บอที่ 5 ปลูกตนธูปฤาษี บอที่ 6 ปลูกผักตบชวา และบอที่ 7 ปลูกหญา

แฝก และจากบอที่ 7 ตอทอนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดมายังจักรยาน โดยปนจักรยานเพ่ือสูบนํ้าจากบอที่ 7 เพ่ือรด

นํ้าบริเวณสนามหญาหนาโรงเรียน (รูปที่ 13) 

 
รูปที่ 11 แบบระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐของโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยอนุสรณ) 

 

 
รูปที่ 12 การสรางระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐของโรงเรียนบางแค (เน่ืองสังวาลยอนุสรณ) 
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รูปที่ 13 การสรางจักรยานปนนํ้า เพ่ือนํานํ้าเสียที่บําบัดแลวมารดนํ้าสนามหญาของโรงเรียน 

 

ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าโดยครูและนักเรียนโรงเรียนบางแค พบวาระบบบึงประดิษฐมี

ประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียในรูปบีโอดี รอยละ 81.30 และมีประสิทธิภาพในการกําจัดสาร

แขวนลอยรอยละ 58.62 ซึ่งใกลเคียงกับประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียของระบบบึงธรรมชาติซึ่งมี

ประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียในรูปบีโอดี รอยละ 70-96 และมีประสิทธิภาพในการกําจัดสาร

แขวนลอยรอยละ 60-90 (Thammarat Koottatep et al., 2002) ระบบบึงประดิษฐสามารถลดคาความ

สกปรกของนํ้า เน่ืองจากแบคทีเรียทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรีย และธาตุอาหาร เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

ทําใหนํ้ามีความสกปรกลดลง โดยลําตนพืช หิน ดิน หรือทราย ในระบบบึงประดิษฐเปนตัวกลางใหแบคทีเรีย

เกาะ และพืชในบึงประดิษฐสามารถดึงออกซิเจนจากช้ันบรรยากาศไดประมาณ 5 - 45 กรัมออกซิเจน/วัน-

ตารางเมตร ขึ้นกับความหนาแนนของพืชในระบบ และปริมาณออกซิเจนในดินหรือช้ันกรอง (Crites, 

Middlebrooks, & Reed, 2005) และนอกจากน้ี ราก ลําตนพืช หิน ดิน กรวด และทรายที่ใชปลูกพืชยังเปน

เสมือนตัวกรองตะกอนแขวนลอยในนํ้าใหตกตะกอน (U.S. EPA, 1988) นํ้าจากบอสุดทายของระบบบําบัดมา

ใชนําไปใชรดสนามหญาของโรงเรียน  

(5) แนวทางการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชนในการอนุรักษแหลงนํ้า 

ในการหาแนวทางการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชนในการอนุรักษแหลงนํ้า มีขั้นตอนการ

ดําเนินงานดังน้ี 

- ประชาสัมพันธโครงการ โดยใหโรงเรียนเปนศูนยกลางประชาสัมพันธ ไปสูประชาชนในชุมชนที่

อาศัยอยูใน บริเวณรอบโรงเรียน ผูปกครองนักเรียน ตลอดจนประชาสัมพันธไปยังโรงเรียน

ที่ปนเครือขาย (รูปที่ 14) 

- ใหความรูเรื่องของการอนุรักษแหลงนํ้า การบําบัดนํ้าเสียอยางงาย และการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพนํ้า อยางงาย โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง ครู นักเรียน นักศึกษา 

และชุมชน 

- ใหโรงเรียนเปนศูนยการเรียนรู โดยดําเนินการสรางระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐ และ

ผสมผสานกับ หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปลูกผักสวนครัวไวรับประทานใน

โรงเรียน และสูบนํานํ้าที่ผานการบําบัดโดยอาศัยจักรยานสูบนํ้า เพ่ือลดการใชพลังงาน 

- ขยายผลจากศูนยการเรียนรูในโรงเรียนเปนศูนยการเรียนรูจากชุมชน โดยมีตัวแทนของชุมชน

สนใจระบบ บําบัดนํ้าเสียดังกลาว จึงนํามาประยุกตใชในการบําบัดนํ้าเสียในบานเรือน (รูปที่ 

15) 

- ถายทอดองคความรูที่ไดจากโรงเรียนและบานตัวอยางสูชุมชน และใหชุมชนเขาชมศูนยการ

เรียนรู 

- เปดประชุมเวทีชาวบาน หลังจากการถายทอดองคความรูและผลสําเร็จของโครงการ เพ่ือหา

แนวทาง รวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชนในการอนุรักษแหลงนํ้า (รูปที่ 16) 

 

 
รูปที่ 14 การประชาสัมพันธและถายทอดองคความรูเรื่องการจัดการนํ้าเสียสูชุมชน 

 

 
รูปที่ 15 ระบบบึงประดิษฐบานตัวอยาง 
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รูปที่ 13 การสรางจักรยานปนนํ้า เพ่ือนํานํ้าเสียที่บําบัดแลวมารดนํ้าสนามหญาของโรงเรียน 

 

ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าโดยครูและนักเรียนโรงเรียนบางแค พบวาระบบบึงประดิษฐมี

ประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียในรูปบีโอดี รอยละ 81.30 และมีประสิทธิภาพในการกําจัดสาร

แขวนลอยรอยละ 58.62 ซึ่งใกลเคียงกับประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียของระบบบึงธรรมชาติซึ่งมี

ประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรียในรูปบีโอดี รอยละ 70-96 และมีประสิทธิภาพในการกําจัดสาร

แขวนลอยรอยละ 60-90 (Thammarat Koottatep et al., 2002) ระบบบึงประดิษฐสามารถลดคาความ

สกปรกของนํ้า เน่ืองจากแบคทีเรียทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรีย และธาตุอาหาร เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

ทําใหนํ้ามีความสกปรกลดลง โดยลําตนพืช หิน ดิน หรือทราย ในระบบบึงประดิษฐเปนตัวกลางใหแบคทีเรีย

เกาะ และพืชในบึงประดิษฐสามารถดึงออกซิเจนจากช้ันบรรยากาศไดประมาณ 5 - 45 กรัมออกซิเจน/วัน-

ตารางเมตร ขึ้นกับความหนาแนนของพืชในระบบ และปริมาณออกซิเจนในดินหรือช้ันกรอง (Crites, 

Middlebrooks, & Reed, 2005) และนอกจากน้ี ราก ลําตนพืช หิน ดิน กรวด และทรายที่ใชปลูกพืชยังเปน

เสมือนตัวกรองตะกอนแขวนลอยในนํ้าใหตกตะกอน (U.S. EPA, 1988) นํ้าจากบอสุดทายของระบบบําบัดมา

ใชนําไปใชรดสนามหญาของโรงเรียน  

(5) แนวทางการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชนในการอนุรักษแหลงนํ้า 

ในการหาแนวทางการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชนในการอนุรักษแหลงนํ้า มีขั้นตอนการ

ดําเนินงานดังน้ี 

- ประชาสัมพันธโครงการ โดยใหโรงเรียนเปนศูนยกลางประชาสัมพันธ ไปสูประชาชนในชุมชนที่

อาศัยอยูใน บริเวณรอบโรงเรียน ผูปกครองนักเรียน ตลอดจนประชาสัมพันธไปยังโรงเรียน

ที่ปนเครือขาย (รูปที่ 14) 

- ใหความรูเรื่องของการอนุรักษแหลงนํ้า การบําบัดนํ้าเสียอยางงาย และการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพนํ้า อยางงาย โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง ครู นักเรียน นักศึกษา 

และชุมชน 

- ใหโรงเรียนเปนศูนยการเรียนรู โดยดําเนินการสรางระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐ และ

ผสมผสานกับ หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปลูกผักสวนครัวไวรับประทานใน

โรงเรียน และสูบนํานํ้าที่ผานการบําบัดโดยอาศัยจักรยานสูบนํ้า เพ่ือลดการใชพลังงาน 

- ขยายผลจากศูนยการเรียนรูในโรงเรียนเปนศูนยการเรียนรูจากชุมชน โดยมีตัวแทนของชุมชน

สนใจระบบ บําบัดนํ้าเสียดังกลาว จึงนํามาประยุกตใชในการบําบัดนํ้าเสียในบานเรือน (รูปที่ 

15) 

- ถายทอดองคความรูที่ไดจากโรงเรียนและบานตัวอยางสูชุมชน และใหชุมชนเขาชมศูนยการ

เรียนรู 

- เปดประชุมเวทีชาวบาน หลังจากการถายทอดองคความรูและผลสําเร็จของโครงการ เพ่ือหา

แนวทาง รวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชนในการอนุรักษแหลงนํ้า (รูปที่ 16) 

 

 
รูปที่ 14 การประชาสัมพันธและถายทอดองคความรูเรื่องการจัดการนํ้าเสียสูชุมชน 

 

 
รูปที่ 15 ระบบบึงประดิษฐบานตัวอยาง 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

250

CoP 3 การบริการวิชาการ 

 
รูปที่ 16 เวทีชาวบานเพ่ือหาแนวทางการมีสวนรวมระหวางชุมชนและโรงเรียนในการอนุรักษ แหลงนํ้า 

 

อภิปรายผล 

ผลจากการประชุมเวทีชาวบานไดขอสรุปรวมกันดังน้ี 

(1) การใหชุมชนเขามามีสวนรวมเปนเรื่องที่ดี เพราะคนในพ้ืนที่จะรูสึกวาปญหาที่ประสบน้ัน

สามารถแกไขได โดยการใหทุกฝายในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในลักษณะที่เปนการรวมคิด 

รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบ รวมประเมินและรวมพัฒนา รวมทั้งพบวาการสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนและชุมชนดานสิ่งแวดลอม จึงมีความสําคัญเปนอยางมาก 

(2) การใชโรงเรียนเปนฐานการพัฒนาความรูโดยผานกิจกรรม โครงการ เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน มี

จิตสํานึก และความตระหนักดานสิ่งแวดลอม สรางกระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ือง และมีสวนรวมทั้งรวมคิด 

วางแผน ตัดสินใจ รวมดําเนินงาน แกไขอุปสรรครวมกัน 

(3) การที่ชุมชนมีสวนรวมนอยอาจจะเปนเรื่องของโอกาสและเวลาของการมีสวนรวม เน่ืองจาก

ประชาชนตองประกอบอาชีพ หารายไดทําใหไมมีเวลา และโอกาส ดังน้ันการจัดกิจกรรมตาง ๆ ควรผานทาง

โรงเรียนและดําเนินการในชวงวันเสาร อาทิตย เพ่ือใหเยาวชน คนในชุมชน และครู ไดมีโอกาสพบปะ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 

ผลลัพธและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(1) ชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมโดยสมัครใจ 

(2) ความพึงพอใจในกิจกรรมของ ชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา ที่เขารวมกิจกรรม 

(3) มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน 

 

ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ 

(1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงปนความรูระหวาง ชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรจาก

มหาวิทยาลัย 

 (2) กระบวนการถายทอดเทคโนโลยี ในการออกแบบและสรางระบบบําบัดนํ้าเสียอยางงาย และ

การวิเคราะหคุณภาพนํ้า จะเปนการเรียนรูรวมกัน และโรงเรียนดําเนินการในกิจกรรมตางๆ เหลาน้ีดวยตนเอง 
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รูปที่ 16 เวทีชาวบานเพ่ือหาแนวทางการมีสวนรวมระหวางชุมชนและโรงเรียนในการอนุรักษ แหลงนํ้า 

 

อภิปรายผล 

ผลจากการประชุมเวทีชาวบานไดขอสรุปรวมกันดังน้ี 

(1) การใหชุมชนเขามามีสวนรวมเปนเรื่องที่ดี เพราะคนในพ้ืนที่จะรูสึกวาปญหาที่ประสบน้ัน

สามารถแกไขได โดยการใหทุกฝายในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในลักษณะที่เปนการรวมคิด 

รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบ รวมประเมินและรวมพัฒนา รวมทั้งพบวาการสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนและชุมชนดานสิ่งแวดลอม จึงมีความสําคัญเปนอยางมาก 

(2) การใชโรงเรียนเปนฐานการพัฒนาความรูโดยผานกิจกรรม โครงการ เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน มี

จิตสํานึก และความตระหนักดานสิ่งแวดลอม สรางกระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ือง และมีสวนรวมทั้งรวมคิด 

วางแผน ตัดสินใจ รวมดําเนินงาน แกไขอุปสรรครวมกัน 

(3) การที่ชุมชนมีสวนรวมนอยอาจจะเปนเรื่องของโอกาสและเวลาของการมีสวนรวม เน่ืองจาก

ประชาชนตองประกอบอาชีพ หารายไดทําใหไมมีเวลา และโอกาส ดังน้ันการจัดกิจกรรมตาง ๆ ควรผานทาง

โรงเรียนและดําเนินการในชวงวันเสาร อาทิตย เพ่ือใหเยาวชน คนในชุมชน และครู ไดมีโอกาสพบปะ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 

ผลลัพธและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(1) ชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมโดยสมัครใจ 

(2) ความพึงพอใจในกิจกรรมของ ชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา ที่เขารวมกิจกรรม 

(3) มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน 

 

ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ 

(1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงปนความรูระหวาง ชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรจาก

มหาวิทยาลัย 

 (2) กระบวนการถายทอดเทคโนโลยี ในการออกแบบและสรางระบบบําบัดนํ้าเสียอยางงาย และ

การวิเคราะหคุณภาพนํ้า จะเปนการเรียนรูรวมกัน และโรงเรียนดําเนินการในกิจกรรมตางๆ เหลาน้ีดวยตนเอง 
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บทสรุป 

อาหารเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ

โลกในยุคโลกาภิวัตน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ผลิตภัณฑอาหารของชุมชนทองถิ่นในประเทศไทย

ไดรับการยอมรับจากนานาชาติ แตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหารของชุมชนทองถิ่นที่สงออกสวนใหญยัง

อยูในรูปของผลิตภัณฑแปรรูปเบ้ืองตนที่ใหผลตอบแทนตํ่า ผลิตภัณฑอาหารของชุมชนทองถิ่นของไทยยัง

ประสบปญหาที่เปนมาอยางตอเน่ือง คือ ผลผลิตตํ่า ตนทุนการผลิตสูง เกิดภาวะสินคาลนตลาด และสินคามี

ราคาตกตํ่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาที่จะทําให

คนไทยและสังคมไทยอยูเย็นเปนสุขอยางย่ังยืน แนวทางสําคัญที่จะเปนการแกปญหาคือ การเพ่ิมมูลคาให

สินคาเกษตร โดยแนวทางการใชอาหารเปนยา คือพัฒนาสินคาอาหารใหเปนสินคาอาหารเพ่ือสุขภาพและ

อาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งจะสอดคลองกับกระแสความตองการของผูบริโภคของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต  

         ไตปลา วิถีชีวิตปกษใตจากทองถิ่นสูครัวโลก คือการปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารของชุมชนทองถิ่น

ปกษใตและการใชพืชสมุนไพรที่เปนประโยชนและไดรับความนิยมมาเปนกลยุทธในการจัดทําและเพ่ือตองการ

ใหผูบริโภคไดรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ  พรอมทั้งการตระหนักและใหความสนใจในการดูแลสุขภาพและ

สอดรับมาตรฐานสากลใหเปนที่ยอมรับของตลาดและการสรางมาตรฐานครัวไทยสูครัวโลกเพ่ือการแขงขันที่

ย่ังยืน 

 

คําสําคัญ     สํารับอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริบทชุมชน อาหารไทยทองถิ่น   

      กลยุทธการตลาด   

 

Summary  

Diet is an important factor for survival. The changing economy and society in a 

globalized world. Resulting lifestyle changes. Food of the local community in Thailand has 

been recognized internationally. But agricultural and food products are mainly exported to 

the local community in the form of processed products primarily to low returns. Food of 

Thailand's local community is also experiencing a continued low productivity, high production 

costs. Severe surplus And its low price The National Social and Economic Development Plan 

No. 10 had a vision of the development of Thailand and Thailand to make peace sustainable. 

The key to the solution. Adding value to agricultural products The approach of using food as 

medicine. The development of food products to health food products and health 

supplements. This is consistent with the shipment of the world's consumers, now and in the 

future. 

         Paste the Black Forest, southern way of life of the local World Kitchen. Food is cooked 

and development of local communities Southerner and medicinal plants that are useful and 

popular as a strategy to prepare and to provide consumers with healthy eating. The awareness 

and interest in health care and in line with international standards to be accepted by the 

market and consumers and creating standard kitchen Thailand World Kitchen for sustainable 

competitive advantage. 

 

Keywords Healthy Thai Food Set Menu  Sufficiency Economy Philosophy  

      Community Context  Local Thai Food Strategy Marketing 

 

บทนํา 

แนวโนมของความตองการอาหารสุขภาพของผูบริโภคมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในป 2556 มูลคา

ตลาดอาหารสุขภาพทั่วโลกสูงถึง 3 ลานลานบาท สวนประเทศไทยในป 2551 มีมูลคาตลาดอาหารสุขภาพ อยู

ที่ 2,000 ลานบาท เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบริโภคในประเทศไทยยังใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานรสชาติมากกวาดานสุขภาพ อยางไรก็ตามดวยลักษณะการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ความรีบเรง

ของเวลาและการสนใจภาพลักษณมากขึ้นทําใหผูบริโภคบางกลุมเริ่มใสใจสุขภาพโดยเฉพาะการบริโภคใหไดรับ

สารอาหารครบถวนในขณะที่ผูบริโภคทั่วโลกใหความสําคัญตอสุขภาพเพราะตองการลดความเสี่ยงจาก

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคเครียด รวมถึงตองการสรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย เพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบยอยอาหารลดความอวน และเพ่ิมความสวยงามในรางกาย (สถาบันอาหาร, 2552) 

อาหารสุขภาพคือ สิ่งใดก็ตามที่รับเขาสูรางกายแลวกอใหเกิดประโยชนตอสุขภาพทั้งทางรางกายและ

จิตใจ  (Darrall, 1992) การบริ โภคอาหารเ พ่ือใหมีสุขภาพที่ ดี  ควรบริ โภคใหครบ 5 หมู  คือโปรตีน 

คารโบไฮเดรต ไขมันวิตามิน และเกลือแร และยังตองบริโภคใหมีความหลากหลาย มีเสนใยสูง ไขมันตํ่า คลอ

เรสเตอรอลตํ่า ซึ่งผูที่มีภาวะโภชนาการที่ดีจะชวยเพ่ิมภูมิตานทานและลดปญหาดานสุขภาพ (ตําราวิชาการ
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บทสรุป 

อาหารเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ

โลกในยุคโลกาภิวัตน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ผลิตภัณฑอาหารของชุมชนทองถิ่นในประเทศไทย

ไดรับการยอมรับจากนานาชาติ แตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหารของชุมชนทองถิ่นที่สงออกสวนใหญยัง

อยูในรูปของผลิตภัณฑแปรรูปเบ้ืองตนที่ใหผลตอบแทนตํ่า ผลิตภัณฑอาหารของชุมชนทองถิ่นของไทยยัง

ประสบปญหาที่เปนมาอยางตอเน่ือง คือ ผลผลิตตํ่า ตนทุนการผลิตสูง เกิดภาวะสินคาลนตลาด และสินคามี

ราคาตกตํ่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาที่จะทําให

คนไทยและสังคมไทยอยูเย็นเปนสุขอยางย่ังยืน แนวทางสําคัญที่จะเปนการแกปญหาคือ การเพ่ิมมูลคาให

สินคาเกษตร โดยแนวทางการใชอาหารเปนยา คือพัฒนาสินคาอาหารใหเปนสินคาอาหารเพ่ือสุขภาพและ

อาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งจะสอดคลองกับกระแสความตองการของผูบริโภคของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต  

         ไตปลา วิถีชีวิตปกษใตจากทองถิ่นสูครัวโลก คือการปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารของชุมชนทองถิ่น

ปกษใตและการใชพืชสมุนไพรที่เปนประโยชนและไดรับความนิยมมาเปนกลยุทธในการจัดทําและเพ่ือตองการ

ใหผูบริโภคไดรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ  พรอมทั้งการตระหนักและใหความสนใจในการดูแลสุขภาพและ

สอดรับมาตรฐานสากลใหเปนที่ยอมรับของตลาดและการสรางมาตรฐานครัวไทยสูครัวโลกเพ่ือการแขงขันที่

ย่ังยืน 

 

คําสําคัญ     สํารับอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริบทชุมชน อาหารไทยทองถิ่น   

      กลยุทธการตลาด   

 

Summary  

Diet is an important factor for survival. The changing economy and society in a 

globalized world. Resulting lifestyle changes. Food of the local community in Thailand has 

been recognized internationally. But agricultural and food products are mainly exported to 

the local community in the form of processed products primarily to low returns. Food of 

Thailand's local community is also experiencing a continued low productivity, high production 

costs. Severe surplus And its low price The National Social and Economic Development Plan 

No. 10 had a vision of the development of Thailand and Thailand to make peace sustainable. 

The key to the solution. Adding value to agricultural products The approach of using food as 

medicine. The development of food products to health food products and health 

supplements. This is consistent with the shipment of the world's consumers, now and in the 

future. 

         Paste the Black Forest, southern way of life of the local World Kitchen. Food is cooked 

and development of local communities Southerner and medicinal plants that are useful and 

popular as a strategy to prepare and to provide consumers with healthy eating. The awareness 

and interest in health care and in line with international standards to be accepted by the 

market and consumers and creating standard kitchen Thailand World Kitchen for sustainable 

competitive advantage. 

 

Keywords Healthy Thai Food Set Menu  Sufficiency Economy Philosophy  

      Community Context  Local Thai Food Strategy Marketing 

 

บทนํา 

แนวโนมของความตองการอาหารสุขภาพของผูบริโภคมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในป 2556 มูลคา

ตลาดอาหารสุขภาพทั่วโลกสูงถึง 3 ลานลานบาท สวนประเทศไทยในป 2551 มีมูลคาตลาดอาหารสุขภาพ อยู

ที่ 2,000 ลานบาท เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบริโภคในประเทศไทยยังใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานรสชาติมากกวาดานสุขภาพ อยางไรก็ตามดวยลักษณะการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ความรีบเรง

ของเวลาและการสนใจภาพลักษณมากขึ้นทําใหผูบริโภคบางกลุมเริ่มใสใจสุขภาพโดยเฉพาะการบริโภคใหไดรับ

สารอาหารครบถวนในขณะที่ผูบริโภคทั่วโลกใหความสําคัญตอสุขภาพเพราะตองการลดความเสี่ยงจาก

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคเครียด รวมถึงตองการสรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย เพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบยอยอาหารลดความอวน และเพ่ิมความสวยงามในรางกาย (สถาบันอาหาร, 2552) 

อาหารสุขภาพคือ สิ่งใดก็ตามที่รับเขาสูรางกายแลวกอใหเกิดประโยชนตอสุขภาพทั้งทางรางกายและ

จิตใจ  (Darrall, 1992) การบริ โภคอาหารเ พ่ือใหมีสุขภาพที่ ดี  ควรบริ โภคใหครบ 5 หมู  คือโปรตีน 

คารโบไฮเดรต ไขมันวิตามิน และเกลือแร และยังตองบริโภคใหมีความหลากหลาย มีเสนใยสูง ไขมันตํ่า คลอ

เรสเตอรอลตํ่า ซึ่งผูที่มีภาวะโภชนาการที่ดีจะชวยเพ่ิมภูมิตานทานและลดปญหาดานสุขภาพ (ตําราวิชาการ
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อาหารเพ่ือสุขภาพ, 2551) โดยอาหารสุขภาพมีอยูหลายประเภท เชน อาหารมังสวิรัติ อาหารชีวจิต อาหาร

สมุนไพร เปนตน แตผูบริโภคจะมีความมั่นใจมากขึ้นหากบริโภคอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรืออาหารออรแก

นิก (Chen, 2009) การบริโภคอาหารออรแกนิกมีมากขึ้น เพราะใสใจสิ่งแวดลอมและมองวาอาหารออรแก

นิกปลอดภัย มีประโยชนตอสุขภาพมากกวาอาหารทั่วไป (Chen, 2009) ในกรีซไดทําการศึกษาถึงเหตุผลที่

ผูบริโภคปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑออรแกนิก เพ่ือเปลี่ยนกลุมผูบริโภคที่ ไมซื้อออรแกนิกใหหันมาซื้อ 

(Fotopoulos & Krystallis, 2002) สวนในอังกฤษมีการศึกษาการรับรูของผูบริโภคเก่ียวกับกระบวนการผลิต

อาหารออรแกนิก (Harper & Makatouni, 2002)  

แผนยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีเปาหมายสูงสุดภายใตวิสัยทัศน 

“ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ ประเทศไทยไดเปด

การคาเสรี ทําใหเทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งอาหารของตางประเทศไดแพรหลายมาสูสังคมไทยอยาง

รวดเร็วสงผลกระทบตอการบริโภคของคนไทยที่หันไปนิยมบริโภคอาหารตางประเทศเพ่ิมขึ้นอยางนาเปนหวง

โดยเฉพาะในกลุมคนรุนใหม อาหารพ้ืนบานของไทย ซึ่งเปนแหลงภูมิปญญาไทย ที่บรรพบุรุษไดสะสมกันมา

กําลังจะสูญหายไปจากสังคมไทย ถายังไมไดมีการอนุรักษ สงเสริมใหมีการบริโภค ตลอดจนการถายทอดการ

ผลิตมายังคนรุนใหม เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะใหคนไทยมีสุขภาพดีถวนหนา สงเสริมการ

ทองเที่ยว และสงเสริมโครงการผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คือ ขอกําหนดดานคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑชุมชนใหเปนที่เช่ือถือ 

เปนที่ยอมรับ และสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน เพ่ือยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑชุมชนใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคลองกับนโยบาย 

OTOP โดยในแตละผลิตภัณฑก็จะมีขอกําหนดที่แตกตางกันออกไป  

  1. ผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน มีความเขาใจ และมีความรูในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ  

2. สินคาที่มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น  

3. สินคาเปนที่นาเช่ือถือ และเปนที่ตองการของตลาด  

4. สามารถนําผลิตภัณฑเขาคัดสรร OTOP Product Champion (ระดับดาว)  

5. ไดรับการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาที่เหมาะสมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

รัฐบาลมีนโยบายเพ่ือสงเสริมภาคการผลิตสินคาชุมชนและผูผลิตในระดับรากหญาใหเกิดการพัฒนา

ดานการผลิต การประกอบการ และการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

และสรางชุมชนใหเขมแข็งเชนเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีพืชผลทางการเกษตร ที่สามารถแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑโดยเฉพาะอาหารทางภาคใตไมมีใครไมรูจักแกงไตปลา  เน่ืองจากทุกครั้งที่มาทองเที่ยวก็ตองมา

รับประทานแกงไตปลาซึ่งเปนอาหารทองถิ่นที่ขึ้นช่ือและมีรสชาติที่อรอย แตไมสะดวกในการนําไปเปนของฝาก

เน่ืองจากตองนําไปปรุงเอง และบางคนที่ไมใชคนถิ่นจะไมสามารถปรุงไดอรอยหรือคงรสชาติ หรือบางกลุมที่มี

การพัฒนาผลิตภัณฑแลวแตก็ยังคงเจอปญหา เชน บรรจุภัณฑไมคงทน  ไมสะอาด  เก็บไวไดไมนาน  ไมคงสี  

กลิ่น  รส  ทําใหรสชาติแตกตางไปรวมไปถึงสินคามีอายุสั้นเนาเสียเร็วและทําใหไมเปนสินคาที่ขึ้นช่ือเน่ืองจาก

การจําหนายไมดีเทาที่ควร(สมศรี เจริญเกียรติกุล และคณะ,2545) รวมไปถึงการทําตลาดของแกงไตปลาก็ยัง

ไมไกลพอ  รวมไปถึงการรับมาตรฐานฮาลาลหรือมาตรฐานอาหารปลอดภัยก็ยังไมครอบคลุม   

 

วิธีการดําเนินงาน  

1. ขั้นตอนในการดําเนินการ (ชัชวาลย ทัตศิวัช. (มปป).2558) 

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกชุมชนเปาหมายที่ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการผลิตและผลิตภัณฑไดรับการยอมรับ

และเปนที่ตองการของตลาด  

1.1 การเลือกชุมชนเปาหมาย และศึกษาบริบทชมุชน 

1.2 การเลือกบุคคลในชุมชนรวมระดมสมองในการพัฒนาสํารับอาหาร เพ่ือรวมกันเสนอแนวคดิใน

การพัฒนาสํารับอาหารและตํารับอาหารเพ่ือสุขภาพบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และบริบทชุมชน ผูรวมการ

ระดมสมองในแตละชุมชน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบดวย ผูนําชุมชน  

สตรีในชุมชน เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน บุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน (ผูสูงอายุ / ผูมีภูมิปญญา / ผูมีประสบการณ) 

และคณะ  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน 

1.3 การเลือกบุคคลในชุมชนรวมปฏิบัติการจัดปรุงอาหารและจัดอาหาร การเลือกบุคคลในชุมชน

รวมปฏิบัติการจัดทําอาหาร ปรุงอาหาร และจัดอาหาร โดยเลือกสตรีในชุมชน ซึ่งทําอาหารอยูในชีวิตประจําวัน 

ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) มารวมปฏิบัติการจัดปรุงอาหาร 

 1.4 การเลือกบุคคลในชุมชนเปนผูประเมินการยอมรับสาํรบัอาหารเพื่อสุขภาพที่ไดพัฒนาขึ้นโดย

เลือกบุคคลวัยผูใหญและวัยสูงอายุ (รวีโรจน อนันตธนาชัยและคณะ.2552) 

ขั้นตอนที่ 2 การประชมุระดมสมองสรางตํารับอาหารเพื่อสุขภาพ ในการพัฒนาอาหาร เพ่ือสุขภาพ 

บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และบริบทชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวม จะเริ่มตนดวยการประชุมระดมสมองเพ่ือ

สรางสํารับอาหารและตํารับอาหาร เพ่ือสุขภาพ บนพ้ืนฐานบริบทชุมชน  

2.1 รวมกันคัดเลือกสํารับอาหารมาเปนพื้นฐานการพัฒนา โดยรวมกันคัดเลือกสํารับอาหารและ

ตํารับอาหาร จากอาหารทองถิ่น ในชีวิตประจําวันของครอบครัวในชุมชน สําหรับนํามาปรับปรุงหรือพัฒนาให

มีความเปนอาหารเพ่ือสุขภาพย่ิงขึ้น โดยในแตละชุมชนเปาหมาย กําหนดจํานวนที่คัดเลือกมาพัฒนา 

2.2 รวมกันกําหนดคุณลักษณะของสํารับอาหารเพื่อสุขภาพที่จะพัฒนาขึ้น ดังน้ี 

1) เปนอาหารสมดุล ( มีความสมดุลทางคุณคาดานโภชนาการ) 

2) เปนอาหารสมุนไพร (อุดมดวยพืชผักสมุนไพรที่มีประโยชนนานาชนิด) 

3) เปนอาหารสะอาดและปลอดภัย 

4) มีรสชาติและคุณลักษณะโดยรวมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 

5) ใชวัตถุดิบอาหารพ้ืนบาน และภูมิปญญาทองถิ่น 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
255
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อาหารเพ่ือสุขภาพ, 2551) โดยอาหารสุขภาพมีอยูหลายประเภท เชน อาหารมังสวิรัติ อาหารชีวจิต อาหาร

สมุนไพร เปนตน แตผูบริโภคจะมีความมั่นใจมากขึ้นหากบริโภคอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรืออาหารออรแก

นิก (Chen, 2009) การบริโภคอาหารออรแกนิกมีมากขึ้น เพราะใสใจสิ่งแวดลอมและมองวาอาหารออรแก

นิกปลอดภัย มีประโยชนตอสุขภาพมากกวาอาหารทั่วไป (Chen, 2009) ในกรีซไดทําการศึกษาถึงเหตุผลที่

ผูบริโภคปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑออรแกนิก เพ่ือเปลี่ยนกลุมผูบริโภคที่ ไมซื้อออรแกนิกใหหันมาซื้อ 

(Fotopoulos & Krystallis, 2002) สวนในอังกฤษมีการศึกษาการรับรูของผูบริโภคเก่ียวกับกระบวนการผลิต

อาหารออรแกนิก (Harper & Makatouni, 2002)  

แผนยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีเปาหมายสูงสุดภายใตวิสัยทัศน 

“ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ ประเทศไทยไดเปด

การคาเสรี ทําใหเทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งอาหารของตางประเทศไดแพรหลายมาสูสังคมไทยอยาง

รวดเร็วสงผลกระทบตอการบริโภคของคนไทยที่หันไปนิยมบริโภคอาหารตางประเทศเพ่ิมขึ้นอยางนาเปนหวง

โดยเฉพาะในกลุมคนรุนใหม อาหารพ้ืนบานของไทย ซึ่งเปนแหลงภูมิปญญาไทย ที่บรรพบุรุษไดสะสมกันมา

กําลังจะสูญหายไปจากสังคมไทย ถายังไมไดมีการอนุรักษ สงเสริมใหมีการบริโภค ตลอดจนการถายทอดการ

ผลิตมายังคนรุนใหม เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะใหคนไทยมีสุขภาพดีถวนหนา สงเสริมการ

ทองเที่ยว และสงเสริมโครงการผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คือ ขอกําหนดดานคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑชุมชนใหเปนที่เช่ือถือ 

เปนที่ยอมรับ และสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน เพ่ือยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑชุมชนใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคลองกับนโยบาย 

OTOP โดยในแตละผลิตภัณฑก็จะมีขอกําหนดที่แตกตางกันออกไป  

  1. ผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน มีความเขาใจ และมีความรูในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ  

2. สินคาที่มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น  

3. สินคาเปนที่นาเช่ือถือ และเปนที่ตองการของตลาด  

4. สามารถนําผลิตภัณฑเขาคัดสรร OTOP Product Champion (ระดับดาว)  

5. ไดรับการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาที่เหมาะสมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

รัฐบาลมีนโยบายเพ่ือสงเสริมภาคการผลิตสินคาชุมชนและผูผลิตในระดับรากหญาใหเกิดการพัฒนา

ดานการผลิต การประกอบการ และการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

และสรางชุมชนใหเขมแข็งเชนเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีพืชผลทางการเกษตร ที่สามารถแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑโดยเฉพาะอาหารทางภาคใตไมมีใครไมรูจักแกงไตปลา  เน่ืองจากทุกครั้งที่มาทองเที่ยวก็ตองมา

รับประทานแกงไตปลาซึ่งเปนอาหารทองถิ่นที่ขึ้นช่ือและมีรสชาติที่อรอย แตไมสะดวกในการนําไปเปนของฝาก

เน่ืองจากตองนําไปปรุงเอง และบางคนที่ไมใชคนถิ่นจะไมสามารถปรุงไดอรอยหรือคงรสชาติ หรือบางกลุมที่มี

การพัฒนาผลิตภัณฑแลวแตก็ยังคงเจอปญหา เชน บรรจุภัณฑไมคงทน  ไมสะอาด  เก็บไวไดไมนาน  ไมคงสี  

กลิ่น  รส  ทําใหรสชาติแตกตางไปรวมไปถึงสินคามีอายุสั้นเนาเสียเร็วและทําใหไมเปนสินคาที่ขึ้นช่ือเน่ืองจาก

การจําหนายไมดีเทาที่ควร(สมศรี เจริญเกียรติกุล และคณะ,2545) รวมไปถึงการทําตลาดของแกงไตปลาก็ยัง

ไมไกลพอ  รวมไปถึงการรับมาตรฐานฮาลาลหรือมาตรฐานอาหารปลอดภัยก็ยังไมครอบคลุม   

 

วิธีการดําเนินงาน  

1. ขั้นตอนในการดําเนินการ (ชัชวาลย ทัตศิวัช. (มปป).2558) 

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกชุมชนเปาหมายที่ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการผลิตและผลิตภัณฑไดรับการยอมรับ

และเปนที่ตองการของตลาด  

1.1 การเลือกชุมชนเปาหมาย และศึกษาบริบทชมุชน 

1.2 การเลือกบุคคลในชุมชนรวมระดมสมองในการพัฒนาสํารับอาหาร เพ่ือรวมกันเสนอแนวคดิใน

การพัฒนาสํารับอาหารและตํารับอาหารเพ่ือสุขภาพบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และบริบทชุมชน ผูรวมการ

ระดมสมองในแตละชุมชน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบดวย ผูนําชุมชน  

สตรีในชุมชน เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน บุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน (ผูสูงอายุ / ผูมีภูมิปญญา / ผูมีประสบการณ) 

และคณะ  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน 

1.3 การเลือกบุคคลในชุมชนรวมปฏิบัติการจัดปรุงอาหารและจัดอาหาร การเลือกบุคคลในชุมชน

รวมปฏิบัติการจัดทําอาหาร ปรุงอาหาร และจัดอาหาร โดยเลือกสตรีในชุมชน ซึ่งทําอาหารอยูในชีวิตประจําวัน 

ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) มารวมปฏิบัติการจัดปรุงอาหาร 

 1.4 การเลือกบุคคลในชุมชนเปนผูประเมินการยอมรับสาํรบัอาหารเพื่อสุขภาพที่ไดพัฒนาขึ้นโดย

เลือกบุคคลวัยผูใหญและวัยสูงอายุ (รวีโรจน อนันตธนาชัยและคณะ.2552) 

ขั้นตอนที่ 2 การประชมุระดมสมองสรางตํารับอาหารเพื่อสุขภาพ ในการพัฒนาอาหาร เพ่ือสุขภาพ 

บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และบริบทชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวม จะเริ่มตนดวยการประชุมระดมสมองเพ่ือ

สรางสํารับอาหารและตํารับอาหาร เพ่ือสุขภาพ บนพ้ืนฐานบริบทชุมชน  

2.1 รวมกันคัดเลือกสํารับอาหารมาเปนพื้นฐานการพัฒนา โดยรวมกันคัดเลือกสํารับอาหารและ

ตํารับอาหาร จากอาหารทองถิ่น ในชีวิตประจําวันของครอบครัวในชุมชน สําหรับนํามาปรับปรุงหรือพัฒนาให

มีความเปนอาหารเพ่ือสุขภาพย่ิงขึ้น โดยในแตละชุมชนเปาหมาย กําหนดจํานวนที่คัดเลือกมาพัฒนา 

2.2 รวมกันกําหนดคุณลักษณะของสํารับอาหารเพื่อสุขภาพที่จะพัฒนาขึ้น ดังน้ี 

1) เปนอาหารสมดุล ( มีความสมดุลทางคุณคาดานโภชนาการ) 

2) เปนอาหารสมุนไพร (อุดมดวยพืชผักสมุนไพรที่มีประโยชนนานาชนิด) 

3) เปนอาหารสะอาดและปลอดภัย 

4) มีรสชาติและคุณลักษณะโดยรวมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 

5) ใชวัตถุดิบอาหารพ้ืนบาน และภูมิปญญาทองถิ่น 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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6) ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการจัดปรงุอาหารและจัดสาํรับอาหาร การดําเนินการจัดปรุงอาหารและจัด 

สํารับอาหารตามมาตรฐานหรือคุณลักษณะที่กําหนดไว  

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการยอมรบัสาํรับอาหารของผูบริโภคในชมุชน ทําการประเมินการยอมรับ 

อาหารในสํารับอาหารที่พัฒนาขึ้น โดยวิธีประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) เพ่ือประเมินความชอบใน

ดานคุณลักษณะโดยรวม ใชแบบประเมินความชอบ 5–point Hedonic Scale  

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินคุณคาทางโภชนาการของสํารับอาหาร ทําการประเมินคุณคาทาง

โภชนาการของสํารับอาหารที่พัฒนาขึ้น  

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่สงเสริมสุขภาพ ทําการประเมินคุณสมบัติอ่ืนๆที่สงเสริม

สุขภาพนอกเหนือจาก คุณคาทางโภชนาการพ้ืนฐานของสํารับอาหารที่พัฒนาขึ้น  

ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงปริมาณ ทําการวิเคราะหโดยการประมวลคาสถิติ ไดแก 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนขอมูลเชิงคุณภาพ จะทําการ

วิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis Technique) 

 

แนวปฏิบัติที่การจัดการความรู“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษ ที่ 21 โดยการจัด

นักศึกษาลงพ้ืนที่ ณ สถานประกอบการจริง เพ่ือศึกษาปญหา ณ  สถานปรกอบการ  ตามกระบวนการ  PDCA  

และใชปญหาเปนฐานในการจัดการความรู  โดยสถานประกอบการชุมชนมีปญหาเรื่องบรรจุภัณฑโดยทีม

อาจารยและนักศึกษาไดจัดการดําเนินการใหความรูการผลิตและนําบรรจุภัณฑดวยวิธีการที่สะดวก ประหยัด

และรวดเร็ว โดยเนนการเลือกบรรจุภัณฑและใหความรูทางการตลาดดังตอไปน้ี  

1. ลักษณะของสินคา คุณสมบัติทางกายภาพ ประกอบดวย ขนาด รูปทรง ปริมาตร สวนประกอบ

หรือสวนผสม ของแข็ง ของเหลว ผูออกแบบตองทราบความเหนียวขน และตองรูนํ้าหนัก/ ปริมาตรหรือความ

หนาแนน สําหรับสินคาที่เปนของแหงประเภทของสินคาคุณสมบัติทางเคมี คือ สาเหตุที่ทําใหสินคาเนาเสีย

หรือเสื่อมคุณภาพจนไมเปนที่ยอมรับได และปฏิกิริยาอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นคุณสมบัติพิเศษอ่ืน ๆ เชน กลิ่น 

การแยกตัว เปนตนสินคาที่จําหนายมีลักษณะเปนอยางไร เพ่ือจะไดเลือกวัสดุในการทําบรรจุภัณฑที่ปองกัน

รักษาไดดี  

2. ตลาดเปาหมาย ตองศึกษาความตองการของลูกคาเปาหมาย เพ่ือจะไดเลือกบรรจุภัณฑที่ตรงกับ

ความตองการของตลาดหรือกลุมลูกคาการพัฒนาบรรจุภัณฑใหสนองกับความตองการของกลุมเปาหมาย ตอง

วิเคราะหจุดยืนของสินคาและบรรจุภัณฑเทียบกับคูแขงขันที่มีกลุมเปาหมายเดียวกัน เชน ขอมูลของปริมาณ

สินคาที่จะบรรจุ ขนาด จํานวนบรรจุภัณฑตอหนวยขนสง อาณาเขตของตลาด  

3. วิธีการจัดจําหนาย การจําหนายโดยตรงจากผูผลิตไปสูผูบริโภค ยอมตองการบรรจุภัณฑลักษณะ

หน่ึง แตหากจําหนายผานคนกลาง เปนคนกลางประเภทใด มีวิธีการซื้อของเขารานอยางไร วางขายสินคา

อยางไร เพราะพฤติกรรมของรานคายอมมีอิทธิพลตอโอกาสขายของผลิตภัณฑน้ัน ๆ รวมทั้งพิจารณาถึง

ผลิตภัณฑของคูแขงขันที่จําหนายในแหลงเดียวกันดวย  

4. การขนสง มีหลายวิธีและใชพาหนะตางกัน รวมทั้งระยะทางในการขนสง ความทนทานและความ

แข็งแรงของบรรจุภัณฑ การคํานึงถึงวิธีที่จะใชในการขนสงก็เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบใหเกิดผลเสียนอยที่สุด 

รวมถึงความประหยัดและปจจัยเรื่องสภาพดินฟาอากาศดวยในปจจุบันนิยมการขนสงดวยระบบตูบรรทุก

สําเร็จรูป  

5. การเก็บรักษา (Storage) การเลือกบรรจุภัณฑจะตองพิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษา สภาพของ

สถานที่เก็บรักษา รวมทั้งวิธีการเคลื่อนยายในสถานที่เก็บรักษาดวย  

6. ลักษณะการนําไปใชงาน ตองนําไปใชงานไดสะดวกเพ่ือประหยัดเวลา แรงงานและคาใชจาย  

7. ตนทุนของบรรจุภัณฑ เปนปจจัยที่จะตองคํานึงถึงเปนอยางมาก และจะตองคํานึงถึงผลกระทบที่มี

ตอยอดขายหรือความสูญเสียคาใชจายอ่ืน ๆ ดวย บรรจุภัณฑดีอาจตองจายสูงแตดึงดูดความสนใจของผูซื้อ 

ยอมเปนสิ่งชดเชยที่ควรเลือกปฏิบัติ รวมถึงผลการชดเชยในกระบวนการผลิต การบรรจุที่สะดวก รวดเร็ว 

เสียหายนอย ทําใหประหยัดและลดตนทุนการผลิตได  

8. ปญหาดานกฎหมาย บทบัญญัติดานกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑที่ปรากฏชัดเจนคือ  

8.1 กฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับฉลากการออกแบบกราฟฟกของผลิตภัณฑตองเปนไป 

ตามขอบังคับ นอกจากน้ียังตองศึกษาการใชสัญลักษณเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เปนตน  

8.2 กฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ  

9. ผลกระทบตอสังคม ปญหาที่ยังมิไดรับการแกไขอยางจริงจังคือ ผลกระทบตอนิเวศนวิทยา 

(Ecology) เกี่ยวกับการทําลายซากของบรรจุภัณฑ  

 

กระบวนการออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ  

ในกระบวนการออกแบบโครงสรางของบรรจุภัณฑ ตองอาศัยความรูและขอมูลจากหลายดานการ

อาศัยความชวยเหลือจากผูชํานาญการบรรจุ (PACKAGING SPECIALISTS) หลาย ๆ ฝายมารวมปรึกษาและ

พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งอิงทฤษฏีของ ปุน คงเจริญเกียรติและสมพร คงเจริญเกียรติ (2542:71-83) โดยที่ผูที่จะ

กระทําหนาที่เปนผูสรางภาพพจน (THE IMAGERY MAKER) จากขอมูลตาง ๆ ใหปรากฏเปนรูปลักษณของ

บรรจุภัณฑจริง ลําดับขั้นตอนของการดําเนินงาน นับต้ังแตตอนเริ่มตน จนกระทั่งสิ้นสุดจนไดผลงานออกมา

ดังตอไปน้ี เชน  

1. กําหนดนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร (POLICY PERMULATION OR ATRATEGIC PLANNING) 

เชน ต้ังวัตถุประสงคและเปาหมายของการผลิต เงินทุนงบประมาณ การจัดการ และการกําหนดสถานะ 

(SITUATION) ของบรรจุภัณฑจะเปนผูกําหนด  
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6) ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการจัดปรงุอาหารและจัดสาํรับอาหาร การดําเนินการจัดปรุงอาหารและจัด 

สํารับอาหารตามมาตรฐานหรือคุณลักษณะที่กําหนดไว  

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการยอมรบัสาํรับอาหารของผูบริโภคในชมุชน ทําการประเมินการยอมรับ 

อาหารในสํารับอาหารที่พัฒนาขึ้น โดยวิธีประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) เพ่ือประเมินความชอบใน

ดานคุณลักษณะโดยรวม ใชแบบประเมินความชอบ 5–point Hedonic Scale  

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินคุณคาทางโภชนาการของสํารับอาหาร ทําการประเมินคุณคาทาง

โภชนาการของสํารับอาหารที่พัฒนาขึ้น  

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่สงเสริมสุขภาพ ทําการประเมินคุณสมบัติอ่ืนๆที่สงเสริม

สุขภาพนอกเหนือจาก คุณคาทางโภชนาการพ้ืนฐานของสํารับอาหารที่พัฒนาขึ้น  

ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงปริมาณ ทําการวิเคราะหโดยการประมวลคาสถิติ ไดแก 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนขอมูลเชิงคุณภาพ จะทําการ

วิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis Technique) 

 

แนวปฏิบัติที่การจัดการความรู“ชุมชนนักปฏิบัติ สูการจัดการความรู ในศตวรรษ ที่ 21 โดยการจัด

นักศึกษาลงพ้ืนที่ ณ สถานประกอบการจริง เพ่ือศึกษาปญหา ณ  สถานปรกอบการ  ตามกระบวนการ  PDCA  

และใชปญหาเปนฐานในการจัดการความรู  โดยสถานประกอบการชุมชนมีปญหาเรื่องบรรจุภัณฑโดยทีม

อาจารยและนักศึกษาไดจัดการดําเนินการใหความรูการผลิตและนําบรรจุภัณฑดวยวิธีการที่สะดวก ประหยัด

และรวดเร็ว โดยเนนการเลือกบรรจุภัณฑและใหความรูทางการตลาดดังตอไปน้ี  

1. ลักษณะของสินคา คุณสมบัติทางกายภาพ ประกอบดวย ขนาด รูปทรง ปริมาตร สวนประกอบ

หรือสวนผสม ของแข็ง ของเหลว ผูออกแบบตองทราบความเหนียวขน และตองรูนํ้าหนัก/ ปริมาตรหรือความ

หนาแนน สําหรับสินคาที่เปนของแหงประเภทของสินคาคุณสมบัติทางเคมี คือ สาเหตุที่ทําใหสินคาเนาเสีย

หรือเสื่อมคุณภาพจนไมเปนที่ยอมรับได และปฏิกิริยาอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นคุณสมบัติพิเศษอ่ืน ๆ เชน กลิ่น 

การแยกตัว เปนตนสินคาที่จําหนายมีลักษณะเปนอยางไร เพ่ือจะไดเลือกวัสดุในการทําบรรจุภัณฑที่ปองกัน

รักษาไดดี  

2. ตลาดเปาหมาย ตองศึกษาความตองการของลูกคาเปาหมาย เพ่ือจะไดเลือกบรรจุภัณฑที่ตรงกับ

ความตองการของตลาดหรือกลุมลูกคาการพัฒนาบรรจุภัณฑใหสนองกับความตองการของกลุมเปาหมาย ตอง

วิเคราะหจุดยืนของสินคาและบรรจุภัณฑเทียบกับคูแขงขันที่มีกลุมเปาหมายเดียวกัน เชน ขอมูลของปริมาณ

สินคาที่จะบรรจุ ขนาด จํานวนบรรจุภัณฑตอหนวยขนสง อาณาเขตของตลาด  

3. วิธีการจัดจําหนาย การจําหนายโดยตรงจากผูผลิตไปสูผูบริโภค ยอมตองการบรรจุภัณฑลักษณะ

หน่ึง แตหากจําหนายผานคนกลาง เปนคนกลางประเภทใด มีวิธีการซื้อของเขารานอยางไร วางขายสินคา

อยางไร เพราะพฤติกรรมของรานคายอมมีอิทธิพลตอโอกาสขายของผลิตภัณฑน้ัน ๆ รวมทั้งพิจารณาถึง

ผลิตภัณฑของคูแขงขันที่จําหนายในแหลงเดียวกันดวย  

4. การขนสง มีหลายวิธีและใชพาหนะตางกัน รวมทั้งระยะทางในการขนสง ความทนทานและความ

แข็งแรงของบรรจุภัณฑ การคํานึงถึงวิธีที่จะใชในการขนสงก็เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบใหเกิดผลเสียนอยที่สุด 

รวมถึงความประหยัดและปจจัยเรื่องสภาพดินฟาอากาศดวยในปจจุบันนิยมการขนสงดวยระบบตูบรรทุก

สําเร็จรูป  

5. การเก็บรักษา (Storage) การเลือกบรรจุภัณฑจะตองพิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษา สภาพของ

สถานที่เก็บรักษา รวมทั้งวิธีการเคลื่อนยายในสถานที่เก็บรักษาดวย  

6. ลักษณะการนําไปใชงาน ตองนําไปใชงานไดสะดวกเพ่ือประหยัดเวลา แรงงานและคาใชจาย  

7. ตนทุนของบรรจุภัณฑ เปนปจจัยที่จะตองคํานึงถึงเปนอยางมาก และจะตองคํานึงถึงผลกระทบที่มี

ตอยอดขายหรือความสูญเสียคาใชจายอ่ืน ๆ ดวย บรรจุภัณฑดีอาจตองจายสูงแตดึงดูดความสนใจของผูซื้อ 

ยอมเปนสิ่งชดเชยที่ควรเลือกปฏิบัติ รวมถึงผลการชดเชยในกระบวนการผลิต การบรรจุที่สะดวก รวดเร็ว 

เสียหายนอย ทําใหประหยัดและลดตนทุนการผลิตได  

8. ปญหาดานกฎหมาย บทบัญญัติดานกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑที่ปรากฏชัดเจนคือ  

8.1 กฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับฉลากการออกแบบกราฟฟกของผลิตภัณฑตองเปนไป 

ตามขอบังคับ นอกจากน้ียังตองศึกษาการใชสัญลักษณเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เปนตน  

8.2 กฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ  

9. ผลกระทบตอสังคม ปญหาที่ยังมิไดรับการแกไขอยางจริงจังคือ ผลกระทบตอนิเวศนวิทยา 

(Ecology) เกี่ยวกับการทําลายซากของบรรจุภัณฑ  

 

กระบวนการออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ  

ในกระบวนการออกแบบโครงสรางของบรรจุภัณฑ ตองอาศัยความรูและขอมูลจากหลายดานการ

อาศัยความชวยเหลือจากผูชํานาญการบรรจุ (PACKAGING SPECIALISTS) หลาย ๆ ฝายมารวมปรึกษาและ

พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งอิงทฤษฏีของ ปุน คงเจริญเกียรติและสมพร คงเจริญเกียรติ (2542:71-83) โดยที่ผูที่จะ

กระทําหนาที่เปนผูสรางภาพพจน (THE IMAGERY MAKER) จากขอมูลตาง ๆ ใหปรากฏเปนรูปลักษณของ

บรรจุภัณฑจริง ลําดับขั้นตอนของการดําเนินงาน นับต้ังแตตอนเริ่มตน จนกระทั่งสิ้นสุดจนไดผลงานออกมา

ดังตอไปน้ี เชน  

1. กําหนดนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร (POLICY PERMULATION OR ATRATEGIC PLANNING) 

เชน ต้ังวัตถุประสงคและเปาหมายของการผลิต เงินทุนงบประมาณ การจัดการ และการกําหนดสถานะ 

(SITUATION) ของบรรจุภัณฑจะเปนผูกําหนด  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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2. การศึกษาและการวิจัยเบ้ืองตน (PRELIMINARY RESEARCH) ไดแก การศึกษาขอมูลหลักการทาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิศวกรรมทางการผลิต ตลอดจนการคนพบสิ่งใหม ๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวของ

สอดคลองกันกับการออกแบบโครงสรางของบรรจุภัณฑ  

3. การศึกษาถึงความเปนไปไดของบรรจุภัณฑ ( FEASIBILITY STUDY ) เมื่อไดศึกษาขอมูลตาง ๆ 

แลวก็เริ่มศึกษาความเปนไปไดของบรรจุภัณฑดวยการสเก็ต (SKETCH DESING) ภาพแสดงถึงรูปรางลักษณะ 

และสวนประกอบของโครงสราง 2-3 มิติ หรืออาจใชวิธีการอ่ืน ๆ ขึ้นรูปเปนลักษณะ 3 มิติ ก็สามารถกระทําได 

ในขั้นตอนน้ีจึงเปนการเสนอแนวความคิดสรางสรรคขั้นตนหลาย ๆ แบบ (PRELIMINARY IDFAS) เพ่ือศึกษา

ความเปนไปไดในเทคนิควิธีการบรรจุ และการคํานวณเบ้ืองตน ตลอดจนเงินทุนงบประมาณดําเนินการ และ

เพ่ือการพิจารณาคัดเลือกแบบรางไวเพ่ือพัฒนาใหสมบูรณในขั้นตอนตอไป  

4. การพัฒนาและแกไขแบบ (DESIGN REFINEMENT) ในขั้นตอนน้ีผูออกแบบจะตองขยาย

รายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ (DETAILED DESIGN) ของแบบรางใหทราบอยางละเอียดโดยเตรียมเอกสารหรือ

ขอมูลประกอบ มีการกําหนดเทคนิคและวิธีการผลิต การบรรจุ วัสดุ การประมาณราคา ตลอดจนการทดสอบ

ทดลองบรรจุ เพ่ือหารูปราง รูปทรงหรือสวนประกอบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับหนาที่ของบรรจุภัณฑที่ตองการ

ดวยการสรางรูปจําลองงาย ๆ (MOCK UP) ขึ้นมา ดังน้ันผูออกแบบจึงตองจัดเตรียมสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีอยาง

ละเอียดรอบคอบเพ่ือการนําเสนอ (PRESENTATION) ตอลูกคาและผูที่ทํางานเกี่ยวของใหเกิดความเขาใจเพ่ือ

พิจารณาใหความคิดเห็นสนับสนุนยอมรับหรือเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมในรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเชน การ

ทําแบบจําลองโครงสรางเพ่ือศึกษาถึงวิธีการบรรจุ และหนาที่ของบรรจุภัณฑกอนการสรางแบบเหมือนจริง  

5. การพัฒนาตนแบบจริง (PROTOTYPE DEVELOPMENT) เมื่อแบบโครงสรางไดรับการแกไขและ

พัฒนา ผานการยอมรับแลว ลําดับตอมาตองทําหนาที่เขียนแบบ (MECHANICAL DRAWING) เพ่ือกําหนด

ขนาด รูปราง และสัดสวนจริงดวยการเขียนภาพประกอบแสดงรายละเอียดของรูปแบบแปลน (PLAN) รูปดาน

ตาง ๆ (ELEVATIONS) ทัศนียภาพ (PERSPECTIVE) หรือภาพแสดงการประกอบ (ASSEMBLY) ของ

สวนประกอบตาง ๆมีการกําหนดมาตราสวน (SCALE) บอกชนิดและประเภทวัสดุที่ใชมีขอความ คําสั่ง ที่

สื่อสารความเขาใจกันไดในขบวนการผลิตเปนบรรจุภัณฑของจริง แตการที่จะไดมาซึ่งรายละเอียดเพ่ือนําไป

ผลิตจริงดังกลาวน้ัน ผูออกแบบจะตองสรางตนแบบจําลองที่สมบูรณ (PROTOTYPE) ขึ้นมากอนเพ่ือวิเคราะห 

(ANALYSIS) โครงสรางและจําแนกแยกแยะสวนประกอบตาง ๆ ออกมาศึกษา ดังน้ัน PROTOTYPE ที่จัดทํา

ขึ้นมาในขั้นน้ีจึงควรสรางดวยวัสดุที่สามารถใหลักษณะ และรายละเอียดใกลเคียงกับบรรจุภัณฑของจริงใหมาก

ที่สุดเทาที่จะกระทําได เชนอาจจะทําดวยปูนพลาสเตอร ดินเหนียว กระดาษ ฯลฯ และในขั้นน้ี การทดลอง

ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ ควรไดรับการพิจารณามีรวมกันอยางใกลชิดกับลักษณะของโครงสรางเพ่ือ

สามารถนําผลงานในขั้นน้ีมาคัดเลือกพิจารณาความมีประสิทธิภาพของรูปลักษณบรรจุภัณฑที่สมบูรณ  

6. การผลิตจริง (production) ดําเนินการตามแบบแปลนทีอ่อกแบบไว จะตองจัดเตรียมแบบแมพิมพ

ของบรรจุภัณฑใหเปนไปตามกําหนด และจะตองสรางบรรจุภัณฑจริงออกมาจํานวนหน่ึงเพ่ือเปนตัวอยาง 

(PRE- PRODUCTION PROTOTYPES) สําหรับการทดสอบทดลองและวิเคราะหเปนครั้งสุดทาย หากพบวามี

ขอบกพรองควรรีบดําเนินการแกไขใหเปนที่เรียบรอยแลวจึงดําเนินการผลิตเพ่ือนําไปบรรจุและจําหนายใน

ลําดับตอไป  

และทางทีมงานนักศึกษาและอาจารยไดดําเนินการวิจัยตลาดเพ่ือศึกษาความตองการของผูบริโภคใน

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา ในลักษณะของแกงไตปลา ทําใหผลการวิจัยทําใหไดขอมูล

ประกอบการดําเนินธุรกิจชุมชนดังน้ี 

1. ปจจัยดานความตองการของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา โดยรวมมี

ลักษณะเปนอยางไร และปจจัยใดมีอิทธิพลสงผลตอความสําเร็จทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑอาหารแกงไต

ปลา  

2. กลยุทธดานการตลาดมีองคประกอบเปนอยางไร และองคประกอบในดานใดที่มีอิทธิพลสงผลตอ

ความสําเร็จทางการตลาดผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา 

3. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา ปจจัยดานใดที่มีอิทธิพลสงผลตอความสําเร็จทาง

การตลาดผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา 

4. ปจจัยกลยุทธดานการตลาดสําหรับผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา มีความสัมพันธกันอยางไร เพ่ือ

นําไปสูความสําเร็จทางการตลาด 

5. กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับผลิตภัณฑอาหาร

แกงไตปลา ควรจะมีลักษณะอยางไร จึงจะสามารถประสบความสําเร็จทางการตลาดไดและสามารถแขงขันใน

ตลาดสากล 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

1. ผูผลิตผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา ตองทราบความตองการของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑแกงไตปลา เพ่ือนําผลไปใชในการวางแผนกลยุทธการตลาด และการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารแกงไตปลา และนําไปสูความสําเร็จทางการตลาดสงผลใหผูบริโภคไดใชผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา ที่มี

คุณภาพมาตรฐาน 

 2. ไดรูปแบบกลยุทธการตลาดที่มีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับผลิตภัณฑแกงไตปลา และสามารถ

นํามาใชไดจริง 

 3. นักวิชาการ และผูที่สนใจสามารถนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปประกอบการวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในดาน

การตลาดที่มีศักยภาพ เพ่ือสรางสรรคสินคาและบริการในรูปแบบใหมใหมีจุดเดนและสามารถตอยอดดวย

ความคิดและนวัตกรรม รวมทั้งสรางความไดเปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณของวัฒนธรรมและ

ความเปนไทยสูตลาดสากลในระดับตอไป 
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2. การศึกษาและการวิจัยเบ้ืองตน (PRELIMINARY RESEARCH) ไดแก การศึกษาขอมูลหลักการทาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิศวกรรมทางการผลิต ตลอดจนการคนพบสิ่งใหม ๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวของ

สอดคลองกันกับการออกแบบโครงสรางของบรรจุภัณฑ  

3. การศึกษาถึงความเปนไปไดของบรรจุภัณฑ ( FEASIBILITY STUDY ) เมื่อไดศึกษาขอมูลตาง ๆ 

แลวก็เริ่มศึกษาความเปนไปไดของบรรจุภัณฑดวยการสเก็ต (SKETCH DESING) ภาพแสดงถึงรูปรางลักษณะ 

และสวนประกอบของโครงสราง 2-3 มิติ หรืออาจใชวิธีการอ่ืน ๆ ขึ้นรูปเปนลักษณะ 3 มิติ ก็สามารถกระทําได 

ในขั้นตอนน้ีจึงเปนการเสนอแนวความคิดสรางสรรคขั้นตนหลาย ๆ แบบ (PRELIMINARY IDFAS) เพ่ือศึกษา

ความเปนไปไดในเทคนิควิธีการบรรจุ และการคํานวณเบ้ืองตน ตลอดจนเงินทุนงบประมาณดําเนินการ และ

เพ่ือการพิจารณาคัดเลือกแบบรางไวเพ่ือพัฒนาใหสมบูรณในขั้นตอนตอไป  

4. การพัฒนาและแกไขแบบ (DESIGN REFINEMENT) ในขั้นตอนน้ีผูออกแบบจะตองขยาย

รายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ (DETAILED DESIGN) ของแบบรางใหทราบอยางละเอียดโดยเตรียมเอกสารหรือ

ขอมูลประกอบ มีการกําหนดเทคนิคและวิธีการผลิต การบรรจุ วัสดุ การประมาณราคา ตลอดจนการทดสอบ

ทดลองบรรจุ เพ่ือหารูปราง รูปทรงหรือสวนประกอบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับหนาที่ของบรรจุภัณฑที่ตองการ

ดวยการสรางรูปจําลองงาย ๆ (MOCK UP) ขึ้นมา ดังน้ันผูออกแบบจึงตองจัดเตรียมสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีอยาง

ละเอียดรอบคอบเพ่ือการนําเสนอ (PRESENTATION) ตอลูกคาและผูที่ทํางานเกี่ยวของใหเกิดความเขาใจเพ่ือ

พิจารณาใหความคิดเห็นสนับสนุนยอมรับหรือเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมในรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเชน การ

ทําแบบจําลองโครงสรางเพ่ือศึกษาถึงวิธีการบรรจุ และหนาที่ของบรรจุภัณฑกอนการสรางแบบเหมือนจริง  

5. การพัฒนาตนแบบจริง (PROTOTYPE DEVELOPMENT) เมื่อแบบโครงสรางไดรับการแกไขและ

พัฒนา ผานการยอมรับแลว ลําดับตอมาตองทําหนาที่เขียนแบบ (MECHANICAL DRAWING) เพ่ือกําหนด

ขนาด รูปราง และสัดสวนจริงดวยการเขียนภาพประกอบแสดงรายละเอียดของรูปแบบแปลน (PLAN) รูปดาน

ตาง ๆ (ELEVATIONS) ทัศนียภาพ (PERSPECTIVE) หรือภาพแสดงการประกอบ (ASSEMBLY) ของ

สวนประกอบตาง ๆมีการกําหนดมาตราสวน (SCALE) บอกชนิดและประเภทวัสดุที่ใชมีขอความ คําสั่ง ที่

สื่อสารความเขาใจกันไดในขบวนการผลิตเปนบรรจุภัณฑของจริง แตการที่จะไดมาซึ่งรายละเอียดเพ่ือนําไป

ผลิตจริงดังกลาวน้ัน ผูออกแบบจะตองสรางตนแบบจําลองที่สมบูรณ (PROTOTYPE) ขึ้นมากอนเพ่ือวิเคราะห 

(ANALYSIS) โครงสรางและจําแนกแยกแยะสวนประกอบตาง ๆ ออกมาศึกษา ดังน้ัน PROTOTYPE ที่จัดทํา

ขึ้นมาในขั้นน้ีจึงควรสรางดวยวัสดุที่สามารถใหลักษณะ และรายละเอียดใกลเคียงกับบรรจุภัณฑของจริงใหมาก

ที่สุดเทาที่จะกระทําได เชนอาจจะทําดวยปูนพลาสเตอร ดินเหนียว กระดาษ ฯลฯ และในขั้นน้ี การทดลอง

ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ ควรไดรับการพิจารณามีรวมกันอยางใกลชิดกับลักษณะของโครงสรางเพ่ือ

สามารถนําผลงานในขั้นน้ีมาคัดเลือกพิจารณาความมีประสิทธิภาพของรูปลักษณบรรจุภัณฑที่สมบูรณ  

6. การผลิตจริง (production) ดําเนินการตามแบบแปลนทีอ่อกแบบไว จะตองจัดเตรียมแบบแมพิมพ

ของบรรจุภัณฑใหเปนไปตามกําหนด และจะตองสรางบรรจุภัณฑจริงออกมาจํานวนหน่ึงเพ่ือเปนตัวอยาง 

(PRE- PRODUCTION PROTOTYPES) สําหรับการทดสอบทดลองและวิเคราะหเปนครั้งสุดทาย หากพบวามี

ขอบกพรองควรรีบดําเนินการแกไขใหเปนที่เรียบรอยแลวจึงดําเนินการผลิตเพ่ือนําไปบรรจุและจําหนายใน

ลําดับตอไป  

และทางทีมงานนักศึกษาและอาจารยไดดําเนินการวิจัยตลาดเพ่ือศึกษาความตองการของผูบริโภคใน

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา ในลักษณะของแกงไตปลา ทําใหผลการวิจัยทําใหไดขอมูล

ประกอบการดําเนินธุรกิจชุมชนดังน้ี 

1. ปจจัยดานความตองการของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา โดยรวมมี

ลักษณะเปนอยางไร และปจจัยใดมีอิทธิพลสงผลตอความสําเร็จทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑอาหารแกงไต

ปลา  

2. กลยุทธดานการตลาดมีองคประกอบเปนอยางไร และองคประกอบในดานใดที่มีอิทธิพลสงผลตอ

ความสําเร็จทางการตลาดผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา 

3. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา ปจจัยดานใดที่มีอิทธิพลสงผลตอความสําเร็จทาง

การตลาดผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา 

4. ปจจัยกลยุทธดานการตลาดสําหรับผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา มีความสัมพันธกันอยางไร เพ่ือ

นําไปสูความสําเร็จทางการตลาด 

5. กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับผลิตภัณฑอาหาร

แกงไตปลา ควรจะมีลักษณะอยางไร จึงจะสามารถประสบความสําเร็จทางการตลาดไดและสามารถแขงขันใน

ตลาดสากล 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

1. ผูผลิตผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา ตองทราบความตองการของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑแกงไตปลา เพ่ือนําผลไปใชในการวางแผนกลยุทธการตลาด และการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารแกงไตปลา และนําไปสูความสําเร็จทางการตลาดสงผลใหผูบริโภคไดใชผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา ที่มี

คุณภาพมาตรฐาน 

 2. ไดรูปแบบกลยุทธการตลาดที่มีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับผลิตภัณฑแกงไตปลา และสามารถ

นํามาใชไดจริง 

 3. นักวิชาการ และผูที่สนใจสามารถนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปประกอบการวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในดาน

การตลาดที่มีศักยภาพ เพ่ือสรางสรรคสินคาและบริการในรูปแบบใหมใหมีจุดเดนและสามารถตอยอดดวย

ความคิดและนวัตกรรม รวมทั้งสรางความไดเปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณของวัฒนธรรมและ

ความเปนไทยสูตลาดสากลในระดับตอไป 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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4. เพ่ือขจัดความยากจน โดยมีเปาหมายในการเพ่ิมงานและเพ่ิมรายไดใหแกชาวบานที่ประกอบอาชีพ

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. เปาหมายเพ่ิมปริมาณการผลิตใหมีการผลิตมากขึ้นสนองความตองการใหเพียงพอกับความตองการ

ของตลาด ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น  สรางอาชีพ สรางรายได ใหกับ

เกษตรกร ชุมชน ผูประกอบการ และประเทศชาติ 

6.  ชาวบานผูประกอบการชุมชนไดรวมกลุมทําผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา ทําใหกลุมมีขนาดใหญ 

และสรางกลุมสินคาชุมชนที่มีคุณภาพและเกิดความเขมแข็ง  ภูมิปญญาไดรับการสืบทอดและใชประโยชน

อยางยั่งยืน 

7.  เกิดการปรับปรุงพัฒนา และกําหนดกลยุทธทางการตลาดของการทําผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา 

อยางมีคุณภาพและเหมาะสม สามารถสนองความตองการของผูบริโภคได 

8.  เพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย ขยายการขนสงและกระจายสินคา กอใหเกิดระบบการพัฒนาดานโล

จิสติกสและโซอุปทาน  ผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา ไดรับการยอมรับและสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 

 

สรุป 

การบริโภคอาหารของผูคนในทองถิ่นใดยอมมีนัยสัมพันธกับบริบทของทองถิ่นน้ัน ทั้งที่เปนบริบททาง

ธรรมชาติและบริบททางสังคม วัฒนธรรมอาหารของคนในแตละทองถิ่นจึงมีสวนที่พองและเพ้ียนกันอัน

เน่ืองมาจากบริบทดังกลาว และผูคนในทองถิ่นตางๆยอมมีการสืบทอดวิถีการบริโภคอาหารตอๆ กันมาจนเกิด

เปน “วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร” ของทองถิ่น ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสภาพทรัพยากร ภูมิปญญา และภูมิธรรม

ของผูคนในแตละทองถิ่นตนเอง(พรศักด์ิ พรหมแกว, 2550) 

 

           ความสําคัญของการพัฒนาอาหารไทยเพ่ือสุขภาพน้ัน ไมเพียงแตจะชวยพัฒนาสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตของคนไทยเทาน้ัน ยังเปนกลไกสําคัญที่ชวยสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย โดยเริ่มจากการ

วิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน ของอาหารไทยในปจจุบัน ถึงแมวาอาหารไทยจะเปนที่ช่ืนชอบของคนทั่วโลก 

จนทําใหมีการพัฒนาอาหารไทยสูครัวโลกในปจจุบัน ในลักษณะการสงออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหารใน

รูปแบบตางๆ รวมทั้งรานอาหารในตางประเทศ ประสบความสําเร็จและนํารายไดเขาประเทศในระดับหน่ึงแลว

ก็ตาม แตในมุมมองของนักวิชาการดานอาหารและโภชนาการ ยังเห็นวา จําเปนตองมีการปรับปรุงและพัฒนา

อาหารตอไป แนวทางการพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยใหมีความเปนอาหารเพ่ือสุขภาพสูงย่ิงขึ้น มีประเด็น

สําคัญที่ตองพัฒนาหลายประเด็นดวยกัน ไดแก ความเปนอาหาร สมดุลทางคุณคาโภชนาการ ความเปนอาหาร

สมุนไพร ความเปนอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ความเปนอาหาร รวมสมัย ความเปนอาหารรวมวัฒนธรรม 

และความเปนอาหารที่ไดมาตรฐานสากล  

ความปลอดภัยของอาหาร เปนตัวแปรตัวหน่ึง (รวีโรจน อนันตธนาชัยและคณะ,2551) ของความ

มั่นคงทางอาหารเปนพ้ืนฐานของอาหารทุกชนิดที่มนุษยตองการเพ่ือการบริโภค ที่นําเรื่อง”ความปลอดภัย” 

มาเปนสวนหน่ึง ของแกงไตปลาดวยน้ัน เพราะอาหารที่ไมปลอดภัย คงไมสามารถทําใหสุขภาพของผูบริโภคดี

ได ดังน้ันจึงคิดวา ความปลอดภัยของอาหาร จึงเปนสวนหน่ึงที่สําคัญของอาหารสุขภาพน้ันเอง ผูบริโภคมี

ความตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารที่รับประทานเขาสูรางกาย(รวีโรจน อนันตธนาชัย,2549) ใหความ

สนใจตอประโยชนทางโภชนาการ มีความรูเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น เชน ใหความสนใจตอ

แหลงที่มาของวัตถุดิบอาหาร การตัดแตงพันธุกรรม มาตรฐานสินคาอาหารตางๆ เปนตน 
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4. เพ่ือขจัดความยากจน โดยมีเปาหมายในการเพ่ิมงานและเพ่ิมรายไดใหแกชาวบานที่ประกอบอาชีพ

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. เปาหมายเพ่ิมปริมาณการผลิตใหมีการผลิตมากขึ้นสนองความตองการใหเพียงพอกับความตองการ

ของตลาด ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น  สรางอาชีพ สรางรายได ใหกับ

เกษตรกร ชุมชน ผูประกอบการ และประเทศชาติ 

6.  ชาวบานผูประกอบการชุมชนไดรวมกลุมทําผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา ทําใหกลุมมีขนาดใหญ 

และสรางกลุมสินคาชุมชนที่มีคุณภาพและเกิดความเขมแข็ง  ภูมิปญญาไดรับการสืบทอดและใชประโยชน

อยางยั่งยืน 

7.  เกิดการปรับปรุงพัฒนา และกําหนดกลยุทธทางการตลาดของการทําผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา 

อยางมีคุณภาพและเหมาะสม สามารถสนองความตองการของผูบริโภคได 

8.  เพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย ขยายการขนสงและกระจายสินคา กอใหเกิดระบบการพัฒนาดานโล

จิสติกสและโซอุปทาน  ผลิตภัณฑอาหารแกงไตปลา ไดรับการยอมรับและสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 

 

สรุป 

การบริโภคอาหารของผูคนในทองถิ่นใดยอมมีนัยสัมพันธกับบริบทของทองถิ่นน้ัน ทั้งที่เปนบริบททาง

ธรรมชาติและบริบททางสังคม วัฒนธรรมอาหารของคนในแตละทองถิ่นจึงมีสวนที่พองและเพ้ียนกันอัน

เน่ืองมาจากบริบทดังกลาว และผูคนในทองถิ่นตางๆยอมมีการสืบทอดวิถีการบริโภคอาหารตอๆ กันมาจนเกิด

เปน “วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร” ของทองถิ่น ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสภาพทรัพยากร ภูมิปญญา และภูมิธรรม

ของผูคนในแตละทองถิ่นตนเอง(พรศักด์ิ พรหมแกว, 2550) 

 

           ความสําคัญของการพัฒนาอาหารไทยเพ่ือสุขภาพน้ัน ไมเพียงแตจะชวยพัฒนาสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตของคนไทยเทาน้ัน ยังเปนกลไกสําคัญที่ชวยสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย โดยเริ่มจากการ

วิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน ของอาหารไทยในปจจุบัน ถึงแมวาอาหารไทยจะเปนที่ช่ืนชอบของคนทั่วโลก 

จนทําใหมีการพัฒนาอาหารไทยสูครัวโลกในปจจุบัน ในลักษณะการสงออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหารใน

รูปแบบตางๆ รวมทั้งรานอาหารในตางประเทศ ประสบความสําเร็จและนํารายไดเขาประเทศในระดับหน่ึงแลว

ก็ตาม แตในมุมมองของนักวิชาการดานอาหารและโภชนาการ ยังเห็นวา จําเปนตองมีการปรับปรุงและพัฒนา

อาหารตอไป แนวทางการพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยใหมีความเปนอาหารเพ่ือสุขภาพสูงย่ิงขึ้น มีประเด็น

สําคัญที่ตองพัฒนาหลายประเด็นดวยกัน ไดแก ความเปนอาหาร สมดุลทางคุณคาโภชนาการ ความเปนอาหาร

สมุนไพร ความเปนอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ความเปนอาหาร รวมสมัย ความเปนอาหารรวมวัฒนธรรม 

และความเปนอาหารที่ไดมาตรฐานสากล  

ความปลอดภัยของอาหาร เปนตัวแปรตัวหน่ึง (รวีโรจน อนันตธนาชัยและคณะ,2551) ของความ

มั่นคงทางอาหารเปนพ้ืนฐานของอาหารทุกชนิดที่มนุษยตองการเพ่ือการบริโภค ที่นําเรื่อง”ความปลอดภัย” 

มาเปนสวนหน่ึง ของแกงไตปลาดวยน้ัน เพราะอาหารที่ไมปลอดภัย คงไมสามารถทําใหสุขภาพของผูบริโภคดี

ได ดังน้ันจึงคิดวา ความปลอดภัยของอาหาร จึงเปนสวนหน่ึงที่สําคัญของอาหารสุขภาพน้ันเอง ผูบริโภคมี

ความตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารที่รับประทานเขาสูรางกาย(รวีโรจน อนันตธนาชัย,2549) ใหความ

สนใจตอประโยชนทางโภชนาการ มีความรูเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น เชน ใหความสนใจตอ

แหลงที่มาของวัตถุดิบอาหาร การตัดแตงพันธุกรรม มาตรฐานสินคาอาหารตางๆ เปนตน 
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บทคัดยอ 

 การเรียนการสอนอยางสรางสรรค โดยการเรียนรูนอกหองเรียน ในรายวิชาการบริหารการคาปลีก 

ระดับปริญญาตรี โดยการใหความรวมมือกับสังคมชุมชนในระดับจังหวัด นํานักศึกษาและคณาจารยเขารวม

ระดมความคิดในเวทีกําหนดเปาหมายการพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี ใน ๒๐ ป ขางหนา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๕๘ ณ หองประชุมพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ผูวาราชการ

จังหวัดสุพรรณบุรกีลาวเปดงาน      “ปลุกพลังพลเมืองเปลี่ยนไทย เพ่ือการปฏิรูปประเทศไทย” โดยคุณชูชาติ 

อินสวาง สปช. สุพรรณบุรี เปนวิทยากรนํากิจกรรมระดมความคิด โดยการจัดกลุมสุนทรียสนทนา เปาหมาย

สนทนา ทั้งน้ีอาจารยไดรวมสนทนากลุมใน       “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”  และนักศึกษารวม

สนทนาในกลุม “สังคมและการศึกษา”  

 การรวมกลุมระดมความคิดเห็นน้ันสงผลใหนักศึกษาไดเรียนรู เกิดทักษะความคิดสรางสรรค การ

สื่อสาร การฝกทักษะนําเสนอในที่ประชุม และจิตสาธารณะ คณาจารยมีภูมิความรูอันเปนประโยชนตอสังคม

ชุมชน อันสงผลใหภาพลักษณ และช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเปนที่ประจักษแกสายตาสังคมชุมชนเพ่ิมขึ้น 

 

คําสําคญั  การเรียนรูนอกหองเรียน ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการนําเสนอในที่ประชุม จิตสาธารณะ 

 

บทนํา 

การพัฒนานักศึกษาดวยกระบวนการเรียนรูแบบลงมีคิดสรางสรรคปฏิบัติจริง เปนสิ่งที่สงผลใหผูเรียน

เกิดทักษะและพัฒนาความรู สูการนําไปใชไดอยางเปนประโยชน เชิงประจักษ ดังน้ันการนํานักศึกษารวม

กิจกรรมสรางสรรคเพ่ือสังคมชุมชน จึงเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาทักษะ ความคิดสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะสังคม ใหแกนักศึกษาทางธุรกิจการตลาดไดเปนอยางดี ผูสอนรายวิชาการจัดการคาปลีก ซึง่เปนธุรกิจ
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ระดับปริญญาตรี โดยการใหความรวมมือกับสังคมชุมชนในระดับจังหวัด นํานักศึกษาและคณาจารยเขารวม

ระดมความคิดในเวทีกําหนดเปาหมายการพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี ใน ๒๐ ป ขางหนา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๕๘ ณ หองประชุมพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ผูวาราชการ

จังหวัดสุพรรณบุรกีลาวเปดงาน      “ปลุกพลังพลเมืองเปลี่ยนไทย เพ่ือการปฏิรูปประเทศไทย” โดยคุณชูชาติ 

อินสวาง สปช. สุพรรณบุรี เปนวิทยากรนํากิจกรรมระดมความคิด โดยการจัดกลุมสุนทรียสนทนา เปาหมาย

สนทนา ทั้งน้ีอาจารยไดรวมสนทนากลุมใน       “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”  และนักศึกษารวม

สนทนาในกลุม “สังคมและการศึกษา”  

 การรวมกลุมระดมความคิดเห็นน้ันสงผลใหนักศึกษาไดเรียนรู เกิดทักษะความคิดสรางสรรค การ

สื่อสาร การฝกทักษะนําเสนอในที่ประชุม และจิตสาธารณะ คณาจารยมีภูมิความรูอันเปนประโยชนตอสังคม

ชุมชน อันสงผลใหภาพลักษณ และช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเปนที่ประจักษแกสายตาสังคมชุมชนเพ่ิมขึ้น 
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บทนํา 

การพัฒนานักศึกษาดวยกระบวนการเรียนรูแบบลงมีคิดสรางสรรคปฏิบัติจริง เปนสิ่งที่สงผลใหผูเรียน

เกิดทักษะและพัฒนาความรู สูการนําไปใชไดอยางเปนประโยชน เชิงประจักษ ดังน้ันการนํานักศึกษารวม

กิจกรรมสรางสรรคเพ่ือสังคมชุมชน จึงเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาทักษะ ความคิดสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะสังคม ใหแกนักศึกษาทางธุรกิจการตลาดไดเปนอยางดี ผูสอนรายวิชาการจัดการคาปลีก ซึง่เปนธุรกิจ
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บริการซึ่งตองพบปะทําการคาปลีกกับลูกคาผูมาใชบริการ ซึ่งการรวมกิจกรรมเพ่ือสงัคม ดังกลาว จึงมี

ประโยชนตอการฝกทักษะผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรค                   มีทักษะการสือ่ การมีทักษะสังคม จิต

สาธารณะ อันสงผลใหผูเรียน ไดพัฒนาสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด 

 

วิธีการดําเนนิงาน 

วัตถุประสงคของแนวปฏิบัติ 

 การระดมสมองของอาจารยและนักศึกษาทีส่งผลดีตออาจารยและนักศึกษา และช่ือเสียงมหาวิทยาลัย 

การนําเครื่องมือการจัดการ KM Tools มาใชดําเนนิการ 

 

 ใชวิธีการระดมสมอง (Brainstorming) กําหนดเปาหมายการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 ขั้นตอนดําเนนิการ 

1. อาจารยผูสอนรับขอมูลเครือขายระดับจังหวัด โดยไดรับหนังสือเชิญ (Informs of Network) 

2. อาจารยพิจารณาและตอบรับใหความรวมมือกับเครือขายพัฒนาจังหวัด (Decision Making) 

3. อาจารยและนักศึกษาไดขออนุญาตเขารวมกิจกรรมดังกลาว (Request Memo) 

4. มหาวิทยาลยัสนับสนุนยานพาหนะในการเดินทาง (Supported by University) 

 

ผลการดําเนนิงาน 

 ผลการระดมความคิดของกลุม มแีนวทางสงเสริมการปฏิบัติธรรม โดยการเพ่ิมสถานปฏิบัติธรรมเพ่ือ

เพศสตรี สรางแหลงเรียนรูพระพุทธศาสนา จัดโครงการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย สงเสริมการสราง

ครูตนแบบสอนศีลธรรมทุกสถาบันการศึกษา สงเสริมความเขมแข็งในครอบครัวเนนความสัมพันธของสมาชิก

ในครอบครัว สรางสรรคเศรษฐกิจครอบครวัแบบพอเพียง ใหความรูดานการบริหารจัดการเศรษฐกิจครอบครัว 

เพ่ิมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ในสถาบันการศึกษา  ผลที่คาดวาจะไดรับ คือ ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น 

พ่ึงพาตนเองอยางย่ังยืน 

นักศึกษารวมสนทนาในกลุม “สังคมและการศึกษา” ผลการระดับความคิดของกลุม มแีนวทางดังน้ี 

 
 

1. ดานสังคมปญหาวัยรุนขับจักรยานยนตแขงขันยามวิกาล พัฒนาสนามแขงรถ เพ่ือลดอุบัติเหตุ และ

สงเสริมเยาวชน 

2. ดานการศึกษา จัดการประชาสัมพันธการศึกษา จัดระบบการศึกษาเอ้ือผูเรียน ผูปกครองเขาใจ

ระบบการศึกษา และ ผลิตบัณฑิต และผูสําเร็จการศึกษาตรงตอความตองการของตลาดแรงงาน 

3. รัฐสนับสนุนทุนการศึกษา ในวุฒิที่ขาดแคลน ลดอัตราการวางงาน ผลิตบุคลากรคณุภาพตามความ

ตองการภาครัฐ 

4. ปญหาดานหน้ีสิน ประชาสัมพันธดานการออม เรียนรูการบริหารเงิน ใหความรูการเงินการออมแก

เยาวชน และครัวเรือน เพ่ือเปาหมายใหประชาชนมีวินัยการออม และมีเงินฝากในบัญชี 

5. เพ่ือชุมชนเขมแข็ง ประสานงานรวมกันระหวางผูนําในชุมชน ลดปญหาชุมชนทุกสวน และเพ่ือ

เปาหมายการอยูดีกินดีของคนในสังคมชุมชน 

 

อภิปรายผล 

ปจจัยสงเสริมความสาํเร็จ 

 1. สาขาวิชาสนับสนุนสงเสรมิดานเวลาเรียน 

 2. ฝายบริการอํานวยความสะดวกดานยานพาหนะ 

 3. อาจารยผูสอนเสียสละเวลา 

 4. คัดตัวแทนนักศึกษาที่มีความกลาแสดงออกไปรวมกิจกรรม 

 

ปญหาอุปสรรค 

 1. การดําเนินการสงหนังสือเชิญแบบกระช้ันชิด  

 2. การดําเนินการขอเวลาเรียน ตองทําการแลกคาบสอน และสอนชดเชยในภายหลัง 

 3. ในกลุมรวมระดมความคิดมีหลากหลายวัย และอาชีพ จงึทําใหนักศึกษาตองปรับตัวดานการสื่อสาร 

 

ประโยชนที่ไดรับ 

1. เกิดการเรียนรูรูปแบบการจัดประชุมและระดมสมอง  

2. อาจารยนักวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ มีภูมิความรู และภูมิธรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ชุมชน 
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บริการซึ่งตองพบปะทําการคาปลีกกับลูกคาผูมาใชบริการ ซึ่งการรวมกิจกรรมเพ่ือสงัคม ดังกลาว จึงมี

ประโยชนตอการฝกทักษะผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรค                   มีทักษะการสือ่ การมีทักษะสังคม จิต

สาธารณะ อันสงผลใหผูเรียน ไดพัฒนาสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด 

 

วิธีการดําเนนิงาน 

วัตถุประสงคของแนวปฏิบัติ 

 การระดมสมองของอาจารยและนักศึกษาทีส่งผลดีตออาจารยและนักศึกษา และช่ือเสียงมหาวิทยาลัย 

การนําเครื่องมือการจัดการ KM Tools มาใชดําเนนิการ 

 

 ใชวิธีการระดมสมอง (Brainstorming) กําหนดเปาหมายการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 ขั้นตอนดําเนนิการ 

1. อาจารยผูสอนรับขอมูลเครือขายระดับจังหวัด โดยไดรับหนังสือเชิญ (Informs of Network) 

2. อาจารยพิจารณาและตอบรับใหความรวมมือกับเครือขายพัฒนาจังหวัด (Decision Making) 

3. อาจารยและนักศึกษาไดขออนุญาตเขารวมกิจกรรมดังกลาว (Request Memo) 

4. มหาวิทยาลยัสนับสนุนยานพาหนะในการเดินทาง (Supported by University) 

 

ผลการดําเนนิงาน 

 ผลการระดมความคิดของกลุม มแีนวทางสงเสริมการปฏิบัติธรรม โดยการเพ่ิมสถานปฏิบัติธรรมเพ่ือ

เพศสตรี สรางแหลงเรียนรูพระพุทธศาสนา จัดโครงการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย สงเสริมการสราง

ครูตนแบบสอนศีลธรรมทุกสถาบันการศึกษา สงเสริมความเขมแข็งในครอบครัวเนนความสัมพันธของสมาชิก

ในครอบครัว สรางสรรคเศรษฐกิจครอบครวัแบบพอเพียง ใหความรูดานการบริหารจัดการเศรษฐกิจครอบครัว 

เพ่ิมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ในสถาบันการศึกษา  ผลที่คาดวาจะไดรับ คือ ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น 

พ่ึงพาตนเองอยางย่ังยืน 

นักศึกษารวมสนทนาในกลุม “สังคมและการศึกษา” ผลการระดับความคิดของกลุม มแีนวทางดังน้ี 

 
 

1. ดานสังคมปญหาวัยรุนขับจักรยานยนตแขงขันยามวิกาล พัฒนาสนามแขงรถ เพ่ือลดอุบัติเหตุ และ

สงเสริมเยาวชน 

2. ดานการศึกษา จัดการประชาสัมพันธการศึกษา จัดระบบการศึกษาเอ้ือผูเรียน ผูปกครองเขาใจ

ระบบการศึกษา และ ผลิตบัณฑิต และผูสําเร็จการศึกษาตรงตอความตองการของตลาดแรงงาน 

3. รัฐสนับสนุนทุนการศึกษา ในวุฒิที่ขาดแคลน ลดอัตราการวางงาน ผลิตบุคลากรคณุภาพตามความ

ตองการภาครัฐ 

4. ปญหาดานหน้ีสิน ประชาสัมพันธดานการออม เรียนรูการบริหารเงิน ใหความรูการเงินการออมแก

เยาวชน และครัวเรือน เพ่ือเปาหมายใหประชาชนมีวินัยการออม และมีเงินฝากในบัญชี 

5. เพ่ือชุมชนเขมแข็ง ประสานงานรวมกันระหวางผูนําในชุมชน ลดปญหาชุมชนทุกสวน และเพ่ือ

เปาหมายการอยูดีกินดีของคนในสังคมชุมชน 

 

อภิปรายผล 

ปจจัยสงเสริมความสาํเร็จ 

 1. สาขาวิชาสนับสนุนสงเสรมิดานเวลาเรียน 

 2. ฝายบริการอํานวยความสะดวกดานยานพาหนะ 

 3. อาจารยผูสอนเสียสละเวลา 

 4. คัดตัวแทนนักศึกษาที่มีความกลาแสดงออกไปรวมกิจกรรม 

 

ปญหาอุปสรรค 

 1. การดําเนินการสงหนังสือเชิญแบบกระช้ันชิด  

 2. การดําเนินการขอเวลาเรียน ตองทําการแลกคาบสอน และสอนชดเชยในภายหลัง 

 3. ในกลุมรวมระดมความคิดมีหลากหลายวัย และอาชีพ จงึทําใหนักศึกษาตองปรับตัวดานการสื่อสาร 

 

ประโยชนที่ไดรับ 

1. เกิดการเรียนรูรูปแบบการจัดประชุมและระดมสมอง  

2. อาจารยนักวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ มีภูมิความรู และภูมิธรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ชุมชน 
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         3. เสริมสรางช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ใหเปนที่รูจัก (University Brand Awareness)                                       

และตอกย้ําจดจําแกสังคมชุมชน (University Brand Remind) 

4. นักศึกษามทีักษะการคิดสรางสรรค (Creative Thinking Skills) 

5. นักศึกษามทีักษะการนําเสนอความคิดเห็นในเวทีสาธารณะอยางมืออาชีพ (Professional 

communication skills) 

6. นักศึกษาฝกทักษะการเขาสังคมอยางมืออาชีพ (Professional Social Skills) 

7. นักศึกษาเหน็ประโยชนของการเสียสละเวลาและความคิดเพ่ือสวนรวม (Thinks for 

publications) 

8. นักศึกษาไดรับการฝกทักษะและความคิดจิตสาธารณะ (Mind for publics) 

9. นําทักษะการนําเสนอและการเขาสังคมมาใชในการเรียนรายวิชาการบริหารจัดการคาปลีก และ 

การฝกงานและทํางานในอนาคตได (Trial to learn more and future works force) 

10. คณุภาพของวาที่บัณฑิตมีความรู ความสามารถ ทีท่ักษะการคิด การสื่อสารเปนทีป่ระจักษแก

สังคม (Quality of Human Resources) 

11. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและจดจําแกสังคมชุมชน (Reputation of University 

Brand) 

 

สรุป 

 ผลสมัฤทธ์ิของการศึกษานอกหองเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะอันพึงประสงคแกนักศึกษาใหรอบดาน น้ัน

เปนสิ่งที่สําคัญประการหน่ึง ซึ่งสงผลตอความเช่ือมั่นในตนเองของบัณฑิต ความเช่ือมั่นของสังคม ตอคุณภาพ

มหาวิทยาลัย          ดังน้ันผูสอนพึงตระหนักตอการสรางสรรคการเรียนรูเพ่ือสังคมและชุมชน  เพราะ

การศึกษานอกหองเรียนมีสวนชวยเสริมสรางทักษะชีวิตใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดี 

 

  

 
 

เอกสารอางอิง 

 

 

ภาคผนวก 

1. หนังสือเชิญ    2. แบบตอบรับ  3. รูปภาพกิจกรรม 
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สรุป 
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ภาคผนวก 
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นําเสนองานผลงานวิชาการ “ดานกิจกรรมสรางสรรคเพื่อสังคมยั่งยนื” 

โดยการมีสวนรวมกับ เวทีกําหนดเปาหมายการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ใน 20 ป ขางหนา 

 

ผูชวยศาสตราจารยจันทรวัทน อัครเมธานนท 

เปนตัวแทนนาํระดมความคดิ ดานคณุธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาล สพุรรณบุรี ในอีก 20 ป ขางหนา 

 
 

สามารถชมการนําเสนอ ไดจาก Face book ผศ.จันทรวัทน อัครเมธานนท 

 
 

 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
269

 การบริการวิชาการ  CoP 3 
 

นําเสนองานผลงานวิชาการ “ดานกิจกรรมสรางสรรคเพื่อสังคมยั่งยนื” 

โดยการมีสวนรวมกับ เวทีกําหนดเปาหมายการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ใน 20 ป ขางหนา 

 

ผูชวยศาสตราจารยจันทรวัทน อัครเมธานนท 

เปนตัวแทนนาํระดมความคดิ ดานคณุธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาล สพุรรณบุรี ในอีก 20 ป ขางหนา 

 
 

สามารถชมการนําเสนอ ไดจาก Face book ผศ.จันทรวัทน อัครเมธานนท 
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กิจกรรมสรางสรรคดานการบูรณาการการสอน  

“โดยนํานักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันป ที ่3  

เขารวมระดมความคิดดานสังคมและการศึกษา ในเวทีกําหนดเปาหมายการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ใน 20 ป

ขางหนา” 

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี อําเภอเมือ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 
 

  

 
 

ผลที่ไดรับ 

ผลที่ไดรับ “ดานชุมชนสังคม คือ แนวทางเปาหมายการพัฒนาดานสงัคมและการศกึษา” 

 
นักศึกษา นํากลาวปฏิญาณตน 

 

บันทึกภาพผูรวมเวทีกําหนดเปาหมายทุกภาคสวน “ศาสนา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ภาครัฐ ผูนําชุมชน” 
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พึงเปนครู ครองความดี มีศีลธรรม นอมนําจรรยาครูสูอาชีพ  

พึงเรงรีบพัฒนาและสรางสรรค เพ่ือคืนวันอันวิไลในใจศิษย บัณฑิตธรรม 

การบริการวชิาการเพือ่ถายทอดเทคโนโลยีเครื่องแหวกรองตนขาวเพื่อเกษตรกร 

Outreach to transfer technology  separate trunk rice machine for farmers. 

 

นายอํานวยพศ  ทองคํา (Mr.Amnuaypos  Thongkam) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Amnuay_thk@hotmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 
 การบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยีเครื่องแหวกรองตนขาวเพ่ือเกษตรกร เปนกิจกรรมที่

ใหบริการแกเกษตรกรโดยมีขอบเขตเปนการอบรมและถายทอดเทคโนโลยีแบบใหเปลา มีการบูรณาการงาน

บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย กระบวนการบริการทางวิชาการมีการสํารวจความตองการ

ของผูนําชุมชนและเกษตรกรหมู 5 ต.ปลายกัด อ.บางซาย จ.พระนครศรีอยุธยา เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห 

วางแผน และจัดทําใหเหมาะสม สอดคลองกับระยะเวลาและงบประมาณที่ไดรับจึงไดจัดทําเปนเครื่อง       

แหวกรองตนขาวเพ่ือเกษตรกร โดยออกแบบ และสรางเครื่องใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ทํางานงาย ลดความ

เหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาในการปฏิบัติงานและเพ่ิมผลผลิต โดยมีพ้ืนฐานแนวคิดในการติดต้ังเครื่องยนตขนาดเล็ก

เปนตัวชวยในการขับเคลื่อนเครื่องแหวกรองตนขาว เมื่อทดสอบ ปรับปรงุแกไข และเกบ็ขอมูลหาประสิทธิภาพ

ของเครื่องแลว จึงนําไปเผยแพร ถายทอดความรูและบริการวิชาการ แกเกษตรกรใหเปนที่เขาใจ และมอบให

กลุมเกษตรกรนําไปใชงานตอไป 

 

คําสําคญั  เครือ่งแหวกรองตนขาว 

  

Summary 

 Outreach and transfer technology separate trunk rice machine for farmer. The activity 

is offered farmer. The scope of training and transfer technology grant integration of outreach 

with teaching and research. Outreach process have survey need of the community leader and 

farmer moo 5 plaikad district bangsai prefecture pranakhon si Ayutthaya province. Data 

analysis plan and appropriate arrangements. The budget is consistent with the period. We 

have prepared separate trunk rice machine for farmer. Design and build provides quick and 

simple operate. Reduce tiredness work and productivity. Basic concept of installing a small 

machine heiped to drive separate trunk rice machine. The revised test and data for 
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performance of machine. It published share knowledge and outreach for farmer to understand 

and given for farmer use next. 

 

บทนํา 

ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญพืชหน่ึงของประเทศไทยชนิดหน่ึง จากสถิติพ้ืนที่เพาะปลูกขาวนาป    

ของประเทศไทยป พ.ศ. 2555/2556 มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ 65.158 ลานไร ใหผลผลิตรวม           

ทั้งประเทศ   27.008  ลานตัน มีผลผลิตตอไรเฉลี่ย 414 กิโลกรัม(ศูนยสารสนเทศการเกษตร,2555)           

โดยวิธีการปลูกขาวของเกษตรกรมีอยู   4 วิธีคือ นาหวานนํ้าตม นาหวานดินแหง นาดํา และนาโยนกลา โดย

การทํานาดวยวิธีนาหวานนํ้าตม นาหวานดินแหง และนาโยนกลาน้ันลักษณะของตนขาวจะขึ้นแบบไมเปนแถว 

ไมเปนแนว ทําใหยากตอการบํารุงดูแลรักษาและปองกันการรบกวนของแมลงศัตรูพืช เมื่อเกษตรกรลง

ปฏิบัติงานฉีดพน หวานปุย ฯ ในแปลงนาจะเกิดการเหยียบยํ่าตนขาว กอใหเกิดความเสียหายกับตนขาว      

รวงขาว ตลอดจนความเมื่อยลาจากการทํางาน จากการลงพ้ืนที่ไปพบเกษตรกรเพ่ือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

ปญหาตางๆ และอุปสรรคในการทํานา แลวจึงนําขอมูลตางๆ มาคิดวิเคราะหและคิดคนสิ่งประดิษฐเครื่องมือที่

สามารถเขาไปชวยเหลือเกษตรกรในการแหวกรองตนขาว เพ่ือใหตนขาวแยกออกจากกันเปนรองทางเดิน     

ทําใหลดความสูญเสียและเสียหายของตนขาวเน่ืองจากการเหยียบยํ่า โดยการทํางานจะอาศัยแรงงานคน     ใน

การควบคุมเครื่องดังกลาว  

ดังน้ันจากการลงพ้ืนที่ไปพบกับเกษตรกรจึงไดขอมูลและนํามาวิเคราะหหาแนวทางชวยเกษตรกร     

ใหตรงกับความตองการของเกษตรกรที่แทจริงจึงไดประดิษฐเครื่องแหวกรองตนขาวเพ่ือเกษตรกร              

โดยออกแบบ และสรางเครื่องใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ทํางานงาย ลดความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาในการ

ปฏิบัติงาน เปนการลดภาระงานเกษตรกร เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยมีพ้ืนฐานแนวคิดในการติดต้ัง

เครื่องยนตขนาดเล็กเปนตัวชวยในการขับเคลื่อนเครื่องแหวกรองตนขาว  

 

 
 

 

เมื่อทดสอบ ปรับปรุงแกไข และเก็บขอมูลหาประสอบประสิทธิภาพของเครื่องแลว จึงนําไปเผยแพร 

ถายทอดความรูและบริการวิชาการ แกเกษตรกรใหเปนที่เขาใจ และมอบใหเกษตรกรนําไปใชงานในกลุมได

อยางถูกตองและเหมาะสมตอไป 

 

 
 
 

วิธีการดําเนนิงาน  

การบริการวิชาการน้ันในบางครั้งอาจเปนลักษณะการบริการวิชาการตามความรูความชํานาญของ    

ผูใหบริการเพียงดานเดียวหรือการเสวนากันเฉพาะในกลุมของผูใหบริการวิชาการดวยกัน การบริการวิชาการ

จึงเปนลักษณะอาจไมคอยตรงกับความตองการของผูรับบริการเทาที่ควร หรืออาจเปนการยัดเยียดการบริการ

วิชาการใหกับผูรับบริการ ดังน้ันการบริการวิชาการจึงมีกระบวนการการมีสวนรวมระหวางผูใหบริการวิชาการ 

เกษตรตําบล กํานัน ผูใหญบาน และเกษตรกรหมูที่ 5 ต.ปลายกัด อ.บางซาย จ.พระนครศรีอยุธยา มารวมใน

กระบวนการต้ังแตการกําหนดความตองการของเกษตรกร การถายทอดผลงาน และการบริการวิชาการในเรื่อง

น้ันๆซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี 

 

ขั้นตอน ผูเก่ียวของ ผลการดําเนนิงาน 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือ

กําหนดเปาหมายและหัวของาน

บริการวิชาการ 

ผูใหบริการวิชาการ ว า ง เป าหมาย ให ง านบริ ก าร

วิชาการมีลักษณะที่เกิดประโยชน

กับกลุมเกษตรกร ตรงกับความ

ตองการของเกษตรกร 

การลงพ้ืนที่ไปพบกลุมเกษตรกร

เ พ่ื อ ค น ห าป ญ ห าแ ล ะค ว า ม

ตองการของกลุมเกษตรกร 

ผูใหบริการวิชาการ/เกษตรตําบล/

กํานัน/ผูใหญบาน/กลุมเกษตรกร 

จากการที่ไดพบปะ พูดคุย 

แลกเปลี่ยนความรูแบบชุมชนที่

ถือไดวาเปนนักปฏิบัติ เปน

เครือขายความสัมพันธที่ไมเปน

ทางการ เกิดจากความใกลชิด 
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performance of machine. It published share knowledge and outreach for farmer to understand 

and given for farmer use next. 

 

บทนํา 

ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญพืชหน่ึงของประเทศไทยชนิดหน่ึง จากสถิติพ้ืนที่เพาะปลูกขาวนาป    

ของประเทศไทยป พ.ศ. 2555/2556 มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ 65.158 ลานไร ใหผลผลิตรวม           

ทั้งประเทศ   27.008  ลานตัน มีผลผลิตตอไรเฉลี่ย 414 กิโลกรัม(ศูนยสารสนเทศการเกษตร,2555)           

โดยวิธีการปลูกขาวของเกษตรกรมีอยู   4 วิธีคือ นาหวานนํ้าตม นาหวานดินแหง นาดํา และนาโยนกลา โดย

การทํานาดวยวิธีนาหวานนํ้าตม นาหวานดินแหง และนาโยนกลาน้ันลักษณะของตนขาวจะขึ้นแบบไมเปนแถว 

ไมเปนแนว ทําใหยากตอการบํารุงดูแลรักษาและปองกันการรบกวนของแมลงศัตรูพืช เมื่อเกษตรกรลง

ปฏิบัติงานฉีดพน หวานปุย ฯ ในแปลงนาจะเกิดการเหยียบยํ่าตนขาว กอใหเกิดความเสียหายกับตนขาว      

รวงขาว ตลอดจนความเมื่อยลาจากการทํางาน จากการลงพ้ืนที่ไปพบเกษตรกรเพ่ือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

ปญหาตางๆ และอุปสรรคในการทํานา แลวจึงนําขอมูลตางๆ มาคิดวิเคราะหและคิดคนสิ่งประดิษฐเครื่องมือที่

สามารถเขาไปชวยเหลือเกษตรกรในการแหวกรองตนขาว เพ่ือใหตนขาวแยกออกจากกันเปนรองทางเดิน     

ทําใหลดความสูญเสียและเสียหายของตนขาวเน่ืองจากการเหยียบยํ่า โดยการทํางานจะอาศัยแรงงานคน     ใน

การควบคุมเครื่องดังกลาว  
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ใหตรงกับความตองการของเกษตรกรที่แทจริงจึงไดประดิษฐเครื่องแหวกรองตนขาวเพ่ือเกษตรกร              

โดยออกแบบ และสรางเครื่องใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ทํางานงาย ลดความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาในการ

ปฏิบัติงาน เปนการลดภาระงานเกษตรกร เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยมีพ้ืนฐานแนวคิดในการติดต้ัง

เครื่องยนตขนาดเล็กเปนตัวชวยในการขับเคลื่อนเครื่องแหวกรองตนขาว  

 

 
 

 

เมื่อทดสอบ ปรับปรุงแกไข และเก็บขอมูลหาประสอบประสิทธิภาพของเครื่องแลว จึงนําไปเผยแพร 

ถายทอดความรูและบริการวิชาการ แกเกษตรกรใหเปนที่เขาใจ และมอบใหเกษตรกรนําไปใชงานในกลุมได

อยางถูกตองและเหมาะสมตอไป 

 

 
 
 

วิธีการดําเนนิงาน  

การบริการวิชาการน้ันในบางครั้งอาจเปนลักษณะการบริการวิชาการตามความรูความชํานาญของ    

ผูใหบริการเพียงดานเดียวหรือการเสวนากันเฉพาะในกลุมของผูใหบริการวิชาการดวยกัน การบริการวิชาการ

จึงเปนลักษณะอาจไมคอยตรงกับความตองการของผูรับบริการเทาที่ควร หรืออาจเปนการยัดเยียดการบริการ

วิชาการใหกับผูรับบริการ ดังน้ันการบริการวิชาการจึงมีกระบวนการการมีสวนรวมระหวางผูใหบริการวิชาการ 

เกษตรตําบล กํานัน ผูใหญบาน และเกษตรกรหมูที่ 5 ต.ปลายกัด อ.บางซาย จ.พระนครศรีอยุธยา มารวมใน

กระบวนการต้ังแตการกําหนดความตองการของเกษตรกร การถายทอดผลงาน และการบริการวิชาการในเรื่อง

น้ันๆซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี 

 

ขั้นตอน ผูเก่ียวของ ผลการดําเนนิงาน 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือ

กําหนดเปาหมายและหัวของาน

บริการวิชาการ 

ผูใหบริการวิชาการ ว า ง เป าหมาย ให ง านบริ ก าร

วิชาการมีลักษณะที่เกิดประโยชน

กับกลุมเกษตรกร ตรงกับความ

ตองการของเกษตรกร 

การลงพ้ืนที่ไปพบกลุมเกษตรกร

เ พ่ื อ ค นห าป ญ ห าแ ล ะค ว า ม

ตองการของกลุมเกษตรกร 

ผูใหบริการวิชาการ/เกษตรตําบล/

กํานัน/ผูใหญบาน/กลุมเกษตรกร 

จากการที่ไดพบปะ พูดคุย 

แลกเปลี่ยนความรูแบบชุมชนที่

ถือไดวาเปนนักปฏิบัติ เปน

เครือขายความสัมพันธที่ไมเปน

ทางการ เกิดจากความใกลชิด 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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CoP 3 การบริการวิชาการ 

ขั้นตอน ผูเก่ียวของ ผลการดําเนนิงาน 

ความพึงพอใจ ความสนใจและ

พ้ืนฐานที่ใกลเคียงกัน ลักษณะที่

ไมเปนทางการจะเอ้ือตอการ

เรียนรูและการสรางความรูใหมๆ 

มากวาโครงสรางทีเปนทางการ

โดยเปนความรูที่ฝงอยูในตัวตนที่

เกิดจากประสบการณของ

เกษตรกรการเรียนรูหรือ

พรสวรรคและความรูที่ชัดแจงที่

ไดรับการถายทอดความรูมาใน

รูปแบบตางๆ จึงพบปญหาตางๆ 

ในการทํานาของเกษตรกรดังน้ี 

1.ปญหาตีดินในแปลงนาเน่ืองจาก

มีหญายาวทําใหการตีดินติดขัด 

2.ปญหาการปรับพ้ืนที่หนาดินใน

แปลงนาที่เตรียมดินแลวเน่ืองจาก

มีเครื่องมือสั้นไดพ้ืนที่ในการปรับ

นอย เครื่องมือราคาแพง 

3.ปญหาการบํารุงรักษาตนขาวที่

ลงไปในแปลงนาทําใหตนขาว รวง

ข า ว เ สี ยห าย  เ ค รื่ อ งมื อ ช ว ย

ดังกลาวตามทองตลาดยังไมมี

จําหนาย 

     เมื่อวิเคราะหปญหาเชิงลึก

เพ่ือหาวิธีการแกไขชวยเหลือตาม

ความสามารถของนักวิจัย นัก

บริการวิชาการแลวสามารถแกไข

ปญหาของเกษตรกรตามขนาด

ของเครื่องมือที่จะสรางชวย วงเงิน

ง บ ป ร ะ ม า ณ  ก า ร ถ า ย ท อ ด

ขั้นตอน ผูเก่ียวของ ผลการดําเนนิงาน 

เทคโนโลยีและการบริการวิชาการ

ไดแกประเด็นที่ 3 ไดแกการสราง

สิ่งประดิษฐขึ้นมาใหมเพ่ือใชใน

การแกปญหาและใชเวลาไมนาน 

ทดลอง ทดสอบประสิทธิภาพใน

สถานที่จริง ปรับปรุงแกไข นําไป

ถ ายทอดเทคโนโล ยีและการ

บริการวิชาการ ขณะเดียวกันก็ขอ

จดอนุสิทธิบัตรไปดวย 

 

การจัดทําขอเสนอ โครงการเพ่ือ

ของบประมาณดําเนินการ 

นักวิจัย เมื่อ วิ เคราะหปญหาเ ชิงลึกใน

หัวขอที่ นักวิจัยและนักบริการ

วิชาการมีความเช่ียวชาญและ

เหมาะสมกับงบประมาณและ

ระยะเวลาแลวพบวาประเด็นที่ 3 

น้ันมีสวนสําคัญที่ทําใหผลผลิต

ไดรับความเสียหาย และเกิดความ

เมื่อยลาในการทํางานเปนอยาง

มาก จึงไดเลือกหัวขอน้ีเพ่ือลด

ความเสียหาย ประหยัดเวลา ลด

ความเมื่อยลา และยังเปนการเพ่ิม

ผ ล ผ ลิ ต อี ก ด ว ย  เ พ่ื อ ข อ

ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ ไ ด รั บ

งบประมาณจากกองทุนสงเสริม

งานวิจัย 

ดําเนินการสรางสิ่งประดิษฐและ

วิจัย 

นักวิจัย 

 

 

 

 

ดําเนินการสรางสิ่งประดิษฐที่ใช

วัสดุสแตนเลสเพราะมีความช้ืนใน

แปลงนาและไมเปนสนิม จากการ

วิเคราะห และวางแผนงานใหตรง

กับความตองการของเกษตรกร
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ขั้นตอน ผูเก่ียวของ ผลการดําเนนิงาน 

ความพึงพอใจ ความสนใจและ

พ้ืนฐานที่ใกลเคียงกัน ลักษณะที่

ไมเปนทางการจะเอ้ือตอการ

เรียนรูและการสรางความรูใหมๆ 

มากวาโครงสรางทีเปนทางการ

โดยเปนความรูที่ฝงอยูในตัวตนที่

เกิดจากประสบการณของ

เกษตรกรการเรียนรูหรือ

พรสวรรคและความรูที่ชัดแจงที่

ไดรับการถายทอดความรูมาใน

รูปแบบตางๆ จึงพบปญหาตางๆ 

ในการทํานาของเกษตรกรดังน้ี 

1.ปญหาตีดินในแปลงนาเน่ืองจาก

มีหญายาวทําใหการตีดินติดขัด 

2.ปญหาการปรับพ้ืนที่หนาดินใน

แปลงนาที่เตรียมดินแลวเน่ืองจาก

มีเครื่องมือสั้นไดพ้ืนที่ในการปรับ

นอย เครื่องมือราคาแพง 

3.ปญหาการบํารุงรักษาตนขาวที่

ลงไปในแปลงนาทําใหตนขาว รวง

ข า ว เ สี ยห าย  เ ค รื่ อ งมื อ ช ว ย

ดังกลาวตามทองตลาดยังไมมี

จําหนาย 

     เมื่อวิเคราะหปญหาเชิงลึก

เพ่ือหาวิธีการแกไขชวยเหลือตาม

ความสามารถของนักวิจัย นัก

บริการวิชาการแลวสามารถแกไข

ปญหาของเกษตรกรตามขนาด

ของเครื่องมือที่จะสรางชวย วงเงิน

ง บ ป ร ะ ม า ณ  ก า ร ถ า ย ท อ ด

ขั้นตอน ผูเก่ียวของ ผลการดําเนนิงาน 

เทคโนโลยีและการบริการวิชาการ

ไดแกประเด็นที่ 3 ไดแกการสราง

สิ่งประดิษฐขึ้นมาใหมเพ่ือใชใน

การแกปญหาและใชเวลาไมนาน 

ทดลอง ทดสอบประสิทธิภาพใน

สถานที่จริง ปรับปรุงแกไข นําไป

ถ ายทอดเทคโนโล ยีและการ

บริการวิชาการ ขณะเดียวกันก็ขอ

จดอนุสิทธิบัตรไปดวย 

 

การจัดทําขอเสนอ โครงการเพ่ือ

ของบประมาณดําเนินการ 

นักวิจัย เมื่อ วิ เคราะหปญหาเ ชิงลึกใน

หัวขอที่ นักวิจัยและนักบริการ

วิชาการมีความเช่ียวชาญและ

เหมาะสมกับงบประมาณและ

ระยะเวลาแลวพบวาประเด็นที่ 3 

น้ันมีสวนสําคัญที่ทําใหผลผลิต

ไดรับความเสียหาย และเกิดความ

เมื่อยลาในการทํางานเปนอยาง

มาก จึงไดเลือกหัวขอน้ีเพ่ือลด

ความเสียหาย ประหยัดเวลา ลด

ความเมื่อยลา และยังเปนการเพ่ิม

ผ ล ผ ลิ ต อี ก ด ว ย  เ พ่ื อ ข อ

ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ ไ ด รั บ

งบประมาณจากกองทุนสงเสริม

งานวิจัย 

ดําเนินการสรางสิ่งประดิษฐและ

วิจัย 

นักวิจัย 

 

 

 

 

ดําเนินการสรางสิ่งประดิษฐที่ใช

วัสดุสแตนเลสเพราะมีความช้ืนใน

แปลงนาและไมเปนสนิม จากการ

วิเคราะห และวางแผนงานใหตรง

กับความตองการของเกษตรกร



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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ขั้นตอน ผูเก่ียวของ ผลการดําเนนิงาน 

มากที่สุดโดยการสรางเครื่องและ

ประยุกตเขากับเครื่องยนตขนาด

เล็ ก เ พ่ื อ เป นต น กํ าลั ง ในการ

ขับ เคลื่ อน และมี นํ้ าหนักเบา

ตนทุนของเครื่ องไมแพง โดย

เครื่องที่สรางขึ้นมาจะตองไมทําให

ตนขาวเสียหายจากการใชงาน ใช

งานสะดวก รวดเร็ว ลดความ

เมื่อยลาจากการทํางานเมื่อใช

เครื่องน้ี โดยการทดสอบที่แปลง

นาของเกษตรกรที่เปนพ้ืนที่จริง

หลังจากปลูกขาวแลว 70 วัน ผล

การทดสอบเปนที่นาพอใจ 

การบริ ก าร วิชาการและการ

ถ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี สู ก ลุ ม

เกษตรกร และมอบเครื่องใหกลุม

เกษตรกรนําไปใชงาน 

นักวิจัย/ผูใหบริการวิชาการ/กลุม

เกษตรกร/เกษตรตําบล/เกษตร

อําเภอ/นายก อบต.  

 

 

นําสิ่งประดิษฐไปจัดอบรมบริการ

วิชาการและถายทอดเทคโนโลยี

แกกลุมเกษตรกร บรรยาย สาธิต

มีการจัดการความรูที่รวบรวมสิ่ง

ตางของเครื่อง สราง จัดระเบียบ

แลกเปลี่ยน ประยุกตใชในองคกร

เพ่ือใหเกิดความรูและปญญาใน

ที่สุด และเกษตรกรมีสวนรวมใน

การสาธิตในงานจริง เครื่องมือ

การจัดการความรู (KM tools) ที่

ใ ช คื อ ชุ ม ช น นั ก ป ฏิ บั ติ  

(Community of Practice-CoP)  

ทําใหเกษตรกรมีความเช่ือมมั่น 

สนใจ และมีความพึงพอใจเปน

อยางยิ่งในการไดรับเครื่องแหวก

รองตนขาวไวใชงานของเกษตรกร

ตอไป 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

1. ผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคุณคา ไดแก 

1.1 เกษตรกรสามารถลดความสูญเสีย ความเสียหายของตนขาว รวงขาว ทํางานไดรวดเร็ว ลดความเหน็ด

เหน่ือยเมื่อยลา มีเครื่องมือไวใชงาน และเปนการเพ่ิมผลผลิต 

 

 
 

1.2 นักวิจัย ผูบริการวิชาการ และกลุมเกษตรกรมีความรวมมือกัน เกษตรกรมีความเช่ือมั่นในการทํางาน

รวมกันกับนักวิจัย ผูบริการวิชาการ ในการรวมมือกันในการทํางานช้ินตอๆไป 

1.3 นักวิจัยมีผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ ตีพิมพเผยแพร และจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
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ขั้นตอน ผูเก่ียวของ ผลการดําเนนิงาน 

มากที่สุดโดยการสรางเครื่องและ

ประยุกตเขากับเคร่ืองยนตขนาด

เล็ ก เ พ่ื อ เป นต น กํ าลั ง ในการ

ขับ เคลื่ อน และมี นํ้ าหนักเบา

ตนทุนของเครื่ องไมแพง โดย

เครื่องที่สรางขึ้นมาจะตองไมทําให

ตนขาวเสียหายจากการใชงาน ใช

งานสะดวก รวดเร็ว ลดความ

เมื่อยลาจากการทํางานเมื่อใช

เครื่องน้ี โดยการทดสอบที่แปลง

นาของเกษตรกรที่เปนพ้ืนที่จริง

หลังจากปลูกขาวแลว 70 วัน ผล

การทดสอบเปนที่นาพอใจ 

การบริ ก าร วิชาการและการ

ถ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี สู ก ลุ ม

เกษตรกร และมอบเครื่องใหกลุม

เกษตรกรนําไปใชงาน 

นักวิจัย/ผูใหบริการวิชาการ/กลุม

เกษตรกร/เกษตรตําบล/เกษตร

อําเภอ/นายก อบต.  

 

 

นําสิ่งประดิษฐไปจัดอบรมบริการ

วิชาการและถายทอดเทคโนโลยี

แกกลุมเกษตรกร บรรยาย สาธิต

มีการจัดการความรูที่รวบรวมสิ่ง

ตางของเครื่อง สราง จัดระเบียบ

แลกเปลี่ยน ประยุกตใชในองคกร

เพ่ือใหเกิดความรูและปญญาใน

ที่สุด และเกษตรกรมีสวนรวมใน

การสาธิตในงานจริง เครื่องมือ
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รวมกันกับนักวิจัย ผูบริการวิชาการ ในการรวมมือกันในการทํางานช้ินตอๆไป 

1.3 นักวิจัยมีผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ ตีพิมพเผยแพร และจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
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2. ปจจัยแหงความสําเร็จ ไดแก 

2.1 ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ เปนอยางดี 

2.2 มีแหลงทุนใหการสนับสนุนงบประมาณคือกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2.3 ไดรับความรวมมือกํานัน ผูใหญบาน ในการติดตอประสานงานกับเกษตรกรอยางดี 

2.4 เกษตรกรใหความรวมมือในการดําเนินงานในแปลงสาธิตทดสอบเครื่องแหวกรองตนขาว 

3. ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข 

3.1 การทํา focus group กับกลุมเกษตรกร มักพบวา เกษตรกรบางรายไมยอมแสดงความคิดเห็นในที่

ประชุม แนวทางแกไข โดยการสรางกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือกระตุนใหเกษตรกรใหความรวมมือเพ่ิมขึ้น เชนการ

สงตัวแทนเขาไปคุยสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูล 

3.2 ระยะเวลาในการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยถึงประกาศผลการวิจัยยาวนานทําใหการดําเนินงาน

ตามแผนชวงแรกลาชา 

 

สรุป 

จากการดําเนินงานเรื่องการบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเครื่องแหวกรองตนขาวเพ่ือ

เกษตรกรน้ันจะเห็นไดวาในขบวนการของการทํางานน้ันจะตองเปนความตองการของชุมชนจริงๆ โดยเปน

ขอมูลที่ไดจากการลงพ้ืนที่ไปพบผูนําชุมชนเชน นายก อบต. เกษตรตําบล กํานัน ผูใหญบาน และเกษตรกร    

ที่รวมกันคิด เสนอปญหาและความตองการดานตางๆ ของชุมชนเพ่ือหาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรในการ

ประกอบอาชีพทํานา จากน้ันจึงนําขอมูลมาสรุป คิด วิเคราะห เลือกงานที่เกษตรกรเสนออยางเหมาะสม 

วางแผนงาน กําหนดงบประมาณที่ไมเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่จะไดรับและสามารถทําได เมื่อไดรับ

งบประมาณจัดสรรมาก็สามารถดําเนินโครงการตามแผนงานไดอยางครบถวน เกิดประโยชน ตอมหาวิทยาลัย 

หนวยงานทองถิ่น ผูดําเนินโครงการ และสุดทายคือกลุมเกษตรกร ที่ไดรับความรู และมีเครื่องมือชวยในการ 

ทํานาที่เพ่ิมความสะดวก ลดความเมื่อยลา ลดความสูญเสียของตนขาว ซึ่งเปนการเพ่ิมผลผลิตน่ันเอง 

 

ความทาทายตอไป 

1. พัฒนาเครื่องมือชวยในการผลิตขาวของกลุมเกษตรกรใหมีมากขึ้นอยางตอเน่ืองพรอมทั้งบริการวิชา

การที่จะใหความรู ความเขาใจในเครื่องมือตางๆ เพ่ือใหเกษตรกรสามารถใชเครื่องตางๆไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ และหากกลุมเกษตรกรมีความเขมแข็งมากขึ้นก็สามารถสรางเครื่องมือตางๆ ขึ้นใชเองได โดย

เกษตรกรสามารถปรึกษาไดตลอดเวลา 

2. การรวมกลุมของนักบริการวิชาการ นักวิจัย ในการรวมคิด รวมแกปญหาใหเกษตรกร รวมทั้งใหมี

ผลงานตีพิมพเผยแพร จดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ควบคูกับการแกปญหาใหเกษตรกรกลุมเปาหมายไปดวย 

 

เอกสารอางอิง 

วิภาดา  เวทยประสิทธิ . 2012. เครื่องมือการจัดการความรู. (ออนไลน).   

www.psdd.doae.go.th/05_KM/02-KM-3.pdf. 2558. 

ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2555.  

“การพยากรณผลผลิตการเกษตร”. ปที ่27 : ฉบับที่ 4 (ธันวาคม,2555) . 

สํานักวิจัยและพัฒนาขาว .2555. องคความรูเรื่องขาว. (ออนไลน). สืบคนจาก : 

http//www.Brr.in.th/rkb/management/index.php-file=content.php&id=2.htm.  

7 มิถุนายน 2557.   
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2. ปจจัยแหงความสําเร็จ ไดแก 
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2.2 มีแหลงทุนใหการสนับสนุนงบประมาณคือกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2.3 ไดรับความรวมมือกํานัน ผูใหญบาน ในการติดตอประสานงานกับเกษตรกรอยางดี 

2.4 เกษตรกรใหความรวมมือในการดําเนินงานในแปลงสาธิตทดสอบเครื่องแหวกรองตนขาว 

3. ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข 

3.1 การทํา focus group กับกลุมเกษตรกร มักพบวา เกษตรกรบางรายไมยอมแสดงความคิดเห็นในที่

ประชุม แนวทางแกไข โดยการสรางกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือกระตุนใหเกษตรกรใหความรวมมือเพ่ิมขึ้น เชนการ
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งบประมาณจัดสรรมาก็สามารถดําเนินโครงการตามแผนงานไดอยางครบถวน เกิดประโยชน ตอมหาวิทยาลัย 
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Email address : than.wr@rmutr.ac.th, than.wr@gmail.com 

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

บทสรปุ  

 นโยบายจัดตั้งศูนยบริการวิชาการเพ่ือจัดหารายได  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  เกิดขึ้นใน  พ.ศ.  2553  โดยสภามหาวิทยาลัยไดวางระเบียบรองรับตามท่ีพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548  

กําหนด  จนถึงปจจุบัน  มีผลการดําเนินงานท่ีพัฒนาขึ้นเปนลําดับ  มีการปรับแกระเบียบใหเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานมากขึ้นใน  พ.ศ.  2557  ปจจุบันมีศูนยบริการวิชาการของคณะและสํานักงานอธิการบดีรวม  25  

ศูนย  มีมูลคาการรับงานสูงถงึ 21 ลานบาทเศษ หรือคิดเปนรอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลคาการรับงานในปแรกถงึ

รอยละ 99.48  มีเงินนําเขามหาวิทยาลัยไมต่ํากวา 1.6 ลานบาท คิดเปนรอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลคาเงินนําเขา

มหาวิทยาลัยในปแรกถึงรอยละ 96  อยางไรก็ตาม  หากผูบริหารทุกระดับและบุคลากรใหความสําคัญและ

เรงสรางผลงานจากการบริการวิชาการใหเปนท่ีรูจักแกสังคม  จะสงผลใหมูลคาการรับงานและเงินนําเขา

มหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น  ท้ังน้ี  นอกจากจะเปนการสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยแลวยังกอใหเกิดรายได

หลักมาสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในอนาคตดวย        

Summary 

The policy on establishing the Academic Service Center to seek revenue for 

Rajamangala University of Technology Rattanakosin was initiated in 2010. The University 

Council formulated the regulations in accordance with the National Education Act B.E. 

2542 (1999) and the Rajamangala University of Technology Act B.E. 2548 (2005). Operations 

have been continually improved and some regulations have been amended as appropriate 

with the operations in 2014. Now there are 25 academic service centers managed by the 

faculties and the Office of the President and having total work order value of over 2 1 

million baht, up 99 .48%  from the first year of operations. The centers have generated 

more than 1.6 million baht for the university, up 96% from the first year of operations. 

However, all executives and personnel continue to emphasize and create academic 

service works for social recognition which could result in higher work order value and 

revenue. Apart from bringing reputation to the university, they are the main source of 

income used for the university’s activities in the future. 

คําสําคัญ  บริการวิชาการ,  จัดหารายได 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
283

 การบริการวิชาการ  CoP 3

 

บทนํา 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไดบัญญัติไวในมาตรา 36 ใหสถานศึกษา

ของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล ดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร 

และการจัดการท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของ

สภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาน้ัน ๆ  และมาตรา 59  ไดบัญญัติใหสถานศึกษา

ของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา  ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน

ของสถานศึกษา ท้ังท่ีเปนท่ีราชพัสดุ ตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุและท่ีเปนทรัพยสินอ่ืน รวมท้ังจัดหา

รายไดจากบริการของสถานศึกษา และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค 

และภารกิจหลักของสถานศึกษา  ท้ังน้ีบรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล 

ไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ  อีกท้ังพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา  5  กําหนดให

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงมีฐานะเปนนิติบุคคล  สามารถจัดหารายไดจากบริการตางๆ  

โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  

ตามมาตรา  12  ท้ังน้ีอยูภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงมาตรา  17  ไดกําหนดใหสภา

มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและ

หนาท่ีรวมท้ังสิ้น  17  ขอดวยกัน  ท้ังน้ี  มาตรา  17 (12)  ใหอํานาจสภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบ  

ขอบังคับ  ท่ีเก่ียวกับการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  มีนโยบายในการบูรณาการองคความรู  ของ

คณาจารยในมหาวิทยาลัยและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู  ใหเกิดประโยชนแกสังคม  และเพ่ือจัดหา

รายไดจากการใหบริการทางวิชาการแกบุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอกตางๆ  ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน  ดังน้ัน  เม่ือพิจารณาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  และเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ

บริหารงานดานการบริการวิชาการเพ่ือจัดหารายได  สภามหาวิทยาลัยจึงไดวางระเบียบเก่ียวกับการบริการ

วิชาการเพ่ือจัดหารายไดในรูปแบบของศูนยบริการวิชาการ  เพ่ือใหหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบคณะสามารถ

จัดตั้งศูนยบริการวิชาการตามความถนัดและความสนใจของบคุลากรในหนวยงาน  โดยมหาวิทยาลัยมีเงนิทุน

หมุนเวียนใหศูนยละหาหม่ืนบาท  ท้ังน้ีการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการจะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยและมีการรายงานผลการดําเนินงานของ

ศูนยบริการวิชาการตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง     

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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วิธีการดําเนินงาน   

เม่ือหนวยงานมีความประสงคจัดตั้งศูนยบริการวิชาการ  ใหหนวยงานเสนอมหาวิทยาลัยโดยผาน

ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและจัดหารายได  

เม่ือคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและจัดหารายไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งและมหาวิทยาลัยออกประกาศจัดตั้ง

เรียบรอยแลว  ศูนยบริการวิชาการจะตองเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยบริการวิชาการและเปด

บัญชีเพ่ือใหมหาวิทยาลัยโอนเงินหมุนเวียนจํานวนหาหม่ืนบาทให  จากน้ันศูนยบริการวิชาการจะตองจัดทํา

แผนบริการวิชาการประจําปเสนอมหาวิทยาลัย  ในกรณีท่ีจัดตั้งศูนยบริการวิชาการระหวางปงบประมาณ 

จะตองจัดทําแผนทันที  และจัดทําแผนของปงบประมาณตอไปภายในเดือนสิงหาคมของทุกป  เพ่ือเสนอขอ

อนุมัติตอคณะกรรมการอํานวยการ  อยางไรก็ตาม  หากในระหวางปงบประมาณ  มีโครงการท่ีสามารถสราง

รายไดใหกับศูนยบริการวิชาการแตไมอยูในแผนบริการวิชาการประจําป  ก็สามารถดําเนินโครงการไดโดยขอ

อนุมัติตอคณะกรรมการอํานวยการเปนคราวๆ  ไป  การอนุมัติโครงการและคาใชจายของแตละโครงการ  ให

เปนอํานาจของประธานคณะกรรมการบริหารศูนยบริการวิชาการ  ซ่ึงไดแกหัวหนาหนวยงานท่ีมีศูนยบริการ

วิชาการน้ัน  ท้ังน้ีเพ่ือความคลองตัว  โดยรายรับกอนหักคาใชจายของทุกโครงการจะตองหักนําสง

มหาวิทยาลัยรอยละสิบ  และเม่ือบริหารโครงการแลวมีเงินเหลือเทาใดใหเปนเงินรายไดสะสมของ

ศูนยบริการวิชาการน้ัน ๆ  ซ่ึงประธานคณะกรรมการบริหารศนูยบริการวิชาการมีอํานาจอนุมัติการใชเงิน

ดังกลาวตามประกาศท่ีออกโดยคณะกรรมการอํานวยการ  รวมท้ังหลักเกณฑการรับ  การจายเงิน  ของแต

ละศูนยบริการวิชาการก็เชนเดียวกัน  จะตองออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยอาศัยอํานาจของ

คณะกรรมการอํานวยการ 

ในระหวางปงบประมาณ  คณะกรรมการบริหารศูนยบริการวิชาการจะตองจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการทุกไตรมาส  และเม่ือสิ้นปงบประมาณ  จะตองจัดทํารายงาน

การเงินเพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบและเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการและ

มหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตสิ้นสุดปงบประมาณ 

 

ผลการดําเนินงาน 

นับแตป  พ.ศ.  2553  ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายในการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการเพ่ือจัดหา

รายได  จนถึงปจจุบัน  ไดมีการใชระเบียบสองฉบับดวยกัน  ไดแก  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร  วาดวยศูนยบริการวิชาการ  พ.ศ.  2553  และ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร  วาดวยศูนยบริการวิชาการ  พ.ศ.  2557  ซ่ึงยกเลิกระเบียบฉบับป  2553  และมีการ

จัดตั้งศูนยบริการวิชาการซ่ึงยังมีสถานะอยูถึงปจจุบันน้ีจํานวน 25 ศูนย  ดังน้ี 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  3  ศูนย 

 - ศูนยบริการวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

 - ศูนยบริการวิชาการคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและกราฟก 

 - ศูนยบริการวิชาการออกแบบเพ่ือความยั่งยืน 
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คณะวิศวกรรมศาสตร  5  ศูนย 

 - ศูนยบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีระบบกําลังงานของไหล (ไฮดรอลิก-นิวแมติก) และ 

   การควบคุมอัตโนมัติ 

 - ศูนยบริการวิชาการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 

 - ศูนยบริการวิชาการทดสอบสมรรถนะและบริการยานยนต 

 - ศูนยบริการวิชาการทดสอบมาตรฐานเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียงฯ รัตนโกสินทร ศาลายา 

 - ศูนยบริการวิชาการเทคโนโลยีการวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม 

คณะบริหารธุรกิจ  6  ศูนย 

- ศูนยบริการวิชาการประจําสาขาวิชาการบัญชี  พ้ืนท่ีจักรวรรดิ 

 - ศูนยบริการวิชาการประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ้ืนท่ีจักรวรรดิ 

 - ศูนยบริการวิชาการประจําคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนท่ีจักรวรรดิ 

 - ศูนยบริการวิชาการประจําสาขาวิชาการบัญชี  พ้ืนท่ีศาลายา 

 - ศูนยบริการวิชาการประจําคณะบริหารธุรกิจ พ้ืนท่ีศาลายา 

- ศูนยบริการวิชาการประจําคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  3  ศูนย 

 - ศูนยบริการวิชาการดานการผลิตและทดสอบสําหรับอุตสาหกรรม 

 - ศูนยบริการวิชาการฝกอบรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - ศูนยบริการวิชาการผลิตและฝกอบรมงานสื่อสารมวลชน 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว  3  ศูนย 

 - ศูนยบริการวิชาการอุตสาหกรรมบริการ 

 - ศูนยบริการงานจัดเลี้ยง 

 - ศูนยประชุม 

คณะศิลปศาสตร  2  ศูนย 

- ศูนยบริการวิชาการประจําคณะศิลปศาสตร 

 - ศูนยบริการวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่น 

วิทยาลัยเพาะชาง  2  ศูนย 

 - ศูนยฝกอบรมงานศิลปกรรมและงานออกแบบ วิทยาลัยเพาะชาง 

 - ศูนยบริการงานศิลปกรรมและงานออกแบบ  วิทยาลัยเพาะชาง 

สํานักงานอธิการบดี  1  ศูนย 

 - ศูนยบริการวิชาการผลิตรายการวิทยุ 
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ท้ังน้ี  ตั้งแตป  2553  ถึงปจจุบัน  มีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 

แผนภูมิแสดงมูลคารายรับจากการใหบริการวิชาการและมูลคาเงินนําสงเขามหาวิทยาลยั ระหวางป 2553 – 2558 
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อภิปรายผล 

จากการท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดมีนโยบายในการจัดตั้งศูนยบริการ

วิชาการขึ้นถึงปจจุบันมีจํานวน 25 ศูนย และมีกฎหมายรองรับการดําเนินงาน   ท้ังในระดับระเบียบ

มหาวิทยาลัย  และประกาศของมหาวิทยาลัย  พบวา ผลการดําเนินงานของศูนยบริการวิชาการมีทิศทาง

เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2553 ท่ีเร่ิมมีมูลคาการรับงานบริการวิชาการเขาศูนยเพียง 1 แสนบาทเศษ จนถึงป

ปจจุบัน พ.ศ. 2558 กลับมีมูลคาการรับงานสูงถึง 21 ลานบาทเศษ หรือคิดเปนรอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลคา

การรับงานในปแรกถึงรอยละ 99.48  และมีเงินนําเขามหาวิทยาลัยจากป พ.ศ. 2553 เพียง 5 หม่ืนบาทเศษ 

จนถึงปปจจุบัน พ.ศ. 2558 มีเงินนําเขามหาวิทยาลัยไมต่ํากวา 1.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละท่ีเพ่ิมขึ้น

ของมูลคาเงินนําเขามหาวิทยาลัยในปแรกถึงรอยละ 96  แมวาระยะเวลาดําเนินการท่ีผานมาในบางป อาจมี

มูลคาการรับงานท่ีลดลง ท้ังน้ีเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง ซ่ึงสงผลโดยตรงตอการจัดสรร

งบประมาณโครงการตาง ๆ ของผูวาจาง และจากสภาวะการแขงขันระหวางมหาวิทยาลัยดวยกันในการยื่น

ขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับงาน  มหาวิทยาลัยเกาแกท่ีมีชื่อเสียงและศักยภาพตลอดจนประสบการณในการ

รับงานบริการวิชาการท่ีมีมูลคารับงานสูงกวา ยอมมีโอกาสท่ีจะไดงานชิ้นน้ันไป ดังน้ันมหาวิทยาลัยใหมอยาง

ราชมงคลจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเรงสรางผลงานจากการบริการวิชาการ โดยผูบริหารระดับสูงตองให

ความสําคัญ กําหนดนโยบาย และออกกฎหมายเพ่ือรองรับการดําเนินอยางจริงจัง เพราะนอกจากจะเปนการ

สรางชื่อเสียงแลวยังกอใหเกิดรายไดหลักมาสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในอนาคตดวย        

 

บรรณานุกรม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2552   

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยศูนยบริการวิชาการ  พ.ศ.  2557   

ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เร่ือง  อัตราคาใชจายในการฝกอบรม 
ของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  พ.ศ.  2558 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เร่ือง อัตราคาใชจายในการับงานบริการ

วิชาการของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  พ.ศ.  2558 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เร่ือง อัตราคาใชจายของศูนยฝกอบรม 

งานศิลปกรรมและงานออกแบบ และศูนยบริการงานศิลปกรรมและงานออกแบบ  

วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  พ.ศ.  2558 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เร่ือง อัตราคาบริการของศูนยบริการ ดาน 
การผลิตและการทดสอบสําหรับอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีพ.ศ.  2558 

ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เร่ือง อัตราคาบริการและคาตอบแทน 

ของศูนยบริการวิชาการเทคโนโลยีการวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม  

คณะวิศวกรรมศาสตร  พ.ศ.  2558 

ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เร่ือง หลักเกณฑการจําหนายผลติภัณฑ 

ของศูนยบริการวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่น  คณะศิลปศาสตร   

พ.ศ.  2558 

 

 

การจัดการความรูและการบริการวิชาการเรื่องแกสชีวภาพแกชุมชน 

ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 

 

นพดล  โพชกําเหนิด 

อาจารย สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

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

 

บทสรุป  

จากปญหาราคากาซหุงตม (LPG) ที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง และในอนาคตมีแนวโนมที่จะมีราคา

เพ่ิมสูงขึ้นกวาน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงไดมีการสงเสริมใหมีการสรางแหลงพลังงานแกส

ชีวภาพระดับครัวเรือนขนาด 8 ลูกบาศกเมตร เพ่ือใหเกิดการลดรายจายใหแกชุมชน  โดยไดเริ่มบริการ

วิชาการอยางตอต้ังแตป 2556 จนถึงปจจุบัน (ป 2558) และผลจากดําเนินการโดยใชเครื่องมือจัดการความรู 

(KM tools) ที่หลากหลายสงผลใหการดําเนินการสําเร็จลุลวงไปดวยดี  โดยมีภาคีผูรวมสนับสนุนทั้งภาครัฐ

และเอกชนทั้งสิ้น 10 หนวยงาน จํานวนบอแกสชีวภาพขนาด 8 ลูกบาศกเมตรที่ไดดําเนินการทั้งสิ้น 85 บอ 

สามารถลดรายจายในการจัดซื้อแกสหุงตมใหแกชุมชนไดประมาณ 408,000 บาท/ป และมีการขยายผลสูผู

ประกอบธุรกิจเกษตรไดแกฟารมสุกรและยางแผนรมควันขนาด 32 ลูกบาศกเมตร จํานวน 15 บอ โดยใชของ

เสียไดแก มูลสุกร และนํ้าเสียจากการผลิตยางแผนรมควันมาผลิตเปนแกสชีวภาพ สามารถใชทดแทนแกสหุง

ตมไดประมาณ 288,000 บาท/ป  ลดการปลอยของเสียออกสูสิ่งแวดลอม และลดความขัดแยงระหวาง

ผูประกอบการกับชุมชน นอกจากน้ันยังไดมีการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนและนักศึกษา

เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพใหเกิดความย่ังยืน เชน การปรับรูปแบบการเติมมูลใหสะดวก การ

คิดคนอุปกรณสูบชักกากตะกอน และพัดลมเพ่ิมแรงดันแกสชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชงาน 

นอกจากน้ันไดมีการจัดทําฐานขอมูลลงในระบบสารสนเทศเพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดอยางแพรหลาย 

 

คําสําคญั  แกสชีวภาพ  พลังงาน  ความย่ังยืน 
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Summary 

The LPG cost is progressively increasing; and, in the future, it would be even 

increasing at the higher rate. RMUTSV thus has promoted the construction of a household-

size biogas plant having the capacity of 8 cubic metres in order to reduce the expenses of a 

community. To achieve the objective, the university has been providing some academic 

services since 2013. From the ongoing activities, it was found that by employing knowledge 

management tools (KM tools) the objective has been successfully met based on the 

cooperation from 10 organisations, both private sectors and government agencies. A total of 

85 biogas plants having the capacity of 8 cubic metres have been in use so far, resulting in 

the expense reduction of about 408,000 Baht annually. In addition, the implementation has 

been expanded to the agricultural businesses such as pig farms and rubber smoked sheet 

(RSS) factories with the capacity of 32 cubic metres with a total of 15 plants. The main 

energy sources for those plants were dung and waste water obtained from the RSS factories. 

This resulted in the production of the gas of about 288,000 Baht annually. Furthermore, it 

also helps the decrease of the waste and lowers the tension between entrepreneurs and 

communities. Additionally, the practice has promoted the participation process between 

communities and students that could help to develop the biogas technology in the long 

term, e.g., more continent ways for dung filling, invention of equipment of conveying the 

sedimentation, and a fan system for increasing the gas pressure. Besides, the knowledge 

would be databased in order to be included in the knowledge system for wider audiences.  

 

บทนํา 

วิกฤตการณพลังงานเปนปญหาเรงดวนที่ตองแกไขและหามาตรการปองกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศไทย 

มีทรัพยากรพลังงาน เชน นํ้ามัน และกาซธรรมชาตินอย จึงจําเปนตองพ่ึงพาประเทศอ่ืนๆ สงผลใหขาดความ

มั่นคงทางดานพลังงาน  นอกจากน้ีทรัพยากรพลังงานที่ใชในปจจุบันเปนแหลงพลังงานที่ใชแลวหมดไป จึงเกิด

กระแสความสนใจที่จะหาแหลงวัตถุดิบที่สามารถผลิตพลังงานทดแทน และสามารถหาไดในทองถิ่นตางๆ  ซึ่ง

แกสชีวภาพ (Biogas) ก็เปนอีกทางเลือกหน่ึงของแหลงพลังงานในอนาคตที่คาดวาจะนํามาแทนพลังงานที่มีใน

 

 

ธรรมชาติ (Akano et al., 1996) โดยกาซชีวภาพเปนกาซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการหมักยอยสลาย

ของชีวมวลภายใตสภาวะไรออกซิเจน (Santibanes et al., 2011) จากปญหาราคากาซหุงตม (LPG) ที่

ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2556 แกสหุงตมขนาด 15  กิโลกรัมมีราคาอยูที่ 316.33 

บาท และในปจจุบัน (ตุลาคม 2558) มีราคาอยูที่ 385.45 บาท (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2558) ซึ่งจะเห็นได

วาในรอบ 2 ปทีผานมา ราคาแกสหุงตมไดขยับตัวเพ่ิมขึ้นถึง 69.12 บาท และในอนาคตมีแนวโนมที่จะมีราคา

เพ่ิมสูงขึ้นกวาน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีภารกิจหลักสําคัญดานหน่ึงคือการบริการ

วิชาการแกสังคม จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริการวิชาการเพ่ือชวยเหลือสังคม โดยนําของเสียจากการ

เลี้ยงสัตวและของเสียจากการเกษตรไปใชใหกอประโยชนโดยการนํามาผลิตแกสชีวภาพสําหรับใชในภาค

ครัวเรือน และภาคธุรกิจเกษตร เพ่ือเปนการลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหแกครัวเรือนและการประกอบธุรกิจ และ

ยังสามารถลดปญหาการปลอยของเสียออกสูสิ่งแวดลอม  ทําใหชุมชนและผูประกอบมีความเขมแข็งสามารถ

พ่ึงพาตนเองและมีความย่ังยืน 

 

วิธีการดําเนินงาน 

ในการบริการวิชาการการผลิตแกสชีวภาพใหแกชุมชน ไดใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) 

เพ่ือใหเกิดการบริการวิชาการอยางเขมแข็งหลายประการ ไดแก 

1. ทีมงานขามสายงาน (Cross-Functionnal Team) 

เพ่ือใหการบริการวิชาการเกิดความเขมแข็ง คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สงขลา ไดจัดต้ังทีมงานที่มีความรู พ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากคณะศิลปศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร และคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เพ่ือคนควาเทคโนโลยี

แกสชีวภาพที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนอยางย่ังยืน หลังจากน้ันทําการลงพ้ืนที่เพ่ือทําความ

เขาใจในเทคโนโลยีบอแกสชีวภาพที่มีความประสงคในการบริการวิชาการใหกับชุมชน  

2. การสอนงาน (Coaching) และพี่เลี้ยง  (Mentoring) 

หลังจากศึกษาถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพที่จะดําเนินการการบริการ

วิชาการแกชุมชนแลว ทีมงานไดเชิญพ่ีเลี้ยงที่มีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพในรูปแบบที่

ตองการบริการวิชาการแกชุมชน มาเปนวิทยากรหลักเพ่ือทําการสอนงานดานถายทอดองคความรูในการผลิต



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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 การบริการวิชาการ  CoP 3

 

 

Summary 

The LPG cost is progressively increasing; and, in the future, it would be even 

increasing at the higher rate. RMUTSV thus has promoted the construction of a household-

size biogas plant having the capacity of 8 cubic metres in order to reduce the expenses of a 

community. To achieve the objective, the university has been providing some academic 

services since 2013. From the ongoing activities, it was found that by employing knowledge 

management tools (KM tools) the objective has been successfully met based on the 

cooperation from 10 organisations, both private sectors and government agencies. A total of 

85 biogas plants having the capacity of 8 cubic metres have been in use so far, resulting in 

the expense reduction of about 408,000 Baht annually. In addition, the implementation has 

been expanded to the agricultural businesses such as pig farms and rubber smoked sheet 

(RSS) factories with the capacity of 32 cubic metres with a total of 15 plants. The main 

energy sources for those plants were dung and waste water obtained from the RSS factories. 

This resulted in the production of the gas of about 288,000 Baht annually. Furthermore, it 

also helps the decrease of the waste and lowers the tension between entrepreneurs and 

communities. Additionally, the practice has promoted the participation process between 

communities and students that could help to develop the biogas technology in the long 

term, e.g., more continent ways for dung filling, invention of equipment of conveying the 

sedimentation, and a fan system for increasing the gas pressure. Besides, the knowledge 

would be databased in order to be included in the knowledge system for wider audiences.  

 

บทนํา 

วิกฤตการณพลังงานเปนปญหาเรงดวนที่ตองแกไขและหามาตรการปองกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศไทย 

มีทรัพยากรพลังงาน เชน นํ้ามัน และกาซธรรมชาตินอย จึงจําเปนตองพ่ึงพาประเทศอ่ืนๆ สงผลใหขาดความ

มั่นคงทางดานพลังงาน  นอกจากน้ีทรัพยากรพลังงานที่ใชในปจจุบันเปนแหลงพลังงานที่ใชแลวหมดไป จึงเกิด

กระแสความสนใจที่จะหาแหลงวัตถุดิบที่สามารถผลิตพลังงานทดแทน และสามารถหาไดในทองถิ่นตางๆ  ซึ่ง

แกสชีวภาพ (Biogas) ก็เปนอีกทางเลือกหน่ึงของแหลงพลังงานในอนาคตที่คาดวาจะนํามาแทนพลังงานที่มีใน

 

 

ธรรมชาติ (Akano et al., 1996) โดยกาซชีวภาพเปนกาซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการหมักยอยสลาย

ของชีวมวลภายใตสภาวะไรออกซิเจน (Santibanes et al., 2011) จากปญหาราคากาซหุงตม (LPG) ที่

ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2556 แกสหุงตมขนาด 15  กิโลกรัมมีราคาอยูที่ 316.33 

บาท และในปจจุบัน (ตุลาคม 2558) มีราคาอยูที่ 385.45 บาท (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2558) ซึ่งจะเห็นได

วาในรอบ 2 ปทีผานมา ราคาแกสหุงตมไดขยับตัวเพ่ิมขึ้นถึง 69.12 บาท และในอนาคตมีแนวโนมที่จะมีราคา

เพ่ิมสูงขึ้นกวาน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีภารกิจหลักสําคัญดานหน่ึงคือการบริการ

วิชาการแกสังคม จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริการวิชาการเพ่ือชวยเหลือสังคม โดยนําของเสียจากการ

เลี้ยงสัตวและของเสียจากการเกษตรไปใชใหกอประโยชนโดยการนํามาผลิตแกสชีวภาพสําหรับใชในภาค

ครัวเรือน และภาคธุรกิจเกษตร เพ่ือเปนการลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหแกครัวเรือนและการประกอบธุรกิจ และ

ยังสามารถลดปญหาการปลอยของเสียออกสูสิ่งแวดลอม  ทําใหชุมชนและผูประกอบมีความเขมแข็งสามารถ

พ่ึงพาตนเองและมีความย่ังยืน 

 

วิธีการดําเนินงาน 

ในการบริการวิชาการการผลิตแกสชีวภาพใหแกชุมชน ไดใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) 

เพ่ือใหเกิดการบริการวิชาการอยางเขมแข็งหลายประการ ไดแก 

1. ทีมงานขามสายงาน (Cross-Functionnal Team) 

เพ่ือใหการบริการวิชาการเกิดความเขมแข็ง คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สงขลา ไดจัดต้ังทีมงานที่มีความรู พ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากคณะศิลปศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร และคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เพ่ือคนควาเทคโนโลยี

แกสชีวภาพที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนอยางย่ังยืน หลังจากน้ันทําการลงพ้ืนที่เพ่ือทําความ

เขาใจในเทคโนโลยีบอแกสชีวภาพที่มีความประสงคในการบริการวิชาการใหกับชุมชน  

2. การสอนงาน (Coaching) และพี่เลี้ยง  (Mentoring) 

หลังจากศึกษาถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพที่จะดําเนินการการบริการ

วิชาการแกชุมชนแลว ทีมงานไดเชิญพ่ีเลี้ยงที่มีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพในรูปแบบที่

ตองการบริการวิชาการแกชุมชน มาเปนวิทยากรหลักเพ่ือทําการสอนงานดานถายทอดองคความรูในการผลิต



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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แกสชีวภาพระดับครัวเรือน เพ่ือถายทอดองคความรูใหแกทีมงานเพ่ือเรียนรู และสรางประสบการณใน

เทคโนโลยีน้ีใหถองแท กอนกาวเขาสูการเปนวิทยากรหลักตอไป 

3. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) 

หลังจากไดรับการสอนงานจากพ่ีเลี้ยงแลว ทีมงานไดดําเนินการบริการวิชาการสรางบอแกสชีวภาพ

อยางตอเน่ืองโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการคัดเลือกผูรับการบริการวิชาการที่มีศักยภาพทางดานวัตถุดิบ

และความพรอมของสถานที่  นอกจากน้ันในการดําเนินการยังใหชุมชนเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอน เพ่ือใหเกิด

การเรียนรูโดยการปฏิบัติซึ่งจะสงผลใหเกิดการใชบอแกสชีวภาพเปนแหลงพลังงานมีประสทิธิภาพและย่ังยืน 

 4. การเรียนรูจากบทเรียนที่ผานมา (Lesson Learned) 

 หลังจากการบริการวิชาการแลวทีมงานไดจัดใหมีการทบทวนสรุปบทเรียนรวมกับชุมชน    เพ่ือ

ทบทวนการทํางานในแตละขั้นตอนเพ่ือหาจุดบกพรองของเทคโนโลยีที่ไดถายทอดใหแกชุมชน เพ่ือที่จะได

นํามาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นในการบริการวิชาการในครั้งตอๆ ไป 

 5. การศึกษาดูงาน (Field trip) 

 เพ่ือใหการบริการวิชาการสมบูรณย่ิงขึ้น จะตองมีการศึกษาดูงานการจัดสรางบอแกสชีวภาพใน

รูปแบบที่ไดดําเนินการอยูจากเครือขายตางๆ เพ่ือนําองคความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมาประยุกตหรือปรับ

ใชใหกับเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพที่ไดดําเนินการอยูใหสมบูรณมากย่ิงขึ้น   

6. เวทีสาํหรบัการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum) 

 ในการบริการวิชาการการผลิตแกสชีวภาพใหย่ังยืนน้ัน ทีมงานไดจัดกิจกรรมใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ความรูอยางสม่ําเสมอทั้งในหองเรียน และในสถานที่จริง เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรู และให

ชุมชนไดมีโอกาสถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูใหแกนักศึกษา เพ่ือใหทั้งชุมชนและนักศึกษาเกิดแนวคิดใน

การพัฒนาเทคโนโลยีรวมกัน และสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมตอไป 

7. IQCs (Innovation & Quality Circles) 

 จากเครื่องมือการจัดการความรูหลากหลายแนวทางในการดําเนินการที่ผานมา ไดนํามาใชระดมสมอง

รวมกับบุคลากรในองคกร โดยเฉพาะนักศึกษาเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริการวิชาการการผลิตแกสชีวภาพใหแกชุมชนอยางยั่งยืน อันจะนําไปสูการสงเสริมการ บูรณาการเรียนการ

สอนกับการบริการวิชาการ และการวิจัย

 

 

8. ฐานความรู (Knowledge Bases)  

 ดําเนินการจัดทําฐานความรูการบริการวิชาการการผลิตแกสชีวภาพลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใหผูที่สนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา โดยสงเสริมใหบุคลากรในองคกรไดแกนักศึกษาเปนผูจัดทํา

ฐานความรูดวยตนเอง เพ่ือฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผลการดําเนินงาน 

จากการไดรับการสอนงาน และมีพ่ีเลี้ยงซึ่งเปนผูเช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดย รศ.ดร.สุชน           

ต้ังทวีวิพัฒน (ภาพ 1A) มาถายทอดองคความรูในการจัดสรางบอแกสชีวภาพขนาด 8 ลูกบาศกเมตร สงผลให

ผูใหบริการวิชาการไดเรียนรูจากผูเช่ียวชาญโดยตรง หลังจากน้ันไดนําประสบการณที่ไดรับมาปฏิบัติและ

พัฒนาอยางตอเน่ือง และต้ังแตป 2556 – ปจจุบัน (2558) ชุมชนไดเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอน ต้ังแตการ

เตรียมการจัดสรางนวัตกรรม การตัดสินใจ การคัดเลือกผูรับนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางดานวัตถุดิบและความ

พรอมของสถานที่ (ภาพ 1B) รวมทั้งในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน (ภาพ 1C)  และมีการสรุป

บทเรียนที่ผานมารวมกับชุมชนหลังจากการใหบริการวิชาการ (ภาพ 1D)  สงผลใหเกิดการใชและพัฒนา

เทคโนโลยีแกสชีวภาพอยางย่ังยืน โดยสามารถบริการวิชาการจัดทําบอแกสชีวภาพไดเปนจํานวน 85 บอ โดย

มีภาคีจากภายนอกทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการบริการวิชาการหลาย

หนวยงาน   ดังตารางที่ 1 

 
  

                            
(A)           (B) 
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แกสชีวภาพระดับครัวเรือน เพ่ือถายทอดองคความรูใหแกทีมงานเพ่ือเรียนรู และสรางประสบการณใน

เทคโนโลยีน้ีใหถองแท กอนกาวเขาสูการเปนวิทยากรหลักตอไป 

3. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) 

หลังจากไดรับการสอนงานจากพ่ีเลี้ยงแลว ทีมงานไดดําเนินการบริการวิชาการสรางบอแกสชีวภาพ

อยางตอเน่ืองโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการคัดเลือกผูรับการบริการวิชาการที่มีศักยภาพทางดานวัตถุดิบ

และความพรอมของสถานที่  นอกจากน้ันในการดําเนินการยังใหชุมชนเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอน เพ่ือใหเกิด

การเรียนรูโดยการปฏิบัติซึ่งจะสงผลใหเกิดการใชบอแกสชีวภาพเปนแหลงพลังงานมีประสทิธิภาพและย่ังยืน 

 4. การเรียนรูจากบทเรียนที่ผานมา (Lesson Learned) 

 หลังจากการบริการวิชาการแลวทีมงานไดจัดใหมีการทบทวนสรุปบทเรียนรวมกับชุมชน    เพ่ือ

ทบทวนการทํางานในแตละขั้นตอนเพ่ือหาจุดบกพรองของเทคโนโลยีที่ไดถายทอดใหแกชุมชน เพ่ือที่จะได

นํามาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นในการบริการวิชาการในครั้งตอๆ ไป 

 5. การศึกษาดูงาน (Field trip) 

 เพ่ือใหการบริการวิชาการสมบูรณย่ิงขึ้น จะตองมีการศึกษาดูงานการจัดสรางบอแกสชีวภาพใน

รูปแบบที่ไดดําเนินการอยูจากเครือขายตางๆ เพ่ือนําองคความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมาประยุกตหรือปรับ

ใชใหกับเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพที่ไดดําเนินการอยูใหสมบูรณมากย่ิงขึ้น   

6. เวทีสาํหรบัการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum) 

 ในการบริการวิชาการการผลิตแกสชีวภาพใหย่ังยืนน้ัน ทีมงานไดจัดกิจกรรมใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ความรูอยางสม่ําเสมอทั้งในหองเรียน และในสถานที่จริง เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรู และให

ชุมชนไดมีโอกาสถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูใหแกนักศึกษา เพ่ือใหทั้งชุมชนและนักศึกษาเกิดแนวคิดใน

การพัฒนาเทคโนโลยีรวมกัน และสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมตอไป 

7. IQCs (Innovation & Quality Circles) 

 จากเครื่องมือการจัดการความรูหลากหลายแนวทางในการดําเนินการที่ผานมา ไดนํามาใชระดมสมอง

รวมกับบุคลากรในองคกร โดยเฉพาะนักศึกษาเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริการวิชาการการผลิตแกสชีวภาพใหแกชุมชนอยางยั่งยืน อันจะนําไปสูการสงเสริมการ บูรณาการเรียนการ

สอนกับการบริการวิชาการ และการวิจัย

 

 

8. ฐานความรู (Knowledge Bases)  

 ดําเนินการจัดทําฐานความรูการบริการวิชาการการผลิตแกสชีวภาพลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใหผูที่สนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา โดยสงเสริมใหบุคลากรในองคกรไดแกนักศึกษาเปนผูจัดทํา

ฐานความรูดวยตนเอง เพ่ือฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผลการดําเนินงาน 

จากการไดรับการสอนงาน และมีพ่ีเลี้ยงซึ่งเปนผูเช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดย รศ.ดร.สุชน           

ต้ังทวีวิพัฒน (ภาพ 1A) มาถายทอดองคความรูในการจัดสรางบอแกสชีวภาพขนาด 8 ลูกบาศกเมตร สงผลให

ผูใหบริการวิชาการไดเรียนรูจากผูเช่ียวชาญโดยตรง หลังจากน้ันไดนําประสบการณที่ไดรับมาปฏิบัติและ

พัฒนาอยางตอเน่ือง และต้ังแตป 2556 – ปจจุบัน (2558) ชุมชนไดเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอน ต้ังแตการ

เตรียมการจัดสรางนวัตกรรม การตัดสินใจ การคัดเลือกผูรับนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางดานวัตถุดิบและความ

พรอมของสถานที่ (ภาพ 1B) รวมทั้งในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน (ภาพ 1C)  และมีการสรุป

บทเรียนที่ผานมารวมกับชุมชนหลังจากการใหบริการวิชาการ (ภาพ 1D)  สงผลใหเกิดการใชและพัฒนา

เทคโนโลยีแกสชีวภาพอยางย่ังยืน โดยสามารถบริการวิชาการจัดทําบอแกสชีวภาพไดเปนจํานวน 85 บอ โดย

มีภาคีจากภายนอกทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการบริการวิชาการหลาย

หนวยงาน   ดังตารางที่ 1 

 
  

                            
(A)           (B) 

   



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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         (C)                    (D) 

 ภาพที่ 1 (A) การสอนงานจากพ่ีเลี้ยงเพ่ือเสริมสรางประสบการณใหแกทีมงาน 

   (B) การรวมคดิรวมทํารวมกับชุมชน 

   (C) การเรียนรูในการปฏิบัติรวมกับชุมชน 

   (D) การเรียนรูจากบทเรียนทีผ่านมารวมกับชุมชน 

 

 จากการบริการวิชาการจัดทําแหลงพลังงานชีวภาพในชุมชนอยางตอเน่ือง สงผลใหเกิดความตองการ

เทคโนโลยีน้ีสําหรับผูประกอบธุรกิจเกษตรที่ประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจทั้งในดานตนทุนและปญหา

สิ่งแวดลอมจากการประกอบธุรกิจ จึงไดขยายผลการบริการวิชาการใหแกผูประกอบการฟารมเลี้ยงสุกร และ

ผูประกอบการยางแผนรมควัน(ภาพที่ 2 A-B) จํานวนทั้งสิ้น 15 บอ โดยมีภาคเีขามามีสวนรวมในการสนับสนุน 

ดังตารางที่ 2 

 

                         
 

 ภาพที่ 2 (A) การขยายผลการบริการวิชาการสูผูประกอบธุรกิจฟารมสุกร 

   (B) การขยายผลการบริการวิชาการสูผูประกอบธุรกิจยางแผนรมควัน 

 

 

 

ตารางที่ 1 ภาคีตางๆ ที่รวมสนับสนุนงบประมาณในการบริการวิชาการจัดสรางบอแกสชีวภาพ 

ขนาด 8 ลูกบาศกเมตร สําหรบัเกษตรกร ต้ังแตป 2556-2558 

ภาค ี
จํานวนบอแกส

ชีวภาพ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 34 

สํานักงานพลังงานจังหวัดสงขลา 2 

เทศบาลตําบลบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 13 

พัฒนาอําเภอควนเนียง จ.สงขลา 3 

อําเภอควนเนียง จ.สงขลา 10 

สหกรณการเกษตรบางกล่ํา จ.สงขลา 1 

เทศบาลตําบลทุงลาน อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา 10 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8 

เกษตรกร ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 2 

เกษตรกร ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 2 

 85 

 

ตารางที่ 2 ภาคีตางๆ ที่รวมสนับสนุนงบประมาณในการบริการวิชาการจัดสรางบอแกสชีวภาพ 

ขนาด 32 ลูกบาศกเมตร สําหรับผูประกอบการธุรกิจเกษตร  

ภาค ี จํานวนบอ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6 

ผูประกอบการฟารมสุกร ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 5 

ผูประกอบการยางแผนรมควัน ต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา 3 

ผูประกอบการยางแผนรมควัน ต.ทุงลาน อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา  1 

 15 

  
 

 จากการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาการบริการวิชาการ และสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมคิดรวมทํา

กับนักศึกษาและชุมชน เพ่ือใหเกิดการบริการวิชาการอยางยั่งยืน ในสวนของนักศึกษาไดคนควาพัฒนา

นวัตกรรมแกสชีวภาพใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยนักศึกษาไดจัดทําอุปกรณสูบชักกากตะกอนในบอแกส

ชีวภาพ (ภาพ 3A) เพ่ือควบคุมปริมาณกากตะกอนในระบบไมใหมีการสะสมอยูในบอมากเกินไปซึ่งจะทําให
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         (C)                    (D) 

 ภาพที่ 1 (A) การสอนงานจากพ่ีเลี้ยงเพ่ือเสริมสรางประสบการณใหแกทีมงาน 

   (B) การรวมคดิรวมทํารวมกับชุมชน 

   (C) การเรียนรูในการปฏิบัติรวมกับชุมชน 

   (D) การเรียนรูจากบทเรียนทีผ่านมารวมกับชุมชน 

 

 จากการบริการวิชาการจัดทําแหลงพลังงานชีวภาพในชุมชนอยางตอเน่ือง สงผลใหเกิดความตองการ

เทคโนโลยีน้ีสําหรับผูประกอบธุรกิจเกษตรที่ประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจทั้งในดานตนทุนและปญหา

สิ่งแวดลอมจากการประกอบธุรกิจ จึงไดขยายผลการบริการวิชาการใหแกผูประกอบการฟารมเลี้ยงสุกร และ

ผูประกอบการยางแผนรมควัน(ภาพที่ 2 A-B) จํานวนทั้งสิ้น 15 บอ โดยมีภาคเีขามามีสวนรวมในการสนับสนุน 

ดังตารางที่ 2 

 

                         
 

 ภาพที่ 2 (A) การขยายผลการบริการวิชาการสูผูประกอบธุรกิจฟารมสุกร 

   (B) การขยายผลการบริการวิชาการสูผูประกอบธุรกิจยางแผนรมควัน 

 

 

 

ตารางที่ 1 ภาคีตางๆ ที่รวมสนับสนุนงบประมาณในการบริการวิชาการจัดสรางบอแกสชีวภาพ 

ขนาด 8 ลูกบาศกเมตร สําหรบัเกษตรกร ต้ังแตป 2556-2558 

ภาค ี
จํานวนบอแกส

ชีวภาพ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 34 

สํานักงานพลังงานจังหวัดสงขลา 2 

เทศบาลตําบลบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 13 

พัฒนาอําเภอควนเนียง จ.สงขลา 3 

อําเภอควนเนียง จ.สงขลา 10 

สหกรณการเกษตรบางกล่ํา จ.สงขลา 1 

เทศบาลตําบลทุงลาน อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา 10 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8 

เกษตรกร ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 2 

เกษตรกร ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 2 
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ตารางที่ 2 ภาคีตางๆ ที่รวมสนับสนุนงบประมาณในการบริการวิชาการจัดสรางบอแกสชีวภาพ 

ขนาด 32 ลูกบาศกเมตร สําหรับผูประกอบการธุรกิจเกษตร  

ภาค ี จํานวนบอ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6 

ผูประกอบการฟารมสุกร ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 5 

ผูประกอบการยางแผนรมควัน ต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา 3 

ผูประกอบการยางแผนรมควัน ต.ทุงลาน อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา  1 

 15 

  
 

 จากการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาการบริการวิชาการ และสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมคิดรวมทํา

กับนักศึกษาและชุมชน เพ่ือใหเกิดการบริการวิชาการอยางยั่งยืน ในสวนของนักศึกษาไดคนควาพัฒนา

นวัตกรรมแกสชีวภาพใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยนักศึกษาไดจัดทําอุปกรณสูบชักกากตะกอนในบอแกส

ชีวภาพ (ภาพ 3A) เพ่ือควบคุมปริมาณกากตะกอนในระบบไมใหมีการสะสมอยูในบอมากเกินไปซึ่งจะทําให



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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อายุการใชงานของบอแกสชีวภาพยาวนานย่ิงขึ้น และในปจจุบันอุปกรณสูบชักกากตะกอนเริ่มเปนที่ตองการ

ของชุมชนมากขึ้น จึงไดมีเริ่มมีการสั่งทําอุปกรณดังกลาวซึ่งสามารถสรางรายไดเสริมใหแกนักศึกษา และนอก

ยังน้ันนักศึกษายังไดคิดคนอุปกรณ เพ่ิมแรงดันแกสชีวภาพ สงผลใหการสงแกสชีวภาพไปยังหัวเตามี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  และจากแนวคิดน้ีนักศึกษาไดสงผลงานเขารวมประกวดในงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

(STI Thailand 2014) ระดับภาคใต และไดรับรางวัลชมเชยประเภทนักเรียนนักศึกษา พรอมเงินรางวัล 5,000 

บาท (ภาพ 3B)  ในสวนของทีมงานไดพัฒนาชุดพัดลมเพ่ิมแรงดันแกสชีวภาพ (ภาพ 3C) ซึ่งปจจุบันไดติดต้ังไป

แลวกวา 50 ชุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชงานแกสชีวภาพไดตลอดเวลา และในสวนของชุมชนไดมีการ

ปรับปรุงระบบการเติมมูล (ภาพ 3D) ลงในบอแกสชีวภาพใหสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งรูปแบบการเติมน้ีไดถูก

นํามาใชกับบอขนาด 8 ลูกบาศกเมตรทุกบอที่ไดดําเนินการต้ังแตป 2557  

                          
(A)                                                      (B) 

ภาพที่ 3  (A-D) การสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับนักศึกษาและชุมชน เพ่ือใหเกิดการบริการวิชาการ 

             อยางยั่งยืน 

                          
                                                     (C)                                                      (D) 

  ภาพที่ 3  (C-D) การสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับนักศึกษาและชุมชน เพ่ือใหเกิดการบริการวิชาการ 

              อยางยั่งยืน 

 

 

 จากการบริการวิชาการการสรางบอแกสชีวภาพโดยรวมคิดรวมทํากับชุมชนอยางตอเน่ืองต้ังแตป 

2556-2558 การบริการวิชาการจัดสรางบอแกสชีวภาพไดเปนสวนหน่ึงในการบูรณาการการเรียนการสอน

รวมกับการบริการวิชาการอยางตอเน่ือง โดยทีมงานไดนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมสรางบอแกสชีวภาพเพ่ือ

สงเสริมใหเกิดการเรียนรูนอกหองเรียน การนํานักศึกษาเขาเรียนรูในสถานที่จริงโดยใหชุมชนเปนผูถายทอด

ความรูดวยตนเอง (ภาพ 4A)   และสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูสรางฐานความรูในการบริการวิชาการลงในระบบ

สารสนเทศ (ภาพ 4B)   เพ่ือใหผูสนใจไดใชเปนฐานขอมูลในการเรียนรูตอไป ตามแหลงขอมูลดังน้ี  

บอหมักแกสชีวภาพ     https://www.youtube.com/watch?v=dwEtmMxdpCI   

บอหมักแกสชีวภาพ มทร.ศรีวิชัย  https://www.youtube.com/watch?v=KIxUOeMrpdA 

การติดตามผลบอแกสชีวภาพ https://www.youtube.com/watch?v=gsZjh5pSckM 
 

                          
                                                     (A)                                                        (B) 

ภาพที่ 4  (A-B) การบูรณาการการเรียนการการสอนกับการบริการวิชาการโดยใหชุมชนเปนแกนกลาง 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการดําเนินการการบริการวิชาการการผลิตแกสชีวภาพต้ังแตป 2556-2558 โดยใชเครื่องมือ

จัดการความรู (KM tools) ที่หลากหลาย  สงผลใหการดําเนินการสําเร็จลุลวงไปดวยดี กอใหเกิดความเขมแข็ง

แกชุมชนหลายดาน ดังตอไปน้ี 

ดานเศรษฐกิจ  ทีมงานรวมกับภาคีตางๆ และชุมชน สามารถจัดสรางบอแกสชีวภาพในชุมชน ได

ทั้งสิ้น 100 บอ โดยบอขนาด 8 ลูกบาศกเมตร สามารถจัดสรางไดทั้งสิ้น 85 บอ ทําใหสามารถลดคาใชจายใน

การใชแกสหุงตม อยางนอยประมาณ 34,000 บาท/เดือน (85 บอ x 400 บาท) หรือเทากับประมาณ 

408,000 บาท/ป  และบอขนาด 32 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเกิดจากความตองการของผูประกอบการเลี้ยงสุกร และ



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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 การบริการวิชาการ  CoP 3

 

 

อายุการใชงานของบอแกสชีวภาพยาวนานย่ิงขึ้น และในปจจุบันอุปกรณสูบชักกากตะกอนเริ่มเปนที่ตองการ

ของชุมชนมากขึ้น จึงไดมีเริ่มมีการสั่งทําอุปกรณดังกลาวซึ่งสามารถสรางรายไดเสริมใหแกนักศึกษา และนอก

ยังน้ันนักศึกษายังไดคิดคนอุปกรณ เพ่ิมแรงดันแกสชีวภาพ สงผลใหการสงแกสชีวภาพไปยังหัวเตามี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  และจากแนวคิดน้ีนักศึกษาไดสงผลงานเขารวมประกวดในงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

(STI Thailand 2014) ระดับภาคใต และไดรับรางวัลชมเชยประเภทนักเรียนนักศึกษา พรอมเงินรางวัล 5,000 

บาท (ภาพ 3B)  ในสวนของทีมงานไดพัฒนาชุดพัดลมเพ่ิมแรงดันแกสชีวภาพ (ภาพ 3C) ซึ่งปจจุบันไดติดต้ังไป

แลวกวา 50 ชุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชงานแกสชีวภาพไดตลอดเวลา และในสวนของชุมชนไดมีการ

ปรับปรุงระบบการเติมมูล (ภาพ 3D) ลงในบอแกสชีวภาพใหสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งรูปแบบการเติมน้ีไดถูก

นํามาใชกับบอขนาด 8 ลูกบาศกเมตรทุกบอที่ไดดําเนินการต้ังแตป 2557  

                          
(A)                                                      (B) 

ภาพที่ 3  (A-D) การสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับนักศึกษาและชุมชน เพ่ือใหเกิดการบริการวิชาการ 

             อยางยั่งยืน 

                          
                                                     (C)                                                      (D) 

  ภาพที่ 3  (C-D) การสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับนักศึกษาและชุมชน เพ่ือใหเกิดการบริการวิชาการ 

              อยางยั่งยืน 

 

 

 จากการบริการวิชาการการสรางบอแกสชีวภาพโดยรวมคิดรวมทํากับชุมชนอยางตอเน่ืองต้ังแตป 

2556-2558 การบริการวิชาการจัดสรางบอแกสชีวภาพไดเปนสวนหน่ึงในการบูรณาการการเรียนการสอน

รวมกับการบริการวิชาการอยางตอเน่ือง โดยทีมงานไดนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมสรางบอแกสชีวภาพเพ่ือ

สงเสริมใหเกิดการเรียนรูนอกหองเรียน การนํานักศึกษาเขาเรียนรูในสถานที่จริงโดยใหชุมชนเปนผูถายทอด

ความรูดวยตนเอง (ภาพ 4A)   และสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูสรางฐานความรูในการบริการวิชาการลงในระบบ

สารสนเทศ (ภาพ 4B)   เพ่ือใหผูสนใจไดใชเปนฐานขอมูลในการเรียนรูตอไป ตามแหลงขอมูลดังน้ี  

บอหมักแกสชีวภาพ     https://www.youtube.com/watch?v=dwEtmMxdpCI   

บอหมักแกสชีวภาพ มทร.ศรีวิชัย  https://www.youtube.com/watch?v=KIxUOeMrpdA 

การติดตามผลบอแกสชีวภาพ https://www.youtube.com/watch?v=gsZjh5pSckM 
 

                          
                                                     (A)                                                        (B) 

ภาพที่ 4  (A-B) การบูรณาการการเรียนการการสอนกับการบริการวิชาการโดยใหชุมชนเปนแกนกลาง 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการดําเนินการการบริการวิชาการการผลิตแกสชีวภาพต้ังแตป 2556-2558 โดยใชเครื่องมือ

จัดการความรู (KM tools) ที่หลากหลาย  สงผลใหการดําเนินการสําเร็จลุลวงไปดวยดี กอใหเกิดความเขมแข็ง

แกชุมชนหลายดาน ดังตอไปน้ี 

ดานเศรษฐกิจ  ทีมงานรวมกับภาคีตางๆ และชุมชน สามารถจัดสรางบอแกสชีวภาพในชุมชน ได

ทั้งสิ้น 100 บอ โดยบอขนาด 8 ลูกบาศกเมตร สามารถจัดสรางไดทั้งสิ้น 85 บอ ทําใหสามารถลดคาใชจายใน

การใชแกสหุงตม อยางนอยประมาณ 34,000 บาท/เดือน (85 บอ x 400 บาท) หรือเทากับประมาณ 

408,000 บาท/ป  และบอขนาด 32 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเกิดจากความตองการของผูประกอบการเลี้ยงสุกร และ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ผูประกอบการยางแผนรมควัน 4 ราย จํานวนบอแกสรวม 15 บอ ทําใหสามารถลดคาใชจายในการใชแกสหุง

ตม อยางนอยประมาณ 24,000 บาท/เดือน (15 บอ x 1,600 บาท) หรือเทากับประมาณ 288,000 บาท/ป  

และเมื่อนําผลการลดคาใชจายในการใชแกสหุงตมจากบอทั้งสองขนาดที่ไดจัดทําสามารถลดคาใชจายไดทั้งสิ้น 

58,000 บาท/เดือน หรือเทากับประมาณ 696,000 บาท/ป  นอกจากลดคาใชจายในการซื้อปุยเคมีจากการใช

กากที่ผานการยอยสลายแลวมาใชประโยชนเปนปุยอินทรียไดอีกดวย  

ดานสังคม และสิ่งแวดลอม ทําใหชุมชนอยูดีมีสุข มีความเอ้ือเฟอและชวยเหลือซึ่งกันและกัน   และ
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เรียนรูนอกเรียน และผลักดันใหนักศึกษามีแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานเพ่ือสังคม 
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การบูรณาการความรูทางเศรษฐศาสตรเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งจากการใหบริการวิชาการ 

กลุมวิสาหกิจชุมชนไดมีการนําไปใชประโยชน พัฒนาอาชีพใหกับกลุม คือ การเลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุย การเพาะ
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CoP 3 การบริการวิชาการ 

Summary 

Academic services for strong and sustainable encouragement to Borhin community 

were operated with Ban Pak-klong housewife community enterprise, Borhin subdistrict, Sikao 

district, Trang Province. The objectives of these services were aquaculture development, 

food product development, food product storage, and food process hygienic to provide 

occupations, incomes, and learning. The services were operated between December 2014 to 

July 2015. First of details of the service and survey for the service requirement were 

deplayed to the enterprise members. Then, workshops were provided, 1) skill encourages 

and occupation training of aquaculture 2) food product development for the community 

enterprise and 3) integrated economics knowledge to flourish the community. The 

community enterprise members could produce catfish culture, mushroom cultivation, curry 

paste, fish nuggets, dried shredded fish, fried fish-paste balls and crisp fish-cakes. 

All products were developed to commercial market places. 

 

Keyword  Borhin community, academic services for strong encouragement and sustainable, 

food product development, aquaculture, economics 

 

บทนํา 

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหน่ึงในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่พึงใหบริการทางวิชาการ

แกชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานความเช่ียวชาญของคณาจารย 

โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน และสังคมโดยกวาง  การใหบริการทางวิชาการนอกจาก

เปนการทําประโยชนใหกับสังคมแลว คณะฯยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและ

ประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดานการ

จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย และสรางเครือขายกับหนวยงาน

ตาง ๆ โดยเนนการนําผลจากการบริการทางวิชาการไปสูความยั่งยืนของชุมชนในระยะ 5 ป  

 ตําบลบอหินลักษณะของภูมิประเทศโดยทั่วไป  มีลักษณะทั้งที่ราบและที่ดอนคอนขางสูง  และติด

ชายทะเล อยูในอําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  มีเน้ือที่ทั้งหมด 75,937.5 ไร  มีประชากรทั้งสิ้น จํานวน  6,703  

คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทําสวนยางพารา  สวนปาลม  และมีการ

ประกอบอาชีพการประมง เปนตน นอกจากน้ีประชากรบางสวนประกอบอาชีพมากกวา  1 อาชีพควบคูกันไป 

จากการสํารวจความตองการขั้นตนโดยการสัมภาษณแกนนําของชุมชนพบวา สมาชิกในชุมชนตองการเนนไป

ในดานความรูและการถายทอดเทคโนโลยี  ดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า การทํา

บัญชีครัวเรือน ที่สงผลกระทบตอผลทางเศรษฐกิจครัวเรือน ใหกับสมาชิกในชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพ เสริม

รายไดและลดรายจายของครัวเรือน 

ดังน้ันจากหลักการและเหตุผลดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ไดตระหนักถึง

ความรับผิดชอบตอการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมในพ้ืนที่ชุมชน 

บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม 

 

วิธีการดําเนินงาน 

การวางแผน 

1. ประชุมคณะทํางานและพิจารณาแนวทางในการดําเนินโครงการโดยใชผลการดําเนินงานของ

โครงการบริการวิชาการปงบประมาณที่ผานมา มาปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณปจจุบัน 

2. สํารวจความตองการและวิเคราะหความตองการ  

3. ประชุมทําแผนการใหบริการระหวางหนวยงานและผูนําชุมชนและการประชาสัมพันธ ที่ตอบสนอง

ความตองการของชุมชนและสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได 

 

การดําเนินงาน 

1. ดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาการ การสํารวจความตองการและประชาสัมพันธ 

2. ดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาการทางดานสงเสริมทักษะและอบรมอาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

โดยสวนรวมกันระหวางอาจารย นักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการประมงและชุมชนบอหิน  

3. ดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาการทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน 

โดยสวนรวมกันระหวางอาจารย นักศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑประมงและชุมชนบอหิน  

4. ดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาการทางดานบูรณาการความรูทางเศรษฐศาสตรเพ่ือเสริมสรางความ

เขมแข็ง ของชุมชน โดยสวนรวมกันระหวางอาจารย นักศึกษาในสาขาวิชาศึกษาทั่วไปและชุมชนบอหิน   

5. การเสวนารายงานผลการดําเนินงานสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงาน    

 

การประเมินผล 

1. ติดตามสรุปผลกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมและรายงานผลตอคณะกรรมการบริการวิชาการของหนวย 

2. ดําเนินกิจกรรมการเสวนารายงานผลการดําเนินงานสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงาน

รวมกับชุมชน รวมถึงประเมินผลความพึงใจ ติดตามผลการใชงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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Summary 

Academic services for strong and sustainable encouragement to Borhin community 

were operated with Ban Pak-klong housewife community enterprise, Borhin subdistrict, Sikao 

district, Trang Province. The objectives of these services were aquaculture development, 

food product development, food product storage, and food process hygienic to provide 

occupations, incomes, and learning. The services were operated between December 2014 to 

July 2015. First of details of the service and survey for the service requirement were 

deplayed to the enterprise members. Then, workshops were provided, 1) skill encourages 

and occupation training of aquaculture 2) food product development for the community 

enterprise and 3) integrated economics knowledge to flourish the community. The 

community enterprise members could produce catfish culture, mushroom cultivation, curry 

paste, fish nuggets, dried shredded fish, fried fish-paste balls and crisp fish-cakes. 

All products were developed to commercial market places. 

 

Keyword  Borhin community, academic services for strong encouragement and sustainable, 

food product development, aquaculture, economics 

 

บทนํา 

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหน่ึงในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่พึงใหบริการทางวิชาการ

แกชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานความเช่ียวชาญของคณาจารย 

โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน และสังคมโดยกวาง  การใหบริการทางวิชาการนอกจาก

เปนการทําประโยชนใหกับสังคมแลว คณะฯยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและ

ประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดานการ

จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย และสรางเครือขายกับหนวยงาน

ตาง ๆ โดยเนนการนําผลจากการบริการทางวิชาการไปสูความยั่งยืนของชุมชนในระยะ 5 ป  

 ตําบลบอหินลักษณะของภูมิประเทศโดยทั่วไป  มีลักษณะทั้งที่ราบและที่ดอนคอนขางสูง  และติด

ชายทะเล อยูในอําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  มีเน้ือที่ทั้งหมด 75,937.5 ไร  มีประชากรทั้งสิ้น จํานวน  6,703  

คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทําสวนยางพารา  สวนปาลม  และมีการ

ประกอบอาชีพการประมง เปนตน นอกจากน้ีประชากรบางสวนประกอบอาชีพมากกวา  1 อาชีพควบคูกันไป 

จากการสํารวจความตองการขั้นตนโดยการสัมภาษณแกนนําของชุมชนพบวา สมาชิกในชุมชนตองการเนนไป

ในดานความรูและการถายทอดเทคโนโลยี  ดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า การทํา

บัญชีครัวเรือน ที่สงผลกระทบตอผลทางเศรษฐกิจครัวเรือน ใหกับสมาชิกในชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพ เสริม

รายไดและลดรายจายของครัวเรือน 

ดังน้ันจากหลักการและเหตุผลดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ไดตระหนักถึง

ความรับผิดชอบตอการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมในพ้ืนที่ชุมชน 

บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม 

 

วิธีการดําเนินงาน 

การวางแผน 

1. ประชุมคณะทํางานและพิจารณาแนวทางในการดําเนินโครงการโดยใชผลการดําเนินงานของ

โครงการบริการวิชาการปงบประมาณที่ผานมา มาปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณปจจุบัน 

2. สํารวจความตองการและวิเคราะหความตองการ  

3. ประชุมทําแผนการใหบริการระหวางหนวยงานและผูนําชุมชนและการประชาสัมพันธ ที่ตอบสนอง

ความตองการของชุมชนและสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได 

 

การดําเนินงาน 

1. ดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาการ การสํารวจความตองการและประชาสัมพันธ 

2. ดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาการทางดานสงเสริมทักษะและอบรมอาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

โดยสวนรวมกันระหวางอาจารย นักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการประมงและชุมชนบอหิน  

3. ดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาการทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน 

โดยสวนรวมกันระหวางอาจารย นักศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑประมงและชุมชนบอหิน  

4. ดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาการทางดานบูรณาการความรูทางเศรษฐศาสตรเพ่ือเสริมสรางความ

เขมแข็ง ของชุมชน โดยสวนรวมกันระหวางอาจารย นักศึกษาในสาขาวิชาศึกษาทั่วไปและชุมชนบอหิน   

5. การเสวนารายงานผลการดําเนินงานสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงาน    

 

การประเมินผล 

1. ติดตามสรุปผลกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมและรายงานผลตอคณะกรรมการบริการวิชาการของหนวย 

2. ดําเนินกิจกรรมการเสวนารายงานผลการดําเนินงานสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงาน

รวมกับชุมชน รวมถึงประเมินผลความพึงใจ ติดตามผลการใชงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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นําผลมาปรับปรุงการทาํงาน 

คณะกรรมการประเมินความสําเร็จโครงการบริการประชุม และจัดทําสรุปและรายงานผลความสําเร็จ

ตอคณะกรรมการประจําคณะ 

 

สถานที่ดําเนนิโครงการ     

ฝกอบรม ณ.วิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง  ตําบลบอหิน อําเภอสิเกาจังหวัดตรัง  ติดตามผลโครงการ ณ ที่

ทําการกลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

 

 

วัน/เดือน/ป ที่จัดกิจกรรมโครงการ   

กิจกรรมยอยที ่ โครงการ ชวงเวลาจัดโครงการ 

1 การสํารวจความตองการและประชาสัมพันธ พ.ย. 57-ก.พ. 58 

2 การใหบริการวิชาการทางดานสงเสริมทักษะและอบรม

อาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า     

เม.ย. 58 

3 การใหบริการวิชาการทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน 

เม.ย. 58 

4 การใหบริการวิชาการทางดานบูรณาการความรูทาง

เศรษฐศาสตรเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

เม.ย. 58 

5 การเสวนารายงานผลการดําเนินงานสูการปรับปรุงและ

พัฒนาแผนการดําเนินงาน 

ก.ค.-ก.ย. 58 

 

ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอยที่ 1 การสํารวจความตองการและประชาสัมพันธ 

ดานผลผลิต จํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด 34 คน  

ดานผลลัพธ  

1. กําหนดกลุมเปาหมาย โดยการสอบถามจากนายก อบต.บอหิน ซึ่งพบวากลุมวิสาหกิจชุมชนมี

ดวยกันหลายกลุม แตกลุมที่มีความเขมแข็งและเหมาะสมกับความรูความสามารถของอาจารยและสาขาตางๆ 

ที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมงจัดการเรียนการสอนอยูคือ กลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปาก

คลอง ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 

2. จัดประชุม ณ ที่ทําการกลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานบอหิน ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โดยการ

ประชาสัมพันธใหชาวบานทราบถึงจุดประสงค การเขาชวยเหลือกลุมวิสาหกิจชุมชน ต.บอหิน และสํารวจ

ความตองการของชาวบาน โดยแจงใหชาวบานไดทราบวามีโครงการอะไรบาง และในแตละโครงการชาวบาน

ตองการที่จะใหมหาวิทยาลัยพัฒนาดานใดบาง ซึ่งพบวา 1) กิจกรรมสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ตองการ

เลี้ยงปลาดุก 2) การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ตองการพัฒนาผลิตภัณฑ นัตเก็ตปลา ปลาหยอง และขาวเกรียบ

ปลา 3) การบริการวิชาการทางดานบูรณาการความรูทางเศรษฐศาสตร ตองการผลิตภัณฑเครื่องแกงและการ

เพาะเห็ด ซึ่งผลจากการสํารวจดังกลาวจะนําไปใชในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตอไป 
 

 
ภาพที่ 1 กิจกรรมยอยที่ 1 การสํารวจความตองการและประชาสัมพันธ 

 

กิจกรรมยอยที่ 2 การใหบริการวิชาการทางดานสงเสริมทักษะและอบรมอาชีพทางการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา      

ดานผลผลิต จํานวนผูเขารวมโครงการทั้ง 32 คน  

ดานผลลัพธ  

          กลุมเปาหมายไดพัฒนาความรูและทักษะดานการเลี้ยงปลาดุก ซึ่งกลุมเปาหมายไดเคยเลี้ยงมากอนแต

ยังขาดความรูในการเลี้ยง และหลังจากอบรมเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวนํ้าและการผลิตอาหารผสมสําหรับปลาดุก 

กลุมวิสาหกิจชุมชนไดดําเนินการเลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุยในบอซิเมนตกลม โดยใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปและอาหาร

ผสมบางสวนที่ทําขึ้นเองเพ่ือลดตนทุนคาอาหาร  

      นอกจากน้ี กลุมเปาหมายยังไดรับความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยนางรม ซึ่งเปนทรัพยากรสัตวนํ้าที่

กลุมเปาหมายสนใจและสามารถหาลูกพันธุในพ้ืนที่ไดอีกดวย    
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นําผลมาปรับปรุงการทาํงาน 

คณะกรรมการประเมินความสําเร็จโครงการบริการประชุม และจัดทําสรุปและรายงานผลความสําเร็จ

ตอคณะกรรมการประจําคณะ 

 

สถานที่ดําเนนิโครงการ     

ฝกอบรม ณ.วิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง  ตําบลบอหิน อําเภอสิเกาจังหวัดตรัง  ติดตามผลโครงการ ณ ที่

ทําการกลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

 

 

วัน/เดือน/ป ที่จัดกิจกรรมโครงการ   

กิจกรรมยอยที ่ โครงการ ชวงเวลาจัดโครงการ 

1 การสํารวจความตองการและประชาสัมพันธ พ.ย. 57-ก.พ. 58 

2 การใหบริการวิชาการทางดานสงเสริมทักษะและอบรม

อาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า     

เม.ย. 58 

3 การใหบริการวิชาการทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน 

เม.ย. 58 

4 การใหบริการวิชาการทางดานบูรณาการความรูทาง

เศรษฐศาสตรเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

เม.ย. 58 

5 การเสวนารายงานผลการดําเนินงานสูการปรับปรุงและ

พัฒนาแผนการดําเนินงาน 

ก.ค.-ก.ย. 58 

 

ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอยที่ 1 การสํารวจความตองการและประชาสัมพันธ 

ดานผลผลิต จํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด 34 คน  

ดานผลลัพธ  

1. กําหนดกลุมเปาหมาย โดยการสอบถามจากนายก อบต.บอหิน ซึ่งพบวากลุมวิสาหกิจชุมชนมี

ดวยกันหลายกลุม แตกลุมที่มีความเขมแข็งและเหมาะสมกับความรูความสามารถของอาจารยและสาขาตางๆ 

ที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมงจัดการเรียนการสอนอยูคือ กลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปาก

คลอง ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 

2. จัดประชุม ณ ที่ทําการกลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานบอหิน ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โดยการ

ประชาสัมพันธใหชาวบานทราบถึงจุดประสงค การเขาชวยเหลือกลุมวิสาหกิจชุมชน ต.บอหิน และสํารวจ

ความตองการของชาวบาน โดยแจงใหชาวบานไดทราบวามีโครงการอะไรบาง และในแตละโครงการชาวบาน

ตองการที่จะใหมหาวิทยาลัยพัฒนาดานใดบาง ซึ่งพบวา 1) กิจกรรมสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ตองการ

เลี้ยงปลาดุก 2) การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ตองการพัฒนาผลิตภัณฑ นัตเก็ตปลา ปลาหยอง และขาวเกรียบ

ปลา 3) การบริการวิชาการทางดานบูรณาการความรูทางเศรษฐศาสตร ตองการผลิตภัณฑเครื่องแกงและการ

เพาะเห็ด ซึ่งผลจากการสํารวจดังกลาวจะนําไปใชในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตอไป 
 

 
ภาพที่ 1 กิจกรรมยอยที่ 1 การสํารวจความตองการและประชาสัมพันธ 

 

กิจกรรมยอยที่ 2 การใหบริการวิชาการทางดานสงเสริมทักษะและอบรมอาชีพทางการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา      

ดานผลผลิต จํานวนผูเขารวมโครงการทั้ง 32 คน  

ดานผลลัพธ  

          กลุมเปาหมายไดพัฒนาความรูและทักษะดานการเลี้ยงปลาดุก ซึ่งกลุมเปาหมายไดเคยเลี้ยงมากอนแต

ยังขาดความรูในการเลี้ยง และหลังจากอบรมเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวนํ้าและการผลิตอาหารผสมสําหรับปลาดุก 

กลุมวิสาหกิจชุมชนไดดําเนินการเลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุยในบอซิเมนตกลม โดยใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปและอาหาร

ผสมบางสวนที่ทําขึ้นเองเพ่ือลดตนทุนคาอาหาร  

      นอกจากน้ี กลุมเปาหมายยังไดรับความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยนางรม ซึ่งเปนทรัพยากรสัตวนํ้าที่

กลุมเปาหมายสนใจและสามารถหาลูกพันธุในพ้ืนที่ไดอีกดวย    
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ภาพที่ 2 กิจกรรมยอยที่ 2 การใหบริการวิชาการทางดานสงเสริมทักษะและอบรมอาชีพ 

ทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 

กิจกรรมยอยที่ 3 การใหบริการวิชาการทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน 

ดานผลผลิต จํานวนผูเขาอบรม 30 คน  

ดานผลลัพธ มีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาด มีความปลอดภัยตอผูบริโภค ผลิตภัณฑ

ที่ทําการสอนใหกลุมวิสาหกิจทํา คือ ขาวเกรียบปลาสด ขาวเกรียบปลา นัตเก็ตปลา ทอดมันปลา นํ้าจิ้ม

ทอดมันปลา ซึ่งทําใหกลุมวิสาหกิจชุมชนปากคลองมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเปนการเสริมสรางอาชีพใหกับชุมชน 
 

   
ภาพที่ 3 กิจกรรมยอยที ่3 การใหบริการวิชาการทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน 

 

กิจกรรมยอยที่ 4 การใหบริการวิชาการทางดานบูรณาการความรูทางเศรษฐศาสตรเพือ่เสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน  

ดานผลผลิต จํานวนผูเขาอบรม 20 คน   

ดานผลลัพธ ผูเขารวมโครงการมีความรูทางดานเศรษฐกิจ การตลาด วิถีชีวิตของชุมชน และชุมชน

สามารถนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาประยุกตใชกับปจจัยการผลิตสินคาที่ใชบริโภคในครัวเรือน ไดแก การผลิต

เครื่องแกง ตลอดจนสามารถคิดตนทุน ผลตอบแทนและกําไรจากการผลิตสินคาได นอกจากน้ี สมาชิกใน

ครัวเรือนยังรูจักทํ าอาชีพเสริม  คือ การเพาะเห็ด เพ่ือเพ่ิมรายได  ลดรายจาย มี เงินออมมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กิจกรรมยอยที่ 4 การใหบริการวิชาการทางดานบูรณาการความรูทางเศรษฐศาสตรเพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

กิจกรรมยอยที่  5 การเสวนารายงานผลการดําเนินงานสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนการ

ดําเนินงาน  

ดานผลผลิต จํานวนผูเขารวมประชุม 15 คน 

ดานผลลัพธ จัดประชุมโดยนําตัวแทนของชุมชน มาประชุมรวมกับหัวหนาโครงการตางๆ เพ่ือ

รับทราบปญหาตางๆที่เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ ชวยกันหาทางแกไขเพ่ือไมใหเกิดปญหาในการ

ดําเนินงานในปตอไป และหาทางปองกันปญหา ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากตัวแทน

กลุม    
                             

 
ภาพที่ 5 กิจกรรมยอยที่ 5 การเสวนารายงานผลการดําเนินงานสูการปรับปรุงและ 

พัฒนาแผนการดําเนินงาน 
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ภาพที่ 2 กิจกรรมยอยที่ 2 การใหบริการวิชาการทางดานสงเสริมทักษะและอบรมอาชีพ 

ทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 

กิจกรรมยอยที่ 3 การใหบริการวิชาการทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน 

ดานผลผลิต จํานวนผูเขาอบรม 30 คน  

ดานผลลัพธ มีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาด มีความปลอดภัยตอผูบริโภค ผลิตภัณฑ

ที่ทําการสอนใหกลุมวิสาหกิจทํา คือ ขาวเกรียบปลาสด ขาวเกรียบปลา นัตเก็ตปลา ทอดมันปลา นํ้าจิ้ม

ทอดมันปลา ซึ่งทําใหกลุมวิสาหกิจชุมชนปากคลองมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเปนการเสริมสรางอาชีพใหกับชุมชน 
 

   
ภาพที่ 3 กิจกรรมยอยที ่3 การใหบริการวิชาการทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน 

 

กิจกรรมยอยที่ 4 การใหบริการวิชาการทางดานบูรณาการความรูทางเศรษฐศาสตรเพือ่เสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน  

ดานผลผลิต จํานวนผูเขาอบรม 20 คน   

ดานผลลัพธ ผูเขารวมโครงการมีความรูทางดานเศรษฐกิจ การตลาด วิถีชีวิตของชุมชน และชุมชน

สามารถนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาประยุกตใชกับปจจัยการผลิตสินคาที่ใชบริโภคในครัวเรือน ไดแก การผลิต

เครื่องแกง ตลอดจนสามารถคิดตนทุน ผลตอบแทนและกําไรจากการผลิตสินคาได นอกจากน้ี สมาชิกใน

ครัวเรือนยังรูจักทํ าอาชีพเสริม  คือ การเพาะเห็ด เพ่ือเพ่ิมรายได  ลดรายจาย มี เงินออมมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กิจกรรมยอยที่ 4 การใหบริการวิชาการทางดานบูรณาการความรูทางเศรษฐศาสตรเพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

กิจกรรมยอยที่  5 การเสวนารายงานผลการดําเนินงานสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนการ

ดําเนินงาน  

ดานผลผลิต จํานวนผูเขารวมประชุม 15 คน 

ดานผลลัพธ จัดประชุมโดยนําตัวแทนของชุมชน มาประชุมรวมกับหัวหนาโครงการตางๆ เพ่ือ

รับทราบปญหาตางๆที่เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ ชวยกันหาทางแกไขเพ่ือไมใหเกิดปญหาในการ

ดําเนินงานในปตอไป และหาทางปองกันปญหา ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากตัวแทน

กลุม    
                             

 
ภาพที่ 5 กิจกรรมยอยที่ 5 การเสวนารายงานผลการดําเนินงานสูการปรับปรุงและ 

พัฒนาแผนการดําเนินงาน 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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การนําไปใช 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 

       กลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ไดนําความรูที่ไดจากการอบรมไป

ใชประโยชน ในการเลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุยในทอซิเมนตกลม เพ่ือเปนรายไดเสริม ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร ไดพัฒนาขั้นตอนการผลิตอยางถูกสุขลักษณะ พัฒนาผลิตภัณฑ ไดแก ขาวเกรียบปลา ปลาหยอง 

นัตเก็ต ทอดมันปลา การทําเครื่องแกงที่หลากหลายรูปแบบ การเพาะเห็ด นอกจากน้ี ยังไดพัฒนา บรรจุภัณฑ 

และสลากผลิตภัณฑตางๆ จนเปนสินคาที่จําหนายเชิงพาณิชยได โดยไดขายในหมูบาน ขายตามรานขายของที่

ระลึก และขายในงานแสดงสินคา OTOP ตางๆที่หนวยงานราชการจัดขึ้น 

 
 

 
ภาพที่ 4 กิจกรรมยอยที่ 4 การใหบริการวิชาการทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับ 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 

 

การบรูณาการกับการเรียนการสอน 

กิจกรรมยอยที่ 2 นําไปใชในรายวิชา การเลี้ยงปลา อาหารและการใหอาหารสัตวนํ้า และการสงเสริม

ประมง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558  

กิจกรรมยอยที่ 3 นําไปใชในรายวิชา ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย

ทางอาหาร เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 หัวขอที่สอน อันตรายในอาหาร  

GMP นัตเก็ตปลา 

กิจกรรมยอยที่ 4 นําไปใชในรายวิชา เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

หัวขอที่สอน ปจจัยการผลิต ตนทุนและผลตอบแทน 

การบรูณาการกับการวิจัย 

กิจกรรมยอยที่ 2 การจัดโครงการเปนปที่ 1 เปนการรับทราบปญหานําไปใชในการวิจัยตอไป 

กิจกรรมยอยที่ 3 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบปลา 

 

อภิปรายผล 

จากการเขาไปใหการบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชนบานบอหิน ซึ่งได

เลือกพ้ืนที่ กลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โดยคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการประมงไดดําเนินการรวมกับวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยวจัดโครงการที่แตกตางกัน ที่

เปนความตองการของกลุมวิสาหกิจชุมชนปากคลอง ซึ่งผูนํากลุมดังกลาวมีการรวมกลุมอยางเขมแข็งมากและ

สมาชิกในกลุมมีความต้ังใจสูงมาก ทําใหการดําเนินการจัดโครงการดังกลาวลุลวงไปดวยดี ดังเห็นไดจากมีการ

นําความรูที่ถายทอดใหกับกลุมนําไปใชประโยชน ในการผลิต ผลิตภัณฑตางๆ ออกมาจําหนาย นอกจากน้ียังได

พัฒนาในเรื่องสุขลักษณะในการผลิต วิธีการผลิต บรรจุภัณฑ ทางดานการอบรมใหความรูทางเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้า กลุมไดเลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุยเพ่ือเปนรายไดเสริม และหากจําหนายไมหมดจะนําไปใชในการแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑ ปลาหยอง หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆตอไป 

จะเห็นไดวากลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง เปนกลุมที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไดในอนาคต

ขางหนา เน่ืองจากผูนํากลุมและสมาชิกในกลุมมีความกระตือรือรน และพยายามหาความรูและวิธีการตางๆมา

พัฒนางานของกลุม โดยผูใหการอบรมไมตองไปกระตุนมาก นอกจากน้ียังมีหนวยงานราชการอ่ืนๆ ที่เขามา

ทํางานรวมกันในสวนอ่ืนๆ เชน เกษตรอําเภอ พัฒนากรอําเภอ อบต.บอหิน ธนาคารออมสิน แตอยางไรก็ตาม 

กลุมวิสาหกิจชุมชนยังมีความตองการอีกหลายอยางที่ยังขาดอยู ดังน้ันในการเขาไปใหการบริการวิชาการ เพ่ือ

สรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับกลุมวิสาหกิจดังกลาว ในปงบประมาณ 2558 น้ีเปนปแรก และใน

ปงบประมาณตอๆไป คณะฯ ก็จะเขาไปพัฒนาในสวนอ่ืนๆที่ยังขาดอยู และจะทํางานประสานกับหนวยงาน

อ่ืนๆเพ่ือยกระดับความเปนอยู และรายไดของกลุมวิสาหกิจชุมชนปากคลองตอไป   

 

สรุปผล 

จากการเขาไปใหการบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับชุมชนบานบอหิน ซึ่งได

เลือกพ้ืนที่ กลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ไดเขาไปพัฒนาผลิตภัณฑการ

แปรรูปทางประมง 4 ผลิตภัณฑ ไดแก นัตเก็ตปลา ปลาหยอง ทอดมันปลา และขาวเกรียบปลา สงเสริมการ

เลี้ยงปลาดุก การทําเครื่องแกง และการเพาะเห็ด ทําใหชาวบานมีรายไดเพ่ิมขึ้น และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ใน

อนาคตจะมีการพัฒนาเก่ียวกับบรรจุภัณฑของสินคา การพัฒนาเปนสินคาฮาลาล และการเพ่ิมชองทางการ

จําหนายสินคาทาง Website เพ่ือใหตลาดกวางขึ้นกวาปจจุบัน 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การนําไปใช 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 

       กลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ไดนําความรูที่ไดจากการอบรมไป

ใชประโยชน ในการเลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุยในทอซิเมนตกลม เพ่ือเปนรายไดเสริม ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร ไดพัฒนาขั้นตอนการผลิตอยางถูกสุขลักษณะ พัฒนาผลิตภัณฑ ไดแก ขาวเกรียบปลา ปลาหยอง 

นัตเก็ต ทอดมันปลา การทําเครื่องแกงที่หลากหลายรูปแบบ การเพาะเห็ด นอกจากน้ี ยังไดพัฒนา บรรจุภัณฑ 

และสลากผลิตภัณฑตางๆ จนเปนสินคาที่จําหนายเชิงพาณิชยได โดยไดขายในหมูบาน ขายตามรานขายของที่

ระลึก และขายในงานแสดงสินคา OTOP ตางๆที่หนวยงานราชการจัดขึ้น 

 
 

 
ภาพที่ 4 กิจกรรมยอยที่ 4 การใหบริการวิชาการทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับ 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 

 

การบรูณาการกับการเรียนการสอน 

กิจกรรมยอยที่ 2 นําไปใชในรายวิชา การเลี้ยงปลา อาหารและการใหอาหารสัตวนํ้า และการสงเสริม

ประมง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558  

กิจกรรมยอยที่ 3 นําไปใชในรายวิชา ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย

ทางอาหาร เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 หัวขอที่สอน อันตรายในอาหาร  

GMP นัตเก็ตปลา 

กิจกรรมยอยที่ 4 นําไปใชในรายวิชา เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

หัวขอที่สอน ปจจัยการผลิต ตนทุนและผลตอบแทน 

การบรูณาการกับการวิจัย 

กิจกรรมยอยที่ 2 การจัดโครงการเปนปที่ 1 เปนการรับทราบปญหานําไปใชในการวิจัยตอไป 

กิจกรรมยอยที่ 3 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบปลา 

 

อภิปรายผล 

จากการเขาไปใหการบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชนบานบอหิน ซึ่งได

เลือกพ้ืนที่ กลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โดยคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการประมงไดดําเนินการรวมกับวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยวจัดโครงการที่แตกตางกัน ที่

เปนความตองการของกลุมวิสาหกิจชุมชนปากคลอง ซึ่งผูนํากลุมดังกลาวมีการรวมกลุมอยางเขมแข็งมากและ

สมาชิกในกลุมมีความต้ังใจสูงมาก ทําใหการดําเนินการจัดโครงการดังกลาวลุลวงไปดวยดี ดังเห็นไดจากมีการ

นําความรูที่ถายทอดใหกับกลุมนําไปใชประโยชน ในการผลิต ผลิตภัณฑตางๆ ออกมาจําหนาย นอกจากน้ียังได

พัฒนาในเรื่องสุขลักษณะในการผลิต วิธีการผลิต บรรจุภัณฑ ทางดานการอบรมใหความรูทางเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้า กลุมไดเลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุยเพ่ือเปนรายไดเสริม และหากจําหนายไมหมดจะนําไปใชในการแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑ ปลาหยอง หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆตอไป 

จะเห็นไดวากลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง เปนกลุมที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไดในอนาคต

ขางหนา เน่ืองจากผูนํากลุมและสมาชิกในกลุมมีความกระตือรือรน และพยายามหาความรูและวิธีการตางๆมา

พัฒนางานของกลุม โดยผูใหการอบรมไมตองไปกระตุนมาก นอกจากน้ียังมีหนวยงานราชการอ่ืนๆ ที่เขามา

ทํางานรวมกันในสวนอ่ืนๆ เชน เกษตรอําเภอ พัฒนากรอําเภอ อบต.บอหิน ธนาคารออมสิน แตอยางไรก็ตาม 

กลุมวิสาหกิจชุมชนยังมีความตองการอีกหลายอยางที่ยังขาดอยู ดังน้ันในการเขาไปใหการบริการวิชาการ เพ่ือ

สรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับกลุมวิสาหกิจดังกลาว ในปงบประมาณ 2558 น้ีเปนปแรก และใน

ปงบประมาณตอๆไป คณะฯ ก็จะเขาไปพัฒนาในสวนอ่ืนๆที่ยังขาดอยู และจะทํางานประสานกับหนวยงาน

อ่ืนๆเพ่ือยกระดับความเปนอยู และรายไดของกลุมวิสาหกิจชุมชนปากคลองตอไป   

 

สรุปผล 

จากการเขาไปใหการบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับชุมชนบานบอหิน ซึ่งได

เลือกพ้ืนที่ กลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ไดเขาไปพัฒนาผลิตภัณฑการ

แปรรูปทางประมง 4 ผลิตภัณฑ ไดแก นัตเก็ตปลา ปลาหยอง ทอดมันปลา และขาวเกรียบปลา สงเสริมการ

เลี้ยงปลาดุก การทําเครื่องแกง และการเพาะเห็ด ทําใหชาวบานมีรายไดเพ่ิมขึ้น และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ใน

อนาคตจะมีการพัฒนาเก่ียวกับบรรจุภัณฑของสินคา การพัฒนาเปนสินคาฮาลาล และการเพ่ิมชองทางการ

จําหนายสินคาทาง Website เพ่ือใหตลาดกวางขึ้นกวาปจจุบัน 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

308

CoP 3 การบริการวิชาการ 

บรรณานุกรม 

สาขาเทคโนโลยีการประมง. 2558. รายงานผลโครงการสาํรวจความตองการและประชาสัมพันธ  

คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัยตรัง. อ.สิเกา จ.ตรัง. ตรัง: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง. 

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลติภัณฑประมง. 2558. รายงานผลโครงการการใหบรกิารทางดาน 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน คณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัยตรัง. อ.สิเกา จ.ตรัง. ตรัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง. 

สาขาเทคโนโลยีการประมง. 2558. รายงานผลโครงการใหบริการสงเสรมิทักษะและอบรมอาชีพ 

ทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง มทร.ศรีวิชัย  

ตรัง. อ.สิเกา จ.ตรัง. ตรัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง. 

สาขาเทคโนโลยีการประมง. 2558. โครงการการเสวนารายงานผลการดําเนินงานสูการปรับปรุง 

และพัฒนาแผนการดําเนินงานและเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัยตรัง. อ.สิเกา 

จ.ตรัง. ตรัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง. 

การบูรณาการความรูทางดานเศรษฐศาสตรเพือ่เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืน 

ในชุมชนบานปากคลอง จังหวัดตรัง 

Integraty Economic Knowledge for Strong and Sustainable Community 

 in Ban Pak-klong, Trang Province 

 

เดือนรุง  ชวยเรือง (Duanrung  Chouyruang) 

อาจารย สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง chouyruang@hotmail.com 
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บทสรุป 

 การบูรณาการความรูทางดานเศรษฐศาสตรเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและย่ังยืนในชุมชนบานปาก

คลอง ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหครัวเรือนในชุมชนประมงพ้ืนบานปากคลองมี

ความรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัฒน ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม โดยใหชุมชนเกิด

การเรียนรูและสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับวิถีชีวิตของชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเองไดตามแนว

พระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในเรื่องการสรางอาชีพเสริม เพ่ิมรายได ลดรายจาย มีเงินออม  

การดําเนินงานอยูในชวงเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558 เริ่มต้ังแตการสํารวจความตองการ

ของชุมชน การเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ประชาสัมพันธโครงการ และใหบริการวิชาการโดยการ

อบรมเชิงปฏิบัติการทางดานการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได การผลิตเครื่องแกงใต การคิดตนทุนและ

ผลตอบแทน ซึ่งผลจากการใหบริการวิชาการ กลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลองไดนําไปพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและอาชีพใหกับกลุม คือ การปลูกพืชผักสวนครัว ไดแก  พริก พริกไทย ขมิ้น ตะไคร มะกรูด ชะอม 

มะเขือ มะละกอ กระเพรา เพาะเห็ดนางฟา นอกจากน้ียังมีการรวมกลุมกันของแมบานประมงพ้ืนบานเพ่ือผลิต

เครื่องแกงใต ไดแก เครื่องแกงเหลือง เครื่องแกงพริก และเครื่องแกงกะทิ เพ่ือจําหนายในชุมชนและในจังหวัด

ตรัง ซึ่งสามารถสรางรายไดเสริมใหแกสมาชิกในกลุม 

 

คําสําคญั  ความเขมแข็งและยั่งยืน  เศรษฐศาสตร  ชุมชนบานปากคลอง    
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Summary 

 Integraty economic knowledge for strong  and sustainable in Ban Pak-klong 

community, Borhin subdistrict, Sikao district, Trang province. The objects of these to provide 

household Ban Pak-klong local fishermen have as mush in common with dynamics of a 

globalized society, in both social and economies, by learning and can put that knowledge 

has been applied to the life of the community, and self – supporting by sufficient 

economies philosophy for occupation, increase income, decrease expenditure, and with 

savings. The services was operated between October 2014 to September 2015. Frist of all, 

requirement surveyed, writing project to a budjet approval, promoted, Then made the 

academic service workshops, planting vegetable, to produce the curry paste, and benefit 

cost. The resulfs of academic services, Ban Pak – klong enterprises has led to improved 

quality of life and career to the group was the planting vegetable include pepers, eggplant 

turmeric, lemon grass, kaffir line, papaya, basil, and mushroom cultivation. There was also a 

group of houswifes to produce the curry paste for distribution in the community and Trang 

provice, which can generate extra income. 

 

Keywords  Strong Encouragement and Sustainable  Economics  

      Ban Pak-klong  Community 

 

บทนํา 

การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

ประมงที่ใหบริการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ

ของคณาจารย โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน  

และสังคมโดยกวาง  รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย  เชน การอนุญาตใหใช

ประโยชนทรัพยากรของสถาบัน  เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม  จัดประชุมหรือ 

สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจาก

จะเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว คณะยังไดรับประโยชนในดานตางๆ เชน การเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณของอาจารยอันจะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดาน

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายความ

รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมแหลงเรียนรูใหนักศึกษา  

 ตําบลบอหินแบงเขตการปกครองออกเปน 9  หมูบาน  มีประชากร 6,703  คน  เปนเพศชาย  3,408  

คน  เพศหญิง  3,295  คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไดแก  การทําสวนยางพารา  สวน

ปาลมนํ้ามัน  และประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน  จากการสํารวจความตองการขั้นตนโดยการสัมภาษณแกนนํา

ของชุมชนพบวา สมาชิกในชุมชนตองการใหคณะฯอบรมใหความรูและการถายทอดเทคโนโลยี  ดาน

นิเวศวิทยาชายฝง การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า  การสรางอาชีพเสริม การทําเครื่องแกง 

การทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ สามารถเพ่ิมรายไดและลดรายจายของครัวเรือน       

ดังน้ันจากหลักการและเหตุผลดังกลาว สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอการใหบริการวิชาการแกสังคม จึงไดจัดโครงการในพ้ืนที่ชุมชนบานปากคลอง 

ตําบลบอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โดยการบูรณาการความรูทางเศรษฐศาสตรเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืน

ใหแกชุมชน 

 

วิธีการดําเนนิงาน 

การวางแผน 

      1. ประชุมคณะทํางานและพิจารณาแนวทางในการดําเนินโครงการโดยใชผลการดําเนินงานของ

โครงการบริการวิชาการปงบประมาณที่ผานมาไปปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป 

      2. สํารวจความตองการและวิเคราะหความตองการของชุมชน  

         3. ประชุมจัดทําแผนการใหบริการวิชาการระหวางหนวยงานและผูนําชุมชนเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของชุมชน และสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได 

  4. เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม 

 

การดําเนินงาน 

 1. ขออนุมัติโครงการและเบิกจายงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไดจัดสรร

ให 

 2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุและครุภัณฑในการจัดโครงการ 

 3. จัดทํ าคําสั่ งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  หนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการให

คณะกรรมการดําเนินงาน และหนังสือเชิญวิทยากรพรอมใบตอบรับ 

 4. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดโครงการ พรอมทั้งประสานงาน

กับหัวหนาชุมชน เพ่ือนัดวัน เวลา สถานที่ และใหผูเขารวมโครงการเตรียมอุปกรณในการฝกอบรม 

 5. จัดซื้อวัสดุโครงการ  และเตรียมเอกสารในการฝกอบรมใหความรูแกผูเขารวมโครงการ โดยเอกสาร

ฝกอบรมการผลิตเครื่องแกงมีรายละเอียดดังน้ี 
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Summary 

 Integraty economic knowledge for strong  and sustainable in Ban Pak-klong 

community, Borhin subdistrict, Sikao district, Trang province. The objects of these to provide 

household Ban Pak-klong local fishermen have as mush in common with dynamics of a 

globalized society, in both social and economies, by learning and can put that knowledge 

has been applied to the life of the community, and self – supporting by sufficient 

economies philosophy for occupation, increase income, decrease expenditure, and with 

savings. The services was operated between October 2014 to September 2015. Frist of all, 

requirement surveyed, writing project to a budjet approval, promoted, Then made the 

academic service workshops, planting vegetable, to produce the curry paste, and benefit 

cost. The resulfs of academic services, Ban Pak – klong enterprises has led to improved 

quality of life and career to the group was the planting vegetable include pepers, eggplant 

turmeric, lemon grass, kaffir line, papaya, basil, and mushroom cultivation. There was also a 

group of houswifes to produce the curry paste for distribution in the community and Trang 

provice, which can generate extra income. 

 

Keywords  Strong Encouragement and Sustainable  Economics  

      Ban Pak-klong  Community 

 

บทนํา 

การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

ประมงที่ใหบริการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ

ของคณาจารย โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน  

และสังคมโดยกวาง  รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย  เชน การอนุญาตใหใช

ประโยชนทรัพยากรของสถาบัน  เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม  จัดประชุมหรือ 

สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจาก

จะเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว คณะยังไดรับประโยชนในดานตางๆ เชน การเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณของอาจารยอันจะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดาน

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายความ

รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมแหลงเรียนรูใหนักศึกษา  

 ตําบลบอหินแบงเขตการปกครองออกเปน 9  หมูบาน  มีประชากร 6,703  คน  เปนเพศชาย  3,408  

คน  เพศหญิง  3,295  คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไดแก  การทําสวนยางพารา  สวน

ปาลมนํ้ามัน  และประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน  จากการสํารวจความตองการขั้นตนโดยการสัมภาษณแกนนํา

ของชุมชนพบวา สมาชิกในชุมชนตองการใหคณะฯอบรมใหความรูและการถายทอดเทคโนโลยี  ดาน

นิเวศวิทยาชายฝง การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า  การสรางอาชีพเสริม การทําเครื่องแกง 

การทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ สามารถเพ่ิมรายไดและลดรายจายของครัวเรือน       

ดังน้ันจากหลักการและเหตุผลดังกลาว สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอการใหบริการวิชาการแกสังคม จึงไดจัดโครงการในพ้ืนที่ชุมชนบานปากคลอง 

ตําบลบอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โดยการบูรณาการความรูทางเศรษฐศาสตรเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืน

ใหแกชุมชน 

 

วิธีการดําเนนิงาน 

การวางแผน 

      1. ประชุมคณะทํางานและพิจารณาแนวทางในการดําเนินโครงการโดยใชผลการดําเนินงานของ

โครงการบริการวิชาการปงบประมาณที่ผานมาไปปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป 

      2. สํารวจความตองการและวิเคราะหความตองการของชุมชน  

         3. ประชุมจัดทําแผนการใหบริการวิชาการระหวางหนวยงานและผูนําชุมชนเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของชุมชน และสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได 

  4. เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม 

 

การดําเนินงาน 

 1. ขออนุมัติโครงการและเบิกจายงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไดจัดสรร

ให 

 2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุและครุภัณฑในการจัดโครงการ 

 3. จัดทํ าคําสั่ งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  หนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการให

คณะกรรมการดําเนินงาน และหนังสือเชิญวิทยากรพรอมใบตอบรับ 

 4. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดโครงการ พรอมทั้งประสานงาน

กับหัวหนาชุมชน เพ่ือนัดวัน เวลา สถานที่ และใหผูเขารวมโครงการเตรียมอุปกรณในการฝกอบรม 

 5. จัดซื้อวัสดุโครงการ  และเตรียมเอกสารในการฝกอบรมใหความรูแกผูเขารวมโครงการ โดยเอกสาร

ฝกอบรมการผลิตเครื่องแกงมีรายละเอียดดังน้ี 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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 อุปกรณและตนทุน 

 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย มูลคา 

1. เครื่องปนเครื่องแกง 1 4,800 4,800 

2. ตาช่ัง 1 650 650 

3. ครกหิน/ครกไมตําขาว 5 500 2,500 

4. กะละมัง 6 80 480 

5. ทัพพี 5 70 350 

6. มีด 5 90 450 

7. เขียง 5 200 1,000 

8. ถังนํ้า 2 50 100 

รวม                                                                                              10,330 

หมายเหตุ ถาครัวเรือนมีอุปกรณตั้งแตรายการท่ี 2 – 7 แลว ตนทุนในการจัดซ้ืออุปกรณจะลดลง 

 

 สูตรเครื่องแกงเหลือง(ชุดใหญ)และตนทุนวัตถุดิบ 

 

รายการ ปริมาณ (กิโลกรัม) ราคา/กิโลกรัม มูลคา 

1. พริก 3 185 555 

2. กระเทียม 

(ลางและปอกเปลือกแลว) 

0.6 60 36 

3. ขมิ้น 

(ลางและปอกเปลือกแลว) 

1.8 18 32.40 

4. เกลือ 1.95 7 13.65 

5. กะป 6.61 45 297.45 

รวม                                         13.96                                             934.50 

 

 

 

 

  

สูตรเครื่องแกงกะทิ(ชุดใหญ)และตนทุนวัตถุดิบ 

 

รายการ ปริมาณ (กิโลกรัม) ราคา/กิโลกรัม มูลคา 

1. พริกไทย 1.6 360 576 

2. พริก(พันธุเวียดนาม) 1.5 130 195 

3. กระเทียม 

(ลางและปอกเปลือกแลว) 

1 60 60 

4. ขมิ้น 

(ลางและปอกเปลือกแลว) 

1.7 18 30.60 

5. ตะไคร(ลางและห่ันฝอยแลว) 0.5 18 8.40 

6. เกลือ 1.2 7 8.50 

7. กะป 5.25 45 235.25 

รวม                                        12.75                                            1,113.75 

 

 

สูตรเครื่องแกงพริก(ชุดใหญ)และตนทุนวัตถุดิบ 

 

รายการ ปริมาณ (กิโลกรัม) ราคา/กิโลกรัม มูลคา 

1. พริกไทย 2.4 360 864 

2. พริก(พันธุเวียดนาม) 2 130 260 

3. กระเทียม 

(ลางและปอกเปลือกแลว) 

1.2 60 72 

4. ขมิ้น 

(ลางและปอกเปลือกแลว) 

3.2 18 57.60 

5. ตะไคร(ลางและห่ันฝอยแลว) 0.6 18 10.80 

6. เกลือ 1.35 7 9.45 

7. กะป 7.52 45 338.40 

รวม                                         18.27                                           1,612.25 

 

 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
313

 การบริการวิชาการ  CoP 3

 อุปกรณและตนทุน 

 

รายการ จํานวน ราคา/หนวย มูลคา 

1. เครื่องปนเครื่องแกง 1 4,800 4,800 

2. ตาช่ัง 1 650 650 

3. ครกหิน/ครกไมตําขาว 5 500 2,500 

4. กะละมัง 6 80 480 

5. ทัพพี 5 70 350 

6. มีด 5 90 450 

7. เขียง 5 200 1,000 

8. ถังนํ้า 2 50 100 

รวม                                                                                              10,330 

หมายเหตุ ถาครัวเรือนมีอุปกรณตั้งแตรายการท่ี 2 – 7 แลว ตนทุนในการจัดซ้ืออุปกรณจะลดลง 

 

 สูตรเครื่องแกงเหลือง(ชุดใหญ)และตนทุนวัตถุดิบ 

 

รายการ ปริมาณ (กิโลกรัม) ราคา/กิโลกรัม มูลคา 

1. พริก 3 185 555 

2. กระเทียม 

(ลางและปอกเปลือกแลว) 

0.6 60 36 

3. ขมิ้น 

(ลางและปอกเปลือกแลว) 

1.8 18 32.40 

4. เกลือ 1.95 7 13.65 

5. กะป 6.61 45 297.45 

รวม                                         13.96                                             934.50 

 

 

 

 

  

สูตรเครื่องแกงกะทิ(ชุดใหญ)และตนทุนวัตถุดิบ 

 

รายการ ปริมาณ (กิโลกรัม) ราคา/กิโลกรัม มูลคา 

1. พริกไทย 1.6 360 576 

2. พริก(พันธุเวียดนาม) 1.5 130 195 

3. กระเทียม 

(ลางและปอกเปลือกแลว) 

1 60 60 

4. ขมิ้น 

(ลางและปอกเปลือกแลว) 

1.7 18 30.60 

5. ตะไคร(ลางและห่ันฝอยแลว) 0.5 18 8.40 

6. เกลือ 1.2 7 8.50 

7. กะป 5.25 45 235.25 

รวม                                        12.75                                            1,113.75 

 

 

สูตรเครื่องแกงพริก(ชุดใหญ)และตนทุนวัตถุดิบ 

 

รายการ ปริมาณ (กิโลกรัม) ราคา/กิโลกรัม มูลคา 

1. พริกไทย 2.4 360 864 

2. พริก(พันธุเวียดนาม) 2 130 260 

3. กระเทียม 

(ลางและปอกเปลือกแลว) 

1.2 60 72 

4. ขมิ้น 

(ลางและปอกเปลือกแลว) 

3.2 18 57.60 

5. ตะไคร(ลางและห่ันฝอยแลว) 0.6 18 10.80 

6. เกลือ 1.35 7 9.45 

7. กะป 7.52 45 338.40 

รวม                                         18.27                                           1,612.25 

 

 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

314

CoP 3 การบริการวิชาการ 

ผลตอบแทนจากการผลิตเครื่องแกง 1 ชุด (ขายสงในราคากิโลกรัมละ 110 บาท, ขายปลีกในราคาถุงละ 

 10 บาท ปริมาณ 80 กรัม) 

 

รายการ รายรับ ตนทุน กําไร 

1. เครื่องแกงเหลือง    

   - ขายสง 1,535 934.63 600.37 

   - ขายปลีก 1,745 984.63 760.37 

2. เครื่องแกงกะท ิ    

   - ขายสง 1,402.50 1,115.35 287.15 

   - ขายปลีก 1,593.70 1,160.35 433.34 

3. เครื่องแกงพริก    

   - ขายสง 2,009.70 1,617.20 392.50 

   - ขายปลีก 2,283.70 1,687.20 596.50 

 

 

วิธีการทําเครื่องแกง 

1. นําพริกไทย พริก กระเทียม ตะไคร ขมิ้น ลางใหสะอาด 

2. ปอกเปลือกกระเทียม ขมิ้น และตะไครหั่นฝอย 

3. นําวัตถุดิบเครื่องแกงเหลือง(รายการ 1-4) ,วัตถุดิบเรื่องแกงกะทิ(รายการ 1-6),และวัตถุดิบ

เครื่องแกงพริก(รายการ 1-6) ไปช่ังนํ้าหนักเพ่ือใหไดปริมาณตามสูตร แลวใสลงในกะละมัง 

4. คลุกเคลาวัตถุดิบใหเขากัน แลวนําไปบดกับเครื่องปน 

5. นําเครื่องแกงที่ไดจากการปนไปตําในครกหิน/ครกไม ตําจนวัตถุดิบละเอียดแลวใสกะป เมื่อกะป

ผสมกับเครื่องแกงเปนเน้ือเดียวกันใหตักใสภาชนะและปดภาชนะดวย   ถุงพลาสติกใส 

6. ดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาการทางดานบูรณาการความรูทางดานเศรษฐศาสตรเพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน โดยรวมกันระหวางอาจารย นักศึกษาและชุมชนบานปากคลอง  

 

 

 

  

การประเมินผล 

 1. แจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

 2. สังเกตพฤติกรรม  และการใหความรวมมือของผูเขารวมโครงการ 

     3. ติดตาม สรุปผลกิจกรรม และรายงานผลตอคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการประมง 

     4. ดําเนินกิจกรรมการเสวนารายงานผลการดําเนินงานสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงาน

รวมกับชุมชน รวมถึงประเมินผลความพึงใจ ติดตามผลการใชงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

นําผลมาปรับปรงุการทํางาน 

         คณะกรรมการดําเนินงานประเมินความสําเร็จโครงการบริการแกชุมชน  จัดทําสรุปโครงการและ

รายงานผลความสําเร็จตอคณะกรรมการประจําคณะ นอกจากน้ีคณะกรรมการดําเนินงานตองนําขอเสนอแนะ 

ปญหาและอุปสรรคไปปรับใชในการจัดโครงการในปถัดไป  

 

ผลการดําเนินงาน 

ดานผลผลิต จํานวนผูเขาอบรม 20 คน   

ดานผลลัพธ ผูเขารวมโครงการมีความรูทางดานเศรษฐกิจ การตลาด วิถีชีวิตของชุมชน และชุมชน

สามารถนําวัตถุดิบ(พืชผักสวนครัว)ในทองถิ่นไปประยุกตใชเปนปจจัยการผลิตสินคาที่ใชบริโภคในครัวเรือน 

ไดแก การผลิตเครื่องแกง ตลอดจนสามารถคิดตนทุน ผลตอบแทนและกําไรจากการผลิตสินคาได นอกจากน้ี

สมาชิกในครัวเรือนยังรูจักทําอาชีพเสริมโดยการปลูกพืชผักสวนครัว เชน การเพาะเห็ด เพ่ือเพ่ิมรายได ลด

รายจาย มีเงินออมมากขึ้น   
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ผลตอบแทนจากการผลิตเครื่องแกง 1 ชุด (ขายสงในราคากิโลกรัมละ 110 บาท, ขายปลีกในราคาถุงละ 

 10 บาท ปริมาณ 80 กรัม) 

 

รายการ รายรับ ตนทุน กําไร 

1. เครื่องแกงเหลือง    

   - ขายสง 1,535 934.63 600.37 

   - ขายปลีก 1,745 984.63 760.37 

2. เครื่องแกงกะท ิ    

   - ขายสง 1,402.50 1,115.35 287.15 

   - ขายปลีก 1,593.70 1,160.35 433.34 

3. เครื่องแกงพริก    

   - ขายสง 2,009.70 1,617.20 392.50 

   - ขายปลีก 2,283.70 1,687.20 596.50 

 

 

วิธีการทําเครื่องแกง 

1. นําพริกไทย พริก กระเทียม ตะไคร ขมิ้น ลางใหสะอาด 

2. ปอกเปลือกกระเทียม ขมิ้น และตะไครหั่นฝอย 

3. นําวัตถุดิบเครื่องแกงเหลือง(รายการ 1-4) ,วัตถุดิบเรื่องแกงกะทิ(รายการ 1-6),และวัตถุดิบ

เครื่องแกงพริก(รายการ 1-6) ไปช่ังนํ้าหนักเพ่ือใหไดปริมาณตามสูตร แลวใสลงในกะละมัง 

4. คลุกเคลาวัตถุดิบใหเขากัน แลวนําไปบดกับเครื่องปน 

5. นําเครื่องแกงที่ไดจากการปนไปตําในครกหิน/ครกไม ตําจนวัตถุดิบละเอียดแลวใสกะป เมื่อกะป

ผสมกับเครื่องแกงเปนเน้ือเดียวกันใหตักใสภาชนะและปดภาชนะดวย   ถุงพลาสติกใส 

6. ดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาการทางดานบูรณาการความรูทางดานเศรษฐศาสตรเพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน โดยรวมกันระหวางอาจารย นักศึกษาและชุมชนบานปากคลอง  

 

 

 

  

การประเมินผล 

 1. แจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

 2. สังเกตพฤติกรรม  และการใหความรวมมือของผูเขารวมโครงการ 

     3. ติดตาม สรุปผลกิจกรรม และรายงานผลตอคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการประมง 

     4. ดําเนินกิจกรรมการเสวนารายงานผลการดําเนินงานสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงาน

รวมกับชุมชน รวมถึงประเมินผลความพึงใจ ติดตามผลการใชงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

นําผลมาปรับปรงุการทํางาน 

         คณะกรรมการดําเนินงานประเมินความสําเร็จโครงการบริการแกชุมชน  จัดทําสรุปโครงการและ

รายงานผลความสําเร็จตอคณะกรรมการประจําคณะ นอกจากน้ีคณะกรรมการดําเนินงานตองนําขอเสนอแนะ 

ปญหาและอุปสรรคไปปรับใชในการจัดโครงการในปถัดไป  

 

ผลการดําเนินงาน 

ดานผลผลิต จํานวนผูเขาอบรม 20 คน   

ดานผลลัพธ ผูเขารวมโครงการมีความรูทางดานเศรษฐกิจ การตลาด วิถีชีวิตของชุมชน และชุมชน

สามารถนําวัตถุดิบ(พืชผักสวนครัว)ในทองถิ่นไปประยุกตใชเปนปจจัยการผลิตสินคาที่ใชบริโภคในครัวเรือน 

ไดแก การผลิตเครื่องแกง ตลอดจนสามารถคิดตนทุน ผลตอบแทนและกําไรจากการผลิตสินคาได นอกจากน้ี

สมาชิกในครัวเรือนยังรูจักทําอาชีพเสริมโดยการปลูกพืชผักสวนครัว เชน การเพาะเห็ด เพ่ือเพ่ิมรายได ลด

รายจาย มีเงินออมมากขึ้น   

 

 

 
 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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การนําไปใช 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 

 กลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ไดนําความรูที่ไดจากการอบรมไป

ใชประโยชน ในการทําเครื่องแกงที่หลากหลายรูปแบบ การเพาะเห็ด นอกจากน้ี ยังไดพัฒนา บรรจุภัณฑ และ

สลากผลิตภัณฑตางๆ จนเปนสินคาที่จําหนายเชิงพาณิชยได โดยไดขายในหมูบาน ขายตามรานขายของที่

ระลึก และขายในงานแสดงสินคา OTOP ตางๆที่หนวยงานราชการจัดขึ้น 

การบูรณาการกับการเรียนการสอน 

การบูรณาการความรูทางดานเศรษฐศาตรเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน นําไปใชบูรณาการ

เรียนการสอนในรายวิชา เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 หัวขอที่สอน ปจจัย

การผลิต ตนทุนและผลตอบแทน วิชาหลักเศรษฐศาสตร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 หัวขอที่สอน ทฤษฎี

การผลิต และตนทุนการผลิต นอกจากน้ียังบูรณาการกับวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนวิถีแหงการ

ดํารงชีวิต และวิชาอารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 

 

อภิปรายผล 
จากการเขาไปใหการบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับตําบลบอหิน ซึ่งไดเลือก

พ้ืนที่ กลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมงไดดําเนินการ

รวมกับวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยวจัดโครงการที่แตกตางกัน ที่เปนความตองการของกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนบานปากคลอง ซึ่งกลุมดังกลาวมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็งและสมาชิกในกลุมมีความต้ังใจ ทําใหการ

ดําเนินการจัดโครงการดังกลาวสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีการนําความรูที่ถายทอดไปใชประโยชน ในการผลิต

ผลิตภัณฑตางๆ ออกมาจําหนาย เพ่ือเปนรายไดเสริมใหกับครัวเรือน 

จะเห็นไดวากลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง เปนกลุมที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไดในอนาคต

ขางหนา เน่ืองจากผูนํากลุมและสมาชิกในกลุมมีความกระตือรือรน และพยายามหาความรูและวิธีการตางๆมา

พัฒนางานของกลุม โดยผูใหการอบรมไมตองไปกระตุนมาก นอกจากน้ียังมีหนวยงานราชการอ่ืนๆ ที่เขามา

ทํางานรวมกันในสวนอ่ืนๆ เชน เกษตรอําเภอ พัฒนากรอําเภอ อบต.บอหิน ธนาคารออมสิน แตอยางไรก็ตาม 

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานปากคลองยังมีความตองการอีกหลายอยางที่ยังขาดอยู ดังน้ันการเขาไปใหบริการ

วิชาการ เพ่ือสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับกลุมวิสาหกิจดังกลาวในปงบประมาณตอๆไป คณะฯ ก็จะเขา

ไปพัฒนาในสวนอ่ืนๆที่ยังขาดอยู และจะทํางานประสานกับหนวยงานอ่ืนๆเพ่ือยกระดับความเปนอยู และ

รายไดของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานปากคลองตอไป   

 

บรรณานุกรม 

สาขาเทคโนโลยีการประมง. 2558. โครงการสํารวจความตองการและประชาสัมพันธคณะ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัยตรัง. อ.สิเกา จ.ตรัง. ตรัง: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง. 

สาขาวิทยาศาสตรทางทะเล. 2558. โครงการการใหบริการอบรมความรูดานนิเวศวิทยาให 

บุคคลภายนอก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัยตรัง อ.สิเกา จ.ตรัง. ตรัง: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง. 

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑประมง. 2558. โครงการการใหบริการทางดานการพัฒนา 

ผลิตภัณฑอาหารสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การประมง มทร.ศรีวิชัยตรัง อ.สิเกา จ.ตรัง. ตรัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

วิทยาเขตตรัง. 
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การนําไปใช 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 

 กลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ไดนําความรูที่ไดจากการอบรมไป

ใชประโยชน ในการทําเครื่องแกงที่หลากหลายรูปแบบ การเพาะเห็ด นอกจากน้ี ยังไดพัฒนา บรรจุภัณฑ และ

สลากผลิตภัณฑตางๆ จนเปนสินคาที่จําหนายเชิงพาณิชยได โดยไดขายในหมูบาน ขายตามรานขายของที่

ระลึก และขายในงานแสดงสินคา OTOP ตางๆที่หนวยงานราชการจัดขึ้น 

การบูรณาการกับการเรียนการสอน 

การบูรณาการความรูทางดานเศรษฐศาตรเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน นําไปใชบูรณาการ

เรียนการสอนในรายวิชา เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 หัวขอที่สอน ปจจัย

การผลิต ตนทุนและผลตอบแทน วิชาหลักเศรษฐศาสตร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 หัวขอที่สอน ทฤษฎี

การผลิต และตนทุนการผลิต นอกจากน้ียังบูรณาการกับวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนวิถีแหงการ

ดํารงชีวิต และวิชาอารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 

 

อภิปรายผล 
จากการเขาไปใหการบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับตําบลบอหิน ซึ่งไดเลือก

พ้ืนที่ กลุมแมบานวิสาหกิจชุมชนบานปากคลอง โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมงไดดําเนินการ
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บทสรุป 
 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไดจัดทําโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑ

ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2559 เพ่ือเปนโครงการตนแบบที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู โดยอาศัยเครื่องมือ 

“7 ชุมชนนักปฏิบัติ” ในการแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ และทักษะรวมกัน ดานการบริการวิชาการแกสังคม

ที่บูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย 

โดยมีการบริหารจัดการตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนพลังขับเคลื่อนใหคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

(MCT) เปนองคกรแหงการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21  

 วิธีการดําเนินงานการจดัการความรู ประกอบดวย การกําหนดประเด็นความรู การกําหนดสมาชิกในชุมชนนัก

ปฏิบัติ และการถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็นความรู ทั้ง 7 ชุมชนนักปฏิบัติ ไดแก การเรียนการ

สอนเพ่ือการพัฒนานักศึกษา (CoP1) งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (CoP2) การบริการวิชาการ (CoP3) การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (CoP4) การบริหารจัดการ (CoP5) การประกันคุณภาพการศึกษา (CoP6) และการพัฒนานักศึกษา 

(CoP7) 

 ผลการดําเนินงาน 1) ไดพัฒนาเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือสรางรายไดใหกับ

ชุมชนดวยการประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชนผานสารคดีสั้น เรื่อง ศิลปผืนผา ลานนาไท-ยวน 2) ไดสืบสานและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวไท-ยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี และ 3) ไดประชาสัมพันธคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน ใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางมากขึ้น ทั้งจากสื่อบุคคล คือ ชาวชุมชนไท-ยวน และ

สื่อโทรทัศน คือ รายการ BEC News Tonight สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 (SD 28) 

 

คําสําคัญ  ชุมชนนักปฏิบัติ การจัดการความรู 
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Results  

The faculty of Mass Communication Technology do a project “The Marketing tools 

development for community products” (fiscal year 2016). This project is a model of a good practices of 

Knowledge Management (KM) by “7 Community of Practices”  

“The Marketing tools development for community products” (fiscal year 2016) is an outreach 

services job that integrated the core idea of university missions and Quality Assurance in Education 

composed of Instruction , Student development, Culture preservation and Research. This project is 

aimed to be the organizations in the 21st Century. 7 Community of Practices for Knowledge 

Management (KM) consist of the knowledge setting , the member searching and the exchange of 

knowledge. CoP1-Instruction for Student development, CoP2-Research or Creativity Idea, CoP3-

Outreach services job, CoP4-Culture preservation, CoP5-Management, CoP6-Quality Assurance in 

Education and CoP7-Student development  

Results 1)  The Tai Yuan-Saraburi textile documentary is a marketing tools for community 

products. 2)  Preservation culture of Tai Yuan-Saraburi. 3)  The faculty of Mass Communication 

Technology was known from personal media, Broadcasting media. (BEC news tonight program Thai 

Television Channel 3) 

 

Keyword  Community of Practice (CoP)   Knowledge Management (KM) 

 

บทนํา 

การเกิดขึ้นของสื่อใหม การหลอมรวมของเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศและโทรคมนาคม รวมถึง        การเปลี่ยน

ผานในวงการโทรทัศนไทยจากระบบแอนะล็อกสูระบบดิจิทัล ทําใหโลกยุคดิจิทัลไมเพียงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เทาน้ัน หากแตยังมีอัตราความเร็วสูงอีกดวย สงผลใหองคกรสื่อตองการบุคลากรที่เปนมืออาชีพ พรอมไปดวยความ

รอบรูทั้งทางวิชาการ มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ และมีทักษะหลากหลาย หรือที่เรียกวา Multi-tasking (สถาบัน

วิชาการสื่อสาธารณะ, 2557: 97) ทําใหตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (The Faculty of 

Mass Communication Technology: MCT) ใหความสําคัญกับ         “การจัดการเรียนรู ควบคูบูรณาการ” เพ่ือ

ผลิตบัณฑิตนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21  

จากนโยบายดังกลาว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จึงนํากลไก “ชุมชนนักปฏิบัติ” (Community of 

Practice: CoP) มาเปนแนวทางในการจัดการความรู เพ่ือผลักดันกลยุทธและขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวัตถุประสงค 

และสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง โดยผานการรวมตัวกันระหวางอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน ที่มา

แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ จนนําไปสูการตอยอดองคความรูใหมอยางตอเน่ือง และกลายเปนวัฒนธรรมองคกร

 
 

ในที่สุด ดวยเหตุน้ีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือ

ผลิตภัณฑชุมชน ประจําปงบประมาณ 2559 เพ่ือเปนโครงการตนแบบที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู โดย

อาศัยเครื่องมือ “7 ชุมชนนักปฏิบัติ” ในการแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ และทักษะรวมกัน ดานการบริการ

วิชาการแกสังคมที่ บูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย โดยมีการบริหารจัดการตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะทําใหคณะ

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปนองคกรแหงการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ตอไป 

 

วิธีการดําเนินงาน  

 วิธีการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 โดย

อาศัยเครื่องมือ 7 ชุมชนนักปฏิบัติ ผานการดําเนินโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑ

ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2559 มีรายละเอียดดังน้ี  

1. รายละเอียดโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพือ่ผลิตภัณฑชุมชน 

โครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน ประจําปงบประมาณ 2559 

เปนโครงการบริการวิชาการแกสังคม ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอดความรูดานการพัฒนาเครื่องมือทางการสื่อสาร

การตลาด และรวมกับชุมชนเพ่ือพัฒนาเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมสําหรับการประชาสัมพันธสินคา

และรองรับกับการที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งแบงการดําเนินงานเปน 2 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 การผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธวิสาหกิจชุมชน (สื่อสารคดีสั้นชุด ศิลปผืนผา ลานนาไท-ยวน) 

ในวันเสารที่ 3 และวันอาทิตยที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ หอวัฒนธรรมไทยวน ตลาดทานํ้าบานตนตาล กลุมสตรีทอผา

บานตนตาล ถนนสายวัฒนธรรม อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี  

ระยะที่ 2 การฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน ในวันอาทิตยที่ 1 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ตลาดทานํ้าบานตนตาล อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 

 

2. วิธีการจัดการความรู 

วิธีการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 

โดยอาศัยเครื่องมือ 7 ชุมชนนักปฏิบัติ ผานโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน มี

ดังน้ี 

 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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 การบริการวิชาการ  CoP 3 
 

Results  

The faculty of Mass Communication Technology do a project “The Marketing tools 

development for community products” (fiscal year 2016). This project is a model of a good practices of 

Knowledge Management (KM) by “7 Community of Practices”  

“The Marketing tools development for community products” (fiscal year 2016) is an outreach 

services job that integrated the core idea of university missions and Quality Assurance in Education 

composed of Instruction , Student development, Culture preservation and Research. This project is 

aimed to be the organizations in the 21st Century. 7 Community of Practices for Knowledge 

Management (KM) consist of the knowledge setting , the member searching and the exchange of 

knowledge. CoP1-Instruction for Student development, CoP2-Research or Creativity Idea, CoP3-

Outreach services job, CoP4-Culture preservation, CoP5-Management, CoP6-Quality Assurance in 

Education and CoP7-Student development  

Results 1)  The Tai Yuan-Saraburi textile documentary is a marketing tools for community 

products. 2)  Preservation culture of Tai Yuan-Saraburi. 3)  The faculty of Mass Communication 

Technology was known from personal media, Broadcasting media. (BEC news tonight program Thai 

Television Channel 3) 

 

Keyword  Community of Practice (CoP)   Knowledge Management (KM) 

 

บทนํา 

การเกิดขึ้นของสื่อใหม การหลอมรวมของเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศและโทรคมนาคม รวมถึง        การเปลี่ยน

ผานในวงการโทรทัศนไทยจากระบบแอนะล็อกสูระบบดิจิทัล ทําใหโลกยุคดิจิทัลไมเพียงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เทาน้ัน หากแตยังมีอัตราความเร็วสูงอีกดวย สงผลใหองคกรสื่อตองการบุคลากรที่เปนมืออาชีพ พรอมไปดวยความ

รอบรูทั้งทางวิชาการ มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ และมีทักษะหลากหลาย หรือที่เรียกวา Multi-tasking (สถาบัน

วิชาการสื่อสาธารณะ, 2557: 97) ทําใหตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (The Faculty of 

Mass Communication Technology: MCT) ใหความสําคัญกับ         “การจัดการเรียนรู ควบคูบูรณาการ” เพ่ือ

ผลิตบัณฑิตนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21  

จากนโยบายดังกลาว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จึงนํากลไก “ชุมชนนักปฏิบัติ” (Community of 

Practice: CoP) มาเปนแนวทางในการจัดการความรู เพ่ือผลักดันกลยุทธและขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวัตถุประสงค 

และสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง โดยผานการรวมตัวกันระหวางอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน ที่มา

แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ จนนําไปสูการตอยอดองคความรูใหมอยางตอเน่ือง และกลายเปนวัฒนธรรมองคกร

 
 

ในที่สุด ดวยเหตุน้ีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือ

ผลิตภัณฑชุมชน ประจําปงบประมาณ 2559 เพ่ือเปนโครงการตนแบบที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู โดย

อาศัยเครื่องมือ “7 ชุมชนนักปฏิบัติ” ในการแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ และทักษะรวมกัน ดานการบริการ

วิชาการแกสังคมที่ บูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย โดยมีการบริหารจัดการตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะทําใหคณะ

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปนองคกรแหงการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ตอไป 

 

วิธีการดําเนินงาน  

 วิธีการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 โดย

อาศัยเครื่องมือ 7 ชุมชนนักปฏิบัติ ผานการดําเนินโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑ

ชุมชน ประจาํปงบประมาณ 2559 มีรายละเอียดดังน้ี  

1. รายละเอียดโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพือ่ผลิตภัณฑชุมชน 

โครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน ประจําปงบประมาณ 2559 

เปนโครงการบริการวิชาการแกสังคม ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอดความรูดานการพัฒนาเครื่องมือทางการสื่อสาร

การตลาด และรวมกับชุมชนเพ่ือพัฒนาเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมสําหรับการประชาสัมพันธสินคา

และรองรับกับการที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งแบงการดําเนินงานเปน 2 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 การผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธวิสาหกิจชุมชน (สื่อสารคดีสั้นชุด ศิลปผืนผา ลานนาไท-ยวน) 

ในวันเสารที่ 3 และวันอาทิตยที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ หอวัฒนธรรมไทยวน ตลาดทานํ้าบานตนตาล กลุมสตรีทอผา

บานตนตาล ถนนสายวัฒนธรรม อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี  

ระยะที่ 2 การฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน ในวันอาทิตยที่ 1 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ตลาดทานํ้าบานตนตาล อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 

 

2. วิธีการจัดการความรู 

วิธีการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 

โดยอาศัยเครื่องมือ 7 ชุมชนนักปฏิบัติ ผานโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน มี

ดังน้ี 

 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 3 การบริการวิชาการ  
 

 
 

รูปที่ 1 การนําเครื่องมือชุมชนนักปฏิบัติมาเปนแนวทางในการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

 

 

รูปที่ 2 การจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนดวย CoP 1: การเรียนการสอน 

 

  

 
 

CoP 1: การเรยีนการสอนเพือ่การพฒันาบณัฑิต  

• ประเด็นความรู 

1. ถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยที่มีประสบการณจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาบัณฑิต 

2. สรางองคความรูใหมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต 

• สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ 

1. ประธานหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร 

2. อาจารยประจําสาขาวิชาทั้ง 3 หลักสูตร 

3. บุคลากรสนับสนุนฝายวิชาการและวิจัย  

• การถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. การบูรณาการการเรียนการสอนแบบขามวิชา (Transdisciplinary) โดยสมาชิกในชุมชนรวมกัน

กําหนดรายวิชา ประเด็น และวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนแบบขามวิชา ที่จะมีการเรียนการสอนแบบขาม

วิชา ดังน้ี  

1.1 รายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบ้ืองตน และรายวิชาฉากและอุปกรณประกอบฉากเพ่ือ

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน  

1.2 มอบหมายช้ินงานใหนักศึกษาผลิตสารคดีสั้นเพ่ือประชาสัมพันธวิสาหกิจชุมชน เรื่อง ศิลปผืนผา 

ลานนาไท-ยวน ความยาว 15 นาที  

2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแกสังคม โดยสมาชิกในชุมชนรวมกันกําหนด

รายวิชา ประเด็น และการวางแผนการบูรณาการกับงานบริการวิชาการแกสังคม ดังน้ี  

2.1 รายวิชาการบริหารงานลูกคาในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ และรายวิชาเทคโนโลยีสื่อ

สมัยใหม  

2.2 มอบหมายใหนักศึกษาเปนวิทยากรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอกลวิธีการตลาดเพ่ือ

ผลิตภัณฑชุมชนและวิสาหกิจชุมชน และการใชสื่อสมัยใหมอยางสรางสรรค 
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 การบริการวิชาการ  CoP 3 
 

 
 

รูปที่ 1 การนําเครื่องมือชุมชนนักปฏิบัติมาเปนแนวทางในการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

 

 

รูปที่ 2 การจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนดวย CoP 1: การเรียนการสอน 

 

  

 
 

CoP 1: การเรยีนการสอนเพือ่การพฒันาบณัฑิต  

• ประเด็นความรู 

1. ถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยที่มีประสบการณจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาบัณฑิต 

2. สรางองคความรูใหมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต 

• สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ 

1. ประธานหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร 

2. อาจารยประจําสาขาวิชาทั้ง 3 หลักสูตร 

3. บุคลากรสนับสนุนฝายวิชาการและวิจัย  

• การถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. การบูรณาการการเรียนการสอนแบบขามวิชา (Transdisciplinary) โดยสมาชิกในชุมชนรวมกัน

กําหนดรายวิชา ประเด็น และวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนแบบขามวิชา ที่จะมีการเรียนการสอนแบบขาม

วิชา ดังน้ี  

1.1 รายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบ้ืองตน และรายวิชาฉากและอุปกรณประกอบฉากเพ่ือ

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน  

1.2 มอบหมายช้ินงานใหนักศึกษาผลิตสารคดีสั้นเพ่ือประชาสัมพันธวิสาหกิจชุมชน เรื่อง ศิลปผืนผา 

ลานนาไท-ยวน ความยาว 15 นาที  

2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแกสังคม โดยสมาชิกในชุมชนรวมกันกําหนด

รายวิชา ประเด็น และการวางแผนการบูรณาการกับงานบริการวิชาการแกสังคม ดังน้ี  

2.1 รายวิชาการบริหารงานลูกคาในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ และรายวิชาเทคโนโลยีสื่อ

สมัยใหม  

2.2 มอบหมายใหนักศึกษาเปนวิทยากรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอกลวิธีการตลาดเพ่ือ

ผลิตภัณฑชุมชนและวิสาหกิจชุมชน และการใชสื่อสมัยใหมอยางสรางสรรค 
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รูปที่ 2 การจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนดวย CoP 2: งานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

CoP 2: งานวิจัยและงานสรางสรรค 

• ประเด็นความรู 

1. ถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยที่มีประสบการณทํางานดานงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

2. สรางองคความรูใหมในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค 

• สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ 

1. ประธานหลักสตูรทั้ง 3 หลักสูตร 

2. อาจารยประจําสาขาวิชาทั้ง 3 สาขาวิชา 

3. นักวิจัย (อาจารยเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ) 

• การถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. การบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการแกสังคม โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกันกําหนด

ประเด็น และหัวของานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานบริการวิชาการภายใตโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทาง

การตลาดเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน คือ “รูปแบบการสื่อสารเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวน”  

2. การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกันกําหนดรายวิชาที่

เกี่ยวของกับงานวิจัย คือ รายวิชาสุนทรียศาสตรเพ่ืองานสื่อสารมวลชน 

 

 

 
 

 

 

 

 
รูปที่ 3 การจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนดวย CoP 3: การบริการวิชาการ 

 

CoP 3: การบริการวิชาการ 

• ประเด็นความรู 

1. ถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยที่มีประสบการณทํางานดานการใหบริการ

วิชาการ 

2. สรางองคความรูใหมในการใหบริการวิชาการ 

• สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ 

1. ประธานหลักสตูรทั้ง 3 หลักสูตร 

2. อาจารยประจําสาขาวิชาทั้ง 3 สาขาวิชา 

3. หัวหนาโครงการบริการวิชาการ (อาจารยกุลธิดา สายพรหม) 

• การถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ

รวมกันกําหนดรายวิชา ประเด็น และการวางแผนการบูรณาการกับงานบริการวิชาการแกสังคม ดังน้ี  

1.1 รายวิชาการบริหารงานลูกคาในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ และรายวิชาเทคโนโลยีสื่อ

สมัยใหม  

1.2 มอบหมายใหนักศึกษาเปนวิทยากรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอกลวิธีการสื่อสารการตลาด

เพ่ือผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน และการใชสื่อสมัยใหมอยางสรางสรรค การบูรณาการกับงานบริการวิชาการกับ
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รูปที่ 2 การจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนดวย CoP 2: งานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

CoP 2: งานวิจัยและงานสรางสรรค 

• ประเด็นความรู 

1. ถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยที่มีประสบการณทํางานดานงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

2. สรางองคความรูใหมในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค 

• สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ 

1. ประธานหลักสตูรทั้ง 3 หลักสูตร 

2. อาจารยประจําสาขาวิชาทั้ง 3 สาขาวิชา 

3. นักวิจัย (อาจารยเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ) 

• การถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. การบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการแกสังคม โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกันกําหนด

ประเด็น และหัวของานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานบริการวิชาการภายใตโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทาง

การตลาดเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน คือ “รูปแบบการสื่อสารเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวน”  

2. การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกันกําหนดรายวิชาที่

เกี่ยวของกับงานวิจัย คือ รายวิชาสุนทรียศาสตรเพ่ืองานสื่อสารมวลชน 

 

 

 
 

 

 

 

 
รูปที่ 3 การจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนดวย CoP 3: การบริการวิชาการ 

 

CoP 3: การบริการวิชาการ 

• ประเด็นความรู 

1. ถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยที่มีประสบการณทํางานดานการใหบริการ

วิชาการ 

2. สรางองคความรูใหมในการใหบริการวิชาการ 

• สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ 

1. ประธานหลักสตูรทั้ง 3 หลักสูตร 

2. อาจารยประจําสาขาวิชาทั้ง 3 สาขาวิชา 

3. หัวหนาโครงการบริการวิชาการ (อาจารยกุลธิดา สายพรหม) 

• การถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ

รวมกันกําหนดรายวิชา ประเด็น และการวางแผนการบูรณาการกับงานบริการวิชาการแกสังคม ดังน้ี  

1.1 รายวิชาการบริหารงานลูกคาในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ และรายวิชาเทคโนโลยีสื่อ

สมัยใหม  

1.2 มอบหมายใหนักศึกษาเปนวิทยากรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอกลวิธีการสื่อสารการตลาด

เพ่ือผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน และการใชสื่อสมัยใหมอยางสรางสรรค การบูรณาการกับงานบริการวิชาการกับ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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งานวิจัย โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกันกําหนดประเด็น และหัวของานวิจัยที่เก่ียวของกับงานบริการวิชาการ

ภายใตโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน คือ “รูปแบบการสื่อสารเพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรม ไท-ยวน” 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4 การจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนดวย CoP 4: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

CoP 4: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

• ประเด็นความรู 

1. ถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยที่มีประสบการณทํางานดานการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

2. สรางองคความรูใหมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

• สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ 

1. หัวหนาโครงการบริการวิชาการ “โครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑ

ชุมชน” (อาจารยกุลธิดา สายพรหม) 

2. หัวหนางานบริการวิชาการแกสังคม (อาจารยกุลธิดา สายพรหม) 

3. บุคลากรสนับสนุนฝายกิจการนักศึกษา 

 

 

 
 

• การถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสมาชิกในชุมชนนัก

ปฏิบัติรวมกันกําหนดประเด็น และการวางแผนการบูรณาการกับงานบริการวิชาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ดวยการลงพ้ืนที่ใหบริการวิชาการ ณ ชุมชนไท-ยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี  

2. การบูรณาการงานวิจัยกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกัน

กําหนดประเด็น และหัวของานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือ “รูปแบบการสื่อสารเพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรมไท-ยวน” 

3. การบูรณาการการพัฒนานักศึกษากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ

รวมกันกําหนดประเด็น และวางแผนการดําเนินการใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาว

ชุมชนไท-ยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี  

 

 

 

 

 
รูปที่ 5 การจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนดวย CoP 5: การบริหารจัดการ 

 

CoP 5: การบริหารจัดการ  

• ประเด็นความรู 

1. ถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยที่มีประสบการณทํางานดานการบริหารจัดการ  

2. สรางองคความรูใหมในการบริหารจัดการ 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
327

 การบริการวิชาการ  CoP 3 
 

งานวิจัย โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกันกําหนดประเด็น และหัวของานวิจัยที่เก่ียวของกับงานบริการวิชาการ

ภายใตโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน คือ “รูปแบบการสื่อสารเพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรม ไท-ยวน” 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4 การจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนดวย CoP 4: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

CoP 4: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

• ประเด็นความรู 

1. ถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยที่มีประสบการณทํางานดานการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

2. สรางองคความรูใหมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

• สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ 

1. หัวหนาโครงการบริการวิชาการ “โครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑ

ชุมชน” (อาจารยกุลธิดา สายพรหม) 

2. หัวหนางานบริการวิชาการแกสังคม (อาจารยกุลธิดา สายพรหม) 

3. บุคลากรสนับสนุนฝายกิจการนักศึกษา 

 

 

 
 

• การถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสมาชิกในชุมชนนัก

ปฏิบัติรวมกันกําหนดประเด็น และการวางแผนการบูรณาการกับงานบริการวิชาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ดวยการลงพ้ืนที่ใหบริการวิชาการ ณ ชุมชนไท-ยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี  

2. การบูรณาการงานวิจัยกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกัน

กําหนดประเด็น และหัวของานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือ “รูปแบบการสื่อสารเพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรมไท-ยวน” 

3. การบูรณาการการพัฒนานักศึกษากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ

รวมกันกําหนดประเด็น และวางแผนการดําเนินการใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาว

ชุมชนไท-ยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี  

 

 

 

 

 
รูปที่ 5 การจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนดวย CoP 5: การบริหารจัดการ 

 

CoP 5: การบริหารจัดการ  

• ประเด็นความรู 

1. ถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยที่มีประสบการณทํางานดานการบริหารจัดการ  

2. สรางองคความรูใหมในการบริหารจัดการ 
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• สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ 

1. หัวหนาโครงการบริการวิชาการ “โครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑ

ชุมชน” (อาจารยกุลธิดา สายพรหม) 

1. ประธานหลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร 

2. อาจารยประจําสาขาวิชา ทั้ง 3 หลักสูตร 

• การถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

1. การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกันกําหนดแผนงาน

บริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2559 ลวงหนา กอนการดําเนินโครงการ โดยมีมติรับรองจากคณะกรรมการ

บริหารงานบริการวิชาการแกสังคม เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 

2. การบริหารจัดการการเรียนการสอน โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกันกําหนดรายวิชา ประเด็น 

และวางแผนการจดัการเรียนการสอน เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 
รูปที่ 6 การจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนดวย CoP 6: การประกันคณุภาพการศึกษา 

 

 

  

 
 

CoP 6: การประกันคุณภาพการศึกษา  

• ประเด็นความรู 

1. ถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยที่มีประสบการณทํางานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2. สรางองคความรูใหมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

• สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ 

1. หัวหนางานบริการวิชาการแกสังคม (อาจารยกุลธิดา สายพรหม) 

2. หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา (ดร.ฉันทนา ปาปดถา) 

3. บุคลากรสายสนับสนุนฝายวิชาการและวิจัย  

4. บุคลากรสายสนับสนุนฝายวางแผน 

• การถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม ภายใตกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจร

คุณภาพการศึกษา โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกันกําหนดแผนงาน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) 

การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

 

 

 

 
รูปที่ 7 การจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนดวย CoP 7: การพัฒนานักศกึษา 
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• สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ 

1. หัวหนาโครงการบริการวิชาการ “โครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑ

ชุมชน” (อาจารยกุลธิดา สายพรหม) 

1. ประธานหลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร 

2. อาจารยประจําสาขาวิชา ทั้ง 3 หลักสูตร 

• การถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

1. การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกันกําหนดแผนงาน

บริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2559 ลวงหนา กอนการดําเนินโครงการ โดยมีมติรับรองจากคณะกรรมการ

บริหารงานบริการวิชาการแกสังคม เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 

2. การบริหารจัดการการเรียนการสอน โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกันกําหนดรายวิชา ประเด็น 

และวางแผนการจดัการเรียนการสอน เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 
รูปที่ 6 การจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนดวย CoP 6: การประกันคณุภาพการศึกษา 

 

 

  

 
 

CoP 6: การประกันคุณภาพการศึกษา  

• ประเด็นความรู 

1. ถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยที่มีประสบการณทํางานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2. สรางองคความรูใหมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

• สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ 

1. หัวหนางานบริการวิชาการแกสังคม (อาจารยกุลธิดา สายพรหม) 

2. หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา (ดร.ฉันทนา ปาปดถา) 

3. บุคลากรสายสนับสนุนฝายวิชาการและวิจัย  

4. บุคลากรสายสนับสนุนฝายวางแผน 

• การถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม ภายใตกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจร

คุณภาพการศึกษา โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกันกําหนดแผนงาน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) 

การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

 

 

 

 
รูปที่ 7 การจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนดวย CoP 7: การพัฒนานักศกึษา 
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CoP 3 การบริการวิชาการ  
 

CoP 7: การพัฒนานักศึกษา  

• ประเด็นความรู 

1. ถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยที่มีประสบการณทํางานดานการพัฒนา

นักศึกษา  

2. สรางองคความรูใหมในการพัฒนานักศึกษา 

• สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ 

1. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา (อ.ณัฐภณ สุเมธอธิคม) 

2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย (ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส) 

3. บุคลากรสายสนับสนุนฝายกิจการนักศึกษา 

4. บุคลากรสายสนับสนุนฝายวิชาการและวิจัย 

• การถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การพัฒนานักศึกษา ภายใต วิสัยทัศน “ผลิตนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ” ของคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกันกําหนดนโยบาย และแผนงานการพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอม

ในการเปนนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ ซึ่งไดเปดโอกาสใหนักศึกษามีประสบการณการทํางานดานการผลิตสื่อสารคดี

โทรทัศน เรื่อง ศิลปผืนผา ลานนาไท-ยวน เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และใหนักศึกษามปีระสบการณการสื่อสาร

ในที่สาธารณะ โดยการเปนวิทยากรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอกลวิธีการสื่อสารการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑของ

วิสาหกิจชุมชน และการใชสื่อสมัยใหมอยางสรางสรรค เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยทั้ง 2 กิจกรรมน้ี 

ดําเนินงานภายใตโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครือ่งมือทางการตลาดและผลิตภัณฑชุมชน  

 

ผลการดําเนนิงาน 

 ผลการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 โดย

อาศัยเครื่องมือ 7 ชุมชนนักปฏิบัติ ผานการดําเนินโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑ

ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2559 มีดังน้ี 

1. ไดพัฒนาเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑ

ชุมชน เพ่ือสรางรายไดใหกับชุมชน โดยชุมชนชาวไท-ยวน อําเภอเสาไห 

จังหวัดสระบุรี ไดคัดเลือกและนําสารคดีสั้น เรื่อง ศิลปผืนผา ลานนาไท-

ยวน ซึ่งเปนสารคดีที่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและ

วิทยุกระจายเสียงผลิตขึ้น ในรายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน

เบ้ืองตน และรายวิชาฉากและอุปกรณประกอบฉากเพ่ือการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ไปใชในการประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑ (ผาทอมือไท-ยวน) ของชุมชน และเพ่ือประชาสัมพันธใหผลิตภัณฑเปนที่รูจักมากขึ้น นอกจากน้ีชุมชนยัง

 
 

ไดรับการพัฒนาองคความรู กลวิธีการสื่อสารการตลาด และพัฒนาทักษะดานใชสื่อใหมอยางสรางสรรคในการ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของชุมชน เพ่ือใหชุมชนเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

2. การสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวไท-ยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี โดยเปน

หน่ึงในภารกิจหลักของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งเปนการสนับสนุนสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ย่ังยืน และยังไดปลูกฝงและสรางเสริมใหนักศึกษามีความรูช่ืนชม หวงแหน และเห็น

คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพ่ือใหคงอยูคูประเทศไทยสืบไป 

3. ไดพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักสื่อสารมวลชนที่มีทักษะวิชาชีพ โดยเห็นความสําคัญในดานขอมูล 

และความถูกตองของขอมูล นอกจากน้ียังเปนการหลอหลอมการมีสํานึกรัก หวงแหนชุมชน สังคม ประเทศชาติ และมี

จิตสํานึก จิตสาธารณะในการชวยเหลือสังคมดานตางๆ ใหเกิดขึ้นในใจของนักศึกษา และยังเปนการปลูกฝงทักษะการ

จัดการ การบริหารโครงการที่จะตองเริ่มตนจากการหาขอมูล การวางแผน      การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล ซึ่ง

เปนทักษะชีวิต (Soft Skill) ที่มีความสําคัญ 

4. การประชาสัมพันธคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางมาก 

ดวยการใหบริการวิชาการแกสังคมที่คํานึงถึงความตองการของชุมชนเปนหลัก และคืนกําไรในสิ่งที่ดีงามสูชุมชน โดย

ประชาสัมพันธผานสื่อบุคคล คือ ชาวชุมชนไท-ยวน และสื่อโทรทัศน คือ รายการ BEC News Tonight ในรายงาน

พิเศษเรื่อง วัฒนธรรมไท-ยวน ออกอากาศวัน ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และรายงานพิเศษเรื่อง การศึกษาเพ่ือชวยเหลือ

ชุมชน ออกอากาศวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏบิัติท่ีดี “ชุมชนนักปฏบิัต:ิ พลังขับเคลื่อน MCT สูองคกรแหงการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21  

1. คนหาเครือขายหรือกลุมคนที่อาจมีแนวโนมจะพัฒนาเปนชุมชนนักปฏิบัติ โดยตองหาสมาชิก 7 ชุมชน

นักปฏิบัติ ไดแก การเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนานักศึกษา (CoP1) งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (CoP2) การบริการ

วิชาการ (CoP3) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (CoP4) การบริหารจัดการ (CoP5)         การประกันคุณภาพการศึกษา 

(CoP6) และการพัฒนานักศึกษา (CoP7) 

รูปที่ 8 รายงานพิเศษเรือ่ง การศึกษาเพ่ือชวยเหลือชุมชน รายการ BEC News Tonight ชอง 3SD 

 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
331

 การบริการวิชาการ  CoP 3 
 

CoP 7: การพัฒนานักศึกษา  

• ประเด็นความรู 

1. ถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยที่มีประสบการณทํางานดานการพัฒนา

นักศึกษา  

2. สรางองคความรูใหมในการพัฒนานักศึกษา 

• สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ 

1. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา (อ.ณัฐภณ สุเมธอธิคม) 

2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย (ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส) 

3. บุคลากรสายสนับสนุนฝายกิจการนักศึกษา 

4. บุคลากรสายสนับสนุนฝายวิชาการและวิจัย 

• การถอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การพัฒนานักศึกษา ภายใต วิสัยทัศน “ผลิตนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ” ของคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรวมกันกําหนดนโยบาย และแผนงานการพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอม

ในการเปนนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ ซึ่งไดเปดโอกาสใหนักศึกษามีประสบการณการทํางานดานการผลิตสื่อสารคดี

โทรทัศน เรื่อง ศิลปผืนผา ลานนาไท-ยวน เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และใหนักศึกษามปีระสบการณการสื่อสาร

ในที่สาธารณะ โดยการเปนวิทยากรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอกลวิธีการสื่อสารการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑของ

วิสาหกิจชุมชน และการใชสื่อสมัยใหมอยางสรางสรรค เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยทั้ง 2 กิจกรรมน้ี 

ดําเนินงานภายใตโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครือ่งมือทางการตลาดและผลิตภัณฑชุมชน  

 

ผลการดําเนนิงาน 

 ผลการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 โดย

อาศัยเครื่องมือ 7 ชุมชนนักปฏิบัติ ผานการดําเนินโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑ

ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2559 มีดังน้ี 

1. ไดพัฒนาเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑ

ชุมชน เพ่ือสรางรายไดใหกับชุมชน โดยชุมชนชาวไท-ยวน อําเภอเสาไห 

จังหวัดสระบุรี ไดคัดเลือกและนําสารคดีสั้น เรื่อง ศิลปผืนผา ลานนาไท-

ยวน ซึ่งเปนสารคดีที่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและ

วิทยุกระจายเสียงผลิตขึ้น ในรายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน

เบ้ืองตน และรายวิชาฉากและอุปกรณประกอบฉากเพ่ือการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ไปใชในการประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑ (ผาทอมือไท-ยวน) ของชุมชน และเพ่ือประชาสัมพันธใหผลิตภัณฑเปนที่รูจักมากขึ้น นอกจากน้ีชุมชนยัง

 
 

ไดรับการพัฒนาองคความรู กลวิธีการสื่อสารการตลาด และพัฒนาทักษะดานใชสื่อใหมอยางสรางสรรคในการ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของชุมชน เพ่ือใหชุมชนเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

2. การสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวไท-ยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี โดยเปน

หน่ึงในภารกิจหลักของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งเปนการสนับสนุนสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ย่ังยืน และยังไดปลูกฝงและสรางเสริมใหนักศึกษามีความรูช่ืนชม หวงแหน และเห็น

คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพ่ือใหคงอยูคูประเทศไทยสืบไป 

3. ไดพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักสื่อสารมวลชนที่มีทักษะวิชาชีพ โดยเห็นความสําคัญในดานขอมูล 

และความถูกตองของขอมูล นอกจากน้ียังเปนการหลอหลอมการมีสํานึกรัก หวงแหนชุมชน สังคม ประเทศชาติ และมี

จิตสํานึก จิตสาธารณะในการชวยเหลือสังคมดานตางๆ ใหเกิดขึ้นในใจของนักศึกษา และยังเปนการปลูกฝงทักษะการ

จัดการ การบริหารโครงการที่จะตองเริ่มตนจากการหาขอมูล การวางแผน      การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล ซึ่ง

เปนทักษะชีวิต (Soft Skill) ที่มีความสําคัญ 

4. การประชาสัมพันธคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางมาก 

ดวยการใหบริการวิชาการแกสังคมที่คํานึงถึงความตองการของชุมชนเปนหลัก และคืนกําไรในสิ่งที่ดีงามสูชุมชน โดย

ประชาสัมพันธผานสื่อบุคคล คือ ชาวชุมชนไท-ยวน และสื่อโทรทัศน คือ รายการ BEC News Tonight ในรายงาน

พิเศษเรื่อง วัฒนธรรมไท-ยวน ออกอากาศวัน ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และรายงานพิเศษเรื่อง การศึกษาเพ่ือชวยเหลือ

ชุมชน ออกอากาศวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏบิัติท่ีดี “ชุมชนนักปฏบิัต:ิ พลังขับเคลื่อน MCT สูองคกรแหงการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21  

1. คนหาเครือขายหรือกลุมคนที่อาจมีแนวโนมจะพัฒนาเปนชุมชนนักปฏิบัติ โดยตองหาสมาชิก 7 ชุมชน

นักปฏิบัติ ไดแก การเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนานักศึกษา (CoP1) งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (CoP2) การบริการ

วิชาการ (CoP3) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (CoP4) การบริหารจัดการ (CoP5)         การประกันคุณภาพการศึกษา 

(CoP6) และการพัฒนานักศึกษา (CoP7) 

รูปที่ 8 รายงานพิเศษเรือ่ง การศึกษาเพ่ือชวยเหลือชุมชน รายการ BEC News Tonight ชอง 3SD 

 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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2. ประชุม ช้ีแจง และรับนโยบายการจัดการความรูจากผูบริหาร เพ่ือใหสมาชิก 7 ชุมชนนักปฏิบัติมีความ

เขาใจเปาหมายของการจัดการความรูอยางถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยใชการสื่อสารแบบบนลงลาง (Top 

Down)  

3. ประชุมสมาชิก 7 ชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือกําหนดประเด็นความรูที่ชัดเจน โดยใชการสื่อสารแบบคละฝาย 

ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ และทักษะรวมกันกับฝายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งฝายบริหาร ฝาย

วางแผน ฝายวิชาการและวิจัย และฝายกิจการนักศึกษา  

4. ประชุมแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ และทักษะรวมกัน โดยใชการสื่อสารแบบไมเปนทางการ ซึ่ง

อาจเปนการพูดคุยกันระหวางรับประทานอาหาร และเวลาวางจากการสอนหรือการปฏิบัติงาน  

5. ถอดองคความรู ประสบการณ และทักษะรวมกันของสมาชิก 7 ชุมชนนักปฏิบัติ โดยนํามารวบรวมเปน

องคความรูใหม ในดานการจัดการความรูตามประเด็นความรูน้ันๆ  

6. ทดลองนําประเด็นความรูจากสมาชิก 7 ชุมชนนักปฏิบัติ ไปใชในการดําเนินงาน เพ่ือประเมินผล และ

นําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการความรู ดวยเครื่องมือชุมชนนักปฏิบัติตอไป 

7. นําผลการดําเนินงานตามการจัดการความรูไปเผยแพรสูสาธารณะชน ทั้งสื่อบุคคล สื่อวิทยุกระจายเสียง 

สื่อวิทยุโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน 

 

สรุป 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไดจัดการความรู โดยอาศัยเครื่องมือ “ชุมชนนักปฏิบัติ” ในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณการทํางานระหวางอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนดวยกันซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญ ในการ

ถายทอดประสบการณที่แตละสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติมีความชํานาญใหแกกัน รวมทั้งยังสามารถสรางความสมัคร

สมานสามัคคีในองคกร เพ่ือใหบรรลุการเปนสถาบันแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ 

ดังน้ี 

1. ผูบริหารองคกรทุกระดับเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนการจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติสําหรับประเด็น

ที่เปนหัวใจขององคกรออยางจริงจังและตอเน่ือง 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ ตองมีความเขาใจตรงกันเก่ียวกับหลักการและความสําคัญของเปาหมายการ

จัดการความรูและประโยชนในการจัดชุมชนนักปฏิบัติที่เขมแข็ง 

3. มีการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองคกร เพ่ือการพัฒนาการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ และทํา

ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดตลอดเวลา ไมจํากัดพ้ืนที่ และไมจํากัดเวลา 

4. มีการยกยองชมเชยและการใหรางวัล เพ่ือเปนแรงจูงใจใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในองคกร

เขารวมกิจกรรมการจัดการความรู ทั้งการใหคุณคา ดวยการชมเชย การใหมูลคา ดวยการใหคาตอบแทน และการบูร

ณาการแผนการยกยองชมเชยกับการใหรางวัลเขากับระบบประเมินผลงานประจําป 

 
 

ทั้งน้ีความทาทายตอไปในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูในอนาคต น่ันคือ “การจัดการความรู ควบคู

บูรณาการ สูนักสื่อสารฯ มืออาชีพ” ซึ่งเปนการสรางความเขมแข็งใหนักศึกษา โดยเปดประสบการณนอกหองเรียน ได

มีโอกาสเรียนรู สะสม บมเพาะ และสัมผัสกับโลกแหงการทํางานจริง จนนําไปสูการเปนบัณฑิตที่มีความรอบรูทั้งทาง

วิชาการ และมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ พรอมปฏิบัติงานจริงในรูปแบบบริษัทจําลองของคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน และมีความสามารถในการเขารวมการประกวดแขงขันในระดับประเทศ 

 

 

รูปที่ 9 การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในอนาคต 
 

 

 

บรรณานุกรม 

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ. 2557. สื่อโทรทัศนในยุคดิจิทัล. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ. 
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2. ประชุม ช้ีแจง และรับนโยบายการจัดการความรูจากผูบริหาร เพ่ือใหสมาชิก 7 ชุมชนนักปฏิบัติมีความ

เขาใจเปาหมายของการจัดการความรูอยางถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยใชการสื่อสารแบบบนลงลาง (Top 

Down)  

3. ประชุมสมาชิก 7 ชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือกําหนดประเด็นความรูที่ชัดเจน โดยใชการสื่อสารแบบคละฝาย 

ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ และทักษะรวมกันกับฝายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งฝายบริหาร ฝาย

วางแผน ฝายวิชาการและวิจัย และฝายกิจการนักศึกษา  

4. ประชุมแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ และทักษะรวมกัน โดยใชการสื่อสารแบบไมเปนทางการ ซึ่ง

อาจเปนการพูดคุยกันระหวางรับประทานอาหาร และเวลาวางจากการสอนหรือการปฏิบัติงาน  

5. ถอดองคความรู ประสบการณ และทักษะรวมกันของสมาชิก 7 ชุมชนนักปฏิบัติ โดยนํามารวบรวมเปน

องคความรูใหม ในดานการจัดการความรูตามประเด็นความรูน้ันๆ  

6. ทดลองนําประเด็นความรูจากสมาชิก 7 ชุมชนนักปฏิบัติ ไปใชในการดําเนินงาน เพ่ือประเมินผล และ

นําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการความรู ดวยเครื่องมือชุมชนนักปฏิบัติตอไป 

7. นําผลการดําเนินงานตามการจัดการความรูไปเผยแพรสูสาธารณะชน ทั้งสื่อบุคคล สื่อวิทยุกระจายเสียง 

สื่อวิทยุโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน 

 

สรุป 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไดจัดการความรู โดยอาศัยเครื่องมือ “ชุมชนนักปฏิบัติ” ในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณการทํางานระหวางอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนดวยกันซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญ ในการ

ถายทอดประสบการณที่แตละสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติมีความชํานาญใหแกกัน รวมทั้งยังสามารถสรางความสมัคร

สมานสามัคคีในองคกร เพ่ือใหบรรลุการเปนสถาบันแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ 

ดังน้ี 

1. ผูบริหารองคกรทุกระดับเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนการจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติสําหรับประเด็น

ที่เปนหัวใจขององคกรออยางจริงจังและตอเน่ือง 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ ตองมีความเขาใจตรงกันเก่ียวกับหลักการและความสําคัญของเปาหมายการ

จัดการความรูและประโยชนในการจัดชุมชนนักปฏิบัติที่เขมแข็ง 

3. มีการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองคกร เพ่ือการพัฒนาการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ และทํา

ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดตลอดเวลา ไมจํากัดพ้ืนที่ และไมจํากัดเวลา 

4. มีการยกยองชมเชยและการใหรางวัล เพ่ือเปนแรงจูงใจใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในองคกร

เขารวมกิจกรรมการจัดการความรู ทั้งการใหคุณคา ดวยการชมเชย การใหมูลคา ดวยการใหคาตอบแทน และการบูร

ณาการแผนการยกยองชมเชยกับการใหรางวัลเขากับระบบประเมินผลงานประจําป 

 
 

ทั้งน้ีความทาทายตอไปในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูในอนาคต น่ันคือ “การจัดการความรู ควบคู

บูรณาการ สูนักสื่อสารฯ มืออาชีพ” ซึ่งเปนการสรางความเขมแข็งใหนักศึกษา โดยเปดประสบการณนอกหองเรียน ได

มีโอกาสเรียนรู สะสม บมเพาะ และสัมผัสกับโลกแหงการทํางานจริง จนนําไปสูการเปนบัณฑิตที่มีความรอบรูทั้งทาง

วิชาการ และมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ พรอมปฏิบัติงานจริงในรูปแบบบริษัทจําลองของคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน และมีความสามารถในการเขารวมการประกวดแขงขันในระดับประเทศ 

 

 

รูปที่ 9 การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในอนาคต 
 

 

 

บรรณานุกรม 

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ. 2557. สื่อโทรทัศนในยุคดิจิทัล. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ. 
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ภูมิปญญาอาหารไทยพืน้บานกับการเรียนรูตลอดชีวติ 

Thai Food Folk Wisdom and Life-Long Learning 

 

จุฑามาศ  พีรพัชระ (Chutamas  Peeraphatchara) 

ผูชวยศาสตราจารย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 อีเมล : chutamas.p@rmutp.ac.th 
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บทสรุป 

 จากปญหาดานภูมิปญญาอาหารพ้ืนบานเพชรบุรี ซึ่งเปนภูมิปญญาที่เกิดจากประสบการณโดยตรง

ของผูสูงอายุ แตขาดการรวบรวมขอมูลและขาดการสงตอความรูสูผูเก่ียวของ ในขณะที่การรับประทานอาหาร

พ้ืนบานที่เปนไปตามรูปแบบการใชชีวิตที่เปนธรรมชาติของชุมชน อาจสงผลตอการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 

เปนที่มาของการดําเนินโครงการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวม โดยกลุมเปาหมายที่ใชใน

การศึกษา คือ  ตัวแทนกลุมนํ้าพริกผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ และตัวแทนสมาชิกกลุมนํ้าพริกผูสูงอายุบาน

หวยทรายเหนือ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก เครื่องมือการจัดการความรู 6 รายการ อาหารพ้ืนบานที่ทํา

การรวบรวมเปนอาหารคาว 22 รายการ และขนม 8 รายการ ขั้นตอนการศึกษาประกอบดวย 1) คัดเลือกพ้ืนที่

และกลุมเปาหมาย 2) กําหนดผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม           3) คัดเลือกรายการอาหารพ้ืนบาน 4) จัดเวที

เสวนาความรู 5) ถายทอดความรู 6) เรียนรูโดยการปฏิบัติ 7) ทบทวนสรุปบทเรียน และ 8) กิจกรรม

ฐานความรู การดําเนินโครงการดังกลาวกอใหเกิดผลผลิตเปนเอกสารตํารับอาหารไทยพ้ืนบาน 38 ตํารับ สื่อวีดิ

ทัศนเพ่ือเผยแพร          1 ชุด เกิดผลลัพธการสรางเครือขายการทํางานของชุมชนขามพ้ืนที่ การสราง

มูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑนํ้าพริกตอยอดสูธุรกิจ และการสรางนวัตกรรมดนตรีพ้ืนบานประเภทอังกะลุง 

 

คําสําคัญ  ภูมิปญญาอาหารไทย การเรียนรูตลอดชีวิต 

 

Summary 

 Problems about Phetchaburi local food wisdom, which originated from first-hand 

experience of the elderlies, are lack of collection and transfer of knowledge to younger 

generations. While consumption of local food is part of natural everyday life of the 

community, it might have certain effects on health care of the elderlies. These problems led 

to the  Participatory Phetchaburi Local Food Development Project, whose population 

consisted of representatives from Huay Sai Nue Chili Paste Elderly Group and members of 

 

 

Huay Sai Nue Chili Paste Elderly Group. Tools used in the study were 6 types of knowledge 

management tools. Local food collected consisted of 22 kinds of dishes and 8 kinds of 

desserts. Steps in the study were: 1 )  selection of site and target groups; 2 )  appointment of 

responsible person for each activity; 3 )  selection of local food; 4 )  organization of dialogue 

session; 5) transfer of knowledge; 6) organization of action learning session; 7) conduction of 

After Action Review session; and 8 )  organization of knowledge base activity. Results gained 

from the project were a document containing 38 recipes of local Thai food and 1 set of video 

clip. The project also created an operation network of community across different areas, value 

addition to expand chili paste product into business, and creation of Ankalung local music 

innovation. 

 

Keywords Thai Food Wisdom, Life-Long Learning 

 

บทนํา 

 ภูมิปญญา เปนปญญาที่ติดอยูกับแผนดิน ประกอบดวย สวนที่เปนประสบการณโดยตรง สวนที่รับมา

จากผูอ่ืน และสวนที่ตนเองสังเคราะหขึ้นใหม (ประเวศ วะสี,2534) สําหรับความสําคัญระดับประเทศ พบใน

การกําหนดนโยบายการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ที่นําไปสูการสราง

สัมพันธอันดีในทุกระดับ ตลอดจนการเพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจใหแกประเทศ (คณะรัฐมนตรีในพลเอกประยุทธ จัน

โอชา, 2557) 

ชมรมผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ ต้ังอยูที่ศาลาผูสูงอายุหนาสถานีรถไฟบานหวยทรายเหนือ เทศบาล

เมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายหยด จุยทอง เปนประธาน มีสมาชิก 150 คน มีการดําเนินกิจกรรมรวมกับ

การตรวจสุขภาพ สัปดาหละ 1 ครั้ง และเน่ืองจากมีเวลาวางมาก จึงรวมตัวทําอาหารประเภทนํ้าพริกและกะป 

โดยเฉพาะกะป เปนภูมิปญญาด้ังเดิมของกลุมที่สืบเน่ืองมาจากการมีพ้ืนที่ติดทะเล ทําใหมีวัตถุดิบกุงเปนจํานวน

มาก การทํานํ้าพริก และกะป เปนจุดเริ่มตนของการใชภูมิปญญาสรางสรรคเปนผลิตภัณฑของกลุม ตอมาได

กอต้ังกลุมนํ้าพริกผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ โดยมี ปาทับ ที่ทุกคนรูจักวาเปนผูมีภูมิรูดานอาหารพ้ืนบาน 

เปนประธานกลุม มีสมาชิก 25 คน กลุมน้ีจะประกอบกิจกรรมการทําอาหารพ้ืนบานเพชรบุรี โดยใชวัตถุดิบหลัก

ประเภทผัก ผลไม ที่ไดรับการสงเสริมจากเทศบาลเมืองชะอําใหปลูกรับประทานในครัวเรือน มีการรวม

รับประทานอาหารและประกอบกิจกรรมสันทนาการ รองเพลง รําวง เปนการสืบสานวัฒนธรรมการทําและกิน

อาหารอันเกิดจากภูมิปญญาของผูสูงอายุ (นางทับทิม พานิช, 2555) แตอยางไรก็ตาม พบวา การใชภูมิปญญา

ดานอาหารในกลุมผูสูงอายุ ยังจํากัดเฉพาะกลุม ขาดการถายทอดสูเยาวชนที่ไมรู ขาดการเก็บบันทึกภูมิปญญา

ในรูปแบบของเอกสารหรือสื่ออ่ืน  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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บทสรุป 

 จากปญหาดานภูมิปญญาอาหารพ้ืนบานเพชรบุรี ซึ่งเปนภูมิปญญาที่เกิดจากประสบการณโดยตรง

ของผูสูงอายุ แตขาดการรวบรวมขอมูลและขาดการสงตอความรูสูผูเก่ียวของ ในขณะที่การรับประทานอาหาร

พ้ืนบานที่เปนไปตามรูปแบบการใชชีวิตที่เปนธรรมชาติของชุมชน อาจสงผลตอการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 

เปนที่มาของการดําเนินโครงการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวม โดยกลุมเปาหมายที่ใชใน

การศึกษา คือ  ตัวแทนกลุมนํ้าพริกผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ และตัวแทนสมาชิกกลุมนํ้าพริกผูสูงอายุบาน

หวยทรายเหนือ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก เครื่องมือการจัดการความรู 6 รายการ อาหารพ้ืนบานที่ทํา

การรวบรวมเปนอาหารคาว 22 รายการ และขนม 8 รายการ ขั้นตอนการศึกษาประกอบดวย 1) คัดเลือกพ้ืนที่

และกลุมเปาหมาย 2) กําหนดผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม           3) คัดเลือกรายการอาหารพ้ืนบาน 4) จัดเวที

เสวนาความรู 5) ถายทอดความรู 6) เรียนรูโดยการปฏิบัติ 7) ทบทวนสรุปบทเรียน และ 8) กิจกรรม

ฐานความรู การดําเนินโครงการดังกลาวกอใหเกิดผลผลิตเปนเอกสารตํารับอาหารไทยพ้ืนบาน 38 ตํารับ สื่อวีดิ

ทัศนเพ่ือเผยแพร          1 ชุด เกิดผลลัพธการสรางเครือขายการทํางานของชุมชนขามพ้ืนที่ การสราง

มูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑนํ้าพริกตอยอดสูธุรกิจ และการสรางนวัตกรรมดนตรีพ้ืนบานประเภทอังกะลุง 

 

คําสําคัญ  ภูมิปญญาอาหารไทย การเรียนรูตลอดชีวิต 

 

Summary 

 Problems about Phetchaburi local food wisdom, which originated from first-hand 

experience of the elderlies, are lack of collection and transfer of knowledge to younger 

generations. While consumption of local food is part of natural everyday life of the 

community, it might have certain effects on health care of the elderlies. These problems led 

to the  Participatory Phetchaburi Local Food Development Project, whose population 

consisted of representatives from Huay Sai Nue Chili Paste Elderly Group and members of 

 

 

Huay Sai Nue Chili Paste Elderly Group. Tools used in the study were 6 types of knowledge 

management tools. Local food collected consisted of 22 kinds of dishes and 8 kinds of 

desserts. Steps in the study were: 1 )  selection of site and target groups; 2 )  appointment of 

responsible person for each activity; 3 )  selection of local food; 4 )  organization of dialogue 

session; 5) transfer of knowledge; 6) organization of action learning session; 7) conduction of 

After Action Review session; and 8 )  organization of knowledge base activity. Results gained 

from the project were a document containing 38 recipes of local Thai food and 1 set of video 

clip. The project also created an operation network of community across different areas, value 

addition to expand chili paste product into business, and creation of Ankalung local music 

innovation. 

 

Keywords Thai Food Wisdom, Life-Long Learning 

 

บทนํา 

 ภูมิปญญา เปนปญญาที่ติดอยูกับแผนดิน ประกอบดวย สวนที่เปนประสบการณโดยตรง สวนที่รับมา

จากผูอ่ืน และสวนที่ตนเองสังเคราะหขึ้นใหม (ประเวศ วะสี,2534) สําหรับความสําคัญระดับประเทศ พบใน

การกําหนดนโยบายการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ที่นําไปสูการสราง

สัมพันธอันดีในทุกระดับ ตลอดจนการเพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจใหแกประเทศ (คณะรัฐมนตรีในพลเอกประยุทธ จัน

โอชา, 2557) 

ชมรมผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ ต้ังอยูที่ศาลาผูสูงอายุหนาสถานีรถไฟบานหวยทรายเหนือ เทศบาล

เมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายหยด จุยทอง เปนประธาน มีสมาชิก 150 คน มีการดําเนินกิจกรรมรวมกับ

การตรวจสุขภาพ สัปดาหละ 1 ครั้ง และเน่ืองจากมีเวลาวางมาก จึงรวมตัวทําอาหารประเภทนํ้าพริกและกะป 

โดยเฉพาะกะป เปนภูมิปญญาด้ังเดิมของกลุมที่สืบเน่ืองมาจากการมีพ้ืนที่ติดทะเล ทําใหมีวัตถุดิบกุงเปนจํานวน

มาก การทํานํ้าพริก และกะป เปนจุดเริ่มตนของการใชภูมิปญญาสรางสรรคเปนผลิตภัณฑของกลุม ตอมาได

กอต้ังกลุมนํ้าพริกผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ โดยมี ปาทับ ที่ทุกคนรูจักวาเปนผูมีภูมิรูดานอาหารพ้ืนบาน 

เปนประธานกลุม มีสมาชิก 25 คน กลุมน้ีจะประกอบกิจกรรมการทําอาหารพ้ืนบานเพชรบุรี โดยใชวัตถุดิบหลัก

ประเภทผัก ผลไม ที่ไดรับการสงเสริมจากเทศบาลเมืองชะอําใหปลูกรับประทานในครัวเรือน มีการรวม

รับประทานอาหารและประกอบกิจกรรมสันทนาการ รองเพลง รําวง เปนการสืบสานวัฒนธรรมการทําและกิน

อาหารอันเกิดจากภูมิปญญาของผูสูงอายุ (นางทับทิม พานิช, 2555) แตอยางไรก็ตาม พบวา การใชภูมิปญญา

ดานอาหารในกลุมผูสูงอายุ ยังจํากัดเฉพาะกลุม ขาดการถายทอดสูเยาวชนที่ไมรู ขาดการเก็บบันทึกภูมิปญญา

ในรูปแบบของเอกสารหรือสื่ออ่ืน  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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จากสถานการณดังกลาว ผูศึกษาจึงไดเสนอโครงการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวน

รวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใชเครื่องมือการจัดการความรู 6 รายการ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) รวบรวมภูมิ

ปญญาอาหารพ้ืนบานเพชรบุรี จากความรูและประสบการณโดยตรงของผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ สูการ

เผยแพรและถายทอดความรู และ 2) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับการดูแลสุขภาพ

ดวยอาหารพ้ืนบาน 

 

วิธีการดําเนินงาน 

 1. ขอบเขตของการศึกษา 

1.1 กลุมเปาหมายในการศึกษา จํานวน 30 คน แบงเปนกลุมเปาหมายหลัก ไดแก ตัวแทนกลุม

นํ้าพริกผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือที่เปนผูนําในการประกอบอาหาร จํานวน 15 คน และกลุมเปาหมายรอง 

คือ สมาชิกชมรมผูสูงอายุบานหายทรายเหนือที่มีสวนรวมในการประกอบอาหาร จํานวน 15 คน 

1.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนเครื่องมือการจัดการความรู 6 รายการ ประกอบดวยการใช

ทีมงานขามสาย (Cross-functional team) การจัดเวทีเสวนา (Dialogue) การถายทอดความรูโดยการเลา

เรื่อง (Storytelling) การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action learning) การทบทวนสรุปบทเรียน (After actional 

review : AAR) และฐานความรู (Knowledge bases) 

1.3 ระยะเวลาในการศึกษา 3 ป (ป 2555 – 2557) 

1.4 อาหารพ้ืนบานที่ใชในการศึกษา เปนอาหารพ้ืนบานที่ใชวัตถุดิบภายในทองถิ่นและผักพ้ืนบาน

ที่กลุมเพาะปลูกเองเปนสวนประกอบหลัก จํานวน 30 รายการ 

2. ขั้นตอนการศึกษา 

2.1 ใชทีมงานขามสายงาน 

2.1.1 คัดเลือกพ้ืนที่และกลุมเปาหมายที่เกิดจากปญหาและเปนความตองการของกอง

สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอํา ชมรมผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ และกลุมนํ้าพริกผูสูงอายุบานหาย

ทรายเหนือ ดวยวิธีการกําหนดโจทยการทํางานรวมกัน ณ ชมรมผูสูงอายุ       ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 1131/3 ถนนชม

นิเวศ ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตกผลึกประเด็นปญหา กําหนดโจทยการทํางาน และเตรียม

ผูรับผิดชอบประจํากลุม 

2.1.2 กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ 5 กลุม ดังน้ี 

1) กลุมเสวนา : ประกอบดวย แพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลชะอํา ตัวแทนบุคลากรจากกองสวัสดิการสังคม สมาชิกชมรมผูสูงอายุ และสมาชิกกลุมนํ้าพริกผูสูงอายุ 

โดยมีคณะทํางาน มทร.พระนคร จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เปนผูดําเนินรายการ 

 

 

2) กลุมถายทอดความรู : ประกอบดวย ประธานกลุมนํ้าพริกผูสูงอายุและทีมงาน 

ไดแก นางทับทิม พานิช  นางฉาย  มีเงิน  นางณัฐพร  สุระเสน นางอารีย แกวหาญ  นางพาน  เทิดศักด์ิธนกุล  

นางวิเชียร  ตุมทอง  และนางเหว่ียน สวัสดี 

3) กลุมเรียนรูโดยการปฏิบัติ : ประกอบดวย สมาชิกชมรมผูสูงอายุ           กลุม

นํ้าพริกผูสูงอายุ กลุมแมบานหวยทรายใต  กลุมแมบานบานใหญชะอํา 

4) กลุมทบทวนสรุปบทเรียน : สมาชิกทุกคน 

5) กลุมฐานความรู : ประกอบดวย คณะทํางานของ มทร.พระนคร จาก สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุมถายทอดความรู 

2.2 คัดเลือกรายการอาหารพ้ืนบานจํานวน 30 รายการ แบงเปนอาหารคาว 22 รายการ ขนม 8 

รายการ เพ่ือนําเขาสูการจัดเวทีเสวนา 

2.3 จัดเวทีเสวนาความรู แบงเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 เปนการเลาเรื่องราวความเปนมาของอาหาร

พ้ืนบาน วัตถุดิบและอุปกรณที่ใช วิธีการปรุงอาหารพรอมทั้งเทคนิคการประกอบที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น 30 

รายการ และสวนที่ 2 เปนการเลาเรื่องราวของการดูแลสุขภาพจากผลของการรับประทานอาหารและการออก

กําลังกาย รวบรวมขอมูลเพ่ือสูกระบวนการถายทอดองคความรู 

2.4 ถายทอดความรูโดยการเลาเรื่องราวของอาหาร 30 รายการ เปนลักษณะการเลาเรื่องประกอบ

กับสาธิตอาหาร โดยภูมิปญญาทองถิ่น 7 ราย ในขั้นตอนน้ีจะมีคณะทํางานจดบันทึกเรื่องราว สรุปเรื่องราว 

บันทึกภาพน่ิงและวีดิทัศน สาธิต ตัดตอวีดิทัศน ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชเปนสื่อสําหรับการถายทอดในขั้น

กิจกรรมเรียนรูโดยการปฏิบัติ และใชเปนสื่อสําหรับเผยแพรในกลุมฐานความรู 

2.5 เรียนรูโดยการปฏิบัติ เปนขั้นตอนของการนําความรูที่ไดจากขอ 2.4 มาสูการถายทอดแกผู

ปฏิบัติ ไดแก เยาวชนและสมาชิกชมรมผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ กลุมนํ้าพริกผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ 

เพ่ือเรียนรูวิธีการทําอาหารพ้ืนบาน เรียนรูวิธีการรับประทานอาหารพ้ืนบานเพ่ือสุขภาพของผูสูงอายุ และ

ขยายเครือขายองคความรูภูมิปญญาดังกลาวในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมแมบานในพ้ืนทีใกลเคียง 

ไดแก กลุมแมบานหวยทรายใต และกลุมแมบานบานใหญชะอํา รวม 70 คน 

2.6 ทบทวนสรุปบทเรียน เปนการสรุปผลการดําเนินงานในขั้นตอน การกําหนดผูรับผิดชอบ การ

คัดเลือกรายการอาหารพ้ืนบาน การจัดเวทีเสวนาความรู การเรียนรูโดยการปฏิบัติ จากผลของการทบทวน 

พบวามีการรับรูถึงความสําคัญของอาหารพ้ืนบาน การรับรูถึงความสําคัญของการประกอบอาหารและสามารถ

ประกอบอาหารไดโดยมีผูแนะนํา สุดทายคือ การรับรูถึงความสําคัญของการรับประทานอาหารที่สงผลตอ

สุขภาพ 

2.7 กิจกรรมฐานความรู เปนการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูล ที่ไดจากการถายทอดความรูใน

รูปแบบของเอกสารตํารับอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 3 เลม และสื่อวีดิทัศนการสัมภาษณภูมิ

ปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับอาหารพ้ืนบาน รวมทั้งวีดิทัศนการสาธิตอาหาร ซึ่งเผยแพรผานโครงการการจัด
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จากสถานการณดังกลาว ผูศึกษาจึงไดเสนอโครงการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวน

รวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใชเครื่องมือการจัดการความรู 6 รายการ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) รวบรวมภูมิ

ปญญาอาหารพ้ืนบานเพชรบุรี จากความรูและประสบการณโดยตรงของผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ สูการ

เผยแพรและถายทอดความรู และ 2) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับการดูแลสุขภาพ

ดวยอาหารพ้ืนบาน 

 

วิธีการดําเนินงาน 

 1. ขอบเขตของการศึกษา 

1.1 กลุมเปาหมายในการศึกษา จํานวน 30 คน แบงเปนกลุมเปาหมายหลัก ไดแก ตัวแทนกลุม

นํ้าพริกผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือที่เปนผูนําในการประกอบอาหาร จํานวน 15 คน และกลุมเปาหมายรอง 

คือ สมาชิกชมรมผูสูงอายุบานหายทรายเหนือที่มีสวนรวมในการประกอบอาหาร จํานวน 15 คน 

1.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนเครื่องมือการจัดการความรู 6 รายการ ประกอบดวยการใช

ทีมงานขามสาย (Cross-functional team) การจัดเวทีเสวนา (Dialogue) การถายทอดความรูโดยการเลา

เรื่อง (Storytelling) การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action learning) การทบทวนสรุปบทเรียน (After actional 

review : AAR) และฐานความรู (Knowledge bases) 

1.3 ระยะเวลาในการศึกษา 3 ป (ป 2555 – 2557) 

1.4 อาหารพ้ืนบานที่ใชในการศึกษา เปนอาหารพ้ืนบานที่ใชวัตถุดิบภายในทองถิ่นและผักพ้ืนบาน

ที่กลุมเพาะปลูกเองเปนสวนประกอบหลัก จํานวน 30 รายการ 

2. ขั้นตอนการศึกษา 

2.1 ใชทีมงานขามสายงาน 

2.1.1 คัดเลือกพ้ืนที่และกลุมเปาหมายที่เกิดจากปญหาและเปนความตองการของกอง

สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอํา ชมรมผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ และกลุมนํ้าพริกผูสูงอายุบานหาย

ทรายเหนือ ดวยวิธีการกําหนดโจทยการทํางานรวมกัน ณ ชมรมผูสูงอายุ       ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 1131/3 ถนนชม

นิเวศ ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตกผลึกประเด็นปญหา กําหนดโจทยการทํางาน และเตรียม

ผูรับผิดชอบประจํากลุม 

2.1.2 กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ 5 กลุม ดังน้ี 

1) กลุมเสวนา : ประกอบดวย แพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลชะอํา ตัวแทนบุคลากรจากกองสวัสดิการสังคม สมาชิกชมรมผูสูงอายุ และสมาชิกกลุมนํ้าพริกผูสูงอายุ 

โดยมีคณะทํางาน มทร.พระนคร จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เปนผูดําเนินรายการ 

 

 

2) กลุมถายทอดความรู : ประกอบดวย ประธานกลุมนํ้าพริกผูสูงอายุและทีมงาน 

ไดแก นางทับทิม พานิช  นางฉาย  มีเงิน  นางณัฐพร  สุระเสน นางอารีย แกวหาญ  นางพาน  เทิดศักด์ิธนกุล  

นางวิเชียร  ตุมทอง  และนางเหว่ียน สวัสดี 

3) กลุมเรียนรูโดยการปฏิบัติ : ประกอบดวย สมาชิกชมรมผูสูงอายุ           กลุม

นํ้าพริกผูสูงอายุ กลุมแมบานหวยทรายใต  กลุมแมบานบานใหญชะอํา 

4) กลุมทบทวนสรุปบทเรียน : สมาชิกทุกคน 

5) กลุมฐานความรู : ประกอบดวย คณะทํางานของ มทร.พระนคร จาก สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุมถายทอดความรู 

2.2 คัดเลือกรายการอาหารพ้ืนบานจํานวน 30 รายการ แบงเปนอาหารคาว 22 รายการ ขนม 8 

รายการ เพ่ือนําเขาสูการจัดเวทีเสวนา 

2.3 จัดเวทีเสวนาความรู แบงเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 เปนการเลาเรื่องราวความเปนมาของอาหาร

พ้ืนบาน วัตถุดิบและอุปกรณที่ใช วิธีการปรุงอาหารพรอมทั้งเทคนิคการประกอบที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น 30 

รายการ และสวนที่ 2 เปนการเลาเรื่องราวของการดูแลสุขภาพจากผลของการรับประทานอาหารและการออก

กําลังกาย รวบรวมขอมูลเพ่ือสูกระบวนการถายทอดองคความรู 

2.4 ถายทอดความรูโดยการเลาเรื่องราวของอาหาร 30 รายการ เปนลักษณะการเลาเรื่องประกอบ

กับสาธิตอาหาร โดยภูมิปญญาทองถิ่น 7 ราย ในขั้นตอนน้ีจะมีคณะทํางานจดบันทึกเรื่องราว สรุปเรื่องราว 

บันทึกภาพน่ิงและวีดิทัศน สาธิต ตัดตอวีดิทัศน ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชเปนสื่อสําหรับการถายทอดในขั้น

กิจกรรมเรียนรูโดยการปฏิบัติ และใชเปนสื่อสําหรับเผยแพรในกลุมฐานความรู 

2.5 เรียนรูโดยการปฏิบัติ เปนขั้นตอนของการนําความรูที่ไดจากขอ 2.4 มาสูการถายทอดแกผู

ปฏิบัติ ไดแก เยาวชนและสมาชิกชมรมผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ กลุมนํ้าพริกผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ 

เพ่ือเรียนรูวิธีการทําอาหารพ้ืนบาน เรียนรูวิธีการรับประทานอาหารพ้ืนบานเพ่ือสุขภาพของผูสูงอายุ และ

ขยายเครือขายองคความรูภูมิปญญาดังกลาวในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมแมบานในพ้ืนทีใกลเคียง 

ไดแก กลุมแมบานหวยทรายใต และกลุมแมบานบานใหญชะอํา รวม 70 คน 

2.6 ทบทวนสรุปบทเรียน เปนการสรุปผลการดําเนินงานในขั้นตอน การกําหนดผูรับผิดชอบ การ

คัดเลือกรายการอาหารพ้ืนบาน การจัดเวทีเสวนาความรู การเรียนรูโดยการปฏิบัติ จากผลของการทบทวน 

พบวามีการรับรูถึงความสําคัญของอาหารพ้ืนบาน การรับรูถึงความสําคัญของการประกอบอาหารและสามารถ

ประกอบอาหารไดโดยมีผูแนะนํา สุดทายคือ การรับรูถึงความสําคัญของการรับประทานอาหารที่สงผลตอ

สุขภาพ 

2.7 กิจกรรมฐานความรู เปนการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูล ที่ไดจากการถายทอดความรูใน

รูปแบบของเอกสารตํารับอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 3 เลม และสื่อวีดิทัศนการสัมภาษณภูมิ

ปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับอาหารพ้ืนบาน รวมทั้งวีดิทัศนการสาธิตอาหาร ซึ่งเผยแพรผานโครงการการจัด



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รายการ “กาวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน  

จากการวิเคราะหปญหาภูมิปญญาทองถิ่นของผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ 3 ประเด็น ไดแก 1) ภูมิ

ปญญาอาหารพ้ืนบานเพชรบุรี เปนภูมิปญญาของผูสูงอายุ ถือเปนประสบการณโดยตรงของเจาของภูมิปญญา

ที่มีคุณคาควรแกการอนุรักษ แตปจจุบันยังไมมีการรวบรวมหรือจัดเก็บแตอยางใด 2) สมาชิกที่เปนเยาวชนใน

เขตชุมชนบานหวยทรายเหนือ ไมเคยไดรับการถายทอดภูมิปญญาอาหาร จึงไมเกิดการสงตอความรู อาจเปน

สาเหตุทําใหหลงลืมภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของตนเอง 3) การปรุงอาหารและการรับประทาน

อาหารพ้ืนบาน เปนไปตามภูมิปญญาและรูปแบบการใชชีวิตที่ เปนธรรมชาติ แตยังขาดความรูและ

ประสบการณการกินอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี เพ่ือสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ในการดําเนินโครงการได

ใชเครื่องมือการจัดการความรู 6 รายการ มีผลการดําเนินงานในระดับผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ดังน้ี 

1. ผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคุณคา 

1.1  ผลผลิตของการดําเนินโครงการ 

  1.1.1  มีการรวบรวมภูมิปญญาอาหารพ้ืนบานที่เกิดจากประสบการณโดยตรงของผูรูที่เปน

เจาของภูมิปญญา อยูในรูปแบบเอกสารตํารับอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 38 ตํารับ บรรจุ

รายละเอียดของวัตถุดิบ วิธีการประกอบ เทคนิคการประกอบ และความรูเกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืนบานที่เกี่ยวของ 

  1.1.2 มีการจัดทําวีดิทัศนของกระบวนการทําอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 1 ชุด 

เผยแพรผานระบบออนไลน ภายใตโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รายการ “กาวไกลกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา” ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.2  ผลลัพธและผลกระทบ 

  1.2.1  เกิดการถายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบกาณของภูมิปญญาขาม

พ้ืนที่ โดยเครือขายภูมิปญญาอาหารพ้ืนบาน ของกลุมแมบานหวยทรายใตและกลุมแมบานบานใหญชะอํา ที่

เขารวมสาธิตอาหาร ปที่ 3 ของโครงการ 

  1.2.2  มีการพัฒนาภูมิปญญาอาหารไทยโดยเฉพาะการทํานํ้าพริก ตอยอดสูการสรางมูลคา

ทางเศรษฐกิจ ทําใหชุมชนสามารถทําผลิตภัณฑเพ่ือจําหนายแกผูมาศึกษาดูงาน และในงานตางๆที่ทาง

เทศบาลเปนผูจัด 

  1.2.3  เกิดการสรางสรรคนวัตกรรมดนตรีพ้ืนบาน คือ อังกะลุง ที่เกิดจากการรวมตัวของ

กลุมผูสูงอายุจากผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการเสวนากลุม มีการรวบรวมผูที่มีความประสงคจะใชดนตรี

เปนเครื่องมือการออกกําลังกายเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ โดยการนําของนายผั่น อยูสบาย อดีตประธานชมรม

 

 

ผูสูงอายุเปนผูฝกอบรมการเลนดนตรีอังกะลุง และสรางสรรคตัวโนตในรูปแบบใหมที่สามารถสื่อสารใหผูสูงอายุ

เขาใจและจดจํางาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กิจกรรมของผูสูงอายุ  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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ราชมงคลพระนคร 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน  

จากการวิเคราะหปญหาภูมิปญญาทองถิ่นของผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ 3 ประเด็น ไดแก 1) ภูมิ

ปญญาอาหารพ้ืนบานเพชรบุรี เปนภูมิปญญาของผูสูงอายุ ถือเปนประสบการณโดยตรงของเจาของภูมิปญญา

ที่มีคุณคาควรแกการอนุรักษ แตปจจุบันยังไมมีการรวบรวมหรือจัดเก็บแตอยางใด 2) สมาชิกที่เปนเยาวชนใน

เขตชุมชนบานหวยทรายเหนือ ไมเคยไดรับการถายทอดภูมิปญญาอาหาร จึงไมเกิดการสงตอความรู อาจเปน

สาเหตุทําใหหลงลืมภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของตนเอง 3) การปรุงอาหารและการรับประทาน

อาหารพ้ืนบาน เปนไปตามภูมิปญญาและรูปแบบการใชชีวิตที่ เปนธรรมชาติ แตยังขาดความรูและ

ประสบการณการกินอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี เพ่ือสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ในการดําเนินโครงการได

ใชเครื่องมือการจัดการความรู 6 รายการ มีผลการดําเนินงานในระดับผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ดังน้ี 

1. ผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคุณคา 

1.1  ผลผลิตของการดําเนินโครงการ 

  1.1.1  มีการรวบรวมภูมิปญญาอาหารพ้ืนบานที่เกิดจากประสบการณโดยตรงของผูรูที่เปน

เจาของภูมิปญญา อยูในรูปแบบเอกสารตํารับอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 38 ตํารับ บรรจุ

รายละเอียดของวัตถุดิบ วิธีการประกอบ เทคนิคการประกอบ และความรูเกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืนบานที่เกี่ยวของ 

  1.1.2 มีการจัดทําวีดิทัศนของกระบวนการทําอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 1 ชุด 

เผยแพรผานระบบออนไลน ภายใตโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รายการ “กาวไกลกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา” ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.2  ผลลัพธและผลกระทบ 

  1.2.1  เกิดการถายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบกาณของภูมิปญญาขาม

พ้ืนที่ โดยเครือขายภูมิปญญาอาหารพ้ืนบาน ของกลุมแมบานหวยทรายใตและกลุมแมบานบานใหญชะอํา ที่

เขารวมสาธิตอาหาร ปที่ 3 ของโครงการ 

  1.2.2  มีการพัฒนาภูมิปญญาอาหารไทยโดยเฉพาะการทํานํ้าพริก ตอยอดสูการสรางมูลคา

ทางเศรษฐกิจ ทําใหชุมชนสามารถทําผลิตภัณฑเพ่ือจําหนายแกผูมาศึกษาดูงาน และในงานตางๆที่ทาง

เทศบาลเปนผูจัด 

  1.2.3  เกิดการสรางสรรคนวัตกรรมดนตรีพ้ืนบาน คือ อังกะลุง ที่เกิดจากการรวมตัวของ

กลุมผูสูงอายุจากผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการเสวนากลุม มีการรวบรวมผูที่มีความประสงคจะใชดนตรี

เปนเครื่องมือการออกกําลังกายเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ โดยการนําของนายผั่น อยูสบาย อดีตประธานชมรม

 

 

ผูสูงอายุเปนผูฝกอบรมการเลนดนตรีอังกะลุง และสรางสรรคตัวโนตในรูปแบบใหมที่สามารถสื่อสารใหผูสูงอายุ

เขาใจและจดจํางาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กิจกรรมของผูสูงอายุ  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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ภาพที่ 2 ตวัอยางอาหารพ ื้นบ านเพชรบุร ี 

 

2. ปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ 

2.1  การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.2  การทํางานในลักษณะเครือขายระหวางเทศบาลเมืองชะอําและมหาวิทยาลัย  ที่ไดลงนาม

ขอตกลงความรวมมือการสนับสนุนโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ของพ้ืนที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ในป 2556 

2.3  ความรวมมือของคณะทํางานสามฝาย ไดแก มหาวิทยาลัย เทศบาลเมืองชะอํา และชุมชน 

และการมีสวนรวมของบุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวมทั้งชุมชนบานหวยทรายใต และชุมชน

แมบานบานใหญชะอํา 

3.  ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     รูปแบบการใชชีวิตที่เปนไปตามธรรมชาติโดยเฉพาะการรับประทานอาหารของผูสูงอายุเปนสิ่งที่

ปรับเปลี่ยนไดยาก มีการยึดติดกับพฤติกรรมการบริโภคแบบเดิมที่รับประทานอาหารที่มีอยูในครอบครัว

ขณะน้ัน จึงทําใหเกิดการบริโภคเกินและการขาดสารอาหารบางอยาง เปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ 

แกไขโดยช้ีแจงใหเขาใจถึงประโยชนของการบริโภคอาหารแตละชนิด โดยความรวมมือของแพทยใน

 

 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชะอํา และนักวิชาการดานโภชนาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งทําใหผูสูงอายุได

ตะหนักและรับรูถึงความสําคัญของการเลือกรับประทานอาหารครบหลัก 5 หมู 
 

สรุป 

 การดําเนินโครงการในครั้งน้ี ทําใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดี ดังน้ี 

1. แนวปฏิบัติที่ดี 

1.1 แนวปฏิบัติที่ดีในภาพรวม 

เปนการนําศักยภาพภูมิปญญาของผูสูงอายุมากอใหเกิดประโยชนและเปนที่ประจักษแก

สังคม สงผลใหภูมิปญญาอาหารมีการสืบทอดอยางตอเน่ือง ไมสูญหาย 

1.2 แนวปฏิบัติที่ดีที่นําไปใชประโยชนในมหาวิทยาลัย 

เกิดการเรียนรูในการสรางแนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบัติงานดานงานบริการวิชาการ โดยลง

ปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่แบบมีสวนรวมกับเครือขายองคกรทองถิ่น และชุมชน เปนแบบอยางสําหรับการทํางาน

รวมกับหนวยงานภายนอกที่ประสบความสําเร็จในแงของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่เปนบุคลากร

สําคัญของประเทศ 

1.3 แนวปฏิบัติที่ดีที่เปนประโยชนตอชุมชน 

ผลจากการดําเนินโครงการทําใหเกิดรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาดานอาหารจากเจาของ

ภูมิปญญาสูผูเก่ียวของ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับภาครัฐในทองถิ่น และ

ชุมชนกับมหาวิทยาลัย จนเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดีสงผลใหชุมชนบานหวยทรายเหนือเปนศูนยการเรียนรูชุมชนที่

มีหนวยงานภายนอกขอเขาศึกษาดูงานเพ่ือเปนแบบอยางในการปฏิบัติ 

2. ความทาทายในการดําเนินกิจกรรมในอนาคต 

เปนการวางแผนเพ่ือการดําเนินงานวิจัย 2 เรื่อง ไดแก 1) ภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหารพ้ืนบาน

จังหวัดเพชรบุรีของกลุมผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือเพ่ือการถายทอดและเสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูผาน

ระบบออนไลน เพ่ือเปนการตอยอดการนําภูมิปญญาดานอาหารไปใชประโยชนในวงกวาง และ 2) 

ความสัมพันธระหวางเจตคติการดูแลสุขภาพตนเองและการเขาถึงระบบบริการสาธารณสุขกับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเองของกลุมผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจะเปนการตอยอดเก่ียวกับการ

ดูแลสุขภาพที่สัมพันธกับการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย 
 

บรรณานุกรม 

จุฑามาศ  พีรพัชระ. 2557. รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมี

สวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 

ทับทิม  พานิช. (สัมภาษณ). การกอต้ังกลุมนํ้าพริกผูสูงอายุบานหายทรายเหนือ. (วันที่ 26 ธันวาคม 2555). 
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ภาพที่ 2 ตวัอยางอาหารพ ื้นบ านเพชรบุร ี 

 

2. ปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ 

2.1  การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.2  การทํางานในลักษณะเครือขายระหวางเทศบาลเมืองชะอําและมหาวิทยาลัย  ที่ไดลงนาม

ขอตกลงความรวมมือการสนับสนุนโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ของพ้ืนที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ในป 2556 

2.3  ความรวมมือของคณะทํางานสามฝาย ไดแก มหาวิทยาลัย เทศบาลเมืองชะอํา และชุมชน 

และการมีสวนรวมของบุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวมทั้งชุมชนบานหวยทรายใต และชุมชน

แมบานบานใหญชะอํา 

3.  ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     รูปแบบการใชชีวิตที่เปนไปตามธรรมชาติโดยเฉพาะการรับประทานอาหารของผูสูงอายุเปนสิ่งที่

ปรับเปลี่ยนไดยาก มีการยึดติดกับพฤติกรรมการบริโภคแบบเดิมที่รับประทานอาหารที่มีอยูในครอบครัว

ขณะน้ัน จึงทําใหเกิดการบริโภคเกินและการขาดสารอาหารบางอยาง เปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ 

แกไขโดยช้ีแจงใหเขาใจถึงประโยชนของการบริโภคอาหารแตละชนิด โดยความรวมมือของแพทยใน

 

 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชะอํา และนักวิชาการดานโภชนาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งทําใหผูสูงอายุได

ตะหนักและรับรูถึงความสําคัญของการเลือกรับประทานอาหารครบหลัก 5 หมู 
 

สรุป 

 การดําเนินโครงการในครั้งน้ี ทําใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดี ดังน้ี 

1. แนวปฏิบัติที่ดี 

1.1 แนวปฏิบัติที่ดีในภาพรวม 

เปนการนําศักยภาพภูมิปญญาของผูสูงอายุมากอใหเกิดประโยชนและเปนที่ประจักษแก

สังคม สงผลใหภูมิปญญาอาหารมีการสืบทอดอยางตอเน่ือง ไมสูญหาย 

1.2 แนวปฏิบัติที่ดีที่นําไปใชประโยชนในมหาวิทยาลัย 

เกิดการเรียนรูในการสรางแนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบัติงานดานงานบริการวิชาการ โดยลง

ปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่แบบมีสวนรวมกับเครือขายองคกรทองถิ่น และชุมชน เปนแบบอยางสําหรับการทํางาน

รวมกับหนวยงานภายนอกที่ประสบความสําเร็จในแงของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่เปนบุคลากร

สําคัญของประเทศ 

1.3 แนวปฏิบัติที่ดีที่เปนประโยชนตอชุมชน 

ผลจากการดําเนินโครงการทําใหเกิดรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาดานอาหารจากเจาของ

ภูมิปญญาสูผูเก่ียวของ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับภาครัฐในทองถิ่น และ

ชุมชนกับมหาวิทยาลัย จนเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดีสงผลใหชุมชนบานหวยทรายเหนือเปนศูนยการเรียนรูชุมชนที่

มีหนวยงานภายนอกขอเขาศึกษาดูงานเพ่ือเปนแบบอยางในการปฏิบัติ 

2. ความทาทายในการดําเนินกิจกรรมในอนาคต 

เปนการวางแผนเพ่ือการดําเนินงานวิจัย 2 เรื่อง ไดแก 1) ภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหารพ้ืนบาน

จังหวัดเพชรบุรีของกลุมผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือเพ่ือการถายทอดและเสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูผาน

ระบบออนไลน เพ่ือเปนการตอยอดการนําภูมิปญญาดานอาหารไปใชประโยชนในวงกวาง และ 2) 

ความสัมพันธระหวางเจตคติการดูแลสุขภาพตนเองและการเขาถึงระบบบริการสาธารณสุขกับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเองของกลุมผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจะเปนการตอยอดเก่ียวกับการ

ดูแลสุขภาพที่สัมพันธกับการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย 
 

บรรณานุกรม 

จุฑามาศ  พีรพัชระ. 2557. รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมี

สวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 

ทับทิม  พานิช. (สัมภาษณ). การกอต้ังกลุมนํ้าพริกผูสูงอายุบานหายทรายเหนือ. (วันที่ 26 ธันวาคม 2555). 
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ประเวศ  วะสี. 2534. ลักษณะสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น ในความรูเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น. (เอกสารอัด

สําเนา). 

สํานักเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรี. 2557. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 

ภูมิปญญาทองถ่ินสมุนไพรแปรรปูกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

Local Wisdom about Processed Herbs and 21st Century Skills 

 

จุฑามาศ พีรพัชระ (Chutamas Peeraphatchara) 

อาจารย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อีเมล : chutamas.p@rmutp.ac.th 

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

 

บทสรุป 

ความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย กระทบถึงการ

แลกเปลี่ยนความรูของประชาชนทุกกลุม ทุกเพศอายุ การรวบรวมและการถายทอดความรูจึงเปนสิ่งสําคัญ

เพ่ือใหความรูยังคงอยูคูกับการมีชีวิตของมนุษย แตเนื่องจากความรู       ภูมิปญญาทองถิ่นสมุนไพรแปรรูปที่

ขาดการรวบรวมขอมูล รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑที่ยังขาดการตอบสนองความตองการของลูกคา จึงเปนที่มา

ของการดําเนินโครงการรวบรวมภูมิปญญาสมุนไพรแปรรูปและการพัฒนาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

รวบรวมภูมิปญญาการทําสมุนไพรแปรรูปเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหตรงตามความตองการ

ของลูกคาโดยใชวิทยาศาสตรเปนฐาน กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา คือ สมาชิกกลุมสตรีสหกรณเกษไชโย            

ตําบลไชโย จังหวัดอางทอง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก การใชทีมงานขามสายงาน          การถายทอด

ความรูโดยการเลาเรื่อง และการเรียนรูโดยการปฏิบัติ รวมกับองคความรูจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการศึกษาทําใหมีการสกัดความรูการทําสมุนไพรแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ

สมุนไพรแปรรูปที่ใชฟรักโทสทดแทนนํ้าตาลทราย และเกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู สงผลกระทบเปนแนว

ปฏิบัติที่ดีของการขยายเครือขายการทํางานที่บูรณาการระหวางหนวยงาน ชุมชน องคกรปกครองทองถิ่นและ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการขยายบทบาทในการใหบริการวิชาการไปสูพ้ืนที่อ่ืนในกลุมภาคกลางตอนบน 

 

คําสําคัญ  ภูมิปญญาทองถิ่น  สมุนไพรแปรรูป  การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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บทสรุป 

ความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย กระทบถึงการ

แลกเปลี่ยนความรูของประชาชนทุกกลุม ทุกเพศอายุ การรวบรวมและการถายทอดความรูจึงเปนสิ่งสําคัญ

เพ่ือใหความรูยังคงอยูคูกับการมีชีวิตของมนุษย แตเนื่องจากความรู       ภูมิปญญาทองถิ่นสมุนไพรแปรรูปที่

ขาดการรวบรวมขอมูล รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑที่ยังขาดการตอบสนองความตองการของลูกคา จึงเปนที่มา

ของการดําเนินโครงการรวบรวมภูมิปญญาสมุนไพรแปรรูปและการพัฒนาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

รวบรวมภูมิปญญาการทําสมุนไพรแปรรูปเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหตรงตามความตองการ

ของลูกคาโดยใชวิทยาศาสตรเปนฐาน กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา คือ สมาชิกกลุมสตรีสหกรณเกษไชโย            

ตําบลไชโย จังหวัดอางทอง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก การใชทีมงานขามสายงาน          การถายทอด

ความรูโดยการเลาเรื่อง และการเรียนรูโดยการปฏิบัติ รวมกับองคความรูจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการศึกษาทําใหมีการสกัดความรูการทําสมุนไพรแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ

สมุนไพรแปรรูปที่ใชฟรักโทสทดแทนนํ้าตาลทราย และเกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู สงผลกระทบเปนแนว

ปฏิบัติที่ดีของการขยายเครือขายการทํางานที่บูรณาการระหวางหนวยงาน ชุมชน องคกรปกครองทองถิ่นและ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการขยายบทบาทในการใหบริการวิชาการไปสูพ้ืนที่อ่ืนในกลุมภาคกลางตอนบน 

 

คําสําคัญ  ภูมิปญญาทองถิ่น  สมุนไพรแปรรูป  การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 3 การบริการวิชาการ 

 

 

Summary  

 Educational challenge in the 21st century has considerable impact on human being 

lifestyle, including knowledge exchange of people in every age, gender and group. Collection 

and exchange of knowledge become more important, in order to maintain knowledge with 

human living. However, there is still inadequate collection of local wisdom about processed 

herbs, and the development of products does not respond to the needs of customers. These 

facts lead to the collection of local wisdom about processed herbs and vocational  

development project which aims to collect local wisdom about processed herbs for learning 

and develop herbal products that match the customers' needs on scientific basis. The target 

groups in this study were members of Ket Chaiyo Women Cooperative from Chaiyo subdistrict, 

Ang Thong province. Tools used in the study included cross-functional team, storytelling, and 

action learning, together with body of knowledge from previous researches of Rajamangala 

University of Technology, Phra Nakhon. Results of the study were body of knowledge about 

herb processing, development of processed herbal products that use fructose instead of sugar, 

and knowledge sharing. These created a good practice in expanding a network which 

incorporated several agencies, communities, local administration organizations, and the 

university. The project also extended the university's role in providing academic service to 

other areas in the upper central region. 

 

Keywords   Local Wisdom    Processed Herbs   21st Century Learning 

 

บทนํา 

ความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปนเรื่องสําคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมซึ่ง

สงผลตอวิถีการดํารงชีวิตของผูเรียนอยางทั่วถึง และขยายความสําคัญถึงการเรียนรูของผูใหญ การเรียนรูของ

ผูสูงอายุ ซึ่งถือเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของประเทศ การเรียนรูในโลกปจจุบันจึงมีอิสระและสามารถ

เรียนรูไดตลอดชีวิต โดยมีการกําหนดทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 ไวหลากหลาย รวมทั้งทักษะการ

สรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career and 

Learning Skills) 

กลุมสตรีสหกรณเกษไชโย มีสมาชิกรวม 25 คน ภายใตการดูแลของประธานกลุมคือ นางยุพิน โมรา

ทอง เมื่อป 2535 มีการรวมตัวกันเพ่ือฝกทําสมุนไพรแปรรูป ไดแก มะกรูดเช่ือม ตําลึงเช่ือม เขียวไขกาแชอ่ิม 

บอระเพ็ดแชอ่ิม และอ่ืนๆ จนกลายเปนองคความรูประจําทองถิ่น และมีแนวคิดในการพัฒนาภูมิปญญาการทํา

 

 

สมุนไพรแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑประจําของกลุม ตอมา ไดเริ่มตนจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปภายใน

กลุมและขยายกิจการภายใตความชวยเหลือของจังหวัดอางทอง ทําใหมีโอกาสวางสินคาจําหนายในศูนยรานคา

ชุมชน วัดไชโยวรวิหาร งานแสดงสินคาของจังหวัด แตในขณะเดียวกัน พบวา ทางกลุมมีปญหาดานการผลิต

สมุนไพรที่ไมสามารถตอบโจทยและปญหาดานอาหารสุขภาพ รวมทั้งการใชบรรจุภัณฑโฟมที่กอใหเกิด

มลภาวะดานสิ่งแวดลอม 

การศึกษาเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21      จึงเปนการนํา

ความรูที่ชุมชนในสรางสรรคขึ้นจากภูมิปญญาทองถิ่นแลวเติมเต็มดวยนวัตกรรมของนักวิชาการซึ่งสอดคลองกับ

ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหตรง

กับความตองการของผูซื้อ โดยการใชวิทยาศาสตรเปนฐานการพัฒนา และเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู 

(Career and Learning Skills) โดยใชเครื่องมือการจัดการความรู 3 ชนิด ไดแก การจัดต้ังทีมงานขามสายงาน 

(Cross-Functional Team) การถายทอดความรูโดยการเลาเรื่อง (Storytelling) และการเรียนรูโดยการปฏิบัติ 

(Action learning)  

 

วิธีการดําเนินงาน  

1  ขอบเขตของการดําเนินงาน 

1.1 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาแบงเปนกลุมเปาหมายหลัก ไดแก ประธานกลุมสตรีสหกรณ

เกษไชโย สมาชิกกลุมสตรีสหกรณเกษไชโย ที่เปนเจาของภูมิปญญาดานการทํามะกรูดเช่ือม ลูกตําลึงเช่ือม 

เขียวไขกาแชอ่ิม และบอระเพ็ดแชอ่ิม จํานวน 10 คน และกลุมเปาหมายรองคือ สมาชิกกลุมสตรีสหกรณเกษ

ไชโยที่มีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม 20 คน รวม 30 คน 

1.2 เครื่องมือที่ ใชในการศึกษา ไดแก องคความรูเกี่ยวกับสมุนไพรแปรรูปของนักวิจัยใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเครื่องมือการจัดการความรูประกอบดวย         การจัดต้ัง

ทีมงานขามสายงาน (Cross-Functional Team) การถายทอดความรูโดยการเลาเรื่อง (Storytelling) และ

การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action learning) 

1.3 ระยะเวลาในการศึกษา 3 ป (ป 2555-2557) 

2  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

2.1 จัดต้ังทีมงานขามสายงาน (Cross-Functional Team) 

 เดือนพฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดมีสวนรวมในการพัฒนา

ศักยภาพของผูประกอบการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑจังหวัดอางทอง โดยเขารวมเปนคณะกรรมการเครือขายองค

ความรู (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดอางทอง รวมกับคณะกรรมการของจังหวัด ประกอบดวย 

พัฒนาการจังหวัด ประธานกลุมชุมชน 29 กลุม มีการประชุมหารือและเสนอปญหาและความตองการใหมหาวิทยาลัย

ชวยเหลือโดยการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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 การบริการวิชาการ  CoP 3

 

 

Summary  

 Educational challenge in the 21st century has considerable impact on human being 

lifestyle, including knowledge exchange of people in every age, gender and group. Collection 

and exchange of knowledge become more important, in order to maintain knowledge with 

human living. However, there is still inadequate collection of local wisdom about processed 

herbs, and the development of products does not respond to the needs of customers. These 

facts lead to the collection of local wisdom about processed herbs and vocational  

development project which aims to collect local wisdom about processed herbs for learning 

and develop herbal products that match the customers' needs on scientific basis. The target 

groups in this study were members of Ket Chaiyo Women Cooperative from Chaiyo subdistrict, 

Ang Thong province. Tools used in the study included cross-functional team, storytelling, and 

action learning, together with body of knowledge from previous researches of Rajamangala 

University of Technology, Phra Nakhon. Results of the study were body of knowledge about 

herb processing, development of processed herbal products that use fructose instead of sugar, 

and knowledge sharing. These created a good practice in expanding a network which 

incorporated several agencies, communities, local administration organizations, and the 

university. The project also extended the university's role in providing academic service to 

other areas in the upper central region. 

 

Keywords   Local Wisdom    Processed Herbs   21st Century Learning 

 

บทนํา 

ความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปนเรื่องสําคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมซึ่ง

สงผลตอวิถีการดํารงชีวิตของผูเรียนอยางทั่วถึง และขยายความสําคัญถึงการเรียนรูของผูใหญ การเรียนรูของ

ผูสูงอายุ ซึ่งถือเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของประเทศ การเรียนรูในโลกปจจุบันจึงมีอิสระและสามารถ

เรียนรูไดตลอดชีวิต โดยมีการกําหนดทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 ไวหลากหลาย รวมทั้งทักษะการ

สรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career and 

Learning Skills) 

กลุมสตรีสหกรณเกษไชโย มีสมาชิกรวม 25 คน ภายใตการดูแลของประธานกลุมคือ นางยุพิน โมรา

ทอง เมื่อป 2535 มีการรวมตัวกันเพ่ือฝกทําสมุนไพรแปรรูป ไดแก มะกรูดเช่ือม ตําลึงเช่ือม เขียวไขกาแชอ่ิม 

บอระเพ็ดแชอ่ิม และอ่ืนๆ จนกลายเปนองคความรูประจําทองถิ่น และมีแนวคิดในการพัฒนาภูมิปญญาการทํา

 

 

สมุนไพรแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑประจําของกลุม ตอมา ไดเริ่มตนจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปภายใน

กลุมและขยายกิจการภายใตความชวยเหลือของจังหวัดอางทอง ทําใหมีโอกาสวางสินคาจําหนายในศูนยรานคา

ชุมชน วัดไชโยวรวิหาร งานแสดงสินคาของจังหวัด แตในขณะเดียวกัน พบวา ทางกลุมมีปญหาดานการผลิต

สมุนไพรที่ไมสามารถตอบโจทยและปญหาดานอาหารสุขภาพ รวมทั้งการใชบรรจุภัณฑโฟมที่กอใหเกิด

มลภาวะดานสิ่งแวดลอม 

การศึกษาเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21      จึงเปนการนํา

ความรูที่ชุมชนในสรางสรรคขึ้นจากภูมิปญญาทองถิ่นแลวเติมเต็มดวยนวัตกรรมของนักวิชาการซึ่งสอดคลองกับ

ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหตรง

กับความตองการของผูซื้อ โดยการใชวิทยาศาสตรเปนฐานการพัฒนา และเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู 

(Career and Learning Skills) โดยใชเครื่องมือการจัดการความรู 3 ชนิด ไดแก การจัดต้ังทีมงานขามสายงาน 

(Cross-Functional Team) การถายทอดความรูโดยการเลาเรื่อง (Storytelling) และการเรียนรูโดยการปฏิบัติ 

(Action learning)  

 

วิธีการดําเนินงาน  

1  ขอบเขตของการดําเนินงาน 

1.1 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาแบงเปนกลุมเปาหมายหลัก ไดแก ประธานกลุมสตรีสหกรณ

เกษไชโย สมาชิกกลุมสตรีสหกรณเกษไชโย ที่เปนเจาของภูมิปญญาดานการทํามะกรูดเช่ือม ลูกตําลึงเช่ือม 

เขียวไขกาแชอ่ิม และบอระเพ็ดแชอ่ิม จํานวน 10 คน และกลุมเปาหมายรองคือ สมาชิกกลุมสตรีสหกรณเกษ

ไชโยที่มีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม 20 คน รวม 30 คน 

1.2 เครื่องมือที่ ใชในการศึกษา ไดแก องคความรูเกี่ยวกับสมุนไพรแปรรูปของนักวิจัยใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเครื่องมือการจัดการความรูประกอบดวย         การจัดต้ัง

ทีมงานขามสายงาน (Cross-Functional Team) การถายทอดความรูโดยการเลาเรื่อง (Storytelling) และ

การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action learning) 

1.3 ระยะเวลาในการศึกษา 3 ป (ป 2555-2557) 

2  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

2.1 จัดต้ังทีมงานขามสายงาน (Cross-Functional Team) 

 เดือนพฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดมีสวนรวมในการพัฒนา

ศักยภาพของผูประกอบการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑจังหวัดอางทอง โดยเขารวมเปนคณะกรรมการเครือขายองค

ความรู (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดอางทอง รวมกับคณะกรรมการของจังหวัด ประกอบดวย 

พัฒนาการจังหวัด ประธานกลุมชุมชน 29 กลุม มีการประชุมหารือและเสนอปญหาและความตองการใหมหาวิทยาลัย

ชวยเหลือโดยการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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 เดือนกรกฎาคม 2555 ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือการสนับสนุนโครงการ OTOP ระหวาง

จังหวัดอางทองและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการแกผูผลิต OTOP โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ OTOP อยางเปนระบบ 2) เสริมสรางโอกาสและ

ขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดของผลิตภัณฑ OTOP และ 3) เพ่ือใหชุมชนสามารถใช

ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นในการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ OTOP โดยมีกลุม OTOP ที่เขารวมกิจกรรมจํานวน 

95 กลุม แบงเปน 5 ประเภทผลิตภัณฑ ไดแก อาหาร เครื่องด่ืม ผาและเครื่องแตงกาย ของใชของที่ระลึก และสมุนไพร

ที่ไมใชอาหาร 

 เดือนสิงหาคม 2555 จัดต้ังกรรมการดําเนินงานพัฒนาผูประกอบการและผลิตภัณฑ OTOP โดย

เริ่มตนพัฒนาเฉพาะกลุมสมุนไพรแปรรูปของสมาชิกกลุมสตรีสหกรณเกษไชโย ที่มีการรวมตัวกันทําสมุนไพรแปรรูป

จําหนาย ณ ศูนยรานคาชุมชนวัดไชโยวรวิหาร ตําบลไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง รวม 5 กลุมยอย โดย

กรรมการดังกลาว แบงเปน 3 ฝาย ประกอบดวย 1) ฝายอํานวยการ มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร และพัฒนาการจังหวัดอางทอง        เปนประธานและรองประธาน ตามลําดับ 2) กรรมการดําเนินงานฝาย

ชุมชน มีประธานกลุมสตรีสหกรณเกษไชโย เปนประธาน และ 3) กรรมการดําเนินงานฝายมหาวิทยาลัย มี

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนประธานโดยตําแหนง 

 เดือนกันยายน 2555 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขารวมดําเนิน

โครงการวิจัยรวมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ภายใตโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนา

บรรจุภัณฑและออกแบบศูนยจําหนายสินคาชุมชนวัดไชโยจังหวัดอางทอง โดยโครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อปงบประมาณ 2553-2554 และทํางานวิจัยตอยอดในป 2555 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือออกแบบพ้ืนที่จัดแสดงสินคาประเภทสมุนไพรแปรรูปของรานคาชุมชนหนาวัดไชโยวรวิหาร 

 ผลการดําเนินงานการจัดต้ังทีมขามสายงาน ซึ่งประกอบดวย ทีมงานขององคกรปกครองทองถิ่น 

(พัฒนาการชุมชนจังหวัดอางทอง) ทีมงานชุมชน (กลุมสตรีสหกรณเกษไชโย) และทีมงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เพ่ือรวมทํางานพัฒนางานสมุนไพรแปรรูป โดยมี

ความเช่ือวา การทํางานในแตละเรื่องตองอาศัยผูมีความรูหรือผูเช่ียวชาญที่หลากหลาย มาแลกเปลี่ยนความรู 

ประสบการณ และทํางานรวมกัน จึงจะประสบความสําเร็จ ที่สําคัญ คือ การทํางานเพ่ือพัฒนาผูผลิต OTOP จะตอง

เกิดจากการกําหนดปญหาและความตองการรวมกัน และเปนปญหาที่แทจริงของกลุมเปาหมายในขณะน้ัน ดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  การจัดต้ังทีมงานขามสายงาน 

 

2.2 ถายทอดความรูโดยการเลาเรื่อง (Storytelling) 

  มกราคม 2556 แบงคณะทํางานเปน 3 กลุมประกอบดวย ผูใหขอมูลฝายชุมชน ผูใหขอมูล

ฝายนักวิจัย ผูอํานวยการหลักและผูจดบันทึกภูมิปญญาไทย เปนวิธีการใหผูใหขอมูลหลักคือ ประธานและ

สมาชิกกลุมที่เปนเจาของภูมิปญญาการทําสมุนไพรแปรรูป คือ นางยุพิน โมราทอง และทีมงาน ใหความรูและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบการเลาเรื่องที่มาและกรรมวิธีการทํา มะกรูดเช่ือม ลูกตําลึงเช่ือม เขียวไขกาแชอ่ิม 

และบอระเพ็ดแชอ่ิม โดยใหความรูดวยภาษาชาวบานที่เขาใจงาย ผสมผสานกับการสาธิตวิธีการเตรียม

สมุนไพร การเช่ือม การแชอ่ิม และการบรรจุ สําหรับผูใหขอมูลฝายนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทําการแลกเปลี่ยน

เรียนรูเรื่องเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรในระหวางกระบวนการทําโดยมีผูอํานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนาทําหนาที่คุณอํานวย และทีมงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาทําหนาที่สกัดความรูของภูมิปญญาทั้ง 

4 เรื่อง ซึ่งถือเปนการดึงความรูจากการปฏิบัติงานของชุมชน ที่เปนความรูที่สั่งสมและฝงลึกมานานเปนสิบป 

เปนความรูที่ซอนเรน (Tacit Knowledge) และจัดทําเปนเอกสารการทําสมุนไพรแปรรูปเพ่ือพัฒนา

กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีตอไป ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

ชุมชน : สตรีสหกรณ 

เกษไชโย 

มหาวิทยาลัย :  

มทร.พระนคร 

มทร.รัตนโกสนิทร 

องคกรปกครอง

ทองถ่ิน : 

จังหวัดอางทอง 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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 เดือนกรกฎาคม 2555 ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือการสนับสนุนโครงการ OTOP ระหวาง

จังหวัดอางทองและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการแกผูผลิต OTOP โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ OTOP อยางเปนระบบ 2) เสริมสรางโอกาสและ

ขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดของผลิตภัณฑ OTOP และ 3) เพ่ือใหชุมชนสามารถใช

ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นในการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ OTOP โดยมีกลุม OTOP ที่เขารวมกิจกรรมจํานวน 

95 กลุม แบงเปน 5 ประเภทผลิตภัณฑ ไดแก อาหาร เครื่องด่ืม ผาและเครื่องแตงกาย ของใชของที่ระลึก และสมุนไพร

ที่ไมใชอาหาร 

 เดือนสิงหาคม 2555 จัดต้ังกรรมการดําเนินงานพัฒนาผูประกอบการและผลิตภัณฑ OTOP โดย

เริ่มตนพัฒนาเฉพาะกลุมสมุนไพรแปรรูปของสมาชิกกลุมสตรีสหกรณเกษไชโย ที่มีการรวมตัวกันทําสมุนไพรแปรรูป

จําหนาย ณ ศูนยรานคาชุมชนวัดไชโยวรวิหาร ตําบลไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง รวม 5 กลุมยอย โดย

กรรมการดังกลาว แบงเปน 3 ฝาย ประกอบดวย 1) ฝายอํานวยการ มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร และพัฒนาการจังหวัดอางทอง        เปนประธานและรองประธาน ตามลําดับ 2) กรรมการดําเนินงานฝาย

ชุมชน มีประธานกลุมสตรีสหกรณเกษไชโย เปนประธาน และ 3) กรรมการดําเนินงานฝายมหาวิทยาลัย มี

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนประธานโดยตําแหนง 

 เดือนกันยายน 2555 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขารวมดําเนิน

โครงการวิจัยรวมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ภายใตโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนา

บรรจุภัณฑและออกแบบศูนยจําหนายสินคาชุมชนวัดไชโยจังหวัดอางทอง โดยโครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อปงบประมาณ 2553-2554 และทํางานวิจัยตอยอดในป 2555 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือออกแบบพ้ืนที่จัดแสดงสินคาประเภทสมุนไพรแปรรูปของรานคาชุมชนหนาวัดไชโยวรวิหาร 

 ผลการดําเนินงานการจัดต้ังทีมขามสายงาน ซึ่งประกอบดวย ทีมงานขององคกรปกครองทองถิ่น 

(พัฒนาการชุมชนจังหวัดอางทอง) ทีมงานชุมชน (กลุมสตรีสหกรณเกษไชโย) และทีมงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เพ่ือรวมทํางานพัฒนางานสมุนไพรแปรรูป โดยมี

ความเช่ือวา การทํางานในแตละเรื่องตองอาศัยผูมีความรูหรือผูเช่ียวชาญที่หลากหลาย มาแลกเปลี่ยนความรู 

ประสบการณ และทํางานรวมกัน จึงจะประสบความสําเร็จ ที่สําคัญ คือ การทํางานเพ่ือพัฒนาผูผลิต OTOP จะตอง

เกิดจากการกําหนดปญหาและความตองการรวมกัน และเปนปญหาที่แทจริงของกลุมเปาหมายในขณะน้ัน ดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  การจัดต้ังทีมงานขามสายงาน 

 

2.2 ถายทอดความรูโดยการเลาเรื่อง (Storytelling) 

  มกราคม 2556 แบงคณะทํางานเปน 3 กลุมประกอบดวย ผูใหขอมูลฝายชุมชน ผูใหขอมูล

ฝายนักวิจัย ผูอํานวยการหลักและผูจดบันทึกภูมิปญญาไทย เปนวิธีการใหผูใหขอมูลหลักคือ ประธานและ

สมาชิกกลุมที่เปนเจาของภูมิปญญาการทําสมุนไพรแปรรูป คือ นางยุพิน โมราทอง และทีมงาน ใหความรูและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบการเลาเรื่องที่มาและกรรมวิธีการทํา มะกรูดเช่ือม ลูกตําลึงเช่ือม เขียวไขกาแชอ่ิม 

และบอระเพ็ดแชอ่ิม โดยใหความรูดวยภาษาชาวบานที่เขาใจงาย ผสมผสานกับการสาธิตวิธีการเตรียม

สมุนไพร การเช่ือม การแชอ่ิม และการบรรจุ สําหรับผูใหขอมูลฝายนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทําการแลกเปลี่ยน

เรียนรูเรื่องเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรในระหวางกระบวนการทําโดยมีผูอํานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนาทําหนาที่คุณอํานวย และทีมงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาทําหนาที่สกัดความรูของภูมิปญญาทั้ง 

4 เรื่อง ซึ่งถือเปนการดึงความรูจากการปฏิบัติงานของชุมชน ที่เปนความรูที่สั่งสมและฝงลึกมานานเปนสิบป 

เปนความรูที่ซอนเรน (Tacit Knowledge) และจัดทําเปนเอกสารการทําสมุนไพรแปรรูปเพ่ือพัฒนา

กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีตอไป ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

ชุมชน : สตรีสหกรณ 

เกษไชโย 

มหาวิทยาลัย :  

มทร.พระนคร 

มทร.รัตนโกสนิทร 

องคกรปกครอง

ทองถ่ิน : 

จังหวัดอางทอง 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ภาพที่ 2  กิจกรรมการถายทอดความรูโดยการเลาเรื่อง (Storytelling) 

 

2.3 พัฒนากระบวนการทําสมุนไพรแปรรูปและเลือกใชบรรจุภัณฑ 

  พฤษภาคม 2556 นักวิจัยทําการศึกษาวิธีการลดนํ้าตาลในผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป โดยให

ชุมชนไดศึกษาทดลองดวยตนเอง เริ่มตนจากการลดนํ้าตาลในกระบวนการทํา เปน 3 ระดับ คือ รอยละ 10 

20 และ 30 แลวดําเนินการทดสอบความชอบโดยลูกคาภายในรานคาชุมชนหนาวัดไชโยวรวิหาร พบวา กลุมผู

ซื้อซึ่งเปนลูกคาใหคะแนนความชอบผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปที่มีการลดปริมาณนํ้าตาลลงรอยละ 30 ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก แตใหคะแนนตอลักษณะปรากฏในระดับปานกลาง เน่ืองจากการลดปริมาณนํ้าตาล

สงผลตอลักษณะปรากฏ ไดแก ความเงาใสของผิวนอกซึ่งลดลงจากการลดปริมาณนํ้าตาลดังกลาว รวมทั้ง

สงผลตออายุการเก็บผลิตภัณฑดวย 

  ตุลาคม 2556 นักวิจัยศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป โดยใชมะกรูดเช่ือม เปน

ผลิตภัณฑนํารอง เริ่มตนศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการตมมะกรูดกอนเช่ือม ไดแก  4 5 และ 6 นาที เพ่ือลด

ความแข็งของแกนกลางมะกรูด พบวา การตมในเวลา 5 นาที จะไดเน้ือมะกรูดที่มีเน้ือสัมผัสนุม สามารถเคี้ยว

 

 

มะกรูดไดหมดทั้งช้ิน มีคาความแข็งลดลง คาความสวางเพ่ิมขึ้น ผูทดสอบใหคะแนนความชอบดานลักษณะเน้ือ

สัมผัส และความชอบโดยรวมมากที่สุด ตอมาศึกษาปริมาณนํ้าเช่ือมฟรักโทสที่ทดแทนนํ้าตาลทรายในการทํา

มะกรูดเช่ือม ไดแก การใชทดแทนรอยละ 70 80 90 และ 100 พบวา การใชนํ้าเช่ือมฟรักโทสรอยละ 80 ของ

นํ้าหนักนํ้าตาลทราย มีผลตอคุณภาพของมะกรูดเช่ือมและลักษณะปรากฏ คาความแข็ง คาความสวาง คาสี

แดง และคา aw ลดลง และผูทดสอบใหคะแนนความชอบสูงสุดทุกดาน เมื่อศึกษาอายุการเก็บมะกรูดเช่ือมที่

บรรจุในถุงโพลีโพรพีลีน (PP) ปดสนิท และเก็บรักษาที่อุณหภูมมิหอง มีอายุการเก็บไดอยางนอย 24 วัน 

จากน้ันจึงไดมีการพัฒนาเรื่องการเลือกใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละชนิดเพ่ือลดปญหานํ้าเช่ือม

ที่ไหลเย้ิมออกจากบรรจุภัณฑและลดการใชโฟมที่เปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  สมุนไพรแปรรูปและบรรจุภัณฑที่ไดรับการพัฒนา 

 

2.4 เรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) 

  มกราคม 2557 คณะทํางานไดใชเครื่องมือการจัดการความรูที่เปนเครื่องมือสุดทายของการ

ดําเนินโครงการ คือ เครื่องมือการเรียนรูโดยการปฏิบัติ เปนการกําหนดกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีที่

ครอบคลุมเรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นการทํามะกรูดเช่ือม ลูกตําลึงเช่ือม เขียวไขกาแชอ่ิม และบอระเพ็ดแชอ่ิม 

โดยวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น จากน้ันเปนการถายทอดเทคโนโลยีของนักวิจัยที่ใชความรูทางวิทยาศาสตรชวย

ทําใหผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปใชนํ้าตาลนอยลงเพ่ือตอบโจทยของลูกคากลุมรักสุขภาพ ทําการถายทอด

เทคโนโลยีดวยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการแกกรรมการและสมาชิกของชุมชนโดยความรวมมือของ กรมการ

พัฒนาชุมชน และจังหวัดอางทอง การดําเนินกิจกรรมน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูปฏิบัติเขาใจถึงสาเหตุและ

นําไปสูการแกปญหาของชุมชน โดยคาดหวังวาหลังจากการเรียนรูแลว จะทําใหชุมชนสามารถพัฒนาวิธีการทํา



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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  พฤษภาคม 2556 นักวิจัยทําการศึกษาวิธีการลดนํ้าตาลในผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป โดยให

ชุมชนไดศึกษาทดลองดวยตนเอง เริ่มตนจากการลดนํ้าตาลในกระบวนการทํา เปน 3 ระดับ คือ รอยละ 10 

20 และ 30 แลวดําเนินการทดสอบความชอบโดยลูกคาภายในรานคาชุมชนหนาวัดไชโยวรวิหาร พบวา กลุมผู

ซื้อซึ่งเปนลูกคาใหคะแนนความชอบผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปที่มีการลดปริมาณนํ้าตาลลงรอยละ 30 ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก แตใหคะแนนตอลักษณะปรากฏในระดับปานกลาง เน่ืองจากการลดปริมาณนํ้าตาล

สงผลตอลักษณะปรากฏ ไดแก ความเงาใสของผิวนอกซึ่งลดลงจากการลดปริมาณนํ้าตาลดังกลาว รวมทั้ง

สงผลตออายุการเก็บผลิตภัณฑดวย 

  ตุลาคม 2556 นักวิจัยศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป โดยใชมะกรูดเช่ือม เปน

ผลิตภัณฑนํารอง เริ่มตนศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการตมมะกรูดกอนเช่ือม ไดแก  4 5 และ 6 นาที เพ่ือลด

ความแข็งของแกนกลางมะกรูด พบวา การตมในเวลา 5 นาที จะไดเน้ือมะกรูดที่มีเน้ือสัมผัสนุม สามารถเคี้ยว

 

 

มะกรูดไดหมดทั้งช้ิน มีคาความแข็งลดลง คาความสวางเพ่ิมขึ้น ผูทดสอบใหคะแนนความชอบดานลักษณะเน้ือ

สัมผัส และความชอบโดยรวมมากที่สุด ตอมาศึกษาปริมาณนํ้าเช่ือมฟรักโทสที่ทดแทนนํ้าตาลทรายในการทํา

มะกรูดเช่ือม ไดแก การใชทดแทนรอยละ 70 80 90 และ 100 พบวา การใชนํ้าเช่ือมฟรักโทสรอยละ 80 ของ

นํ้าหนักนํ้าตาลทราย มีผลตอคุณภาพของมะกรูดเช่ือมและลักษณะปรากฏ คาความแข็ง คาความสวาง คาสี

แดง และคา aw ลดลง และผูทดสอบใหคะแนนความชอบสูงสุดทุกดาน เมื่อศึกษาอายุการเก็บมะกรูดเช่ือมที่

บรรจุในถุงโพลีโพรพีลีน (PP) ปดสนิท และเก็บรักษาที่อุณหภูมมิหอง มีอายุการเก็บไดอยางนอย 24 วัน 
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2.4 เรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) 

  มกราคม 2557 คณะทํางานไดใชเครื่องมือการจัดการความรูที่เปนเครื่องมือสุดทายของการ

ดําเนินโครงการ คือ เครื่องมือการเรียนรูโดยการปฏิบัติ เปนการกําหนดกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีที่

ครอบคลุมเรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นการทํามะกรูดเช่ือม ลูกตําลึงเช่ือม เขียวไขกาแชอ่ิม และบอระเพ็ดแชอ่ิม 

โดยวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น จากน้ันเปนการถายทอดเทคโนโลยีของนักวิจัยที่ใชความรูทางวิทยาศาสตรชวย

ทําใหผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปใชนํ้าตาลนอยลงเพ่ือตอบโจทยของลูกคากลุมรักสุขภาพ ทําการถายทอด

เทคโนโลยีดวยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการแกกรรมการและสมาชิกของชุมชนโดยความรวมมือของ กรมการ

พัฒนาชุมชน และจังหวัดอางทอง การดําเนินกิจกรรมน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูปฏิบัติเขาใจถึงสาเหตุและ

นําไปสูการแกปญหาของชุมชน โดยคาดหวังวาหลังจากการเรียนรูแลว จะทําใหชุมชนสามารถพัฒนาวิธีการทํา
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สมุนไพรแปรรูปใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และสามารถตอบโจทยความตองการของลูกคากลุมรักสุขภาพได ดัง

ภาพที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  การถายทอดเทคโนโลยีที่ใชเครื่องมือการเรียนรูโดยการปฏิบัติ 

 
 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

จากปญหาการผลิตสมุนไพรที่ผลิตจากวัตถุดิบไมกี่ชนิด โดยมีวัตถุดิบหลักคือ สมุนไพรและนํ้าตาล ซึ่ง

ใชในปริมาณมากเพ่ือใหสมุนไพรมีความคงตัวและมีลักษณะใสนารับประทาน จึงมีรสชาติหวานจัด และไม

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาบางกลุมที่เนนเลือกซื้ออาหารสุขภาพ สําหรับการจําหนายจะบรรจุ

สมุนไพรเปนถุง ปดดวยหนังยางรัดของทั่วไป บางสวนจัดโชวอยูหนาราน จะบรรจุในถาดโฟมแลวปดดวย

พลาสติกปดอาหาร จึงมีปญหาทั้งดานตัวผลิตภัณฑที่ไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาตามกระแส

คนรักสุขภาพ และบรรจุภัณฑที่มีผลทําใหนํ้าเช่ือมไหลเยิ้มออกจากถาดโฟมดูไมนารับประทาน และกอใหเกิด

มลภาวะจากโฟมที่ใชบรรจุ การพัฒนาทักษะการเรียนรู ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม และทักษะอาชีพ 

ดวยเครื่องมือการจัดการความรู ทําใหเกิดผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ดังน้ี 

1 ผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคุณคา 

1.1 ผลผลิตที่เปนประโยชน มีการสกัดความรูภูมิปญญาการทําสมุนไพรแปรรูป 4 เรื่อง ไดแก 

มะกรูดเช่ือม ลูกตําลึงเช่ือม เขียวไขกาแชอ่ิม และบอระเพ็ดแชอ่ิม เปนความรูในตัวตน (Tacit Knowledge) ที่

กําลังจะสูญหายใหสามารถสืบทอดสูผูเกี่ยวของ มีการพัฒนาผลงานวิจัยการใชฟรักโทสทดแทนนํ้าตาลทรายใน

 

 

มะกรูดเช่ือม และการศึกษาอายุการเก็บ ทําใหชุมชนใชประโยชนในการเพ่ิมผลิตภัณฑสําหรับกลุมลูกคาใหมที่

รักสุขภาพ 

1.2 ผลกระทบที่สรางคุณคา จากการใชเครื่องมือการจัดการความรู การใชทีมงานขามสายงาน 

(Cross-Functional Team) ระหวางชุมชน จังหวัดอางทอง และมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหง ทําใหเกิดการบูรณา

การองคกรและความรูในการพัฒนางานอยางตอเน่ือง มีการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสงเสริม

ผูประกอบการ OTOP ที่เปนกลุมภาคกลางตอนบนเพ่ิมขึ้นในจังหวัดสิงหบุรี ภายใตโครงการวิจัยงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยและโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นอกจากน้ี ยังเกิดผลกระทบที่สําคัญที่ตอบโจทยความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เนนทักษะการ

เรียนรู (Learning Skill) ของผูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู นําไปสูการสรางสรรคความรูใหมในกลุมภูมิปญญา

ทองถิ่นที่เปนผูสูงอายุใหมีการเรียนรูสิ่งใหมตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด 

2 ปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ 

2.1 ปจจัยดานเครือขายความรวมมือของภาคีสามฝายไดแก ชุมชน องคกรปกครองทองถิ่นและ

มหาวิทยาลัย สงผลใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

2.2 ปจจัยดานเครื่องมือการจัดการความรูที่เหมาะสมกับการเรียนรูของชุมชนระดับชาวบาน โดย

วิธีการเลาเรื่องและศึกษาจากการปฏิบัติ ทําใหชุมชนไดถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบธรรมชาติ ไม

ประหมาซึ่งเปนผลดีตอการสกัดความรู 

3 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการ เปนเรื่องของผูเลา ผูฟง และผูบันทึกที่ตางอายุ และ

ประสบการณ ซึ่งเปนความละเอียดออน ทําใหเกิดปญหาความเขาใจในขอมูลที่อาจผิดพลาดได วิธีการแกปญหา 

คือ การใชผูประสานงานของภาคี 3 ฝาย ไดแก พัฒนาการจังหวัด ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ

ประธานกลุมสตรีสหกรณเกษไชโย เปนผูประสานงานและเช่ือมโยงความเขาใจของสมาชิกเพ่ือใหการดําเนิน

กิจกรรมเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 

สรุป 

ความสําเร็จของการดําเนินงาน มุงเนนดานประโยชน ของผูเกี่ยวของ ดังน้ี 

1. ประโยชนตอชุมชน 

1.1 ประโยชนตออาชีพของชุมชน ชุมชนสามารถใชประโยชนจากความรูที่สกัดได          ไวเพ่ือ

สงตอความรูแกสมาชิกรุนหลัง และใชประโยชนจากผลงานวิจัย ทําใหสามารถเพ่ิมผลิตภัณฑเพ่ือตลาดใหม 

และตอบโจทยลูกคากลุมรักสุขภาพ นอกจากน้ี ยังไดรับประโยชนจากการตอยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใน

การสรางบูธจําหนายสินคาของกลุม ทําใหลูกคาใหความสนใจแกผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนประโยชนโดยตรงตอ

การพัฒนาอาชีพ ดังภาพที่ 5  
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สมุนไพรแปรรูปใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และสามารถตอบโจทยความตองการของลูกคากลุมรักสุขภาพได ดัง

ภาพที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  การถายทอดเทคโนโลยีที่ใชเครื่องมือการเรียนรูโดยการปฏิบัติ 

 
 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

จากปญหาการผลิตสมุนไพรที่ผลิตจากวัตถุดิบไมกี่ชนิด โดยมีวัตถุดิบหลักคือ สมุนไพรและนํ้าตาล ซึ่ง

ใชในปริมาณมากเพ่ือใหสมุนไพรมีความคงตัวและมีลักษณะใสนารับประทาน จึงมีรสชาติหวานจัด และไม

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาบางกลุมที่เนนเลือกซื้ออาหารสุขภาพ สําหรับการจําหนายจะบรรจุ

สมุนไพรเปนถุง ปดดวยหนังยางรัดของทั่วไป บางสวนจัดโชวอยูหนาราน จะบรรจุในถาดโฟมแลวปดดวย

พลาสติกปดอาหาร จึงมีปญหาทั้งดานตัวผลิตภัณฑที่ไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาตามกระแส

คนรักสุขภาพ และบรรจุภัณฑที่มีผลทําใหนํ้าเช่ือมไหลเยิ้มออกจากถาดโฟมดูไมนารับประทาน และกอใหเกิด

มลภาวะจากโฟมที่ใชบรรจุ การพัฒนาทักษะการเรียนรู ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม และทักษะอาชีพ 

ดวยเครื่องมือการจัดการความรู ทําใหเกิดผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ดังน้ี 

1 ผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคุณคา 

1.1 ผลผลิตที่เปนประโยชน มีการสกัดความรูภูมิปญญาการทําสมุนไพรแปรรูป 4 เรื่อง ไดแก 

มะกรูดเช่ือม ลูกตําลึงเช่ือม เขียวไขกาแชอ่ิม และบอระเพ็ดแชอ่ิม เปนความรูในตัวตน (Tacit Knowledge) ที่

กําลังจะสูญหายใหสามารถสืบทอดสูผูเกี่ยวของ มีการพัฒนาผลงานวิจัยการใชฟรักโทสทดแทนนํ้าตาลทรายใน

 

 

มะกรูดเช่ือม และการศึกษาอายุการเก็บ ทําใหชุมชนใชประโยชนในการเพ่ิมผลิตภัณฑสําหรับกลุมลูกคาใหมที่

รักสุขภาพ 

1.2 ผลกระทบที่สรางคุณคา จากการใชเครื่องมือการจัดการความรู การใชทีมงานขามสายงาน 

(Cross-Functional Team) ระหวางชุมชน จังหวัดอางทอง และมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหง ทําใหเกิดการบูรณา

การองคกรและความรูในการพัฒนางานอยางตอเน่ือง มีการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสงเสริม

ผูประกอบการ OTOP ที่เปนกลุมภาคกลางตอนบนเพ่ิมขึ้นในจังหวัดสิงหบุรี ภายใตโครงการวิจัยงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยและโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นอกจากน้ี ยังเกิดผลกระทบที่สําคัญที่ตอบโจทยความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เนนทักษะการ

เรียนรู (Learning Skill) ของผูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู นําไปสูการสรางสรรคความรูใหมในกลุมภูมิปญญา

ทองถิ่นที่เปนผูสูงอายุใหมีการเรียนรูสิ่งใหมตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด 

2 ปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ 

2.1 ปจจัยดานเครือขายความรวมมือของภาคีสามฝายไดแก ชุมชน องคกรปกครองทองถิ่นและ

มหาวิทยาลัย สงผลใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

2.2 ปจจัยดานเครื่องมือการจัดการความรูที่เหมาะสมกับการเรียนรูของชุมชนระดับชาวบาน โดย

วิธีการเลาเรื่องและศึกษาจากการปฏิบัติ ทําใหชุมชนไดถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบธรรมชาติ ไม

ประหมาซึ่งเปนผลดีตอการสกัดความรู 

3 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการ เปนเรื่องของผูเลา ผูฟง และผูบันทึกที่ตางอายุ และ

ประสบการณ ซึ่งเปนความละเอียดออน ทําใหเกิดปญหาความเขาใจในขอมูลที่อาจผิดพลาดได วิธีการแกปญหา 

คือ การใชผูประสานงานของภาคี 3 ฝาย ไดแก พัฒนาการจังหวัด ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ

ประธานกลุมสตรีสหกรณเกษไชโย เปนผูประสานงานและเช่ือมโยงความเขาใจของสมาชิกเพ่ือใหการดําเนิน

กิจกรรมเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 

สรุป 

ความสําเร็จของการดําเนินงาน มุงเนนดานประโยชน ของผูเกี่ยวของ ดังน้ี 

1. ประโยชนตอชุมชน 

1.1 ประโยชนตออาชีพของชุมชน ชุมชนสามารถใชประโยชนจากความรูที่สกัดได          ไวเพ่ือ

สงตอความรูแกสมาชิกรุนหลัง และใชประโยชนจากผลงานวิจัย ทําใหสามารถเพ่ิมผลิตภัณฑเพ่ือตลาดใหม 

และตอบโจทยลูกคากลุมรักสุขภาพ นอกจากน้ี ยังไดรับประโยชนจากการตอยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใน

การสรางบูธจําหนายสินคาของกลุม ทําใหลูกคาใหความสนใจแกผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนประโยชนโดยตรงตอ

การพัฒนาอาชีพ ดังภาพที่ 5  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ภาพที่ 5  การใชประโยชนในอาชีพของชุมชน 

 

1.2 กลุมสตรีสหกรณเกษไชโย ไดรับการคัดเลือกจากจังหวัดใหนําเสนอผลงานนวัตกรรมจาก

สมุนไพรแปรรูปในงานประกวดผลงานเครือขายองคความรูจังหวัดดีเดน (OTOP KBO CONTEST) โดยมี มท

ร.พระนคร เปนที่ปรึกษา และไดผานการคัดเลือกเปน 1 ใน 20 จังหวัดของการประกวด โดยมีจังหวัดทั้งหมด 

67 จังหวัดทั่วประเทศ 

2. ประโยชนตอมหาวิทยาลัยและจังหวัดอางทอง เปนการไดรับประโยชนในแงของการนํานโยบายสู

การพัฒนาผูประกอบการ OTOP ที่เปนรูปธรรมและไดรับผลสําเร็จในเชิงประจักษสงผลใหไดรับการสนับสนุน

การดําเนินงาน และงบประมาณจากหนวยงานผูใหทุน และที่สําคัญคือ เปนการสงเสริมพันธกิจการชวยเหลือ

ชุมชน และพันธกิจการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยดวย ถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางาน 

3. ความทาทายในอนาคต 

3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรอีก 3 ชนิด คือ ลูกตําลึงเช่ือม เขียวไขกา แชอ่ิม และบอระเพ็ด

แชอ่ิม ใหเปนผลิตภัณฑสําหรับผูรักสุขภาพเชนเดียวกับมะกรูดเช่ือม 

3.2 การขยายความรวมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรูในภูมิปญญาทองถิ่นอ่ืนๆ ไดแก ขนมกง ในชุมชน

วัดไชโยวรวิหาร ภูมิปญญาการทําหนอไมเลี้ยงหวาน ในอําเภอแสวงหา และภูมิปญญาทองถิ่นดานการแปรรูป

ปลาของจังหวัดสิงหบุรี ภายใตงานวิจัยและบริการวิชาการงบประมาณประจําป 2558-2559 
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ภาพที่ 5  การใชประโยชนในอาชีพของชุมชน 

 

1.2 กลุมสตรีสหกรณเกษไชโย ไดรับการคัดเลือกจากจังหวัดใหนําเสนอผลงานนวัตกรรมจาก

สมุนไพรแปรรูปในงานประกวดผลงานเครือขายองคความรูจังหวัดดีเดน (OTOP KBO CONTEST) โดยมี มท

ร.พระนคร เปนที่ปรึกษา และไดผานการคัดเลือกเปน 1 ใน 20 จังหวัดของการประกวด โดยมีจังหวัดทั้งหมด 

67 จังหวัดทั่วประเทศ 

2. ประโยชนตอมหาวิทยาลัยและจังหวัดอางทอง เปนการไดรับประโยชนในแงของการนํานโยบายสู

การพัฒนาผูประกอบการ OTOP ที่เปนรูปธรรมและไดรับผลสําเร็จในเชิงประจักษสงผลใหไดรับการสนับสนุน

การดําเนินงาน และงบประมาณจากหนวยงานผูใหทุน และที่สําคัญคือ เปนการสงเสริมพันธกิจการชวยเหลือ

ชุมชน และพันธกิจการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยดวย ถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางาน 

3. ความทาทายในอนาคต 

3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรอีก 3 ชนิด คือ ลูกตําลึงเช่ือม เขียวไขกา แชอ่ิม และบอระเพ็ด

แชอ่ิม ใหเปนผลิตภัณฑสําหรับผูรักสุขภาพเชนเดียวกับมะกรูดเช่ือม 

3.2 การขยายความรวมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรูในภูมิปญญาทองถิ่นอ่ืนๆ ไดแก ขนมกง ในชุมชน

วัดไชโยวรวิหาร ภูมิปญญาการทําหนอไมเลี้ยงหวาน ในอําเภอแสวงหา และภูมิปญญาทองถิ่นดานการแปรรูป

ปลาของจังหวัดสิงหบุรี ภายใตงานวิจัยและบริการวิชาการงบประมาณประจําป 2558-2559 
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บทสรุป 

 การจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษปาชุมชน: ผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน เปนโครงการที่บูรณาการการเรียน

การสอนวิชาการจัดการความรูกับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการเปนผูจัดการ

ความรูชุมชน ผลการดําเนินงานระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลปาชุมชน ดานการฝกปฏิบัติการจัดการความรู 

สรุปไดวา นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูล ดานองคความรูการใชประโยชนปาชุมชน คือ ดานอาหาร ไดแก กลุมพืชอาหาร จํานวน 9 

ชนิด กลุมเห็ด จํานวน 12 ชนิด และกลุมสัตว จํานวน 10 ชนิด ดานสมุนไพร พบ จํานวน 34 ชนิด ดานพรรณ

ไมในพิธีกรรม พบ จํานวน 3 ชนิด ระยะที่ 2 การจัดประชุมสัมมนา ดานความพึงพอใจ พบวา ความพึงพอใจ

ตอโครงการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.65) 2) ดานองคความรูชุมชน คือ ความรูการ

รักษาโรคดวยสมุนไพร จํานวน 15 โรค พรรณไมในพิธีกรรม จํานวน 12 ชนิด และสภาพการอนุรักษปาชุมชน 

ไดแก การสรางกฎระเบียบปาชุมชน การจัดต้ังคณะกรรมการปาชุมชน การปลูกปา และการทําแนวกันไฟ 

 

คําสําคญั การจัดการความรู ปาชุมชน 

Summary  

Knowledge management for community forest conservation: The older told the 

younger wrote. The project is an integrated learning of Knowledge Management subjects 

with Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiation of Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn. The purposes of this project were to encourage students to 

practice as a community knowledge manager. The results of the phase one data collection 

of community forest, the knowledge management practicing of students conclude that 

students practiced to creation and instrument validation, data collection, and data analysis. 

The knowledge of community forest utilization are food including food plants amount of 

nine species, mushroom amount of twelve  species, and animals amount of ten species. 

Herbal found amount of thirty four species. Ritual plants found amount of three species. 

Phase two the symposium, satisfaction found that satisfaction toward the overall project at 

a high level ( X = 4.13, SD = 0.65). The community knowledge is the knowledge of treat 

used herbs amount of fifteen diseases, ritual plants amount of twelve species, and the 

community forest conservation including creating a community forest regulation, 

establishment the community forest committee, reforestation, and building fire protection 

line. 

 

บทนํา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไดนํากระบวนการจัดการความรูมาเปนแนวทางหน่ึงในการ

พัฒนาระบบการจัดการศึกษา และความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึง คือ 

นักศึกษา ทั้งน้ีการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปการศึกษา 2557 ไดใหความสําคัญกับการ

พัฒนาใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหนักศึกษามี

ความรูความสามารถตามหลักสูตร รวมถึงมีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การเรียนการ

สอนวิชาการจัดการความรู (Knowledge Management) และวิชาทักษะทางสารนิเทศ (Information 

Literacy) ไดบูรณาการรวมกับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (อพ.สธ.-มทร.อีสาน) ประจําป

งบประมาณ 2558 เพ่ือใหนักศึกษาที่เรียนวิชาทักษะทางสารนิเทศและวิชาการจัดการความรู เกิดความเขาใจ

ในเน้ือหาของการจัดการความรู และแหลงสารนิเทศมากย่ิงขึ้น รวมถึงการสรางจิตสํานึกหวงแหน เห็นคุณคา

ของทรัพยากรปาไมของประเทศ ซึ่งถูกบุกรุกกระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศ สงผลใหเกิดปญหา

สิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรตามมาอยางมากมาย ทั้งปญหาการเกิดพิบัติภัยที่มีความถี่และ



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
355

 การบริการวิชาการ  CoP 3

การจัดการความรูเพื่อการอนุรักษปาชุมชน: ผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน  

Knowledge Management for Community Forest Conservation: The 

Older Told the Younger Wrote   
 

ปราโมทย เหลาลาภะ (Pramote Laolapha)1  

วีรยุทธ สีหานู (Weerayut Srihanoo)2  

กรรณิการ สมบุญ (Kannika Sombun)3 
1อาจารย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  

อีเมล : mote_p@hotmail.com 
2 อาจารย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  

อีเมล : jackweerayut@hotmail.com 
3 อาจารย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  

อีเมล : kannika_aec@hotmail.com 
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บทสรุป 

 การจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษปาชุมชน: ผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน เปนโครงการที่บูรณาการการเรียน

การสอนวิชาการจัดการความรูกับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการเปนผูจัดการ

ความรูชุมชน ผลการดําเนินงานระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลปาชุมชน ดานการฝกปฏิบัติการจัดการความรู 

สรุปไดวา นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูล ดานองคความรูการใชประโยชนปาชุมชน คือ ดานอาหาร ไดแก กลุมพืชอาหาร จํานวน 9 

ชนิด กลุมเห็ด จํานวน 12 ชนิด และกลุมสัตว จํานวน 10 ชนิด ดานสมุนไพร พบ จํานวน 34 ชนิด ดานพรรณ

ไมในพิธีกรรม พบ จํานวน 3 ชนิด ระยะที่ 2 การจัดประชุมสัมมนา ดานความพึงพอใจ พบวา ความพึงพอใจ

ตอโครงการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.65) 2) ดานองคความรูชุมชน คือ ความรูการ

รักษาโรคดวยสมุนไพร จํานวน 15 โรค พรรณไมในพิธีกรรม จํานวน 12 ชนิด และสภาพการอนุรักษปาชุมชน 

ไดแก การสรางกฎระเบียบปาชุมชน การจัดต้ังคณะกรรมการปาชุมชน การปลูกปา และการทําแนวกันไฟ 

 

คําสําคญั การจัดการความรู ปาชุมชน 

Summary  

Knowledge management for community forest conservation: The older told the 

younger wrote. The project is an integrated learning of Knowledge Management subjects 

with Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiation of Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn. The purposes of this project were to encourage students to 

practice as a community knowledge manager. The results of the phase one data collection 

of community forest, the knowledge management practicing of students conclude that 

students practiced to creation and instrument validation, data collection, and data analysis. 

The knowledge of community forest utilization are food including food plants amount of 

nine species, mushroom amount of twelve  species, and animals amount of ten species. 

Herbal found amount of thirty four species. Ritual plants found amount of three species. 

Phase two the symposium, satisfaction found that satisfaction toward the overall project at 

a high level ( X = 4.13, SD = 0.65). The community knowledge is the knowledge of treat 

used herbs amount of fifteen diseases, ritual plants amount of twelve species, and the 

community forest conservation including creating a community forest regulation, 

establishment the community forest committee, reforestation, and building fire protection 

line. 

 

บทนํา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไดนํากระบวนการจัดการความรูมาเปนแนวทางหน่ึงในการ

พัฒนาระบบการจัดการศึกษา และความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึง คือ 

นักศึกษา ทั้งน้ีการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปการศึกษา 2557 ไดใหความสําคัญกับการ

พัฒนาใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหนักศึกษามี

ความรูความสามารถตามหลักสูตร รวมถึงมีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การเรียนการ

สอนวิชาการจัดการความรู (Knowledge Management) และวิชาทักษะทางสารนิเทศ (Information 

Literacy) ไดบูรณาการรวมกับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (อพ.สธ.-มทร.อีสาน) ประจําป

งบประมาณ 2558 เพ่ือใหนักศึกษาที่เรียนวิชาทักษะทางสารนิเทศและวิชาการจัดการความรู เกิดความเขาใจ

ในเน้ือหาของการจัดการความรู และแหลงสารนิเทศมากย่ิงขึ้น รวมถึงการสรางจิตสํานึกหวงแหน เห็นคุณคา

ของทรัพยากรปาไมของประเทศ ซึ่งถูกบุกรุกกระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศ สงผลใหเกิดปญหา

สิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรตามมาอยางมากมาย ทั้งปญหาการเกิดพิบัติภัยที่มีความถี่และ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 3 การบริการวิชาการ 

ความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น (กรมปาไม, 2558) จากขอมูลป พ.ศ. 2516 พบวา พ้ืนที่ปาไมประเทศไทยมีประมาณ 

138,566,875 ไร หรือรอยละ 43.21 ของพ้ืนที่ประเทศ จากน้ันก็คอยๆ ลดลง จนในป พ.ศ. 2541 เหลือพ้ืนที่

ปาไมประมาณ 81,076,250 ไร หรือรอยละ 25.28 ของพ้ืนที่ประเทศ อยางไรก็ดีระหวางป พ.ศ. 2547-2557 

พ้ืนที่ปาไมประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น โดยในป พ.ศ. 2557 มีพ้ืนที่ปาไมประมาณ 102,285,400 ไร หรือ

รอยละ 31.62 ของพ้ืนที่ประเทศ (กรมปาไม, 2557) แมวาพ้ืนที่ปาไมประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น แตก็ยังไม

เทียบเทาพ้ืนที่ปาไมในอดีต ซึ่งนโยบายปาไมแหงชาติไดกําหนดใหมีพ้ืนที่ปาไมทั่วประเทศอยางนอยในอัตรา

รอยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ (กรมปาไม, 2553)  

 ดังน้ันจึงไดจัดทําโครงการ “การจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษปาชุมชน: ผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน” โดย

เลือกพ้ืนที่ดําเนินการ คือ บานนาเชือก ซึ่งเปนเครือขายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และไดรับ

การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมูบานทอ 

ถัก จัก สาน ในป 2554 ตอมาหมูบานไดเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมีสวนรวม 84 

หมูบานชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ดวยการพัฒนาแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ซึ่งผลการจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษปาชุมชน สามารถใชเปนฐานความรูในการประยุกตใชเพ่ือ

การอนุรักษและพัฒนาปาชุมชนใหเปนแหลงอาหารและแหลงเรียนรูของชุมชนได และยังสอดคลองกับทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษาพึงไดรับการพัฒนาทักษะตางๆ เพ่ือใหสามารถนําความรูและทักษะไป

ประยุกตใชในการเรียน การดํารงชีวิตประจําวัน รวมถึงการทํางานในอนาคตได  

 

วิธีการดําเนนิงาน 

 การดําเนินโครงการ “การจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษปาชุมชน: ผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน” ซึ่งเปน

การบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาการจัดการความรู และวิชาทักษะทางสารนิเทศ กับโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป

งบประมาณ 2558 โดยใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการความรู ไดฝกปฏิบัติการเปนผูจัดการ

ความรู ทั้งน้ีไดแบงการดําเนินโครงการออกเปน 2 ระยะ ดังตอไปน้ี  

 

  ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลปาชุมชน  

     ขั้นตอนน้ีเปนการฝกปฏิบัติการจัดการความรูในชุมชน โดยใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

การจัดการความรู ไดนําความรูภาคทฤษฎีไปฝกปฏิบัติ และเนนใหนักศึกษาเปนผูฝกปฏิบัติจริง สวนอาจารย

ผูสอนมีหนาที่คอยใหคําปรึกษาและคําแนะนํา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

      1. ปฏิบัติการสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล โดยมอบหมายใหนักศึกษาไดดําเนินการศึกษาจาก

เอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของตางๆ และการระดมสมอง จากน้ันจึงสรางเครื่องมือเก็บรวบรวม

ขอมูลฉบับราง ประกอบดวยขอคําถามหลัก คือ ประวัติและสภาพของปาชุมชน การใชประโยชนจากปาชุมชน 

สภาพการอนุรักษปาชุมชน จากน้ันนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity)   

     2. ปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวย

วิธีการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก พ้ืนที่ดําเนินการคือ บานนาเชือก ตําบลแร อําเภอพังโคน จังหวัด

สกลนคร ดําเนินการดังน้ี 

         2.1 ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) คือ ผูสูงอายุบานนาเชือก ตําบลแร อําเภอพังโคน 

จังหวัดสกลนคร แบงเปนผูรวมการสนทนากลุม (Focus Groups) จํานวน 15 ทาน และผูใหการสมัภาษณเชิง

ลึก (In-depth Interviews) จํานวน 3 ทาน  

        2.2 การรับลงทะเบียน โดยนักศึกษาจํานวน 3 คน เปนผูรับลงทะเบียนชาวบานที่มารวมให

ขอมูล 

       2.3 การสนทนากลุม โดยนักศึกษาแบงหนาที่ความรับผดิชอบและดําเนินการ คือ 1) ขั้นแนะนํา

ตัวและช้ีแจงวัตถุประสงค รวมถึงการช้ีแจงประโยชนของโครงการ ความเก่ียวของกับผูรวมสนทนากลุม 

ความสําคัญของผูรวมสนทนากลุม เพ่ือเปนการกระตุนใหผูรวมสนทนากลุมใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน 2) 

ขั้นดําเนินการสนทนากลุม โดยใหผูรวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นใหมากที่สุด สวนนักศึกษาก็กําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบ ประกอบดวย ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) จํานวน 2 คน โดยการถามคําถาม

ตามแบบเก็บรวบรวมขอมูล ผูจดบันทึก (Note taker) จํานวน 3 คน มีหนาที่จดบันทึกความคิดเห็นของ

ผูเขารวมสนทนากลุม และผูชวยทั่วไป (Assistant) จํานวน 5 คน มีหนาที่บันทึกเสียงการสนทนากลุม ถายรูป 

บริการอาหารวางและนํ้าด่ืม 3) ขั้นสิ้นสุดของการสนทนากลุม ผูดําเนินการสนทนากลุมทบทวนความถูกตอง 

ความครบถวนของขอมูลที่ไดรับ และกลาวขอบคุณผูรวมสนทนากลุม 

        2.4 การสัมภาษณเชิงลึก โดยนักศึกษาจํานวน 6 คน จับคูกันเพ่ือดําเนินการสัมภาษณชาวบาน 

จํานวน 3 คน  

        2.5 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหโดย

การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป ประกอบดวยการ

ตีความ การจําแนกชนิดขอมูล และการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล ที่จะนําไปสูขอสรุปตาม

วัตถุประสงคที่ต้ังไว (สุภางค จันทวานิช, 2553) ซึ่งขั้นตอนน้ีดําเนินการในหองเรียน โดยอาจารยผูสอนกับ

นักศึกษารวมกันสรุป  

ระยะที่ 2 การจัดประชุมสัมมนา  

     การดําเนินงานระยะที่ 2 โดยการจัดประชุมสัมมนาภายใตช่ือเรื่อง “การจัดการความรูเพ่ือการ

อนุรักษปาชุมชน: ผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน” ณ หอประชุมภูสมโมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดังรายละเอียดตอไปน้ี  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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 การบริการวิชาการ  CoP 3

ความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น (กรมปาไม, 2558) จากขอมูลป พ.ศ. 2516 พบวา พ้ืนที่ปาไมประเทศไทยมีประมาณ 

138,566,875 ไร หรือรอยละ 43.21 ของพ้ืนที่ประเทศ จากน้ันก็คอยๆ ลดลง จนในป พ.ศ. 2541 เหลือพ้ืนที่

ปาไมประมาณ 81,076,250 ไร หรือรอยละ 25.28 ของพ้ืนที่ประเทศ อยางไรก็ดีระหวางป พ.ศ. 2547-2557 

พ้ืนที่ปาไมประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น โดยในป พ.ศ. 2557 มีพ้ืนที่ปาไมประมาณ 102,285,400 ไร หรือ

รอยละ 31.62 ของพ้ืนที่ประเทศ (กรมปาไม, 2557) แมวาพ้ืนที่ปาไมประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น แตก็ยังไม

เทียบเทาพ้ืนที่ปาไมในอดีต ซึ่งนโยบายปาไมแหงชาติไดกําหนดใหมีพ้ืนที่ปาไมทั่วประเทศอยางนอยในอัตรา

รอยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ (กรมปาไม, 2553)  

 ดังน้ันจึงไดจัดทําโครงการ “การจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษปาชุมชน: ผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน” โดย

เลือกพ้ืนที่ดําเนินการ คือ บานนาเชือก ซึ่งเปนเครือขายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และไดรับ

การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมูบานทอ 

ถัก จัก สาน ในป 2554 ตอมาหมูบานไดเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมีสวนรวม 84 

หมูบานชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ดวยการพัฒนาแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ซึ่งผลการจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษปาชุมชน สามารถใชเปนฐานความรูในการประยุกตใชเพ่ือ

การอนุรักษและพัฒนาปาชุมชนใหเปนแหลงอาหารและแหลงเรียนรูของชุมชนได และยังสอดคลองกับทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษาพึงไดรับการพัฒนาทักษะตางๆ เพ่ือใหสามารถนําความรูและทักษะไป

ประยุกตใชในการเรียน การดํารงชีวิตประจําวัน รวมถึงการทํางานในอนาคตได  

 

วิธีการดําเนนิงาน 

 การดําเนินโครงการ “การจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษปาชุมชน: ผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน” ซึ่งเปน

การบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาการจัดการความรู และวิชาทักษะทางสารนิเทศ กับโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป

งบประมาณ 2558 โดยใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการความรู ไดฝกปฏิบัติการเปนผูจัดการ

ความรู ทั้งน้ีไดแบงการดําเนินโครงการออกเปน 2 ระยะ ดังตอไปน้ี  

 

  ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลปาชุมชน  

     ขั้นตอนน้ีเปนการฝกปฏิบัติการจัดการความรูในชุมชน โดยใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

การจัดการความรู ไดนําความรูภาคทฤษฎีไปฝกปฏิบัติ และเนนใหนักศึกษาเปนผูฝกปฏิบัติจริง สวนอาจารย

ผูสอนมีหนาที่คอยใหคําปรึกษาและคําแนะนํา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

      1. ปฏิบัติการสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล โดยมอบหมายใหนักศึกษาไดดําเนินการศึกษาจาก

เอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของตางๆ และการระดมสมอง จากน้ันจึงสรางเครื่องมือเก็บรวบรวม

ขอมูลฉบับราง ประกอบดวยขอคําถามหลัก คือ ประวัติและสภาพของปาชุมชน การใชประโยชนจากปาชุมชน 

สภาพการอนุรักษปาชุมชน จากน้ันนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity)   

     2. ปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวย

วิธีการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก พ้ืนที่ดําเนินการคือ บานนาเชือก ตําบลแร อําเภอพังโคน จังหวัด

สกลนคร ดําเนินการดังน้ี 

         2.1 ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) คือ ผูสูงอายุบานนาเชือก ตําบลแร อําเภอพังโคน 

จังหวัดสกลนคร แบงเปนผูรวมการสนทนากลุม (Focus Groups) จํานวน 15 ทาน และผูใหการสมัภาษณเชิง

ลึก (In-depth Interviews) จํานวน 3 ทาน  

        2.2 การรับลงทะเบียน โดยนักศึกษาจํานวน 3 คน เปนผูรับลงทะเบียนชาวบานที่มารวมให

ขอมูล 

       2.3 การสนทนากลุม โดยนักศึกษาแบงหนาที่ความรับผดิชอบและดําเนินการ คือ 1) ขั้นแนะนํา

ตัวและช้ีแจงวัตถุประสงค รวมถึงการช้ีแจงประโยชนของโครงการ ความเก่ียวของกับผูรวมสนทนากลุม 

ความสําคัญของผูรวมสนทนากลุม เพ่ือเปนการกระตุนใหผูรวมสนทนากลุมใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน 2) 

ขั้นดําเนินการสนทนากลุม โดยใหผูรวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นใหมากที่สุด สวนนักศึกษาก็กําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบ ประกอบดวย ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) จํานวน 2 คน โดยการถามคําถาม

ตามแบบเก็บรวบรวมขอมูล ผูจดบันทึก (Note taker) จํานวน 3 คน มีหนาที่จดบันทึกความคิดเห็นของ

ผูเขารวมสนทนากลุม และผูชวยทั่วไป (Assistant) จํานวน 5 คน มีหนาที่บันทึกเสียงการสนทนากลุม ถายรูป 

บริการอาหารวางและนํ้าด่ืม 3) ขั้นสิ้นสุดของการสนทนากลุม ผูดําเนินการสนทนากลุมทบทวนความถูกตอง 

ความครบถวนของขอมูลที่ไดรับ และกลาวขอบคุณผูรวมสนทนากลุม 

        2.4 การสัมภาษณเชิงลึก โดยนักศึกษาจํานวน 6 คน จับคูกันเพ่ือดําเนินการสัมภาษณชาวบาน 

จํานวน 3 คน  

        2.5 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหโดย

การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป ประกอบดวยการ

ตีความ การจําแนกชนิดขอมูล และการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล ที่จะนําไปสูขอสรุปตาม

วัตถุประสงคที่ต้ังไว (สุภางค จันทวานิช, 2553) ซึ่งขั้นตอนน้ีดําเนินการในหองเรียน โดยอาจารยผูสอนกับ

นักศึกษารวมกันสรุป  

ระยะที่ 2 การจัดประชุมสัมมนา  

     การดําเนินงานระยะที่ 2 โดยการจัดประชุมสัมมนาภายใตช่ือเรื่อง “การจัดการความรูเพ่ือการ

อนุรักษปาชุมชน: ผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน” ณ หอประชุมภูสมโมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดังรายละเอียดตอไปน้ี  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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       1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการความรู จํานวน 19 คน แบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

คือ ผูดําเนินรายการบนเวที 4 คน พิธีกร 2 คน ผูถายภาพ 1 คน ผูรับลงทะเบียน 4 คน ผูจดบันทึก 3 คน ผู

จัดเตรียมอาหารและนํ้าด่ืม 5 คน 

      2. วิทยากร โดยการเชิญผูสูงอายุในบานนาเชือก 2 ทาน มาเปนวิทยากรเลาถึงประวัติและสภาพ

ของปาชุมชน การใชประโยชนจากปาชุมชน สภาพการอนุรักษปาชุมชน เปนตน  

      3. ผูเขารวมการประชุมสัมมนา คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะทางสารนิเทศ ในภาค

การศึกษาที่ 2/2557 จํานวน 112 คน (สาขาวิชาการแพทยแผนไทย จํานวน 91 คน สาขาวิชาสัตวศาสตร 

จํานวน 21 คน) นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร ช้ันปที่ 3 จํานวน 15 คน คณาจารยและบุคลากรสาขาวิชาพืช

ศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จํานวน 5 คน 

รวมทั้งสิ้น 132 คน ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเขารวมประชุมสัมมนาไดรับความรูการอนุรักษปาชุมชน การใชประโยชน

จากปาชุมชน รวมถึงการสรางจิตสํานึกเพ่ือความหวงแหนและเห็นคุณคาของทรัพยากรปาไม ขณะเดียวกัน

นักศึกษาที่เรียนวิชาทักษะทางสารนิเทศและวิชาการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดความเขาใจในเน้ือหาเกี่ยวกับ

แหลงสารนิเทศและการจัดการความรู จากน้ันใหนักศึกษาเขียนรายงานสงอาจารยผูสอน เพ่ือเปนสวนหน่ึงใน

การวัดและประเมินผลของรายวิชา 

     4. การประเมินผลโครงการ โดยการประเมินความพึงพอใจของผู เขารวมโครงการดวย

แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คือ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

ผลและอภปิรายผลการดาํเนินงาน 

ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลปาชุมชน  

    1. ดานการฝกปฏิบัติการจัดการความรู นักศึกษาไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติในการจัดการ

ความรูในชุมชน ต้ังแตวางแผนการดําเนินงาน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ อันเปนการฝกทักษะความ

รวมมือ ภาวะผูนํา ปฏิสัมพันธทางสังคม ความรับผิดชอบตอสังคม ความรับผิดชอบตอหนาที่ การสรางและ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งการสนทนากลุมและการ

สัมภาษณเชิงลึก และการวิเคราะหขอมูล อันเปนการฝกทักษะการสื่อสาร การแกปญหาเฉพาะ และการเรียนรู

โดยการปฏิบัติ นอกจากน้ีแลว จากการสอบถามนักศึกษาที่เปนผูปฏิบัติจัดการความรู อยากใหจัดกิจกรรม

ลักษณะน้ีใหรุนนองไดเรียนรูอีก เพราะไดความรูเกี่ยวกับชุมชน การรูจักแบงหนาที่ความรับผิดชอบ และ

นักศึกษายังไดฝกปฏิบัติจัดการความรูชุมชน ซึ่งอาจเปนประโยชนในการทํางานในอนาคต เชน นักสงเสริม

การเกษตร เปนตน 

    2. ดานองคความรูชุมชน จากการจัดการความรูไดองคความรูชุมชน ดังตอไปน้ี  

       2.1 ดานบริบทปาชุมชน ปาชุมชนบานนาเชือกมีเน้ือที่จํานวน 150 ไร เปนปาเต็งรัง พ้ืนที่ปา

ชุมชนอยูทางทิศตะวันตกของหมูบาน หางจากหมูบานประมาณ 4 กิโลเมตร จัดต้ังเปนปาชุมชนเมื่อ พ.ศ. 

2540 เน่ืองจากปาไมถูกทําลาย สงผลกระทบตอการเก็บหาของปาเพ่ือการดํารงชีพของชาวบาน ชาวบานจึง

ตองการรวมกันอนุรักษปาไม เพ่ือใหเปนแหลงปจจัย 4 ของชุมชน และเพ่ือรักษาปาไมใหคงอยูสืบไป 

      2.2 ดานการใชประโยชนจากปาชุมชน มีดังน้ี 1) ดานอาหาร จําแนกเปน 3 กลุม คือ กลุมพืช 

จํานวน 9 ชนิด คือ ผักหวาน ผักเม็ก ผักต้ิว ผักกระโดน ดอกกระเจียว ไผรวก อีรอก มะกอก และเพกา กลุม

เห็ด จํานวน 12 ชนิด คือ เห็ดนํ้าหมาก เห็ดขอน เห็ดหูหนูปา เห็ดระโงก เห็ดผึ้ง เห็ดเผาะ เห็ดตะไค เห็ดหนา

มุม เห็ดมันปู เห็ดหนาวัว เห็ดกาวแปง และเห็ดปลวก และกลุมสัตว จํานวน 10 ชนิด คือ มดแดง (ไขมดแดง

และแมเปง) แมงจินูน จักจั่น แมลงทับ แมงคาม ก้ิงกา จิโปม อ่ึง เขียด และกบ 2) ดานสมุนไพร ความ

หลากหลายของสมุนไพรในเขตปาชุมชน จํานวน 34 ชนิด คือ เสี่ยวแดงภู เครือขาวสาร กองกอยลอดขอน 

รากสามสิบ เกงปน พระเจาลืมกู พังคี ดอกรักปา ใตใบใหญ หมากขาวจี่ ใบสองฟา คําตานา นมวัว ตองทุง 

โมกนอย ขามปา ตูมตัง ตูมปา ตูมบาน ตานกกด บก สะแบง ขาวมันนมสาว สีดาโคก มุยขาว ยอปา ประดง

เหลือง กระไดเตา ตะโก ปาง ชางนาว ไพลนํ้า ปนประดับ และมะขามปอม และ 3) ดานพรรณไมในพิธีกรรม 

พบ จํานวน 3 ชนิด คือ ยอปา (เช่ือวาทําใหคนยกยองนับถือ) สมปอย (ปองกันภูตผี ขับไลสิ่งไมดี) และไผ  

ระยะที่ 2 การจัดประชุมสัมมนา  

    1. ดานการฝกปฏิบัติการจัดการความรู โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนดวยการให

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการความรู ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ไดปฏิบัติการเปนผูจัดการ

ความรู และดําเนินโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษปาชุมชน: ผูเฒาเลา 

ผูเยาวเขียน” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ผลการดําเนินงานชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติใน

การจัดประชุมสัมมนา ต้ังแตการวางแผนการดําเนินงาน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ การเรียนรูโดยการ

ปฏิบัติ ไดแก การออกแบบปายไวนิล การลงทะเบียน การเปนผูดําเนินรายการ พิธีกร ผูถายภาพ ผูจัดเตรียม

อาหารและอาหารวาง นอกจากน้ีนักศึกษาที่เปนผูฝกปฏิบัติการจัดการความรู ยังไดฝกทักษะการสื่อสาร การ

แกปญหาเฉพาะหนา เปนตน   

    2. ดานการประเมินผลโครงการ โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษ

ปาชุมชน: ผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน” มีผูเขารวมการประชุมสัมมนา จํานวน 132 คน ผลการประเมินความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล พบวา ความพึงพอใจตอ

โครงการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.65) เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ความพึง

พอใจตอดานบริหารจัดการอยูในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.65) ความพึงพอใจตอดานวิทยากรอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.65) ความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการอยูในระดับมาก ( X = 

4.13, S.D. = 0.64)    

     3. ดานองคความรูชุมชน โดยไดองคความรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการดําเนินโครงการระยะที่ 1 

ดังตอไปน้ี 

        3.1 ความรูการรักษาโรคดวยสมุนไพร 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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 การบริการวิชาการ  CoP 3

       1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการความรู จํานวน 19 คน แบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

คือ ผูดําเนินรายการบนเวที 4 คน พิธีกร 2 คน ผูถายภาพ 1 คน ผูรับลงทะเบียน 4 คน ผูจดบันทึก 3 คน ผู

จัดเตรียมอาหารและนํ้าด่ืม 5 คน 

      2. วิทยากร โดยการเชิญผูสูงอายุในบานนาเชือก 2 ทาน มาเปนวิทยากรเลาถึงประวัติและสภาพ

ของปาชุมชน การใชประโยชนจากปาชุมชน สภาพการอนุรักษปาชุมชน เปนตน  

      3. ผูเขารวมการประชุมสัมมนา คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะทางสารนิเทศ ในภาค

การศึกษาที่ 2/2557 จํานวน 112 คน (สาขาวิชาการแพทยแผนไทย จํานวน 91 คน สาขาวิชาสัตวศาสตร 

จํานวน 21 คน) นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร ช้ันปที่ 3 จํานวน 15 คน คณาจารยและบุคลากรสาขาวิชาพืช

ศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จํานวน 5 คน 

รวมทั้งสิ้น 132 คน ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเขารวมประชุมสัมมนาไดรับความรูการอนุรักษปาชุมชน การใชประโยชน

จากปาชุมชน รวมถึงการสรางจิตสํานึกเพ่ือความหวงแหนและเห็นคุณคาของทรัพยากรปาไม ขณะเดียวกัน

นักศึกษาที่เรียนวิชาทักษะทางสารนิเทศและวิชาการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดความเขาใจในเน้ือหาเกี่ยวกับ

แหลงสารนิเทศและการจัดการความรู จากน้ันใหนักศึกษาเขียนรายงานสงอาจารยผูสอน เพ่ือเปนสวนหน่ึงใน

การวัดและประเมินผลของรายวิชา 

     4. การประเมินผลโครงการ โดยการประเมินความพึงพอใจของผู เขารวมโครงการดวย

แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คือ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

ผลและอภปิรายผลการดาํเนินงาน 

ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลปาชุมชน  

    1. ดานการฝกปฏิบัติการจัดการความรู นักศึกษาไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติในการจัดการ

ความรูในชุมชน ต้ังแตวางแผนการดําเนินงาน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ อันเปนการฝกทักษะความ

รวมมือ ภาวะผูนํา ปฏิสัมพันธทางสังคม ความรับผิดชอบตอสังคม ความรับผิดชอบตอหนาที่ การสรางและ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งการสนทนากลุมและการ

สัมภาษณเชิงลึก และการวิเคราะหขอมูล อันเปนการฝกทักษะการสื่อสาร การแกปญหาเฉพาะ และการเรียนรู

โดยการปฏิบัติ นอกจากน้ีแลว จากการสอบถามนักศึกษาที่เปนผูปฏิบัติจัดการความรู อยากใหจัดกิจกรรม

ลักษณะน้ีใหรุนนองไดเรียนรูอีก เพราะไดความรูเกี่ยวกับชุมชน การรูจักแบงหนาที่ความรับผิดชอบ และ

นักศึกษายังไดฝกปฏิบัติจัดการความรูชุมชน ซึ่งอาจเปนประโยชนในการทํางานในอนาคต เชน นักสงเสริม

การเกษตร เปนตน 

    2. ดานองคความรูชุมชน จากการจัดการความรูไดองคความรูชุมชน ดังตอไปน้ี  

       2.1 ดานบริบทปาชุมชน ปาชุมชนบานนาเชือกมีเน้ือที่จํานวน 150 ไร เปนปาเต็งรัง พ้ืนที่ปา

ชุมชนอยูทางทิศตะวันตกของหมูบาน หางจากหมูบานประมาณ 4 กิโลเมตร จัดต้ังเปนปาชุมชนเมื่อ พ.ศ. 

2540 เน่ืองจากปาไมถูกทําลาย สงผลกระทบตอการเก็บหาของปาเพ่ือการดํารงชีพของชาวบาน ชาวบานจึง

ตองการรวมกันอนุรักษปาไม เพ่ือใหเปนแหลงปจจัย 4 ของชุมชน และเพ่ือรักษาปาไมใหคงอยูสืบไป 

      2.2 ดานการใชประโยชนจากปาชุมชน มีดังน้ี 1) ดานอาหาร จําแนกเปน 3 กลุม คือ กลุมพืช 

จํานวน 9 ชนิด คือ ผักหวาน ผักเม็ก ผักต้ิว ผักกระโดน ดอกกระเจียว ไผรวก อีรอก มะกอก และเพกา กลุม

เห็ด จํานวน 12 ชนิด คือ เห็ดนํ้าหมาก เห็ดขอน เห็ดหูหนูปา เห็ดระโงก เห็ดผึ้ง เห็ดเผาะ เห็ดตะไค เห็ดหนา

มุม เห็ดมันปู เห็ดหนาวัว เห็ดกาวแปง และเห็ดปลวก และกลุมสัตว จํานวน 10 ชนิด คือ มดแดง (ไขมดแดง

และแมเปง) แมงจินูน จักจั่น แมลงทับ แมงคาม ก้ิงกา จิโปม อ่ึง เขียด และกบ 2) ดานสมุนไพร ความ

หลากหลายของสมุนไพรในเขตปาชุมชน จํานวน 34 ชนิด คือ เสี่ยวแดงภู เครือขาวสาร กองกอยลอดขอน 

รากสามสิบ เกงปน พระเจาลืมกู พังคี ดอกรักปา ใตใบใหญ หมากขาวจี่ ใบสองฟา คําตานา นมวัว ตองทุง 

โมกนอย ขามปา ตูมตัง ตูมปา ตูมบาน ตานกกด บก สะแบง ขาวมันนมสาว สีดาโคก มุยขาว ยอปา ประดง

เหลือง กระไดเตา ตะโก ปาง ชางนาว ไพลนํ้า ปนประดับ และมะขามปอม และ 3) ดานพรรณไมในพิธีกรรม 

พบ จํานวน 3 ชนิด คือ ยอปา (เช่ือวาทําใหคนยกยองนับถือ) สมปอย (ปองกันภูตผี ขับไลสิ่งไมดี) และไผ  

ระยะที่ 2 การจัดประชุมสัมมนา  

    1. ดานการฝกปฏิบัติการจัดการความรู โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนดวยการให

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการความรู ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ไดปฏิบัติการเปนผูจัดการ

ความรู และดําเนินโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษปาชุมชน: ผูเฒาเลา 

ผูเยาวเขียน” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ผลการดําเนินงานชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติใน

การจัดประชุมสัมมนา ต้ังแตการวางแผนการดําเนินงาน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ การเรียนรูโดยการ

ปฏิบัติ ไดแก การออกแบบปายไวนิล การลงทะเบียน การเปนผูดําเนินรายการ พิธีกร ผูถายภาพ ผูจัดเตรียม

อาหารและอาหารวาง นอกจากน้ีนักศึกษาที่เปนผูฝกปฏิบัติการจัดการความรู ยังไดฝกทักษะการสื่อสาร การ

แกปญหาเฉพาะหนา เปนตน   

    2. ดานการประเมินผลโครงการ โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษ

ปาชุมชน: ผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน” มีผูเขารวมการประชุมสัมมนา จํานวน 132 คน ผลการประเมินความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล พบวา ความพึงพอใจตอ

โครงการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.65) เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ความพึง

พอใจตอดานบริหารจัดการอยูในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.65) ความพึงพอใจตอดานวิทยากรอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.65) ความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการอยูในระดับมาก ( X = 

4.13, S.D. = 0.64)    

     3. ดานองคความรูชุมชน โดยไดองคความรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการดําเนินโครงการระยะที่ 1 

ดังตอไปน้ี 

        3.1 ความรูการรักษาโรคดวยสมุนไพร 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 3 การบริการวิชาการ 

            1) แกโรคกระเพาะ ไดแก ใบสมกบ ตะไครตน ไมยราบ นํามาตมแลวด่ืม 

            2) แกไข ไดแก ตนตูมกาแดง โดยนํามาฝนและผสมในนํ้าด่ืมรับประทาน 

            3) แกโรคกลาก เกลื้อน ไดแก วานไพลดํา โดยใชทําเปนนํ้ามันทาตัว 

                     4) แกโรคปวดหลังปวดเอว ไดแก ตนชางนาว โดยนํามาตมรับประทาน 

            5) แกโรคน่ิว ไดแก เครือหําวัว โดยนํามาตมรับประทาน 

            6) แกเมลงกัดตอย ไดแก ตะโกและกระไดเตา โดยใชสมุนไพรทั้งสองชนิด ฝนรวมกัน แลว

นํามาทาบริเวณที่แมลงกัดตอย 

             7) แกโรคเกา ไดแก รากพังคี (หากนํารากพังคี 2-3 ราก ผสมกับเหลาขาว 1 ขวด หมักไว 2 

วัน จากน้ันนํามาด่ืม) และยังแกโรคกระเพาะ ทองอืดไดดวย หากใครด่ืมไมได สามารถนํามาทาบริเวณทองได 

    8) แกผื่นคัน ไดแก วานไฟ วิธีใชนํามาบดหรือขย้ีทาบริเวณผื่นคัน 

      9) แกชํ้าใน ไดแก ใบหนาด ใบเปลา และวานไฟ วิธีใช หากเกิดอุบัติเหตุรถลมใหนําใบ

หนาด ใบเปลา และวานไฟ มาลนไฟแลวประคบรอยชํ้า อาการเจ็บปวดจะทุเลาลง 

      10) แกพิษแมงมุม ไดแก วานแมงมุม วิธีใชนําใบวานมาบดหรือขยี้ผสมกับนํ้ามะนาวทา

บริเวณที่โดนแมงมุมกัด 

      11) แกโรคเบาหวาน ไดแก ใบหยิกบัวถอง วิธีใชนํามาตมรับประทาน สามารถด่ืมทุกวันได

ชวยบํารุงรางกาย รสชาติขม 

      12) บํารุงรางกาย ไดแก รากเกงปน เหมาะสําหรับผูสูงอายุ 

      13) แกอาการนอนไมหลับ ไดแก หญาหนามแพรง ตนตูมกา ตนตูมบาน และตนตูมตัง 

สรรพคุณคลายกับยานอนหลับ ทําใหงวงนอน 

      14) บํารุงกําลังทางเพศ ไดแก ใบบัวถอง และตนเกงปน วิธีใช นําใบบัวถองและตนเกงปน

ผสมกัน สรรพคุณจะชวยใหกระปรี้กระเปา เพ่ิมกําลังทางเพศ 

      15) กระชับมดลูกหลังคลอด ไดแก ไมเกลือกา ไมแดง ไมกระเบา ไมหมากกระทัน (พุทรา) 

รากเครือแดง (กาวแดง) กาวเครือแดง (เสี่ยวแดง) ลูกคนแรกทาน 15 วัน ลูกคนที่สองทาน 14 วัน และ ลูกคน

ที่สามทาน 13 วัน 

        3.2 ดานพรรณไมในพิธีกรรม โดยมีความเช่ือเกี่ยวกับพรรณไม ดังน้ี 

    1) วานดักแด ปจจุบันหายาก เช่ือทําใหคงกระพัน 

            2) วานตอด ปจจุบันหายาก มักพบบริเวณหุบเขา เช่ือวากันขโมยเขาบาน  

            3) เครือเขาหอม นิยมนํารากมาแขวนไวในรถ เช่ือวาจะทําใหคนรักคนหลง 

             4) เครือเขาหลง ทํามหานิยม คาขายร่ํารวย 

            5) มะนาว และใบมะขาม เช่ือวาเอาชนะภูตผไีด 

    6) ตนคูน เช่ือวาทําใหอยูเย็นเปนสุข ไมเจ็บไมไข 

      7) ออย ใชในพิธีแตงงาน เช่ือวาจะทําใหความรักหวานฉ่ํา 

      8) ดอกรัก ใชประกอบในพิธีแตงงาน เช่ือวาทําใหความรักยืนยาว มั่นคง 

      9) ดอกกระดังงา ใชไหวศาลปูตา 

      10) มะพราว เช่ือวานํ้ามะพราวเปนนํ้าบริสุทธ์ิ ใชลางหนาศพเพ่ือใหบริสุทธ์ิผุดผอง  

      11) ใบมะยม เช่ือวาทําใหคนนิยมชมชอบ 

   12) ใบบัว ใชรองผมผูที่จะบวชหรือนาค นําไปลอยนํ้า เช่ือวาจะอยูเย็นเปนสุข 

       3.3 ดานสภาพการอนุรักษปาชุมชน ชาวบานดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการอนุรักษปาไมให

คงอยูสืบไป ไดแก การสรางกฎระเบียบปาชุมชน โดยผูฝาฝนจะถูกปรับ คือ ถาเปนคนนอกหมูบาน ปรับ 

5,000 บาท คนในหมูบาน ปรับ 10,000 บาท นอกจากน้ี ยังมีการจัดต้ังคณะกรรมการหมูบานเพ่ือดูแลรักษา

ปา การดําเนินกิจกรรมการอนุรักษปาชุมชน ไดแก การทําแนวกันไฟ การตักเตือนดวยวาจาเมื่อพบเห็นผูที่จะ

ทําลายปาไม การปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ เชน วันแมแหงชาติ และการสอนลูกหลานใหรูจักปลูกตนไมและ

เห็นคุณคาของปา ดังคํากลาวของ พอประสาท จันทะวงค “ลูกหลานเอยใหปลูกปาปลูกตนไมกันนะ ปลูกวัน

ละตน แตปลูกทุกวัน มันก็จะเยอะขึ้นทุกวันทุกป ปาก็จะเต็มไปดวยตนไมใหญและสมุนไพร” 

ดังน้ัน จึงเห็นไดวาโครงการ “การจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษปาชุมชน: ผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน”เปน

ประโยชนตอนักศึกษาในการนําความรูภาคทฤษฎีไปฝกปฏิบัติจริง ชวยสงเสริมใหนักศึกษาเปนนักเรียนรู คือ 

สามารถใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือหรือทักษะในการเรียนรู การสื่อสาร การรวมมือ การคิดอยางมี

วิจารณญาณ การแกปญหา และสามารถแสวงหาหรือสรางองคความรูใหมขึ้นได นอกจากทักษะตางๆ ที่เกิด

จากกระบวนการจัดการความรูแลว ยังไดองคความรูที่จะเปนประโยชนในการพัฒนาชุมชนดวย ซึ่งสอดคลอง

กับ ประเวศ วะสี (2550) กลาววาการจัดการความรู เปนการจัดการใหมีการคนพบความรู ความชํานาญที่แฝง

เรนในตัวคน หาทางนําออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ ภรณี ตางวิวัฒน (2553) กลาววาการจัดการความรูชวย

ใหบรรลุเปาหมายของงาน การพัฒนาคน การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู และความเปนชุมชน เปนหมูคณะ 

ความเอ้ืออาทรระหวางกันในการทํางาน นอกจากน้ียังสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนนการบูร

ณาการทักษะตางๆ เขาไปในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในการทํางาน

และการดํารงชีวิตได อันเปนการผสมผสานเน้ือหาความรู ทักษะเฉพาะตางๆ ความชํานาญ และการรู

สารสนเทศ (The Partnership for 21st Century Skills, 2015)  

 

สรุป 

 ผลการดําเนินโครงการ คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ที่บูรณาการการเรียนรูการสอนกับโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนการ

นําความรูภาคทฤษฎีไปฝกปฏิบัติจริง ซึ่งเปนการจัดการความรูฝงลึกในบุคคล (Tacit Knowledge) และยัง

สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ชวยสงเสริมทักษะตางๆ แกนักศึกษา ไดแก การวางแผนการ



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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            1) แกโรคกระเพาะ ไดแก ใบสมกบ ตะไครตน ไมยราบ นํามาตมแลวด่ืม 

            2) แกไข ไดแก ตนตูมกาแดง โดยนํามาฝนและผสมในนํ้าด่ืมรับประทาน 

            3) แกโรคกลาก เกลื้อน ไดแก วานไพลดํา โดยใชทําเปนนํ้ามันทาตัว 

                     4) แกโรคปวดหลังปวดเอว ไดแก ตนชางนาว โดยนํามาตมรับประทาน 

            5) แกโรคน่ิว ไดแก เครือหําวัว โดยนํามาตมรับประทาน 

            6) แกเมลงกัดตอย ไดแก ตะโกและกระไดเตา โดยใชสมุนไพรทั้งสองชนิด ฝนรวมกัน แลว

นํามาทาบริเวณที่แมลงกัดตอย 

             7) แกโรคเกา ไดแก รากพังคี (หากนํารากพังคี 2-3 ราก ผสมกับเหลาขาว 1 ขวด หมักไว 2 

วัน จากน้ันนํามาด่ืม) และยังแกโรคกระเพาะ ทองอืดไดดวย หากใครด่ืมไมได สามารถนํามาทาบริเวณทองได 

    8) แกผื่นคัน ไดแก วานไฟ วิธีใชนํามาบดหรือขย้ีทาบริเวณผื่นคัน 

      9) แกชํ้าใน ไดแก ใบหนาด ใบเปลา และวานไฟ วิธีใช หากเกิดอุบัติเหตุรถลมใหนําใบ

หนาด ใบเปลา และวานไฟ มาลนไฟแลวประคบรอยชํ้า อาการเจ็บปวดจะทุเลาลง 

      10) แกพิษแมงมุม ไดแก วานแมงมุม วิธีใชนําใบวานมาบดหรือขยี้ผสมกับนํ้ามะนาวทา

บริเวณที่โดนแมงมุมกัด 

      11) แกโรคเบาหวาน ไดแก ใบหยิกบัวถอง วิธีใชนํามาตมรับประทาน สามารถด่ืมทุกวันได

ชวยบํารุงรางกาย รสชาติขม 

      12) บํารุงรางกาย ไดแก รากเกงปน เหมาะสําหรับผูสูงอายุ 

      13) แกอาการนอนไมหลับ ไดแก หญาหนามแพรง ตนตูมกา ตนตูมบาน และตนตูมตัง 

สรรพคุณคลายกับยานอนหลับ ทําใหงวงนอน 

      14) บํารุงกําลังทางเพศ ไดแก ใบบัวถอง และตนเกงปน วิธีใช นําใบบัวถองและตนเกงปน

ผสมกัน สรรพคุณจะชวยใหกระปรี้กระเปา เพ่ิมกําลังทางเพศ 

      15) กระชับมดลูกหลังคลอด ไดแก ไมเกลือกา ไมแดง ไมกระเบา ไมหมากกระทัน (พุทรา) 

รากเครือแดง (กาวแดง) กาวเครือแดง (เสี่ยวแดง) ลูกคนแรกทาน 15 วัน ลูกคนที่สองทาน 14 วัน และ ลูกคน

ที่สามทาน 13 วัน 

        3.2 ดานพรรณไมในพิธีกรรม โดยมีความเช่ือเกี่ยวกับพรรณไม ดังน้ี 

    1) วานดักแด ปจจุบันหายาก เช่ือทําใหคงกระพัน 

            2) วานตอด ปจจุบันหายาก มักพบบริเวณหุบเขา เช่ือวากันขโมยเขาบาน  

            3) เครือเขาหอม นิยมนํารากมาแขวนไวในรถ เช่ือวาจะทําใหคนรักคนหลง 

             4) เครือเขาหลง ทํามหานิยม คาขายร่ํารวย 

            5) มะนาว และใบมะขาม เช่ือวาเอาชนะภูตผไีด 

    6) ตนคูน เช่ือวาทําใหอยูเย็นเปนสุข ไมเจ็บไมไข 

      7) ออย ใชในพิธีแตงงาน เช่ือวาจะทําใหความรักหวานฉ่ํา 

      8) ดอกรัก ใชประกอบในพิธีแตงงาน เช่ือวาทําใหความรักยืนยาว มั่นคง 

      9) ดอกกระดังงา ใชไหวศาลปูตา 

      10) มะพราว เช่ือวานํ้ามะพราวเปนนํ้าบริสุทธ์ิ ใชลางหนาศพเพ่ือใหบริสุทธ์ิผุดผอง  

      11) ใบมะยม เช่ือวาทําใหคนนิยมชมชอบ 

   12) ใบบัว ใชรองผมผูที่จะบวชหรือนาค นําไปลอยนํ้า เช่ือวาจะอยูเย็นเปนสุข 

       3.3 ดานสภาพการอนุรักษปาชุมชน ชาวบานดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการอนุรักษปาไมให

คงอยูสืบไป ไดแก การสรางกฎระเบียบปาชุมชน โดยผูฝาฝนจะถูกปรับ คือ ถาเปนคนนอกหมูบาน ปรับ 

5,000 บาท คนในหมูบาน ปรับ 10,000 บาท นอกจากน้ี ยังมีการจัดต้ังคณะกรรมการหมูบานเพ่ือดูแลรักษา

ปา การดําเนินกิจกรรมการอนุรักษปาชุมชน ไดแก การทําแนวกันไฟ การตักเตือนดวยวาจาเมื่อพบเห็นผูที่จะ

ทําลายปาไม การปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ เชน วันแมแหงชาติ และการสอนลูกหลานใหรูจักปลูกตนไมและ

เห็นคุณคาของปา ดังคํากลาวของ พอประสาท จันทะวงค “ลูกหลานเอยใหปลูกปาปลูกตนไมกันนะ ปลูกวัน

ละตน แตปลูกทุกวัน มันก็จะเยอะขึ้นทุกวันทุกป ปาก็จะเต็มไปดวยตนไมใหญและสมุนไพร” 

ดังน้ัน จึงเห็นไดวาโครงการ “การจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษปาชุมชน: ผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน”เปน

ประโยชนตอนักศึกษาในการนําความรูภาคทฤษฎีไปฝกปฏิบัติจริง ชวยสงเสริมใหนักศึกษาเปนนักเรียนรู คือ 

สามารถใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือหรือทักษะในการเรียนรู การสื่อสาร การรวมมือ การคิดอยางมี

วิจารณญาณ การแกปญหา และสามารถแสวงหาหรือสรางองคความรูใหมขึ้นได นอกจากทักษะตางๆ ที่เกิด

จากกระบวนการจัดการความรูแลว ยังไดองคความรูที่จะเปนประโยชนในการพัฒนาชุมชนดวย ซึ่งสอดคลอง

กับ ประเวศ วะสี (2550) กลาววาการจัดการความรู เปนการจัดการใหมีการคนพบความรู ความชํานาญที่แฝง

เรนในตัวคน หาทางนําออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ ภรณี ตางวิวัฒน (2553) กลาววาการจัดการความรูชวย

ใหบรรลุเปาหมายของงาน การพัฒนาคน การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู และความเปนชุมชน เปนหมูคณะ 

ความเอ้ืออาทรระหวางกันในการทํางาน นอกจากน้ียังสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนนการบูร

ณาการทักษะตางๆ เขาไปในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในการทํางาน

และการดํารงชีวิตได อันเปนการผสมผสานเน้ือหาความรู ทักษะเฉพาะตางๆ ความชํานาญ และการรู

สารสนเทศ (The Partnership for 21st Century Skills, 2015)  

 

สรุป 

 ผลการดําเนินโครงการ คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ที่บูรณาการการเรียนรูการสอนกับโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนการ

นําความรูภาคทฤษฎีไปฝกปฏิบัติจริง ซึ่งเปนการจัดการความรูฝงลึกในบุคคล (Tacit Knowledge) และยัง

สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ชวยสงเสริมทักษะตางๆ แกนักศึกษา ไดแก การวางแผนการ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ดําเนินงาน การสื่อสาร การรวมมือ การแกปญหา ความรับผิดชอบ ภาวะผูนํา ปฏิสัมพันธทางสังคม ความ
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม RMUTL Kids’ Summer Camp 
Development of  RMUTL Kids’ Summer Camp courses 

นาย วิษณุลักษณ์ ค ายอง 1 นาย สิงหล วิชายะ 2 
1* นักจัดการงานวิจัย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2  นักวิชาการช่างศิลป์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

*Corresponding Author Email : witsanuluck@hotmail.com  โทร  053266518 
..........................................................................................................................................................  
บทสรุป  
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม RMUTL Kids’ Summer Camp โดยผ่านกระบวนการทบทวนหลัง
ปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR) และการประเมินผลการใช้หลักสูตร พบว่าผล
การวิเคราะห์คะแนนความเหมาะสมของหลักสูตร เท่ากับ 4.12 จากการประเมินโดยภาพรวมมีความเหมาะสม
มาก ผลการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมในปีต่อไป โดยยึด
หลักการ พัฒนาหลักสูตรใน มิติด้านการคิด และมิติด้านจิตใจ และสามารถเพ่ิมเติมองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผสานกับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของคลังความรู้ชุมชน โมบายยูนิต 
ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก ศูนย์เรียนรู้โรงงานน  าดื่มต้นแบบ และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการ ของผู้เข้ารับการอบรม และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆที่มีในสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน เพื่อถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจ 
 
Summary  
 The development of training courses RMUTL Kids' Summer Camp through the review 
process or after the lessons (After action review: AAR) and evaluation of the curriculum. The 
analysis found that the suitability of the course was 4.12 overall assessment is very 
appropriate. The results of activities such as the development of training courses in the 
following year. Principles In curriculum development Thinking dimension And psychological 
dimension And more technical knowledge. Institute of Technology Community Combined with 
the related activities of the Knowledge Community Learning Center Mobile Unit and ceramic 
technology. Learning Centre drinking water plant prototype. And able to respond to demand. 
The trainee And to integrate the knowledge and technology transfer institutions in the 
community. To convey to interested parties 
 
ค าส าคัญ  ถอดบทเรียน, หลักสูตรฝึกอบรม,    
  After Lessons,Training course 

บทน า  
 ในประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความส าคัญกับ ศิลปะ โดยงานศิลปะของเด็กจะเป็นการฝึก ระบบประสาท 
ความคิด ฝึกความตั งใจและ สมาธิ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ท าให้เด็กมีพัฒนาการ ในด้านต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว 
 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินโครงการ การ
อบรม RMUTL Kids’ Summer Camp  อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดที่มุ่งเน้นให้เด็กได้มี
โอกาสแสดงออกทางศิลปะอย่างอิสระ ฝึกการใช้ทักษะในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กได้ท างานศิลปะ ช่วยให้เด็ก
กล้าแสดงออก มีสมาธิ มีความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และปลูกฝัง
ศิลปะนิสัยที่ดี รวมทั งการมีมนุษย์สัมพันธที่ดี อย่างไรก็ตาม แนวทางการด าเนินการอบรมท่ีได้ด าเนินการที่ผ่าน
มายังไม่ตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้เข้ารับการอบรม อีกทั งยังไม่มีการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆที่มีใน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและการด าเนินการจัดท าหลักสูตรการอบรมอย่างเป็นระบบ การวิจัยครั งนี 
จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม RMUTL Kids’ Summer Camp และศึกษาผลการใช้หลักสูตร
ในด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับศิลปะ ความสามารถด้านศิลปะ และความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม และ
ผู้ปกครองที่มีต่อหลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมต่อไป 
 
วิธีการด าเนินงาน  
 กลุ่มผู้วิจัยก าหนดประเด็นในการพัฒนาหลักสูตร จากการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ใน
การพัฒนาหลักสูตรผู้วิจัยได้แบ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรออกเป็น 2 ขั น ได้แก่ ขั นที่ 1 การสร้างหลักสูตร 
และทดลองใช้หลักสูตรในกลุ่มเป้าหมาย  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื นฐาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม  และข้อมูลความคิดเห็นในการอบรม RMUTL Kids’ Summer Camp ครั งก่อนหน้ามาเป็น
กรอบในการพัฒนาหลักสูตร และขั นท่ี 2 การวิเคราะห์ผลและพัฒนาหลักสูตรจากผลที่ได้จากการทดลองใช้
หลักสูตรในกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการอบรมในการทดลองใช้หลักสูตรครั งนี   คือกลุ่มผู้ที่สนใจ การฝึกอบรม 
RMUTL Kids’ Summer Camp ปี 2557 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การทบทวนหลัง
ปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR) เป็นการคุยกันถึงกิจกรรมที่ช่วยให้แต่ละคน
เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ นว่าเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่  เรื่องที่เป็นสิ่งดี  เรื่องที่ควร
ปรับปรุง  และบทเรียนที่ได้จากการด าเนินการจัดกิจกรรม RMUTL Kids’ Summer Camp โดยด าเนินการใน 
รูปแบบไม่เป็นทางการ โดยการประชุมคณะท างานหลังเสร็จกิจกรรมในโครงการ การตอบแบบสอบถาม และ
บันทึกเก็บไว้เพ่ือการปรับปรุงบทเรียน   

 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน  

ส ารวจข้อมลูพื้นฐาน 
-สภาพปัญหา ความจ าเป็นของการอบรม 

-นโยบาย/แผนงานองค์กร 
-กลุ่มเป้าหมาย 
-องค์ความรู้ 

การก าหนดหลักสูตร 
-ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื นฐาน 

-ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
-ก าหนดเนื อหา รายละเอยีดเนื อหา 
-ก าหนดเกณฑ์ หริอวธิีประเมินผล 

การทดลองน าหลักสูตรไปใช ้
-จัดท า ค้นควา้ เอกสารประกอบหลักสตูร 

-คัดเลือกและเตรียมวิทยากร 
-ด าเนินการสอนตามหลักสูตร 

ประเมินพัฒนาหลักสูตร 
-ประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตร 

-การทบทวนหลังปฏิบัต ิ(After action review : AAR) 
 -ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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 การบริการวิชาการ  CoP 3

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม RMUTL Kids’ Summer Camp 
Development of  RMUTL Kids’ Summer Camp courses 

นาย วิษณุลักษณ์ ค ายอง 1 นาย สิงหล วิชายะ 2 
1* นักจัดการงานวิจัย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2  นักวิชาการช่างศิลป์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

*Corresponding Author Email : witsanuluck@hotmail.com  โทร  053266518 
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บทสรุป  
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม RMUTL Kids’ Summer Camp โดยผ่านกระบวนการทบทวนหลัง
ปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR) และการประเมินผลการใช้หลักสูตร พบว่าผล
การวิเคราะห์คะแนนความเหมาะสมของหลักสูตร เท่ากับ 4.12 จากการประเมินโดยภาพรวมมีความเหมาะสม
มาก ผลการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมในปีต่อไป โดยยึด
หลักการ พัฒนาหลักสูตรใน มิติด้านการคิด และมิติด้านจิตใจ และสามารถเพ่ิมเติมองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผสานกับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของคลังความรู้ชุมชน โมบายยูนิต 
ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก ศูนย์เรียนรู้โรงงานน  าดื่มต้นแบบ และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการ ของผู้เข้ารับการอบรม และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆที่มีในสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน เพื่อถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจ 
 
Summary  
 The development of training courses RMUTL Kids' Summer Camp through the review 
process or after the lessons (After action review: AAR) and evaluation of the curriculum. The 
analysis found that the suitability of the course was 4.12 overall assessment is very 
appropriate. The results of activities such as the development of training courses in the 
following year. Principles In curriculum development Thinking dimension And psychological 
dimension And more technical knowledge. Institute of Technology Community Combined with 
the related activities of the Knowledge Community Learning Center Mobile Unit and ceramic 
technology. Learning Centre drinking water plant prototype. And able to respond to demand. 
The trainee And to integrate the knowledge and technology transfer institutions in the 
community. To convey to interested parties 
 
ค าส าคัญ  ถอดบทเรียน, หลักสูตรฝึกอบรม,    
  After Lessons,Training course 

บทน า  
 ในประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความส าคัญกับ ศิลปะ โดยงานศิลปะของเด็กจะเป็นการฝึก ระบบประสาท 
ความคิด ฝึกความตั งใจและ สมาธิ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ท าให้เด็กมีพัฒนาการ ในด้านต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว 
 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินโครงการ การ
อบรม RMUTL Kids’ Summer Camp  อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดที่มุ่งเน้นให้เด็กได้มี
โอกาสแสดงออกทางศิลปะอย่างอิสระ ฝึกการใช้ทักษะในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กได้ท างานศิลปะ ช่วยให้เด็ก
กล้าแสดงออก มีสมาธิ มีความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และปลูกฝัง
ศิลปะนิสัยที่ดี รวมทั งการมีมนุษย์สัมพันธที่ดี อย่างไรก็ตาม แนวทางการด าเนินการอบรมท่ีได้ด าเนินการที่ผ่าน
มายังไม่ตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้เข้ารับการอบรม อีกทั งยังไม่มีการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆที่มีใน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและการด าเนินการจัดท าหลักสูตรการอบรมอย่างเป็นระบบ การวิจัยครั งนี 
จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม RMUTL Kids’ Summer Camp และศึกษาผลการใช้หลักสูตร
ในด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับศิลปะ ความสามารถด้านศิลปะ และความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม และ
ผู้ปกครองที่มีต่อหลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมต่อไป 
 
วิธีการด าเนินงาน  
 กลุ่มผู้วิจัยก าหนดประเด็นในการพัฒนาหลักสูตร จากการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ใน
การพัฒนาหลักสูตรผู้วิจัยได้แบ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรออกเป็น 2 ขั น ได้แก่ ขั นที่ 1 การสร้างหลักสูตร 
และทดลองใช้หลักสูตรในกลุ่มเป้าหมาย  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื นฐาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม  และข้อมูลความคิดเห็นในการอบรม RMUTL Kids’ Summer Camp ครั งก่อนหน้ามาเป็น
กรอบในการพัฒนาหลักสูตร และขั นท่ี 2 การวิเคราะห์ผลและพัฒนาหลักสูตรจากผลที่ได้จากการทดลองใช้
หลักสูตรในกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการอบรมในการทดลองใช้หลักสูตรครั งนี   คือกลุ่มผู้ที่สนใจ การฝึกอบรม 
RMUTL Kids’ Summer Camp ปี 2557 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การทบทวนหลัง
ปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR) เป็นการคุยกันถึงกิจกรรมที่ช่วยให้แต่ละคน
เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ นว่าเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่  เรื่องที่เป็นสิ่งดี  เรื่องที่ควร
ปรับปรุง  และบทเรียนที่ได้จากการด าเนินการจัดกิจกรรม RMUTL Kids’ Summer Camp โดยด าเนินการใน 
รูปแบบไม่เป็นทางการ โดยการประชุมคณะท างานหลังเสร็จกิจกรรมในโครงการ การตอบแบบสอบถาม และ
บันทึกเก็บไว้เพ่ือการปรับปรุงบทเรียน   

 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน  

ส ารวจข้อมลูพื้นฐาน 
-สภาพปัญหา ความจ าเป็นของการอบรม 

-นโยบาย/แผนงานองค์กร 
-กลุ่มเป้าหมาย 
-องค์ความรู้ 

การก าหนดหลักสูตร 
-ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื นฐาน 

-ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
-ก าหนดเนื อหา รายละเอยีดเนื อหา 
-ก าหนดเกณฑ์ หริอวธิีประเมินผล 

การทดลองน าหลักสูตรไปใช ้
-จัดท า ค้นควา้ เอกสารประกอบหลักสตูร 

-คัดเลือกและเตรียมวิทยากร 
-ด าเนินการสอนตามหลักสูตร 

ประเมินพัฒนาหลักสูตร 
-ประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตร 

-การทบทวนหลังปฏิบัต ิ(After action review : AAR) 
 -ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 3 การบริการวิชาการ 

 จากการด าเนินการก าหนดหลักสูตรการอบรม  RMUTL Kids’ Summer Camp ปี 2557 และจาก
การประเมินผลการด าเนินการผ่านกระบวนการการทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียนของ
คณะท างาน (After action review : AAR) (อรวรรณ, 2555) ที่ได้จากการด าเนินการจัดกิจกรรม พบว่า 
โครงสร้างของหลักสูตรการอบรมเดิม มีความเหมาะสม โดยด าเนินการปรับกิจกรรมย่อยในการอบรม RMUTL 
Kids’ Summer Camp 2558 เพ่ือให้มีการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ น 
 1.การส ารวจข้อมูลพื นฐาน  
 ด าเนินการศึกษา เป้าหมายการอบรม นโยบาย/แผนงานองค์กร องค์ความรู้ และกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบส าคัญของ หลักสูตรการอบรม RMUTL Kids’ Summer Camp ต้องการใน
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กช่วงอายุระหว่าง 6-10 ปี จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า มีเป้าหมายในการ
พัฒนาหลักสูตรใน 2 มิติ คือ  
 มิติด้านการคิด ประกอบด้วยความเขา้ใจในศิลปะ การคิดคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ  
 มิติด้านจิตใจและบุคลิกภาพ ประกอบด้วยทักษะด้านการมองเห็น การสังเกต ความจ า และสมาธิ การ
เคลื่อนไหว และออกก าลัง 
 
  2.การก าหนดหลักสูตร 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื นฐาน และก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะท างานได้ก าหนด 
เนื อหาการอบรม รายละเอียดเนื อหา  
 หลักสูตร 1 : ศิลปะเด็ก   
 หลักสูตร 2 : การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ   
 หลักสูตร 3 : การฝึกทักษะในการเรียนรู้นอกสถานที่ 
 หลักสูตร 4 : การฝึกทักษะทางด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
 
  3. การทดลองน าหลักสูตรไปใช้และพัฒนาหลักสูตร 
 ด าเนินการ RMUTL Kids’ Summer Camp ปี 2557-2558 และจากการประเมินผลการด าเนินการ 
หลักสูตรผ่านกระบวนการการทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียนของคณะท างาน (After action 
review : AAR) ปี 2557 ตามเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรปี 2558 ในมิติด้านการคิด และมิติด้านจิตใจและ
บุคลิกภาพ   
 ด าเนินการประเมินหลักสูตรโดยสร้างแบบประเมินเพ่ือใช้ประเมินความเหมาะสม (รุจีร์, 2545)ซึ่ง
ประเมินจากคณะท างานจ านวน 5 ราย ประกอบด้วย 
  1.นาย วิษณุลักษณ์ ค ายอง  นักจัดการงานวิจัย 
  2.นายสิงหล วิชายะ  นักวิชาการเครื่องปั้นดินเผา 
  3.นางปริศนา อดิศัยพัฒนกุล นักวิชาการช่างเขียน 
  4.นางสาวสรรค์ศิริกุล พะยอมแย้ม นักจัดการงานวิจัย 
  5.นางสาวรัตนา  ไชยคต  นักจัดการงานวิจัย 
  
 

 
แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร RMUTL Kids’ Summer Camp 
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 การบริการวิชาการ  CoP 3

 จากการด าเนินการก าหนดหลักสูตรการอบรม  RMUTL Kids’ Summer Camp ปี 2557 และจาก
การประเมินผลการด าเนินการผ่านกระบวนการการทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียนของ
คณะท างาน (After action review : AAR) (อรวรรณ, 2555) ที่ได้จากการด าเนินการจัดกิจกรรม พบว่า 
โครงสร้างของหลักสูตรการอบรมเดิม มีความเหมาะสม โดยด าเนินการปรับกิจกรรมย่อยในการอบรม RMUTL 
Kids’ Summer Camp 2558 เพ่ือให้มีการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ น 
 1.การส ารวจข้อมูลพื นฐาน  
 ด าเนินการศึกษา เป้าหมายการอบรม นโยบาย/แผนงานองค์กร องค์ความรู้ และกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบส าคัญของ หลักสูตรการอบรม RMUTL Kids’ Summer Camp ต้องการใน
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กช่วงอายุระหว่าง 6-10 ปี จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า มีเป้าหมายในการ
พัฒนาหลักสูตรใน 2 มิติ คือ  
 มิติด้านการคิด ประกอบด้วยความเขา้ใจในศิลปะ การคิดคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ  
 มิติด้านจิตใจและบุคลิกภาพ ประกอบด้วยทักษะด้านการมองเห็น การสังเกต ความจ า และสมาธิ การ
เคลื่อนไหว และออกก าลัง 
 
  2.การก าหนดหลักสูตร 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื นฐาน และก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะท างานได้ก าหนด 
เนื อหาการอบรม รายละเอียดเนื อหา  
 หลักสูตร 1 : ศิลปะเด็ก   
 หลักสูตร 2 : การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ   
 หลักสูตร 3 : การฝึกทักษะในการเรียนรู้นอกสถานที่ 
 หลักสูตร 4 : การฝึกทักษะทางด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
 
  3. การทดลองน าหลักสูตรไปใช้และพัฒนาหลักสูตร 
 ด าเนินการ RMUTL Kids’ Summer Camp ปี 2557-2558 และจากการประเมินผลการด าเนินการ 
หลักสูตรผ่านกระบวนการการทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียนของคณะท างาน (After action 
review : AAR) ปี 2557 ตามเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรปี 2558 ในมิติด้านการคิด และมิติด้านจิตใจและ
บุคลิกภาพ   
 ด าเนินการประเมินหลักสูตรโดยสร้างแบบประเมินเพ่ือใช้ประเมินความเหมาะสม (รุจีร์, 2545)ซึ่ง
ประเมินจากคณะท างานจ านวน 5 ราย ประกอบด้วย 
  1.นาย วิษณุลักษณ์ ค ายอง  นักจัดการงานวิจัย 
  2.นายสิงหล วิชายะ  นักวิชาการเครื่องปั้นดินเผา 
  3.นางปริศนา อดิศัยพัฒนกุล นักวิชาการช่างเขียน 
  4.นางสาวสรรค์ศิริกุล พะยอมแย้ม นักจัดการงานวิจัย 
  5.นางสาวรัตนา  ไชยคต  นักจัดการงานวิจัย 
  
 

 
แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร RMUTL Kids’ Summer Camp 

 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 3 การบริการวิชาการ 

 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ความเหมาะสมของหลักสูตร RMUTL Kids’ Summer Camp อยู่ในระดับ มาก  
ขึ นไปโดยจากการประเมินความเหมาะสมของร่างหลักสูตรสามารถหาได้จากสามารถแปลค่าเฉลี่ยได้ดังนี  
 
 ความกว้างของอันตรภาพชั น = ข้อมลูที่มีค่าสูงสุด-ข้อมลูที่มีค่าต่ าสุด = 5-1 = 0.8 
                จ านวนชั น     5 
 
ตารางประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร   

 
   
  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 แปลความหมายว่า  เหมาะสมมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 แปลความหมายว่า  เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 แปลความหมายว่า  เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 แปลความหมายว่า  เหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 แปลความหมายว่า  เหมาะสมมากที่สุด 
 
 ผลการวิเคราะห์คะแนนความเหมาะสม จากการกรอกแบบสอบถาม ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ  
4.12 คะแนน ค่า SD เท่ากับ 1.1 จากการประเมินโดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก สามารถน าไปใช้
ด าเนินการหลักสูตร RMUTL Kids’ Summer Camp 2558 ได้โดยการด าเนินการปรับปรุงร่างหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะคณะท างานเพ่ิมเติม มีสาระส าคัญดังตารางสรุปโครงร่างหลักสูตร RMUTL Kids’ Summer 
Camp 2557-2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายที่ หวัข้อที ่1 หวัข้อที ่2 หวัข้อที ่3 หวัข้อที ่4 หวัข้อที ่5 คะแนนรวม
1 4 5 4 4 5 20
2 4 5 5 4 5 22
3 4 4 4 4 4 21
4 4 4 4 4 4 19
5 4 4 4 3 3 21

คะแนนรวม 20 22 21 19 21 103
คะแนนเฉล่ีย 4 4.4 4.2 3.8 4.2 20.6

SD 0.0 0.5 0.4 0.4 0.8 1.1

ตารางสรุปโครงร่างหลักสูตร RMUTL Kids’ Summer Camp 2557-2558 
หลักสูตร ปี 2557 หลักสูตร ปี 2558 

หลักสูตร 1 : ศิลปะเด็ก   
 การขึ นรูปด้วยดินแผ่น 

 

หลักสูตร 1 : ศิลปะเด็ก   
 ศิลปะกับการสร้างสรรค์เซรามิก 
 การขึ นรูปด้วยการอัดและปั้นตกแต่ง 

 
หลักสูตร 2 : การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ : 6ชม. 

 กิจกรรมการตอกลวดลาย 
 กิจกรรมการลงสีไล่น  าหนัก 

 

หลักสูตร 2 : การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ   
 การสร้างความเข้าใจเบื องต้นในการสร้างสรรค์

ผลงานศลิปะที่เกี่ยวข้อง 
 กิจกรรมเทคนิคการร่างลวดลาย 
 กิจกรรมการเพ้นต์กระเป๋า 

 
หลักสูตร 3 : การฝึกทักษะในการเรียนรู้นอกสถาน 

 ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมดุคลังความรู้สู่ชุมชน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน   

 

หลักสูตร 3 : การฝึกทักษะในการเรียนรู้นอกสถานที ่
 ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมดุคลังความรู้สู่ชุมชนสถาบัน

ถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน   
 ศึกษาดูงานโมบายยูนิต ศูนยเ์รียนรู้และถ่ายทอด

เทคโนโลยีเซรามิก ศูนยเ์รียนรู้โรงงานน  าดื่มต้นแบบ 
 

หลักสูตร 4 : การฝึกทักษะทางด้านการจัด
องค์ประกอบศิลป ์

 เทคนิคการเพ้นต์สีอะคลีลคิ 
 เทคนิคการท าผา้มัดย้อม 
 การท าขนมลูกชุบ 

  
  
 

หลักสูตร 4 : การฝึกทักษะทางด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์  
 เรียนรูเ้รื่ององค์ประกอบของเส้นและส ี
 ฝึกมุมมองและจินตนาการ 
 ฝึกวิธีคิดและขั นตอนการประดิษฐ ์
 เทคนิคการเพ้นต์สีอะคลีลคิ 
 กิจกรรมการเพ้นตต์ุ๊กตา 
 การท าขนมบัวลอย 

 
 
อภิปรายผล  
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม RMUTL Kids’ Summer Camp โดยผ่านกระบวนการทบทวนหลัง
ปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR) และการประเมินผลการใช้หลักสูตร พบว่าผล
การวิเคราะห์คะแนนความเหมาะสมของหลักสูตร เท่ากับ 4.12 จากการประเมินโดยภาพรวมมีความเหมาะสม
มาก ผลการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมในปีต่อไป โดยยึด
หลักการ พัฒนาหลักสูตรใน มิติด้านการคิด และมิติด้านจิตใจ และสามารถเพ่ิมเติมองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผสานกับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของคลังความรู้ชุมชน โมบายยูนิต 
ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก ศูนย์เรียนรู้โรงงานน  าดื่มต้นแบบ และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการ ของผู้เข้ารับการอบรม และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆที่มีในสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน เพ่ือถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจ  
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 การบริการวิชาการ  CoP 3

 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ความเหมาะสมของหลักสูตร RMUTL Kids’ Summer Camp อยู่ในระดับ มาก  
ขึ นไปโดยจากการประเมินความเหมาะสมของร่างหลักสูตรสามารถหาได้จากสามารถแปลค่าเฉลี่ยได้ดังนี  
 
 ความกว้างของอันตรภาพชั น = ข้อมลูที่มีค่าสูงสุด-ข้อมลูที่มีค่าต่ าสุด = 5-1 = 0.8 
                จ านวนชั น     5 
 
ตารางประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร   

 
   
  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 แปลความหมายว่า  เหมาะสมมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 แปลความหมายว่า  เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 แปลความหมายว่า  เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 แปลความหมายว่า  เหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 แปลความหมายว่า  เหมาะสมมากที่สุด 
 
 ผลการวิเคราะห์คะแนนความเหมาะสม จากการกรอกแบบสอบถาม ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ  
4.12 คะแนน ค่า SD เท่ากับ 1.1 จากการประเมินโดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก สามารถน าไปใช้
ด าเนินการหลักสูตร RMUTL Kids’ Summer Camp 2558 ได้โดยการด าเนินการปรับปรุงร่างหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะคณะท างานเพ่ิมเติม มีสาระส าคัญดังตารางสรุปโครงร่างหลักสูตร RMUTL Kids’ Summer 
Camp 2557-2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายที่ หวัข้อที ่1 หวัข้อที ่2 หวัข้อที ่3 หวัข้อที ่4 หวัข้อที ่5 คะแนนรวม
1 4 5 4 4 5 20
2 4 5 5 4 5 22
3 4 4 4 4 4 21
4 4 4 4 4 4 19
5 4 4 4 3 3 21

คะแนนรวม 20 22 21 19 21 103
คะแนนเฉล่ีย 4 4.4 4.2 3.8 4.2 20.6

SD 0.0 0.5 0.4 0.4 0.8 1.1

ตารางสรุปโครงร่างหลักสูตร RMUTL Kids’ Summer Camp 2557-2558 
หลักสูตร ปี 2557 หลักสูตร ปี 2558 

หลักสูตร 1 : ศิลปะเด็ก   
 การขึ นรูปด้วยดินแผ่น 

 

หลักสูตร 1 : ศิลปะเด็ก   
 ศิลปะกับการสร้างสรรค์เซรามิก 
 การขึ นรูปด้วยการอัดและปั้นตกแต่ง 

 
หลักสูตร 2 : การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ : 6ชม. 

 กิจกรรมการตอกลวดลาย 
 กิจกรรมการลงสีไล่น  าหนัก 

 

หลักสูตร 2 : การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ   
 การสร้างความเข้าใจเบื องต้นในการสร้างสรรค์

ผลงานศลิปะที่เกี่ยวข้อง 
 กิจกรรมเทคนิคการร่างลวดลาย 
 กิจกรรมการเพ้นต์กระเป๋า 

 
หลักสูตร 3 : การฝึกทักษะในการเรียนรู้นอกสถาน 

 ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมดุคลังความรู้สู่ชุมชน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน   

 

หลักสูตร 3 : การฝึกทักษะในการเรียนรู้นอกสถานที ่
 ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมดุคลังความรู้สู่ชุมชนสถาบัน

ถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน   
 ศึกษาดูงานโมบายยูนิต ศูนยเ์รียนรู้และถ่ายทอด

เทคโนโลยีเซรามิก ศูนยเ์รียนรู้โรงงานน  าดื่มต้นแบบ 
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Summary  

Development of the letters inscribed on ceramic products How to make literal 

inscription on ceramics Through the experimental techniques, the three techniques is to 

write letters by carving letters straight from raw clay (Green ware), chipping letters back side 

of the mold applications , bringing the text of the assembly of the prototype , Plaster . To 

find the techniques , how to make and the duration of the trial. As an alternative to the 

pottery and other interested authorities . Techniques by the letters inscribed on ceramic 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
371

 การบริการวิชาการ  CoP 3

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Project of 
Hands-on Research and Development) ประเภททุน R2S ในการสนับสนุนโครงการและงบประมาณ
ด าเนินงานวิจัย และขอขอบคุณ อาจารย์กิติชัย ระมิงค์วงศ์ และ ธานี อดิศัยพัฒนกุล ที่ปรึกษาโครงการ ที่ให้
ค าแนะน าการด าเนินงานวิจัยและจัดท าบทความ   
 
บรรณานุกรม  
 
รุจีร์ ภู่สาระ.2545.การพัฒนาหลักสูตร ตามแนวปฎิรูปการศึกษา . กรุงเทพฯ.บุก  
อรวรรณ น้อยวรรณ.2555.เครื่องมือที่ใช้จัดการองค์ความรู้.จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์.
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
พิเชฐ บัญญัติ. 2555. “KM Tools : เครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้”. ค้นคืนจาก
 http://gotoknow.org/blog/practicallykm/119306  
บุญดี  บุญญากิจ  และคณะ. 2549. การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร:  สถาบันเพิ่ม
 ผลผลติแห่งชาต,ิ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน). 
สมพร หลิมเจริญ. 2552 .การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน 
 ช่วงชั นที่ 2 .ดุษฎีบัณฑิตสาขาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

เทคนิคการทําตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑเซรามิก 

How to make literal inscription on ceramics. 

 

สิงหล  วิชายะ1 

ปริษา  อดิศัยพัฒนะกุล2 
1นักวิชาการเครื่องปนดินเผา สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

อีเมล : singhon_don@windowslive.com 
2นักวิชาการเครื่องปนดินเผา สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

อีเมล : Aew_1811@outlook.co.th 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

การพัฒนาเทคนิคการทําตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑ เซรามิก  How to make literal 

inscription on ceramics.  โดยผานกระบวนการทดลองเทคนิคทั้ง 3 เทคนิคคือการจารึกตัวหนังสือดวยการ

แกะตัวหนังสือหนาตรงจากดินดิบ (Green ware),การแกะตัวหนังสือกลับดานจากแมพิมพใชงาน,การนํา

ตัวหนังสือทีละตัวมาประกอบกันจากตนแบบปูนปาสเตอร เพ่ือหาเทคนิค,วิธีการทําและเทียบระยะเวลาในการ

ทดลอง เปนทางเลือกใหกับกลุมเครื่องปนดินเผาและเจาหนาที่ผูสนใจ  โดยการทดลองหาเทคนิคการทํา

ตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑเซรามิกน้ันไดเลือกเทคนิคตางๆที่จะนํามาทดสอบกับผลิตภัณฑของที่ระลึก

ภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกดวยและใชในการสรุป และการประเมินผล  

 

คําสําคัญ  ตัวหนังสือแบบนูนบนผลิตภัณฑเซรามิก 

 

Summary  

Development of the letters inscribed on ceramic products How to make literal 

inscription on ceramics Through the experimental techniques, the three techniques is to 

write letters by carving letters straight from raw clay (Green ware), chipping letters back side 

of the mold applications , bringing the text of the assembly of the prototype , Plaster . To 

find the techniques , how to make and the duration of the trial. As an alternative to the 

pottery and other interested authorities . Techniques by the letters inscribed on ceramic 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

372

CoP 3 การบริการวิชาการ 

products , selected techniques that will be tested with souvenirs in the learning center and 

technology transfer , and ceramics with the conclusion . And evaluation 

 

Keyword  Letters embossed on ceramic products 

 

บทนํา 

ศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกมีหนาที่ถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกทั้งภาคอุตสาหกรรม

และหัตถอุตสาหกรรม,กลุมโรงงาน,กลุมเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน โดยใหคําปรึกษาใหความอนุเคราะหคุรภัณฑ

วางแผนในการทํางานรวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับประชาชนเยาวชนและผูที่สนใจในวิชาชีพในสาย

งานเซรามิกตลอดมา  

นอกจากน้ีศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกยังมีหนาที่ออกแบบและจัดทําของที่ระลึกใหกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามาตลอด ซึ่งในการทําตนแบบของที่ระลึกแตละช้ินสวนใหญจะมี

ตัวหนังสือจารึกไวเสมอ อาทิเชน “ที่ระลึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา” ติดอยูบนผลิตภัณฑของ

ที่ระลึกแทบทุกช้ิน ซึ่งในกระบวนการทําตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑน้ันมีขั้นตอนพอสมควร ตองศึกษารูปทรง

ของที่ระลึกในแตละช้ินเพ่ือหาความเหมาะสมในการจัดวางตัวหนังสือใหดูมีความสวยงาม บางโอกาสการจัดทํา

ของที่ระลึกใหกับ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรงดวนมากตองหาเทคนิคและวิธีการตนแบบ

ที่งาย รวดเร็วแนนอนและตองทําอยูในกรอบของกระบวนการผลิตเซรามิก 

คณะผูวิจัยไดสํารวจตามโรงงานตางๆทั้งจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําปางการจารึกตัวหนังสือสวน

ใหญเปนการเขียนตกแตงและเปนการติดรูปลอกใตเคลือบ,บนเคลือบ มีนอยมากที่จะทําเปนตัวหนังสือแบบนูน

ที่จารึกไวบนผลิตภัณฑเซรามิกซึ่งตองเปนงานที่สําคัญและตองแสดงความเปนเจาของทั้งผูใหและผูรับ กลุม

ผูวิจัยไดมีโอกาสปรึกษาและสอบถามเจาของโรงงานในจังหวัดลําปางถึงเรื่องการจารึกตัวหนังสือบนผลิตภัณฑ

เซรามิก(แบบนูน)ถึงความเปนไปไดในการทําใหงายและนาจะเปนองคความรูแบบใหมจึงไดปรึกษาอาจารยพ่ี

เลี้ยงถึงเทคนิคและวิธีการจารึกตัวหนังสือโดยมีความนาจะเปนในการทําเชนจารึกบนเน้ือดินสโตนแวร(Stone 

ware clay)คือดินเหนียวตามธรรมชาติที่สามารถเผาในอุณหภูมิที่สูง 1,250-1,280 C เปนดินที่มีความเหนียวดี  

ดินสโตนแวรจัดเปนดินเหนียว (Ball clay) ดินดําหรือดินเหนียวขาวอุตสาหกรรม หรือดินแดงทั่วไป

(Earthenware Clay)เปนดินที่ขุดพบไดงายทั่วไป มีอยูในทุกทองถิ่นมีปริมาณมากถึง 80 %ของดินทั้งหมดบน

โลก (ไพจิตร,2541)โดยการแกะตัวหนังสือหนาตรงและทําใหเปนระบบหัตถอุตสาหกรรมโดยการทําในตนแบบ

ปูนปลาสเตอรเปนการนําตัวหนังสือมาประกอบกันทีละตัวและแมพิมพใชงานที่การทําแบบพิมพสําหรับใชงาน 

(Working Mold) แบบพิมพสําหรับใชงานน้ีทําจากปูนปลาสเตอร(สุขุมาล,2548) และแมพิมพแรมเพลสโดยใช

เทคนิคการแกะตัวหนังสือกลับดาน 

ผูทําวิจัยเองอยากคนควาหาเทคนิคการจารึกตัวหนังสือแบบนูนลงบนผลิตภัณฑเซรามิกเพ่ือชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานใหเร็วขึ้นเพ่ือลดระยะเวลาในการทําตนแบบตัวหนังสือ,ไดเทคนิคเพ่ิมขึ้นเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของการทํางานที่แนนอนและสามารถเก็บเปนองคความรูใหมเพ่ือการถายทอดใหกับชุมชนตอไป 
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products , selected techniques that will be tested with souvenirs in the learning center and 

technology transfer , and ceramics with the conclusion . And evaluation 

 

Keyword  Letters embossed on ceramic products 

 

บทนํา 

ศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกมีหนาที่ถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกทั้งภาคอุตสาหกรรม

และหัตถอุตสาหกรรม,กลุมโรงงาน,กลุมเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน โดยใหคําปรึกษาใหความอนุเคราะหคุรภัณฑ

วางแผนในการทํางานรวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับประชาชนเยาวชนและผูที่สนใจในวิชาชีพในสาย

งานเซรามิกตลอดมา  

นอกจากน้ีศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกยังมีหนาที่ออกแบบและจัดทําของที่ระลึกใหกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามาตลอด ซึ่งในการทําตนแบบของที่ระลึกแตละช้ินสวนใหญจะมี

ตัวหนังสือจารึกไวเสมอ อาทิเชน “ที่ระลึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา” ติดอยูบนผลิตภัณฑของ

ที่ระลึกแทบทุกช้ิน ซึ่งในกระบวนการทําตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑน้ันมีขั้นตอนพอสมควร ตองศึกษารูปทรง

ของที่ระลึกในแตละช้ินเพ่ือหาความเหมาะสมในการจัดวางตัวหนังสือใหดูมีความสวยงาม บางโอกาสการจัดทํา

ของที่ระลึกใหกับ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรงดวนมากตองหาเทคนิคและวิธีการตนแบบ

ที่งาย รวดเร็วแนนอนและตองทําอยูในกรอบของกระบวนการผลิตเซรามิก 

คณะผูวิจัยไดสํารวจตามโรงงานตางๆทั้งจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําปางการจารึกตัวหนังสือสวน

ใหญเปนการเขียนตกแตงและเปนการติดรูปลอกใตเคลือบ,บนเคลือบ มีนอยมากที่จะทําเปนตัวหนังสือแบบนูน

ที่จารึกไวบนผลิตภัณฑเซรามิกซึ่งตองเปนงานที่สําคัญและตองแสดงความเปนเจาของทั้งผูใหและผูรับ กลุม

ผูวิจัยไดมีโอกาสปรึกษาและสอบถามเจาของโรงงานในจังหวัดลําปางถึงเรื่องการจารึกตัวหนังสือบนผลิตภัณฑ

เซรามิก(แบบนูน)ถึงความเปนไปไดในการทําใหงายและนาจะเปนองคความรูแบบใหมจึงไดปรึกษาอาจารยพ่ี

เลี้ยงถึงเทคนิคและวิธีการจารึกตัวหนังสือโดยมีความนาจะเปนในการทําเชนจารึกบนเน้ือดินสโตนแวร(Stone 

ware clay)คือดินเหนียวตามธรรมชาติที่สามารถเผาในอุณหภูมิที่สูง 1,250-1,280 C เปนดินที่มีความเหนียวดี  

ดินสโตนแวรจัดเปนดินเหนียว (Ball clay) ดินดําหรือดินเหนียวขาวอุตสาหกรรม หรือดินแดงทั่วไป

(Earthenware Clay)เปนดินที่ขุดพบไดงายทั่วไป มีอยูในทุกทองถิ่นมีปริมาณมากถึง 80 %ของดินทั้งหมดบน

โลก (ไพจิตร,2541)โดยการแกะตัวหนังสือหนาตรงและทําใหเปนระบบหัตถอุตสาหกรรมโดยการทําในตนแบบ

ปูนปลาสเตอรเปนการนําตัวหนังสือมาประกอบกันทีละตัวและแมพิมพใชงานที่การทําแบบพิมพสําหรับใชงาน 

(Working Mold) แบบพิมพสําหรับใชงานน้ีทําจากปูนปลาสเตอร(สุขุมาล,2548) และแมพิมพแรมเพลสโดยใช

เทคนิคการแกะตัวหนังสือกลับดาน 

ผูทําวิจัยเองอยากคนควาหาเทคนิคการจารึกตัวหนังสือแบบนูนลงบนผลิตภัณฑเซรามิกเพ่ือชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานใหเร็วขึ้นเพ่ือลดระยะเวลาในการทําตนแบบตัวหนังสือ,ไดเทคนิคเพ่ิมขึ้นเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของการทํางานที่แนนอนและสามารถเก็บเปนองคความรูใหมเพ่ือการถายทอดใหกับชุมชนตอไป 
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วิธีการดําเนินงาน  

กลุมผูวิจัยไดสอบถามและปรึกษาเจาหนาที่ภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกโดยใช 

สุนทรียสนทนา (Dialogue)รวมถึงอาจารยที่ปรึกษาไดรับคําแนะนําใหหาความสัมพันธในการแกะตัวหนังสือ

หนาตรงตอนที่เปนดินดิบวาควรจะ แกะชวงไหนตองวางแผนกับชางปนใหดีการรางการวางระยะตัวหนังสือ,

การกําหนดตัวหนังสือในตนแบบเพ่ือ การทําแมพิมพ การกดตัวหนังสือเพ่ือทําริ้วรอยใหเห็นชัดเพ่ืองายในการ

แกะตัวหนังสือกลับดานบนแมพิมพ ใชงานและการทําตนแบบตัวหนังสือแตละตัวใหมีความเอียงสโลปเพ่ืองาย

ในการทําพิมพในการประกอบ ตัวหนังสือในแตละตัว 

คณะผูวิจัยไดทดลอง การเรียนรูโดยการปฏิบัติ: (Action Learning) โดยการเตรียมวัตถุดิบในการ

สรางเทคนิคในการทําตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑเซรามิกโดยคัดเลือกเอากระบวนการเซรามิกที่มีความ

เปนไปไดในการทดลองคือการทดสอบการ จารึกตัวหนังสือดวยการแกะตัวหนังสือหนาตรง เลือกใชเทคนิคการ

ขึ้นรูปดวยการขึ้นแปนหมุน แกะทดสอบหลังจากชางปนตกแตงตอนเปนดินดิบ(Green ware) โดยใชดินปนที่ 

มีภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกในการทดสอบ,การทดสอบการจารึกตัวหนังสือดวยการ

แกะตัวหนังสือกลับดาน เลือกใชเทคนิคการขึ้นรูปโดยการขึ้นรูปดวยการหลอกลวงและการขึ้นรูปดวยการอัด

แรมเพรส โดยการแกะตัวหนังสือกลับดานจากแมพิมพใชงาน แกะทําตัวหนังสือหลังจากที่ทําพิมพเสร็จแลว 

และการทดสอบการจารึกตัวหนังสือดวยการนําตัวหนังสือทีละตัวมาประกอบกัน เลือกใชเทคนิคการทํา

ตนแบบซึ่งทําตัวหนังสือตอนที่ตนแบบเสร็จแลวถึงจะนําตัวหนังสือมาประกอบ เพ่ือใชในการขึ้นรูปในลักษณะ

ตางๆไดอาทิ เชนทําพิมพแรมเพรส การทําพิมพหลอตันเปนตน 

ดําเนินการประเมินหาคาสัมพันธน้ันเปนการทบทวนหลังปฎิบัติหรือการถอดบทเรียน : (After action 

review[AAR] )(Dr. Phichet,2551)การเลือกใชเทคนิคทั้ง 3 เปรียบเทียบระยะเวลา,ความยากงายและ ความ

เหมาะสมในแตละกระบวนการในการจารึกตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑเซรามิกซึ่งการประเมินจาก คณะทํางาน

จํานวน 5 ราย ประกอบดวย 

1. นายสิงหล  วิชายะ   นักวิชาการเครื่องปนดินเผา 

2. นางปริษา  อดิศัยพัฒนะกุล  นักวิชาการเครื่องปนดินเผา 

3. นายคเชนทร  เครือสาร  นักวิชาการเครื่องปนดินเผา 

4. นายสุรชัย  วงครัตน  ชางปนแปนหมุน 

5. นางสัณฑณา  บุญแกววุฒิ  ชางเตรียมวัตถุดิบ 

 

ผลการดําเนินงาน  

จากผลการทดลองเทคนิคการทําตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑเซรามิกทั้ง  3 วิธี การ

จารึกตัวหนังสือดวยการแกะตัวหนังสือหนาตรงจากดินดิบ(Green ware) ,การแกะตัวหนังสือกลับ

ดานจากแมพิมพใชงาน,การนําตัวหนังสือทีละตัวมาประกอบกันบนตนแบบปูนปาสเตอรเพื่อหา

เทคนิคและวิธีการทําและเปนทางเลือกใหกับกลุมเครื่องปนดินเผาและเจาหนาที่ผูสนใจ โดยการ

ทดลองหาเทคนิคการทําตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑเซรามิกนั้นไดเลือกเทคนิคตางๆที่รวดเร็ว

และ เหมาะสมที ่จ ะ นํามาทดสอบกับผลิตภัณ ฑขอ งที ่ร ะลึกภาย ในศูนยเ รียน รู แ ละถายทอด

เทคโนโลยีเซรามิกโดยการปรับใชตามความเหมาะสมและใชในการสรุป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ผลการศึกษาการทดสอบการจารึกตัวหนงัสือดวยการแกะตัวหนังสือหนาตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษาการทดสอบการจารึกตัวหนงัสือดวยการแกะตัวหนังสือกลับดาน 
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วิธีการดําเนินงาน  

กลุมผูวิจัยไดสอบถามและปรึกษาเจาหนาที่ภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกโดยใช 

สุนทรียสนทนา (Dialogue)รวมถึงอาจารยที่ปรึกษาไดรับคําแนะนําใหหาความสัมพันธในการแกะตัวหนังสือ

หนาตรงตอนที่เปนดินดิบวาควรจะ แกะชวงไหนตองวางแผนกับชางปนใหดีการรางการวางระยะตัวหนังสือ,

การกําหนดตัวหนังสือในตนแบบเพ่ือ การทําแมพิมพ การกดตัวหนังสือเพ่ือทําริ้วรอยใหเห็นชัดเพ่ืองายในการ

แกะตัวหนังสือกลับดานบนแมพิมพ ใชงานและการทําตนแบบตัวหนังสือแตละตัวใหมีความเอียงสโลปเพ่ืองาย

ในการทําพิมพในการประกอบ ตัวหนังสือในแตละตัว 

คณะผูวิจัยไดทดลอง การเรียนรูโดยการปฏิบัติ: (Action Learning) โดยการเตรียมวัตถุดิบในการ

สรางเทคนิคในการทําตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑเซรามิกโดยคัดเลือกเอากระบวนการเซรามิกที่มีความ

เปนไปไดในการทดลองคือการทดสอบการ จารึกตัวหนังสือดวยการแกะตัวหนังสือหนาตรง เลือกใชเทคนิคการ

ขึ้นรูปดวยการขึ้นแปนหมุน แกะทดสอบหลังจากชางปนตกแตงตอนเปนดินดิบ(Green ware) โดยใชดินปนที่ 

มีภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกในการทดสอบ,การทดสอบการจารึกตัวหนังสือดวยการ

แกะตัวหนังสือกลับดาน เลือกใชเทคนิคการขึ้นรูปโดยการขึ้นรูปดวยการหลอกลวงและการขึ้นรูปดวยการอัด

แรมเพรส โดยการแกะตัวหนังสือกลับดานจากแมพิมพใชงาน แกะทําตัวหนังสือหลังจากที่ทําพิมพเสร็จแลว 

และการทดสอบการจารึกตัวหนังสือดวยการนําตัวหนังสือทีละตัวมาประกอบกัน เลือกใชเทคนิคการทํา

ตนแบบซึ่งทําตัวหนังสือตอนที่ตนแบบเสร็จแลวถึงจะนําตัวหนังสือมาประกอบ เพ่ือใชในการขึ้นรูปในลักษณะ

ตางๆไดอาทิ เชนทําพิมพแรมเพรส การทําพิมพหลอตันเปนตน 

ดําเนินการประเมินหาคาสัมพันธน้ันเปนการทบทวนหลังปฎิบัติหรือการถอดบทเรียน : (After action 

review[AAR] )(Dr. Phichet,2551)การเลือกใชเทคนิคทั้ง 3 เปรียบเทียบระยะเวลา,ความยากงายและ ความ

เหมาะสมในแตละกระบวนการในการจารึกตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑเซรามิกซึ่งการประเมินจาก คณะทํางาน

จํานวน 5 ราย ประกอบดวย 

1. นายสิงหล  วิชายะ   นักวิชาการเครื่องปนดินเผา 

2. นางปริษา  อดิศัยพัฒนะกุล  นักวิชาการเครื่องปนดินเผา 

3. นายคเชนทร  เครือสาร  นักวิชาการเครื่องปนดินเผา 

4. นายสุรชัย  วงครัตน  ชางปนแปนหมุน 

5. นางสัณฑณา  บุญแกววุฒิ  ชางเตรียมวัตถุดิบ 

 

ผลการดําเนินงาน  

จากผลการทดลองเทคนิคการทําตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑเซรามิกทั้ง  3 วิธี การ

จารึกตัวหนังสือดวยการแกะตัวหนังสือหนาตรงจากดินดิบ(Green ware) ,การแกะตัวหนังสือกลับ

ดานจากแมพิมพใชงาน,การนําตัวหนังสือทีละตัวมาประกอบกันบนตนแบบปูนปาสเตอรเพื่อหา

เทคนิคและวิธีการทําและเปนทางเลือกใหกับกลุมเครื่องปนดินเผาและเจาหนาที่ผูสนใจ โดยการ

ทดลองหาเทคนิคการทําตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑเซรามิกนั้นไดเลือกเทคนิคตางๆที่รวดเร็ว

และ เหมาะสมที ่จ ะ นํามาทดสอบกับผลิตภัณ ฑขอ งที ่ร ะลึกภาย ในศูนยเ รียน รู แ ละถายทอด

เทคโนโลยีเซรามิกโดยการปรับใชตามความเหมาะสมและใชในการสรุป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ผลการศึกษาการทดสอบการจารึกตัวหนงัสือดวยการแกะตัวหนังสือหนาตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษาการทดสอบการจารึกตัวหนงัสือดวยการแกะตัวหนังสือกลับดาน 

 

 

 

 

 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ผลการศึกษาการทดสอบการนาํตัวหนงัสอืทีละตัวมาประกอบกัน 
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ผลการศึกษาการทดสอบการนาํตัวหนงัสอืทีละตัวมาประกอบกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 3 การบริการวิชาการ 

การทดสอบการจารึกตัวหนังสือดวยการแกะตัวหนังสือหนาตรงเลือกใชเทคนิคการขึ้นรูปดวยการขึ้น

แปนหมุนโดยใชดินปนที่มีภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกในการทดสอบ 

การทดสอบการจารึกตัวหนังสือดวยการแกะตัวหนังสือกลับดานเลือกใชเทคนิคการขึ้นรปูโดยการขึ้น

รูปดวยการหลอกลวงและการขึ้นรูปดวยการอัดแรมเพรส โดยการแกะตัวหนังสือกลับดานจากแมพิมพใชงาน 

การทดสอบการจารึกตัวหนังสือดวยการนําตัวหนังสือทีละตัวมาประกอบกัน เลือกใชเทคนิคการทาํตนแบบ 

เพ่ือใชในการขึ้นรูปในลักษณะตางๆไดอาทิเชนแรมเพรส การหลอตัน (ไพจิตร,2541) 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

  จากการทดลองเทคนิคการจารึกตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑเซรามิก ทั้ง 3 เทคนิคคือการจารึก

ตัวหนังสือดวยการแกะตัวหนังสือหนาตรง,การแกะตัวหนังสือกลับดาน,การนําตัวหนังสือทีละตัวมาประกอบ

กัน เพ่ือหาเทคนิคและวิธีการทํา เปนทางเลือกใหกับกลุมเครื่องปนดินเผาและเจาหนาที่ผูสนใจ โดยการทดลอง

หาเทคนิคการทําตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑเซรามิกน้ันไดเลือกเทคนิคตางๆที่จะนํามาทดสอบกับ

ผลิตภัณฑของที่ระลึกภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิก ดวยและใชในการสรุป โดยมี

วัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1. ไดเทคนิคการทําตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑเซรามิก  

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําตนแบบ 

 

1.สรุปผลการทดลองจากการจารึกตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑเซรามิกดวยการแกะตัวหนังสือหนาตรง

น้ันสามารถสรปุผลการทดลองไดดังน้ี เทคนิคน้ีใชเวลา 6 ช่ัวโมง เหมาะสําหรับการจารึกตัวหนังสือลงบนดิน

ดิบ(Green ware)และตนแบบปูนปลาสเตอร 

2. สรุปผลการทดลองจากการจารึกตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑเซรามิกดวยการแกะตัวหนังสือกลับ

ดานน้ันสามารถสรุปผลการทดลองไดดังน้ี เทคนิคน้ีใชเวลา 3 ช่ัวโมง เหมาะสําหรับการจารึกตัวหนังสือลงบน

แมพิมพใชงาน  

3. สรุปผลการทดลองจากการจารึกตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑเซรามิกดวยการนําตัวหนังสือทีละตัวมา

ประกอบกันน้ันสามารถสรุปผลการทดลองไดดังน้ีเทคนิคน้ีใชเวลา 12 ช่ัวโมง เหมาะสําหรับการจารึก

ตัวหนังสือลงบนตนแบบปูนปลาสเตอร  

 

  

อภิปรายผล 

 จากการทดลองทั้ง 3 เทคนิคเทียบระยะเวลาในการทําน้ันสรุปผลการทดลอง ผลที่ไดน้ันแตกตางกัน

ซึ่งในแตละเทคนิคน้ันมีกระบวนการจารึกตัวหนังสือที่คอนขางจะตางกันอาจจะอยูที่ขนาดของตัวหนังสือและ

วิธีการที่จะจารึกตัวหนังสือแบบนูนลงไปน้ันไดทั้งงานดินดิบ(Green ware) ตนแบบปูนปลาสเตอรและแมพิมพ

ใชงานวิธีที่เร็วที่สุดคือการแกะตัวหนังสือกลับดานใชเวลาเพียง 3 ช่ัวโมงในการแกะตางจากการแกะตัวหนังสือ

แบบหนาตรงและการนําตัวหนังสือมาประกอบกันซึ่งใชเวลาคอนขางมากแตการแกะตัวหนังสือกลับดานน้ันทํา

ไดเฉพาะแมพิมพใชงานและแมพิมพอัดเทาน้ันจะไดตัวหนังสือที่เล็กและคมชัดตางจากการแกะตัวหนังสือหนา

ตรงเหมาะสําหรับการจารึกตัวหนังสือที่เปนงานเรงดวนแกะไดทั้งงานดินดิบและงานตนแบบปูนปาสเตอรจะได

ตัวหนังสือไซสปานกลางที่ไมลึกมากนัก และการนําตัวหนังสือทีละตัวมาประกอบกันเหมาะสําหรับการทํา

ตัวหนังสือที่ เปนตนแบบขนาดที่ใหญพอสมควรไมเหมาะสําหรับตัวหนังสือขนาดเล็ก จึงสามารถสรุป

ผลการวิจัยไดวา การทดสอบเทคนิคการจารึกตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑเซรามิกทั้ง 3 เทคนิคน้ัน ใชไดทั้ง 3 

เทคนิคซึ่งมีขอแตกตางในการใชงานสามารถรองรับงานเรงดวน,งานผลิต,งานตนแบบ ขึ้นอยูกับการปรับใชตาม

ความตองการแตตองใชความชํานาญและความแมนยําในการทําพอสมควร 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจยั 

 ในกระบวนการขึ้นรูปเวลาแกะตัวหนังสือหนาตรงไมควรกดเครื่องมือใหแรงมากนักถาเปนไปไดควร

แกะจากเน้ือดินที่กําลังหมาดๆซึ่งจะทําไดงายกวาและลดการสูญเสียไดมาก 

 ในการแกะตัวหนังสือกลับดานควรรางตัวหนังสือใหชัดเจนและไมทานํ้าสบูในปริมาณที่มากเกินไป 

(สุขุมาล,2548) หากตัวหนังสือเลือนลางใหใชดินปนหรือดินนํ้ามันปมลงไปพลิกมาดูแลวคอยๆรางตัวหนังสือขึ้น

ใหมและตองเลือกใชเครื่องมือแกะขนาดที่พอดีและผิวหนาตองคมไดฉาก 

 ในการนําเอาตัวหนังสือทีละตัวมาประกอบกันน้ันตองเปนตัวหนังสือที่ใหญพอสมควรและมีความหนา

ตองไดฉากหรือไมตองเอียงสโลปเวลาประกอบตองมีชองวางระหวางตัวอักษรที่ไมถี่เกินไปจะทําใหเวลาถอด

แมพิมพน้ันติดล็อค 

 ในการเลือกเทคนิคการจารึกตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑเซรามิกน้ันควรเลือกใชตามความเหมาะสมกบั

ตัวหนังสือและปรับใชเทคนิคและวิธีการในทุกกระบวนการเพ่ือใหงายในการทําและบรรลุวัตถุประสงคตามงาน

ที่จะทําในแตละครั้ง 
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การทดสอบการจารึกตัวหนังสือดวยการแกะตัวหนังสือหนาตรงเลือกใชเทคนิคการขึ้นรูปดวยการขึ้น

แปนหมุนโดยใชดินปนที่มีภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกในการทดสอบ 

การทดสอบการจารึกตัวหนังสือดวยการแกะตัวหนังสือกลับดานเลือกใชเทคนิคการขึ้นรปูโดยการขึ้น

รูปดวยการหลอกลวงและการขึ้นรูปดวยการอัดแรมเพรส โดยการแกะตัวหนังสือกลับดานจากแมพิมพใชงาน 

การทดสอบการจารึกตัวหนังสือดวยการนําตัวหนังสือทีละตัวมาประกอบกัน เลือกใชเทคนิคการทาํตนแบบ 

เพ่ือใชในการขึ้นรูปในลักษณะตางๆไดอาทิเชนแรมเพรส การหลอตัน (ไพจิตร,2541) 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

  จากการทดลองเทคนิคการจารึกตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑเซรามิก ทั้ง 3 เทคนิคคือการจารึก

ตัวหนังสือดวยการแกะตัวหนังสือหนาตรง,การแกะตัวหนังสือกลับดาน,การนําตัวหนังสือทีละตัวมาประกอบ

กัน เพ่ือหาเทคนิคและวิธีการทํา เปนทางเลือกใหกับกลุมเครื่องปนดินเผาและเจาหนาที่ผูสนใจ โดยการทดลอง

หาเทคนิคการทําตัวหนังสือจารึกลงบนผลิตภัณฑเซรามิกน้ันไดเลือกเทคนิคตางๆที่จะนํามาทดสอบกับ

ผลิตภัณฑของที่ระลึกภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิก ดวยและใชในการสรุป โดยมี

วัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1. ไดเทคนิคการทําตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑเซรามิก  

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําตนแบบ 

 

1.สรุปผลการทดลองจากการจารึกตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑเซรามิกดวยการแกะตัวหนังสือหนาตรง

น้ันสามารถสรปุผลการทดลองไดดังน้ี เทคนิคน้ีใชเวลา 6 ช่ัวโมง เหมาะสําหรับการจารึกตัวหนังสือลงบนดิน
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อภิปรายผล 

 จากการทดลองทั้ง 3 เทคนิคเทียบระยะเวลาในการทําน้ันสรุปผลการทดลอง ผลที่ไดน้ันแตกตางกัน

ซึ่งในแตละเทคนิคน้ันมีกระบวนการจารึกตัวหนังสือที่คอนขางจะตางกันอาจจะอยูที่ขนาดของตัวหนังสือและ
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ไดเฉพาะแมพิมพใชงานและแมพิมพอัดเทาน้ันจะไดตัวหนังสือที่เล็กและคมชัดตางจากการแกะตัวหนังสือหนา
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ขอเสนอแนะในการทําวิจยั 
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 ในการเลือกเทคนิคการจารึกตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑเซรามิกน้ันควรเลือกใชตามความเหมาะสมกบั
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ที่จะทําในแตละครั้ง 
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บทสรุป 

      การศึกษาเคลือบสีนํ้าตาลทองโดยการเตรียมเคลือบใสสําเร็จและดินทั้ง 3 ชนิด คือดินดําแมริม, ดิน

ขาวลําปางและดินคอมพาวเคลยอยางละ 100 กรัม (นํ้าหนักของเคลือบและดินแบบแหง) และออกไซคใหสีทั้ง 

2 ชนิดคือ แมงกานิสออกไซคและเฟอรริกออกไซค นํามาทดสอบแบบลายเบนอยางหยาบ คือดิน 100 กรัม 

สารใหสี 2 ชนิดเบนไปต้ังแต 2,4,6,8 โดยสารใหสี 2 ชนิดเมื่อรวมกันจะได 10  ทุกสูตร จะได อยางละ 4 สูตร 

วัตถุดิบหลัก 4 ชนิดรวมทั้งหมด 16 สูตร เผาทั้ง 2 บรรยากาศทั้ง OF (สันดาปสมบูรณ)และ RF (สันดาปไม

สมบูรณ)ที่อุณหภูมิ 1,230 องศา โดยการทดลองเคลือบสีนํ้าตาลทองน้ันไดคัดเลือกสูตรสีของเคลือบที่ได

ใกลเคียงสีนํ้าตาลทองเพ่ือนํามาทดสอบกับผลิตภัณฑของที่ระลึกภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยี

เซรามิกดวยและใชในการสรุป และการประเมินผล เพ่ือถายทอดแกผูที่สนใจ 
 

คําสําคญั  เคลือบสีนํ้าตาลทอง 

 

Summary  

 Education coated brown by preparing a clear coats success and soil all three 

species of black Rim, kaolin, Lampang and clay compounds Alexandra Clayton each 100 

grams (the weight of coating and soil moisture) and oxide colors. The two types of 

manganese oxide and ferric oxide. Ben put to the test pattern is roughly 100 grams of clay 

to paint two species caught since 2,4,6,8 bus to two kinds of color combinations can be 

formulated at all 10 Formula 4 percent. The main raw material 4 of a total of 16 recipes 

burned two whole atmosphere OF (combustion complete) and RF (combustion incomplete) 
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at a temperature of 1230 degrees by the experimental coating golden brown, the 

formulations of the color of the coating to the nearby golden brown. In order to test 

products for souvenirs in the learning center and technology transfer, and ceramics with the 

conclusion . And evaluation To convey to interested parties. 

 

Keyword  coated brown 

 

บทนํา 

ศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกมีหนาที่ถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกทั้งภาคอุตสาหกรรม

และหัตถอุตสาหกรรม,กลุมโรงงาน,กลุมเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน โดยใหคําปรึกษาใหความอนุเคราะหคุรุภัณฑ

วางแผนในการทํางานรวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับประชาชนเยาวชนและผูที่สนใจในวิชาชีพในสาย

งานเซรามิกตลอดมา 

นอกจากน้ีศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกยังมีหนาที่ออกแบบและจัดทําของที่ระลึกใหกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามาตลอด ซึ่งในการออกแบบและทําตนแบบของที่ระลึกน้ันมี

หลากหลาย กวาจะไดมาแตละช้ินน้ันตองมีขอมูลมาประกอบอาทิ ความเปนลานนา ความเปนเมืองศิลปะ

วัฒนะธรรม  นําจุดเดนของในแตละที่มาเปนฐานขอมูลในการสรางงาน  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองสัญลักษณ

ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาคือตราพิชัยมงกุฎและ ดอกกาสะลองหรือดอกปป  สวนสี

ประจํามหาวิทยาลัยคือ “สีนํ้าตาลทอง” ทางผูวิจัยเองไดเล็งเห็นปญหาในการออกแบบสีเคลือบที่ใชเคลือบของ

ที่ระลึกประจํามหาวิทยาลัยเอง ซึ่งคณะผูวิจัยเคยไดไปศึกษาดูงานที่ โรงงานโองมังกรเมืองราชบุรีไดรับคํา

ช้ีแนะจากเจาของโรงงานบอกถึงวิธีการปนการเผาการทํานํ้าเคลือบของโองมังกรซึ่งเปนเคลือบนํ้าดิน(Slip 

glaze)รวมถึงไดรับความรูจากศิลปนอิสระผูหน่ึงจากภูสลา ออนเหนือ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมที่ทํา

ของตกแตงเปนแผนกระเบ้ืองโมเสดช้ินเล็กๆ โดยใชดินผสมกับสารใหสี 2 ตัวแตวาในวิธีการใชน้ันตองเคลือบ

ใหมีความหนาเปนอยางมากทําใหสีที่ไดไมสม่ําเสมอ คณะผูวิจัยจึงไดปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูรวมวิจัย

ภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกถึงความเปนไปไดในการหาสูตรเคลือบสีนํ้าตาลทองโดยมี

ขอมูลวามีสารใหสีที่เปน เหล็กออกไซค(Iron oxide) เปนสารใหสีที่ดี ถาใชในเน้ือดินจะไดสีในโทนแดงเรื่อๆที่

ใชกันคือ ออกไซคเหล็กสีแดง (Red iron oxide) สูตรทางเคมี คือ Fe 2O3  (เฟอรริกออกไซค) ถาใชในเคลือบ

ทั่วๆไปจะใหสีนํ้าตาลแดงเลือดนกจนถึงสีแดงนํ้าตาล โดยใชประมาณ 5-10เปอรเซ็นต ถาใชมากเกินไปอาจจะ

ไดเคลือบที่มีลักษณะเปนผลึกเล็กๆเปนจุดใตเคลือบสีทอง  แมงกานีสไดออกไซด(Manganese dioxide)  สูตร

ทางเคมีคือ MnO2 ใชประมาณ 5-10 เปอรเซ็นตจะใหสีมวงถึงนํ้าตาล แตถาใชในเคลือบที่มีออกไซคของเหล็ก

สูงจะไดเคลือบที่มันวาว (Luster) (สุรศักด์ิ,2534) สวนสูตรการผสมใชสูตรการผสมออกไซดสองชนิดเขาหากัน

ในระบบไลนเบลนด(Line Blend)(ไพจิตร,2541)โดยใชเคลือบใสพ้ืนฐานและเน้ือดินสโตนแวรเพ่ือชวยเปนตัว

ขัดใหเกิดสีเพ่ือใหไดสีนํ้าตาลทองสีประจํามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเอง เผาที่ อุณหภูมิ1230C-

1250C ทั้งบรรยากาศสันดาปสมบูรณ OF และบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ RF (ไพจิตร,2537)สามารถเปน

สูตรเคลือบเพ่ือใชเคลือบของที่ระลึกภายในศูนยฯและเปนองคความรูแบบใหมที่ทําไดงายเพ่ือการถายทอด

สําหรับกลุมเครื่องปนดินเผาและผูที่สนใจตอไป 

 

วิธีการดําเนนิงาน  

กลุมผูวิจัยไดไปศึกษาดูงาน สุนทรียทัศนา: (Study tour)  ถึงการทํานํ้าเคลือบโองมังกร ที่จังหวัด

ราชบุรี ที่เปนเคลือบนํ้าดิน(Slips Glazes) รวมถึงได สุนทรียสนทนา: (Dialogue) กับกลุมศิลปนอิสระของ

ภูสลา ออนเหนือ สันกําแพง เชียงใหม วาดวยเรื่องการเคลือบกระเบ้ืองโมเสท ที่ใชดินผสมกับสารใหสีเพ่ือทํา

เปนนํ้าเคลือบเผาไฟสูงถึง 1,250 C และไดปรึกษากับเจาหนาที่ภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรา

มิกรวมถึงอาจารยที่ปรึกษาไดรับคําแนะนําใหใชนํ้าหนักของเคลือบและดินแบบแหงเพ่ือที่จะไดคาที่มาตรฐาน

สามารถ ละลายเขาหากันไดงายและตองบดดวยโกรงบดไฟฟาใชเวลาในการบดอยางนอย 45 นาที ทุกสูตร

รวมถึงใช แทงเทสทดสอบที่เหมือนกันใหใชเทสที่เปนแนวต้ังเพ่ือดูการทําปฏิกริยาของเคลือบดวย 

คณะผูวิจัยจึงเริ่ม การเรียนรูโดยการปฎิบัติ :( Action Learning) โดยดําเนินการประเมินหาคา

ความสัมพันธโดยการเตรียมเคลือบใสสําเร็จและดินทั้ง 3 ชนิด คือดินดําแมริม,ดินขาวล าปางและดินคอมพาว

เคลยอยางละ 100 กรัม (นํ้าหนักของเคลือบและดินแบบ แหง) และออกไซคใหสีทั้ง 2 ชนิดคือ แมงกานิสออก

ไซคและเฟอรริกออกไซค นํามาทดสอบแบบลายเบลนด อยางหยาบ คือดิน 100 กรัม สารใหสี 2 ชนิดเบนไป

ต้ังแต 2,4,6,8 โดยสารใหสี 2 ชนดิเมื่อรวมกันจะได 10 ทุกสูตร (ไพจิตร,2537)จะได อยางละ 4 สูตร วัตถุดิบ

หลัก 4 ชนิดรวมทั้งหมด 16 สูตร เผาทั้ง 2 บรรยากาศ ทั้ง OF (สันดาปสมบูรณ)และ RF (สันดาปไมสมบูรณ)

ที่ อุณ ห ภูมิ  1,230 องศา ซึ่ งก ารป ระ เมิ น  การทบทวนหลั งป ฎิ บั ติ  :(After action review [AAR]) 

(Dr.Phichet,2551)การเทียบสีเคลือบสีนํ้าตาลทองจากคณะทํางานจํานวน 5 ราย ประกอบดวย  

1. นายสิงหล  วชิายะ นักวิชาการเครื่องปนดินเผา 

2. นางปริษา  อดิศัยพัฒนะกุล นักวิชาการเครื่องปนดินเผา 

3. นายคเชนทร  เครือสาร นักวิชาการเครื่องปนดินเผา 

4. นายสุรชัย  วงครัตน ชางปนแปนหมุน 

5. นางสัณฑณา  บุญแกววุฒิ ชางเตรียมวัตถุดิบ  
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at a temperature of 1230 degrees by the experimental coating golden brown, the 

formulations of the color of the coating to the nearby golden brown. In order to test 

products for souvenirs in the learning center and technology transfer, and ceramics with the 

conclusion . And evaluation To convey to interested parties. 
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บทนํา 

ศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกมีหนาที่ถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกทั้งภาคอุตสาหกรรม

และหัตถอุตสาหกรรม,กลุมโรงงาน,กลุมเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน โดยใหคําปรึกษาใหความอนุเคราะหคุรุภัณฑ

วางแผนในการทํางานรวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับประชาชนเยาวชนและผูที่สนใจในวิชาชีพในสาย

งานเซรามิกตลอดมา 

นอกจากน้ีศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกยังมีหนาที่ออกแบบและจัดทําของที่ระลึกใหกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามาตลอด ซึ่งในการออกแบบและทําตนแบบของที่ระลึกน้ันมี

หลากหลาย กวาจะไดมาแตละช้ินน้ันตองมีขอมูลมาประกอบอาทิ ความเปนลานนา ความเปนเมืองศิลปะ

วัฒนะธรรม  นําจุดเดนของในแตละที่มาเปนฐานขอมูลในการสรางงาน  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองสัญลักษณ

ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาคือตราพิชัยมงกุฎและ ดอกกาสะลองหรือดอกปป  สวนสี

ประจํามหาวิทยาลัยคือ “สีนํ้าตาลทอง” ทางผูวิจัยเองไดเล็งเห็นปญหาในการออกแบบสีเคลือบที่ใชเคลือบของ

ที่ระลึกประจํามหาวิทยาลัยเอง ซึ่งคณะผูวิจัยเคยไดไปศึกษาดูงานที่ โรงงานโองมังกรเมืองราชบุรีไดรับคํา

ช้ีแนะจากเจาของโรงงานบอกถึงวิธีการปนการเผาการทํานํ้าเคลือบของโองมังกรซึ่งเปนเคลือบนํ้าดิน(Slip 

glaze)รวมถึงไดรับความรูจากศิลปนอิสระผูหน่ึงจากภูสลา ออนเหนือ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมที่ทํา

ของตกแตงเปนแผนกระเบ้ืองโมเสดช้ินเล็กๆ โดยใชดินผสมกับสารใหสี 2 ตัวแตวาในวิธีการใชน้ันตองเคลือบ

ใหมีความหนาเปนอยางมากทําใหสีที่ไดไมสม่ําเสมอ คณะผูวิจัยจึงไดปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูรวมวิจัย

ภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกถึงความเปนไปไดในการหาสูตรเคลือบสีนํ้าตาลทองโดยมี

ขอมูลวามีสารใหสีที่เปน เหล็กออกไซค(Iron oxide) เปนสารใหสีที่ดี ถาใชในเน้ือดินจะไดสีในโทนแดงเรื่อๆที่

ใชกันคือ ออกไซคเหล็กสีแดง (Red iron oxide) สูตรทางเคมี คือ Fe 2O3  (เฟอรริกออกไซค) ถาใชในเคลือบ

ทั่วๆไปจะใหสีนํ้าตาลแดงเลือดนกจนถึงสีแดงนํ้าตาล โดยใชประมาณ 5-10เปอรเซ็นต ถาใชมากเกินไปอาจจะ

ไดเคลือบที่มีลักษณะเปนผลึกเล็กๆเปนจุดใตเคลือบสีทอง  แมงกานีสไดออกไซด(Manganese dioxide)  สูตร

ทางเคมีคือ MnO2 ใชประมาณ 5-10 เปอรเซ็นตจะใหสีมวงถึงนํ้าตาล แตถาใชในเคลือบที่มีออกไซคของเหล็ก

สูงจะไดเคลือบที่มันวาว (Luster) (สุรศักด์ิ,2534) สวนสูตรการผสมใชสูตรการผสมออกไซดสองชนิดเขาหากัน

ในระบบไลนเบลนด(Line Blend)(ไพจิตร,2541)โดยใชเคลือบใสพ้ืนฐานและเน้ือดินสโตนแวรเพ่ือชวยเปนตัว

ขัดใหเกิดสีเพ่ือใหไดสีนํ้าตาลทองสีประจํามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเอง เผาที่ อุณหภูมิ1230C-

1250C ทั้งบรรยากาศสันดาปสมบูรณ OF และบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ RF (ไพจิตร,2537)สามารถเปน

สูตรเคลือบเพ่ือใชเคลือบของที่ระลึกภายในศูนยฯและเปนองคความรูแบบใหมที่ทําไดงายเพ่ือการถายทอด

สําหรับกลุมเครื่องปนดินเผาและผูที่สนใจตอไป 

 

วิธีการดําเนนิงาน  

กลุมผูวิจัยไดไปศึกษาดูงาน สุนทรียทัศนา: (Study tour)  ถึงการทํานํ้าเคลือบโองมังกร ที่จังหวัด

ราชบุรี ที่เปนเคลือบนํ้าดิน(Slips Glazes) รวมถึงได สุนทรียสนทนา: (Dialogue) กับกลุมศิลปนอิสระของ

ภูสลา ออนเหนือ สันกําแพง เชียงใหม วาดวยเรื่องการเคลือบกระเบ้ืองโมเสท ที่ใชดินผสมกับสารใหสีเพ่ือทํา

เปนนํ้าเคลือบเผาไฟสูงถึง 1,250 C และไดปรึกษากับเจาหนาที่ภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรา

มิกรวมถึงอาจารยที่ปรึกษาไดรับคําแนะนําใหใชนํ้าหนักของเคลือบและดินแบบแหงเพ่ือที่จะไดคาที่มาตรฐาน

สามารถ ละลายเขาหากันไดงายและตองบดดวยโกรงบดไฟฟาใชเวลาในการบดอยางนอย 45 นาที ทุกสูตร

รวมถึงใช แทงเทสทดสอบที่เหมือนกันใหใชเทสที่เปนแนวต้ังเพ่ือดูการทําปฏิกริยาของเคลือบดวย 

คณะผูวิจัยจึงเริ่ม การเรียนรูโดยการปฎิบัติ :( Action Learning) โดยดําเนินการประเมินหาคา

ความสัมพันธโดยการเตรียมเคลือบใสสําเร็จและดินทั้ง 3 ชนิด คือดินดําแมริม,ดินขาวล าปางและดินคอมพาว

เคลยอยางละ 100 กรัม (นํ้าหนักของเคลือบและดินแบบ แหง) และออกไซคใหสีทั้ง 2 ชนิดคือ แมงกานิสออก

ไซคและเฟอรริกออกไซค นํามาทดสอบแบบลายเบลนด อยางหยาบ คือดิน 100 กรัม สารใหสี 2 ชนิดเบนไป

ต้ังแต 2,4,6,8 โดยสารใหสี 2 ชนดิเมื่อรวมกันจะได 10 ทุกสูตร (ไพจิตร,2537)จะได อยางละ 4 สูตร วัตถุดิบ

หลัก 4 ชนิดรวมทั้งหมด 16 สูตร เผาทั้ง 2 บรรยากาศ ทั้ง OF (สันดาปสมบูรณ)และ RF (สันดาปไมสมบูรณ)

ที่ อุณ ห ภูมิ  1,230 องศา ซึ่ งก ารป ระ เมิ น  การทบทวนหลั งป ฎิ บั ติ  :(After action review [AAR]) 

(Dr.Phichet,2551)การเทียบสีเคลือบสีนํ้าตาลทองจากคณะทํางานจํานวน 5 ราย ประกอบดวย  

1. นายสิงหล  วชิายะ นักวิชาการเครื่องปนดินเผา 

2. นางปริษา  อดิศัยพัฒนะกุล นักวิชาการเครื่องปนดินเผา 

3. นายคเชนทร  เครือสาร นักวิชาการเครื่องปนดินเผา 

4. นายสุรชัย  วงครัตน ชางปนแปนหมุน 

5. นางสัณฑณา  บุญแกววุฒิ ชางเตรียมวัตถุดิบ  
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ผลการทดลอง 

 จากผลการทดลองพบวาไดเคลือบที่เบนกับออกไซคทั้ง 2 ชนิดน้ันใหสีเหลืองอมนํ้าตาล มันวาวใสมีจุด

สีนํ้าตาลเขมทั้งบรรยากาศสันดาปสมบูรณ OF และบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ RF สวนดินทั้ง 3 ชนิดที่เบน

กับออกไซค 2 ชนิด น้ันใหสีนํ้าตาลเขมไลนํ้าหนักไปจนถึงนํ้าตาลออน สูตรที่คัดเลือกที่เผาในบรรยากาศ

สันดาปสมบูรณ OF น้ันคือดินคอมพาวเคลย 100 กรัม สูตรที่ 3 เบนกับ แมงกานีสออกไซค  6 % และเฟอร

ริกออกไซค 4 %  ทําปฏิกิริยาใหสีนํ้าตาลทองใกลเคียงมากที่สุด เปนเคลือบกึ่งมันกึ่งดาน สวนสูตรที่คัดเลือกที่

เผาในบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ RF น้ันคือดินขาว 100 กรัม สูตรที่ 3 เบนกับ แมงกานีสออกไซค 6 % 

และเฟอรริกออกไซค 4 % ทําปฏิกิริยาใหสีนํ้าตาลทองใกลเคียงมากที่สุด เปนเคลือบดาน 
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ผลการทดลอง 
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สีนํ้าตาลเขมทั้งบรรยากาศสันดาปสมบูรณ OF และบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ RF สวนดินทั้ง 3 ชนิดที่เบน

กับออกไซค 2 ชนิด น้ันใหสีนํ้าตาลเขมไลนํ้าหนักไปจนถึงนํ้าตาลออน สูตรที่คัดเลือกที่เผาในบรรยากาศ

สันดาปสมบูรณ OF น้ันคือดินคอมพาวเคลย 100 กรัม สูตรที่ 3 เบนกับ แมงกานีสออกไซค  6 % และเฟอร

ริกออกไซค 4 %  ทําปฏิกิริยาใหสีนํ้าตาลทองใกลเคียงมากที่สุด เปนเคลือบกึ่งมันกึ่งดาน สวนสูตรที่คัดเลือกที่

เผาในบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ RF น้ันคือดินขาว 100 กรัม สูตรที่ 3 เบนกับ แมงกานีสออกไซค 6 % 

และเฟอรริกออกไซค 4 % ทําปฏิกิริยาใหสีนํ้าตาลทองใกลเคียงมากที่สุด เปนเคลือบดาน 
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แสดงวาจากผลการทดลอง สูตรที่ 3 ที่ใชดิน เบนกับ แมงกานีสออกไซค  6 % และเฟอรริกออกไซค 

4 % น้ันมีความเปนไปไดสูงกวาสูตรเบนทั้งหมดที่ใหเคลือบสีนํ้าตาลทอง เผาที่ 1,230 องศา ทั้งบรรยากาศ

สันดาปสมบูรณ OF และบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ RF ไดสูตรเคลือบสีนํ้าตาลทองเปนสูตรเคลือบใหม

เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มีภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกและเปนสูตรเคลือบที่มีตนทุนในการผลิต

ที่ตํ่าทําไดงายเปนองคความรูใหมสามารถเรียนรูไดไมยากสําหรับกลุมผูประการเซรามิกและผูที่สนใจ 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากการทดสอบการผสมลายเบนระหวาง เคลือบ,ดินกับออกไซค 2 ชนิดคือ แมงกานิสไดออกไซคและ

เฟอรริกออกไซค น้ันเปนการทดสอบการทดลองนํ้าเคลือบสลิป (Slip glazes) (สุรศักด์ิ,2534) ในวิธีมาตรฐาน

ที่ใสสารใหสีที่ใหสีนํ้าตาลทอง ในการผสมแบบลายเบน 2,4,6,8 โดยผสมเคลือบใสมาตรฐานและดินทุกสูตรที ่

100 กรัม บดผสมในโกรงบดไฟฟา นาน 45 นาที ทุกสตูร (ไพจิตร,2541)  นําไปเผาทั้งบรรยากาศสันดาป

สมบูรณ OF และบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ RF เผาที่ 1,230 องศา สูตรที่คัดเลือกที่เผาในบรรยากาศ

สันดาปสมบูรณ OF น้ันคือดินคอมพาวเคลย 100 กรัม สูตรที่ 3 เบนกับ แมงกานีสออกไซค  6 % และเฟอร

ริกออกไซค 4 %  ทําปฏิกิริยาใหสีนํ้าตาลทองใกลเคียงมากที่สุด เปนเคลือบกึ่งมันกึ่งดานและสูตรทีค่ัดเลือกที่

เผาในบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ RF น้ันคือดินขาว 100 กรัม สูตรที่ 3 เบนกับ แมงกานีสออกไซค  6 % 

และเฟอรริกออกไซค 4 %  ทําปฏิกิริยาใหสีนํ้าตาลทองใกลเคียงมากทีสุ่ด เปนเคลือบดาน  เมื่อเทียบสีกับดิน

และเคลือบอีก 3 ชนิดที่ทําการทดลองน้ันใหคาสีใกลเคียงกวาสูตรอ่ืนที่ทําการทดลอง  สามารถเลือกใชเคลือบ

ไดทั้ง OFและ RF แลวแตจะนําไปปรับใชกับผลิตภัณฑที่ตองการเคลือบสีนํ้าตาลทอง และไมจําเปนตองเคลือบ

ใหหนามากแคใหมีความหนาประมาณ 1.2-1.5 มิลลิเมตรสีที่ไดจะสม่ําเสมอ 
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บทสรุป  

  การพัฒนาเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบ (Techniques for creating ceramic pattern 

with color under the coating.) ทั้ง 3 เทคนิคคือคือนําจานบิสกิตในการทดสอบมาใชยางพาราเขียนเสนกั้น

แลวทดสอบทั้ง 3 วิธีคือใชพูกันปายสีลงบนลวดลาย,ใชฟองนํ้าจุมสีแลวประคบ,ใชกาพนสีเพ่ือสรางลวดลาย 

เพ่ือเปนทางเลือกใหกับกลุมเครื่องปนดินเผาและผูที่สนใจ โดยการทดลองหาเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใต

เคลือบน้ันไดเลือกเทคนิคที่จะนํามาทดสอบกับผลิตภัณฑของที่ระลึกภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยี

เซรามิกดวยและใชในการสรุป 

 

คําสําคญั  เทคนิคการสรางลวดลาย 

 

Summary  
Development of a pattern with the color of the coating (Techniques for creating ceramic pattern 

with color under the coating.) The third technique is the lead plate of biscuits in the test used rubber 

write lines then test all three methods is used. Brush paint onto the pattern, use a sponge dipped in paint 

and then compress, use spray paint to create the pattern. As an alternative to the pottery and other 

interested groups. The experimental technique for creating patterns with the color coating technique that 

can be used to test products for souvenirs in the learning center and technology transfer, and ceramics 

with the conclusion. 

 

Keyword  Technical Ceramics with a pattern .  
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แสดงวาจากผลการทดลอง สูตรที่ 3 ที่ใชดิน เบนกับ แมงกานีสออกไซค  6 % และเฟอรริกออกไซค 

4 % น้ันมีความเปนไปไดสูงกวาสูตรเบนทั้งหมดที่ใหเคลือบสีนํ้าตาลทอง เผาที่ 1,230 องศา ทั้งบรรยากาศ

สันดาปสมบูรณ OF และบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ RF ไดสูตรเคลือบสีนํ้าตาลทองเปนสูตรเคลือบใหม

เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มีภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกและเปนสูตรเคลือบที่มีตนทุนในการผลิต

ที่ตํ่าทําไดงายเปนองคความรูใหมสามารถเรียนรูไดไมยากสําหรับกลุมผูประการเซรามิกและผูที่สนใจ 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากการทดสอบการผสมลายเบนระหวาง เคลือบ,ดินกับออกไซค 2 ชนิดคือ แมงกานิสไดออกไซคและ

เฟอรริกออกไซค น้ันเปนการทดสอบการทดลองนํ้าเคลือบสลิป (Slip glazes) (สุรศักด์ิ,2534) ในวิธีมาตรฐาน

ที่ใสสารใหสีที่ใหสีนํ้าตาลทอง ในการผสมแบบลายเบน 2,4,6,8 โดยผสมเคลือบใสมาตรฐานและดินทุกสูตรที ่

100 กรัม บดผสมในโกรงบดไฟฟา นาน 45 นาที ทุกสตูร (ไพจิตร,2541)  นําไปเผาทั้งบรรยากาศสันดาป

สมบูรณ OF และบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ RF เผาที่ 1,230 องศา สูตรที่คัดเลือกที่เผาในบรรยากาศ

สันดาปสมบูรณ OF น้ันคือดินคอมพาวเคลย 100 กรัม สูตรที่ 3 เบนกับ แมงกานีสออกไซค  6 % และเฟอร

ริกออกไซค 4 %  ทําปฏิกิริยาใหสีนํ้าตาลทองใกลเคียงมากที่สุด เปนเคลือบกึ่งมันกึ่งดานและสูตรทีค่ัดเลือกที่

เผาในบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ RF น้ันคือดินขาว 100 กรัม สูตรที่ 3 เบนกับ แมงกานีสออกไซค  6 % 

และเฟอรริกออกไซค 4 %  ทําปฏิกิริยาใหสีนํ้าตาลทองใกลเคียงมากทีสุ่ด เปนเคลือบดาน  เมื่อเทียบสีกับดิน

และเคลือบอีก 3 ชนิดที่ทําการทดลองน้ันใหคาสีใกลเคียงกวาสูตรอ่ืนที่ทําการทดลอง  สามารถเลือกใชเคลือบ

ไดทั้ง OFและ RF แลวแตจะนําไปปรับใชกับผลิตภัณฑที่ตองการเคลือบสีนํ้าตาลทอง และไมจําเปนตองเคลือบ

ใหหนามากแคใหมีความหนาประมาณ 1.2-1.5 มิลลิเมตรสีที่ไดจะสม่ําเสมอ 
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  การพัฒนาเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบ (Techniques for creating ceramic pattern 

with color under the coating.) ทั้ง 3 เทคนิคคือคือนําจานบิสกิตในการทดสอบมาใชยางพาราเขียนเสนกั้น

แลวทดสอบทั้ง 3 วิธีคือใชพูกันปายสีลงบนลวดลาย,ใชฟองนํ้าจุมสีแลวประคบ,ใชกาพนสีเพ่ือสรางลวดลาย 

เพ่ือเปนทางเลือกใหกับกลุมเครื่องปนดินเผาและผูที่สนใจ โดยการทดลองหาเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใต

เคลือบน้ันไดเลือกเทคนิคที่จะนํามาทดสอบกับผลิตภัณฑของที่ระลึกภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยี

เซรามิกดวยและใชในการสรุป 

 

คําสําคญั  เทคนิคการสรางลวดลาย 

 

Summary  
Development of a pattern with the color of the coating (Techniques for creating ceramic pattern 

with color under the coating.) The third technique is the lead plate of biscuits in the test used rubber 

write lines then test all three methods is used. Brush paint onto the pattern, use a sponge dipped in paint 

and then compress, use spray paint to create the pattern. As an alternative to the pottery and other 

interested groups. The experimental technique for creating patterns with the color coating technique that 

can be used to test products for souvenirs in the learning center and technology transfer, and ceramics 

with the conclusion. 

 

Keyword  Technical Ceramics with a pattern .  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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บทนํา 

ศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกมีหนาที่ถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกทั้งภาคอุตสาหกรรม

และหัตถอุตสาหกรรม,กลุมโรงงาน,กลุมเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน โดยใหคําปรึกษาใหความอนุเคราะหคุรภัณฑ

วางแผนในการทํางานรวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับประชาชนเยาวชนและผูที่สนใจในวิชาชีพในสาย

งานเซรามิกตลอดมา 

ซึ่งของที่ระลึกในระดับ VIP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สวนใหญเปนบุคคลที่มี

ช่ือเสียง ของที่ระลึกตองมีความสวยงามคุณคาแกการจดจํา ภูมิใจทั้งผูใหและผูรับอาทิเชน ภาพเหมือนบุคคล

สําคัญดวยสีใตเคลือบเซรามิก,ภาพทิวทัศน,ดอกไม,หมอบูรณฆฏะ,ภาพพระพุทธรูปเปนตน ภาพสวนใหญเพนต

ดวยสีเซรามิกใตเคลือบมีการทําลวดลายและภาพพ้ืนหลังเพ่ือเปนองคประกอบของภาพทุกช้ินเพ่ือเพ่ิมความ

สวยงามมีเทคนิคและกระบวนการทําที่แตกตางกันในการเพนทดวยสีใตเคลือบเซรามิกตองใชระยะเวลา

ยาวนานพอสมควรทั้งภาพและลวดลายพ้ืนหลังของภาพ  

คณะผูวิจัยไดสํารวจตามโรงงานตางๆทั้งจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําปางในสวนเทคนิคการสราง

ลวดลายบนผลิตภัณฑเซรามิกสวนใหญเปนการเขียนตกแตงและเปนการติดรูปลอกใตเคลือบ,บนเคลือบ กลุม

ผูวิจัยไดมีโอกาสปรึกษาและสอบถามเจาของโรงงานในจังหวัดลําปางถึงเรื่องเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใต

เคลือบบนผลิตภัณฑเซรามิกถึงความเปนไปไดในการทําใหงายและนาจะเปนองคความรูแบบใหมจึงไดปรึกษา

อาจารยพ่ีเลี้ยงถึงเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบโดยมีความนาจะเปนในการทําเชน การออกแบบ

ลวดลายที่ดีน้ันตองอาศัยสวนประกอบ ซึ่งการออกแบบ หมายถึง การวางแผนสรางสรรครูปแบบ โดยวางแผน

จัดสวนประกอบของการออกแบบใหสัมพันธกับประโยชนใชสอย วัสดุและการผลิตสิ่งของน้ัน(วิรุณ ต้ังเจริญ.

2539 อางใน วันชัย,2547)การตกแตงดวยสีใตเคลือบ เปนเทคนิคพ้ืนฐานเหมาะสําหรับผูเริ่มตนงานตกแตง

เซรามิก สามารถนําความรูไปพัฒนาตอยอดในการตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกรูปทรงตาง ๆ (สุจิตรา,2015) สีใต

เคลือบไฟสูงเปนสีจําพวกออกไซคของธาตุทรานซิช่ันตางๆไมวาจะเปนเหล็กออกไซค,นิกเกิลออกไซค,โคบอลต

ออกไซค,แมงกานีสออกไซคและอ่ืนๆเปนตนตองผานกระบวนการตางๆหลายขั้นตอนกวาจะมีคาเสถียร

เน่ืองจากสารจําพวกออกไซคมีคาจํากัดอยูตรงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉดสีไดงายเมื่อไดรับอุณหภูมิที่แตกตาง

กันออกไปหลังจากผานกระบวนการแลวสีจะไดรับการบดเพ่ือใหเกิดความละเอียดและผสมสารอ่ืนๆเพ่ือใหเกิด

การลื่นและเขมของเน้ือสีเหมาะแกการระบายดวยแปรงหรือพูกันบนเน้ือดินดิบและดินที่ผานการเผามาแลว

(Cerawan,2015)โดยทดลองเทคนิคการสรางลวดลายบนเน้ือดินสโตนแวร(Stone ware clay)คือดินเหนียว

ตามธรรมชาติที่สามารถเผาในอุณหภูมิที่สูง 1,250-1,280 C เปนดินที่มีความเหนียวดี  ดินสโตนแวรจัดเปนดิน

เหนียว (Ball clay) ดินดําหรือดินเหนียวขาวอุตสาหกรรม (ไพจิตร,2541) 

ผูทําวิจัยเองมองเห็นการสรางเทคนิคในการสรางลวดลายเซรามิกใหงายและสวยงาม เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานใหเร็วขึ้นยนระยะเวลาในการทํางานพัฒนาศักยภาพของการทํางานและสามารถ

เก็บเปนองคความรูเพ่ือการถายทอดใหกับชุมชนตอไป 

วิธีการดําเนนิงาน  

กลุมผูวิจัยไดสอบถามและปรึกษาเจาหนาที่ภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกโดยใช 

สุนทรียสนทนา: (Dialogue)รวมถึงอาจารยที่ปรึกษาไดรับคําแนะนําใหหาความสัมพันธในการสรางลวดลาย

ดวยสีใตเคลือบ ลวดลายที่ตองการที่เพนท,ปมกด(Stam)หรือพนลงไปตองมีรองรอยที่เรียบสม่ําเสมอจะตองใช

ยางพาราก้ันลวดลายเพ่ือความสะดวกและใหไดลวดลายที่คมชัดเพราะสีใตเคลือบเซรามิกจะเขียนทับซอนกัน

มากไมไดจะเกิดการพองตัวเมื่อนําไปชุบเคลือบและเผา 

คณะผูวิจัยไดทดลอง การเรียนรูโดยการปฏิบัติ: (Action Learning) โดยการเตรียมวัตถุดิบในการ

สรางเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบโดยคัดเลือกเอาจานบิสกิตที่มีอยูภายในศูนยฯในการทดสอบ

เลือกใชเทคนิค โดยใชยางพาราเขียนเสนกั้นแลวทดสอบทั้ง 3 วิธีคือใชพูกันปายสีลงบนลวดลาย,ใชฟองนํ้าจุมสี

แลวประคบ(Stam),ใชกาพนสีเพ่ือสรางเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบ 

ดําเนินการประเมินหาคาสัมพันธน้ันเปนการทบทวนหลังปฎิบัติหรือการถอดบทเรียน : (After action 

review[AAR]) (Dr.Phichet,2551) การเลือกใชเทคนิคทั้ง 3 เปรียบเทียบระยะเวลา,ความยากงายและ ความ

เหมาะสมในแตละกระบวนการในการจารึกตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑเซรามิกซึ่งการประเมินจาก คณะทํางาน

จํานวน 5 ราย ประกอบดวย 

 1. นางปริษา  อดิศัยพัฒนะกุล  (นักวิชาการเครื่องปนดินเผา) 

 2. นายสิงหล  วิชายะ    (นักวิชาการเครื่องปนดินเผา) 

 3. นายคเชนทร  เครือสาร (นักวิชาการเครื่องปนดินเผา) 

 4. นายสุรชัย   วงครัตน  (ชางปนแปนหมุน) 

 5. นางสัณฑณา  บุญแกววุฒิ (ชางเตรียมวัตถุดิบ) 

 

ผลการดําเนินงาน  

จากผลการทดลองเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบ ทั้ง 3 วิธี คือนําจานบิสกิตในการทดสอบ

มาใชยางพาราเขียนเสนก้ันแลวทดสอบทั้ง 3 วิธีคือใชพูกันปายสีลงบนลวดลาย,ใชฟองนํ้าจุมสีแลวประคบ,ใช

กาพนสีเพ่ือสรางลวดลาย 

เพ่ือเปนทางเลือกใหกับกลุมเครื่องปนดินเผาและเจาหนาที่ผูสนใจ โดยการทดลองหาเทคนิคการสราง

ลวดลายดวยสีใตเคลือบน้ัน ไดเลือกเทคนิคที่รวดเร็วและเหมาะสมที่จะนํามาทดสอบกับผลิตภัณฑของที่ระลึก

ภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกโดยการปรับใชตามความเหมาะสมและใชในการสรุป โดยมี

รายละเอียดดังน้ี  
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บทนํา 

ศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกมีหนาที่ถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกทั้งภาคอุตสาหกรรม

และหัตถอุตสาหกรรม,กลุมโรงงาน,กลุมเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน โดยใหคําปรึกษาใหความอนุเคราะหคุรภัณฑ

วางแผนในการทํางานรวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับประชาชนเยาวชนและผูที่สนใจในวิชาชีพในสาย

งานเซรามิกตลอดมา 

ซึ่งของที่ระลึกในระดับ VIP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สวนใหญเปนบุคคลที่มี

ช่ือเสียง ของที่ระลึกตองมีความสวยงามคุณคาแกการจดจํา ภูมิใจทั้งผูใหและผูรับอาทิเชน ภาพเหมือนบุคคล

สําคัญดวยสีใตเคลือบเซรามิก,ภาพทิวทัศน,ดอกไม,หมอบูรณฆฏะ,ภาพพระพุทธรูปเปนตน ภาพสวนใหญเพนต

ดวยสีเซรามิกใตเคลือบมีการทําลวดลายและภาพพ้ืนหลังเพ่ือเปนองคประกอบของภาพทุกช้ินเพ่ือเพ่ิมความ

สวยงามมีเทคนิคและกระบวนการทําที่แตกตางกันในการเพนทดวยสีใตเคลือบเซรามิกตองใชระยะเวลา

ยาวนานพอสมควรทั้งภาพและลวดลายพ้ืนหลังของภาพ  

คณะผูวิจัยไดสํารวจตามโรงงานตางๆทั้งจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําปางในสวนเทคนิคการสราง

ลวดลายบนผลิตภัณฑเซรามิกสวนใหญเปนการเขียนตกแตงและเปนการติดรูปลอกใตเคลือบ,บนเคลือบ กลุม

ผูวิจัยไดมีโอกาสปรึกษาและสอบถามเจาของโรงงานในจังหวัดลําปางถึงเรื่องเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใต

เคลือบบนผลิตภัณฑเซรามิกถึงความเปนไปไดในการทําใหงายและนาจะเปนองคความรูแบบใหมจึงไดปรึกษา

อาจารยพ่ีเลี้ยงถึงเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบโดยมีความนาจะเปนในการทําเชน การออกแบบ

ลวดลายที่ดีน้ันตองอาศัยสวนประกอบ ซึ่งการออกแบบ หมายถึง การวางแผนสรางสรรครูปแบบ โดยวางแผน

จัดสวนประกอบของการออกแบบใหสัมพันธกับประโยชนใชสอย วัสดุและการผลิตสิ่งของน้ัน(วิรุณ ต้ังเจริญ.

2539 อางใน วันชัย,2547)การตกแตงดวยสีใตเคลือบ เปนเทคนิคพ้ืนฐานเหมาะสําหรับผูเริ่มตนงานตกแตง

เซรามิก สามารถนําความรูไปพัฒนาตอยอดในการตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกรูปทรงตาง ๆ (สุจิตรา,2015) สีใต

เคลือบไฟสูงเปนสีจําพวกออกไซคของธาตุทรานซิช่ันตางๆไมวาจะเปนเหล็กออกไซค,นิกเกิลออกไซค,โคบอลต

ออกไซค,แมงกานีสออกไซคและอ่ืนๆเปนตนตองผานกระบวนการตางๆหลายขั้นตอนกวาจะมีคาเสถียร

เน่ืองจากสารจําพวกออกไซคมีคาจํากัดอยูตรงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉดสีไดงายเมื่อไดรับอุณหภูมิที่แตกตาง

กันออกไปหลังจากผานกระบวนการแลวสีจะไดรับการบดเพ่ือใหเกิดความละเอียดและผสมสารอ่ืนๆเพ่ือใหเกิด

การลื่นและเขมของเน้ือสีเหมาะแกการระบายดวยแปรงหรือพูกันบนเน้ือดินดิบและดินที่ผานการเผามาแลว

(Cerawan,2015)โดยทดลองเทคนิคการสรางลวดลายบนเน้ือดินสโตนแวร(Stone ware clay)คือดินเหนียว

ตามธรรมชาติที่สามารถเผาในอุณหภูมิที่สูง 1,250-1,280 C เปนดินที่มีความเหนียวดี  ดินสโตนแวรจัดเปนดิน

เหนียว (Ball clay) ดินดําหรือดินเหนียวขาวอุตสาหกรรม (ไพจิตร,2541) 

ผูทําวิจัยเองมองเห็นการสรางเทคนิคในการสรางลวดลายเซรามิกใหงายและสวยงาม เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานใหเร็วขึ้นยนระยะเวลาในการทํางานพัฒนาศักยภาพของการทํางานและสามารถ

เก็บเปนองคความรูเพ่ือการถายทอดใหกับชุมชนตอไป 

วิธีการดําเนนิงาน  

กลุมผูวิจัยไดสอบถามและปรึกษาเจาหนาที่ภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกโดยใช 

สุนทรียสนทนา: (Dialogue)รวมถึงอาจารยที่ปรึกษาไดรับคําแนะนําใหหาความสัมพันธในการสรางลวดลาย

ดวยสีใตเคลือบ ลวดลายที่ตองการที่เพนท,ปมกด(Stam)หรือพนลงไปตองมีรองรอยที่เรียบสม่ําเสมอจะตองใช

ยางพาราก้ันลวดลายเพ่ือความสะดวกและใหไดลวดลายที่คมชัดเพราะสีใตเคลือบเซรามิกจะเขียนทับซอนกัน

มากไมไดจะเกิดการพองตัวเมื่อนําไปชุบเคลือบและเผา 

คณะผูวิจัยไดทดลอง การเรียนรูโดยการปฏิบัติ: (Action Learning) โดยการเตรียมวัตถุดิบในการ

สรางเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบโดยคัดเลือกเอาจานบิสกิตที่มีอยูภายในศูนยฯในการทดสอบ

เลือกใชเทคนิค โดยใชยางพาราเขียนเสนกั้นแลวทดสอบทั้ง 3 วิธีคือใชพูกันปายสีลงบนลวดลาย,ใชฟองนํ้าจุมสี

แลวประคบ(Stam),ใชกาพนสีเพ่ือสรางเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบ 

ดําเนินการประเมินหาคาสัมพันธน้ันเปนการทบทวนหลังปฎิบัติหรือการถอดบทเรียน : (After action 

review[AAR]) (Dr.Phichet,2551) การเลือกใชเทคนิคทั้ง 3 เปรียบเทียบระยะเวลา,ความยากงายและ ความ

เหมาะสมในแตละกระบวนการในการจารึกตัวหนังสือลงบนผลิตภัณฑเซรามิกซึ่งการประเมินจาก คณะทํางาน

จํานวน 5 ราย ประกอบดวย 

 1. นางปริษา  อดิศัยพัฒนะกุล  (นักวิชาการเครื่องปนดินเผา) 

 2. นายสิงหล  วิชายะ    (นักวิชาการเครื่องปนดินเผา) 

 3. นายคเชนทร  เครือสาร (นักวิชาการเครื่องปนดินเผา) 

 4. นายสุรชัย   วงครัตน  (ชางปนแปนหมุน) 

 5. นางสัณฑณา  บุญแกววุฒิ (ชางเตรียมวัตถุดิบ) 

 

ผลการดําเนินงาน  

จากผลการทดลองเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบ ทั้ง 3 วิธี คือนําจานบิสกิตในการทดสอบ

มาใชยางพาราเขียนเสนก้ันแลวทดสอบทั้ง 3 วิธีคือใชพูกันปายสีลงบนลวดลาย,ใชฟองนํ้าจุมสีแลวประคบ,ใช

กาพนสีเพ่ือสรางลวดลาย 

เพ่ือเปนทางเลือกใหกับกลุมเครื่องปนดินเผาและเจาหนาที่ผูสนใจ โดยการทดลองหาเทคนิคการสราง

ลวดลายดวยสีใตเคลือบน้ัน ไดเลือกเทคนิคที่รวดเร็วและเหมาะสมที่จะนํามาทดสอบกับผลิตภัณฑของที่ระลึก

ภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกโดยการปรับใชตามความเหมาะสมและใชในการสรุป โดยมี

รายละเอียดดังน้ี  

    

 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

390

CoP 3 การบริการวิชาการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษาการทดสอบการปายสีดวยสีใตเคลือบเซรามิก 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการศึกษาการทดสอบการใชฟองนํ้าจุมสีแลวประคบ(Stam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการศึกษาการทดสอบการใชกาพนสีเพ่ือสรางลวดลาย 

 

 

 

 

 

สรุป 

จากการทดลองเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบทั้ง 3 เทคนิคคือคือนําจานบิสกิตในการ

ทดสอบมาใชยางพาราเขียนเสนก้ันแลวทดสอบทั้ง 3 วิธีคือใชพูกันปายสีลงบนลวดลาย,ใชฟองนํ้าจุมสีแลว

ประคบ,ใชกาพนสีเพ่ือสรางลวดลาย เพ่ือเปนทางเลือกใหกับกลุมเครื่องปนดินเผาและผูที่สนใจ โดยการทดลอง

หาเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบน้ันไดเลือกเทคนิคที่จะนํามาทดสอบกับผลิตภัณฑของที่ระลึก

ภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกดวยและใชในการสรุปโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1 เพ่ือไดเทคนิคการสรางลวดลายเซรามิกดวยสีใตเคลือบ 

2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพนทภาพ  

สรุปผลการทดลองการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบดวยการใชพูกันปายสีลงบนลวดลายสามารถสรุป

ผลไดดังน้ี เทคนิคน้ีใชเวลา 30 นาที เหมาะสําหรับงานที่ไมตองการความละเอียดมาก 
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ผลการศึกษาการทดสอบการปายสีดวยสีใตเคลือบเซรามิก 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการศึกษาการทดสอบการใชฟองนํ้าจุมสีแลวประคบ(Stam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการศึกษาการทดสอบการใชกาพนสีเพ่ือสรางลวดลาย 

 

 

 

 

 

สรุป 

จากการทดลองเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบทั้ง 3 เทคนิคคือคือนําจานบิสกิตในการ

ทดสอบมาใชยางพาราเขียนเสนก้ันแลวทดสอบทั้ง 3 วิธีคือใชพูกันปายสีลงบนลวดลาย,ใชฟองนํ้าจุมสีแลว

ประคบ,ใชกาพนสีเพ่ือสรางลวดลาย เพ่ือเปนทางเลือกใหกับกลุมเครื่องปนดินเผาและผูที่สนใจ โดยการทดลอง

หาเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบน้ันไดเลือกเทคนิคที่จะนํามาทดสอบกับผลิตภัณฑของที่ระลึก

ภายในศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเซรามิกดวยและใชในการสรุปโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1 เพ่ือไดเทคนิคการสรางลวดลายเซรามิกดวยสีใตเคลือบ 

2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพนทภาพ  

สรุปผลการทดลองการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบดวยการใชพูกันปายสีลงบนลวดลายสามารถสรุป

ผลไดดังน้ี เทคนิคน้ีใชเวลา 30 นาที เหมาะสําหรับงานที่ไมตองการความละเอียดมาก 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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สรุปผลการทดลองการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบดวยการใชใชฟองนํ้าจุมสีแลวประคบบนลวดลาย

สามารถสรุปผลไดดังน้ี เทคนิคน้ีใชเวลา 40 นาที เหมาะสําหรับงานที่ตองการความละเอียดปานกลาง 

สรุปผลการทดลองการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบดวยการกาพนสีเพ่ือสรางลวดลายสามารถสรุป

ผลไดดังน้ี เทคนิคน้ีใชเวลา 10 นาท ีเหมาะสําหรับงานที่ตองการความละเอียดมาก 

 

อภิปรายผล  

จากการทดลองเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบทั้ง 3 เทคนิค ผลที่ไดแตกตางกันเทคนิคการ

ใชฟองนํ้าจุมสีแลวประคบใชเวลามากที่สุดเพราะวาสีที่ไดจะมีความละเอียดและสม่ําเสมอ สวนการใชกาพนสี

เพ่ือสรางลวดลายใชเวลาเร็วที่สุดไดงานที่ละเอียดไดสีที่เนียนสวนการใชพูกันปายสีลงบนลวดลายใชเวลาไม

มากจะไดลวดลายที่เปนรองรอยของลายเสนของพูกันความละเอียดนอยและไมสม่ําเสมอ จึงสามารถสรุป

ผลการวิจัยไดวา การทดสอบเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบเซรามิกทั้ง 3 เทคนิคน้ัน ใชไดทั้ง 3 

เทคนิคซึ่งมีขอแตกตางในการใชงานสามารถรองรับงานเรงดวน,งานผลิต,งานของที่ระลึก ขึ้นอยูการปรับใช

ตามความตองการแตตองใชความชํานาญและความแมนยําในการทําพอสมควร 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (Project of 

Hands-on Research and Development) ประเภททุน R2S ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานวิจัย 

 

บรรณานุกรม 

ชอว  จอหน. เคริ่องปนดินเผาไทย.กรุงเทพฯ.สํานักพิมพคราฟทแมน, 

จันทร  วรากุลเทพ. 2551. แตงเติมสีสันเซรามิก. กรุงเทพฯ. 
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สรุปผลการทดลองการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบดวยการใชใชฟองนํ้าจุมสีแลวประคบบนลวดลาย

สามารถสรุปผลไดดังน้ี เทคนิคน้ีใชเวลา 40 นาที เหมาะสําหรับงานที่ตองการความละเอียดปานกลาง 

สรุปผลการทดลองการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบดวยการกาพนสีเพ่ือสรางลวดลายสามารถสรุป

ผลไดดังน้ี เทคนิคน้ีใชเวลา 10 นาท ีเหมาะสําหรับงานที่ตองการความละเอียดมาก 

 

อภิปรายผล  

จากการทดลองเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบทั้ง 3 เทคนิค ผลที่ไดแตกตางกันเทคนิคการ

ใชฟองนํ้าจุมสีแลวประคบใชเวลามากที่สุดเพราะวาสีที่ไดจะมีความละเอียดและสม่ําเสมอ สวนการใชกาพนสี

เพ่ือสรางลวดลายใชเวลาเร็วที่สุดไดงานที่ละเอียดไดสีที่เนียนสวนการใชพูกันปายสีลงบนลวดลายใชเวลาไม

มากจะไดลวดลายที่เปนรองรอยของลายเสนของพูกันความละเอียดนอยและไมสม่ําเสมอ จึงสามารถสรุป

ผลการวิจัยไดวา การทดสอบเทคนิคการสรางลวดลายดวยสีใตเคลือบเซรามิกทั้ง 3 เทคนิคน้ัน ใชไดทั้ง 3 

เทคนิคซึ่งมีขอแตกตางในการใชงานสามารถรองรับงานเรงดวน,งานผลิต,งานของที่ระลึก ขึ้นอยูการปรับใช

ตามความตองการแตตองใชความชํานาญและความแมนยําในการทําพอสมควร 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (Project of 

Hands-on Research and Development) ประเภททุน R2S ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานวิจัย 
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กระบวนการสรางสรรคการแสดงชุดจตเุภรีศรีเชยีงใหม 

 

จันทร  แกวจิโน 

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม sphenchan9@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 

การแสดงสรางสรรคชุดจตุเภรีศรีเชียงใหม คําวา “จตุ” แปลวา สี่  “เภรี” แปลวา กลอง    จตุเภรี 

หมายถึงกลอง 4 ประเภทของลานนา คือ กลองไชยมงคล  กลองสะบัดชัย  กลองมองเซิง   และกลองปูเจ   

“ศรี”  คือ สิ่งที่ดี สิ่งที่เปนมงคล สิ่งที่มีคุณคา ซึ่งมีความหมายโดยรวม คือชุดการแสดงสรางสรรคที่พัฒนาโดย

การนําเอาเครื่องดนตรีลานนาประเภทกลองทั้งสี่ประเภทไดแก กลองไชยมงคล  กลองสะบัดชัย  กลองมองเซิง  

และกลองปูเจ  มารอยเรียงใหมีความเช่ือมโยงกันซึ่งเปนสิ่งที่เปนมงคล สิ่งที่มีคุณคาของเมืองเชียงใหม  

วัตถุประสงคของงานสรางสรรคน้ีคือ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสรางสรรคการแสดงชุดใหมๆ เพ่ือสนองนโยบาย

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในการพัฒนาและสรางสรรคศิลปะดานนาฏศิลปและดนตรี  และเพ่ือใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่ององคความรูดานศิลปวัฒนธรรมภายในสถาบันฯ  ผลการดําเนินงานพบวา กระบวนการ

สรางสรรคมีขั้นตอน คือ (1) คิดหัวขอเรื่องที่จะสรางสรรค โดยการระดมความคิด (2) การต้ังกรอบแนวคิดและ

ดําเนินการใหสอดคลองกับความประทับใจ ความรู แรงบันดาลใจ (3) สรางสรรคเน้ือหาของการแสดง  รวมทั้ง

บทเพลงที่จะใชประกอบการแสดง (4) สรางองคประกอบของการเคลื่อนไหว เชน เครื่องแตงกาย อุปกรณการ

แสดง แสง สี ฯลฯ (5) ฝกซอมยอย ฝกซอมใหญ ทดลองเหมือนจริง (6) ปรับปรุงแกไขผลงานการแสดง (7) 

นําเสนอผลงานการแสดง  งานสรางสรรคชุดจตุเภรีศรีเชียงใหม เปนงานสรางสรรครูปแบบการแสดงเก่ียวกับ

กลองชนิดตางๆ ทั้ง 4 ชนิดที่มีอยูในภาคเหนือ การสรางสรรคจะเนนจุดเดนของความเปนลานนา ทั้งเทคนิค

การตีกลอง  ลีลาทาทางในการตีกลอง  มีความสนุกสนาน  ผสมผสานไดอยางลงตัว  เปนการอนุรักษ  พัฒนา

และสรางสรรคศิลปะแขนงน้ีใหดํารงอยูสืบตอไป จุดเดนของการแสดงชุดจตุเภรีศรีเชียงใหมคือ (1) การ

ผสมผสานเสียงกลองทั้ง 4 ชนิดเขาดวยกันไดอยางกลมกลืน (2) เทคนิควิธีการตีกลองทั้งสี่ชนิด (3) รูปแบบ

การแสดง ทาทาง ลีลา (5) การแสดงที่แสดงออกถึงอารมณไดอยางชัดเจน ดานความพึงพอใจของผูรวมงาน

สรางสรรค ครูแตละคนมีความพึงพอใจกับการแสดงสรางสรรคชุดจตุเภรีศรีเชียงใหมที่มีความสวยงาม  มีการ

พัฒนาสรางสรรคทั้งรูปแบบการแสดง เครื่องแตงกายผูแสดง แนวการบรรเลงเพลงที่สอดประสานไดอยางลง

ตัว  แตอยูในกรอบแหงวัฒนธรรมประเพณี ความพึงพอใจในตัวเยาวชนคนรุนใหมที่กลาแสดงออก  เกิดความ

รักความสามัคคีในคณะทํางาน   การสรางสรรคประสบผลสําเร็จจนเปนที่พึงพอใจของผูที่ไดรับชมการแสดง 

 

คําสําคญั  กระบวนการ   งานสรางสรรค   การแสดง   จตุเภรี   เชียงใหม 

 

Summary 

 The creating performance “Chatuperi Sri Chiang Mai” The words “Chatu” means four, 

“Peri” means drum, Chaturaperi means the Lanna drum four types. There are Chaimongkala 

drum, Sabunchai drum, Mongserng drum and Puche drum. “Sri” is goodness, luck and value. 

 The goal of the show for creating new performance, respond the policy of 

Bunditputtanasil about Thai dancing and music and exchange learning of culture into 

institute. The result, there are seven processes. (1) Brain storm to the topic of creating. (2) 

Set the idea and manage conform impressive, knowledge and inspiration. (3) Create the 

detail of the show and the songs. (4) Make composition of the movement, so that costume, 

equipment of the show etc. (5) Practice each other, finally practicing and role play. (6) 

Rectify the show. (7) Presentation the show. “Chatuperi Sri Chiang Mai” is creating 

performance about The Lanna drum four types in Northern such as technic, style, joyful, mix 

and match for develop and keep this culture continuously.  The highlight of the show 

“Chatuperi Sri Chiang Mai” are (1) Mix sound of fourth drum completely (2) How to technical 

drum (3) Design acting, style form. (4) The show expresses emotions clearly. 

 The satisfactions of colleague emphasize to please with this creating show which it’s 

beautiful. It develop every part such as style, costume and perfectly music with in Thai 

culture and traditional. The teenager should be confidence, love and harmony together. The 

satisfactory audience is successful.   

 

Keyword  Process   Creating   performance    Chatuperi     Chiang Mai 

  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
395

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  CoP 4

กระบวนการสรางสรรคการแสดงชุดจตเุภรีศรีเชยีงใหม 

 

จันทร  แกวจิโน 

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม sphenchan9@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 

การแสดงสรางสรรคชุดจตุเภรีศรีเชียงใหม คําวา “จตุ” แปลวา สี่  “เภรี” แปลวา กลอง    จตุเภรี 

หมายถึงกลอง 4 ประเภทของลานนา คือ กลองไชยมงคล  กลองสะบัดชัย  กลองมองเซิง   และกลองปูเจ   

“ศรี”  คือ สิ่งที่ดี สิ่งที่เปนมงคล สิ่งที่มีคุณคา ซึ่งมีความหมายโดยรวม คือชุดการแสดงสรางสรรคที่พัฒนาโดย

การนําเอาเครื่องดนตรีลานนาประเภทกลองทั้งสี่ประเภทไดแก กลองไชยมงคล  กลองสะบัดชัย  กลองมองเซิง  

และกลองปูเจ  มารอยเรียงใหมีความเช่ือมโยงกันซึ่งเปนสิ่งที่เปนมงคล สิ่งที่มีคุณคาของเมืองเชียงใหม  

วัตถุประสงคของงานสรางสรรคน้ีคือ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสรางสรรคการแสดงชุดใหมๆ เพ่ือสนองนโยบาย

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในการพัฒนาและสรางสรรคศิลปะดานนาฏศิลปและดนตรี  และเพ่ือใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่ององคความรูดานศิลปวัฒนธรรมภายในสถาบันฯ  ผลการดําเนินงานพบวา กระบวนการ

สรางสรรคมีขั้นตอน คือ (1) คิดหัวขอเรื่องที่จะสรางสรรค โดยการระดมความคิด (2) การต้ังกรอบแนวคิดและ

ดําเนินการใหสอดคลองกับความประทับใจ ความรู แรงบันดาลใจ (3) สรางสรรคเน้ือหาของการแสดง  รวมทั้ง

บทเพลงที่จะใชประกอบการแสดง (4) สรางองคประกอบของการเคลื่อนไหว เชน เครื่องแตงกาย อุปกรณการ

แสดง แสง สี ฯลฯ (5) ฝกซอมยอย ฝกซอมใหญ ทดลองเหมือนจริง (6) ปรับปรุงแกไขผลงานการแสดง (7) 

นําเสนอผลงานการแสดง  งานสรางสรรคชุดจตุเภรีศรีเชียงใหม เปนงานสรางสรรครูปแบบการแสดงเก่ียวกับ

กลองชนิดตางๆ ทั้ง 4 ชนิดที่มีอยูในภาคเหนือ การสรางสรรคจะเนนจุดเดนของความเปนลานนา ทั้งเทคนิค

การตีกลอง  ลีลาทาทางในการตีกลอง  มีความสนุกสนาน  ผสมผสานไดอยางลงตัว  เปนการอนุรักษ  พัฒนา

และสรางสรรคศิลปะแขนงน้ีใหดํารงอยูสืบตอไป จุดเดนของการแสดงชุดจตุเภรีศรีเชียงใหมคือ (1) การ

ผสมผสานเสียงกลองทั้ง 4 ชนิดเขาดวยกันไดอยางกลมกลืน (2) เทคนิควิธีการตีกลองทั้งสี่ชนิด (3) รูปแบบ

การแสดง ทาทาง ลีลา (5) การแสดงที่แสดงออกถึงอารมณไดอยางชัดเจน ดานความพึงพอใจของผูรวมงาน

สรางสรรค ครูแตละคนมีความพึงพอใจกับการแสดงสรางสรรคชุดจตุเภรีศรีเชียงใหมที่มีความสวยงาม  มีการ

พัฒนาสรางสรรคทั้งรูปแบบการแสดง เครื่องแตงกายผูแสดง แนวการบรรเลงเพลงที่สอดประสานไดอยางลง

ตัว  แตอยูในกรอบแหงวัฒนธรรมประเพณี ความพึงพอใจในตัวเยาวชนคนรุนใหมที่กลาแสดงออก  เกิดความ

รักความสามัคคีในคณะทํางาน   การสรางสรรคประสบผลสําเร็จจนเปนที่พึงพอใจของผูที่ไดรับชมการแสดง 

 

คําสําคญั  กระบวนการ   งานสรางสรรค   การแสดง   จตุเภรี   เชียงใหม 

 

Summary 

 The creating performance “Chatuperi Sri Chiang Mai” The words “Chatu” means four, 

“Peri” means drum, Chaturaperi means the Lanna drum four types. There are Chaimongkala 

drum, Sabunchai drum, Mongserng drum and Puche drum. “Sri” is goodness, luck and value. 

 The goal of the show for creating new performance, respond the policy of 

Bunditputtanasil about Thai dancing and music and exchange learning of culture into 

institute. The result, there are seven processes. (1) Brain storm to the topic of creating. (2) 

Set the idea and manage conform impressive, knowledge and inspiration. (3) Create the 

detail of the show and the songs. (4) Make composition of the movement, so that costume, 

equipment of the show etc. (5) Practice each other, finally practicing and role play. (6) 

Rectify the show. (7) Presentation the show. “Chatuperi Sri Chiang Mai” is creating 

performance about The Lanna drum four types in Northern such as technic, style, joyful, mix 

and match for develop and keep this culture continuously.  The highlight of the show 

“Chatuperi Sri Chiang Mai” are (1) Mix sound of fourth drum completely (2) How to technical 

drum (3) Design acting, style form. (4) The show expresses emotions clearly. 

 The satisfactions of colleague emphasize to please with this creating show which it’s 

beautiful. It develop every part such as style, costume and perfectly music with in Thai 

culture and traditional. The teenager should be confidence, love and harmony together. The 

satisfactory audience is successful.   

 

Keyword  Process   Creating   performance    Chatuperi     Chiang Mai 
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บทนํา 

 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม เปนสถาบันทางการศึกษา

ที่มีบทบาทหนาที่หลักในการใหการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ทั้งนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป ชางศิลป 

และวิชาพ้ืนฐานทั่วไป บุคลากรของสถาบันฯ เปนผูที่มีความรูความสามารถเชิงลึกในสายงานที่แตกตาง

หลากหลาย การสังเคราะหความรูที่มีอยูในบุคลากรเหลาน้ี เปนสิ่งที่มีคุณคาอยางย่ิง วิทยาลัยฯ เล็งเห็น

ความสําคัญและความจําเปนดังกลาว จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมการระดมสมองเพ่ือจัดการความรู เรื่อง 

กระบวนการสรางสรรคการแสดงชุดจตุเภรีศรีเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจใน

กระบวนการการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่ององคความรูดานศิลปวัฒนธรรม และเพ่ือ

กระตุนความคิด สรางทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาศักยภาพภายในตนเองของบุคลากร  สงผลตอการสรางงานที่มี

คุณภาพ สามารถเปนแหลงอางอิงองคความรูของสังคม เปนที่ยอมรับทั้งดานวิชาการวิชาชีพ  

 

วิธีการดําเนนิงาน 

1. การคนหาความรู  

แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู เรื่อง กระบวนการสรางสรรคการแสดงจตุเภรีศรีเชียงใหม โดย

กําหนด Expertise Knowledge วาเปนผูมีสวนรวมการสรางสรรคการแสดงชุดจตุเภรีศรีเชียงใหม จากน้ันจัด

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูเพ่ือจัดทํา knowledge Mapping 

 

2. การสรางและแสวงหาความรู  

- กําหนดประเด็นหัวขอความรูไว 6 หัวขอคือ  

2.1 ในความคดิเห็นของทาน ทานคิดวางานสรางสรรคคอือะไร? มีกระบวนการสรางสรรคอยางไร?  

2.2 สาเหตุใด วนศ.เชียงใหม จึงทํางานสรางสรรคชุด จตุเภรีศรีเชียงใหม? 

2.3 ทําไมใชช่ือชุดการแสดงน้ีวา จตุเภรีศรีเชียงใหม?  

2.4 ในความเหน็ของทาน จุดเดนของการแสดงชุดจตุเภรีศรีเชียงใหมคืออะไร? 

2.5 ทานมีสวนรวมในการสรางสรรคการแสดงชุดจตุเภรีศรีเชียงใหมในดานใดและทานมี

กระบวนการทํางานอยางไร? 

2.6 ทานพึงพอใจในการทํางานสรางสรรคชุดจตุเภรีศรีเชียงใหมในเรื่องใดบาง? 

- กําหนดบทบาทผูเขารวมกิจกรรม 

-จัดกิจกรรม Communities of Practice : CoPs  จํานวน 10 ครั้ง   โดยกําหนดวัน เวลา และ

สถานที่ในการเขา CoPs ทุกสปัดาห /สัปดาหละ 2 ครั้ง 

-บันทึกองคความรูที่ไดรับจากการทํากิจกรรม 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

-ทําการรวบรวมความรูที่ไดมาเรียบเรียงจัดทําเปนเอกสาร 

-จัดทําบัญชีรายการความรู จาํแนกเปนหมวดหมูใหเหมาะสมกับการนําไปใชงาน และจดัทําเปน

ฐานขอมูลความรูของวิทยาลัยฯ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 

-ประมวลกลั่นกรองความรูที่ไดโดยใหผูที่เกี่ยวของกับองคความรู ตรวจสอบเน้ือหา และรายละเอียด

ของความรู 

-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร และจัดทําเปน Knowledge map  

5. การเขาถึงความรู 

-สงกระจายความรูใหผูใช ทั้ง 2 ลักษณะ คอืแบบ Push  และแบบ Pull ทั้งทาง E-mail  Line และ 

Web site 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใหครูรุนอาวุโส ถายทอดประสบการณในการทํางานสรางสรรค

การแสดงทุกขัน้ตอนใหแกคร ูอาจารย นักวิจัยสรางสรรครุนใหม  เริ่มต้ังแต  

(1) การคิดหัวขอเรื่องที่จะสรางสรรค  

(2) การต้ังกรอบแนวคิดและการดําเนินการใหสอดคลองกบัความประทับใจ ความรู แรงบันดาลใจ  

(3) การสรางสรรคเน้ือหาของการแสดง  รวมทั้งบทเพลงที่จะใชประกอบการแสดง  

(4) การสรางองคประกอบของการเคลื่อนไหว เชน การรายรํา การแปรแถว เครื่องแตงกาย 

ศิราภรณ เครือ่งประดับตกแตงรางกาย อุปกรณการแสดง แสง สี ฯลฯ  

(5) การฝกซอมยอย การฝกซอมใหญ ทดลองเหมือนจริง  

(6) การปรับปรุงแกไขผลงานการแสดง  

(7) การนําเสนอผลงานการแสดง 

7. การเรียนรู 

-สงเสริมใหบุคลากรในองคกรนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

-ติดตามประเมินผล การนําความรูไปใช 

-สรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู นําความรูไปใชปฏิบัติงานจริงโดยมีการระบุถึงปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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บทนํา 

 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม เปนสถาบันทางการศึกษา

ที่มีบทบาทหนาที่หลักในการใหการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ทั้งนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป ชางศิลป 

และวิชาพ้ืนฐานทั่วไป บุคลากรของสถาบันฯ เปนผูที่มีความรูความสามารถเชิงลึกในสายงานที่แตกตาง

หลากหลาย การสังเคราะหความรูที่มีอยูในบุคลากรเหลาน้ี เปนสิ่งที่มีคุณคาอยางย่ิง วิทยาลัยฯ เล็งเห็น

ความสําคัญและความจําเปนดังกลาว จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมการระดมสมองเพ่ือจัดการความรู เรื่อง 

กระบวนการสรางสรรคการแสดงชุดจตุเภรีศรีเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจใน

กระบวนการการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่ององคความรูดานศิลปวัฒนธรรม และเพ่ือ

กระตุนความคิด สรางทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาศักยภาพภายในตนเองของบุคลากร  สงผลตอการสรางงานที่มี

คุณภาพ สามารถเปนแหลงอางอิงองคความรูของสังคม เปนที่ยอมรับทั้งดานวิชาการวิชาชีพ  

 

วิธีการดําเนนิงาน 

1. การคนหาความรู  

แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู เรื่อง กระบวนการสรางสรรคการแสดงจตุเภรีศรีเชียงใหม โดย

กําหนด Expertise Knowledge วาเปนผูมีสวนรวมการสรางสรรคการแสดงชุดจตุเภรีศรีเชียงใหม จากน้ันจัด

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูเพ่ือจัดทํา knowledge Mapping 

 

2. การสรางและแสวงหาความรู  

- กําหนดประเด็นหัวขอความรูไว 6 หัวขอคือ  

2.1 ในความคดิเห็นของทาน ทานคิดวางานสรางสรรคคอือะไร? มีกระบวนการสรางสรรคอยางไร?  

2.2 สาเหตุใด วนศ.เชียงใหม จึงทํางานสรางสรรคชุด จตุเภรีศรีเชียงใหม? 

2.3 ทําไมใชช่ือชุดการแสดงน้ีวา จตุเภรีศรีเชียงใหม?  

2.4 ในความเหน็ของทาน จุดเดนของการแสดงชุดจตุเภรีศรีเชียงใหมคืออะไร? 

2.5 ทานมีสวนรวมในการสรางสรรคการแสดงชุดจตุเภรีศรีเชียงใหมในดานใดและทานมี

กระบวนการทํางานอยางไร? 

2.6 ทานพึงพอใจในการทํางานสรางสรรคชุดจตุเภรีศรีเชียงใหมในเรื่องใดบาง? 

- กําหนดบทบาทผูเขารวมกิจกรรม 

-จัดกิจกรรม Communities of Practice : CoPs  จํานวน 10 ครั้ง   โดยกําหนดวัน เวลา และ

สถานที่ในการเขา CoPs ทุกสปัดาห /สัปดาหละ 2 ครั้ง 

-บันทึกองคความรูที่ไดรับจากการทํากิจกรรม 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

-ทําการรวบรวมความรูที่ไดมาเรียบเรียงจัดทําเปนเอกสาร 

-จัดทําบัญชีรายการความรู จาํแนกเปนหมวดหมูใหเหมาะสมกับการนําไปใชงาน และจดัทําเปน

ฐานขอมูลความรูของวิทยาลัยฯ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 

-ประมวลกลั่นกรองความรูที่ไดโดยใหผูที่เกี่ยวของกับองคความรู ตรวจสอบเน้ือหา และรายละเอียด

ของความรู 

-ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร และจัดทําเปน Knowledge map  

5. การเขาถึงความรู 

-สงกระจายความรูใหผูใช ทั้ง 2 ลักษณะ คอืแบบ Push  และแบบ Pull ทั้งทาง E-mail  Line และ 

Web site 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใหครูรุนอาวุโส ถายทอดประสบการณในการทํางานสรางสรรค

การแสดงทุกขัน้ตอนใหแกคร ูอาจารย นักวิจัยสรางสรรครุนใหม  เริ่มต้ังแต  

(1) การคิดหัวขอเรื่องที่จะสรางสรรค  

(2) การต้ังกรอบแนวคิดและการดําเนินการใหสอดคลองกบัความประทับใจ ความรู แรงบันดาลใจ  

(3) การสรางสรรคเน้ือหาของการแสดง  รวมทั้งบทเพลงที่จะใชประกอบการแสดง  

(4) การสรางองคประกอบของการเคลื่อนไหว เชน การรายรํา การแปรแถว เครื่องแตงกาย 

ศิราภรณ เครือ่งประดับตกแตงรางกาย อุปกรณการแสดง แสง สี ฯลฯ  

(5) การฝกซอมยอย การฝกซอมใหญ ทดลองเหมือนจริง  

(6) การปรับปรุงแกไขผลงานการแสดง  

(7) การนําเสนอผลงานการแสดง 

7. การเรียนรู 

-สงเสริมใหบุคลากรในองคกรนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

-ติดตามประเมินผล การนําความรูไปใช 

-สรุปบทเรียนการดําเนินการจัดการความรู นําความรูไปใชปฏิบัติงานจริงโดยมีการระบุถึงปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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อภิปรายผล 

ก. ผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคณุคา 

 การจัดการความรูเรื่อง กระบวนการสรางสรรคการแสดง ชุด จตุเภรีศรีเชียงใหม กอใหเกิดประโยชน

ตอองคกรวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม คือ  

1. คณะครู อาจารย ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ไดเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการสรางสรรคการแสดงระหวางกัน 

2. คณะครู อาจารยระดับอาวุโสของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวง

วัฒนธรรม ไดมีโอกาสถายทอดความรู ประสบการณ ใหแกครู อาจารย นักสรางสรรครุนใหม 

3. เสริมสรางบรรยากาศวิชาการดานการจัดการเรียนรูในวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหมใหดีขึ้น  

 

ข. ปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเรจ็ 

1. ครูอาจารยทุกคน มคีวามมุงมั่นในการจดักิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

2. ครูอาจารยอาวุโส มีความรู ประสบการณ ในการสรางสรรคการแสดงชุดใหมมายาวนานกวา 10-30 ป 

 

ค. ปญหา อุปสรรค  

ครูอาจารยทุกคน มีภาระการสอนมาก ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.1-ม.6) และระดับปริญญา

ตรี รวมทั้งภาระดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป-ดนตรี ทําใหมีเวลาวางตรงกันนอย กันพบปะ

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน จึงหาเวลาไดยาก 

 

ง. แนวทางแกไข 

 ใชเวลาวางหลังเลิกเรียนต้ังแต 16.30 น. เปนเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึง่กันและกัน 

 

สรุป 

 การจัดการความรูเรื่อง กระบวนการสรางสรรคการแสดงชุด จตุเภรีศรีเชียงใหม ประสบความสําเร็จ

ในดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการสรางสรรคการแสดงดวยกัน เปนขอมูลที่ดีในการทํางาน

สรางสรรคการแสดงชุดใหมๆ ตอไปในอนาคต  

บรรณานุกรม 
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อภิปรายผล 

ก. ผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคณุคา 

 การจัดการความรูเรื่อง กระบวนการสรางสรรคการแสดง ชุด จตุเภรีศรีเชียงใหม กอใหเกิดประโยชน

ตอองคกรวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม คือ  

1. คณะครู อาจารย ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ไดเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการสรางสรรคการแสดงระหวางกัน 

2. คณะครู อาจารยระดับอาวุโสของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวง

วัฒนธรรม ไดมีโอกาสถายทอดความรู ประสบการณ ใหแกครู อาจารย นักสรางสรรครุนใหม 

3. เสริมสรางบรรยากาศวิชาการดานการจัดการเรียนรูในวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหมใหดีขึ้น  
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เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน จึงหาเวลาไดยาก 

 

ง. แนวทางแกไข 

 ใชเวลาวางหลังเลิกเรียนต้ังแต 16.30 น. เปนเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึง่กันและกัน 
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เพลงเรือ...เพลงแหงคุงน้ํา 

 

ดร.บุญสมหญงิ  พลเมอืงดี1 

นายจิระวุฒิ  สาระธรรม2 
1คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Yingyudya@hotmail.com 

2คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ taomaxmin@hotmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

 การจัดการความรูของคณะศิลปศาสตรตองการนําความรูมาจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยบูรณาการจาก

งานบริการวิชาการ วิจัยและการเรียนการสอนใหเช่ือมโยงเพ่ือความรูที่ย่ังยืน ทั้งน้ีไดเลือกพ้ืนที่ตําบลหันตรา

และบานเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาเปนพ้ืนที่ทดลองการทํางานดังกลาว นับวามี

ความกาวหนาตามลําดับ และทีมทํางานมั่นใจวากระบวนการการเรียนรูรวมกันของชุมชนและมหาวิทยาลัย จะ

ไดรวบรวมองคความรูเพลงเรือ เพลงแหงคุงนํ้า ไดเปนรูปธรรม และเปนแหลงเรียนรูมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญา

สืบไป 

 

คําสําคญั  เพลงเรือ อนุรักษสิ่งแวดลอมทางนํ้า 

 

Summary 

 The Knowledge management of the Faculty of Liberal Arts has to be collected 

systematically by integrating from academic service, research and teaching and learning in 

order to connect to lasting knowledge. Then the areas of Huntra and Bankor Sub – district, 

Phranakorsriayutthaya District, Phranakornsriayutthaya Province have been selected to 

conduct the study 

 The progress of the study has been done subsequently and the work team assures 

that the process of collaborative learning between the community and the university will 

obviously compile the knowledge of Plang Ruae, Thai folk songs regarding the living life of 

villagers living along the canal or river, and they will become the learning resource in the field 

of folk wisdom and cultural heritage continuously. 
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Summary 
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Phranakorsriayutthaya District, Phranakornsriayutthaya Province have been selected to 

conduct the study 

 The progress of the study has been done subsequently and the work team assures 

that the process of collaborative learning between the community and the university will 

obviously compile the knowledge of Plang Ruae, Thai folk songs regarding the living life of 

villagers living along the canal or river, and they will become the learning resource in the field 

of folk wisdom and cultural heritage continuously. 
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Keyword Plant Ruae (Thai folk songs)  Water environment protection 

 

บทนํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต้ังอยูในพ้ืนที่ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา

และเขตติดตอกับตําบลบานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการนําความรูเชิง

วิชาการไปสูชุมชน คณะศิลปศาสตรเล็งเห็นความสําคัญและองคความรูของชุมชน และคณาจารย เจาหนาที่ 

นักศึกษามีโอกาสลงพ้ืนที่ จนไดรับความไววางใจจากคนในพ้ืนที่ ทําใหเกิดกิจกรรมตางๆ มากมายชุมชนไดเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและเกิดประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง  

คณะทํางานคณะศิลปศาสตรจึงรวมกําหนดแผนการดําเนินงานใหประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมโดยเนน

บริการวิชาการเรื่องเพลงเรือกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางนํ้า ควบคูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม อีกทั้ง

บูรณาการการเรียนการสอน เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญาเพลงเรือตอไป 

 

วิธีการดําเนนิการ  

 การทํางานในพื้นทีข่องคณะศิลปศาสตรทาํอยางตอเนื่อง โดยถือวาเปนแนวปฏิบัติทีดี่เชิงบรูณา

การตามลาํดับตอไปนี ้

1. จัดโครงการพัฒนาวิถีชีวิตไทยริมนํ้าบูรณาการเรียนการสอนในคณะและคณะอ่ืน 

2. เชิญวิทยากรใหความรูเรื่องเพลงเรือในวิชาเรียน 

3. จัดโครงการพัฒนาวิถีชีวิตไทยริมนํ้า 

4.   ลงพ้ืนที่วิเคราะหชุมชนอยางมีสวนรวม 

5.   จัดเวทีเสวนาหัวขอ ชีวิต สายนํ้า และวัฒนธรรมเพลงเรือ 

6.   รวมแสดงเพลงเรือในการประชุมวิชาการนานาชาติ  

7.    อบรมเพลงเรือชุมชนบานเกาะ 

8.    การแสดงเพลงเรือ ณ วัดไผโสมนรินทร ตําบลบานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

ครั้งที่ 1 จัดโครงการพัฒนาวิถีชีวิตไทยริมน้ําวันที ่19 กุมภาพันธ และ 17 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ 

อนุสรณสถานแหงความจงรักภักดี (ทุงหันตรา)  ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยาและองคการ

บริการสวนตําบลหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

โครงการน้ีจัดขึ้นเพ่ือใหเกิดการเรียนรูในลักษณะของเครือขายรวมกันในเรื่องของการพัฒนาวิถีชีวิต

ไทยริมนํ้าอยุธยาระหวางผูเขารวมโครงการและประชาชนริมนํ้าทําให ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตไทยริมนํ้าตระหนัก

ถึงคุณคา รวมกันอนุรักษสืบทอดสูคนรุนหลัง เผยแพรใหคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมี

ความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาแหงวิถีชีวิตไทยริมนํ้าของชุมชน  

           สรุป จากการเสวนา ผูรวมเสวนาไดแก ปราชญชาวบาน คนในชุมชน อาจารย เจาหนาที่ และ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นอกจากจะมีการเสวนาเรื่องวิถีชีวิตของชุมริมนํ้าแลว 

ยังมีเรื่องการแสดงพ้ืนบานภาคกลาง เชน เพลงเรือ  เพลงเก่ียวขาว ในการน้ี คณะผูดําเนินโครงการจึงได

จัดการแสดงเพลงเรือใหอยูคูกับคนในชุมชนหันตรา และชุมชนบานเกาะเปนการสืบทอดมรดกภูมิปญญาเพลง

เรือตอไป 

 ในสวนของนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการ ไดหัวขอปญหาพิเศษ เปน

โครงงานของนักศึกษา 3 เรื่อง คือ การพัฒนาเครื่องขวานตนโสน เครื่องสับยอยผักตบชวาเพ่ือนํามาทําเปนปุย 

และเครื่องแมพิมพดอกไมกระดาษ ซึ่งตอมาไดนําไปสาธิตการใชงานในตําบล  บานเกาะ 

 

ครั้งที่ 2 เชิญวิทยากรใหความรูเรื่องเพลงเรือในวิชาเรียน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 

อาจารยวรรษา พรหมศิลป ไดเชิญผูรวมเสวนาในโครงการพัฒนาวิถีชีวิตไทยริมนํ้า และวิทยากรผูมีความรู

ความเช่ียวชาญในการแสดงเพลงเรือมาถายทอดความรูเรื่องเพลงเรือ ในวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการ

ทองเที่ยว(Thai Art and Culture for Tourism) และเตรียมแสดงเพลงเรือ  ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2557 

ตอมาในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน  พ.ศ.2557 คณะทํางานไดมีโอกาสอนุรักษสืบสานและเผยแพรความรู 

ศิลปะการแสดงพ้ืนบานเพลงเรือ ในงานวันเห็ดตับเตาบานที่สามเรือน ณ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยา โดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตรรวมแสดงดวย 

 

ครั้งที่ 3 จัดโครงการพฒันาวิถีชีวิตไทยริมน้ํา วันที่ 27 สงิหาคม พ.ศ. 2557 ณ เรือนไทย อนสุรณแหง

ความจงรักภักดี ต.หนัตรา อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมเสวนา หัวขอวิถีชีวิตไทยริมนํ้า เพ่ือใหความรูกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิและประชาชนผูสนใจ ในเรื่องวิถึชีวิตริมนํ้า การอนุรักษธรรมชาติ และสืบสานการแสดงพ้ืนบาน  

สรุป นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและวิชาไทยศึกษาไดเขารวมกิจกรรมโดยเปนผู

แสดง ผูชม เพลงเรือมีสวนรวมเสวนาเปนแนวทางอนุรักษสายนํ้า 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
403

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  CoP 4

 
 

Keyword Plant Ruae (Thai folk songs)  Water environment protection 

 

บทนํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต้ังอยูในพ้ืนที่ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา

และเขตติดตอกับตําบลบานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการนําความรูเชิง

วิชาการไปสูชุมชน คณะศิลปศาสตรเล็งเห็นความสําคัญและองคความรูของชุมชน และคณาจารย เจาหนาที่ 

นักศึกษามีโอกาสลงพ้ืนที่ จนไดรับความไววางใจจากคนในพ้ืนที่ ทําใหเกิดกิจกรรมตางๆ มากมายชุมชนไดเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและเกิดประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง  

คณะทํางานคณะศิลปศาสตรจึงรวมกําหนดแผนการดําเนินงานใหประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมโดยเนน

บริการวิชาการเรื่องเพลงเรือกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางนํ้า ควบคูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม อีกทั้ง

บูรณาการการเรียนการสอน เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญาเพลงเรือตอไป 

 

วิธีการดําเนนิการ  

 การทํางานในพื้นทีข่องคณะศิลปศาสตรทาํอยางตอเนื่อง โดยถือวาเปนแนวปฏิบัติทีดี่เชิงบรูณา

การตามลาํดับตอไปนี ้

1. จัดโครงการพัฒนาวิถีชีวิตไทยริมนํ้าบูรณาการเรียนการสอนในคณะและคณะอ่ืน 

2. เชิญวิทยากรใหความรูเรื่องเพลงเรือในวิชาเรียน 

3. จัดโครงการพัฒนาวิถีชีวิตไทยริมนํ้า 

4.   ลงพ้ืนที่วิเคราะหชุมชนอยางมีสวนรวม 

5.   จัดเวทีเสวนาหัวขอ ชีวิต สายนํ้า และวัฒนธรรมเพลงเรือ 

6.   รวมแสดงเพลงเรือในการประชุมวิชาการนานาชาติ  

7.    อบรมเพลงเรือชุมชนบานเกาะ 

8.    การแสดงเพลงเรือ ณ วัดไผโสมนรินทร ตําบลบานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

ครั้งที่ 1 จัดโครงการพัฒนาวิถีชีวิตไทยริมน้ําวันที ่19 กุมภาพันธ และ 17 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ 

อนุสรณสถานแหงความจงรักภักดี (ทุงหันตรา)  ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยาและองคการ

บริการสวนตําบลหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

โครงการน้ีจัดขึ้นเพ่ือใหเกิดการเรียนรูในลักษณะของเครือขายรวมกันในเรื่องของการพัฒนาวิถีชีวิต

ไทยริมนํ้าอยุธยาระหวางผูเขารวมโครงการและประชาชนริมนํ้าทําให ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตไทยริมนํ้าตระหนัก

ถึงคุณคา รวมกันอนุรักษสืบทอดสูคนรุนหลัง เผยแพรใหคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมี

ความรูความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาแหงวิถีชีวิตไทยริมนํ้าของชุมชน  

           สรุป จากการเสวนา ผูรวมเสวนาไดแก ปราชญชาวบาน คนในชุมชน อาจารย เจาหนาที่ และ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นอกจากจะมีการเสวนาเรื่องวิถีชีวิตของชุมริมนํ้าแลว 

ยังมีเรื่องการแสดงพ้ืนบานภาคกลาง เชน เพลงเรือ  เพลงเก่ียวขาว ในการน้ี คณะผูดําเนินโครงการจึงได

จัดการแสดงเพลงเรือใหอยูคูกับคนในชุมชนหันตรา และชุมชนบานเกาะเปนการสืบทอดมรดกภูมิปญญาเพลง

เรือตอไป 

 ในสวนของนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการ ไดหัวขอปญหาพิเศษ เปน

โครงงานของนักศึกษา 3 เรื่อง คือ การพัฒนาเครื่องขวานตนโสน เครื่องสับยอยผักตบชวาเพ่ือนํามาทําเปนปุย 

และเครื่องแมพิมพดอกไมกระดาษ ซึ่งตอมาไดนําไปสาธิตการใชงานในตําบล  บานเกาะ 

 

ครั้งที่ 2 เชิญวิทยากรใหความรูเรื่องเพลงเรือในวิชาเรียน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 

อาจารยวรรษา พรหมศิลป ไดเชิญผูรวมเสวนาในโครงการพัฒนาวิถีชีวิตไทยริมนํ้า และวิทยากรผูมีความรู

ความเช่ียวชาญในการแสดงเพลงเรือมาถายทอดความรูเรื่องเพลงเรือ ในวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการ

ทองเที่ยว(Thai Art and Culture for Tourism) และเตรียมแสดงเพลงเรือ  ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2557 

ตอมาในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน  พ.ศ.2557 คณะทํางานไดมีโอกาสอนุรักษสืบสานและเผยแพรความรู 

ศิลปะการแสดงพ้ืนบานเพลงเรือ ในงานวันเห็ดตับเตาบานที่สามเรือน ณ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยา โดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตรรวมแสดงดวย 

 

ครั้งที่ 3 จัดโครงการพฒันาวิถีชีวิตไทยริมน้ํา วันที่ 27 สงิหาคม พ.ศ. 2557 ณ เรือนไทย อนสุรณแหง

ความจงรักภักดี ต.หนัตรา อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมเสวนา หัวขอวิถีชีวิตไทยริมนํ้า เพ่ือใหความรูกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิและประชาชนผูสนใจ ในเรื่องวิถึชีวิตริมนํ้า การอนุรักษธรรมชาติ และสืบสานการแสดงพ้ืนบาน  

สรุป นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและวิชาไทยศึกษาไดเขารวมกิจกรรมโดยเปนผู

แสดง ผูชม เพลงเรือมีสวนรวมเสวนาเปนแนวทางอนุรักษสายนํ้า 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 4  การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 
 

ครั้งที่ 4 ลงพื้นที่วิเคราะหชุมชนอยางมีสวนรวม วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558       ณ โรงเรียน

วัดไผโสมนรินทร ตําบลบานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

คณะทํางานไดวิเคราะหชุมชนโดยใชเครื่องมือศึกษาและสํารวจบริบทของชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวม 

เชน เครื่องมือเสนทางประวัติศาสตรชุมชน ปฏิทินวิถีชีวิต และแผนที่รอบในและนอกชุมชนตําบลบานเกาะ 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทั้งน้ี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดใหความไววางใจใหคณะศิลปศาสตร รวมจัด

โครงการสืบทอดมรดกภูมิปญญาทางวัฒธรรมของชาติ “เพลงพ้ืนบาน ประเภทเพลงเรือ” ณ  หองประชุม  

2214  อาคาร  22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา  

วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ พ.ศ.2558 

สรุปไดวาผูเขาอบรม อาจารยโรงเรียนตาง ๆ ใหความสนใจเพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอนและสืบ

ทอดอนุรักษเพลงพ้ืนบานภาคกลาง นอกจากน้ี นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวรไดหัวขอการ

ทําวิทยานิพนธ เรื่องเพลงเรืออีกดวย 

สามารถรับชมวิดีโอการแสดงบางสวนไดบนเว็บไซตตามลิงคตอไปน้ี 

https://youtu.be/dSBlAVjYX38 

 

ครั้งที่ 5 จัดเวทีเสวนาหัวขอ ชีวิต สายน้ํา และวัฒนธรรมเพลงเรือวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558  

ณ โรงเรียนวัดไผโสมนรินทร ตําบลบานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 คณะศิลปศาสตรไดเชิญผูนําทางศาสนา เชิญพอเพลงแมเพลง ผูมีความรูดานการประมงในชุมชน ผูนํา

ชุมชน เขารวมเสวนา เลาถึงความทรงจําเกี่ยวกับสายนํ้า และแนวทางการอนุรักษ  เพลงเรือใหควบคูกับ

สายนํ้า 

สรุป จากการเสวนาเรื่อง ชีวิต สายนํ้า และวัฒนธรรมเพลงเรือ แมนํ้าอยูคูกับวิถีชีวิตของชาวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งใชในเรื่องของการคมนาคม การประมง การเกษตร 

การละเลนพ้ืนบาน หรือแมกระทั่งใชในการปกปองเมือง ชุมชนริมนํ้าของชาวบานในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 

เมื่อประมาณ 50–60 ปกอน มีการใชแมนํ้าเปนเสนทางในการขนสงและทําการคา นําสินคาไปสงตลาดหัวรอ 

แมนํ้าที่ใหในการขนสงคือ แมนํ้าปาสัก แมนํ้าลพบุรี มีวัฒนธรรมการเย่ียมญาติ หนาตรุษจีน   วันสงทายป วัน

 
 

สงกรานต คนในชุมชนจะพากันไปเย่ียมญาติโดยใชเรือชาวบานไดอาศัยแมนํ้าการปลูกพืชผักสวนครัวบริโภค

กันในครัวเรือนและสามารถจับสัตวนํ้ามาบริโภคเปนอาหาร  

การจับสัตวนํ้านอกจากเครื่องมือประมง เชน แหที่เรารูจักกัน ยังมีเครื่องมือประมงพ้ืนบาน เชน ลอบ 

ลอบยืน ลอบนอน ยอ ยอเล็ก ยอใหญ สุม สน่ัน  สน่ันเล็ก สน่ันใหญ เสือนอนกิน ไซ ซึ่งไซจะใชในทุงนา เวลา

มีนํ้าหลากปลาจะเขาทุงมาเพ่ือวางไข ซึ่งเมื่อจับสัตวนํ้าได ภูมิปญญาชาวบานก็มีการคัดวาถาเปนปลาตัวเล็กไม

สามารถนํามาทําอาหารไดก็จะปลอยปลาเพ่ือใหเจริญเติบโตตอไป ซึ่งถามีมากก็แบงใหกับเครือญาติหรือเพ่ือน

บาน  

นอกจากน้ี แมนํ้ายังมีการใชในการละเลนเพลงพ้ืนบานไทย “เพลงเรือ” การละเลนพ้ืนบานของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ชาวบานหรือหนุมสาวจะนัดกันไปไหวพระตามวัดตางๆ และเลนเพลงแกกันอยางสนุกสนาน

แตปจจุบันวิถีชีวิตเหลาน้ันไดเปลี่ยนแปลงไปแตละคนในชุมชนริมนํ้าแยกกันไปมคีรอบครัว และตางคนตางทํางาน

และไมมีเวลาใหกับญาติ เรือที่เคยแลนอยูตามลําคลองก็เริ่มลดนอยลงไปตามกาลเวลา อยางไรก็ตามที่ตําบลบาน

เกาะยังใชเรือในวิถีชีวิตประจําวัน 

 

ครั้งที่ 6 การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 International Conference on Arts and 

Cultures in Creative Economy วันที่ 23 – 24 มีนาคม พ.ศ.2558  ณ หองประชุมตักสิลา โรงแรม 

ตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม  

คณะศิลปศาสตรไดมีโอกาสนําการแสดงเพลงพ้ืนบานภาคกลาง เพลงเรือ โดย ปราชญชาวบาน 

อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาแสดงบนเวทีและจัดนิทรรศการ การแสดงพ้ืนบาน "เพลงเรือ" 

สรุป คณะศิลปศาสตรไดมีโอกาสนําการแสดงเพลงเรือของชุมชนบานเกาะโดยรวมแสดงกับอาจารย 

เจาหนาที่ นักศึกษาของคณะไดรับความสนใจจากผูเขาชมงานวัฒนธรรมเปนอันมาก 

 ครั้งที่ 7  อบรมเพลงเรือชุมชนบานเกาะ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนวัดไผโสมนรินทร 

ตําบลบานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คณะทํางานไดลงพ้ืนที่สานตอโครงการหมูบานทองเที่ยวอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

ทางนํ้าบานเกาะ–หันตรา โดยการอบรมเพลงเรือใหกับคนในชุมชนและนักเรียนช้ันประถมศึกษา  ถือวาไดผลดี

เยี่ยม ชุมชนบานเกาะไดฝกฝนการแสดงเพลงเรือ 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  CoP 4

 
 

ครั้งที่ 4 ลงพื้นที่วิเคราะหชุมชนอยางมีสวนรวม วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558       ณ โรงเรียน

วัดไผโสมนรินทร ตําบลบานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

คณะทํางานไดวิเคราะหชุมชนโดยใชเครื่องมือศึกษาและสํารวจบริบทของชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวม 

เชน เครื่องมือเสนทางประวัติศาสตรชุมชน ปฏิทินวิถีชีวิต และแผนที่รอบในและนอกชุมชนตําบลบานเกาะ 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทั้งน้ี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดใหความไววางใจใหคณะศิลปศาสตร รวมจัด

โครงการสืบทอดมรดกภูมิปญญาทางวัฒธรรมของชาติ “เพลงพ้ืนบาน ประเภทเพลงเรือ” ณ  หองประชุม  

2214  อาคาร  22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา  

วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ พ.ศ.2558 

สรุปไดวาผูเขาอบรม อาจารยโรงเรียนตาง ๆ ใหความสนใจเพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอนและสืบ

ทอดอนุรักษเพลงพ้ืนบานภาคกลาง นอกจากน้ี นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวรไดหัวขอการ

ทําวิทยานิพนธ เรื่องเพลงเรืออีกดวย 

สามารถรับชมวิดีโอการแสดงบางสวนไดบนเว็บไซตตามลิงคตอไปน้ี 

https://youtu.be/dSBlAVjYX38 

 

ครั้งที่ 5 จัดเวทีเสวนาหัวขอ ชีวิต สายน้ํา และวัฒนธรรมเพลงเรือวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558  

ณ โรงเรียนวัดไผโสมนรินทร ตําบลบานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 คณะศิลปศาสตรไดเชิญผูนําทางศาสนา เชิญพอเพลงแมเพลง ผูมีความรูดานการประมงในชุมชน ผูนํา

ชุมชน เขารวมเสวนา เลาถึงความทรงจําเกี่ยวกับสายนํ้า และแนวทางการอนุรักษ  เพลงเรือใหควบคูกับ

สายนํ้า 

สรุป จากการเสวนาเรื่อง ชีวิต สายนํ้า และวัฒนธรรมเพลงเรือ แมนํ้าอยูคูกับวิถีชีวิตของชาวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งใชในเรื่องของการคมนาคม การประมง การเกษตร 

การละเลนพ้ืนบาน หรือแมกระทั่งใชในการปกปองเมือง ชุมชนริมนํ้าของชาวบานในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 

เมื่อประมาณ 50–60 ปกอน มีการใชแมนํ้าเปนเสนทางในการขนสงและทําการคา นําสินคาไปสงตลาดหัวรอ 

แมนํ้าที่ใหในการขนสงคือ แมนํ้าปาสัก แมนํ้าลพบุรี มีวัฒนธรรมการเย่ียมญาติ หนาตรุษจีน   วันสงทายป วัน

 
 

สงกรานต คนในชุมชนจะพากันไปเย่ียมญาติโดยใชเรือชาวบานไดอาศัยแมนํ้าการปลูกพืชผักสวนครัวบริโภค

กันในครัวเรือนและสามารถจับสัตวนํ้ามาบริโภคเปนอาหาร  

การจับสัตวนํ้านอกจากเครื่องมือประมง เชน แหที่เรารูจักกัน ยังมีเครื่องมือประมงพ้ืนบาน เชน ลอบ 

ลอบยืน ลอบนอน ยอ ยอเล็ก ยอใหญ สุม สน่ัน  สน่ันเล็ก สน่ันใหญ เสือนอนกิน ไซ ซึ่งไซจะใชในทุงนา เวลา

มีนํ้าหลากปลาจะเขาทุงมาเพ่ือวางไข ซึ่งเมื่อจับสัตวนํ้าได ภูมิปญญาชาวบานก็มีการคัดวาถาเปนปลาตัวเล็กไม

สามารถนํามาทําอาหารไดก็จะปลอยปลาเพ่ือใหเจริญเติบโตตอไป ซึ่งถามีมากก็แบงใหกับเครือญาติหรือเพ่ือน

บาน  

นอกจากน้ี แมนํ้ายังมีการใชในการละเลนเพลงพ้ืนบานไทย “เพลงเรือ” การละเลนพ้ืนบานของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ชาวบานหรือหนุมสาวจะนัดกันไปไหวพระตามวัดตางๆ และเลนเพลงแกกันอยางสนุกสนาน

แตปจจุบันวิถีชีวิตเหลาน้ันไดเปลี่ยนแปลงไปแตละคนในชุมชนริมนํ้าแยกกันไปมคีรอบครัว และตางคนตางทํางาน

และไมมีเวลาใหกับญาติ เรือที่เคยแลนอยูตามลําคลองก็เริ่มลดนอยลงไปตามกาลเวลา อยางไรก็ตามที่ตําบลบาน

เกาะยังใชเรือในวิถีชีวิตประจําวัน 

 

ครั้งที่ 6 การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 International Conference on Arts and 

Cultures in Creative Economy วันที่ 23 – 24 มีนาคม พ.ศ.2558  ณ หองประชุมตักสิลา โรงแรม 

ตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม  

คณะศิลปศาสตรไดมีโอกาสนําการแสดงเพลงพ้ืนบานภาคกลาง เพลงเรือ โดย ปราชญชาวบาน 

อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาแสดงบนเวทีและจัดนิทรรศการ การแสดงพ้ืนบาน "เพลงเรือ" 

สรุป คณะศิลปศาสตรไดมีโอกาสนําการแสดงเพลงเรือของชุมชนบานเกาะโดยรวมแสดงกับอาจารย 

เจาหนาที่ นักศึกษาของคณะไดรับความสนใจจากผูเขาชมงานวัฒนธรรมเปนอันมาก 

 ครั้งที่ 7  อบรมเพลงเรือชุมชนบานเกาะ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนวัดไผโสมนรินทร 

ตําบลบานเกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คณะทํางานไดลงพ้ืนที่สานตอโครงการหมูบานทองเที่ยวอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

ทางนํ้าบานเกาะ–หันตรา โดยการอบรมเพลงเรือใหกับคนในชุมชนและนักเรียนช้ันประถมศึกษา  ถือวาไดผลดี

เยี่ยม ชุมชนบานเกาะไดฝกฝนการแสดงเพลงเรือ 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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หลังการจัดโครงการอาจารยวรรษา พรหมศิลป ไดเสนอหัวขอโครงการวิจัย เรื่อง เพลงเรืออยุธยา:การ

สืบสานและการอนุรักษแบบรวมสมัย และขอทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร ซึ่งไดรับการอนุมัติจาก

คณะในเวลาตอมา 

สรุป การอบรมครั้งน้ีมีความสําคัญ เพราะอบรมนักเรียนทั้งโรงเรียน โดยมีครู ประชาชนกลุมอนุรักษ

เพลงเรือเขารวมกิจกรรมเปนการสืบทอด พอเพลงแมเพลงและเน้ือหาเพลง 

 

ครั้งที่ 8 การแสดงเพลงเรือ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ วัดไผโสมนรินทร ตําบลบานเกาะ 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะและประชาชนในชุมชนยังคงสืบสาน อนุรักษศิลปวัฒนธรรมการ

แสดงพ้ืนบานการแสดงเพลงเรือ ในงานเทศกาลตางๆ ของตําบล ดังตัวอยางในงานยกชอฟาของวัดไผโสม

นรินทร เมื่อวันอาทิตยที่ 26 กรกฎาคม 2558 ซึ่งสามารถรับชมวิดีโอการแสดงบางสวนไดบนเว็บไซตตามลิงคตอไปน้ี

https://youtu.be/JwIlRxVW_Bs 

 

สรุป การที่ชุมชนยอมรับและแสดงเพลงเรือ ถือวาชุมชนสามารถรวมแสดงจากคนหลายฝายพยายาม 

ทําใหเห็นวาชุมชนเขมแข็ง สามารถเติบโตและยืนหยัดดวยตนเอง เปนความภูมิใจของคณะทํางาน 

ผลและอภิปรายผลการดําเนินการ  

 จากการดําเนินกิจกรรมเพลงเรือ เพลงแหงคุงนํ้า เกิดผลกระทบที่เปนประโยชนสรางคุณคาใหชาว

ชุมชนบานเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถเปนตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน

การประกวดหมูบานที่มีความโดดเดนทางศิลปวัฒนธรรมกับการดูแลบํารุงรักษาสายนํ้าริมแมนํ้าปาสัก 

โดยมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูดําเนินการคัดเลือกชุมชนจาก 4 จังหวัด กลุมภาคกลาง

ตอนบน 1 จังหวัดสระบุรี  พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี ซึ่งตัวแทนแตละจังหวัดจะนําเสนอ

ผลงาน ในวันอาทิตยที่  22 พฤศจิกายน  ณ ตลาดนํ้าลาวเวียง วัดตะเฆ ต.มวงงาม    อ.เสาไห จ.สระบุรี 

ภายใตโครงการสงเสริมอนุรักษแมนํ้าเจาพระยา/ปาสัก ผานกลไกวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของชุมชน  

วัตถุประสงคของโครงการน้ี เ พ่ือสรางกระบวนการเรียนรู รวมกันระหวางชุมชนทองถิ่น 

สถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐ รวมสรางศักยภาพของเครือขายภาคประชาชน เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับสายนํ้าและเปนตัวอยางขยายผลกิจกรรม ตลอดจนสนับสนุนการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม ประเพณีที่มีความสัมพันธกับสายนํ้าตอไป 

 
 

ชุมชนบานเกาะไดรับรางวัลรองชนะเลิศ แตคนในชุมชนบานเกาะก็กลาวเปนเสียงเดียวกันวา จะต้ังใจ

ทําใหชุมชนเปนแหลงอนุรักษลุมนํ้าปาสักตอไป โดยใชเพลงเรือเปนเครื่องมือหน่ึง ปลูกฝงไปยังอนุชนรุนหลัง 

ทีมศิลปศาสตรไดเสนอขอวิจัยเพ่ือประโยชนแกชุมชนน้ีโดยตรงเพ่ือ 

ปลูกฝงใหคนในชุมชนรักและเขาใจในทองถิ่นของตนเอง และใชชีวิตประจําวันอยางมีความสุขตาม

สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ และ สูแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษตอไปในอนาคต คณะทํางานไดเสนอหัวขอวิจัย

ในพ้ืนที่ ต.บานเกาะ 3 เร่ือง ดังน้ี 

1. การศึกษามรดกวัฒนธรรมเพลงเรือสูกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ต.บานเกาะ อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

2. เพลงเรืออยุธยา การสืบสานและการอนุรักษแบบรวมสมยั 

3. การพัฒนาแบบฝกอานรอยกรองเปนทํานอง(ประเภทเพลงเรือ)สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ที่ 1-6 โรงเรียนวัดไผโสมนรินทร และโครงเรียนเทศบาลวัดตองปุ ต.บานเกาะ อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 

               สรุปผลการดําเนินงานเพลงเรือ...เพลงแหงคุงน้ํา 

การดําเนินงานกิจกรรมทุกครั้ง คณะทํางานไดเชิญชาวชุมชนบานเกาะและชาวชุมชนตําบลหันตรามา

มีสวนรวมในการดําเนินงานทุกครั้ง การทํางานของคณะศิลปศาสตรคํานึงพ้ืนที่ปฏิบัติงานเปนหลัก เปนการ

ประสานงานของสองตําบล ทั้งตําบลบานเกาะและตําบลหันตราไมไดทํางานตามเขตการปกครองเทาน้ัน การ

ทํางานตองทําอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ มีการประสานงานกับชุมชน โดยการทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งเปน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน    โดยนําไปบูรณาการกับสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ เพ่ือเปนการแสดงถึง

ความสามัคคีในหนวยงานภายใน และแสดงออกถึงความจริงใจ ในการทํางานเชิงพ้ืนที่ 

การจัดกิจกรรมการมีสวนรวม คือ สงเสริมใหชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในชุมชนบานเกาะ – 

หันตรา รวมใจอนุรักษสิ่งแวดลอมนําไปสูหมูบานทองเที่ยวอยางย่ังยืน โดยเนนการอนุรักษธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมทางนํ้าและดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมใหความรูเพลงเรือกับประชาชนและ

เยาวชนไดตระหนักและสรางจิตสํานึกเพ่ือเปนการอนุรักษ รื้อฟนและเผยแพรความเปนไทยและวิถีชีวิตชุมชน

ริมนํ้า 

  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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หลังการจัดโครงการอาจารยวรรษา พรหมศิลป ไดเสนอหัวขอโครงการวิจัย เรื่อง เพลงเรืออยุธยา:การ

สืบสานและการอนุรักษแบบรวมสมัย และขอทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร ซึ่งไดรับการอนุมัติจาก

คณะในเวลาตอมา 

สรุป การอบรมครั้งน้ีมีความสําคัญ เพราะอบรมนักเรียนทั้งโรงเรียน โดยมีครู ประชาชนกลุมอนุรักษ

เพลงเรือเขารวมกิจกรรมเปนการสืบทอด พอเพลงแมเพลงและเน้ือหาเพลง 

 

ครั้งที่ 8 การแสดงเพลงเรือ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ วัดไผโสมนรินทร ตําบลบานเกาะ 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะและประชาชนในชุมชนยังคงสืบสาน อนุรักษศิลปวัฒนธรรมการ

แสดงพ้ืนบานการแสดงเพลงเรือ ในงานเทศกาลตางๆ ของตําบล ดังตัวอยางในงานยกชอฟาของวัดไผโสม

นรินทร เมื่อวันอาทิตยที่ 26 กรกฎาคม 2558 ซึ่งสามารถรับชมวิดีโอการแสดงบางสวนไดบนเว็บไซตตามลิงคตอไปน้ี

https://youtu.be/JwIlRxVW_Bs 

 

สรุป การที่ชุมชนยอมรับและแสดงเพลงเรือ ถือวาชุมชนสามารถรวมแสดงจากคนหลายฝายพยายาม 

ทําใหเห็นวาชุมชนเขมแข็ง สามารถเติบโตและยืนหยัดดวยตนเอง เปนความภูมิใจของคณะทํางาน 

ผลและอภิปรายผลการดําเนินการ  

 จากการดําเนินกิจกรรมเพลงเรือ เพลงแหงคุงนํ้า เกิดผลกระทบที่เปนประโยชนสรางคุณคาใหชาว

ชุมชนบานเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถเปนตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน

การประกวดหมูบานที่มีความโดดเดนทางศลิปวัฒนธรรมกับการดูแลบํารุงรักษาสายนํ้าริมแมนํ้าปาสัก 

โดยมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูดําเนินการคัดเลือกชุมชนจาก 4 จังหวัด กลุมภาคกลาง

ตอนบน 1 จังหวัดสระบุรี  พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี ซึ่งตัวแทนแตละจังหวัดจะนําเสนอ

ผลงาน ในวันอาทิตยที่  22 พฤศจิกายน  ณ ตลาดนํ้าลาวเวียง วัดตะเฆ ต.มวงงาม    อ.เสาไห จ.สระบุรี 

ภายใตโครงการสงเสริมอนุรักษแมนํ้าเจาพระยา/ปาสัก ผานกลไกวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของชุมชน  

วัตถุประสงคของโครงการน้ี เ พ่ือสรางกระบวนการเรียนรู รวมกันระหวางชุมชนทองถิ่น 

สถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐ รวมสรางศักยภาพของเครือขายภาคประชาชน เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับสายนํ้าและเปนตัวอยางขยายผลกิจกรรม ตลอดจนสนับสนุนการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม ประเพณีที่มีความสัมพันธกับสายนํ้าตอไป 

 
 

ชุมชนบานเกาะไดรับรางวัลรองชนะเลิศ แตคนในชุมชนบานเกาะก็กลาวเปนเสียงเดียวกันวา จะต้ังใจ

ทําใหชุมชนเปนแหลงอนุรักษลุมนํ้าปาสักตอไป โดยใชเพลงเรือเปนเครื่องมือหน่ึง ปลูกฝงไปยังอนุชนรุนหลัง 

ทีมศิลปศาสตรไดเสนอขอวิจัยเพ่ือประโยชนแกชุมชนน้ีโดยตรงเพ่ือ 

ปลูกฝงใหคนในชุมชนรักและเขาใจในทองถิ่นของตนเอง และใชชีวิตประจําวันอยางมีความสุขตาม

สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ และ สูแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษตอไปในอนาคต คณะทํางานไดเสนอหัวขอวิจัย

ในพ้ืนที่ ต.บานเกาะ 3 เรื่อง ดังน้ี 

1. การศึกษามรดกวัฒนธรรมเพลงเรือสูกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ต.บานเกาะ อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

2. เพลงเรืออยุธยา การสืบสานและการอนุรักษแบบรวมสมยั 

3. การพัฒนาแบบฝกอานรอยกรองเปนทํานอง(ประเภทเพลงเรือ)สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ที่ 1-6 โรงเรียนวัดไผโสมนรินทร และโครงเรียนเทศบาลวัดตองปุ ต.บานเกาะ อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 

               สรุปผลการดําเนินงานเพลงเรือ...เพลงแหงคุงน้ํา 

การดําเนินงานกิจกรรมทุกครั้ง คณะทํางานไดเชิญชาวชุมชนบานเกาะและชาวชุมชนตําบลหันตรามา

มีสวนรวมในการดําเนินงานทุกครั้ง การทํางานของคณะศิลปศาสตรคํานึงพ้ืนที่ปฏิบัติงานเปนหลัก เปนการ

ประสานงานของสองตําบล ทั้งตําบลบานเกาะและตําบลหันตราไมไดทํางานตามเขตการปกครองเทาน้ัน การ

ทํางานตองทําอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ มีการประสานงานกับชุมชน โดยการทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งเปน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน    โดยนําไปบูรณาการกับสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ เพ่ือเปนการแสดงถึง

ความสามัคคีในหนวยงานภายใน และแสดงออกถึงความจริงใจ ในการทํางานเชิงพ้ืนที่ 

การจัดกิจกรรมการมีสวนรวม คือ สงเสริมใหชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในชุมชนบานเกาะ – 

หันตรา รวมใจอนุรักษสิ่งแวดลอมนําไปสูหมูบานทองเที่ยวอยางย่ังยืน โดยเนนการอนุรักษธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมทางนํ้าและดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมใหความรูเพลงเรือกับประชาชนและ

เยาวชนไดตระหนักและสรางจิตสํานึกเพ่ือเปนการอนุรักษ รื้อฟนและเผยแพรความเปนไทยและวิถีชีวิตชุมชน

ริมนํ้า 
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กรอบการบูรณาการงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปที่ 1.กรอบการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางการขยายผลการดําเนินงานใหเกิดความยั่งยืน 

 การปฏิบัติงานกับชุมชนตองทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ มีการประสานงานกับชุมชนโดยใชการทํา

กิจกรรมแบบตาง ๆ เปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยนําไปบูรณาการกับสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในสวน เพลงเรือ ควรมีการลงพ้ืนที่ทํากิจกรรมตอยอด ฝกใหคนในชุมชนมีการแตงเน้ือรองเพลงใหถูกตองตาม

หลักการรองเพลงเรืออยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในการจัดโครงการยังไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจากโครงการวิถีชีวิตไทยริมนํ้าขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะดวย  

นอกจากน้ี ควรมีการขยายผลไปยังชุมชนใกลเคียง และชุมชนที่มีความพรอมใน              จ.

พระนครศรีอยุธยา ตอไป 

  

บริการวิชาการ วิจยั 

การเรียนการสอน 

ทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม 

 
 

ทานสามารถรับชมการแสดงเพลงเรือของชุมชนตําบลบานเกาะ ผานทางเว็บไซตดัง URL ตอไปน้ี 

  

 

 

 

 

 

                       รูปที่ 2. บันทึกการแสดงเพลงเรือบน YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3. บันทึกการประกวดหมูบานที่มีความโดดเดนทางศิลปวัฒนธรรมบน YouTube 

 

บรรณานุกรม 
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ชุมชนหนองผักนาก ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

35ประเทือง คลายสุบรรณ. 2558. รอยกรองชาวบาน. กรุงเทพฯ : สุทธิสารการพิมพ. 

35มนตเทียน สคูลนี. (2553). รูปแบบการอนุรักษอัตลักษณชุมชนทองถิ่นศิลปะเพลงพ้ืนบาน      ลําตัดของ

องคการบริหารสวนตําบลหนาไม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี. รายงานงานการศึกษา

อิ ส ระ  ปริญญารั ฐป ระศาสนศาสตรมหา บัณ ฑิต  วิ ทย าลั ย ก า รปกครองท อ งถิ่ น . 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

35อมรา กล่ําเจริญ. ม.ป.ท. เพลงเรืออยุธยา. พระนครศรีอยุธยา : อัดสําเนา.  

1. การแสดงเพลงเรือ ชาวชุมชนตําบลบานเกาะ        

26 กรกฎาคม 2558 ณ วัดไผโสมนรินทร ต.บานกาะ 

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

https://youtu.be/JwIlRxVW_Bs 

2. การประกวดหมูบานที่มีความโดดเดนทาง

ศิลปวัฒนธรรม  22 พฤศจิกายน 2558 จัดโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รอบชิงชนะเลิศ         

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ตลาดนํ้าลาวเวียง       

วัดตะเฆ ต.มวงงาม อ.เสาไห จ.สระบุรี

https://youtu.be/0RrcqlCzRWk 
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      รูปที่ 1.กรอบการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางการขยายผลการดําเนินงานใหเกิดความยั่งยืน 

 การปฏิบัติงานกับชุมชนตองทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ มีการประสานงานกับชุมชนโดยใชการทํา

กิจกรรมแบบตาง ๆ เปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยนําไปบูรณาการกับสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในสวน เพลงเรือ ควรมีการลงพ้ืนที่ทํากิจกรรมตอยอด ฝกใหคนในชุมชนมีการแตงเน้ือรองเพลงใหถูกตองตาม

หลักการรองเพลงเรืออยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในการจัดโครงการยังไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจากโครงการวิถีชีวิตไทยริมนํ้าขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะดวย  

นอกจากน้ี ควรมีการขยายผลไปยังชุมชนใกลเคียง และชุมชนที่มีความพรอมใน              จ.

พระนครศรีอยุธยา ตอไป 
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การเรียนการสอน 
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35______.2557 เพลงและการละเลนพ้ืนบาน.พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

35อวยพร สัมมาพะธะ. ม.ป.ท. บทรองเพลงเรือ. พระนครศรีอยุธยา : อัดสําเนา. 

35อาภรณ สนุทรวาท. (2555). เพลงพ้ืนบานราชบุรี : การสืบสานสูลูกหลานและการสื่อสารรวมสมัย ภายใต 

ชุดโครงการเรื่อง การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นราชบุรีเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนบนแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 

 

โครงการคายเยาวชนอาเซียน 

ASEAN Youth Camp 

 

อาคีรา  ราชเวียง1 

พรสรรค  โรจนพานิช2 
1สํานักงานประชาสัมพันธและศูนยภาษาอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

อีเมล : bpattaya@hotmail.com  
2สํานักงานประชาสัมพันธและศูนยภาษาอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

อีเมล : akera.rat@rmutr.ac.th 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดตระหนักถึงการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยมีการมุงใหความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ทั้งในสวนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีการวางแผนเพ่ือนําแผน

ไปสูการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลแผนฯ ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต

กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯตามนโยบายดานอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหการดําเนินงานเช่ือมโยง

สัมพันธกันทุกระดับ อันนําไปสูการบรรลุเปาหมายเดียวกันคือเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศเขาสูอาเซียน 

โดยทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ จะมุงเนนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สูการเปนองคกรแหง “คุณภาพ” 

โดยการบูรณาการในดานตางๆ ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 พันธกิจ ประกอบดวย การบูรณา

การการเรียนการสอน การบูรณาการการวิจัย การบูรณาการการบริการวิชาการ และการบูรณาการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูสูอาเซียน ดวยการผลิตกําลังคน

ระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนใหบริการวิชาการแกสังคมและ

ชุมชน อีกทั้งการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความ

ตองการของสังคมและชุมชนบนฐานของการใชองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมุงสูการเปน

มหาวิทยาลัยช้ันนําแหงสังคมการประกอบการในระดับสากล 

 

  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
411

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  CoP 4

 
 

35______.2557 เพลงและการละเลนพ้ืนบาน.พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

35อวยพร สัมมาพะธะ. ม.ป.ท. บทรองเพลงเรือ. พระนครศรีอยุธยา : อัดสําเนา. 

35อาภรณ สนุทรวาท. (2555). เพลงพ้ืนบานราชบุรี : การสืบสานสูลูกหลานและการสื่อสารรวมสมัย ภายใต 

ชุดโครงการเรื่อง การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นราชบุรีเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนบนแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 

 

โครงการคายเยาวชนอาเซียน 
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1สํานักงานประชาสัมพันธและศูนยภาษาอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

อีเมล : bpattaya@hotmail.com  
2สํานักงานประชาสัมพันธและศูนยภาษาอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

อีเมล : akera.rat@rmutr.ac.th 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดตระหนักถึงการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยมีการมุงใหความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ทั้งในสวนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีการวางแผนเพ่ือนําแผน

ไปสูการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลแผนฯ ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต

กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯตามนโยบายดานอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหการดําเนินงานเช่ือมโยง

สัมพันธกันทุกระดับ อันนําไปสูการบรรลุเปาหมายเดียวกันคือเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศเขาสูอาเซียน 

โดยทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ จะมุงเนนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สูการเปนองคกรแหง “คุณภาพ” 

โดยการบูรณาการในดานตางๆ ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 พันธกิจ ประกอบดวย การบูรณา

การการเรียนการสอน การบูรณาการการวิจัย การบูรณาการการบริการวิชาการ และการบูรณาการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูสูอาเซียน ดวยการผลิตกําลังคน

ระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนใหบริการวิชาการแกสังคมและ

ชุมชน อีกทั้งการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความ

ตองการของสังคมและชุมชนบนฐานของการใชองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมุงสูการเปน

มหาวิทยาลัยช้ันนําแหงสังคมการประกอบการในระดับสากล 
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Summary 
  Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR) is realized to enter AEC 

by providing excellent knowledge about ASEAN Community; ASEAN Economic Community 

(AEC), ASEAN Political and Security Community (APSC), ASEAN Socio - Cultural Community 

(ASCC). The university has a plan leading to take an action and efficiently follow up the 

university’s plan under direction of the university’s development plan. According to the 

policy about higher education in Thailand, the National Economic and Social Development 

Plan, including Thai Government policy and Ministry of education’s strategy will be operated 

to all related level that will continue to achieve the same purpose developing the higher 

education to ASEAN countries.   Moreover, the university plans to develop our university by 

emphasizing to develop to be the quality organization. There is the integration in every 

aspect according to the four missions of the university which are; 

1. Instruction integration 

2. Research integration 

3. Academic service integration 

4. Preservation of arts and culture integration. 

  We have to develop all missions in order to support the economic and social 

development to ASEAN by producing high class students in science and technology, making 

research and development project including giving the academic service to society and 

community. Furthermore, we also prepare the preservation of arts and culture integration in 

order to increase the capability in competition and to meet with the needs of society and 

community under the science and technology knowledge. Finally, we propose to be the 

leading university of entrepreneurship in international class. 

 

ประวตัิหนวยงาน (โดยยอ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 6 ก. วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 สงผลใหมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม พรบ. น้ี 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดานวิชาชีพและเทคโนโลยี 

มีฐานะเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

ดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค เพ่ือใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ

วิชาชีพช้ันสูงที่มุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาใน 6 

คณะ 3 วิทยาลัย ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะ

อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

วิทยาลัยเพาะชาง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนรัตนโกสินทร และวิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ มีพ้ืนที่การศึกษา 4 พ้ืนที่ คือ ศาลายา (สํานักงานอธิการบดี) พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัย 

เพาะชาง และวิทยาเขตวังไกลกังวล 

 

• วิสัยทัศน 

  

 

 

 

 

• พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตดานศิลปวิทยาทีม่ีคุณภาพ สามารถกาวสูสังคมการประกอบการ 

2.  สรางงานวิจัยสิ่งประดิษฐนวัตกรรมและงานสรางสรรคที่มีคุณคา  สามารถตอบสนองตอความตองการของ

ชุมชนและสังคม 

3.   เปนศูนยกลางบริการวิชาการแกสังคมทีต่อบสนองความตองการของชุมชนในเขตทองถิ่น 

4.   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมและใหความสําคัญกับภูมิปญญาไทย 

5.   บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองคกรเขาสูองคกรคุณภาพ 

6.   พัฒนาบุคลากร ใหเปนมอือาชีพ 

“เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงสังคมประกอบการ” 

(The Leading University of Entrepreneurship) 
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Summary 
  Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR) is realized to enter AEC 

by providing excellent knowledge about ASEAN Community; ASEAN Economic Community 

(AEC), ASEAN Political and Security Community (APSC), ASEAN Socio - Cultural Community 

(ASCC). The university has a plan leading to take an action and efficiently follow up the 

university’s plan under direction of the university’s development plan. According to the 

policy about higher education in Thailand, the National Economic and Social Development 

Plan, including Thai Government policy and Ministry of education’s strategy will be operated 

to all related level that will continue to achieve the same purpose developing the higher 

education to ASEAN countries.   Moreover, the university plans to develop our university by 

emphasizing to develop to be the quality organization. There is the integration in every 

aspect according to the four missions of the university which are; 

1. Instruction integration 

2. Research integration 

3. Academic service integration 

4. Preservation of arts and culture integration. 

  We have to develop all missions in order to support the economic and social 

development to ASEAN by producing high class students in science and technology, making 

research and development project including giving the academic service to society and 

community. Furthermore, we also prepare the preservation of arts and culture integration in 

order to increase the capability in competition and to meet with the needs of society and 

community under the science and technology knowledge. Finally, we propose to be the 

leading university of entrepreneurship in international class. 

 

ประวตัิหนวยงาน (โดยยอ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 6 ก. วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 สงผลใหมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปน 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม พรบ. น้ี 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดานวิชาชีพและเทคโนโลยี 

มีฐานะเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

ดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค เพ่ือใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ

วิชาชีพช้ันสูงที่มุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาใน 6 

คณะ 3 วิทยาลัย ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะ

อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

วิทยาลัยเพาะชาง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนรัตนโกสินทร และวิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ มีพ้ืนที่การศึกษา 4 พ้ืนที่ คือ ศาลายา (สํานักงานอธิการบดี) พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัย 

เพาะชาง และวิทยาเขตวังไกลกังวล 

 

• วิสัยทัศน 

  

 

 

 

 

• พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตดานศิลปวิทยาทีม่ีคุณภาพ สามารถกาวสูสังคมการประกอบการ 

2.  สรางงานวิจัยสิ่งประดิษฐนวัตกรรมและงานสรางสรรคที่มีคุณคา  สามารถตอบสนองตอความตองการของ

ชุมชนและสังคม 

3.   เปนศูนยกลางบริการวิชาการแกสังคมทีต่อบสนองความตองการของชุมชนในเขตทองถิ่น 

4.   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมและใหความสําคัญกับภูมิปญญาไทย 

5.   บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองคกรเขาสูองคกรคุณภาพ 

6.   พัฒนาบุคลากร ใหเปนมอือาชีพ 

“เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงสังคมประกอบการ” 

(The Leading University of Entrepreneurship) 
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7.   เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ 

ดังน้ันอีกหน่ึงภารกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญน้ันก็

คือ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เน่ืองจากกลุมวัยรุนในปจจุบันใหความสนใจวัฒนธรรมในประเทศแถบ

ตะวันตกคอนขางมาก อาจทําใหการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและเอกลักษณถูกลบเลือนไปจากนานาประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรไดเห็นถึงความสําคัญที่จะอนุรักษ

ศิลปะวัฒนธรรมแตละประเทศในภูมิภาคอาเซียนตอเยาวชนรุนใหม จึงจัดโครงการคายเยาวชนอาเซียน 

(ASEAN Youth Camp) ขึ้นเน่ืองจากโครงการน้ีไดเปดโอกาสใหนองๆนักศึกษาของไทยและนักศึกษาจากชาติ

ตางๆในภูมิภาคอาเซียนไดมีโอกาสเรียนรูถึงความแตกตางดานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชนชาติ 

เพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือชายความรวมมือตางๆอยางจริงจังและกอใหเกิดความมั่นคงทางวัฒนธรรมของ

ประเทศชาติตอไปในอนาคต โดยภายในโครงการเยาวชนอาเซียนน้ัน การจัดกิจกรรมจะเปนไปตามรูปแบบ

ของคายวัฒนธรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ความเปนมาของชาติตางๆ อยาง

เปนกันเองสนุกสนาน เพ่ือใหการเรียนรูความแตกตางทางวัฒนธรรมเปนเรื่องงาย และทุกชาติสามารถเขาถึง

วัฒนธรรมของชาติตางๆ ไดเปนอยางดี และสามารถชวยสรางทัศนคติที่ดีตอการเปนสวนหน่ึงของการเปน

สมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 

 

กระบวนการ/วิธีการดําเนินการในอดีต 

 ภายในโครงการเยาวชนอาเซียนน้ัน การจัดกิจกรรมจะเปนไปตามรูปแบบของคายวัฒนธรรมที่สงเสริม

และสนับสนุนการเรียนรูพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ความเปนมาของชาติตางๆ อยางเปนกันเองสนุกสนาน เพ่ือให

การเรียนรูความแตกตางทางวัฒนธรรมเปนเรื่องงาย และทุกชาติสามารถเขาถึงวัฒนธรรมของชาติตางๆ ได

เปนอยางดี และสามารถชวยสรางทัศนคติที่ดีตอการเปนสวนหน่ึงของการเปนสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนจาก

การปฏิบัติงานซึ่งไมมีหลักแนวคิดในการดําเนินการ ทําใหไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณและความรวมมือ

อยางตอเน่ืองจากภูมิภาคอาเซียนดวยดี สงผลใหการประเมินผลของระบบไมสําฤทธ์ิผล ทางมหาวิทยาลัยฯ จึง

ไดทําการรวบรวมขอมูล จัดโครงสรางการจัดการของโครงการขึ้นมาใหม โดยการนําเอาวิธีการขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เปนตัวกําหนดในการมอบหมายงาน และขั้นตอนปฏิบัติงานที่แตละหนวยงาน บุคคล

รับผิดชอบ จึงเกิดเปนกิจกรรมที่สําคัญอีกประการหน่ึง เพ่ือเปนการสงเสริม ประชาสัมพันธ และดึงดูด

นักศึกษานานาประเทศในภูมิภาคเขารวมโครงการและนองๆนักศึกษาที่สนใจในการเขามามีสวนรวมของการ

จัดโครงการดังกลาว ไดแก ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร เวียดนาม ลาว กัมพูชา จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต 

อีกทั้งยังเปนการกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมใหนักเรียนนักศึกษาแตละประเทศ ไดมีโอกาสในการเขามามีสวน

รวมในกิจกรรมการแสดงออกอยางสรางสรรค  รวมทั้ งยั งเปนการสรางความสัมพันธที่ ดี ระหวาง

สถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนอีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรและประเทศชาติตอไป 

 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี(PDCA) 

1) การถายทอดนโยบาย 

ฝายแผนของโครงการคาบเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Camp)เปนเจาภาพหลักในการถายทอด

นโยบายสูหนวยงานและบุคลากรที่เก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรรวมกันจัดกิจกรรมเปนฝาย

ดําเนินงาน โดยมีเปาหมายใหบุคลากรไดมีเวลา มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่

หนวยงานหรือบุคลากรไดรับมอบหมายเพ่ือใหไปในทิศทางเดียวกัน (คนคอเดียวกัน) 

2) การประชาสัมพันธ 

จัดใหมีการประชุมช้ีแจง แถลงขาว และประชาสัมพันธผานชองทางหนังสือ หนังสือพิมพ E-mail 

Social Media และ Website ถึงหนวยงานภายใน/ภายนอก และประชาชนทั่วไป อีกทั้งรวมมือกับฝายวิเทศ

สัมพันธ เพ่ือแจงขอมูลขาวสารไปยังภูมิภาคอาเซียนและประเทศเครือขาย 

2.1) แตงต้ังคณะกรรมการ โครงการคายเยาวชนอาเซียน เพ่ือพิจารณาการสงนักเรียนเขารวมและ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตางๆที่จะเกิดขึ้น ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูของกิจกรรมตางๆ เชน 

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแตงกาย, ภาษา, ธุรกิจ เปนตน 

2.2) มีการดําเนินกิจกรรม เพ่ือความตอเน่ืองและสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรตางๆ  

3) สรุปผลการดําเนินงานและประเมินโครงการ 

จัดประชุมผูแทนแตของละฝาย โดยมีทานรองอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักตาง ที่เกี่ยวของ และ

ตัวแทนจากจังหวัด/ตัวแทนแตละประเทศในภูมิภาคอาซียน เปนผูรับฟงรายงานการประเมินโครงการ ตลอด

ทั้งรับฟงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปสูการพิจารณาสนับสนุนและสงเสริม ในการตอยอดการ

ดําเนินการในปตอไป 

4) การประเมินและปรับปรุง 

จากการประเมินโครงการ ฝายคณะดําเนินการผูรับผิดชอบ ไดรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ผูแทนของแตละฝายและของแตละประเทศ บุคลากรที่เขารวมกิจกรรม คณะกรรมการที่เขารวมกิจกรรม และ

คณะผูบริหาร โดยผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ย 4.42) และประเด็นที่ไดรับ

ความพึงพอใจในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.62) คือการสนับสนุนกิจกรรมโครงการคายเยาวชนอาเซียนในปตอไป 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
415

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  CoP 4

7.   เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ 

ดังน้ันอีกหน่ึงภารกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญน้ันก็

คือ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เน่ืองจากกลุมวัยรุนในปจจุบันใหความสนใจวัฒนธรรมในประเทศแถบ

ตะวันตกคอนขางมาก อาจทําใหการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและเอกลักษณถูกลบเลือนไปจากนานาประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรไดเห็นถึงความสําคัญที่จะอนุรักษ

ศิลปะวัฒนธรรมแตละประเทศในภูมิภาคอาเซียนตอเยาวชนรุนใหม จึงจัดโครงการคายเยาวชนอาเซียน 

(ASEAN Youth Camp) ขึ้นเน่ืองจากโครงการน้ีไดเปดโอกาสใหนองๆนักศึกษาของไทยและนักศึกษาจากชาติ

ตางๆในภูมิภาคอาเซียนไดมีโอกาสเรียนรูถึงความแตกตางดานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชนชาติ 

เพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือชายความรวมมือตางๆอยางจริงจังและกอใหเกิดความมั่นคงทางวัฒนธรรมของ

ประเทศชาติตอไปในอนาคต โดยภายในโครงการเยาวชนอาเซียนน้ัน การจัดกิจกรรมจะเปนไปตามรูปแบบ

ของคายวัฒนธรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ความเปนมาของชาติตางๆ อยาง

เปนกันเองสนุกสนาน เพ่ือใหการเรียนรูความแตกตางทางวัฒนธรรมเปนเรื่องงาย และทุกชาติสามารถเขาถึง

วัฒนธรรมของชาติตางๆ ไดเปนอยางดี และสามารถชวยสรางทัศนคติที่ดีตอการเปนสวนหน่ึงของการเปน

สมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 

 

กระบวนการ/วิธีการดําเนินการในอดีต 

 ภายในโครงการเยาวชนอาเซียนน้ัน การจัดกิจกรรมจะเปนไปตามรูปแบบของคายวัฒนธรรมที่สงเสริม

และสนับสนุนการเรียนรูพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ความเปนมาของชาติตางๆ อยางเปนกันเองสนุกสนาน เพ่ือให

การเรียนรูความแตกตางทางวัฒนธรรมเปนเรื่องงาย และทุกชาติสามารถเขาถึงวัฒนธรรมของชาติตางๆ ได

เปนอยางดี และสามารถชวยสรางทัศนคติที่ดีตอการเปนสวนหน่ึงของการเปนสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนจาก

การปฏิบัติงานซึ่งไมมีหลักแนวคิดในการดําเนินการ ทําใหไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณและความรวมมือ

อยางตอเน่ืองจากภูมิภาคอาเซียนดวยดี สงผลใหการประเมินผลของระบบไมสําฤทธ์ิผล ทางมหาวิทยาลัยฯ จึง

ไดทําการรวบรวมขอมูล จัดโครงสรางการจัดการของโครงการขึ้นมาใหม โดยการนําเอาวิธีการขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เปนตัวกําหนดในการมอบหมายงาน และขั้นตอนปฏิบัติงานที่แตละหนวยงาน บุคคล

รับผิดชอบ จึงเกิดเปนกิจกรรมที่สําคัญอีกประการหน่ึง เพ่ือเปนการสงเสริม ประชาสัมพันธ และดึงดูด

นักศึกษานานาประเทศในภูมิภาคเขารวมโครงการและนองๆนักศึกษาที่สนใจในการเขามามีสวนรวมของการ

จัดโครงการดังกลาว ไดแก ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร เวียดนาม ลาว กัมพูชา จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต 

อีกทั้งยังเปนการกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมใหนักเรียนนักศึกษาแตละประเทศ ไดมีโอกาสในการเขามามีสวน

รวมในกิจกรรมการแสดงออกอยางสรางสรรค  รวมทั้ งยั งเปนการสรางความสัมพันธที่ ดี ระหวาง

สถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนอีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรและประเทศชาติตอไป 

 

แนวปฏิบตัิท่ีด ี(PDCA) 

1) การถายทอดนโยบาย 

ฝายแผนของโครงการคาบเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Camp)เปนเจาภาพหลักในการถายทอด

นโยบายสูหนวยงานและบุคลากรที่เก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรรวมกันจัดกิจกรรมเปนฝาย

ดําเนินงาน โดยมีเปาหมายใหบุคลากรไดมีเวลา มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่

หนวยงานหรือบุคลากรไดรับมอบหมายเพ่ือใหไปในทิศทางเดียวกัน (คนคอเดียวกัน) 

2) การประชาสัมพันธ 

จัดใหมีการประชุมช้ีแจง แถลงขาว และประชาสัมพันธผานชองทางหนังสือ หนังสือพิมพ E-mail 
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ผลกระทบท่ีเปนประโยชนหรือสรางคุณคา 

- ปลูกฝงจิตสํานึกแกเยาวชนในภูมิภาคและรวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมของตนใหคงอยูสืบไป และอีก

ทั้งปลูกฝงใหผูเขารวมกิจกรรมทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ และเครื่องมือการจัดการความรูที่ใชอยูให

ทราบและเปนที่รูจัก 

- โครงการคายเยาวชนอาเซียน ไดเผยแพร แลกเปลี่ยน ไดรับรูวัฒนธรรมของแตละประเทศ 

- นักศึกษาไดนําความรูที่ไดเรียนมาอยูคายใชใหเกิดประโยชนในการสรางผลงานตางๆ 

- สรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยอีกทั้งมีสวนรวมและเปนที่รูจักของชุมชน และประเทศในภูมิภาคกอใหเกิด

การตอยอดในโอกาสตอๆไป 

P 

 

การถายทอดนโยบาย 

 

สรุปผล 

ประชาสัมพันธ 

ประชุม ดําเนินงาน 

 

ประเมินและปรับปรุง 

D 

C 

A 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

- เมื่อมีมาตรฐานขั้นตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบตรงตามหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 

- มีเยาวชนเขารวมโครงการคายเยาวชนอาเซียน ตามเปาหมายที่กําหนด และจะมีเพ่ิมขึ้นทุกป 

- มีหนวยงานภายนอกเขามาสนับสนุนรวมโครงการคายเยาวชนอาเซียน 

- ไดมีการลงนามความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานตางๆทั้งระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย 

- ชุมชนใหความสนใจโครงการคายเยาวชนอาเซียนและสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยทั้งในและ

ตางประเทศ 

- มีการประเมินผลขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละรอบ ทําใหมีการแกไข ปรับปรุงอยูตลอด เพ่ือใหตรงกับ

แผนงานที่กําหนดไว 

 

ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข 

- จากเดิมไมเคยมีการแบงฝายในการดําเนินงาน ทําใหตองทําความเขาใจกับบุคลากรที่เก่ียวของในแตละ

ฝายเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

- งบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับคาใชจายที่เพ่ิมมากขึ้น 

- ระบบการขนสง ระยะทางที่ไกลกันระหวางชุมชนกับมหาวิทยาลัย 

- การสื่อสาร ซึ่งบางประเทศอาจใชภาษาสากลลําบาก จึงตองมีลามอาสามาชวยสนับสนุน  

 

ความทาทายตอไป 

- ในปตอๆไปโครงการคายเยาวชนอาเซียน จะคงมาตรฐานการดําเนินการเพ่ือใหยังคงความเปนกิจกรรมที่

แลกเปลี่ยน วัฒนธรรมของแตละชาติอันทรงคุณคาของในภูมิภาคอาเซียนอันดีงามสืบไป 

- เชิญชวนประเทศในภูมิภาคอาเซียน+3และ+6 เขามามีสวนรวมในการเผยแพรแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

นานาประเทศรวมกัน 

- ในอนาคตตอไปก็จะขยายผลการจัดโครงการฯและการปฏิบัติไปสูบุคลากรในกลุมตางๆ นอกเหนือจาก

เยาวชน เชน กลุมอาจารย, ชุมชน เพ่ือใหเกิดผลที่ย่ังยืนตอไป 
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การอนุรักษดนตรีมังคละในจังหวัดสโุขทัย 

Mangkala Music Conservation in Sukhothai 

 

นางเกษร  เอมโอด (Mrs. Kason Amod) 

ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  วิทยาลยันาฏศิลปสุโขทัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทนํา 

มังคละ  เปนวงดนตรีที่นิยมเลนกันในจังหวัดพิษณุโลก  อุตรดิตถ  และจังหวัดสุโขทัย  มีหลักฐานวา

ดนตรีมังคละมีมาต้ังแตสมัยสุโขทัยในรัชสมัยพญาลิไท (ครองราชย พ.ศ. 1897 - พ.ศ. 1919) ไดนําพระศาสนา

จากลังกาเขามา โดยเฉพาะองคพระมหาสวามีสังฆราชและพระผูใหญอีกหลายรูปก็มีการไปมาหาสูกันระหวาง

สุโขทัยกับลังกา 

วงมังคละเปนวงดนตรีที่ไดรับแบบอยางมาจากศรีลังกา  นํามาใชในพิธีศักด์ิสิทธ์ิ  ประโคมเปาในงาน

มงคล  เรียกวา  มังคลเภรี  ถาประโคมในงานศพ  เรียกวา  อวมังคลเภรี รูปแบบของวงมังคละ จะประกอบ 

ดวยกลองมังคละ (จ็กโกรด) กลองสองหนามังคละ (กลองยืนและกลองหลอน) ป  โหมง  ฉาบเล็ก  และ     

ฉาบใหญ  

กลองมังคละเปนกลองที่ไมมีจังหวะหนาทับ  จะมีกลองสองหนา  จํานวน 2 ใบ  เปนเครื่องดนตรีที่ตี

จังหวะหนาทับ  ใบที่ตียืนหนาทับ  เรียกวา  “กลองยืน “ สวนใบที่ขัดกับกลองยืน  เรียกวา  “กลองหลอน”  

หนาทับของกลองสองหนาเราจะเรียกวา  “เพลง”  เชน  เพลงไมสี่  เพลงคางคกเข็ดเคี้ยว  เปนตน  วงมังคละ

แตละวงจะมีการบรรเลงหนาทับไมเหมือนกันทั้งที่เปนเพลงเดียวกัน  มีจํานวนหนาทับมากนอยตางกัน มีจารีต

ในการบรรเลงตางกัน  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีถือเปนวาเอกลักษณเฉพาะของวงมังคละแตละวง  เปนองคความรู  เปนภูมิ

ปญญาทองถิ่นที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิง ควรไดรับการรวบรวม  และบันทึกไวใหเปนองคความรูแกคน     

รุนหลังไดศึกษาหาความรูตอไป   

 

วิธีการดําเนินงาน 

การจัดการความรูเรื่อง  การอนุรักษดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย  ไดดําเนินการโดยใชกระบวนการ

การจัดการความรูดังน้ี 

1. การคนหาความรู : จัดประชุมคณะกรรมการ KM  Team เพ่ือคนหาประเด็นความรูที่มี 

ความสําคัญตอดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย Knowledge  Mapping เพ่ือเปนแนวทางไปสูประเด็น

ความรูตาง ๆ เกี่ยวกับมังคละในจังหวัดสุโขทัย  

2. การสรางและแสวงหาความรู : คณะกรรมการ KM Team  ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลจากปราชญ 
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การอนุรักษดนตรีมังคละในจังหวัดสโุขทัย 

Mangkala Music Conservation in Sukhothai 

 

นางเกษร  เอมโอด (Mrs. Kason Amod) 

ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  วิทยาลยันาฏศิลปสุโขทัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทนํา 

มังคละ  เปนวงดนตรีที่นิยมเลนกันในจังหวัดพิษณุโลก  อุตรดิตถ  และจังหวัดสุโขทัย  มีหลักฐานวา

ดนตรีมังคละมีมาต้ังแตสมัยสุโขทัยในรัชสมัยพญาลิไท (ครองราชย พ.ศ. 1897 - พ.ศ. 1919) ไดนําพระศาสนา

จากลังกาเขามา โดยเฉพาะองคพระมหาสวามีสังฆราชและพระผูใหญอีกหลายรูปก็มีการไปมาหาสูกันระหวาง

สุโขทัยกับลังกา 

วงมังคละเปนวงดนตรีที่ไดรับแบบอยางมาจากศรีลังกา  นํามาใชในพิธีศักด์ิสิทธ์ิ  ประโคมเปาในงาน

มงคล  เรียกวา  มังคลเภรี  ถาประโคมในงานศพ  เรียกวา  อวมังคลเภรี รูปแบบของวงมังคละ จะประกอบ 

ดวยกลองมังคละ (จ็กโกรด) กลองสองหนามังคละ (กลองยืนและกลองหลอน) ป  โหมง  ฉาบเล็ก  และ     

ฉาบใหญ  

กลองมังคละเปนกลองที่ไมมีจังหวะหนาทับ  จะมีกลองสองหนา  จํานวน 2 ใบ  เปนเครื่องดนตรีที่ตี

จังหวะหนาทับ  ใบที่ตียืนหนาทับ  เรียกวา  “กลองยืน “ สวนใบที่ขัดกับกลองยืน  เรียกวา  “กลองหลอน”  

หนาทับของกลองสองหนาเราจะเรียกวา  “เพลง”  เชน  เพลงไมสี่  เพลงคางคกเข็ดเคี้ยว  เปนตน  วงมังคละ

แตละวงจะมีการบรรเลงหนาทับไมเหมือนกันทั้งที่เปนเพลงเดียวกัน  มีจํานวนหนาทับมากนอยตางกัน มีจารีต

ในการบรรเลงตางกัน  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีถือเปนวาเอกลักษณเฉพาะของวงมังคละแตละวง  เปนองคความรู  เปนภูมิ

ปญญาทองถิ่นที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิง ควรไดรับการรวบรวม  และบันทึกไวใหเปนองคความรูแกคน     

รุนหลังไดศึกษาหาความรูตอไป   

 

วิธีการดําเนินงาน 

การจัดการความรูเรื่อง  การอนุรักษดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย  ไดดําเนินการโดยใชกระบวนการ

การจัดการความรูดังน้ี 

1. การคนหาความรู : จัดประชุมคณะกรรมการ KM  Team เพ่ือคนหาประเด็นความรูที่มี 

ความสําคัญตอดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย Knowledge  Mapping เพ่ือเปนแนวทางไปสูประเด็น

ความรูตาง ๆ เกี่ยวกับมังคละในจังหวัดสุโขทัย  

2. การสรางและแสวงหาความรู : คณะกรรมการ KM Team  ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลจากปราชญ 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ชาวบาน  โดยการบันทึกเสียงการสัมภาษณ  บันทึกภาพน่ิงและบันทึกภาพเคลื่อนไหวการเลนดนตรี

มังคละ  และเชิญปราชญชาวบานมาเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  นําขอมูลที่ไดจากการลงพ้ืนที่และการจัดเสวนา

มา   ถอดความจัดทําใหเปนรูปแบบของเอกสาร 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ : นําขอมูลตาง ๆ ที่ถอดความออกมาในรูปเอกสารแลวน้ัน 

มาจัดหมวดหมูตามที่กําหนดไวใน Knowledge  Mapping 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู : นําขอมูลที่จัดหมวดหมูไวแลวน้ันมาปรับปรุงเปนภาษาที่เขาใจ

งาย  จัดทําเปนรูปเลมใหคณะกรรมการตรวจสอบและจัดพิมพเผยแพร 

5. การเขาถึงความรู : นําองคความรูที่ไดจัดทําเปนรูปเลมและ CD  ใหแกปราชญชาวบาน  บุคลากร  

และนําเผยแพรทางเว็บไซด เพ่ือใหหนวยงานราชการ  ผูสนใจเขามาศึกษา 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู : คณะกรรมการ  KM   Team  จัดกิจกรรมโดยเชิญปราชญ

ชาวบานมาเปนวิทยากรสอนดนตรีมังคละใหแกนักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

7. การเรียนรู : คณะกรรมการ  KM   Team ใหนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร (5 ป) นําองคความรู

มาสอนนักเรียน  โดยคณะกรรมการ  KM   Team  คอยติดตามตามประเมินผลการนําความรูที่ไดไปใช

ประโยชน 

 

ผลการดําเนนิงาน 

จากการประชุมคณะกรรมการ KM  ไดประเด็นความรูจํานวน 7 ประเด็นที่มีความสําคัญตอการ

จัดการความรูเรื่องการอนุรักษดนตรีมังคละจังหวัดสุโขทัย  ไดแก  ประวัติดนตรีมังคละ  เครื่องดนตรีมังคละ  

รูปแบบวงดนตรี  โอกาสที่ใชในการบรรเลง ขั้นตอนการบรรเลง  เสียง  วิธีการบรรเลงและเพลงที่ใช  

คณะกรรมการ KM Team ไดลงพ้ืนที่ เก็บขอมูลจากปราชญชาวบาน จํานวน 3 ครั้งและเสวนา 1 ครั้ง        

ไดขอมูลที่จัดเปนหมวดหมูตามประเด็นความรูที่กําหนดไวใน Knowledge  Mapping เปนรูปเลมที่ผานการ

ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง เผยแพรใหปราชญชาวบานและเผยแพร   ทางเว็บไซด  

เชิญปราชญชาวบานมาเปนวิทยากรสอนดนตรีมังคละใหแกนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

จํานวน 1 ครั้ง เพ่ือใหนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร (5 ป) นําองคความรูไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียน

ตาง ๆ 

 

อภิปรายผล 

การจัดการความรูเรื่อง  การอนุรักษดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย  ทําใหเกิดความสามัคคีในหมู

ปราชญชาวบาน  ลดความขัดแยงในดานความคิด  ยอมถายทอดประสบการณใหกับคนตางกลุมตางคณะโดยที่

ไมปดปงความรูซึ่งกันและกัน ยอมรับความรูของผูอ่ืน  นําความรูที่ไดแลกเปลี่ยนกับผูอ่ืนนํามาประยุกตใชให

เกิดประโยชน ทําใหความรูเรื่องดนตรีมังคละที่เปนเคล็ดลับตาง ๆ ถูกเผยแพรไปยังกลุมที่เลนดนตรีมังคละ

ดวยกัน นอกจากน้ันดนตรีมังคละยังถูกเผยแพรไปยังกลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากร นักเรียน นักศึกษาของ

วิทยาลัยสุโขทัย ซึ่งเปนอีกกลุมที่ตองชวยกันอนุรักษดนตรี มังคละ และนําดนตรีมังคละลงไปสูชุมชนในรูปแบบ

ของการศึกษา  และการเผยแพรวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร (5 ป) เปนผูนําองคความรู 

ไปเผยแพรใหนักเรียนโรงเรียนตาง ๆ และควรใหโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยมีการจัดการเรียนการสอนดนตรี

มังคละอีกทั้งควรจัดแสดงดนตรีมังคละโดยปราชญชาวบานใหเยาวชนรุนใหมไดดูเพ่ือเปนการกระตุนให

เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง 
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ชาวบาน  โดยการบันทึกเสียงการสัมภาษณ  บันทึกภาพน่ิงและบันทึกภาพเคลื่อนไหวการเลนดนตรี

มังคละ  และเชิญปราชญชาวบานมาเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  นําขอมูลที่ไดจากการลงพ้ืนที่และการจัดเสวนา

มา   ถอดความจัดทําใหเปนรูปแบบของเอกสาร 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ : นําขอมูลตาง ๆ ที่ถอดความออกมาในรูปเอกสารแลวน้ัน 

มาจัดหมวดหมูตามที่กําหนดไวใน Knowledge  Mapping 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู : นําขอมูลที่จัดหมวดหมูไวแลวน้ันมาปรับปรุงเปนภาษาที่เขาใจ

งาย  จัดทําเปนรูปเลมใหคณะกรรมการตรวจสอบและจัดพิมพเผยแพร 

5. การเขาถึงความรู : นําองคความรูที่ไดจัดทําเปนรูปเลมและ CD  ใหแกปราชญชาวบาน  บุคลากร  

และนําเผยแพรทางเว็บไซด เพ่ือใหหนวยงานราชการ  ผูสนใจเขามาศึกษา 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู : คณะกรรมการ  KM   Team  จัดกิจกรรมโดยเชิญปราชญ

ชาวบานมาเปนวิทยากรสอนดนตรีมังคละใหแกนักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

7. การเรียนรู : คณะกรรมการ  KM   Team ใหนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร (5 ป) นําองคความรู

มาสอนนักเรียน  โดยคณะกรรมการ  KM   Team  คอยติดตามตามประเมินผลการนําความรูที่ไดไปใช

ประโยชน 

 

ผลการดําเนนิงาน 

จากการประชุมคณะกรรมการ KM  ไดประเด็นความรูจํานวน 7 ประเด็นที่มีความสําคัญตอการ

จัดการความรูเรื่องการอนุรักษดนตรีมังคละจังหวัดสุโขทัย  ไดแก  ประวัติดนตรีมังคละ  เครื่องดนตรีมังคละ  

รูปแบบวงดนตรี  โอกาสที่ใชในการบรรเลง ขั้นตอนการบรรเลง  เสียง  วิธีการบรรเลงและเพลงที่ใช  

คณะกรรมการ KM Team ไดลงพ้ืนที่ เก็บขอมูลจากปราชญชาวบาน จํานวน 3 ครั้งและเสวนา 1 ครั้ง        

ไดขอมูลที่จัดเปนหมวดหมูตามประเด็นความรูที่กําหนดไวใน Knowledge  Mapping เปนรูปเลมที่ผานการ

ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง เผยแพรใหปราชญชาวบานและเผยแพร   ทางเว็บไซด  

เชิญปราชญชาวบานมาเปนวิทยากรสอนดนตรีมังคละใหแกนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

จํานวน 1 ครั้ง เพ่ือใหนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร (5 ป) นําองคความรูไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียน

ตาง ๆ 

 

อภิปรายผล 

การจัดการความรูเรื่อง  การอนุรักษดนตรีมังคละในจังหวัดสุโขทัย  ทําใหเกิดความสามัคคีในหมู

ปราชญชาวบาน  ลดความขัดแยงในดานความคิด  ยอมถายทอดประสบการณใหกับคนตางกลุมตางคณะโดยที่

ไมปดปงความรูซึ่งกันและกัน ยอมรับความรูของผูอ่ืน  นําความรูที่ไดแลกเปลี่ยนกับผูอ่ืนนํามาประยุกตใชให

เกิดประโยชน ทําใหความรูเรื่องดนตรีมังคละที่เปนเคล็ดลับตาง ๆ ถูกเผยแพรไปยังกลุมที่เลนดนตรีมังคละ

ดวยกัน นอกจากน้ันดนตรีมังคละยังถูกเผยแพรไปยังกลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากร นักเรียน นักศึกษาของ

วิทยาลัยสุโขทัย ซึ่งเปนอีกกลุมที่ตองชวยกันอนุรักษดนตรี มังคละ และนําดนตรีมังคละลงไปสูชุมชนในรูปแบบ

ของการศึกษา  และการเผยแพรวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร (5 ป) เปนผูนําองคความรู 

ไปเผยแพรใหนักเรียนโรงเรียนตาง ๆ และควรใหโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยมีการจัดการเรียนการสอนดนตรี

มังคละอีกทั้งควรจัดแสดงดนตรีมังคละโดยปราชญชาวบานใหเยาวชนรุนใหมไดดูเพ่ือเปนการกระตุนให

เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 4  การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

เทคนิคการสรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลป วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย Dramatic Arts 

Creation  Technique : Sukhothai College of Dramatic Arts 

 

เกษร  เอมโอด (Mrs. Kason Amod) 

ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  วิทยาลยันาฏศิลปสุโขทัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทนํา 

การสรางสรรค  หมายถึง  การสรางสิ่งใหม ๆ ที่มีคุณคา โดยเฉพาะการสรางงานสรางสรรค 

ดานนาฏศิลปดวยแลวน้ันเปนสิ่งที่สําคัญตอวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเปนอยางย่ิงเพราะการสรางงาน

สรางสรรคดานนาฏศิลปน้ันถือเปนพันธกิจของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยในขอที่วาทํานุบํารุง  รักษา  ฟนฟูและ

ใหการศึกษาคนควาศิลปวัฒนธรรม  ดานนาฏศิลป ดุรยิางคศิลปและคีตศิลป  จากพันธกิจดังกลาววิทยาลัยจึง

มีการดําเนินการในเรื่องการคิดสรางสรรคชุดการแสดงอยูตลอดระยะเวลาต้ังแตเริ่มกอต้ังวิทยาลัยจนถึง

ปจจุบัน 

ในกระบวนการของการสรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลปจะประกอบดวยองคประกอบหลายดาน  

เชน  กระบวนการทํางาน  การกําหนดวัตถุประสงค  กรอบแนวคิด  การกําหนดรูปแบบ  การประดิษฐทารํา  

การแปรแถว  การประดิษฐเครื่องแตงกาย ฯลฯ  ซึ่งในการสรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลปตองอาศัยองค

ความรูที่อยูในตัวบุคคลทั้งสิ้น 

จากความสําคัญดังกลาว  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจึงดําเนินการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสราง

งานสรางสรรคดานนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยขึ้น  เพ่ือรวบรวมเทคนิค  วิธีการตาง ๆ ในการสราง

งานสรางสรรคดานนาฏศิลปใหนักประดิษฐรุนใหมไดรับประสบการณและความรู  สามารถนําประสบการณ  

เทคนิคตาง ๆ เหลาน้ีไปใชในการสรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลปที่มีประโยชนตอไป   

 

วิธีการดําเนินงาน 

การจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ได

ดําเนินการโดยใชกระบวนการการจัดการความรูดังน้ี 

          1. การคนหาความรู : คณะกรรมการจัดการความรูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจัดประชุมเพ่ือกําหนด

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร,รวมกันจัดทําแผนการจัดการ

ความรู, แตงต้ังคณะอนุกรรมการการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลป  และ

ประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือจัดทํา Knowledge  Mapping หาวาความรูใดมีความสําคัญตอการสราง 

งานสรางสรรคดานนาฏศิลป 

          2. การสรางและแสวงหาความรู : จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูบุคลากรที่มีความรูและมี

ประสบการณในดานการสรางงานสรางสรรคชุดการแสดงของวิทยาลัยตามประเด็นความรูที่ไดกําหนดไว สรุป

ประเด็นที่ไดในแตละครั้งเผยแพรบนเว็บไซดของวิทยาลัย ควรสรางบรรยากาศที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

เชน  เชิญผูอํานวยการมาเปนประธานพูดคุยกับบุคลากรเพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

          3. การจัดความรูใหเปนระบบ : นําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในขั้นตอนการสรางและ

แสวงหาความรูในแตละครั้งมาจัดใหเปนหมวดหมูกอนนําความรูที่ไดมาประมวลและกลั่นกรองความรู 

          4. การประมวลและกลั่นกรองความรู : นําองคความรูที่จัดหมวดหมูไวแลวมาปรับปรุงภาษาใหเปน

ภาษาที่อานแลวเขาใจไดงาย  จัดทําเปนรูปเลมเปนแบบมาตรฐาน  ใหคณะกรรมการไดตรวจสอบและแกไข

ขอบกพรอง, จัดพิมพเปนฉบับที่สมบูรณ 

          5. การเขาถึงความรู : นําเอกสารรูปเลมมอบใหแกบุคลากรภาควิชานาฏศิลปเพ่ือนําองคความรูที่ไดไป

ใชในการสรางสรรคงาน  และจัดพิมพเผยแพรทางเว็บไซดของวิทยาลัยเพ่ือใหบุคลากรเลือกหัวขอที่ตนเอง 

สนใจนําไปใชโดยตองแจงใหคณะกรรมการทราบเพ่ือคณะกรรมการจะไดเปนผูคอยติดตามการนําไปใช 

          6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู : จัดทําเว็บบล็อก  และจัดเวที Km  Day เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากร

ที่มีขอสงสัยไดซักถามโตตอบกันโดยมีคณะกรรมการ  KM  Team  เปนผูคอยตอบขอซักถาม 

          7. การเรียนรู : คณะกรรมการ KM  Team  คอยติดตามประเมินผล  การนําความรูที่ไดไปใชในการ

สรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลป 

 

ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงานตามขั้นตอนของการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสรางงานสรางสรรคดาน

นาฏศิลป  มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

            1. การคนหาความรู : ไดประเด็นองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชคือ  เทคนิคการสรางงาน

สรางสรรคดานนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย, คณะกรรมการ KM Team ไดรวมกันจัดทําแผนการจัดการ

ความรู  และแตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้น 1 ชุด ซึ่งประกอบดวยบุคลากรภาควิชานาฏศิลปของวิทยาลัยนาฏ

ศิลปสุโขทัย  ที่มีความรูและประสบการณในการสรางสรรคชุดการแสดงใหแกวิทยาลัยจํานวน  21 คน เพ่ือ

จัดทํา Knowledge  Mapping  ไดจํานวน 3 ประเด็น  คือ  กระบวนการทํางาน  การสรางกรอบแนวคิด  

กระบวนการผลิตงาน 

            2. การสรางและแสวงหาความรู  : จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู บุคลากรที่มีความรูและมี

ประสบการณในดานการสรางงานสรางสรรคชุดการแสดงของวิทยาลัยตามประเด็นความรูที่ไดกําหนดไว  

จํานวน  8  ครั้ง  และสรุปประเด็นความรูเผยแพรบนเว็บไซตของวิทยาลัย ฯ 

            3. การจัดความรูใหเปนระบบ : นําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาจัดใหเปนหมวดหมู

จํานวน  4 ครั้ง   



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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เทคนิคการสรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลป วทิยาลัยนาฏศลิปสโุขทัย Dramatic Arts 

Creation  Technique : Sukhothai College of Dramatic Arts 

 

เกษร  เอมโอด (Mrs. Kason Amod) 

ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  วิทยาลยันาฏศิลปสุโขทัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทนํา 

การสรางสรรค  หมายถึง  การสรางสิ่งใหม ๆ ที่มีคุณคา โดยเฉพาะการสรางงานสรางสรรค 

ดานนาฏศิลปดวยแลวน้ันเปนสิ่งที่สําคัญตอวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเปนอยางย่ิงเพราะการสรางงาน

สรางสรรคดานนาฏศิลปน้ันถือเปนพันธกิจของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยในขอที่วาทํานุบํารุง  รักษา  ฟนฟูและ

ใหการศึกษาคนควาศิลปวัฒนธรรม  ดานนาฏศิลป ดุรยิางคศิลปและคีตศิลป  จากพันธกิจดังกลาววิทยาลัยจึง

มีการดําเนินการในเรื่องการคิดสรางสรรคชุดการแสดงอยูตลอดระยะเวลาต้ังแตเริ่มกอต้ังวิทยาลัยจนถึง

ปจจุบัน 

ในกระบวนการของการสรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลปจะประกอบดวยองคประกอบหลายดาน  

เชน  กระบวนการทํางาน  การกําหนดวัตถุประสงค  กรอบแนวคิด  การกําหนดรูปแบบ  การประดิษฐทารํา  

การแปรแถว  การประดิษฐเครื่องแตงกาย ฯลฯ  ซึ่งในการสรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลปตองอาศัยองค

ความรูที่อยูในตัวบุคคลทั้งสิ้น 

จากความสําคัญดังกลาว  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจึงดําเนินการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสราง

งานสรางสรรคดานนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยขึ้น  เพ่ือรวบรวมเทคนิค  วิธีการตาง ๆ ในการสราง

งานสรางสรรคดานนาฏศิลปใหนักประดิษฐรุนใหมไดรับประสบการณและความรู  สามารถนําประสบการณ  

เทคนิคตาง ๆ เหลาน้ีไปใชในการสรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลปที่มีประโยชนตอไป   

 

วิธีการดําเนินงาน 

การจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ได

ดําเนินการโดยใชกระบวนการการจัดการความรูดังน้ี 

          1. การคนหาความรู : คณะกรรมการจัดการความรูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจัดประชุมเพ่ือกําหนด

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร,รวมกันจัดทําแผนการจัดการ

ความรู, แตงต้ังคณะอนุกรรมการการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลป  และ

ประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือจัดทํา Knowledge  Mapping หาวาความรูใดมีความสําคัญตอการสราง 

งานสรางสรรคดานนาฏศิลป 

          2. การสรางและแสวงหาความรู : จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูบุคลากรที่มีความรูและมี

ประสบการณในดานการสรางงานสรางสรรคชุดการแสดงของวิทยาลัยตามประเด็นความรูที่ไดกําหนดไว สรุป

ประเด็นที่ไดในแตละครั้งเผยแพรบนเว็บไซดของวิทยาลัย ควรสรางบรรยากาศที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

เชน  เชิญผูอํานวยการมาเปนประธานพูดคุยกับบุคลากรเพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

          3. การจัดความรูใหเปนระบบ : นําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในขั้นตอนการสรางและ

แสวงหาความรูในแตละครั้งมาจัดใหเปนหมวดหมูกอนนําความรูที่ไดมาประมวลและกลั่นกรองความรู 

          4. การประมวลและกลั่นกรองความรู : นําองคความรูที่จัดหมวดหมูไวแลวมาปรับปรุงภาษาใหเปน

ภาษาที่อานแลวเขาใจไดงาย  จัดทําเปนรูปเลมเปนแบบมาตรฐาน  ใหคณะกรรมการไดตรวจสอบและแกไข

ขอบกพรอง, จัดพิมพเปนฉบับที่สมบูรณ 

          5. การเขาถึงความรู : นําเอกสารรูปเลมมอบใหแกบุคลากรภาควิชานาฏศิลปเพ่ือนําองคความรูที่ไดไป

ใชในการสรางสรรคงาน  และจัดพิมพเผยแพรทางเว็บไซดของวิทยาลัยเพ่ือใหบุคลากรเลือกหัวขอที่ตนเอง 

สนใจนําไปใชโดยตองแจงใหคณะกรรมการทราบเพ่ือคณะกรรมการจะไดเปนผูคอยติดตามการนําไปใช 

          6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู : จัดทําเว็บบล็อก  และจัดเวที Km  Day เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากร

ที่มีขอสงสัยไดซักถามโตตอบกันโดยมีคณะกรรมการ  KM  Team  เปนผูคอยตอบขอซักถาม 

          7. การเรียนรู : คณะกรรมการ KM  Team  คอยติดตามประเมินผล  การนําความรูที่ไดไปใชในการ

สรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลป 

 

ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงานตามขั้นตอนของการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสรางงานสรางสรรคดาน

นาฏศิลป  มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

            1. การคนหาความรู : ไดประเด็นองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชคือ  เทคนิคการสรางงาน

สรางสรรคดานนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย, คณะกรรมการ KM Team ไดรวมกันจัดทําแผนการจัดการ

ความรู  และแตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้น 1 ชุด ซึ่งประกอบดวยบุคลากรภาควิชานาฏศิลปของวิทยาลัยนาฏ

ศิลปสุโขทัย  ที่มีความรูและประสบการณในการสรางสรรคชุดการแสดงใหแกวิทยาลัยจํานวน  21 คน เพ่ือ

จัดทํา Knowledge  Mapping  ไดจํานวน 3 ประเด็น  คือ  กระบวนการทํางาน  การสรางกรอบแนวคิด  

กระบวนการผลิตงาน 

            2. การสรางและแสวงหาความรู  : จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู บุคลากรที่มีความรูและมี

ประสบการณในดานการสรางงานสรางสรรคชุดการแสดงของวิทยาลัยตามประเด็นความรูที่ไดกําหนดไว  

จํานวน  8  ครั้ง  และสรุปประเด็นความรูเผยแพรบนเว็บไซตของวิทยาลัย ฯ 

            3. การจัดความรูใหเปนระบบ : นําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาจัดใหเปนหมวดหมู

จํานวน  4 ครั้ง   



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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            4. การประมวลและกลั่นกรองความรู : ไดเอกเอกสารองคความรูเรื่อง  เทคนิคการสรางงาน

สรางสรรคดานนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่เปนรูปเลม  และไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรม  

            5. การเขาถึงความรู : นําเอกสารองคความรูเผยแพรใหบุคลากรภาควิชานาฏศิลปและเผยแพรทาง

เว็บไซดของวิทยาลัย ฯ 

            6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู : จัดกิจกรรมเพ่ือเปนเวทีในการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู  จํานวน 

2 กิจกรรม  คือ  จัดทําเว็บบล็อก  และจัดเวที  Km  Day   

            7. การเรียนรู : เกิดงานสรางสรรคในปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  จํานวน 1 ชุด 

 

อภิปรายผล 

ผลจากการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการสรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลป

สุโขทัย  สงผลใหบุคลากรภาควิชานาฏศิลปนําองคความรูไปใชในการสรางงานสรางสรรคชุดการแสดงใหกับ

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยในปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  จํานวน 1 ชุด  คือระบํากมุทนพมาศ  

ปจจุบันมีบุคลากรที่ขอเลื่อนวิทยฐานะในสาขานาฏศิลปไทย  ซึ่งตองใชความรูความสามารถในการ

สรางงานดานนาฏศิลปเปนอยางมาก จึงควรมีการเผยแพรองคความรูเรื่องเทคนิคการสรางงานสรางสรรคดาน 

นาฏศิลป  ใหแกบุคลากรของโรงเรียนตาง ๆ ไดเกิดแนวทางในการสรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลปที่มี

ประสิทธ์ิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

การจัดการความรูรปูแบบการลงโรงโนราในจังหวดันครศรีธรรมราช 

Knowledge  Management Pattern of Long  Rong Nora in  Nakhorn Si Thammarat 

 

เขม  สุขไกร1 

ดิสวัฒน  ภาคฐิน2 
1วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

2วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม Dittong.art@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช คําวา ลงโรง คือ การประโคมดนตรีหลังจากเสร็จ

สิ้นพิธีเบิกโรง โดยลูกคูจะทําหนาที่บรรเลงดนตรีในทํานองตาง ๆ ไปเรื่อย ๆเพ่ือเปนสัญญาณบอกใหชาวบาน

ทราบวาใกลจะถึงเวลาแสดงโนราแลว 

โดยมีขั้นตอนการลงโรงโนรา ดังน้ี 

- ปเกริ่น 

- กลองสวม 

- ทับสวม 

- โหมงและฉิ่งตาม 

- นายโรงรอง “ออ”เพ่ือเขารองบทกาศครู 

- รองบทขานเอ (ใชในการลงโรงโนราแบบพิธีกรรม) 

- รองบทฤกษงามยามดี 

- รองบทรายหนาแตระ 

- รองบทเพลงทับเพลงโทน 

- รองบทกลอนหนัง(มีก็ไดไมมีก็ได) 

- จบบทกลอนหนังโนราออกแสดง 

หมายเหตุ  ป กลอง  ทับ  โหมง และฉิ่ง เปนเครื่องดนตรีที่ใชในวงโนราและบทฤกษงามยามดี  บท

รายหนาแตระ  บทเพลงทับเพลงโทน  และบทกลอนหนัง เปนบทขับรองที่ใชขับรองในชวงหน่ึงของ

การลงโรงโนราหกอนที่โนราจะออกแสดง 

วัตถุประสงคของการจัดการความรู คือ เพ่ือจัดเก็บและเผยแพรองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นเรื่อง

รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราชใหคงอยูแบบย่ังยืนอยางเปนระบบ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดาน



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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            4. การประมวลและกลั่นกรองความรู : ไดเอกเอกสารองคความรูเรื่อง  เทคนิคการสรางงาน

สรางสรรคดานนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่เปนรูปเลม  และไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรม  

            5. การเขาถึงความรู : นําเอกสารองคความรูเผยแพรใหบุคลากรภาควิชานาฏศิลปและเผยแพรทาง

เว็บไซดของวิทยาลัย ฯ 

            6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู : จัดกิจกรรมเพ่ือเปนเวทีในการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู  จํานวน 

2 กิจกรรม  คือ  จัดทําเว็บบล็อก  และจัดเวที  Km  Day   

            7. การเรียนรู : เกิดงานสรางสรรคในปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  จํานวน 1 ชุด 
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สุโขทัย  สงผลใหบุคลากรภาควิชานาฏศิลปนําองคความรูไปใชในการสรางงานสรางสรรคชุดการแสดงใหกับ

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยในปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  จํานวน 1 ชุด  คือระบํากมุทนพมาศ  

ปจจุบันมีบุคลากรที่ขอเลื่อนวิทยฐานะในสาขานาฏศิลปไทย  ซึ่งตองใชความรูความสามารถในการ

สรางงานดานนาฏศิลปเปนอยางมาก จึงควรมีการเผยแพรองคความรูเรื่องเทคนิคการสรางงานสรางสรรคดาน 

นาฏศิลป  ใหแกบุคลากรของโรงเรียนตาง ๆ ไดเกิดแนวทางในการสรางงานสรางสรรคดานนาฏศิลปที่มี

ประสิทธ์ิภาพมากย่ิงขึ้น 
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รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช คําวา ลงโรง คือ การประโคมดนตรีหลังจากเสร็จ

สิ้นพิธีเบิกโรง โดยลูกคูจะทําหนาที่บรรเลงดนตรีในทํานองตาง ๆ ไปเรื่อย ๆเพ่ือเปนสัญญาณบอกใหชาวบาน

ทราบวาใกลจะถึงเวลาแสดงโนราแลว 

โดยมีขั้นตอนการลงโรงโนรา ดังน้ี 
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- รองบทฤกษงามยามดี 

- รองบทรายหนาแตระ 

- รองบทเพลงทับเพลงโทน 

- รองบทกลอนหนัง(มีก็ไดไมมีก็ได) 

- จบบทกลอนหนังโนราออกแสดง 

หมายเหตุ  ป กลอง  ทับ  โหมง และฉิ่ง เปนเครื่องดนตรีที่ใชในวงโนราและบทฤกษงามยามดี  บท

รายหนาแตระ  บทเพลงทับเพลงโทน  และบทกลอนหนัง เปนบทขับรองที่ใชขับรองในชวงหน่ึงของ

การลงโรงโนราหกอนที่โนราจะออกแสดง 

วัตถุประสงคของการจัดการความรู คือ เพ่ือจัดเก็บและเผยแพรองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นเรื่อง

รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราชใหคงอยูแบบย่ังยืนอยางเปนระบบ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดาน



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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การจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการรวมกับรายวิชาตาง ๆซึ่งผลการดําเนินงานพบวา กระบวนการ

จัดการองคความรูมีขั้นตอน คือ (1) คิดหัวขอเรื่องที่จะสรางสรรค โดยการระดมความคิด  (2) ต้ังกรอบแนวคิด

และดําเนินการใหสอดคลอง  (3) สัมภาษณภูมิปญญาและบันทึกบทสัมภาษณพรอมบันทึกภาพน่ิงและ

ภาพเคลื่อนไหว  (4) เรียบเรียงอยางเปนระบบ (5) บันทึกวิดีโอการบรรเลงลงโรงโนรา (6) จัดทํารูปเลม

เอกสารที่สมบูรณ  และ การจัดการองคความรูรูปแบบลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดนํามาใชในการ

จัดการเรียนการสอน โดยไดบูรณาการรวมกับรายวิชาที่เก่ียวของ ตามหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

 

คําสําคัญ  รูปแบบ  การลงโรงโนรา  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

Summary 

 Pattern of Long Rong Nora in Nakhorn Si Thammarat, “Long Rong”  means  playing  

the folk  music.  After  that  the  choirs  will play  the folk  music  to tell the people  known  

that  Nora  will  perform soon. 

 There  are many  steps in Long Rong Nora  such as 

1. Start  to  blow  Pi 

2. Hit  the Drum 

3. Hit Tub 

4. Hit  Mong  and Ching 

5. Nai Rong  sing “Or” To  sing  Bot Kard Kru together 

6. Sing  Bot  Khan A 

7. Sing Bot  Reu  Ng-arm Yam Dee 

8. Sing  RaiyNhar  Trae 

9. Sing  Pleng  Tub  Pleng Tone 

10. Sing  Bot  Nang 

11. Finish  Bot  Nung, Nora  starts  to  perform 

Note :  Pi , Klong( drum)  , Tub(drum), Mong and Ching  are the kind  of the  

instruments  to  play  this dance. Bot Khan A , Bot Reu-Ng-arm  Yam Dee, Bot  Ray  Nhar 

Trae and Bot Pleng Tub Pleng Tone  are  the lyric  to sing  during  Long  Rong  Nora 

The  goal  of  knowledge  management  is to  keep  and campaign  the   folk  

wisdom  about  pattern  of  Long  Rong  Nora in Nakhorn  Si  Thammarat  in sustainable  

system  and  to  develop  the  approach  of  teaching  efficiently  and  integrate  with  the  

other  subjects. 

There  are  6 steps  in  processing  of  the knowledge  management  such as 

1. Brain storming to get  topic  of  creation 

2. Set  the  frame  of  idea 

3. Interview  the  wisdom  by  recording  and  including  slide and  graphic 

4. Compose  the  document  systematically 

5. Record  VDO  about  playing  Long  Rong  Nora 

6. Make  the  document  completely 

 The  Knowledge  management  of pattern of Long Rong Nora in  Nakhon  Si  

Thammarat  is  taken  to   the  approach  of teaching  and  integrate  with  the  other  

subject  related  the  curriculum  of  Nakon  Si  Thammarat  College  of  Dramatic  Arts. 

 

Keyword  Pattern  of Long Rong Nora in Nakhorn SiThammarat 

 

บทนํา 

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม เปนสถาบันทาง

การศึกษาที่มีบทบาทหนาที่หลักในการจัดการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ทั้งนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป 

ชางศิลปและวิชาพ้ืนฐานทั่วไป บุคลากรของสถาบันฯ เปนผูที่มีความรูความสามารถในสายงานที่หลากหลาย 

และนอกจากน้ีบุคคลที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความหลากหลายดานองคความรูซึ่ง

นับเปนบุคคลที่มีคุณคาย่ิงในสังคมไทยการจัดการความรูที่มีอยูในบุคคลเหลาน้ี เปนสิ่งที่มีคุณคา วิทยาลัย ฯจึง

ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู เรื่อง รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือจัดเก็บรักษาองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นเรื่อง รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราชให
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การจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการรวมกับรายวิชาตาง ๆซึ่งผลการดําเนินงานพบวา กระบวนการ

จัดการองคความรูมีขั้นตอน คือ (1) คิดหัวขอเรื่องที่จะสรางสรรค โดยการระดมความคิด  (2) ต้ังกรอบแนวคิด

และดําเนินการใหสอดคลอง  (3) สัมภาษณภูมิปญญาและบันทึกบทสัมภาษณพรอมบันทึกภาพน่ิงและ

ภาพเคลื่อนไหว  (4) เรียบเรียงอยางเปนระบบ (5) บันทึกวิดีโอการบรรเลงลงโรงโนรา (6) จัดทํารูปเลม

เอกสารที่สมบูรณ  และ การจัดการองคความรูรูปแบบลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดนํามาใชในการ

จัดการเรียนการสอน โดยไดบูรณาการรวมกับรายวิชาที่เก่ียวของ ตามหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

 

คําสําคัญ  รูปแบบ  การลงโรงโนรา  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

Summary 

 Pattern of Long Rong Nora in Nakhorn Si Thammarat, “Long Rong”  means  playing  

the folk  music.  After  that  the  choirs  will play  the folk  music  to tell the people  known  

that  Nora  will  perform soon. 

 There  are many  steps in Long Rong Nora  such as 

1. Start  to  blow  Pi 

2. Hit  the Drum 

3. Hit Tub 

4. Hit  Mong  and Ching 

5. Nai Rong  sing “Or” To  sing  Bot Kard Kru together 

6. Sing  Bot  Khan A 

7. Sing Bot  Reu  Ng-arm Yam Dee 

8. Sing  RaiyNhar  Trae 

9. Sing  Pleng  Tub  Pleng Tone 

10. Sing  Bot  Nang 

11. Finish  Bot  Nung, Nora  starts  to  perform 

Note :  Pi , Klong( drum)  , Tub(drum), Mong and Ching  are the kind  of the  

instruments  to  play  this dance. Bot Khan A , Bot Reu-Ng-arm  Yam Dee, Bot  Ray  Nhar 

Trae and Bot Pleng Tub Pleng Tone  are  the lyric  to sing  during  Long  Rong  Nora 

The  goal  of  knowledge  management  is to  keep  and campaign  the   folk  

wisdom  about  pattern  of  Long  Rong  Nora in Nakhorn  Si  Thammarat  in sustainable  

system  and  to  develop  the  approach  of  teaching  efficiently  and  integrate  with  the  

other  subjects. 

There  are  6 steps  in  processing  of  the knowledge  management  such as 

1. Brain storming to get  topic  of  creation 

2. Set  the  frame  of  idea 

3. Interview  the  wisdom  by  recording  and  including  slide and  graphic 

4. Compose  the  document  systematically 

5. Record  VDO  about  playing  Long  Rong  Nora 

6. Make  the  document  completely 

 The  Knowledge  management  of pattern of Long Rong Nora in  Nakhon  Si  

Thammarat  is  taken  to   the  approach  of teaching  and  integrate  with  the  other  

subject  related  the  curriculum  of  Nakon  Si  Thammarat  College  of  Dramatic  Arts. 

 

Keyword  Pattern  of Long Rong Nora in Nakhorn SiThammarat 

 

บทนํา 

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม เปนสถาบันทาง

การศึกษาที่มีบทบาทหนาที่หลักในการจัดการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ทั้งนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป 

ชางศิลปและวิชาพ้ืนฐานทั่วไป บุคลากรของสถาบันฯ เปนผูที่มีความรูความสามารถในสายงานที่หลากหลาย 

และนอกจากน้ีบุคคลที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความหลากหลายดานองคความรูซึ่ง

นับเปนบุคคลที่มีคุณคาย่ิงในสังคมไทยการจัดการความรูที่มีอยูในบุคคลเหลาน้ี เปนสิ่งที่มีคุณคา วิทยาลัย ฯจึง

ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู เรื่อง รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือจัดเก็บรักษาองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นเรื่อง รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราชให
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คงอยูแบบย่ังยืนอยางเปนระบบ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการ

รวมกับรายวิชาตาง ๆ  ตามหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

 

วิธีการดําเนินงาน 

1. การคนหาความรู 

- แตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรูโดยคัดเลือกจากภูมิปญญาทองถิ่นและ ครู อาจารยที่มี

ความรูประสบการณความชํานาญหรือเปนผูอนุรักษในเรื่องรูปแบบการบรรเลงลงโรงโนรามารวมในการจัดเก็บ

ความรู  

- จัดทําการบงช้ีความรู  Knowledge  mapping โดยระดมความคิดของภูมิปญญาทองถิ่นวา

ความรูใดสําคัญตอการจัดการองคความรูในเรื่องรูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. การสรางและแสวงหาความรู 

- กําหนดหนาที่ในการดําเนินงานสรางและแสวงหาความรูเชน ประธาน เลขาฯ ผูชวยเลขาและผู

บันทึกขอมูลเครื่องบันทึกเสียง 

- มอบหมายหนาที่คณะกรรมการ คือ เปนประธาน เลขาฯเปนผูจดบันทึก  ผูชวยเลขา มีหนาที่จับ

เวลา ในการพูดคนละ 3 นาที 2รอบ ตอครั้ง กําหนดขอตกลงเบ้ืองตน คือ การตรงตอเวลาในการนัดหมาย ฟง

ดวยความต้ังใจไมพูดแทรก และเขารวมกิจกรรมตลอดระยะเวลาและผูบันทึกขอมูล มีหนาที่บันทึกขอมูลทาง

คอมพิวเตอร 

- สรางบรรยากาศ เชน สถานที่มีความสะดวกเอ้ือตอการระดมความคิด การสรางแรงจูงใจในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบเปนกัลยาณมิตร บริการดานอาหารและเครื่องด่ืม  

- คณะกรรมการเดินทางพบครูภูมิปญญาตามนัดหมาย 2 ครั้ง พรอมทั้งมีบันทึกเสียงบันทึกไว 

-  สืบคนความรูเพ่ิมเติมจากแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ เชน ตํารา งานวิจัย อินเทอรเน็ตฯลฯ  

- จัดทํา Facebook , blog , website ของวิทยาลัยฯ 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

- จัดประชุมผูมีประสบการณในการจัดเก็บองคความรูและจัดทําเอกสารโดยถอดจากเสียงที่บันทึก

ไวมาสรุปประเด็นความรูเกี่ยวกับการรูปแบบการลงโรงโนรา 

- เรียบเรียงและจัดหมวดหมูอยางเปนระบบ 

- ปรับภาษาจากภาษาพูดเปนภาษาเขียน 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 

- ตรวจสอบเอกสารใหมคีวามถูกตอง 

- จัดทําอภิธานศัพทเฉพาะ 

- จัดทํารูปเลมเอกสารที่สมบูรณ 

- บันทึกวิดีโอ รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  การเขาถึงความรู 

- กําหนดกลุมเปาหมาย คือคณะครูที่สอนนาฏศิลปพ้ืนเมือครูกลุมสาระดนตรีพ้ืนเมืองภาคใต 

- จัดทําบันทึกขอความเสนอผูบริหารเพ่ือรับทราบและถายทอดนโยบายใหบุคลากรที่เกี่ยวของนําไป

ปฏิบัติและรายงานผลการนําไปใช 

- จัดทํา  Website  ของวิทยาลัย เพ่ือเผยแพรความรู 

- เผยแพรเอกสารที่เปนรูปเลม 

- นําองคความรูเขาหองสมุด 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

- จัดเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู KM Day  โดยเชิญศิลปนโนรา  ครู อาจารย ที่สอนนาฏศิลป

พ้ืนเมือง และครูภาคนาฏศิลปไทย ดุริยางคไทย และนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

- มีการพูดคุยซักถาม เสนอแนะความคิดเห็น พรอมทั้งบันทึกขอมูลไว 

7. การเรียนรู 

- นําองคความรูเรื่อง รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช มาบูรณาการกับการเรียน

การสอน 

- ติดตามผลการนําองคความรูเรื่องรูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราชไปใช 

- นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูที่นําองคความรูไปบูรณาการกับการเรียนการสอน มา

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- หากผลที่ไดไมประสบความสําเร็จ หรือมีปญหาเรื่องใด ใหจัดทําเพ่ือแกไขในปตอไป เพ่ือใหเกิด

วงจรแหงการเรียนรู PDCA 

 

อภิปรายผล 

ก. ผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคุณคา 

การจัดการความรูเรื่อง รูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช กอใหเกิดประโยชน 

ตอองคกรวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช คือ  

 1. วิทยาลัยฯ มีเครือขายภูมิปญญาทองถิ่น 

 2. วิทยาลัยฯ มีแบบเรียนเรื่อง รูปแบบการลงโรงโนรา เพ่ือใชสอนนักเรียน 
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คงอยูแบบย่ังยืนอยางเปนระบบ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการ

รวมกับรายวิชาตาง ๆ  ตามหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

 

วิธีการดําเนินงาน 

1. การคนหาความรู 

- แตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรูโดยคัดเลือกจากภูมิปญญาทองถิ่นและ ครู อาจารยที่มี

ความรูประสบการณความชํานาญหรือเปนผูอนุรักษในเรื่องรูปแบบการบรรเลงลงโรงโนรามารวมในการจัดเก็บ

ความรู  

- จัดทําการบงช้ีความรู  Knowledge  mapping โดยระดมความคิดของภูมิปญญาทองถิ่นวา

ความรูใดสําคัญตอการจัดการองคความรูในเรื่องรูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. การสรางและแสวงหาความรู 

- กําหนดหนาที่ในการดําเนินงานสรางและแสวงหาความรูเชน ประธาน เลขาฯ ผูชวยเลขาและผู

บันทึกขอมูลเครื่องบันทึกเสียง 

- มอบหมายหนาที่คณะกรรมการ คือ เปนประธาน เลขาฯเปนผูจดบันทึก  ผูชวยเลขา มีหนาที่จับ

เวลา ในการพูดคนละ 3 นาที 2รอบ ตอครั้ง กําหนดขอตกลงเบ้ืองตน คือ การตรงตอเวลาในการนัดหมาย ฟง

ดวยความต้ังใจไมพูดแทรก และเขารวมกิจกรรมตลอดระยะเวลาและผูบันทึกขอมูล มีหนาที่บันทึกขอมูลทาง

คอมพิวเตอร 

- สรางบรรยากาศ เชน สถานที่มีความสะดวกเอ้ือตอการระดมความคิด การสรางแรงจูงใจในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบเปนกัลยาณมิตร บริการดานอาหารและเครื่องด่ืม  

- คณะกรรมการเดินทางพบครูภูมิปญญาตามนัดหมาย 2 ครั้ง พรอมทั้งมีบันทึกเสียงบันทึกไว 

-  สืบคนความรูเพ่ิมเติมจากแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ เชน ตํารา งานวิจัย อินเทอรเน็ตฯลฯ  

- จัดทํา Facebook , blog , website ของวิทยาลัยฯ 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

- จัดประชุมผูมีประสบการณในการจัดเก็บองคความรูและจัดทําเอกสารโดยถอดจากเสียงที่บันทึก

ไวมาสรุปประเด็นความรูเกี่ยวกับการรูปแบบการลงโรงโนรา 

- เรียบเรียงและจัดหมวดหมูอยางเปนระบบ 

- ปรับภาษาจากภาษาพูดเปนภาษาเขียน 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 

- ตรวจสอบเอกสารใหมคีวามถูกตอง 

- จัดทําอภิธานศัพทเฉพาะ 

- จัดทํารูปเลมเอกสารที่สมบูรณ 

- บันทึกวิดีโอ รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  การเขาถึงความรู 

- กําหนดกลุมเปาหมาย คือคณะครูที่สอนนาฏศิลปพ้ืนเมือครูกลุมสาระดนตรีพ้ืนเมืองภาคใต 

- จัดทําบันทึกขอความเสนอผูบริหารเพ่ือรับทราบและถายทอดนโยบายใหบุคลากรที่เกี่ยวของนําไป

ปฏิบัติและรายงานผลการนําไปใช 

- จัดทํา  Website  ของวิทยาลัย เพ่ือเผยแพรความรู 

- เผยแพรเอกสารที่เปนรูปเลม 

- นําองคความรูเขาหองสมุด 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

- จัดเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู KM Day  โดยเชิญศิลปนโนรา  ครู อาจารย ที่สอนนาฏศิลป

พ้ืนเมือง และครูภาคนาฏศิลปไทย ดุริยางคไทย และนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

- มีการพูดคุยซักถาม เสนอแนะความคิดเห็น พรอมทั้งบันทึกขอมูลไว 

7. การเรียนรู 

- นําองคความรูเรื่อง รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช มาบูรณาการกับการเรียน

การสอน 

- ติดตามผลการนําองคความรูเรื่องรูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราชไปใช 

- นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูที่นําองคความรูไปบูรณาการกับการเรียนการสอน มา

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- หากผลที่ไดไมประสบความสําเร็จ หรือมีปญหาเรื่องใด ใหจัดทําเพ่ือแกไขในปตอไป เพ่ือใหเกิด

วงจรแหงการเรียนรู PDCA 

 

อภิปรายผล 

ก. ผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคุณคา 

การจัดการความรูเรื่อง รูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช กอใหเกิดประโยชน 

ตอองคกรวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช คือ  

 1. วิทยาลัยฯ มีเครือขายภูมิปญญาทองถิ่น 

 2. วิทยาลัยฯ มีแบบเรียนเรื่อง รูปแบบการลงโรงโนรา เพ่ือใชสอนนักเรียน 
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CoP 4  การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

ข. ปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ 

 1. ครูอาจารย มีความมุงมั่นในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 2. ภูมิปญญาทองถิ่นใหความอนุเคราะหและรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

ค. ปญหา อุปสรรค 

 ภูมิปญญาทองถิ่นแตละทานที่ไปขอความอนุเคราะหอยูตางอําเภอการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรูจึง

มีความไมสะดวก อีกทั้งครูมีภาระงานสอนมากทําใหมีเวลาวางไมตรงกัน 

 

ง. แนวทางแกไข 

 ใชเวลาหลังเลิกเรียน  และชวงปดภาคเรียน เปนเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

 

สรุป 

การจัดการความรูเรื่อง รูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบความสําเร็จ

โดยมีรูปแบบลงโรงโนราของจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

บรรณานุกรม 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช. 2554. ไหวครูโนราเมืองนครฯ : นครศรีธรรมราช: สํานักพิมพนครศรีฯ. 
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ข. ปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ 

 1. ครูอาจารย มีความมุงมั่นในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 2. ภูมิปญญาทองถิ่นใหความอนุเคราะหและรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

ค. ปญหา อุปสรรค 

 ภูมิปญญาทองถิ่นแตละทานที่ไปขอความอนุเคราะหอยูตางอําเภอการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรูจึง

มีความไมสะดวก อีกทั้งครูมีภาระงานสอนมากทําใหมีเวลาวางไมตรงกัน 

 

ง. แนวทางแกไข 

 ใชเวลาหลังเลิกเรียน  และชวงปดภาคเรียน เปนเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

 

สรุป 

การจัดการความรูเรื่อง รูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบความสําเร็จ

โดยมีรูปแบบลงโรงโนราของจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

บรรณานุกรม 
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CoP 5 การบริหารจัดการ 

การพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพื่อสรางความพงึพอใจ 

ใหกับผูรับบริการ 

The Development Process of Administrative Services to Satisfy Service Users 
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อีเมล : Manghi555@hotmail.com 
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บทสรุป 

งานธุรการ  เปนงานสายสนับสนุนที่มีขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบที่กวาง ดําเนินงาน                     

ดานสารบรรณ  การจัดเก็บและคนหาเอกสาร  การติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอก  การใหบริการ   

การจัดหา การควบคุมและการดูแล ซึ่งลักษณะของผูปฏิบัติงานสายงานธุรการตองเปนนักประสานและนัก

บริการที่ดี ใชคําพูดที่สุภาพ ไพเราะ ดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิภาพ ทันตอความตองการ  

งานธุรการ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จึงไดจัดทําการจัดการความรู (Knowledge Management : 

KM) เรื่อง การพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ  เปนการนํา

ความรูที่มีอยูในตัวของแตละบุคคลที่ใหถายทอดออกมาในลักษณะที่เปนรูปธรรม มีการดําเนินการเปนลําดับ

ขั้นตอนโดยแตงต้ังคณะกรรมการ จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาหัวขอเรื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดานสงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ พัฒนา สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม              

ซึ่งเปนหนาที่หลักของวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนากระบวนการบริการดานธุรการ 

ทํางานอยางเปนระบบ มีขั้นตอน อยางเปนรูปธรรม สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ สงผลใหเกิด

ประสิทธิภาพของงานอยางสูงสุด  

ผลจากการแลกเปลี่ยนความรู เรื่องการพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพ่ือสรางความพึง

พอใจใหกับผูรับบริการ กอใหเกิดองคความรูที่เปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี ในดานการบริการดาน 

หนังสือราชการ  การบริการสืบคนหนังสือและยืมเอกสาร  การบริการ  ถายเอกสารและอัดสําเนาเอกสาร  

การบริการวัสดุและอุปกรณสํานักงาน  และการบริการติดตอประสานงาน ซึ่งเปนแนวทางใหกับทุกคนที่มา

ติดตอราชการ  สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เกิดความพึงพอใจเปนอยางดี 

 

คําสําคญั   กระบวนการ  การบริการ  ธุรการ  ผูรับบริการ  ความพึงพอใจ 

 

Summary 

Administration departmet supports a wide range of responsibilities which operates 

the document storage and document search. Coordinating internal and external service 

provision, control and care. The appearance of a line worker jobs require a coordinated and 

better service. Use polite words melodic operations quickly be effective. Keep pace with 

demand 

Admin Academy of Chanthaburi College of Dramatic Arts has the Knowledge 

Management (Knowledge Management: KM) to develop the process support services to 

make the Satisfaction to clients The knowledge contained in the individual to transfer out in 

a concrete manner. It has taken a series of steps by the committee and Meeting to consider 

the topic to comply with the strategy of Chanthaburi College of  Dramatic Arts to promote 

the conservation, development and dissemination of cultural heritage that are the main 

functions of the college. The objectives are to develop the process of administrative 

services, to Work as a concrete step and to make the Satisfaction to the clients. There affect 

to extreme efficiency. 

The result from the exchange of knowledge management “ The development 

process of administrative services to satisfy the clients” causes the knowledge as a guide to 

good practice in terms of Government Services, the document retrieval services and borrow 

books, photocopying and duplication of documents. Office supplies and services and 

coordination of services to all the people who come to contact the organization. They can 

be carried out correctly quick satisfaction as well. 

 

บทนํา 

งานธุรการ เปนสายงานสนับสนุนในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ที่มีความสําคัญอีกสายงานหน่ึง                 

ซึ่งงานธุรการมีขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบที่กวางขวาง และมีลักษณะงานที่ตองเช่ือมประสานทั้งภายใน

และภายนอกองคกร โดยดําเนินงานดานสารบรรณ การจัดเก็บและคนหาเอกสาร การติดตอประสานงานการ

ใหบริการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานสายสนับสนุนเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิภาพ ทันตอความตองการ

และสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 
 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
435

การบริหารจัดการ   CoP 5

การพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพื่อสรางความพงึพอใจ 

ใหกับผูรับบริการ 

The Development Process of Administrative Services to Satisfy Service Users 
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บทสรุป 

งานธุรการ  เปนงานสายสนับสนุนที่มีขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบที่กวาง ดําเนินงาน                     

ดานสารบรรณ  การจัดเก็บและคนหาเอกสาร  การติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอก  การใหบริการ   

การจัดหา การควบคุมและการดูแล ซึ่งลักษณะของผูปฏิบัติงานสายงานธุรการตองเปนนักประสานและนัก

บริการที่ดี ใชคําพูดที่สุภาพ ไพเราะ ดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิภาพ ทันตอความตองการ  

งานธุรการ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จึงไดจัดทําการจัดการความรู (Knowledge Management : 

KM) เรื่อง การพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ  เปนการนํา

ความรูที่มีอยูในตัวของแตละบุคคลที่ใหถายทอดออกมาในลักษณะที่เปนรูปธรรม มีการดําเนินการเปนลําดับ

ขั้นตอนโดยแตงต้ังคณะกรรมการ จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาหัวขอเรื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดานสงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ พัฒนา สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม              

ซึ่งเปนหนาที่หลักของวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนากระบวนการบริการดานธุรการ 

ทํางานอยางเปนระบบ มีขั้นตอน อยางเปนรูปธรรม สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ สงผลใหเกิด

ประสิทธิภาพของงานอยางสูงสุด  

ผลจากการแลกเปลี่ยนความรู เรื่องการพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพ่ือสรางความพึง

พอใจใหกับผูรับบริการ กอใหเกิดองคความรูที่เปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี ในดานการบริการดาน 

หนังสือราชการ  การบริการสืบคนหนังสือและยืมเอกสาร  การบริการ  ถายเอกสารและอัดสําเนาเอกสาร  

การบริการวัสดุและอุปกรณสํานักงาน  และการบริการติดตอประสานงาน ซึ่งเปนแนวทางใหกับทุกคนที่มา

ติดตอราชการ  สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เกิดความพึงพอใจเปนอยางดี 

 

คําสําคญั   กระบวนการ  การบริการ  ธุรการ  ผูรับบริการ  ความพึงพอใจ 

 

Summary 

Administration departmet supports a wide range of responsibilities which operates 

the document storage and document search. Coordinating internal and external service 

provision, control and care. The appearance of a line worker jobs require a coordinated and 

better service. Use polite words melodic operations quickly be effective. Keep pace with 

demand 

Admin Academy of Chanthaburi College of Dramatic Arts has the Knowledge 

Management (Knowledge Management: KM) to develop the process support services to 

make the Satisfaction to clients The knowledge contained in the individual to transfer out in 

a concrete manner. It has taken a series of steps by the committee and Meeting to consider 

the topic to comply with the strategy of Chanthaburi College of  Dramatic Arts to promote 

the conservation, development and dissemination of cultural heritage that are the main 

functions of the college. The objectives are to develop the process of administrative 

services, to Work as a concrete step and to make the Satisfaction to the clients. There affect 

to extreme efficiency. 

The result from the exchange of knowledge management “ The development 

process of administrative services to satisfy the clients” causes the knowledge as a guide to 

good practice in terms of Government Services, the document retrieval services and borrow 

books, photocopying and duplication of documents. Office supplies and services and 

coordination of services to all the people who come to contact the organization. They can 

be carried out correctly quick satisfaction as well. 

 

บทนํา 

งานธุรการ เปนสายงานสนับสนุนในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ที่มีความสําคัญอีกสายงานหน่ึง                 

ซึ่งงานธุรการมีขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบที่กวางขวาง และมีลักษณะงานที่ตองเช่ือมประสานทั้งภายใน

และภายนอกองคกร โดยดําเนินงานดานสารบรรณ การจัดเก็บและคนหาเอกสาร การติดตอประสานงานการ

ใหบริการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานสายสนับสนุนเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิภาพ ทันตอความตองการ

และสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 
 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 5 การบริหารจัดการ 

งานธุรการ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จึงไดจัดทําการจัดการความรู (Knowledge Management : 

KM) เรื่อง การพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ  เปนการนํา

ความรูที่มีอยูในตัวของแตละบุคคลที่ใหถายทอดออกมาในลักษณะที่เปนรูปธรรม มีการดําเนินการเปนลําดับ

ขั้นตอนโดยแตงต้ังคณะกรรมการ จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาหัวขอเรื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดานสงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ พัฒนา สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง

เปนหนาที่หลักของวิทยาลัยฯ  

 

วิธีการดําเนนิงาน 

การจัดการความรู เรื่องการพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูรับบริการ มีกระบวนการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ของบุคลากรงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุและ 

งานที่เกี่ยวของ โดยแตงต้ังเปนคณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย ประธาน กรรมการ เลขานุการ มีการ

แบงหนาที่อยางชัดเจนเพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ เปนไปตามวัตถุประสงค มีการประชุม

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาประเด็นในการจัดการความรู เมื่อไดขอสรุปประเด็นเรื่องในการจัดการความรู                

จึงมีการจัดทําปฏิทินกําหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากคณะกรรมการ  
  

 จากน้ันไดดําเนินการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามแผนที่ไดกําหนดไวในปฏิทินการ

ดําเนินงาน โดยคณะกรรมการทุกทานไดเตรียมความพรอมในเน้ือหาสาระเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ในประเด็นเรื่อง การพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ ซึ่งมี

การแลกเปลี่ยนความรูกันในกลุมของคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เปนการเปดโอกาสใหบุคคลไดมาพบปะ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  มีการจดบันทึกองคความรูไวเปนขอมูลของแตละทาน จากน้ันไดสรุป

ประเด็นความรูทุกครั้งหลังระดมความคิดเห็น 
 

 เมื่อดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละครั้งไดมีการรวบรวมขอมูลความรูที่ไดรับการกลั่นกรองจาก

ผูใหความรูและสรุปความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดเก็บขอมูลในแตละครั้งในรูปแบบเอกสาร และ 

นําขอมูลแจงที่ประชุมประจําเดือนวิทยาลัยฯ โดยใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น  จากน้ันไดดําเนินการ

กลั่นกรองและตรวจสอบองคความรูจากคณะกรรมการ โดยปรับปรุงเน้ือหาใหมีความสมบูรณ ใชภาษาที่เปน

มาตรฐาน แลวรวบรวมสรุปเปนองคความรู ที่ไดจากการกลั่นกรองในรูปแบบเอกสาร เพ่ือใหสามารถเขาถึง

องคความรูได ซึ่งมีบุคลากรใหความสนใจ และใหขอเสนอแนะแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากองคความรูที่ได

รวบรวมไว  
 

 จากน้ันไดมีการนําองคความรูที่ไดมาปรับใชกับการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนากระบวนการการบริการ             

ดานธุรการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ รวมทั้งใหบุคลากร ครู นักเรียน นักศึกษา ประเมินผลของ

การนําองคความรูมาใชปฏิบัติจริง เพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาใหมีความสมบูรณ สามารถนํามา

เปนแนวปฏิบัติที่ดีใหกับวิทยาลัยฯ รวมทั้งองคกรและหนวยงานอ่ืนได  

 

ผลการดําเนนิงาน 

 จากการนําองคความรูที่ ไดรับมาปรับใชกับการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนากระบวนการการบริการ                  

ดานธุรการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ ในระบบงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย การบริการดาน

หนังสือราชการ  การบริการสืบคนหนังสือและยืมเอกสารการบริการถายเอกสารและอัดสําเนาเอกสาร                   

การบริการวัสดุและอุปกรณสํานักงาน และการบริการติดตอประสานงาน สงผลใหการดําเนินงานเปนระบบ              

มีความชัดเจนในกระบวนการ  สะดวก รวดเร็วและสัมฤทธ์ิผลเปนอยางดี โดยผลจากการใชแบบสอบถาม

ความพึงพอใจการประเมินผลการดําเนินงานธุรการที่ไดมีการนําองคความรูมาใชในการพัฒนากระบวนการ

บริการดานธุรการ โดยผลความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ย 4.53 อยูในระดับ ดีมาก 

 

อภิปรายผล  

 จากการพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการของ

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี พบวามีกระบวนการการดําเนินงานในแตละดาน ไดแก การบริการดาน                    

หนังสือราชการ การบริการสืบคนหนังสือและยืมเอกสาร การบริการถายเอกสารและอัดสําเนาเอกสาร                

การบริการวัสดุและอุปกรณสํานักงาน  และการบริการติดตอประสานงาน ซึ่งไดระบุขั้นตอนการติดตองาน                 

การทํางาน การใหบริการ โดยการทํา Flow Chart การดําเนินการตามขั้นตอน มีเอกสาร มีสื่อที่จะใหผูมารับ

บริการไดทราบกระบวนการ สงผลใหการดําเนินงานในแตละขั้นตอนของงานดานธุรการน้ันมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น  
 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการ  ผลการประเมินมีคาเฉลี่ย 4.53 อยูในระดับ               

ดีมาก  ซึ่งเปนผลจากการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรดานธุรการ ที่ไดนําองคความรูที่ไดรับมา

ปรับปรุงกระบวนการในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งองคกรควรสนับสนุนใหบุคลากรสายงานธุรการ                

ศึกษาดูงานภายในหนวยงานสังกัดเดียวกันและภายนอก เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่มุงสู

ความสําเร็จและการบริการที่ดีใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ  ทั้งควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในสายงาน

ธุรการ  ปรับระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมีความทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว จัดหาอุปกรณสํานักงาน

ที่มีประสิทธิภาพและมีปริมาณที่ เพียงพอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร        

เครื่องพิมพเอกสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่องอัดสําเนา โทรศัพท โทรสารและเครื่องเขียน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการดําเนินงานขององคกรอยางตอเน่ือง รวมถึงการวางระบบการปฏิบัติงานดานธุรการที่สามารถรองรับกับ

งานที่มีความซับชอนในอนาคตได 
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งานธุรการ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จึงไดจัดทําการจัดการความรู (Knowledge Management : 

KM) เรื่อง การพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ  เปนการนํา

ความรูที่มีอยูในตัวของแตละบุคคลที่ใหถายทอดออกมาในลักษณะที่เปนรูปธรรม มีการดําเนินการเปนลําดับ

ขั้นตอนโดยแตงต้ังคณะกรรมการ จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาหัวขอเรื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดานสงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ พัฒนา สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง

เปนหนาที่หลักของวิทยาลัยฯ  

 

วิธีการดําเนนิงาน 

การจัดการความรู เรื่องการพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูรับบริการ มีกระบวนการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ของบุคลากรงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุและ 

งานที่เกี่ยวของ โดยแตงต้ังเปนคณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย ประธาน กรรมการ เลขานุการ มีการ

แบงหนาที่อยางชัดเจนเพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ เปนไปตามวัตถุประสงค มีการประชุม

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาประเด็นในการจัดการความรู เมื่อไดขอสรุปประเด็นเรื่องในการจัดการความรู                

จึงมีการจัดทําปฏิทินกําหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากคณะกรรมการ  
  

 จากน้ันไดดําเนินการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามแผนที่ไดกําหนดไวในปฏิทินการ

ดําเนินงาน โดยคณะกรรมการทุกทานไดเตรียมความพรอมในเน้ือหาสาระเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ในประเด็นเรื่อง การพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ ซึ่งมี

การแลกเปลี่ยนความรูกันในกลุมของคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เปนการเปดโอกาสใหบุคคลไดมาพบปะ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  มีการจดบันทึกองคความรูไวเปนขอมูลของแตละทาน จากน้ันไดสรุป

ประเด็นความรูทุกครั้งหลังระดมความคิดเห็น 
 

 เมื่อดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละครั้งไดมีการรวบรวมขอมูลความรูที่ไดรับการกลั่นกรองจาก

ผูใหความรูและสรุปความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดเก็บขอมูลในแตละครั้งในรูปแบบเอกสาร และ 

นําขอมูลแจงที่ประชุมประจําเดือนวิทยาลัยฯ โดยใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น  จากน้ันไดดําเนินการ

กลั่นกรองและตรวจสอบองคความรูจากคณะกรรมการ โดยปรับปรุงเน้ือหาใหมีความสมบูรณ ใชภาษาที่เปน

มาตรฐาน แลวรวบรวมสรุปเปนองคความรู ที่ไดจากการกลั่นกรองในรูปแบบเอกสาร เพ่ือใหสามารถเขาถึง

องคความรูได ซึ่งมีบุคลากรใหความสนใจ และใหขอเสนอแนะแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากองคความรูที่ได

รวบรวมไว  
 

 จากน้ันไดมีการนําองคความรูที่ไดมาปรับใชกับการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนากระบวนการการบริการ             

ดานธุรการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ รวมทั้งใหบุคลากร ครู นักเรียน นักศึกษา ประเมินผลของ

การนําองคความรูมาใชปฏิบัติจริง เพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาใหมีความสมบูรณ สามารถนํามา

เปนแนวปฏิบัติที่ดีใหกับวิทยาลัยฯ รวมทั้งองคกรและหนวยงานอ่ืนได  

 

ผลการดําเนนิงาน 

 จากการนําองคความรูที่ ไดรับมาปรับใชกับการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนากระบวนการการบริการ                  

ดานธุรการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ ในระบบงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย การบริการดาน

หนังสือราชการ  การบริการสืบคนหนังสือและยืมเอกสารการบริการถายเอกสารและอัดสําเนาเอกสาร                   

การบริการวัสดุและอุปกรณสํานักงาน และการบริการติดตอประสานงาน สงผลใหการดําเนินงานเปนระบบ              

มีความชัดเจนในกระบวนการ  สะดวก รวดเร็วและสัมฤทธ์ิผลเปนอยางดี โดยผลจากการใชแบบสอบถาม

ความพึงพอใจการประเมินผลการดําเนินงานธุรการที่ไดมีการนําองคความรูมาใชในการพัฒนากระบวนการ

บริการดานธุรการ โดยผลความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ย 4.53 อยูในระดับ ดีมาก 

 

อภิปรายผล  

 จากการพัฒนากระบวนการการบริการดานธุรการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการของ

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี พบวามีกระบวนการการดําเนินงานในแตละดาน ไดแก การบริการดาน                    

หนังสือราชการ การบริการสืบคนหนังสือและยืมเอกสาร การบริการถายเอกสารและอัดสําเนาเอกสาร                

การบริการวัสดุและอุปกรณสํานักงาน  และการบริการติดตอประสานงาน ซึ่งไดระบุขั้นตอนการติดตองาน                 

การทํางาน การใหบริการ โดยการทํา Flow Chart การดําเนินการตามขั้นตอน มีเอกสาร มีสื่อที่จะใหผูมารับ

บริการไดทราบกระบวนการ สงผลใหการดําเนินงานในแตละขั้นตอนของงานดานธุรการน้ันมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น  
 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการ  ผลการประเมินมีคาเฉลี่ย 4.53 อยูในระดับ               

ดีมาก  ซึ่งเปนผลจากการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรดานธุรการ ที่ไดนําองคความรูที่ไดรับมา

ปรับปรุงกระบวนการในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งองคกรควรสนับสนุนใหบุคลากรสายงานธุรการ                

ศึกษาดูงานภายในหนวยงานสังกัดเดียวกันและภายนอก เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่มุงสู

ความสําเร็จและการบริการที่ดีใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ  ทั้งควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในสายงาน

ธุรการ  ปรับระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมีความทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว จัดหาอุปกรณสํานักงาน

ที่มีประสิทธิภาพและมีปริมาณที่ เพียงพอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร        

เครื่องพิมพเอกสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่องอัดสําเนา โทรศัพท โทรสารและเครื่องเขียน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการดําเนินงานขององคกรอยางตอเน่ือง รวมถึงการวางระบบการปฏิบัติงานดานธุรการที่สามารถรองรับกับ

งานที่มีความซับชอนในอนาคตได 
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ประมวลภาพการดําเนินการความรู (KM) 

เรือ่ง  การพัฒนากระบวนการการบรหิารดานธุรการเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูรบับริการ 
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การบรกิารใหคําปรึกษา คําแนะนํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริการสืบคนขอมูลดวยระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหบริการถายเอกสารและนาํจายจดหมายพสัดุของนักเรียนนักศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบโดยการแยกหมวดหมู 
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สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

อีเมล : phasai.s@rmutr.ac.th, sphasai.s@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป  

กองทุนจํานวน  10  กองทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดจัดต้ังขึ้น

ตามความจําเปนและความเหมาะสมดานตาง ๆ  เพ่ือแกปญหาการใชจายเงินในกิจกรรมที่ไมสามารถ

เบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินได  โดยมหาวิทยาลัยไดวางระเบียบในการบริหารกองทุน  และ

จัดสรรเงินงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัยใหทุกกองทุนไมเกินรอยละ  1  ของงบประมาณเงิน

รายไดในแตละปงบประมาณ  มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนที่มีสวนรวมจากบุคลากร

ภายในและผูทรงคุณวุฒิภายนอก  รวมทั้งผูบริหารที่เก่ียวของ  เปนผูบริหารกองทุน  มีการตรวจสอบ

โดยสํานักงานตรวจสอบภายในและตองรายงานผลการดําเนินงานรวมทั้งงบการเงินตอสภา

มหาวิทยาลัยทุกสิ้นปงบประมาณ  ผลการดําเนินงานของแตละกองทุนที่จัดต้ังขึ้นน้ัน  สงผลใหเกิด

การพัฒนาดานตางๆ  อาทิ  การพัฒนางานวิจัย  การพัฒนาดานวิชาการของบุคลากร  การพัฒนา

กิจกรรมของนักศึกษา  การพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม  และยังสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

ใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ   

 

คําสําคัญ  กองทุน  

 

Summary 

Ten funds of Rajamangala University of Technology Rattanakosin were 

founded in accordance with necessaries and appropriateness with the purpose to 

solve the problems regarding payment for the activities which are unable to get 

disbursement from annual government statement of expenditure. The university has 

determined regulations of fund management and has allocated amount of money 
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ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและกฎหมาย 

สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

อีเมล : phasai.s@rmutr.ac.th, sphasai.s@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป  

กองทุนจํานวน  10  กองทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดจัดต้ังขึ้น

ตามความจําเปนและความเหมาะสมดานตาง ๆ  เพ่ือแกปญหาการใชจายเงินในกิจกรรมที่ไมสามารถ

เบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินได  โดยมหาวิทยาลัยไดวางระเบียบในการบริหารกองทุน  และ

จัดสรรเงินงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัยใหทุกกองทุนไมเกินรอยละ  1  ของงบประมาณเงิน

รายไดในแตละปงบประมาณ  มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนที่มีสวนรวมจากบุคลากร

ภายในและผูทรงคุณวุฒิภายนอก  รวมทั้งผูบริหารที่เก่ียวของ  เปนผูบริหารกองทุน  มีการตรวจสอบ

โดยสํานักงานตรวจสอบภายในและตองรายงานผลการดําเนินงานรวมทั้งงบการเงินตอสภา

มหาวิทยาลัยทุกสิ้นปงบประมาณ  ผลการดําเนินงานของแตละกองทุนที่จัดต้ังขึ้นน้ัน  สงผลใหเกิด

การพัฒนาดานตางๆ  อาทิ  การพัฒนางานวิจัย  การพัฒนาดานวิชาการของบุคลากร  การพัฒนา

กิจกรรมของนักศึกษา  การพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม  และยังสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

ใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ   

 

คําสําคัญ  กองทุน  

 

Summary 

Ten funds of Rajamangala University of Technology Rattanakosin were 

founded in accordance with necessaries and appropriateness with the purpose to 

solve the problems regarding payment for the activities which are unable to get 

disbursement from annual government statement of expenditure. The university has 

determined regulations of fund management and has allocated amount of money 
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not over than 1% of the university’s annual income for every funds. In addition, 

Commission of Fund Management was appointed from internal staff, external 

luminaries, and relating managements to manage the funds. Furthermore, monitoring 

of funds is made by The Office of Internal Audit. The operation results and financial 

statements must be yearly reported to Council of the university at the end of fiscal 

year. The operation results of every fund established have resulted in development 

in various parts including research development, development of human resources 

in academy, student’s activities development, and development of the university in 

overall. Besides, it has gained personnel’s confidence in work operations in 

compliance with rules, regulations, and relating ethics.      

 

บทนํา 

ดวยพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย เทคโนโล ยีราชมงคล  พ .ศ .  2548  บัญญั ติ ให  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง  9  แหงมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมาย

วาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดย

เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและ

วิชาชีพช้ันสูง  ที่เนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ใหบริการทางวิชาการใน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม  

โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก  การ

บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรจึงตองเปนไปตาม

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2502  และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  ซึ่งรวมถึงระเบียบ

กระทรวงการคลังดวย 

เปนที่รูกันดีวา  การบริหารงานมหาวิทยาลัยภายใตระบบราชการมีปญหาในลักษณะเดียวกับ

สวนราชการอ่ืน ๆ  และเน่ืองจากการบริหารงานมหาวิทยาลัยมีความละเอียดออน  และเปนกิจกรรม

ที่ตองอาศัยความกาวหนาอยูเสมอเพ่ือใหตามโลกแหงวิชาการไดทันและตองปรับเปลี่ยนไดงาย  จึง

เกิดปญหาในทางปฏิบัติมากกวาสวนราชการอ่ืนๆ  ทั้งน้ี  การบริหารงานมหาวิทยาลัยน้ัน  จะตอง

เปนไปตามวัตถุประสงคที่บัญญัติไวในกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัย  ดังน้ัน  นอกจากการบริหารงาน

วิชาการใหสัมฤทธ์ิผลแลว  ในสวนของงานสนับสนุนวิชาการ  ซึ่งประกอบดวยการบริหารสามสวน

หลักที่สําคัญ  ไดแก  เงิน  คน  และพัสดุ  ยอมเปนปจจัยสําคัญที่จะสงเสริมการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคตามกฎหมายและตัวช้ีวัดตาง ๆ  ไดเปนอยางดี   

การบริหารเงินงบประมาณแผนดินที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรไดรับการ

จัดสรรในฐานะสวนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548  ซึ่ง

ตองบริหารโดยใชจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง  มีรายจายบางอยางที่สามารถตอบสนอง

กิจกรรมอันนําไปสูการพัฒนาบุคลากร  พัฒนางานวิชาการ  พัฒนางานวิจัย  หรือพัฒนานักศึกษา  

แตไมสามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินได  เน่ืองจากไมไดมีกําหนดไวในระเบียบ

กระทรวงการคลัง  อาจเน่ืองจากการที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่แตกตางจากสวนราชการอ่ืนๆ  เมื่อใช

ระเบียบเดียวกัน  จึงไมอาจตอบสนองและรองรับกิจกรรมที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยได 

อยางไรก็ตาม  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเปนสวนราชการที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ  และ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548  มาตรา  17  บัญญัติใหสภา

มหาวิทยาลัยมีอํานาจะและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  และโดยเฉพาะใหมี

อํานาจและหนาที่  ดังน้ี (2)  “วางระเบียบ  ออกขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  และอาจ

มอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบ  ออกขอบังคับและประกาศสําหรับสวน

ราชการน้ันเปนเรื่อง ๆ  ไปก็ได”  และ  (12)  “วางระเบียบและออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหาร

การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  และการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย”  ดวยเหตุผลความ

จําเปนที่ตองการความคลองตัวในการบริหารงานและโดยอาศัยอํานาจของสภามหาวิทยาลัยในมาตรา  

17  ดังกลาว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  จึงมีนโยบายในการจัดต้ังกองทุนเพ่ือ

รองรับการพัฒนาในดานตางๆ  จํานวน  10  กองทุน  ไดแก  กองทุนสนับสนุนงานวิจัย  กองทุน

สนับสนุนอาจารยระดับปริญญา  กองทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  กองทุน

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนานักศึกษา  กองทุนสงเสริมสุขภาพและการกีฬา  

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  กองทุนพัฒนาชุมชนและสังคม  กองทุนคุมครองการปฏิบัติราชการของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย  และกองทุนทรัพยสินทางปญญา  โดยสภามหาวิทยาลัยไดออกระเบียบ

รองรับการบริหารกองทุนดังกลาวทุกกองทุน 

 

วิธีการดําเนินงาน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรไดจัดต้ังกองทุนขึ้นตามลําดับความจําเปน  

โดยในป  พ.ศ.  2552  ไดจัดต้ังกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  กองทุนสนับสนุนอาจารยระดับปริญญา

เอก  กองทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  และกองทุนศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  

ตอมาในป  พ.ศ.  2553  ไดจัดต้ังกองทุนพัฒนานักศึกษา  ป  พ.ศ.  2554  จัดต้ังกองทุนสงเสริม

สุขภาพและการกีฬา  ป  พ.ศ.  2555  จัดต้ังกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  และกองทุนพัฒนาชุมชน
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not over than 1% of the university’s annual income for every funds. In addition, 

Commission of Fund Management was appointed from internal staff, external 

luminaries, and relating managements to manage the funds. Furthermore, monitoring 

of funds is made by The Office of Internal Audit. The operation results and financial 

statements must be yearly reported to Council of the university at the end of fiscal 

year. The operation results of every fund established have resulted in development 

in various parts including research development, development of human resources 

in academy, student’s activities development, and development of the university in 

overall. Besides, it has gained personnel’s confidence in work operations in 

compliance with rules, regulations, and relating ethics.      

 

บทนํา 

ดวยพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย เทคโนโล ยีราชมงคล  พ .ศ .  2548  บัญญั ติ ให  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง  9  แหงมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมาย

วาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดย

เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและ

วิชาชีพช้ันสูง  ที่เนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ใหบริการทางวิชาการใน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม  

โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก  การ

บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรจึงตองเปนไปตาม

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2502  และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  ซึ่งรวมถึงระเบียบ

กระทรวงการคลังดวย 

เปนที่รูกันดีวา  การบริหารงานมหาวิทยาลัยภายใตระบบราชการมีปญหาในลักษณะเดียวกับ

สวนราชการอ่ืน ๆ  และเน่ืองจากการบริหารงานมหาวิทยาลัยมีความละเอียดออน  และเปนกิจกรรม

ที่ตองอาศัยความกาวหนาอยูเสมอเพ่ือใหตามโลกแหงวิชาการไดทันและตองปรับเปลี่ยนไดงาย  จึง

เกิดปญหาในทางปฏิบัติมากกวาสวนราชการอ่ืนๆ  ทั้งน้ี  การบริหารงานมหาวิทยาลัยน้ัน  จะตอง

เปนไปตามวัตถุประสงคที่บัญญัติไวในกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัย  ดังน้ัน  นอกจากการบริหารงาน

วิชาการใหสัมฤทธ์ิผลแลว  ในสวนของงานสนับสนุนวิชาการ  ซึ่งประกอบดวยการบริหารสามสวน

หลักที่สําคัญ  ไดแก  เงิน  คน  และพัสดุ  ยอมเปนปจจัยสําคัญที่จะสงเสริมการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคตามกฎหมายและตัวช้ีวัดตาง ๆ  ไดเปนอยางดี   

การบริหารเงินงบประมาณแผนดินที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรไดรับการ

จัดสรรในฐานะสวนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548  ซึ่ง

ตองบริหารโดยใชจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง  มีรายจายบางอยางที่สามารถตอบสนอง

กิจกรรมอันนําไปสูการพัฒนาบุคลากร  พัฒนางานวิชาการ  พัฒนางานวิจัย  หรือพัฒนานักศึกษา  

แตไมสามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินได  เน่ืองจากไมไดมีกําหนดไวในระเบียบ

กระทรวงการคลัง  อาจเน่ืองจากการที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่แตกตางจากสวนราชการอ่ืนๆ  เมื่อใช

ระเบียบเดียวกัน  จึงไมอาจตอบสนองและรองรับกิจกรรมที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยได 

อยางไรก็ตาม  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเปนสวนราชการที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ  และ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548  มาตรา  17  บัญญัติใหสภา

มหาวิทยาลัยมีอํานาจะและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  และโดยเฉพาะใหมี

อํานาจและหนาที่  ดังน้ี (2)  “วางระเบียบ  ออกขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  และอาจ

มอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบ  ออกขอบังคับและประกาศสําหรับสวน

ราชการน้ันเปนเรื่อง ๆ  ไปก็ได”  และ  (12)  “วางระเบียบและออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหาร

การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  และการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย”  ดวยเหตุผลความ

จําเปนที่ตองการความคลองตัวในการบริหารงานและโดยอาศัยอํานาจของสภามหาวิทยาลัยในมาตรา  

17  ดังกลาว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  จึงมีนโยบายในการจัดต้ังกองทุนเพ่ือ

รองรับการพัฒนาในดานตางๆ  จํานวน  10  กองทุน  ไดแก  กองทุนสนับสนุนงานวิจัย  กองทุน

สนับสนุนอาจารยระดับปริญญา  กองทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  กองทุน

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนานักศึกษา  กองทุนสงเสริมสุขภาพและการกีฬา  

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  กองทุนพัฒนาชุมชนและสังคม  กองทุนคุมครองการปฏิบัติราชการของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย  และกองทุนทรัพยสินทางปญญา  โดยสภามหาวิทยาลัยไดออกระเบียบ

รองรับการบริหารกองทุนดังกลาวทุกกองทุน 

 

วิธีการดําเนินงาน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรไดจัดต้ังกองทุนขึ้นตามลําดับความจําเปน  

โดยในป  พ.ศ.  2552  ไดจัดต้ังกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  กองทุนสนับสนุนอาจารยระดับปริญญา

เอก  กองทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  และกองทุนศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  

ตอมาในป  พ.ศ.  2553  ไดจัดต้ังกองทุนพัฒนานักศึกษา  ป  พ.ศ.  2554  จัดต้ังกองทุนสงเสริม

สุขภาพและการกีฬา  ป  พ.ศ.  2555  จัดต้ังกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  และกองทุนพัฒนาชุมชน



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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และสังคม  ป   พ.ศ.  2556  จัดต้ังกองกองทุนคุมครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย  และในป  พ.ศ.  2558  ไดจัดต้ังกองทุนทรัพยสินทางปญญา 

ขั้นตอนการจัดต้ังกองทุนน้ันเริ่มตนดวยการรวมกันพิจารณาถึงหลักการ  เหตุผล  และความ

จําเปนในการจัดต้ังกองทุน  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน  ซึ่งแตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย  เมื่อหลักการและเหตุผลไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินแลว  มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานนิติการจะยก

รางระเบียบในการบริหารกองทุนน้ันเสนอตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน  คณะกรรมการดาน

กฎหมายและสัญญา  (แตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย  ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองระเบียบ  ขอบังคับ  

กอนเสนอสภามหาวิทยาลัย)ตามลําดับ  ทั้งน้ีระเบียบในการบริหารทุกกองทุนจะตองเปนไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  วาดวยการดําเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2552  และที่แกไข

เพ่ิมเติม  โดยระเบียบฉบับน้ีจะกําหนดหลักเกณฑไววาการเสนอขอจัดต้ังกองทุนจะตองประกอบดวย

วัตถุประสงค  แหลงที่มาของเงินกองทุน  คณะกรรมการกองทุน  การบริหารกองทุน  การยุบเลิก

กองทุน  การชําระบัญชี  และการโอนทรัพยสิน โดยเบ้ืองตน  สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหนําเงิน

สมทบไมเกินรอยละหน่ึงของงบประมาณเงินรายไดในแตละปงบประมาณ  จัดสรรเขาแตละกองทุน  

ยกเวน  กองทุนสนับสนุนอาจารยระดับปริญญาเอก  ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักการใหจัดสรร

เงินจํานวน  15  ลานเขากองทุน สวนแหลงที่มาอ่ืนๆ ของเงินในกองทุนแตละกองทุนจะแตกตางกัน

ไปตามลักษณะของกองทุน  อาทิ  รายไดจากทรัพยสินทางปญญา  รายไดจากเงินนําสงคาบํารุง

มหาวิทยาลัยที่หักจากงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอก  เปนตน 

การบริหารกองทุนน้ัน  บริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ  ซึ่งอธิการบดีเปนประธาน  โดย

มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มิใชผูบริหาร  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ผูบริหารที่เก่ียวของ  ขาราชการ

หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  เปนกรรมการ  และผูอํานวยการกองที่รับผิดชอบงานน้ันเปนกรรมการ

และเลขานุการ  ภารกิจของแตละกองทุนแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคในการจัดต้ังกองทุน  

ทั้งน้ีการใชจายเงินของกองทุนตามวัตถุประสงคจะตองออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย  เพ่ือกําหนด

หลักเกณฑและอัตราคาใชจายโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน  เมื่อสิ้น

ปงบประมาณ  ทุกกองทุนจะตองจัดทําบัญชีเพ่ือใหสํานักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบ  และจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงาน  รายงานทรัพยสิน  และบัญชีรายรับ  รายจาย  เสนอตอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือทราบ 

 

  

ผลการดําเนินงาน 

ปจจุบัน  มหาวิทยาลัยมีกองทุนที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือรองรับการพัฒนาดานตางๆ  จํานวน  10  

กองทุนดวยกัน  โดยมีการสนับสนุนกิจกรรมที่ไมสามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินได  ดังน้ี 

1.  กองทุนสนับสนุนงานวิจัย  กําหนดหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไป

เสนอผลงานทางวิชาการ  และการจายเงินสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย   

2. กองทุนสนับสนุนอาจารยระดับปริญญาเอก  ไดนําเงินกองทุนจายเงินเพ่ิมพิเศษ

ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่บรรจุดวยคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  นอกเหนือจาก

เงินเดือน   

3. กองทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ไดมีการจายเงินรางวัลเพ่ือ

สงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการ  และจายเงินสนับสนุนใหบุคลากรไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  

เพ่ือใหบุคลากรที่สละเวลาไปฝงตัวในสถานการณประกอบการเพ่ือนําความรูที่ไดรับมาใชในการเรียน

การสอน  ไดมีคาใชจายในระหวางน้ัน   

4. กองทุนพัฒนานักศึกษา  ไดมีการจายเงินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในดาน

ตาง ๆ  อาทิ  การทํากิจกรรมของนักศึกษาในตางประเทศที่ไมสามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณ

แผนดินได 

5. กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  ไดมีการจายเงินในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ที่เสริมสราง

ความเขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัย 

6. กองทุนคุมครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ไดมีการกําหนด

คาใชจายในการดําเนินคดีในกรณีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยถูกฟองรองเปนคดีสวนตัวเน่ืองจากการ

ปฏิบัติราชการ   

 

อภิปรายผล 

นโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดต้ังกองทุนตาง ๆ  จํานวน  10  กองทุนน้ี  สามารถชวย

แกปญหาการพัฒนาดานวิชาการ  ดานบุคลากร  ดานกิจการนักศึกษาและดานอ่ืน ๆ  ของ

มหาวิทยาลัยไดหลายประการ  ดังน้ี 

1. ทําใหบุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถดานงานวิจัยไดมีโอกาสเปดโลกทัศน

ดวยการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติทั้งในประเทศและตางประเทศ  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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และสังคม  ป   พ.ศ.  2556  จัดต้ังกองกองทุนคุมครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย  และในป  พ.ศ.  2558  ไดจัดต้ังกองทุนทรัพยสินทางปญญา 

ขั้นตอนการจัดต้ังกองทุนน้ันเริ่มตนดวยการรวมกันพิจารณาถึงหลักการ  เหตุผล  และความ

จําเปนในการจัดต้ังกองทุน  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน  ซึ่งแตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย  เมื่อหลักการและเหตุผลไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินแลว  มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานนิติการจะยก

รางระเบียบในการบริหารกองทุนน้ันเสนอตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน  คณะกรรมการดาน

กฎหมายและสัญญา  (แตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย  ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองระเบียบ  ขอบังคับ  

กอนเสนอสภามหาวิทยาลัย)ตามลําดับ  ทั้งน้ีระเบียบในการบริหารทุกกองทุนจะตองเปนไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  วาดวยการดําเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2552  และที่แกไข

เพ่ิมเติม  โดยระเบียบฉบับน้ีจะกําหนดหลักเกณฑไววาการเสนอขอจัดต้ังกองทุนจะตองประกอบดวย

วัตถุประสงค  แหลงที่มาของเงินกองทุน  คณะกรรมการกองทุน  การบริหารกองทุน  การยุบเลิก

กองทุน  การชําระบัญชี  และการโอนทรัพยสิน โดยเบ้ืองตน  สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหนําเงิน

สมทบไมเกินรอยละหน่ึงของงบประมาณเงินรายไดในแตละปงบประมาณ  จัดสรรเขาแตละกองทุน  

ยกเวน  กองทุนสนับสนุนอาจารยระดับปริญญาเอก  ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักการใหจัดสรร

เงินจํานวน  15  ลานเขากองทุน สวนแหลงที่มาอ่ืนๆ ของเงินในกองทุนแตละกองทุนจะแตกตางกัน

ไปตามลักษณะของกองทุน  อาทิ  รายไดจากทรัพยสินทางปญญา  รายไดจากเงินนําสงคาบํารุง

มหาวิทยาลัยที่หักจากงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอก  เปนตน 

การบริหารกองทุนน้ัน  บริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ  ซึ่งอธิการบดีเปนประธาน  โดย

มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มิใชผูบริหาร  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ผูบริหารที่เก่ียวของ  ขาราชการ

หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  เปนกรรมการ  และผูอํานวยการกองที่รับผิดชอบงานน้ันเปนกรรมการ

และเลขานุการ  ภารกิจของแตละกองทุนแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคในการจัดต้ังกองทุน  

ทั้งน้ีการใชจายเงินของกองทุนตามวัตถุประสงคจะตองออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย  เพ่ือกําหนด

หลักเกณฑและอัตราคาใชจายโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน  เมื่อสิ้น

ปงบประมาณ  ทุกกองทุนจะตองจัดทําบัญชีเพ่ือใหสํานักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบ  และจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงาน  รายงานทรัพยสิน  และบัญชีรายรับ  รายจาย  เสนอตอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือทราบ 

 

  

ผลการดําเนินงาน 

ปจจุบัน  มหาวิทยาลัยมีกองทุนที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือรองรับการพัฒนาดานตางๆ  จํานวน  10  

กองทุนดวยกัน  โดยมีการสนับสนุนกิจกรรมที่ไมสามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินได  ดังน้ี 

1.  กองทุนสนับสนุนงานวิจัย  กําหนดหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือไป

เสนอผลงานทางวิชาการ  และการจายเงินสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย   

2. กองทุนสนับสนุนอาจารยระดับปริญญาเอก  ไดนําเงินกองทุนจายเงินเพ่ิมพิเศษ

ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่บรรจุดวยคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  นอกเหนือจาก

เงินเดือน   

3. กองทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ไดมีการจายเงินรางวัลเพ่ือ

สงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการ  และจายเงินสนับสนุนใหบุคลากรไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  

เพ่ือใหบุคลากรที่สละเวลาไปฝงตัวในสถานการณประกอบการเพ่ือนําความรูที่ไดรับมาใชในการเรียน

การสอน  ไดมีคาใชจายในระหวางน้ัน   

4. กองทุนพัฒนานักศึกษา  ไดมีการจายเงินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในดาน

ตาง ๆ  อาทิ  การทํากิจกรรมของนักศึกษาในตางประเทศที่ไมสามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณ

แผนดินได 

5. กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  ไดมีการจายเงินในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ที่เสริมสราง

ความเขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัย 

6. กองทุนคุมครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ไดมีการกําหนด

คาใชจายในการดําเนินคดีในกรณีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยถูกฟองรองเปนคดีสวนตัวเน่ืองจากการ

ปฏิบัติราชการ   

 

อภิปรายผล 

นโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดต้ังกองทุนตาง ๆ  จํานวน  10  กองทุนน้ี  สามารถชวย

แกปญหาการพัฒนาดานวิชาการ  ดานบุคลากร  ดานกิจการนักศึกษาและดานอ่ืน ๆ  ของ

มหาวิทยาลัยไดหลายประการ  ดังน้ี 

1. ทําใหบุคลากรสายวิชาการที่มีความสามารถดานงานวิจัยไดมีโอกาสเปดโลกทัศน

ดวยการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติทั้งในประเทศและตางประเทศ  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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รวมทั้งบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับการตอบรับใหตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับตาง ๆ  

ไดมีขวัญและกําลังใจในการทํางานวิจัย 

2.  จูงใจใหผูที่มีความรูความสามารถดานวิชาการและมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เขามาเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สงผลใหจํานวนอาจารยระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมี

เพ่ิมขึ้น 

3. ทําใหบุคลากรที่มีความพากเพียรทําผลงานทางวิชาการจนสําเร็จไดมีขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน และมุงมั่นในการทําตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นตอไป     

4.  ทําใหนักศึกษาที่มีความสามารถ ไดมีโอกาสแสดงความสามารถในเวทีระดับชาติและ

ระดับนานาชาติโดยไมเปนภาระคาใชจายแกผูปกครองมากเกินไป 

5.  สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางถูกตองตามกฎ ระเบียบ และ

จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ 

 

บรรณานุกรม 

รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผนดิน  สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี,  2549 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยการดําเนินงานกองทุนของ

มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2552  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  พ.ศ.  

2552  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนสนับสนุนอาจารยระดับ

ปริญญาเอก  พ.ศ.  2552  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2552  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2552  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา  พ.ศ.  2553  

และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนสงเสริมสุขภาพและการกีฬา  

พ.ศ.  2554  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  

2555  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนพัฒนาชุมชนและสังคม  พ.ศ.  

2555  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนคุมครองการปฏิบัติราชการ

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2556  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนทรัพยสินทางปญญา  พ.ศ.  

2558. 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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รวมทั้งบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับการตอบรับใหตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับตาง ๆ  

ไดมีขวัญและกําลังใจในการทํางานวิจัย 

2.  จูงใจใหผูที่มีความรูความสามารถดานวิชาการและมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เขามาเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สงผลใหจํานวนอาจารยระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมี

เพ่ิมขึ้น 

3. ทําใหบุคลากรที่มีความพากเพียรทําผลงานทางวิชาการจนสําเร็จไดมีขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน และมุงมั่นในการทําตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นตอไป     

4.  ทําใหนักศึกษาที่มีความสามารถ ไดมีโอกาสแสดงความสามารถในเวทีระดับชาติและ

ระดับนานาชาติโดยไมเปนภาระคาใชจายแกผูปกครองมากเกินไป 

5.  สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางถูกตองตามกฎ ระเบียบ และ

จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ 

 

บรรณานุกรม 

รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผนดิน  สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี,  2549 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยการดําเนินงานกองทุนของ

มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2552  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  พ.ศ.  

2552  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนสนับสนุนอาจารยระดับ

ปริญญาเอก  พ.ศ.  2552  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2552  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2552  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา  พ.ศ.  2553  

และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนสงเสริมสุขภาพและการกีฬา  

พ.ศ.  2554  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  

2555  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนพัฒนาชุมชนและสังคม  พ.ศ.  

2555  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนคุมครองการปฏิบัติราชการ

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2556  และที่แกไขเพ่ิมเติม. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวยกองทุนทรัพยสินทางปญญา  พ.ศ.  

2558. 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของสายสนบัสนนุ 

Increasing  Efficiency of Supporting Staff  

in Kalasin College of Dramatic Arts 

 

วิชา  สุระเสียง1 

อิสรีย  ฉายแผว2 
1วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม sin_kitti@hotmail.com 

2วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

 การจัดการความรู เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 

มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ  มีระบบการบริหารจัดการ 

และสามารถนําไปใชในการบริการในองคกร โดยดําเนินการตามขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ การบงช้ี

ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและการ

กลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเรียนรู ซึ่งมีเครื่องมือ

จัดเก็บความรู คือ แบบบันทึกขอมูลประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสายสนับสนุน แบบ

สัมภาษณผูเช่ียวชาญในดานการบริการ และแบบบันทึกการใหบริการ  ผลการดําเนินงานพบวา  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน  1.  อารมณของใหบริการ มีความมั่นคง 

สม่ําเสมอ 2. การบริการดวยรอยย้ิม 3.  การพูดจาดี นํ้าเสียงไพเราะ บุคลิกภาพดี  4.  การให

ความสําคัญกับการใหบริการ 5.  การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใหบริการ 6.  การใหบริการ

ดวยความรวดเร็ว  7.  การใหบริการที่ประหยัด คุมคา และเกินความคาดหวังในการบริการ  ทั้งน้ี

โดยจัดทําเปนคูมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ดังน้ี การประเมิน

สภาพการทํางาน  การจัดลําดับความสําคัญของการทํางาน ออกแบบวิธีทํางาน จัดสรรทรัพยากร 

ประสานงาน และนําไปปฏิบัติ เพ่ือนําไปปฏิบัติไดอยางชัดเจนและเปนระบบ 

 

คําสําคัญ  การจัดการความรู  การเพ่ิมประสิทธิภาพ  สายสนับสนุน 

Summary  

 The Knowledge  management in increasing  efficiency of supporting  staff 

in Kalasin College of Dramatic Arts. If is  for  develop the management  of 

department.  There were 7 steps ; the knowledge indicator  ,  Knowledge 

Identification ,  Knowledge Creation and Acquisition ,  Knowledge Organization ,  

Knowledge Codification and Refinement ,  Knowledge Access , Knowledge Sharing  

and  Learning  by  using  knowledge instrumentation ;  Data were collected by 

collecting  from  personnel , department interviewing  and  the  form  of  service.  

The  result  in order to increase the efficiency of  the  working of support  

personnel are  1. The  mood  of  service  provider 2.  Smiling  3. Tone , 

Personality  4.  Important serving service  5.  Accepted  of  service  receive 6.  

The quantity  of  service  7. The safety , worthy and  over expecting.  The  hand 

book for  in order to increase the efficiency of  the  working of support  

personnel.  Supporting quality are assessment of  working  method.  The sharing  

resource.  The cooperation and  taking  to  real act. Throughout the clearing 

system action. 

 

Keyword  Knowledge  Management  increase the efficiency of  the  working  

support  personne  

 

บทนํา 

 สายสนับสนุน ในวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  เปนกลุมงาน

ดานธุรการ ที่ประกอบดวย งานสารบรรณ งานพัสดุ งานการเงิน งานบุคลากร ซึ่งในงานสาย

สนับสนุนมีบุคลากรจํานวนไมมาก ในแตละสวน ทําใหภาระงาน หรือการบริการในบางอยางยัง 

ไมมีประสิทธิภาพมากนัก เพ่ือใหเกิดการมุงเนนใหมีกระบวนการทํางานเปนไปอยางถูกตอง 

ตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ รวมทั้งปจจุบันการทํางานจะตองมุงสูเปาหมาย อยางเปนรูปธรรม

เกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานตองเนนปฏิบัติการเชิงรุกมากกวาเชิงรับ 

ลดขั้นตอนภายในที่ยุงยากซับซอนใหสั้นลง ใหไดผลงานอยางคุมคา ทันเวลา และสงเสริมให

บุคลากรตองพัฒนาใหมีความรูรอบดาน และหลากหลาย พัฒนาวิธีคิดและวิธีการทํางานให

สอดคลองและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังน้ัน บุคลากรในสายสนับสนุน จึงมีความ
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การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของสายสนบัสนนุ 

Increasing  Efficiency of Supporting Staff  

in Kalasin College of Dramatic Arts 

 

วิชา  สุระเสียง1 

อิสรีย  ฉายแผว2 
1วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม sin_kitti@hotmail.com 

2วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

 การจัดการความรู เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 

มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ  มีระบบการบริหารจัดการ 

และสามารถนําไปใชในการบริการในองคกร โดยดําเนินการตามขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ การบงช้ี

ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและการ

กลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเรียนรู ซึ่งมีเครื่องมือ

จัดเก็บความรู คือ แบบบันทึกขอมูลประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสายสนับสนุน แบบ

สัมภาษณผูเช่ียวชาญในดานการบริการ และแบบบันทึกการใหบริการ  ผลการดําเนินงานพบวา  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน  1.  อารมณของใหบริการ มีความมั่นคง 

สม่ําเสมอ 2. การบริการดวยรอยย้ิม 3.  การพูดจาดี นํ้าเสียงไพเราะ บุคลิกภาพดี  4.  การให

ความสําคัญกับการใหบริการ 5.  การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใหบริการ 6.  การใหบริการ

ดวยความรวดเร็ว  7.  การใหบริการที่ประหยัด คุมคา และเกินความคาดหวังในการบริการ  ทั้งน้ี

โดยจัดทําเปนคูมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ดังน้ี การประเมิน

สภาพการทํางาน  การจัดลําดับความสําคัญของการทํางาน ออกแบบวิธีทํางาน จัดสรรทรัพยากร 

ประสานงาน และนําไปปฏิบัติ เพ่ือนําไปปฏิบัติไดอยางชัดเจนและเปนระบบ 

 

คําสําคัญ  การจัดการความรู  การเพ่ิมประสิทธิภาพ  สายสนับสนุน 

Summary  

 The Knowledge  management in increasing  efficiency of supporting  staff 

in Kalasin College of Dramatic Arts. If is  for  develop the management  of 

department.  There were 7 steps ; the knowledge indicator  ,  Knowledge 

Identification ,  Knowledge Creation and Acquisition ,  Knowledge Organization ,  

Knowledge Codification and Refinement ,  Knowledge Access , Knowledge Sharing  

and  Learning  by  using  knowledge instrumentation ;  Data were collected by 

collecting  from  personnel , department interviewing  and  the  form  of  service.  

The  result  in order to increase the efficiency of  the  working of support  

personnel are  1. The  mood  of  service  provider 2.  Smiling  3. Tone , 

Personality  4.  Important serving service  5.  Accepted  of  service  receive 6.  

The quantity  of  service  7. The safety , worthy and  over expecting.  The  hand 

book for  in order to increase the efficiency of  the  working of support  

personnel.  Supporting quality are assessment of  working  method.  The sharing  

resource.  The cooperation and  taking  to  real act. Throughout the clearing 

system action. 

 

Keyword  Knowledge  Management  increase the efficiency of  the  working  

support  personne  

 

บทนํา 

 สายสนับสนุน ในวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  เปนกลุมงาน

ดานธุรการ ที่ประกอบดวย งานสารบรรณ งานพัสดุ งานการเงิน งานบุคลากร ซึ่งในงานสาย

สนับสนุนมีบุคลากรจํานวนไมมาก ในแตละสวน ทําใหภาระงาน หรือการบริการในบางอยางยัง 

ไมมีประสิทธิภาพมากนัก เพ่ือใหเกิดการมุงเนนใหมีกระบวนการทํางานเปนไปอยางถูกตอง 

ตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ รวมทั้งปจจุบันการทํางานจะตองมุงสูเปาหมาย อยางเปนรูปธรรม

เกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานตองเนนปฏิบัติการเชิงรุกมากกวาเชิงรับ 

ลดขั้นตอนภายในที่ยุงยากซับซอนใหสั้นลง ใหไดผลงานอยางคุมคา ทันเวลา และสงเสริมให

บุคลากรตองพัฒนาใหมีความรูรอบดาน และหลากหลาย พัฒนาวิธีคิดและวิธีการทํางานให

สอดคลองและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังน้ัน บุคลากรในสายสนับสนุน จึงมีความ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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จําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และใหการบริการไดอยางมี

คุณภาพ  เปนที่ยอมรับและไดมาตรฐานตามการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 

 

วิธีการดําเนินงาน  

ขั้นตอนที่ 1 การคนหาความรู (Knoledge Identification) 

1) แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู(KM  Team) 

โดยเปนผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

1. เปนเจาหนาที่ พนักงานที่มีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับ เน้ืองานของสาย

สนับสนุน หรือ 

2. เปนผูที่มีความรู เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 

2) ประชุมคณะทํางานวางแผนเพ่ือจัดการความรู  โดยจัดทํา (Knowledge Mapping)เพ่ือ

หาองคความรู 

3) ประชุมคณะทํางานเพ่ือระบุความรูที่จําเปนในเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของสายสนับสนุน 

4) คณะทํางานสรุปองคความรูที่คาดวาจะไดจากการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนด 

ขั้นตอนที่ 2  การสรางและแสวงหาความรู  (Knowledge Creation Acquisition) 

1) สนทนากลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

- เลือกประธานการประชุมในการดําเนินการสนทนากลุม 

- เลือกเลขานุการในการจดบันทึกขอมูลและเรียบเรียงเพ่ือบันทึกการสนทนาและลง

ขอมูลในเว็บไซตผูเขารวมสนทนา พูดแลกเปลี่ยนประเด็นตามที่ประธานกําหนดคน

ละ ไมเกิน 3 นาที จํานวน  2 รอบ ตอครั้ง  โดยเวลา 1 ช่ัวโมงตอครั้ง 

2) เรียนรูจากประสบการณโดยลงภาคสนาม 

- กําหนดให คณะ KM ลงพ้ืนที่ที่เกี่ยวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

สายสนับสนุนหนวยงานที่อยูใกลกับวิทยาลัย เพ่ือหาขอมูลจากผูเช่ียวชาญหรือมี

ประสบการณ(เพ่ิมเติมองคความรูที่มี) 

3)  สืบคนสารสนเทศที่เก่ียวของกับแนวทางการจัดขอมูลสารสนเทศเพ่ือการใชงานใหมี

ประสิทธิภาพเชน อินเตอรเนต เอกสาร ตํารา ฯลฯ  

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรูใหเปนระบบ  (Knowledge Organization) 

1) นําความรูที่ไดรับจากการสนทนามาจัดหมวดหมู 

2) การประชุมนําความรูใหผูเช่ียวชาญหรือผูมีประสบการณไดตรวจสอบความถูกตองและ

ตามหมวดหมู 

3) การประชุมเพ่ือจัดระบบความรูและยืนยันความรูในการจําแนกตามประเภท 

ขั้นตอนที่  4   การประมวลและการกลั่ นกรองความรู  (Knowledge Codification and 

Refinement) 

1) จัดทําสรุปองคความรูที่ไดจากการสนทนาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 

2) วิเคราะห จัดหมวดหมู และสังเคราะหความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือ

ปรับปรุงองคความรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเรียบเรียงขอมูลที่ได ใชภาษาที่

เขาใจ สละสลวย 

ขั้นตอนที่ 5  การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

- เผยแพรเว็บไซต 

- การจัดทําเผยแพรเอกสาร e-book 

- บอรดประชาสัมพันธ  การอบรม หนังสือประชาสัมพันธ  หนังสือเวียน 

- ฝกปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 

ขั้นตอนที่ 6  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)   

-  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู KM DAY 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูทาง facebook / webpage / e-mail / บลอค 

ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู (Learning)   

- การนําความรูไปใชในการบริการของผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน 

- สรางบรรยากาศในการเรียนรูและสรางขวัญกําลังใจ เชน กลาวช่ืนชมในที่ประชุม มอบ

เกียรติบัตร สําหรับบุคลากรที่นําความรูจากการจัดการความรูไปใชในการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพนําผลของนําไปใชมาแลกเปลี่ยน 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

ผลไดวา การจัดการความรู เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน  

โดยภาพรวมในการจัดการความรูคือ  ลักษณะการใหบริการ  ศิลปะการใหบริการ  เทคนิคการ

ใหบริการ  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ และแนวทางการสรางมนุษยสัมพันธ  ซึ่งเกิดการ

พัฒนาของผูปฏิบัติงานรวมกับสื่อ อุปกรณและเทคโนโลยี ที่เอ้ือตอการบริการ   มุงเนนการ

บริการที่เกิดจากการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหดี และพัฒนาระบบเอกสาร ที่เก่ียวของกับ

การบริการใหมีประสิทธิภาพ 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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จําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และใหการบริการไดอยางมี

คุณภาพ  เปนที่ยอมรับและไดมาตรฐานตามการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 

 

วิธีการดําเนินงาน  

ขั้นตอนที่ 1 การคนหาความรู (Knoledge Identification) 

1) แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู(KM  Team) 

โดยเปนผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

1. เปนเจาหนาที่ พนักงานที่มีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับ เน้ืองานของสาย

สนับสนุน หรือ 

2. เปนผูที่มีความรู เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 

2) ประชุมคณะทํางานวางแผนเพ่ือจัดการความรู  โดยจัดทํา (Knowledge Mapping)เพ่ือ

หาองคความรู 

3) ประชุมคณะทํางานเพ่ือระบุความรูที่จําเปนในเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของสายสนับสนุน 

4) คณะทํางานสรุปองคความรูที่คาดวาจะไดจากการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนด 

ขั้นตอนที่ 2  การสรางและแสวงหาความรู  (Knowledge Creation Acquisition) 

1) สนทนากลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

- เลือกประธานการประชุมในการดําเนินการสนทนากลุม 

- เลือกเลขานุการในการจดบันทึกขอมูลและเรียบเรียงเพ่ือบันทึกการสนทนาและลง

ขอมูลในเว็บไซตผูเขารวมสนทนา พูดแลกเปลี่ยนประเด็นตามที่ประธานกําหนดคน

ละ ไมเกิน 3 นาที จํานวน  2 รอบ ตอครั้ง  โดยเวลา 1 ช่ัวโมงตอครั้ง 

2) เรียนรูจากประสบการณโดยลงภาคสนาม 

- กําหนดให คณะ KM ลงพ้ืนที่ที่เกี่ยวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

สายสนับสนุนหนวยงานที่อยูใกลกับวิทยาลัย เพ่ือหาขอมูลจากผูเช่ียวชาญหรือมี

ประสบการณ(เพ่ิมเติมองคความรูที่มี) 

3)  สืบคนสารสนเทศที่เก่ียวของกับแนวทางการจัดขอมูลสารสนเทศเพ่ือการใชงานใหมี

ประสิทธิภาพเชน อินเตอรเนต เอกสาร ตํารา ฯลฯ  

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรูใหเปนระบบ  (Knowledge Organization) 

1) นําความรูที่ไดรับจากการสนทนามาจัดหมวดหมู 

2) การประชุมนําความรูใหผูเช่ียวชาญหรือผูมีประสบการณไดตรวจสอบความถูกตองและ

ตามหมวดหมู 

3) การประชุมเพ่ือจัดระบบความรูและยืนยันความรูในการจําแนกตามประเภท 

ขั้นตอนที่  4   การประมวลและการกลั่ นกรองความรู  (Knowledge Codification and 

Refinement) 

1) จัดทําสรุปองคความรูที่ไดจากการสนทนาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 

2) วิเคราะห จัดหมวดหมู และสังเคราะหความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือ

ปรับปรุงองคความรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเรียบเรียงขอมูลที่ได ใชภาษาที่

เขาใจ สละสลวย 

ขั้นตอนที่ 5  การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

- เผยแพรเว็บไซต 

- การจัดทําเผยแพรเอกสาร e-book 

- บอรดประชาสัมพันธ  การอบรม หนังสือประชาสัมพันธ  หนังสือเวียน 

- ฝกปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 

ขั้นตอนที่ 6  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)   

-  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู KM DAY 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูทาง facebook / webpage / e-mail / บลอค 

ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู (Learning)   

- การนําความรูไปใชในการบริการของผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน 

- สรางบรรยากาศในการเรียนรูและสรางขวัญกําลังใจ เชน กลาวช่ืนชมในที่ประชุม มอบ

เกียรติบัตร สําหรับบุคลากรที่นําความรูจากการจัดการความรูไปใชในการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพนําผลของนําไปใชมาแลกเปลี่ยน 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

ผลไดวา การจัดการความรู เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน  

โดยภาพรวมในการจัดการความรูคือ  ลักษณะการใหบริการ  ศิลปะการใหบริการ  เทคนิคการ

ใหบริการ  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ และแนวทางการสรางมนุษยสัมพันธ  ซึ่งเกิดการ

พัฒนาของผูปฏิบัติงานรวมกับสื่อ อุปกรณและเทคโนโลยี ที่เอ้ือตอการบริการ   มุงเนนการ

บริการที่เกิดจากการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหดี และพัฒนาระบบเอกสาร ที่เก่ียวของกับ

การบริการใหมีประสิทธิภาพ 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ผลลัพธที่ไดจากการจัดการความรู  แบงเปน  2 สวน คือ  ดานการปฏิบัติ ผูปฏิบัติได

นําเอาเทคนิคที่ไดจากการจัดการความรู นําไปปฏิบัติ และประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ดานผูรับบริการและหนวยงาน  ไดรับการปฏิบัติ รวดเร็ว สะดวก และเปนระบบชัดเจน รวมทั้ง

ทําใหองคกรมีการพัฒนาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

โดยมีลักษณะการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ดังน้ี  1.  อารมณ

ของใหบริการ มีความมั่นคง สม่ําเสมอ 2. การบริการดวยรอยย้ิม 3.  การพูดจาดี นํ้าเสียงไพเราะ 

บุคลิกภาพดี  4.  การใหความสําคัญกับการใหบริการ 5.  การยอมรับฟงความคิดเห็นของผู

ใหบริการ 6.  การใหบริการดวยความรวดเร็ว  7.  การใหบริการที่ประหยัด คุมคา และเกินความ

คาดหวังในการบริการ   

การจัดความรู เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน  น้ัน มีปจจยั

แหงความสําเร็จ ดังน้ี 

1. คณะ KM 

1.1 มีกระบวนการสราง KM เปนไปอยางมีขั้นตอนตามลําดับขั้นของการสรางองค 

ความรู 

1.2 มีการวางแผนการติดตามการนําผล KM ไปใชอยางมีระบบ มีการกํากับ ติดตาม

อยางเปนรูปธรรม 

1.3 มีการสรางเครือขาย ตรวจสอบขอมูลขององคความรูใหถกูตอง และมีการสราง

การบริการใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

2.  คณะผูปฏิบัติงานบริการ 

2.1 มีความเขาใจในกิจกรรมการสรางองคความรู 

2.2 มีการแลกเปลีย่นบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาตนเองและเอกสารดานบริการ 

2.3 ตระหนักและใหความสําคัญตอการบริการ 

2.4 มีความเช่ียวชาญในแตละดานอยางชัดเจน และบูรณาการรวมกันได 

3.  นักเรียน นักศกึษา และผูมาติดตองาน 

3.1 ใหความรวมมอืในการปฏิบัติงานของสํานักงานอํานวยการ 

3.2 มีความสนใจและขยายผลรวมกับคณะ KM 

4.  หนวยงานตนสังกัด 

4.1 ใหความสําคญักับการจัดการองคความรู 

4.2 มีการกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอ 

แนวทางแกไข 

1.   วางแผนใหชัดเจน และปฏิบัติอยางจริงจัง พรอมทั้งสงปฏิทินการจัดกิจกรรม KM  

2.   ใหกับคณะผูบริหารและคณะผูปฏิบัติการใหบริการทราบกอนลวงหนา เพ่ือการ

วางแผนไปทั้งองคกรเพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 

สรุป 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน โดยใชกระบวนการจัดการความรู 

7 ขั้นตอน ดังน้ี การบงช้ีความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ 

การประมวลและการกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ

เรียนรู ซึ่งลักษณะการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน มี 7 องคประกอบหลัก 

คือ 1.  อารมณของผูใหบริการ มีความมั่นคง สม่ําเสมอ 2. การบริการดวยรอยย้ิม 3.  การพูดจา

ดี นํ้าเสียงไพเราะ บุคลิกภาพดี  4.  การใหความสําคัญกับการใหบริการ 5.  การยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูใหบริการ 6.  การใหบริการดวยความรวดเร็ว  7.  การใหบริการที่ประหยัด คุมคา 

และเกินความคาดหวังในการบริการ   

 

บรรณานุกรม 

กันตยา  เพ่ิมผล.  2541.  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน.  กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏ 

สวนดุสิต. 

ทวี มณีสาย และจารีรักษ  วีระหงส.  2547.  การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร.  กรุงเทพฯ :   

ศูนยสงเสริมวิชาการ 

บุญทัน  ดอกไธสง และเอ็ด  สาระภูมิ.  2529.  ประสิทธิภาพการใชมนุษยสัมพันธในการบริหาร.  

กรุงเทพฯ :  บพิธการพิมพ. 

วิจารณ  พานิช.  2548.  การจัดการความรูฉบับนักปฏิบัติ.  พิมพครั้งที ่2.  กรุงเทพฯ : ตถาคา

พับลิเคช่ัน. 
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ผลลัพธที่ไดจากการจัดการความรู  แบงเปน  2 สวน คือ  ดานการปฏิบัติ ผูปฏิบัติได

นําเอาเทคนิคที่ไดจากการจัดการความรู นําไปปฏิบัติ และประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ดานผูรับบริการและหนวยงาน  ไดรับการปฏิบัติ รวดเร็ว สะดวก และเปนระบบชัดเจน รวมทั้ง

ทําใหองคกรมีการพัฒนาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

โดยมีลักษณะการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ดังน้ี  1.  อารมณ

ของใหบริการ มีความมั่นคง สม่ําเสมอ 2. การบริการดวยรอยย้ิม 3.  การพูดจาดี นํ้าเสียงไพเราะ 

บุคลิกภาพดี  4.  การใหความสําคัญกับการใหบริการ 5.  การยอมรับฟงความคิดเห็นของผู

ใหบริการ 6.  การใหบริการดวยความรวดเร็ว  7.  การใหบริการที่ประหยัด คุมคา และเกินความ

คาดหวังในการบริการ   

การจัดความรู เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน  น้ัน มีปจจยั

แหงความสําเร็จ ดังน้ี 

1. คณะ KM 

1.1 มีกระบวนการสราง KM เปนไปอยางมีขั้นตอนตามลําดับขั้นของการสรางองค 

ความรู 

1.2 มีการวางแผนการติดตามการนําผล KM ไปใชอยางมีระบบ มีการกํากับ ติดตาม

อยางเปนรูปธรรม 

1.3 มีการสรางเครือขาย ตรวจสอบขอมูลขององคความรูใหถกูตอง และมีการสราง

การบริการใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

2.  คณะผูปฏิบัติงานบริการ 

2.1 มีความเขาใจในกิจกรรมการสรางองคความรู 

2.2 มีการแลกเปลีย่นบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาตนเองและเอกสารดานบริการ 

2.3 ตระหนักและใหความสําคัญตอการบริการ 

2.4 มีความเช่ียวชาญในแตละดานอยางชัดเจน และบูรณาการรวมกันได 

3.  นักเรียน นักศกึษา และผูมาติดตองาน 

3.1 ใหความรวมมอืในการปฏิบัติงานของสํานักงานอํานวยการ 

3.2 มีความสนใจและขยายผลรวมกับคณะ KM 

4.  หนวยงานตนสังกัด 

4.1 ใหความสําคญักับการจัดการองคความรู 

4.2 มีการกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอ 

แนวทางแกไข 

1.   วางแผนใหชัดเจน และปฏิบัติอยางจริงจัง พรอมทั้งสงปฏิทินการจัดกิจกรรม KM  

2.   ใหกับคณะผูบริหารและคณะผูปฏิบัติการใหบริการทราบกอนลวงหนา เพ่ือการ

วางแผนไปทั้งองคกรเพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 

สรุป 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน โดยใชกระบวนการจัดการความรู 

7 ขั้นตอน ดังน้ี การบงช้ีความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ 

การประมวลและการกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ

เรียนรู ซึ่งลักษณะการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน มี 7 องคประกอบหลัก 

คือ 1.  อารมณของผูใหบริการ มีความมั่นคง สม่ําเสมอ 2. การบริการดวยรอยย้ิม 3.  การพูดจา

ดี นํ้าเสียงไพเราะ บุคลิกภาพดี  4.  การใหความสําคัญกับการใหบริการ 5.  การยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูใหบริการ 6.  การใหบริการดวยความรวดเร็ว  7.  การใหบริการที่ประหยัด คุมคา 

และเกินความคาดหวังในการบริการ   

 

บรรณานุกรม 

กันตยา  เพ่ิมผล.  2541.  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน.  กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏ 

สวนดุสิต. 

ทวี มณีสาย และจารีรักษ  วีระหงส.  2547.  การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร.  กรุงเทพฯ :   

ศูนยสงเสริมวิชาการ 

บุญทัน  ดอกไธสง และเอ็ด  สาระภูมิ.  2529.  ประสิทธิภาพการใชมนุษยสัมพันธในการบริหาร.  
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารสถานท่ี 

Information System for Buildings Management 

 

ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล1 

น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว2 

นายสมโภชน กุลธารารมณ3 

1รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร nivat.j@rmutp.ac.th 

2รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 อีเมล : petcharaporn.p@rmutp.ac.th 

3หัวหนางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนเทศ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร sompoach.k@rmutp.ac.th 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารอาคาร

และสิ่งกอสราง เพ่ือคํานวณประสิทธิภาพการใชประโยชนอาคารของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑมาตรฐานกลาง

เอกสารแนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 ดวยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชน

นักปฎิบัติที่เก่ียวของกับงานอาคารสถานที่ และงานทะเบียน โดยมีชุมชนนักปฎิบัติกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนแกนนํา มีวัตถุประสงคเพ่ือนําความรูมาออกแบบพัฒนาระบบเก็บรวบรวมขอมูลอาคาร หองเรียน 

หองปฏิบัติการ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยใหเปนฐานขอมูลกลาง นําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการอาคาร 

การจัดตารางสอน ตารางเรียน เปนขอมูลในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนแมบทสิ่งกอสรางของ

มหาวิทยาลัย และประเมินประสิทธิภาพการใชประโยชนอาคาร การดําเนินงานประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 

(1) การพัฒนาระบบฐานขอมูลอาคารใหผูใชบันทึกขอมูลอาคาร จัดเก็บแปลนอาคาร จัดเก็บขอมูลปริมาณการ

ใชหอง (2) การพัฒนาโปรแกรมคํานวณประสิทธิภาพการใชประโยชนอาคารและการรายงาน ผลการ

ดําเนินงานสามารถเก็บรวบรวมขอมูลอาคาร หองเรียน หองปฎิบัติการ ฯลฯ ไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัยต้ังแต

ปการศึกษา 2556 เปนตนมาถึงปจจุบัน มีการประเมินประสิทธิภาพอาคารตามเกณฑมาตรฐานกลางประจําป

การศึกษา 2556 จัดและพิมพรายงานจากระบบสงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ และ

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน แนวทางในการนําผลไปใชประโยชน นําความรูจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง

การพัฒนาระบบไปใชในการพัฒนาระบบงานอ่ืน ๆ ทําใหเขียนโปรแกรมงาย เสร็จเร็ว มีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคญั  ระบบสารสนเทศ อาคาร ฐานขอมูล การใชประโยชน ประสิทธิภาพ  

 

Summary 

RMUTP creates Building Information Models ( BIM)  to assess efficiently of RMUTP 

building according to MOE standards by KM tools, such as, Cop discussion of software Cop to 

get ideas to write short code with good performance, registrar Cop to learn how to use physical 

classrooms to create timetable in Registrar system and campuses staffs Cop who work as 

building manager in campuses to learn how to manage rooms and to get cooperation fulfill 

data. The objectives were to understand working process of building management in the 

campuses, and to get the ideas to create database of RMUTP buildings. This information is 

used for maximizing efficiently of classroom, lab or facility of RMUTP physical management, 

designing physical masterplan and allocating budget. BIM has 2 parts (1) Building data 

collection system to collect building plan, floor plan, room type, room area, room usage etc. 

(2) Building efficient assessment system. BIM had collected building data since 2556 and create 

RMUTP building efficient assessment report to the Office of the Higher Education commission, 

Bureau of the Budget and Office of the Auditor General of Thailand. Using KM tools to build 

BIM are applied to other web programming to better performance with less coding.   
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารอาคาร

และสิ่งกอสราง เพ่ือคํานวณประสิทธิภาพการใชประโยชนอาคารของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑมาตรฐานกลาง

เอกสารแนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 ดวยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชน

นักปฎิบัติที่เก่ียวของกับงานอาคารสถานที่ และงานทะเบียน โดยมีชุมชนนักปฎิบัติกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนแกนนํา มีวัตถุประสงคเพ่ือนําความรูมาออกแบบพัฒนาระบบเก็บรวบรวมขอมูลอาคาร หองเรียน 

หองปฏิบัติการ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยใหเปนฐานขอมูลกลาง นําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการอาคาร 

การจัดตารางสอน ตารางเรียน เปนขอมูลในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนแมบทสิ่งกอสรางของ

มหาวิทยาลัย และประเมินประสิทธิภาพการใชประโยชนอาคาร การดําเนินงานประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 

(1) การพัฒนาระบบฐานขอมูลอาคารใหผูใชบันทึกขอมูลอาคาร จัดเก็บแปลนอาคาร จัดเก็บขอมูลปริมาณการ

ใชหอง (2) การพัฒนาโปรแกรมคํานวณประสิทธิภาพการใชประโยชนอาคารและการรายงาน ผลการ

ดําเนินงานสามารถเก็บรวบรวมขอมูลอาคาร หองเรียน หองปฎิบัติการ ฯลฯ ไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัยต้ังแต

ปการศึกษา 2556 เปนตนมาถึงปจจุบัน มีการประเมินประสิทธิภาพอาคารตามเกณฑมาตรฐานกลางประจําป

การศึกษา 2556 จัดและพิมพรายงานจากระบบสงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ และ

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน แนวทางในการนําผลไปใชประโยชน นําความรูจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง

การพัฒนาระบบไปใชในการพัฒนาระบบงานอ่ืน ๆ ทําใหเขียนโปรแกรมงาย เสร็จเร็ว มีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคญั  ระบบสารสนเทศ อาคาร ฐานขอมูล การใชประโยชน ประสิทธิภาพ  

 

Summary 

RMUTP creates Building Information Models ( BIM)  to assess efficiently of RMUTP 

building according to MOE standards by KM tools, such as, Cop discussion of software Cop to 

get ideas to write short code with good performance, registrar Cop to learn how to use physical 

classrooms to create timetable in Registrar system and campuses staffs Cop who work as 

building manager in campuses to learn how to manage rooms and to get cooperation fulfill 

data. The objectives were to understand working process of building management in the 

campuses, and to get the ideas to create database of RMUTP buildings. This information is 

used for maximizing efficiently of classroom, lab or facility of RMUTP physical management, 

designing physical masterplan and allocating budget. BIM has 2 parts (1) Building data 

collection system to collect building plan, floor plan, room type, room area, room usage etc. 

(2) Building efficient assessment system. BIM had collected building data since 2556 and create 

RMUTP building efficient assessment report to the Office of the Higher Education commission, 

Bureau of the Budget and Office of the Auditor General of Thailand. Using KM tools to build 

BIM are applied to other web programming to better performance with less coding.   

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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บทนํา 

จากจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นทุกปตามสถิติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2556 : 

ออนไลน) ทําใหพ้ืนที่ที่อยูปจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคับแคบ การขยายพ้ืนที่ในทาง

ราบถูกจํากัด การสรางอาคารใหมแลวเสร็จไมทันตอความตองการของนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น กอปรกับความ

ตองการดานกายภาพที่ถูกบังคับโดยคณะกรรมการอุดมศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานดานศักยภาพและความ

พรอมในการจัดการศึกษาอุดมศึกษาดังประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

 

ปญหา 

จากที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดเกณฑมาตรฐานกลางเก่ียวกับอัตราการ

ใชหองเรียน และประสิทธิภาพการใชหองเรียน ซึ่งเปนทรัพยสินที่จําเปนตองบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดแกสถาบันอุดมศึกษา และแจงใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหง

ดําเนินการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชประโยชนหองเรียน หองบรรยาย และหองปฏิบัติการเปนประจําทุกป

ตามเกณฑมาตรฐานกลาง ทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตองดําเนินการตามนโยบาย โดย

มอบหมายใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวบรวมขอมูลหองเรียน 

และวิเคราะหประสิทธิภาพการใชประโยชนหองเรียน ประจําปการศึกษา 2556  

 

กอนการจัดการความรู  

การเก็บขอมูลอาคารแตเดิมถูกเก็บอยูในกระดาษ เปนลักษณะตางหนวยงานตางเก็บ แปลน 

อาคารตอนขอจัดสรรงบประมาณกอสรางถูกเก็บไวที่กองนโยบายและแผน และที่คณะ เมื่อสรางอาคารเสร็จ

คณะจะเปนผูเก็บแปลนอาคาร เมื่อมีการปรับปรุงอาคารหรือหองเรียน คณะจะเปนผูดําเนินการเอง แปลน

อาคารที่เปลี่ยนแปลงจะเก็บไวที่คณะ กองนโยบายและแผนจะไมมีแปลนอาคารที่ปรับปรุง ทําใหขอมูลอาคาร

ที่อยูที่กองนโยบายและแผน (สวนกลาง) ไมทันสมัย เมื่อเวลาผานไปนานอาคารถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลาย

ครั้ง แปลนอาคารเดิมที่เก็บอยูที่กองนโยบายและแผนไมสามารถนํามาใชงานได  และแปลนอาคารที่ปรับปรุง

เสี่ยงตอการสูญหายเมื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบลาออก อีกทั้งไมมีขอมูลสํารองเก็บไวที่สวนกลาง ทําใหผูบริหาร

มหาวิทยาลัยไมมขีอมูลในการบริหารจัดการสิ่งกอสรางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ตอมา 

กองนโยบายและแผน คิดริเริ่มเก็บรวบรวมขอมูลอาคารจากหนวยงานตาง ๆ เก็บไวในฐานขอมูล ERP 

ต้ังแตป 2553 เปนตนมา พบวาขอมูลอาคารในระบบ ERP ไมครบถวน ไมเปนปจจุบัน และไมตรงกับสภาพที่มี

อยูจริง ขาดการตรวจสอบขอมูลที่อยูในระบบวาถูกตอง เพราะไมมีแปลนอาคารใหตรวจสอบ แปลนอาคาร

สวนหน่ึงหายไป จึงตองทําการวัดและจัดทําแปลนอาคารขึ้นใหม ขอมูลหองเรียนในระบบ ERP ไมตรงกับ

ขอมูลหองเรียนในระบบทะเบียน  ทําใหไมสามารถนําไปใชในการจัดตารางการใชหองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และขอมลูที่มีอยูไมเพียงพอตอการประเมินประสิทธิภาพการใชประโยชนอาคารของมหาวิทยาลัยได 

 

วิธีการดําเนนิงาน  

• แตงต้ังคณะทํางาน   

• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  สรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ศึกษาคนควาจากเว็ปไซต Km และเว็ปบลอก Km ที่เก่ียวของ ศึกษาหลักเกณฑมาตรฐานกลางแนว

ทางการเ พ่ิมประสิท ธิภาพการใชประโยชนอาคารของสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาเกณฑมาตรฐานพ้ืนที่หองเรียนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ศึกษาวิธีการคํานวณประสิทธิภาพการใชหองตามเกณฑมาตรฐานกลาง

กระทรวงศึกษาธิการจากมหาวิทยาลัยในประเทศ ศึกษาเอกสารการวิเคราะหประสิทธิภาพการใช

ประโยชนอาคาร ของมหาวิทยาลัยอ่ืน เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี  

• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียน นําแนวคิดไปพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

อาคาร (BIM : Building Management Information System) หรือเรียกวาระบบสารสนเทศอาคาร 

ในการจัดการขอมูลอาคารของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเพ่ือไมใหขอมูลอาคารปะปนอยูในระบบขอมูล

งบประมาณ  ทําสําเนาขอมูลอาคารจากฐานขอมูลระบบงบประมาณ ไปจัดเก็บไวในระบบสารสนเทศ

อาคารที่พัฒนาขึ้นใหม  คณะเพ่ิมเติม/ปรับปรุงขอมูลอาคารของคณะ ลงในระบบสารสนเทศอาคาร

ใหเปนปจจุบัน และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมเติม/ปรับปรุงขอมูลอาคารสํานักงานอธิการบดี, 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และสถาบันวิจัย

และพัฒนา โดยไดรับขอมูลจากหนวยงานเจาของพ้ืนที่ 

• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศอาคารใหเช่ือมตอกับระบบ

ทะเบียนในการสําเนาขอมูลการใชหองตามตารางสอนจากระบบทะเบียนมาไวในระบบสารสนเทศ

อาคาร  และจับคูตารางการใชหองตามตารางสอนกับขอมูลหองในระบบสารสนเทศอาคารใหตรงกัน



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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บทนํา 

จากจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นทุกปตามสถิติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2556 : 

ออนไลน) ทําใหพ้ืนที่ที่อยูปจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคับแคบ การขยายพ้ืนที่ในทาง

ราบถูกจํากัด การสรางอาคารใหมแลวเสร็จไมทันตอความตองการของนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น กอปรกับความ

ตองการดานกายภาพที่ถูกบังคับโดยคณะกรรมการอุดมศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานดานศักยภาพและความ

พรอมในการจัดการศึกษาอุดมศึกษาดังประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

 

ปญหา 

จากที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดเกณฑมาตรฐานกลางเก่ียวกับอัตราการ

ใชหองเรียน และประสิทธิภาพการใชหองเรียน ซึ่งเปนทรัพยสินที่จําเปนตองบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดแกสถาบันอุดมศึกษา และแจงใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหง

ดําเนินการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชประโยชนหองเรียน หองบรรยาย และหองปฏิบัติการเปนประจําทุกป

ตามเกณฑมาตรฐานกลาง ทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตองดําเนินการตามนโยบาย โดย

มอบหมายใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวบรวมขอมูลหองเรียน 

และวิเคราะหประสิทธิภาพการใชประโยชนหองเรียน ประจําปการศึกษา 2556  

 

กอนการจัดการความรู  

การเก็บขอมูลอาคารแตเดิมถูกเก็บอยูในกระดาษ เปนลักษณะตางหนวยงานตางเก็บ แปลน 

อาคารตอนขอจัดสรรงบประมาณกอสรางถูกเก็บไวที่กองนโยบายและแผน และที่คณะ เมื่อสรางอาคารเสร็จ

คณะจะเปนผูเก็บแปลนอาคาร เมื่อมีการปรับปรุงอาคารหรือหองเรียน คณะจะเปนผูดําเนินการเอง แปลน

อาคารที่เปลี่ยนแปลงจะเก็บไวที่คณะ กองนโยบายและแผนจะไมมีแปลนอาคารที่ปรับปรุง ทําใหขอมูลอาคาร

ที่อยูที่กองนโยบายและแผน (สวนกลาง) ไมทันสมัย เมื่อเวลาผานไปนานอาคารถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลาย

ครั้ง แปลนอาคารเดิมที่เก็บอยูที่กองนโยบายและแผนไมสามารถนํามาใชงานได  และแปลนอาคารที่ปรับปรุง

เสี่ยงตอการสูญหายเมื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบลาออก อีกทั้งไมมีขอมูลสํารองเก็บไวที่สวนกลาง ทําใหผูบริหาร

มหาวิทยาลัยไมมขีอมูลในการบริหารจัดการสิ่งกอสรางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ตอมา 

กองนโยบายและแผน คิดริเริ่มเก็บรวบรวมขอมูลอาคารจากหนวยงานตาง ๆ เก็บไวในฐานขอมูล ERP 

ต้ังแตป 2553 เปนตนมา พบวาขอมูลอาคารในระบบ ERP ไมครบถวน ไมเปนปจจุบัน และไมตรงกับสภาพที่มี

อยูจริง ขาดการตรวจสอบขอมูลที่อยูในระบบวาถูกตอง เพราะไมมีแปลนอาคารใหตรวจสอบ แปลนอาคาร

สวนหน่ึงหายไป จึงตองทําการวัดและจัดทําแปลนอาคารขึ้นใหม ขอมูลหองเรียนในระบบ ERP ไมตรงกับ

ขอมูลหองเรียนในระบบทะเบียน  ทําใหไมสามารถนําไปใชในการจัดตารางการใชหองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และขอมลูที่มีอยูไมเพียงพอตอการประเมินประสิทธิภาพการใชประโยชนอาคารของมหาวิทยาลัยได 

 

วิธีการดําเนนิงาน  

• แตงต้ังคณะทํางาน   

• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  สรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ศึกษาคนควาจากเว็ปไซต Km และเว็ปบลอก Km ที่เก่ียวของ ศึกษาหลักเกณฑมาตรฐานกลางแนว

ทางการเ พ่ิมประสิท ธิภาพการใชประโยชนอาคารของสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาเกณฑมาตรฐานพ้ืนที่หองเรียนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ศึกษาวิธีการคํานวณประสิทธิภาพการใชหองตามเกณฑมาตรฐานกลาง

กระทรวงศึกษาธิการจากมหาวิทยาลัยในประเทศ ศึกษาเอกสารการวิเคราะหประสิทธิภาพการใช

ประโยชนอาคาร ของมหาวิทยาลัยอ่ืน เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี  

• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียน นําแนวคิดไปพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

อาคาร (BIM : Building Management Information System) หรือเรียกวาระบบสารสนเทศอาคาร 

ในการจัดการขอมูลอาคารของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเพ่ือไมใหขอมูลอาคารปะปนอยูในระบบขอมูล

งบประมาณ  ทําสําเนาขอมูลอาคารจากฐานขอมูลระบบงบประมาณ ไปจัดเก็บไวในระบบสารสนเทศ

อาคารที่พัฒนาขึ้นใหม  คณะเพ่ิมเติม/ปรับปรุงขอมูลอาคารของคณะ ลงในระบบสารสนเทศอาคาร

ใหเปนปจจุบัน และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมเติม/ปรับปรุงขอมูลอาคารสํานักงานอธิการบดี, 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และสถาบันวิจัย

และพัฒนา โดยไดรับขอมูลจากหนวยงานเจาของพ้ืนที่ 

• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศอาคารใหเช่ือมตอกับระบบ

ทะเบียนในการสําเนาขอมูลการใชหองตามตารางสอนจากระบบทะเบียนมาไวในระบบสารสนเทศ

อาคาร  และจับคูตารางการใชหองตามตารางสอนกับขอมูลหองในระบบสารสนเทศอาคารใหตรงกัน



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ในระยะแรก เมื่อระบบเสร็จสมบูรณในปตอไป สามารถนําขอมูลหองจากระบบสารสนเทศอาคารไป

จัดทําตารางเรียน ตารางสอนไดเลย 

• กองนโยบายและแผนสํารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดทําแปลนหองและอาคาร กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง

ขอมูลหองตามแปลนอาคารที่ไดจากการสํารวจ พรอมกับจัดเก็บแปลนอาคารลงในระบบสารสนเทศ

อาคาร และคณะตรวจสอบขอมูลในระบบสารสนเทศอาคารกับแปลนอาคาร  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู เพ่ือกําหนดเกณฑการใหรหัสพ้ืนที่และรหัสหองทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  และบันทึกเกณฑ

พ้ืนที่  ใชสอยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงในฐานขอมูลระบบสารสนเทศอาคาร 

• จัดกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือนําแนวคิดไปพัฒนาโปรแกรมคํานวณประสิทธิภาพการใชประโยชน

อาคาร  หลังจากพัฒนาโปรแกรมคํานวณเสร็จแลว จึงนําขอมูลหองที่อยูในระบบสารสนเทศอาคารไป

คํานวณตามโปรแกรม  และจัดทํารายงานประเมินประสิทธิภาพการใชประโยชนอาคาร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นําเสนอผูบริหารในการประชุม และสงสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารอาคารและสิ่งกอสราง  คณะบันทึก/ปรับปรุงขอมูลหองเรียน

หองปฏิบัติการและหองอ่ืน ๆ ในระบบใหเปนปจจุบันตามแปลนอาคาร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นําขอมูลจากระบบไปจัดตารางสอน ตารางเรียนการใชหอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คํานวณประสิทธิภาพการใชหองเรียนตามกณฑประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จากโปรแกรมระบบที่พัฒนา 

พรอมพิมพรายงานสงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

ผลกระทบท่ีเปนประโยชนหรือสรางคุณคา 

มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลดานกายภาพเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนไดสมบูรณ สามารถตรวจสอบ

จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ และหองอ่ืน ๆ รวมถึงตรวจสอบปริมาณการใชหอง สามารถนําขอมูลมา

บริหารจัดการการใชหองเรียนไดอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ สามารถนําหองมาใชรวมกันไดระหวางคณะ 

ลดคาใชจายในการจัดซื้อหรือปรับปรุงหองที่ไมจําเปน ใชเปนขอมูลในการวางแผนแมบทสิ่งกอสรางของ

มหาวิทยาลัย ใชเปนขอมูลในการเสนอของบประมาณตอสํานักงบประมาณ สามารถคํานวณประสิทธิภาพการ

ใชหอง และปรับปรุงกระบวนการจัดการหองเรียนหองสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทําใหมี

การใชหองเรียนอยางคุมคา    

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

• ไดรับการสนับสนุนจากผูบรหิารในการพัฒนาระบบ 

• การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมคนที่เกี่ยวของ นําไปสูการพัฒนาระบบที่ตรงตาม

ตองการ 

    ของผูใชทุกฝาย เกิดความรวมมือในการชวยกันทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

• ความรู ความสามารถและประสบการณของทีมพัฒนาระบบ ทําใหพัฒนาโปรแกรมไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

• การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

• การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

 

ปญหา อุปสรรค  

• ขอมูลการใชหองตามตารางของคณะกับระบบทะเบียนนักศึกษาไมตรงกัน ทั้งจํานวนนักศึกษาที่

ใชหอง และเวลาที่ใชหอง  ดังน้ัน จึงใชขอมูลตามตารางสอนจากระบบทะเบียนนักศึกษาในการ

คํานวณประสิทธิภาพการใชหอง 

• ช่ือหองจากระบบงบประมาณเดิมไมตรงกับช่ือหองจากระบบทะเบียน ทําใหการนําขอมูลหอง

เปรียบเทียบกับขอมูลจํานวนนักศึกษาที่ใชหองทําไดยาก ตองไดรับการตรวจสอบยืนยันจาก

คณะ ขณะที่คณะใหญมีหองจํานวนมากตองใชเวลานานในการตรวจสอบ และเกิดความ

ผิดพลาดในการบันทึกขอมูล 

• ไมพบตารางการใชหองปฏิบัติการและหองเรียนที่ใชเปนครั้งคราว (ไมอยูในตารางสอน) ทําใหไม

มีขอมูลการใชหอง  ประเมินวาไมมีการใชหอง ทําใหผลการประเมินประสิทธิภาพการใชหองตํ่า

กวาที่ควรจะเปน 

• เกณฑมาตรฐานหองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการไมครอบคลุมตามประเภทหองที่ใชงาน

จริงของมหาวิทยาลัย เชน หองปฏิบัติการดานสื่อสารมวลชนไมมีเกณฑ  ทําใหการประเมิน

ประสิทธิภาพการใชหองไมเปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และผูพัฒนาระบบไมมั่นใจ

วาเกณฑตามประกาศของกระทรวงจะนําไปใชในทางปฏิบัติการเรียนการสอนไดจริง 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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ในระยะแรก เมื่อระบบเสร็จสมบูรณในปตอไป สามารถนําขอมูลหองจากระบบสารสนเทศอาคารไป

จัดทําตารางเรียน ตารางสอนไดเลย 

• กองนโยบายและแผนสํารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดทําแปลนหองและอาคาร กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง

ขอมูลหองตามแปลนอาคารที่ไดจากการสํารวจ พรอมกับจัดเก็บแปลนอาคารลงในระบบสารสนเทศ

อาคาร และคณะตรวจสอบขอมูลในระบบสารสนเทศอาคารกับแปลนอาคาร  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู เพ่ือกําหนดเกณฑการใหรหัสพ้ืนที่และรหัสหองทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  และบันทึกเกณฑ

พ้ืนที่  ใชสอยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงในฐานขอมูลระบบสารสนเทศอาคาร 

• จัดกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือนําแนวคิดไปพัฒนาโปรแกรมคํานวณประสิทธิภาพการใชประโยชน

อาคาร  หลังจากพัฒนาโปรแกรมคํานวณเสร็จแลว จึงนําขอมูลหองที่อยูในระบบสารสนเทศอาคารไป

คํานวณตามโปรแกรม  และจัดทํารายงานประเมินประสิทธิภาพการใชประโยชนอาคาร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นําเสนอผูบริหารในการประชุม และสงสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารอาคารและสิ่งกอสราง  คณะบันทึก/ปรับปรุงขอมูลหองเรียน

หองปฏิบัติการและหองอ่ืน ๆ ในระบบใหเปนปจจุบันตามแปลนอาคาร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นําขอมูลจากระบบไปจัดตารางสอน ตารางเรียนการใชหอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คํานวณประสิทธิภาพการใชหองเรียนตามกณฑประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จากโปรแกรมระบบที่พัฒนา 

พรอมพิมพรายงานสงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

ผลกระทบท่ีเปนประโยชนหรือสรางคุณคา 

มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลดานกายภาพเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนไดสมบูรณ สามารถตรวจสอบ

จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ และหองอ่ืน ๆ รวมถึงตรวจสอบปริมาณการใชหอง สามารถนําขอมูลมา

บริหารจัดการการใชหองเรียนไดอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ สามารถนําหองมาใชรวมกันไดระหวางคณะ 

ลดคาใชจายในการจัดซื้อหรือปรับปรุงหองที่ไมจําเปน ใชเปนขอมูลในการวางแผนแมบทสิ่งกอสรางของ

มหาวิทยาลัย ใชเปนขอมูลในการเสนอของบประมาณตอสํานักงบประมาณ สามารถคํานวณประสิทธิภาพการ

ใชหอง และปรับปรุงกระบวนการจัดการหองเรียนหองสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทําใหมี

การใชหองเรียนอยางคุมคา    

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

• ไดรับการสนับสนุนจากผูบรหิารในการพัฒนาระบบ 

• การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมคนที่เกี่ยวของ นําไปสูการพัฒนาระบบที่ตรงตาม

ตองการ 

    ของผูใชทุกฝาย เกิดความรวมมือในการชวยกันทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

• ความรู ความสามารถและประสบการณของทีมพัฒนาระบบ ทําใหพัฒนาโปรแกรมไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

• การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

• การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

 

ปญหา อุปสรรค  

• ขอมูลการใชหองตามตารางของคณะกับระบบทะเบียนนักศึกษาไมตรงกัน ทั้งจํานวนนักศึกษาที่

ใชหอง และเวลาที่ใชหอง  ดังน้ัน จึงใชขอมูลตามตารางสอนจากระบบทะเบียนนักศึกษาในการ

คํานวณประสิทธิภาพการใชหอง 

• ช่ือหองจากระบบงบประมาณเดิมไมตรงกับช่ือหองจากระบบทะเบียน ทําใหการนําขอมูลหอง

เปรียบเทียบกับขอมูลจํานวนนักศึกษาที่ใชหองทําไดยาก ตองไดรับการตรวจสอบยืนยันจาก

คณะ ขณะที่คณะใหญมีหองจํานวนมากตองใชเวลานานในการตรวจสอบ และเกิดความ

ผิดพลาดในการบันทึกขอมูล 

• ไมพบตารางการใชหองปฏิบัติการและหองเรียนที่ใชเปนครั้งคราว (ไมอยูในตารางสอน) ทําใหไม

มีขอมูลการใชหอง  ประเมินวาไมมีการใชหอง ทําใหผลการประเมินประสิทธิภาพการใชหองตํ่า

กวาที่ควรจะเปน 

• เกณฑมาตรฐานหองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการไมครอบคลุมตามประเภทหองที่ใชงาน

จริงของมหาวิทยาลัย เชน หองปฏิบัติการดานสื่อสารมวลชนไมมีเกณฑ  ทําใหการประเมิน

ประสิทธิภาพการใชหองไมเปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และผูพัฒนาระบบไมมั่นใจ

วาเกณฑตามประกาศของกระทรวงจะนําไปใชในทางปฏิบัติการเรียนการสอนไดจริง 
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• ประเภทหองในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารอาคารไมตรงตามสภาพความเปนจริงในคณะ 

ทําใหเกณฑที่ใชในการคํานวณไมถูกตอง เชน หองในระบบฯ เปนหองเรียน แตสภาพจริงเปน

หองเก็บของ หรือสภาพหองจริงเปนหองเรียน ในระบบระบุวาเปนหองปฏิบัติการ ซึ่งเกณฑการ

ใชพ้ืนที่ระหวางหองเรียนและหองปฏิบัติการแตกตางกัน ทําใหผลการคํานวณประสิทธิภาพ

คลาดเคลื่อน  

 

แนวทางแกไข 

• ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการใชหองอยางนอยติดตอกัน 3 ป เพ่ือใหไดคาความถูกตองที่

คงที่ และเปรียบเทียบได  

• หนวยงานที่เก่ียวของควรปรับปรุงขอมูลหองและอาคารในระบบใหถูกตองตามสภาพจริงใหเปน

ปจจุบันอยูเสมอ เพ่ือใหพรอมใชงานไดกับทุกหนวยงานตลอดเวลา 

• ทุกหนวยงานควรนําขอมูลในระบบไปใชใหเปนขอมูลเดียวกัน  

• ผูบริหารควรใหความสําคัญและนําระบบขอมูลไปใชอยางจริงจัง  

• ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพ่ือปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหองใหสามารถ

นําไปใชในการจัดหองเรียนไดจริง 

• การใชหองปฏิบัติการ ควรมีตารางการใชหองที่ชัดเจน ตรวจสอบได อยูในระบบทะเบียน

นักศึกษาดวย เพ่ือใหนําขอมูลมาประเมินประสิทธิภาพไดครบถวน ถูกตองตามการใชงานจริง 

สรุป 

 จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหไดแนวปฎิบัติที่ดีในการพัฒนา

โปรแกรมจากผูปฎิบัติงานจริงที่มีประสบการณ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูปฎิบัติงานดานอาคาร

สิ่งกอสราง ไดแนวทางในการจัดเก็บขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะและบุคคล

ในพ้ืนที่ทําใหทราบวิธีการจัดการหองเรียนของคณะ ทราบปญหาการจัดหองเรียน และเกิดความรวมมอื ระดม

ความคิดชวยกันแกปญหา และพัฒนางานใหเปนแนวปฎิบัติที่ดีในการใชประโยชนอาคารอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด     แนวทางการพัฒนาในอนาคต เพ่ิมการแสดงภาพแปลนอาคารแบบกราฟฟค 3D เมื่อคลิกที่

ภาพอาคารจะแสดงสวนรายละเอียดภายในอาคาร  เพ่ิมรายงานสรุปการใชประโยชนอาคารใหครอบคลุมและ

ดูงายขึ้น แบบ drill down เพ่ิมสวนเก็บขอมูลอุปกรณประจําหองเรียน หองปฏิบัติการ ใหผูใชสามารถเรียกดูได 
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• ประเภทหองในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารอาคารไมตรงตามสภาพความเปนจริงในคณะ 

ทําใหเกณฑที่ใชในการคํานวณไมถูกตอง เชน หองในระบบฯ เปนหองเรียน แตสภาพจริงเปน
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นําไปใชในการจัดหองเรียนไดจริง 

• การใชหองปฏิบัติการ ควรมีตารางการใชหองที่ชัดเจน ตรวจสอบได อยูในระบบทะเบียน

นักศึกษาดวย เพ่ือใหนําขอมูลมาประเมินประสิทธิภาพไดครบถวน ถูกตองตามการใชงานจริง 
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ดูงายขึ้น แบบ drill down เพ่ิมสวนเก็บขอมูลอุปกรณประจําหองเรียน หองปฏิบัติการ ใหผูใชสามารถเรียกดูได 

 

บรรณานุกรม 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2553. คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน, เอกสารประกอบการอบรม ขาราชการและพนักงาน สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย,  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. ประวัติความเปนมา, สีบคนวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จาก   

http://www.rmutp.ac.th/about-us/background-history/ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย, สีบคนวันที่ 10 

กรกฎาคม 2556 จาก http://mis.rmutp.ac.th/StudentAllNew.aspx      

Basil Castaldi. 1993. Educational Facilities: Planning, Modernization, and Management  

(4th Edition). Mishawaka, IN, U.S.A. 

Frederic C. Wood. 1970. Memorial Minute. University of California. U.S.A. 

Franklin G. Matsler. 1966. Space and utilization standards, California public higher  

 education. Sacramento. California. U.S.A. 

Harlan Daniel Bareither, Jerry L. Schillinger. 1968. University space planning. University  

of Illinois Press. U.S.A. 

Paul Guyer. 2003. Flexible Facility Utilization Standards. The Legislative Analyst's Office  

(LAO), November,  

Shaun Peterson. 2013. Classroom space utilization study. University of Oregon. U.S.A 

The University of Vermont. 2000. Classroom and Laboratory Utilization Study and  

Campus-wide space Analysis, U.S.A 

Paulein & Associates, Inc. 2004. Classroom Utilization and Mix Analysis. The University of North 

Carolina at Chapel Hill. USA. 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

464

CoP 5 การบริหารจัดการ 

 
 

 

 

 
 

 
 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
465

การบริหารจัดการ   CoP 5

 
 

 

 

 
 

 
 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

466

CoP 5 การบริหารจัดการ 

 

 
 

ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนบัสนุนตอรปูแบบการบริหารจัดการอํานาจของ 
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อีเมล : cpo1nart@hotmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

 ผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเอ้ือตอ

การปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลโดยตรงตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบ

การบริหารจัดการอํานาจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนตอรูปแบบ

การบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา จํานวน 66 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบคําถามแบบมาตราสวน 5 ระดับ และวิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในงานวิจัยน้ี ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานและคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารควรใชอํานาจจากการอางถึงมากที่สุด อันดับ

รองลงมาไดแก การใชอํานาจตามกฎหมาย, การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ, ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนามหาวิทยาลัย, อํานาจจากการเปนผูเช่ียวชาญและความสามารถในการแกปญหา 

 

คําสําคญั  อํานาจจากการอางถึง อํานาจตามกฎหมาย 

 

Summary  

 Management in higher education institutions in the management of resources in the 

Organization, efficiency and facilitate operations, which directly affect the quality of teaching 

management. Those who are interested in research that would study the comments of 

faculty supports the administrative power. This is intended to study without boundaries and 

factors that influence the pattern of Management Executive Vice President and Dean at the 
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ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนบัสนุนตอรปูแบบการบริหารจัดการอํานาจของ 

ผูบริหารระดบัรองอธิการบดแีละคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

Reviews of Staff to form the management powers of the executive.  

The Vice-Rector and Dean at Rajamangala University of Technology Lanna 

 

อํานาจ ใจคําฟู 

บุคลากรชํานาญการพิเศษ สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อีเมล : cpo1nart@hotmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

 ผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเอ้ือตอ

การปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลโดยตรงตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบ

การบริหารจัดการอํานาจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนตอรูปแบบ

การบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา จํานวน 66 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบคําถามแบบมาตราสวน 5 ระดับ และวิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในงานวิจัยน้ี ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานและคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารควรใชอํานาจจากการอางถึงมากที่สุด อันดับ

รองลงมาไดแก การใชอํานาจตามกฎหมาย, การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ, ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนามหาวิทยาลัย, อํานาจจากการเปนผูเช่ียวชาญและความสามารถในการแกปญหา 

 

คําสําคญั  อํานาจจากการอางถึง อํานาจตามกฎหมาย 

 

Summary  

 Management in higher education institutions in the management of resources in the 

Organization, efficiency and facilitate operations, which directly affect the quality of teaching 

management. Those who are interested in research that would study the comments of 

faculty supports the administrative power. This is intended to study without boundaries and 

factors that influence the pattern of Management Executive Vice President and Dean at the 
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Rajamangala University of technology Lanna. Samples used in research, including those 

operating personal Secretariat in Rajamangala University of technology Lanna. The total 

number of 66 persons, tools used in the research, including a five-level scale questions and 

analyze the data by using the finished program. The statistics used in this research are as 

follows: average value, standard deviation and correlation coefficient the phian San. The 

research results showed that administration of the Executive Vice President and Dean. Have 

the power from most secondary citations to include the legal power, to produce graduates, 

have hyperthyroidism, your ability to modify and develop the University, as an expert 

authority and the ability to solve problems. 

 

Keyword  The statute power  The legitimate authority 

 

บทนํา 

ในสภาวะปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแขงขันกันสูงทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  การ

บริหารจัดการองคกรที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน     มีผลโดยตรงตอคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีระบบการบริหารงานโดยอธิการบดี  

รองอธิการบดีและคณบดี เปนผูบริหารจัดการอํานาจและนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งประสิทธิภาพของการ

บริหารงานมีความแตกตางกันตามบทบาทและหนาที่ ดังน้ันผูบริหารตองเลือกใชรูปแบบการบริหารให

เหมาะสมกับงาน เวลา  สถานการณและกลุมคน  เชน  อํานาจการบังคับ  อาจใชกับสถานการณที่ตองการ

ความรวดเร็วหรือใชกับงานที่ตองยึดกับกฎระเบียบ ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวคิดของ

บุคลากรที่มตีอรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารในดานตาง ๆ ดังน้ี  (1) อํานาจตามกฎหมาย  (2) 

อํานาจจากการอางถึง (3) อํานาจจากความเปนผูเช่ียวชาญ (4) อํานาจจากการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ (5) 

อํานาจจากความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนามหาวิทยาลัย (6) อํานาจจากความสามารถในการ

แกปญหา  

 

วัตถุประสงค 

เพื ่อทราบถึงแนวคิดของบุคลากรสายสนับสนุนที ่ม ีต อรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของ

ผูบริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงการบริหารจัดการอํานาจบริหารของผูบริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดี ใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

2. ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของบริหาร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาแนวคิดของบุคลากรที่มีตอรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารครั้งน้ีเปนการ

ศึกษาวิจัยจากเอกสาร  โดยมุงเนนเพ่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา แบงออกไดเปน 3 สวน  ดังน้ี 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

1.1  ขอมูลทั่วไป เชน ตําแหนงของผูใหขอมูล  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการบริหารงานของผูบริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาแตละดาน ไดแก (1) อํานาจตามกฎหมาย  (2) อํานาจจากการอางถึง (3) อํานาจจากความเปน

ผูเช่ียวชาญ (4) อํานาจจากการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ  (5) อํานาจจากความสามารถ  ในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนามหาวิทยาลัย (6) อํานาจจากความสามารถในการแกปญหา  

 2. ขอบเขตดานประชากร 

กลุมประชากรที่ศึกษาครั้งน้ี คือ บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

จํานวน 6 พ้ืนที่ ไดแก (1)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สวนกลาง  (2)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา เชียงราย  (3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง  (4)  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก   (5)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  (6)  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

 

วิธีการดําเนินงาน  

การวิจัยในครั้งน้ีมุงศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารกับประสิทธิผลของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซึ่งเปนกลุมผูบริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดี โดยผูวิจัยได

ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร  

 กลุมประชากรที่ใชในการวิจยัครั้งน้ี ไดแกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา     
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Rajamangala University of technology Lanna. Samples used in research, including those 

operating personal Secretariat in Rajamangala University of technology Lanna. The total 

number of 66 persons, tools used in the research, including a five-level scale questions and 

analyze the data by using the finished program. The statistics used in this research are as 

follows: average value, standard deviation and correlation coefficient the phian San. The 

research results showed that administration of the Executive Vice President and Dean. Have 

the power from most secondary citations to include the legal power, to produce graduates, 

have hyperthyroidism, your ability to modify and develop the University, as an expert 

authority and the ability to solve problems. 

 

Keyword  The statute power  The legitimate authority 

 

บทนํา 

ในสภาวะปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแขงขันกันสูงทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  การ

บริหารจัดการองคกรที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน     มีผลโดยตรงตอคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีระบบการบริหารงานโดยอธิการบดี  

รองอธิการบดีและคณบดี เปนผูบริหารจัดการอํานาจและนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งประสิทธิภาพของการ

บริหารงานมีความแตกตางกันตามบทบาทและหนาที่ ดังน้ันผูบริหารตองเลือกใชรูปแบบการบริหารให

เหมาะสมกับงาน เวลา  สถานการณและกลุมคน  เชน  อํานาจการบังคับ  อาจใชกับสถานการณที่ตองการ

ความรวดเร็วหรือใชกับงานที่ตองยึดกับกฎระเบียบ ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวคิดของ

บุคลากรที่มตีอรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารในดานตาง ๆ ดังน้ี  (1) อํานาจตามกฎหมาย  (2) 

อํานาจจากการอางถึง (3) อํานาจจากความเปนผูเช่ียวชาญ (4) อํานาจจากการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ (5) 

อํานาจจากความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนามหาวิทยาลัย (6) อํานาจจากความสามารถในการ

แกปญหา  

 

วัตถุประสงค 

เพื ่อทราบถึงแนวคิดของบุคลากรสายสนับสนุนที ่ม ีต อรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของ

ผูบริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงการบริหารจัดการอํานาจบริหารของผูบริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดี ใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

2. ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของบริหาร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาแนวคิดของบุคลากรที่มีตอรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารครั้งน้ีเปนการ

ศึกษาวิจัยจากเอกสาร  โดยมุงเนนเพ่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา แบงออกไดเปน 3 สวน  ดังน้ี 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

1.1  ขอมูลทั่วไป เชน ตําแหนงของผูใหขอมูล  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2  ปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการบริหารงานของผูบริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาแตละดาน ไดแก (1) อํานาจตามกฎหมาย  (2) อํานาจจากการอางถึง (3) อํานาจจากความเปน

ผูเช่ียวชาญ (4) อํานาจจากการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ  (5) อํานาจจากความสามารถ  ในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนามหาวิทยาลัย (6) อํานาจจากความสามารถในการแกปญหา  

 2. ขอบเขตดานประชากร 

กลุมประชากรที่ศึกษาครั้งน้ี คือ บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

จํานวน 6 พ้ืนที่ ไดแก (1)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สวนกลาง  (2)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา เชียงราย  (3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง  (4)  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก   (5)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  (6)  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

 

วิธีการดําเนินงาน  

การวิจัยในครั้งน้ีมุงศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารกับประสิทธิผลของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซึ่งเปนกลุมผูบริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดี โดยผูวิจัยได

ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร  

 กลุมประชากรที่ใชในการวิจยัครั้งน้ี ไดแกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา     



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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1.2 กลุมตัวอยาง  

กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือบุคลากรสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติงานดาน

บริหารงานบุคคล โดยกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจงไดกลุมตัวอยาง รวม 66 คน ดังน้ี  

1)  สังกดัสํานักงานบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงราย   ตาก นาน  

พิษณุโลก  ลําปาง  จํานวนแหงละ  6  คน (รวม 30 คน) 

2)  สังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 6 คน 

3)  สังกัดสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวนคณะละ 3 คน (รวม 

12 คน) 

4)  สังกดัวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จํานวน 3 คน 

5)  สังกัดสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 3 คน 

6)  สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน 

7)  สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 3 คน 

8)  สังกัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จํานวน 3 คน 

9)  สังกัดสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน จํานวน 3 คน 

2. การสุมตัวอยาง   

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางที่ไมคํานึงถึงความนาจะเปน  โดยการเลือกตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง  และกําหนดกลุม เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนที่ เปนขาราชการ และพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคลในหนวยงานระดับคณะ / สถาบัน / 

สํานัก ที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา    

3. เครื่องมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเองซึ่งเปน

แบบสอบถามเรื่อง แนวคิดของบุคลากรสายสนับสนุนตอรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารระดับ

รองอธิการบดีและคณบดี  ใน มทร.ลานนา โดยกําหนดจากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของใน

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

4. การสรางเครื่องมือในการวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

4.1 ศึกษาเอกสารตําราแนวคิดทฤษฎี บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวาง

การใชอํานาจของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา แลวรางแบบสอบถามตามกรอบของนิยามศัพท

เฉพาะตามตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

4.2  นําแบบสอบถามทีส่รางขึ้นเสนอเพ่ือตรวจสอบและใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข 

4.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวทาํเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 

5. ประเภทและที่มาของแหลงขอมูล 

 ขอมูลที่ทําการศึกษาแบงเปน 2 ประเภทคือ 

5.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยดําเนินการรวบรวม

โดยการเก็บขอมูลภาคสนาม  จํานวน 66 ชุด 

5.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ศึกษาคนควาจากขอบเขตการใชอํานาจจากเอกสารซึ่งไดตีพิมพเผยแพรไวแลว ไดแก 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ ผลการวิจัย  และคนหาขอมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซตตางๆ ที่

เกี่ยวของ 

6. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทั้งหมดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  สถิติที่ใชในการวิเคราะห  ไดแก คาเฉลี่ย 

คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันแลวแปลผล  และนําเสนอเปนตาราง

ประกอบการบรรยาย โดยผูวิจัยจะนําผลการวิเคราะหขอมูลสถิติมาเปรียบเทียบกับทฤษฎี เพ่ือพัฒนารูปแบบ

การบริหารจัดการอํานาจของรองอธิการบดีและคณบดี 

7. สถิติที่ใชในการวิจัย 

7.1 คาสถิติการแจกแจงความถี่ รอยละ ใชในการอธิบายขอมูลทั่วไป เชน ตําแหนงของผูให

ขอมูล  

7.2 คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชในการอธิบายปจจัยที่สงผลตอการพัฒนา

รูปแบบการบริหารงานของผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษา 

 การกําหนดเกณฑการแปลความหมายใชวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 

ตามแนวคิดของ Likert’s Scales  ซึ่งผูวิจัยใชลักษณะคําถามแบบมาตราสวน 5 ระดับ  คือ มากที่สุดจนถึงนอย

ที่สุด โดยกําหนดเปนตัวเลขและความหมาย คือ  

 5 หมายถึง มากที่สุด 

 4 หมายถึง มาก 

 3 หมายถึง ปานกลาง 

 2  หมายถึง นอย 

 1 หมายถึง นอยที่สุด 

 กําหนดชวงระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความเขาใจและทศันคติที่มีตอรูปแบบการบริหาร

จัดการอํานาจของผูบริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดี เมื่อนํามาวิเคราะหในรูปแบบของคาเฉลี่ยจะได

คาเฉลี่ยดังน้ี  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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1.2 กลุมตัวอยาง  

กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือบุคลากรสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติงานดาน

บริหารงานบุคคล โดยกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจงไดกลุมตัวอยาง รวม 66 คน ดังน้ี  

1)  สังกดัสํานักงานบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงราย   ตาก นาน  

พิษณุโลก  ลําปาง  จํานวนแหงละ  6  คน (รวม 30 คน) 

2)  สังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 6 คน 

3)  สังกัดสํานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวนคณะละ 3 คน (รวม 

12 คน) 

4)  สังกดัวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จํานวน 3 คน 

5)  สังกัดสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 3 คน 

6)  สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน 

7)  สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 3 คน 

8)  สังกัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จํานวน 3 คน 

9)  สังกัดสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน จํานวน 3 คน 

2. การสุมตัวอยาง   

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางที่ไมคํานึงถึงความนาจะเปน  โดยการเลือกตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง  และกําหนดกลุม เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนที่ เปนขาราชการ และพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคลในหนวยงานระดับคณะ / สถาบัน / 

สํานัก ที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา    

3. เครื่องมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเองซึ่งเปน

แบบสอบถามเรื่อง แนวคิดของบุคลากรสายสนับสนุนตอรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารระดับ

รองอธิการบดีและคณบดี  ใน มทร.ลานนา โดยกําหนดจากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของใน

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

4. การสรางเครื่องมือในการวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

4.1 ศึกษาเอกสารตําราแนวคิดทฤษฎี บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวาง

การใชอํานาจของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา แลวรางแบบสอบถามตามกรอบของนิยามศัพท

เฉพาะตามตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

4.2  นําแบบสอบถามทีส่รางขึ้นเสนอเพ่ือตรวจสอบและใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข 

4.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวทาํเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 

5. ประเภทและที่มาของแหลงขอมูล 

 ขอมูลที่ทําการศึกษาแบงเปน 2 ประเภทคือ 

5.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยดําเนินการรวบรวม

โดยการเก็บขอมูลภาคสนาม  จํานวน 66 ชุด 

5.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ศึกษาคนควาจากขอบเขตการใชอํานาจจากเอกสารซึ่งไดตีพิมพเผยแพรไวแลว ไดแก 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ ผลการวิจัย  และคนหาขอมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซตตางๆ ที่

เกี่ยวของ 

6. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทั้งหมดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  สถิติที่ใชในการวิเคราะห  ไดแก คาเฉลี่ย 

คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันแลวแปลผล  และนําเสนอเปนตาราง

ประกอบการบรรยาย โดยผูวิจัยจะนําผลการวิเคราะหขอมูลสถิติมาเปรียบเทียบกับทฤษฎี เพ่ือพัฒนารูปแบบ

การบริหารจัดการอํานาจของรองอธิการบดีและคณบดี 

7. สถิติที่ใชในการวิจัย 

7.1 คาสถิติการแจกแจงความถี่ รอยละ ใชในการอธิบายขอมูลทั่วไป เชน ตําแหนงของผูให

ขอมูล  

7.2 คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชในการอธิบายปจจัยที่สงผลตอการพัฒนา

รูปแบบการบริหารงานของผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษา 

 การกําหนดเกณฑการแปลความหมายใชวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 

ตามแนวคิดของ Likert’s Scales  ซึ่งผูวิจัยใชลักษณะคําถามแบบมาตราสวน 5 ระดับ  คือ มากที่สุดจนถึงนอย

ที่สุด โดยกําหนดเปนตัวเลขและความหมาย คือ  

 5 หมายถึง มากที่สุด 

 4 หมายถึง มาก 

 3 หมายถึง ปานกลาง 

 2  หมายถึง นอย 

 1 หมายถึง นอยที่สุด 

 กําหนดชวงระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความเขาใจและทศันคติที่มีตอรูปแบบการบริหาร

จัดการอํานาจของผูบริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดี เมื่อนํามาวิเคราะหในรูปแบบของคาเฉลี่ยจะได

คาเฉลี่ยดังน้ี  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00   มีการใชอํานาจระดับสูงมากที่สุด 

คาเฉลี่ย  3.41 - 4.20   มีการใชอํานาจระดับสูงมาก 

คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40   มีการใชอํานาจระดับสูงปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60   มีการใชอํานาจระดับสูงนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80   มีการใชอํานาจระดับสูงนอยที่สุด  

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป  ไดผลการศึกษาดังตารางที่ 1 และรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 ถึง 7 ดังน้ี 

ตารางที่ 1  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานของ

ผูบริหารในภาพรวม 

 การใชอํานาจ  

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

1. อํานาจตามกฎหมาย 3.64 0.65 สูงมาก 

2. อํานาจจากการอางถึง 3.80 0.79 สูงมาก 

3. อํานาจจากการเปนผูเช่ียวชาญ 3.53 0.90 สูงมาก 

4. อํานาจจากการผลิตบัณฑติใหมีคุณภาพ 3.67 0.71 สูงมาก 

. อํานาจจากความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
3.65 0.66 สูงมาก 

6. อํานาจจากความสามารถในการแกปญหา 3.50 0.66 สูงมาก 

รวม 3.63 0.72 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 1  ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนตอรูปแบบการ

บริหารจัดการอํานาจของผูบริหาร พบวาการใชอํานาจที่มีระดับมากที่สุด ไดแก “การใชอํานาจจากการอาง

ถึง” อันดับรอง ไดแก “การใชอํานาจจากการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ” “การใชอํานาจจากความสามารถใน

การปรับเปลี่ยนและพัฒนามหาวิทยาลัย” “การใชอํานาจตามกฎหมาย” “การใชอํานาจจากการเปน

ผูเช่ียวชาญ และอันดับสุดทายไดแกการใชอํานาจจากความสามารถในการแกปญหา”   

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการบริหาร

จัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจตามกฎหมาย 

การใชอํานาจตามกฎหมาย 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารมีการบริหารงานดวยความเสมอภาค เทาเทียม       

เปนธรรม 
3.47 0.84 สูงมาก 

 ผูบริหารปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกตองและเหมาะสม

ในการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
3.65 0.79 สูงมาก 

 ผูบริหารพิจารณาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่วางไว 
3.62 0.85 สูงมาก 

 ผูบริหารใชอํานาจหนาที่ภายในขอบเขตที่ม ี 3.68 0.88 สูงมาก 

 ผูบริหารมีคาํสั่งมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร 3.82 0.80 สูงมาก 

รวม 3.64 0.65 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 2  แสดงใหเห็นวารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจตาม

กฎหมาย คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูงและกลุมตัวอยางเห็นวา “ผูบริหารมีคําสั่งมอบหมายเปนลายลักษณ

อักษร” มากที่สุด และ “ผูบริหารมีการบริหารงานดวยความเสมอภาค   เทาเทียม เปนธรรม” นอยที่สุด   

 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่สงผลตอสงผลตอรูปแบบการ

บริหารจัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจากการอางถึง 

 การใชอํานาจจากการอางถึง 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารวางตัวเหมาะสมในทุกโอกาส เวลา สถานที ่แตงกาย

เหมาะสมเปนแบบอยางที่ดี 
4.12 0.74 สูงมาก 

 ผูบริหารใหเกียรติและเคารพความคิดของบุคลากรทุกคน 

 
3.62 1.07 สูงมาก 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00   มีการใชอํานาจระดับสูงมากที่สุด 

คาเฉลี่ย  3.41 - 4.20   มีการใชอํานาจระดับสูงมาก 

คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40   มีการใชอํานาจระดับสูงปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60   มีการใชอํานาจระดับสูงนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80   มีการใชอํานาจระดับสูงนอยที่สุด  

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป  ไดผลการศึกษาดังตารางที่ 1 และรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 ถึง 7 ดังน้ี 

ตารางที่ 1  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานของ

ผูบริหารในภาพรวม 

 การใชอํานาจ  

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

1. อํานาจตามกฎหมาย 3.64 0.65 สูงมาก 

2. อํานาจจากการอางถึง 3.80 0.79 สูงมาก 

3. อํานาจจากการเปนผูเช่ียวชาญ 3.53 0.90 สูงมาก 

4. อํานาจจากการผลิตบัณฑติใหมีคุณภาพ 3.67 0.71 สูงมาก 

. อํานาจจากความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
3.65 0.66 สูงมาก 

6. อํานาจจากความสามารถในการแกปญหา 3.50 0.66 สูงมาก 

รวม 3.63 0.72 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 1  ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนตอรูปแบบการ

บริหารจัดการอํานาจของผูบริหาร พบวาการใชอํานาจที่มีระดับมากที่สุด ไดแก “การใชอํานาจจากการอาง

ถึง” อันดับรอง ไดแก “การใชอํานาจจากการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ” “การใชอํานาจจากความสามารถใน

การปรับเปลี่ยนและพัฒนามหาวิทยาลัย” “การใชอํานาจตามกฎหมาย” “การใชอํานาจจากการเปน

ผูเช่ียวชาญ และอันดับสุดทายไดแกการใชอํานาจจากความสามารถในการแกปญหา”   

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการบริหาร

จัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจตามกฎหมาย 

การใชอํานาจตามกฎหมาย 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารมีการบริหารงานดวยความเสมอภาค เทาเทียม       

เปนธรรม 
3.47 0.84 สูงมาก 

 ผูบริหารปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความถูกตองและเหมาะสม

ในการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
3.65 0.79 สูงมาก 

 ผูบริหารพิจารณาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่วางไว 
3.62 0.85 สูงมาก 

 ผูบริหารใชอํานาจหนาที่ภายในขอบเขตที่ม ี 3.68 0.88 สูงมาก 

 ผูบริหารมีคาํสั่งมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร 3.82 0.80 สูงมาก 

รวม 3.64 0.65 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 2  แสดงใหเห็นวารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจตาม

กฎหมาย คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูงและกลุมตัวอยางเห็นวา “ผูบริหารมีคําสั่งมอบหมายเปนลายลักษณ

อักษร” มากที่สุด และ “ผูบริหารมีการบริหารงานดวยความเสมอภาค   เทาเทียม เปนธรรม” นอยที่สุด   

 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่สงผลตอสงผลตอรูปแบบการ

บริหารจัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจากการอางถึง 

 การใชอํานาจจากการอางถึง 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารวางตัวเหมาะสมในทุกโอกาส เวลา สถานที ่แตงกาย

เหมาะสมเปนแบบอยางที่ดี 
4.12 0.74 สูงมาก 

 ผูบริหารใหเกียรติและเคารพความคิดของบุคลากรทุกคน 

 
3.62 1.07 สูงมาก 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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 การใชอํานาจจากการอางถึง 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับบุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของงาน 
3.82 0.97 สูงมาก 

 ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนํา มุงมั่นในการทํางานสามารถ

สรางแรงจูงใจใหคณาจารยและบุคลากรอุทิศตนในการ

ปฏิบัติงาน 

3.74 0.86 สูงมาก 

 ผูบริหารเสนอวิสัยทัศน และสามารถปฏิบัติงานใหเกิด

ประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชา 
3.86 0.96 สูงมาก 

รวม 3.80 0.79 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจากการ

อางถึง คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูงมาก กลุมตัวอยางเห็นวา “ผูบริหารวางตัวเหมาะสมในทุกโอกาส เวลา  

สถานที่  แตงกายเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดี” สงผลตอการใชอํานาจมากที่สุด และ “ผูบริหารใหเกียรติและ

เคารพความคิดของบุคลากรทุกคน” สงผลนอยที่สุด  

 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการบริหาร

จัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจากการเปนผูเช่ียวชาญ 

 การใชอํานาจจากการเปนผูเช่ียวชาญ 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารนําแนวคิดหลักการและทฤษฎีใหมๆมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 
3.48 0.94 สูงมาก 

 ผูบริหารนําความรูมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน 

แกปญหางานไดอยางเปนระบบ 
3.56 0.93 สูงมาก 

 ผูบริหารนําเสนอในสิ่งที่เปนประโยชนและกาวหนามาสู

บุคลากร 

 

3.62 1.01 สูงมาก 

 การใชอํานาจจากการเปนผูเช่ียวชาญ 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตอง 
3.45 1.04 สูงมาก 

 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานครบทั้ง 4 ดานเปน

อยางดี 
3.56 0.96 สูงมาก 

รวม 3.53 0.90 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 4  แสดงใหเห็นวารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจาก

การเปนผูเช่ียวชาญ คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูงมาก กลุมตัวอยางเห็นวา  “ผูบริหารนําเสนอในสิ่งที่เปน

ประโยชนและกาวหนามาสูบุคลากร” สงผลตอการใชอํานาจมากที่สุด และ “ผูบริหารใหคําแนะนําเกี่ยวกับ

แนวทางการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง” สงผลนอยที่สุด   

 

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการบริหาร

จัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจากการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

 การใชอํานาจจากการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยจัดกิจกรรมการเรียน  การ

สอนที่เนนการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 
3.67 0.84 สูงมาก 

 ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยจัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัย

อยางเพียงพอ 
3.58 0.82 สูงมาก 

 ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมที่ทันสมัย 
3.65 0.86 สูงมาก 

 ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยใชแหลงความรูทั้งภายในและ

ภายนอกเพ่ือพัฒนาระดับคุณภาพการเรียนใหสูงขึ้น 

 

3.74 0.79 สูงมาก 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การบริหารจัดการ   CoP 5

 การใชอํานาจจากการอางถึง 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับบุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของงาน 
3.82 0.97 สูงมาก 

 ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนํา มุงมั่นในการทํางานสามารถ

สรางแรงจูงใจใหคณาจารยและบุคลากรอุทิศตนในการ

ปฏิบัติงาน 

3.74 0.86 สูงมาก 

 ผูบริหารเสนอวิสัยทัศน และสามารถปฏิบัติงานใหเกิด

ประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชา 
3.86 0.96 สูงมาก 

รวม 3.80 0.79 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจากการ

อางถึง คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูงมาก กลุมตัวอยางเห็นวา “ผูบริหารวางตัวเหมาะสมในทุกโอกาส เวลา  

สถานที่  แตงกายเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดี” สงผลตอการใชอํานาจมากที่สุด และ “ผูบริหารใหเกียรติและ

เคารพความคิดของบุคลากรทุกคน” สงผลนอยที่สุด  

 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการบริหาร

จัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจากการเปนผูเช่ียวชาญ 

 การใชอํานาจจากการเปนผูเช่ียวชาญ 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารนําแนวคิดหลักการและทฤษฎีใหมๆมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 
3.48 0.94 สูงมาก 

 ผูบริหารนําความรูมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน 

แกปญหางานไดอยางเปนระบบ 
3.56 0.93 สูงมาก 

 ผูบริหารนําเสนอในสิ่งที่เปนประโยชนและกาวหนามาสู

บุคลากร 

 

3.62 1.01 สูงมาก 

 การใชอํานาจจากการเปนผูเช่ียวชาญ 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตอง 
3.45 1.04 สูงมาก 

 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานครบทั้ง 4 ดานเปน

อยางดี 
3.56 0.96 สูงมาก 

รวม 3.53 0.90 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 4  แสดงใหเห็นวารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจาก

การเปนผูเช่ียวชาญ คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูงมาก กลุมตัวอยางเห็นวา  “ผูบริหารนําเสนอในสิ่งที่เปน

ประโยชนและกาวหนามาสูบุคลากร” สงผลตอการใชอํานาจมากที่สุด และ “ผูบริหารใหคําแนะนําเกี่ยวกับ

แนวทางการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง” สงผลนอยที่สุด   

 

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการบริหาร

จัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจากการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

 การใชอํานาจจากการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยจัดกิจกรรมการเรียน  การ

สอนที่เนนการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 
3.67 0.84 สูงมาก 

 ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยจัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัย

อยางเพียงพอ 
3.58 0.82 สูงมาก 

 ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมที่ทันสมัย 
3.65 0.86 สูงมาก 

 ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยใชแหลงความรูทั้งภายในและ

ภายนอกเพ่ือพัฒนาระดับคุณภาพการเรียนใหสูงขึ้น 

 

3.74 0.79 สูงมาก 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 5 การบริหารจัดการ 

 การใชอํานาจจากการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยจัดกิจกรรมการประกวด

ผลงานสงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิชาการ 
3.76 0.80 สูงมาก 

รวม 3.67 0.71 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 5  แสดงใหเห็นวารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหาร ในการใชอํานาจจาก

การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูงมาก กลุมตัวอยางเห็นวา  “ผูบริหารสนับสนุนให

คณาจารยจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิชาการ”  สงผลตอการใชอํานาจ

มากที่สุด และ “ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยจัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัยอยางเพียงพอ” สงผลนอยที่สุด  

 

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่สงผลรปูแบบการบริหารจัดการ

อํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจากความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนามหาวิทยาลัย 

การใชอํานาจจากความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารสามารถบริหารจดัการหลักสูตรตามกรอบหลักสูตร     

จัดโครงสรางองคกรใหมีการบริหารอยางเปนระบบ 
3.64 0.79 สูงมาก 

 ผูบริหารสามารถใหแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกได

อยาง ลงตัว 
3.53 0.80 สูงมาก 

 ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาและผลิตสื่อที่

เหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาอยางพอเพียง 

3.64 0.69 สูงมาก 

4. ผูบริหารสงเสริมใหคณาจารยไดรับการพัฒนาวิธีการจัด

กระบวนการเรียนรูอยางหลากหลาย ตอเน่ือง และทันกับ

สถานการณปจจุบัน 

 

3.76 0.72 สูงมาก 

การใชอํานาจจากความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารสงเสริมใหคณาจารยจัดทําหลักสตูรใหสอดคลองกับ

สภาพปญหาความตองการและความสามารถของผูเรียน 
3.73 0.71 สูงมาก 

รวม 3.65 0.66 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 6  แสดงใหเห็นวารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจาก

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนามหาวิทยาลัยคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ  สูงมาก กลุมตัวอยางเห็น

วา “ผูบริหารสงเสริมใหคณาจารยไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลาย ตอเน่ืองและ

ทันกับสถานการณปจจุบัน” สงผลตอการใชอํานาจมากที่สุด และ“ผูบริหารสามารถใหแหลงเรียนรูทั้งภายใน

และภายนอกไดอยางลงตัว” สงผลนอยที่สุด  

 

ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการบริหาร

จัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจากความสามารถในการแกปญหา 

การใชอํานาจจากความสามารถในการแกปญหา 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

1. ผูบริหารนิเทศ กํากับ ติดตาม เพ่ือพัฒนาการใชหลักสตูร

ภายในมหาวิทยาลัย 
3.50 0.77 สูงมาก 

2. ผูบริหารกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนเพ่ือใหไดผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
3.68 0.66 สูงมาก 

3. ผูบริหารนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา และแกไข

ปญหาการปฏิบัติงานของคณาจารย 
3.41 0.72 สูงมาก 

4. ผูบริหารจัดใหมีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการปองกัน

และชวยเหลือนักศึกษาใหมีคณุภาพ 
3.45 0.70 สูงมาก 

5. ผูบริหารมีการออกแบบเพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมการ

ทํางานใหมีบรรยากาศที่ดีอยูเสมอ 
3.53 0.88 สูงมาก 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การบริหารจัดการ   CoP 5

 การใชอํานาจจากการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยจัดกิจกรรมการประกวด

ผลงานสงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิชาการ 
3.76 0.80 สูงมาก 

รวม 3.67 0.71 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 5  แสดงใหเห็นวารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหาร ในการใชอํานาจจาก

การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูงมาก กลุมตัวอยางเห็นวา  “ผูบริหารสนับสนุนให

คณาจารยจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิชาการ”  สงผลตอการใชอํานาจ

มากที่สุด และ “ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยจัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัยอยางเพียงพอ” สงผลนอยที่สุด  

 

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่สงผลรปูแบบการบริหารจัดการ

อํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจากความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนามหาวิทยาลัย 

การใชอํานาจจากความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารสามารถบริหารจดัการหลักสูตรตามกรอบหลักสูตร     

จัดโครงสรางองคกรใหมีการบริหารอยางเปนระบบ 
3.64 0.79 สูงมาก 

 ผูบริหารสามารถใหแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกได

อยาง ลงตัว 
3.53 0.80 สูงมาก 

 ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาและผลิตสื่อที่

เหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาอยางพอเพียง 

3.64 0.69 สูงมาก 

4. ผูบริหารสงเสริมใหคณาจารยไดรับการพัฒนาวิธีการจัด

กระบวนการเรียนรูอยางหลากหลาย ตอเน่ือง และทันกับ

สถานการณปจจุบัน 

 

3.76 0.72 สูงมาก 

การใชอํานาจจากความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

 ผูบริหารสงเสริมใหคณาจารยจัดทําหลักสตูรใหสอดคลองกับ

สภาพปญหาความตองการและความสามารถของผูเรียน 
3.73 0.71 สูงมาก 

รวม 3.65 0.66 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 6  แสดงใหเห็นวารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจาก

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนามหาวิทยาลัยคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ  สูงมาก กลุมตัวอยางเห็น

วา “ผูบริหารสงเสริมใหคณาจารยไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลาย ตอเน่ืองและ

ทันกับสถานการณปจจุบัน” สงผลตอการใชอํานาจมากที่สุด และ“ผูบริหารสามารถใหแหลงเรียนรูทั้งภายใน

และภายนอกไดอยางลงตัว” สงผลนอยที่สุด  

 

ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการบริหาร

จัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจากความสามารถในการแกปญหา 

การใชอํานาจจากความสามารถในการแกปญหา 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

1. ผูบริหารนิเทศ กํากับ ติดตาม เพ่ือพัฒนาการใชหลักสตูร

ภายในมหาวิทยาลัย 
3.50 0.77 สูงมาก 

2. ผูบริหารกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนเพ่ือใหไดผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
3.68 0.66 สูงมาก 

3. ผูบริหารนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา และแกไข

ปญหาการปฏิบัติงานของคณาจารย 
3.41 0.72 สูงมาก 

4. ผูบริหารจัดใหมีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการปองกัน

และชวยเหลือนักศึกษาใหมีคณุภาพ 
3.45 0.70 สูงมาก 

5. ผูบริหารมีการออกแบบเพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมการ

ทํางานใหมีบรรยากาศที่ดีอยูเสมอ 
3.53 0.88 สูงมาก 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 5 การบริหารจัดการ 

การใชอํานาจจากความสามารถในการแกปญหา 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

รวม 3.50 0.66 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 7  แสดงใหเห็นวารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจาก

ความสามารถในการแกปญหาคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูงมาก กลุมมตัวอยางเห็นวา“ผูบริหารกําหนด

มาตรฐานหรือเปาหมายในการวัดและประเมินผลการเรียนเพ่ือใหไดผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น” สงผลตอการใชอํานาจ

มากที่สุด และ “ผูบริหารนิเทศ กํากับติดตามใหคําปรึกษา และแกไขปญหาการปฏิบัติงานของคณาจารย” 

สงผลนอยที่สุด  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนตอรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหาร

ระดับรองอธิการบดีและคณบดี มีประเด็นที่นํามาอภิปลายผลโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี 

1. การใชอํานาจจากการอางถึง 

อํานาจจากการอางถึงเปนอํานาจซึ่งเกิดขึ้นจากลักษณะของผูนํา ซึ่งทําใหผูใตบังคับ บัญชาเกิดความ

เคารพ  ตองการที่จะใหผูนําเปนแบบอยางและยินดีที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง  อํานาจน้ีอยูบนพ้ืนฐานทางบารมีของ

ผูบริหารที่ตองวางตัวเหมาะสมในทุกโอกาส ซึ่งจะสงผลใหการบริหารงานเปนไปอยางราบรื่น  ผลการวิจัย

ช้ีใหเห็นวา “ผูบริหารวางตัวเหมาะสมในทุกโอกาส  เวลา สถานที่  แตงกายเหมาะสมเปนอยางดี” มีความ

เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และผูบริหารใหเกียรติและเคารพความคิดของบุคลากรทุกคนอยูในระดับนอย

ที่สุด ดังภาพที่ปรากฏรองอธิการบดีและคณบดีตองแตงกายใหเหมาะสมกับตําแหนง สอดคลองกับทฤษฎีของ

รังสรรค ประเสริฐศรี (2544)  ที่ไดกลาววาผูบริหารจะมีอํานาจการอางอิงเมื่อบุคลากรอ่ืนอยากจะเปนหรือ

อยากจะทําเชนเดียวกับผูบริหาร  การที่ผูบริหารวางตัวและแตงกายเหมาะสมเปนการปลุกเราความเคารพ 

ความช่ืนชมและความจงรักภักดีใหเกิดขึ้นตอตัวผูบริหาร     

2. การใชอํานาจจากการผลติบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

ปจจุบันสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอนและ

แทรกความรูเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือตอบสนองการผลิตบัณฑิตอุดมคติไทย  นอกจากน้ียังไดแทรก

ความรูสารสนเทศที่จําเปนและเกี่ยวของในการใชชีวิตประจําวัน  ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา “ผูบริหารสนับสนุนให

คณาจารยจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิชาการ” มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากที่สุด และ“ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยจัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัยอยางเพียงพอ” อยูในระดับ

นอยที่สุด  ดังภาพที่ปรากฏรองอธิการบดีและคณบดีตองบริหารการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร และ

กําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีผลสัมฤทธ์ิสูง  สอดคลองกับงานวิจัยของคารเวลและสพิงส (อาง

ในปาริฉัตตก) ที่ไดกลาวถึงเกณฑประเมินความมีประสิทธิผลของสถาบันการศึกษาวาจะมีคุณภาพมากหรือ

นอยขึ้นอยูกับการกําหนดจุดมุงหมายรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษา และจีรณี  ตันติรัตนวงศ (อางในปาริ

ฉัตตก) ที่กลาววาการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพน้ันจะตองพัฒนาใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพพรอมทั้งดาน

วิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม และเปนผูนําสังคมที่ดีอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

3. การใชอํานาจจากความสามารถในการปรับเปลีย่นและพัฒนามหาวิทยาลัย 

ผูบริหารสถาบันเปนผูมีสวนสําคัญอยางย่ิงตอการเปลี่ยนแปลงขององคการ  ภาวัฒน  พันธุแพ 

(2547, หนา 57)  กลาววาการเปลี่ยนแปลงองคการจะไมสามารถเกิดขึ้นไดเลยหากผูนําไมเปนผูริเริ่ม  

โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปเปนองคการแหงการเรียนรู  ผูนําในฐานะผูมีบทบาทสําคัญในระดับองคการจึง

ตองแสดงบทบาทที่ชัดเจนในการสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการ

เรียนรู  ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา “ผูบริหารสงเสริมใหคณาจารยไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู

อยางหลากหลาย ตอเน่ืองและทันกับสถานการณปจจุบัน” มีความเหมาะสมมากที่สุด และ “ผูบริหารสามารถ

ใหแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกไดอยางลงตัว” อยูในระดับนอยที่สุด ดังภาพที่ปรากฏผูบริหารตอง

กําหนดนโยบายพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน สอดคลองกับมอทท (1972) ไดอธิบายวา

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ผูบริหารตองเปลี่ยนแปลงดานวิชาการ  การเรียนการ

สอนใหมีความกาวหนาทันกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป    

4. การใชอํานาจตามกฎหมาย  

การใชอํานาจตามกฎหมายเปนความสามารถในการจัดการและการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยบุคลากรจะยอมรับและปฏิบัติตาม  ผลการวิจัย

ช้ีใหเห็นวา “ผูบริหารมีคําสั่งมอบหมายเปนลายลักษณอักษร” มีความเหมาะสมมากที่สุด และ “ผูบริหารมี

การบริหารงานดวยความเสมอภาค เทาเทียม  เปนธรรม” อยูในระดับนอยที่สุด  ดังภาพที่ปรากฏผูบริหารตอง

มอบหมายงานโดยการออกคําสั่งเปนลายลักษณอักษร    ผูไดรับคําสั่งจะตองยอมปฏิบัติตามและไมสามารถ

หลีกเลี่ยงได  สอดคลองกับงานวิจัยของริสโรส  (อางในปาริฉัตตก)  ที่พบวาอํานาจที่ครูยอมรับ คือพลังอํานาจ

ตามกฎหมายและพลังอํานาจตามความเช่ียวชาญของครูใหญ  

5. การใชอํานาจจากการเปนผูเชี่ยวชาญ 

รังสรรค  ประเสร็ฐศรี (อางในปาริฉัตตก)  ไดอธิบายวาอํานาจจากการเปนผูเช่ียวชาญเปน

อํานาจของบุคคลซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีผูยอมรับเน่ืองจากทักษะ ความรูและความเช่ียวชาญเฉพาะดานของบุคคล

น้ัน ผูบริหารจะมีอํานาจความเช่ียวชาญเมื่อบุคลากรรับรูและเห็นประจักษในความรูพิเศษหรือความชํานาญ

พิเศษบางประการในตัวผูบริหาร เปนความเช่ียวชาญและความรูที่เช่ือถือได  เช่ือมั่นได ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา 

“ผูบริหารนําเสนอในสิ่งที่เปนประโยชนและกาวหนามาสูบุคลากร” มีความเหมะสมมากที่สุด และ “ผูบริหาร



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การใชอํานาจจากความสามารถในการแกปญหา 

ระดับความคิดเห็นตอการใชอํานาจ 

x̄  S.D 

ระดับการ

แปล

ความหมาย 

รวม 3.50 0.66 สูงมาก 

 

จากตารางที่ 7  แสดงใหเห็นวารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารในการใชอํานาจจาก

ความสามารถในการแกปญหาคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูงมาก กลุมมตัวอยางเห็นวา“ผูบริหารกําหนด

มาตรฐานหรือเปาหมายในการวัดและประเมินผลการเรียนเพ่ือใหไดผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น” สงผลตอการใชอํานาจ

มากที่สุด และ “ผูบริหารนิเทศ กํากับติดตามใหคําปรึกษา และแกไขปญหาการปฏิบัติงานของคณาจารย” 

สงผลนอยที่สุด  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนตอรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหาร

ระดับรองอธิการบดีและคณบดี มีประเด็นที่นํามาอภิปลายผลโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี 

1. การใชอํานาจจากการอางถึง 

อํานาจจากการอางถึงเปนอํานาจซึ่งเกิดขึ้นจากลักษณะของผูนํา ซึ่งทําใหผูใตบังคับ บัญชาเกิดความ

เคารพ  ตองการที่จะใหผูนําเปนแบบอยางและยินดีที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง  อํานาจน้ีอยูบนพ้ืนฐานทางบารมีของ

ผูบริหารที่ตองวางตัวเหมาะสมในทุกโอกาส ซึ่งจะสงผลใหการบริหารงานเปนไปอยางราบรื่น  ผลการวิจัย

ช้ีใหเห็นวา “ผูบริหารวางตัวเหมาะสมในทุกโอกาส  เวลา สถานที่  แตงกายเหมาะสมเปนอยางดี” มีความ

เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และผูบริหารใหเกียรติและเคารพความคิดของบุคลากรทุกคนอยูในระดับนอย

ที่สุด ดังภาพที่ปรากฏรองอธิการบดีและคณบดีตองแตงกายใหเหมาะสมกับตําแหนง สอดคลองกับทฤษฎีของ

รังสรรค ประเสริฐศรี (2544)  ที่ไดกลาววาผูบริหารจะมีอํานาจการอางอิงเมื่อบุคลากรอ่ืนอยากจะเปนหรือ

อยากจะทําเชนเดียวกับผูบริหาร  การที่ผูบริหารวางตัวและแตงกายเหมาะสมเปนการปลุกเราความเคารพ 

ความช่ืนชมและความจงรักภักดีใหเกิดขึ้นตอตัวผูบริหาร     

2. การใชอํานาจจากการผลติบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

ปจจุบันสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอนและ

แทรกความรูเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือตอบสนองการผลิตบัณฑิตอุดมคติไทย  นอกจากน้ียังไดแทรก

ความรูสารสนเทศที่จําเปนและเกี่ยวของในการใชชีวิตประจําวัน  ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา “ผูบริหารสนับสนุนให

คณาจารยจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิชาการ” มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากที่สุด และ“ผูบริหารสนับสนุนใหคณาจารยจัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัยอยางเพียงพอ” อยูในระดับ

นอยที่สุด  ดังภาพที่ปรากฏรองอธิการบดีและคณบดีตองบริหารการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร และ

กําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีผลสัมฤทธ์ิสูง  สอดคลองกับงานวิจัยของคารเวลและสพิงส (อาง

ในปาริฉัตตก) ที่ไดกลาวถึงเกณฑประเมินความมีประสิทธิผลของสถาบันการศึกษาวาจะมีคุณภาพมากหรือ

นอยขึ้นอยูกับการกําหนดจุดมุงหมายรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษา และจีรณี  ตันติรัตนวงศ (อางในปาริ

ฉัตตก) ที่กลาววาการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพน้ันจะตองพัฒนาใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพพรอมทั้งดาน

วิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม และเปนผูนําสังคมที่ดีอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

3. การใชอํานาจจากความสามารถในการปรบัเปลีย่นและพัฒนามหาวิทยาลัย 

ผูบริหารสถาบันเปนผูมีสวนสําคัญอยางย่ิงตอการเปลี่ยนแปลงขององคการ  ภาวัฒน  พันธุแพ 

(2547, หนา 57)  กลาววาการเปลี่ยนแปลงองคการจะไมสามารถเกิดขึ้นไดเลยหากผูนําไมเปนผูริเริ่ม  

โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปเปนองคการแหงการเรียนรู  ผูนําในฐานะผูมีบทบาทสําคัญในระดับองคการจึง

ตองแสดงบทบาทที่ชัดเจนในการสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการ

เรียนรู  ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา “ผูบริหารสงเสริมใหคณาจารยไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู

อยางหลากหลาย ตอเน่ืองและทันกับสถานการณปจจุบัน” มีความเหมาะสมมากที่สุด และ “ผูบริหารสามารถ

ใหแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกไดอยางลงตัว” อยูในระดับนอยที่สุด ดังภาพที่ปรากฏผูบริหารตอง

กําหนดนโยบายพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน สอดคลองกับมอทท (1972) ไดอธิบายวา

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ผูบริหารตองเปลี่ยนแปลงดานวิชาการ  การเรียนการ

สอนใหมีความกาวหนาทันกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป    

4. การใชอํานาจตามกฎหมาย  

การใชอํานาจตามกฎหมายเปนความสามารถในการจัดการและการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา โดยบุคลากรจะยอมรับและปฏิบัติตาม  ผลการวิจัย

ช้ีใหเห็นวา “ผูบริหารมีคําสั่งมอบหมายเปนลายลักษณอักษร” มีความเหมาะสมมากที่สุด และ “ผูบริหารมี

การบริหารงานดวยความเสมอภาค เทาเทียม  เปนธรรม” อยูในระดับนอยที่สุด  ดังภาพที่ปรากฏผูบริหารตอง

มอบหมายงานโดยการออกคําสั่งเปนลายลักษณอักษร    ผูไดรับคําสั่งจะตองยอมปฏิบัติตามและไมสามารถ

หลีกเลี่ยงได  สอดคลองกับงานวิจัยของริสโรส  (อางในปาริฉัตตก)  ที่พบวาอํานาจที่ครูยอมรับ คือพลังอํานาจ

ตามกฎหมายและพลังอํานาจตามความเช่ียวชาญของครูใหญ  

5. การใชอํานาจจากการเปนผูเชี่ยวชาญ 

รังสรรค  ประเสร็ฐศรี (อางในปาริฉัตตก)  ไดอธิบายวาอํานาจจากการเปนผูเช่ียวชาญเปน

อํานาจของบุคคลซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีผูยอมรับเน่ืองจากทักษะ ความรูและความเช่ียวชาญเฉพาะดานของบุคคล

น้ัน ผูบริหารจะมีอํานาจความเช่ียวชาญเมื่อบุคลากรรับรูและเห็นประจักษในความรูพิเศษหรือความชํานาญ

พิเศษบางประการในตัวผูบริหาร เปนความเช่ียวชาญและความรูที่เช่ือถือได  เช่ือมั่นได ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา 

“ผูบริหารนําเสนอในสิ่งที่เปนประโยชนและกาวหนามาสูบุคลากร” มีความเหมะสมมากที่สุด และ “ผูบริหาร



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ใหคําแนะนําเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน” อยูในระดับนอยที่สุด ดังภาพที่ปรากฏผูบริหารที่มีอํานาจน้ีจะ

ดึงดูดใหบุคลากรเขาไปปรึกษาหรือพ่ึงพาทางความคิด เมื่อตองการความกระจางในเรื่องที่ผูบริหารมีความ

เช่ียวชาญ  แตไมควรแสรงทํารูในสิ่งที่ไมรูจริง เพราะจะทําใหสูญเสียอํานาจความเช่ียวชาญอยางรวดเร็ว 

สอดคลองกับงานวิจัยของริสโรส (อางในปาริฉัตตก)  ที่พบวาอํานาจที่ครูในโรงเรียนยอมรับ คือพลังอํานาจ

ตามกฎหมายและพลังอํานาจตามความเช่ียวชาญของครูใหญ  เพราะเปนการสงเสริมภาพพจนของความ

เช่ียวชาญโดยการใหคนอ่ืนรูถึงระดับการศึกษาประสบการณและความสําเร็จของผูนํา แตไมควรแสรงทํารูในสิ่ง

ที่รูไมจริง เพราะจะทําใหสูญเสียอํานาจความเช่ียวชาญอยางรวดเร็ว 

6. การใชอํานาจจากความสามารถในการแกปญหา 

ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถของผูบริหารและคณาจารยที่รวมมือกันในการ

แกไขปญหาตางๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การปกครองนักเรียน และงานรับผิดชอบอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงค  ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา  “ผูบริหารกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการวัด

และประเมินผลการเรียนเพ่ือใหไดผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น” มีความเหมาะสมมากที่สุด และ“ผูบริหารนิเทศ กํากับ 

ติดตาม ใหคําปรึกษา และแกไขปญหาการปฏิบัติงานของคณาจารย” อยูในระดับนอย  ดังภาพที่ปรากฏ 

ผูบริหารตองกําหนดเกณฑประเมินผลการเรียนใหมีคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของมอทท (1972)  ที่พบวา

ผูบริหารกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการวัดและประเมินผลการเรียนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นเปนขอที่มี
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ชัดเจน  และมีจุดมุงหมายรวมกันระหวางผูบริหารและคณาจารย 
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ใหคําแนะนําเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน” อยูในระดับนอยที่สุด ดังภาพที่ปรากฏผูบริหารที่มีอํานาจน้ีจะ

ดึงดูดใหบุคลากรเขาไปปรึกษาหรือพ่ึงพาทางความคิด เมื่อตองการความกระจางในเรื่องที่ผูบริหารมีความ
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6. การใชอํานาจจากความสามารถในการแกปญหา 
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ผูบริหารตองกําหนดเกณฑประเมินผลการเรียนใหมีคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของมอทท (1972)  ที่พบวา

ผูบริหารกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการวัดและประเมินผลการเรียนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นเปนขอที่มี

ระดับปฏิบัติโดยเฉลี่ยสูงสุด และคารดเวล และสพิงส (อางในปาริฉัตตก)  ไดกลาวถึงเกณฑประเมินความมี

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 6 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการตัดสินใจ ดานทรัพยากร  ดานภาวะผูนํา ดาน

บรรยากาศ ดานผลลัพธ ซึ่งการประเมินจะมีคุณภาพมากหรือนอยขึ้นอยูกับการกําหนดเกณฑการประเมินที่

ชัดเจน  และมีจุดมุงหมายรวมกันระหวางผูบริหารและคณาจารย 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยที่ไดสรุปและอภิปรายผล ผูวิจัยมีแนวคิดเปนขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการวางตัวเหมาะสมในทุกโอกาส เวลา สถานที่ แตงกายเหมาะสม

เปนแบบอยางที่ดี  และตองมีความสัมพันธที่ดีกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของงาน  มี

ความมุงมั่นในการทํางานสามารถสรางแรงจูงใจใหกับคณาจารยและบุคลากรใหอุทิศตนในการปฏิบัติงาน 

2. ผูบริหารควรสนับสนุนใหคณาจารยจัดกิจกรรมการประกวดผลงานสงเสริมความคิดสรางสรรคทาง

วิชาการ  สนับสนุนใหใชแหลงความรูทั้งภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาระดับคุณภาพการเรียนใหสูงขึ้น เพ่ือ

พัฒนาบัณฑิตใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพพรอมทั้งดานวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม และเปนผูนํา

สังคมที่ดีอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือใหงานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารมีความแพรหลาย และเกิดองค

ความรูใหมมากยิ่งขึ้น ควรเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น  และเพ่ิมหัวขอการวิจัยทางดานการใช

อํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย    

 

กิตติกรรมประกาศ 

การเพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารเพื่อพัฒนารูปแบบการใชอํานาจของ

ผูบริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาครั้งนี้สําเร็จลงไดดวย

ความกรุณาจากผู บริหารและบุคลากรที ่ปฏ ิบ ัต ิงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลลานนา 

ขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (Project of 

Hands-on Research and Development) ประเภททุน R2S ในการสนับสนุนโครงการและงบประมาณ

ดําเนินงานวิจัย ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุนทรี  รินทรคํา ที่ใหคําแนะนําดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิง     

 

บรรณานุกรม 

กษิณ ชินวงศ (2550). การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3. 

งานนิพนธ หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ณรงคศักด์ิ เหมือนชาติ (2547). ความสมัพันธระหวางการใชอํานาจในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร. วิทยานิพนธ ค.ม., 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร. 

ปาริฉัตตก  พิศิฏฐศักด์ิ. (2551). การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 

พรสุดา  พรหมกูล.(2554). ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 2. วิทยานิพนธหลักสูตร   

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร. 

ภาวัฒน พันธุแพ. (2547). ผูนํากับองคการแหงการเรียนรู. วารสารมหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 24(3). 51-62. 

ศรีเพ็ชร จันทรสองศรี (2548). ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครอยุธยา เขต 1 และ 

2. วิทยานิพนธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

482

CoP 5 การบริหารจัดการ 

สมยศ นาวีการ (2540). การบริหารและพฤติกรรมองคการ. กรุงเทพ: บริษัท แมเนเจอร มีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน). สืบคนจาก (http://www.oocities.org/vinaip/articles/power.htm).  สืบคนเมื่อ 5 

กุมภาพันธ 2558.  

วินัย  เพชรชวย. (2546). อางถึงใน สมยศ นาวีการ (2540). การบริหารและพฤติกรรมองคการ. กรุงเทพ: 

บริษัท แมเนเจอร มีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน). สืบคนจาก

(http://www.oocities.org/vinaip/articles/power.htm).  สืบคนเมือ่ 5 กมุภาพันธ 2558.  

 

ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการใหบริการยานพาหนะ 

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

Comments about the factors that affect the service vehicle 

in Rajamangala University of Technology Lanna 

 

วิไลรัตน  ยะเชียงคํา1 

อํานาจ  ใจคําฟู2* 
1 บุคลากรปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

2 บุคลากรชํานาญการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

อีเมล : cpo1nart@hotmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรปุ 

ความตองการใชรถยนตราชการเพ่ืออํานวยความสะดวกในการไปปฏิบัติงานของคณาจารย บุคลากร 

และนักศึกษามีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทําใหมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางจราจรมากขึ้นดวย ดังน้ันเพ่ือเปนการปองกัน

อุบัติเหตุและการแสดงพฤติกรรมในเชิงลบของพนักงานขับรถ ผู วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงลักษณะทาง

ประชากรศาสตรของพนักงานขับรถในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 

(1) ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิต  (2) ปจจัยที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ พนักงาน

ขับรถยนตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 20 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามแบบมาตราสวน 5  ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป  สถิติที่ใช ไดแก การแจกแจง

ความถี่  คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังน้ี 1. ครอบครัวที่มีความรักความผูกพันตอกันมีผล

ตอสุขภาพจิตมากที่สุด   2. ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน  มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากที่สุด 

 

คําสําคญั  สุขภาพจิต  คุณภาพชีวิต 
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Summary  

The demand of cars for the Government facilitate, the work of operation personnel 

, students  and  professors,  can be done, there is a chance  accident occurred. Therefore, in 

order to prevent accidents and  behavior negatively of drivers. The  researchers interested in 

studying the demographic features of the driver in the rajamangala University of technology 

Lanna. The objective is to learn (1) factors that affect mental health (2) factors that affect 

quality of life. Samples used in research are the driver in rajamangala University of 

technology Lanna. The number of people  used in research is  5 level scale analysis by 

program. The statistics used are: frequency distribution, average and standard deviation. The 

results are as follows: 1. the family, with love and bond with each other to affect mental 

health most. 2. the progress and stability in  job. Affect the quality of life on average in 

highest levels.   

 

Keyword Mental Health  Life Quality    

 

บทนํา 

การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมสงผลตอความตองการ

แรงงานฝมือที่เพ่ิมมากขึ้น สถานบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพจึงตองเรงพัฒนาและผลิตบัณฑิตใหตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนนโยบายการ

พัฒนานักศึกษาใหเปนนักปฏิบัติ  “Hands On”  โดยการปฏิบัติงานของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา  

มหาวิทยาลยัไดจัดยานพาหนะเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และปจจุบันความตองการ

ใชบริการยานพาหนะมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น แตจํานวนยานพาหนะและพนักงานขับรถมีเทาเดิม ทําความเสี่ยงที่

จะเกิดอุบัติเหตุทางจราจรเพ่ิมมากขึ้น สาเหตุสวนหน่ึงเกิดจากพฤติกรรมของพนักงานขับ ตลอดจน

สภาพแวดลอมในการขับขี่  ดังน้ันเพ่ือเปนการปองกันอุบัติเหตุและการแสดงพฤติกรรมในเชิงลบของพนักงาน

ขับรถ  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตรของพนักงานขับรถ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการ

ใหบริการงานยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือทราบถึงปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิตพนักงานขับรถยนต สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

2. เพ่ือทราบถึงปจจัยที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตพนักงานขับรถยนตสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิตของพนักงานขับรถยนตสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลลานนา 

2. ทราบปจจัยที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตพนักงานขับรถยนตสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตของการศึกษาในครั้งน้ี เปนการศึกษาวิจัยจากเอกสารและการลงภาคสนามภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา แบงไดเปน 3 สวน ดังน้ี 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิต  ระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาการ

ใหบริการงานยานพาหนะ  โดยมีขอบเขตของการศึกษาดังน้ี 

1.1  ขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายได ภาระทางครอบครัว ภาระหน้ีสิน ระยะเวลาใน

การทํางาน การทําประกันชีวิต 

1.2  ปจจัยที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานขับรถ เชน   ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ   

สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ การมีโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ ความกาวหนา

และมั่นคงในงาน  การทํางานรวมกัน  สิทธิสวนบุคคล ความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิต

ทั่วไป และความเปนประโยชนตอสังคม 

1.4  ปจจัยที่มผีลตอการพัฒนาการใหบริการงานยานพาหนะ 

2. ขอบเขตดานประชากร  

กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานขับรถในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ประกอบไปดวยพนักงานขับรถที่ปฏิบัติงานในสวนกลาง (สังกัดกองกลาง) และที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ (สังกัดกอง

บริหารทรัพยากรเชียงราย  กองบริหารทรัพยากรตาก  กองบริหารทรัพยากรนาน  กองบริหารทรัพยากร

ลําปาง  และกองบริหารทรัพยากรพิษณุโลก) 

 

วิธีการดําเนินงาน  

การวิจัยในครั้งน้ีมุงศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการใหบริการยานพาหนะ  โดย

ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 

กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ พนักงานขับรถในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

จํานวน 28 คน  ซึ่งประกอบไปพนักงานที่ปฏิบัติงานสวนกลาง  สังกัดกองกลาง  จํานวน 13 คน และ

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ สังกัดกองบริหารทรัพยากรเชียงราย จํานวน 4 คน กองบริหารทรัพยากรตาก จํานวน  3 
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, students  and  professors,  can be done, there is a chance  accident occurred. Therefore, in 

order to prevent accidents and  behavior negatively of drivers. The  researchers interested in 

studying the demographic features of the driver in the rajamangala University of technology 

Lanna. The objective is to learn (1) factors that affect mental health (2) factors that affect 

quality of life. Samples used in research are the driver in rajamangala University of 

technology Lanna. The number of people  used in research is  5 level scale analysis by 

program. The statistics used are: frequency distribution, average and standard deviation. The 

results are as follows: 1. the family, with love and bond with each other to affect mental 

health most. 2. the progress and stability in  job. Affect the quality of life on average in 

highest levels.   

 

Keyword Mental Health  Life Quality    

 

บทนํา 

การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมสงผลตอความตองการ

แรงงานฝมือที่เพ่ิมมากขึ้น สถานบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพจึงตองเรงพัฒนาและผลิตบัณฑิตใหตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนนโยบายการ

พัฒนานักศึกษาใหเปนนักปฏิบัติ  “Hands On”  โดยการปฏิบัติงานของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา  

มหาวิทยาลยัไดจัดยานพาหนะเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และปจจุบันความตองการ

ใชบริการยานพาหนะมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น แตจํานวนยานพาหนะและพนักงานขับรถมีเทาเดิม ทําความเสี่ยงที่

จะเกิดอุบัติเหตุทางจราจรเพ่ิมมากขึ้น สาเหตุสวนหน่ึงเกิดจากพฤติกรรมของพนักงานขับ ตลอดจน

สภาพแวดลอมในการขับขี่  ดังน้ันเพ่ือเปนการปองกันอุบัติเหตุและการแสดงพฤติกรรมในเชิงลบของพนักงาน

ขับรถ  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตรของพนักงานขับรถ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการ

ใหบริการงานยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือทราบถึงปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิตพนักงานขับรถยนต สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

2. เพ่ือทราบถึงปจจัยที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตพนักงานขับรถยนตสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิตของพนักงานขับรถยนตสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลลานนา 

2. ทราบปจจัยที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตพนักงานขับรถยนตสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตของการศึกษาในครั้งน้ี เปนการศึกษาวิจัยจากเอกสารและการลงภาคสนามภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา แบงไดเปน 3 สวน ดังน้ี 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิต  ระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาการ

ใหบริการงานยานพาหนะ  โดยมีขอบเขตของการศึกษาดังน้ี 

1.1  ขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายได ภาระทางครอบครัว ภาระหน้ีสิน ระยะเวลาใน

การทํางาน การทําประกันชีวิต 

1.2  ปจจัยที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานขับรถ เชน   ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ   

สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ การมีโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ ความกาวหนา

และมั่นคงในงาน  การทํางานรวมกัน  สิทธิสวนบุคคล ความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิต

ทั่วไป และความเปนประโยชนตอสังคม 

1.4  ปจจัยที่มผีลตอการพัฒนาการใหบริการงานยานพาหนะ 

2. ขอบเขตดานประชากร  

กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานขับรถในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ประกอบไปดวยพนักงานขับรถที่ปฏิบัติงานในสวนกลาง (สังกัดกองกลาง) และที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ (สังกัดกอง

บริหารทรัพยากรเชียงราย  กองบริหารทรัพยากรตาก  กองบริหารทรัพยากรนาน  กองบริหารทรัพยากร

ลําปาง  และกองบริหารทรัพยากรพิษณุโลก) 

 

วิธีการดําเนินงาน  

การวิจัยในครั้งน้ีมุงศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการใหบริการยานพาหนะ  โดย

ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 

กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ พนักงานขับรถในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

จํานวน 28 คน  ซึ่งประกอบไปพนักงานที่ปฏิบัติงานสวนกลาง  สังกัดกองกลาง  จํานวน 13 คน และ

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ สังกัดกองบริหารทรัพยากรเชียงราย จํานวน 4 คน กองบริหารทรัพยากรตาก จํานวน  3 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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คน กองบริหารทรัพยากรนาน จํานวน 2 คน กองบริหารทรัพยากรลําปาง จํานวน 3 คน และกองบริหาร

ทรัพยากรพิษณุโลก จํานวน 3 คน 

1.2 กลุมตัวอยาง  

กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือพนักงานขับรถจํานวน 20 คน ประกอบดวยพนักงานที่

ปฏิบัติงานสวนกลาง 10 คน  และปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 10 คน 

1.3 การสุมตัวอยาง 

การวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางที่ไมคํานึงถึงความนาจะเปนโดยการเลือกตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง  และกําหนดกลุมเฉพาะพนักงานขับรถที่เปนลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวซึ่งปฏิบัติงาน

สวนกลาง จํานวน 10 คน  และปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จํานวน 10 คน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 1. สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงดวยตนเองใหกลุมตัวอยางที่อยูใกลสําหรับกลุมตัวอยางที่

อยูไกลสงทางไปรษณียพรอมกับแนบซองเปลาติดแสตมป จาหนาซองถึงผูวิจัย 

2.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเองในกลุมตัวอยางที่อยู

ใกล สําหรับกลุมตัวอยางที่อยูไกลคอยรับทางไปรษณีย 

 3.  ผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ

กลับคืนมาจํานวน 20 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 

การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทั้งหมดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวแปลผลและนําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. คาสถิติการแจกแจงความถี่ รอยละ ใชในการอธิบายปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับ

การศึกษา  รายได  ภาระทางครอบครัว  ภาระหน้ีสิน  ระยะเวลาในการทํางาน   

2. คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชในการอธิบายกับปจจัยที่มีผลตอจิตสํานึกใน

การใหบริการของพนักงานขับรถ  

 กําหนดเกณฑการแปลความหายใชวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)  

ตามแนวคิดของ Likert’s Scales  ซึ่งผูวิจัยใชลักษณะคําถามแบบมาตราสวน 5  ระดับ  คือ มากที่สุดจนถึง

ระดับนอยที่สุด  โดยกําหนดเปนตัวเลขและความหมาย คือ  

   5 หมายถึง  มากที่สุด 

   4 หมายถึง  มาก 

   3 หมายถึง  ปานกลาง 

   2  หมายถึง  นอย 

   1 หมายถึง  นอยที่สุด 

 กําหนดชวงระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความเขาใจและทศันคติที่มีตอกับปจจัยที่มีผลตอ

จิตสํานึกในการใหบริการของพนักงานขับรถ เมื่อนํามาวิเคราะหในรูปแบบของคาเฉลี่ยจะไดคาเฉลี่ยดังน้ี 

คาเฉลี่ย  4.21 - 5.00   มีผลตอจิตสํานึกในการใหบริการมากที่สุด 

     คาเฉลี่ย  3.41 - 4.20   มผีลตอจิตสํานึกในการใหบรกิารมาก 

คาเฉลี่ย  2.61 - 3.40   มีผลตอจิตสํานึกในการใหบริการปานกลาง 

คาเฉลี่ย  1.81 - 2.60   มีผลตอจิตสํานึกในการใหบริการนอย 

คาเฉลี่ย  1.00 - 1.80   มีผลตอจิตสํานึกในการใหบริการนอยที่สุด 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

  งานวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการใหบริการงานยานพาหนะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานขับรถ  โดยผูตอบแบบถามสวน

ใหญมีอายุเฉลี่ย 31 - 35 ป  มีระดับการศึกษา มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท  มีภาระหน้ีสินมากกวา 

100,001 บาท  มีระยะเวลาในการทํางาน 6 - 10 ป  นําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปมีผลการศึกษา ดังตารางที่ 1  -3 และมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 -12 ดังน้ี 

 

ตาราง 1  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความรูสึกที่มีตอสุขภาพจิต 

ปจจัยทางดานสุขภาพจิต 
ระดับความรูสกึ 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต 3.60 0.94 มาก 

2. ทานรูสึกสบายใจ 3.35 0.98 ปานกลาง 

3. ทานรูสึกเบื่อหนายทอแทกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 2.20 1.36 นอย 

4. ทานรูสึกผิดหวังในชีวิต 2.00 1.29 นอย 

5. ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีแตความสุข 3.35 0.87 ปานกลาง 

6. ทานทําใจยอมรับไดสําหรับปญหาท่ียากจะแกไข 2.80 1.15 ปานกลาง 

7. ทานม่ันใจวาควบคุมอารมณไดเม่ือมีเหตุการณรายแรง 2.95 0.88 ปานกลาง 
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คน กองบริหารทรัพยากรนาน จํานวน 2 คน กองบริหารทรัพยากรลําปาง จํานวน 3 คน และกองบริหาร

ทรัพยากรพิษณุโลก จํานวน 3 คน 

1.2 กลุมตัวอยาง  

กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือพนักงานขับรถจํานวน 20 คน ประกอบดวยพนักงานที่

ปฏิบัติงานสวนกลาง 10 คน  และปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 10 คน 

1.3 การสุมตัวอยาง 

การวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางที่ไมคํานึงถึงความนาจะเปนโดยการเลือกตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง  และกําหนดกลุมเฉพาะพนักงานขับรถที่เปนลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวซึ่งปฏิบัติงาน

สวนกลาง จํานวน 10 คน  และปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จํานวน 10 คน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 1. สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงดวยตนเองใหกลุมตัวอยางที่อยูใกลสําหรับกลุมตัวอยางที่

อยูไกลสงทางไปรษณียพรอมกับแนบซองเปลาติดแสตมป จาหนาซองถึงผูวิจัย 

2.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเองในกลุมตัวอยางที่อยู

ใกล สําหรับกลุมตัวอยางที่อยูไกลคอยรับทางไปรษณีย 

 3.  ผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ

กลับคืนมาจํานวน 20 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 

การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทั้งหมดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวแปลผลและนําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. คาสถิติการแจกแจงความถี่ รอยละ ใชในการอธิบายปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับ

การศึกษา  รายได  ภาระทางครอบครัว  ภาระหน้ีสิน  ระยะเวลาในการทํางาน   

2. คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชในการอธิบายกับปจจัยที่มีผลตอจิตสํานึกใน

การใหบริการของพนักงานขับรถ  

 กําหนดเกณฑการแปลความหายใชวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)  

ตามแนวคิดของ Likert’s Scales  ซึ่งผูวิจัยใชลักษณะคําถามแบบมาตราสวน 5  ระดับ  คือ มากที่สุดจนถึง

ระดับนอยที่สุด  โดยกําหนดเปนตัวเลขและความหมาย คือ  

   5 หมายถึง  มากที่สุด 

   4 หมายถึง  มาก 

   3 หมายถึง  ปานกลาง 

   2  หมายถึง  นอย 

   1 หมายถึง  นอยที่สุด 

 กําหนดชวงระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความเขาใจและทศันคติที่มีตอกับปจจัยที่มีผลตอ

จิตสํานึกในการใหบริการของพนักงานขับรถ เมื่อนํามาวิเคราะหในรูปแบบของคาเฉลี่ยจะไดคาเฉลี่ยดังน้ี 

คาเฉลี่ย  4.21 - 5.00   มีผลตอจิตสํานึกในการใหบริการมากที่สุด 

     คาเฉลี่ย  3.41 - 4.20   มผีลตอจิตสํานึกในการใหบรกิารมาก 

คาเฉลี่ย  2.61 - 3.40   มีผลตอจิตสํานึกในการใหบริการปานกลาง 

คาเฉลี่ย  1.81 - 2.60   มีผลตอจิตสํานึกในการใหบริการนอย 

คาเฉลี่ย  1.00 - 1.80   มีผลตอจิตสํานึกในการใหบริการนอยที่สุด 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

  งานวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการใหบริการงานยานพาหนะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานขับรถ  โดยผูตอบแบบถามสวน

ใหญมีอายุเฉลี่ย 31 - 35 ป  มีระดับการศึกษา มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท  มีภาระหน้ีสินมากกวา 

100,001 บาท  มีระยะเวลาในการทํางาน 6 - 10 ป  นําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปมีผลการศึกษา ดังตารางที่ 1  -3 และมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 -12 ดังน้ี 

 

ตาราง 1  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความรูสึกที่มีตอสุขภาพจิต 

ปจจัยทางดานสุขภาพจิต 
ระดับความรูสกึ 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต 3.60 0.94 มาก 

2. ทานรูสึกสบายใจ 3.35 0.98 ปานกลาง 

3. ทานรูสึกเบื่อหนายทอแทกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 2.20 1.36 นอย 

4. ทานรูสึกผิดหวังในชีวิต 2.00 1.29 นอย 

5. ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีแตความสุข 3.35 0.87 ปานกลาง 

6. ทานทําใจยอมรับไดสําหรับปญหาท่ียากจะแกไข 2.80 1.15 ปานกลาง 

7. ทานม่ันใจวาควบคุมอารมณไดเม่ือมีเหตุการณรายแรง 2.95 0.88 ปานกลาง 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ปจจัยทางดานสุขภาพจิต 
ระดับความรูสกึ 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

8. ทานม่ันใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณรายแรงท่ีเกิดขึ้นในชีวิต 2.95 1.09 ปานกลาง 

9. ทานรูสึกเห็นใจเม่ือผูอ่ืนมีทุกข 3.30 0.92 ปานกลาง 

10. ทานรูสึกเปนสุขในการชวยเหลือผูอ่ืนท่ีมีปญหา 3.55 0.75 มาก 

11. ทานใหความชวยเหลือแกผูอ่ืนเม่ือมีโอกาส 3.65 0.74 มาก 

12. ทานรูสึกภูมิใจในตนเอง 3.90 0.64 มาก 

13. ทานรูสึกม่ันคง ปลอดภัยเม่ืออยูในครอบครัว 3.90 0.55 มาก 

14. หากทานปวยหนัก เชื่อวาครอบครัวจะดูแลทานอยางดี 3.90 0.55 มาก 

15. สมาชิกในครอบครัวทานมีความรักและผูกพันตอกัน 3.90 0.64 มาก 

รวม 3.28 0.61 ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 1 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบระดับความรูสึกที่มีผลตอสุขภาพจิตของพนักงานขับรถ 

พบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และความรูสึกที่มีผลมากที่สุด ไดแก “สมาชิกในครอบครัวมีความรักและ

ผูกพันตอกัน” และอันดับสุดทายไดแก “รูสึกผิดหวังในชีวิต” 

 

ตาราง   2  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต

ในการทํางาน  

ปจจัยทางดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. รวมดานผลตอบแทน 2.62 0.76 ปานกลาง 

2. รวมดานสภาพการทํางาน 2.94 0.86 ปานกลาง 

3. รวมดานการมีโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ 3.80 0.45 มาก 

4. รวมดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน 3.99 0.52 มาก 

5. รวมดานการทํางานรวมกัน 3.75 0.60 มาก 

6. รวมดานสิทธิสวนบุคคล 3.46 0.56 มาก 

7. รวมดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกบัการดําเนินชีวิตท่ัวไป 3.73 0.66 มาก 

8. รวมดานความเปนประโยชนตอสังคม 3.27 0.98 ปานกลาง 

  รวม 3.44 0.67 มาก 

 จากตารางที่ 2 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานแตละดาน พบวา

ดานที่มีผลระดับมากที่สุด ไดแก “ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน”  และอันดับสุดทายไดแก “ดาน

ผลตอบแทน” 

 

ตาราง   3  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการ

ใหบริการยานพาหนะ 

ปจจัยทางดานการพฒันาการใหบริการ 
ระดับความคดิเห็น 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1.  ความพึงพอใจตอการจัดตารางการทํางาน 3.35 0.81 ปานกลาง 

2. การแจงงานผานระบบมีความสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 3.35 0.98 ปานกลาง 

3. ทานสามารถเขาถึงระบบการจองรถไดอยางสะดวก 3.00 1.07 ปานกลาง 

4. มหาวิทยาลัยจัดเครื่องมือในการเขาถึงระบบอยางเพียงพอ 2.90 1.16 ปานกลาง 

5. การจัดลําดับการใหบริการ 3.45 0.51 มาก 

6. ความพึงพอใจในภาพรวมตอระบบงานยานพาหนะ 3.60 0.59 มาก 

รวม 3.27 085 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 3 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการพัฒนายานพาหนะ พบวาดานที่มีผลมาก

ที่สุด ไดแก “ความพึงพอใจในภาพรวมตอระบบงานยานพาหนะ” และอันดับสุดทาย ไดแก “มหาวิทยาลัยจัด

เครื่องมือในการเขาถึงระบบอยางเพียงพอ” 

 

  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
489

การบริหารจัดการ   CoP 5

ปจจัยทางดานสุขภาพจิต 
ระดับความรูสกึ 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

8. ทานม่ันใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณรายแรงท่ีเกิดขึ้นในชีวิต 2.95 1.09 ปานกลาง 

9. ทานรูสึกเห็นใจเม่ือผูอ่ืนมีทุกข 3.30 0.92 ปานกลาง 

10. ทานรูสึกเปนสุขในการชวยเหลือผูอ่ืนท่ีมีปญหา 3.55 0.75 มาก 

11. ทานใหความชวยเหลือแกผูอ่ืนเม่ือมีโอกาส 3.65 0.74 มาก 

12. ทานรูสึกภูมิใจในตนเอง 3.90 0.64 มาก 

13. ทานรูสึกม่ันคง ปลอดภัยเม่ืออยูในครอบครัว 3.90 0.55 มาก 

14. หากทานปวยหนัก เชื่อวาครอบครัวจะดูแลทานอยางดี 3.90 0.55 มาก 

15. สมาชิกในครอบครัวทานมีความรักและผูกพันตอกัน 3.90 0.64 มาก 

รวม 3.28 0.61 ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 1 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบระดับความรูสึกที่มีผลตอสุขภาพจิตของพนักงานขับรถ 

พบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และความรูสึกที่มีผลมากที่สุด ไดแก “สมาชิกในครอบครัวมีความรักและ

ผูกพันตอกัน” และอันดับสุดทายไดแก “รูสึกผิดหวังในชีวิต” 

 

ตาราง   2  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต

ในการทํางาน  

ปจจัยทางดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. รวมดานผลตอบแทน 2.62 0.76 ปานกลาง 

2. รวมดานสภาพการทํางาน 2.94 0.86 ปานกลาง 

3. รวมดานการมีโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ 3.80 0.45 มาก 

4. รวมดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน 3.99 0.52 มาก 

5. รวมดานการทํางานรวมกัน 3.75 0.60 มาก 

6. รวมดานสิทธิสวนบุคคล 3.46 0.56 มาก 

7. รวมดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกบัการดําเนินชีวิตท่ัวไป 3.73 0.66 มาก 

8. รวมดานความเปนประโยชนตอสังคม 3.27 0.98 ปานกลาง 

  รวม 3.44 0.67 มาก 

 จากตารางที่ 2 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานแตละดาน พบวา

ดานที่มีผลระดับมากที่สุด ไดแก “ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน”  และอันดับสุดทายไดแก “ดาน

ผลตอบแทน” 

 

ตาราง   3  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการ

ใหบริการยานพาหนะ 

ปจจัยทางดานการพฒันาการใหบริการ 
ระดับความคดิเห็น 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1.  ความพึงพอใจตอการจัดตารางการทํางาน 3.35 0.81 ปานกลาง 

2. การแจงงานผานระบบมีความสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 3.35 0.98 ปานกลาง 

3. ทานสามารถเขาถึงระบบการจองรถไดอยางสะดวก 3.00 1.07 ปานกลาง 

4. มหาวิทยาลัยจัดเครื่องมือในการเขาถึงระบบอยางเพียงพอ 2.90 1.16 ปานกลาง 

5. การจัดลําดับการใหบริการ 3.45 0.51 มาก 

6. ความพึงพอใจในภาพรวมตอระบบงานยานพาหนะ 3.60 0.59 มาก 

รวม 3.27 085 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 3 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการพัฒนายานพาหนะ พบวาดานที่มีผลมาก

ที่สุด ไดแก “ความพึงพอใจในภาพรวมตอระบบงานยานพาหนะ” และอันดับสุดทาย ไดแก “มหาวิทยาลัยจัด

เครื่องมือในการเขาถึงระบบอยางเพียงพอ” 

 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน 

ปจจัยทางดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. ทานไดรับใบอนุญาตขับรถถูกตองตามประเภทของรถท่ีทานขับ 4.90 0.30 มากท่ีสุด 

2. ทานไดรับความไววางใจใหขับรถเปนประจําและตอเนื่อง 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

3. ทานไดรับคาจางตรงตามกําหนดเปนประจําทุกเดือน 4.40 0.88 มากท่ีสุด 

4. ทานไดรับโอกาสในการทํางานดีกวาพนักงานขับรถรายอ่ืน 3.35 0.87 ปานกลาง 

5. ลักษณะงานของทานมีความม่ันคงไมมีปญหาการเลิกจาง 2.70 1.68 ปานกลาง  

รวม 3.99 0.52 มาก 

 

จากตารางที่ 4  แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน 

คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต กลุมประชากร

เห็นวา “ไดรับใบอนุญาตขับรถถูกตองตามประเภทของรถที่ขับ”  มากที่สุด และ “ลักษณะงานมีความมั่นคงไม

มีปญหาการเลิกจาง” นอยที่สุด    

 

ตาราง  5  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานดานการมีโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ 

ปจจัยทางดานการมีโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. ทานไดรับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับรถ 3.35 1.26 
ปาน

กลาง 

2. ทานสามารถทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจในบริการ ขับรถของทาน 4.10 0.64 มาก 

3. ทานเคยเปนผูแนะนําถายทอดประสบการณขับรถใหผูอ่ืนฟง 3.95 0.75 มาก 

4. ทานมีโอกาสใชความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานและแสดง ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 
3.65 0.81 มาก 

5. ทานนําประสบการณในการขับรถมาใชในการปรับปรุงคุณภาพงาน 3.95 0.60 มาก 

รวม 3.80 0.45 มาก 

 

จากตารางที่ 5  แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการมีโอกาสพัฒนาและการใช

ความสามารถ คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต 

กลุมประชากรเห็นวา  “สามารถทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจในบริการขับรถ” มากที่สุด และ “ไดรับ

การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับรถ”  นอยที่สุด   

 

ตาราง   6  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน    ดานการทํางานรวมกัน 

ปจจัยทางดานการทาํงานรวมกัน 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. เพ่ือนรวมงานของทานใหความชวยเหลือในการทํางานอยางด ี 3.55 0.99 มาก 

2. บรรยากาศระหวางเพ่ือนรวมงานมีความเปนกันเองอบอุน 

และเอ้ืออาทรกัน 
3.65 0.87 มาก 

3. เม่ือมีปญหาในการทํางานทานไดรับคําแนะนําอยางถูกตอง 

จากเพ่ือนรวมงานหรือนายจาง 
3.75 0.71 มาก 

4. ทานมีโอกาสไดสรางสัมพันธภาพอันดีกับพนักงานฝายอ่ืน ๆ  3.90 0.64 มาก 

5. ทานมีความรูสึกวาพนักงานขับรถคนอ่ืนเปนเสมือนญาติ                            

พ่ีนองของทาน 
3.90 0.78 มาก 

รวม 3.75 0.60 มาก 

 

จากตารางที่ 6  แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานรวมกัน  คาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต กลุมประชากรเห็นวา  “มีความรูสึกวา

พนักงาน   ขับรถคนอ่ืนเปนเสมือนญาติพ่ีนอง” มากที่สุด  และ “เพ่ือนรวมงานใหความชวยเหลือในการ

ทํางานอยางดี” นอยที่สุด   

 

  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน 

ปจจัยทางดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. ทานไดรับใบอนุญาตขับรถถูกตองตามประเภทของรถท่ีทานขับ 4.90 0.30 มากท่ีสุด 

2. ทานไดรับความไววางใจใหขับรถเปนประจําและตอเนื่อง 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

3. ทานไดรับคาจางตรงตามกําหนดเปนประจําทุกเดือน 4.40 0.88 มากท่ีสุด 

4. ทานไดรับโอกาสในการทํางานดีกวาพนักงานขับรถรายอ่ืน 3.35 0.87 ปานกลาง 

5. ลักษณะงานของทานมีความม่ันคงไมมีปญหาการเลิกจาง 2.70 1.68 ปานกลาง  

รวม 3.99 0.52 มาก 

 

จากตารางที่ 4  แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน 

คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต กลุมประชากร

เห็นวา “ไดรับใบอนุญาตขับรถถูกตองตามประเภทของรถที่ขับ”  มากที่สุด และ “ลักษณะงานมีความมั่นคงไม

มีปญหาการเลิกจาง” นอยที่สุด    

 

ตาราง  5  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานดานการมีโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ 

ปจจัยทางดานการมีโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. ทานไดรับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับรถ 3.35 1.26 
ปาน

กลาง 

2. ทานสามารถทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจในบริการ ขับรถของทาน 4.10 0.64 มาก 

3. ทานเคยเปนผูแนะนําถายทอดประสบการณขับรถใหผูอ่ืนฟง 3.95 0.75 มาก 

4. ทานมีโอกาสใชความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานและแสดง ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 
3.65 0.81 มาก 

5. ทานนําประสบการณในการขับรถมาใชในการปรับปรุงคุณภาพงาน 3.95 0.60 มาก 

รวม 3.80 0.45 มาก 

 

จากตารางที่ 5  แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการมีโอกาสพัฒนาและการใช

ความสามารถ คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต 

กลุมประชากรเห็นวา  “สามารถทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจในบริการขับรถ” มากที่สุด และ “ไดรับ

การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับรถ”  นอยที่สุด   

 

ตาราง   6  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน    ดานการทํางานรวมกัน 

ปจจัยทางดานการทาํงานรวมกัน 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. เพ่ือนรวมงานของทานใหความชวยเหลือในการทํางานอยางด ี 3.55 0.99 มาก 

2. บรรยากาศระหวางเพ่ือนรวมงานมีความเปนกันเองอบอุน 

และเอ้ืออาทรกัน 
3.65 0.87 มาก 

3. เม่ือมีปญหาในการทํางานทานไดรับคําแนะนําอยางถูกตอง 

จากเพ่ือนรวมงานหรือนายจาง 
3.75 0.71 มาก 

4. ทานมีโอกาสไดสรางสัมพันธภาพอันดีกับพนักงานฝายอ่ืน ๆ  3.90 0.64 มาก 

5. ทานมีความรูสึกวาพนักงานขับรถคนอ่ืนเปนเสมือนญาติ                            

พ่ีนองของทาน 
3.90 0.78 มาก 

รวม 3.75 0.60 มาก 

 

จากตารางที่ 6  แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานรวมกัน  คาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต กลุมประชากรเห็นวา  “มีความรูสึกวา

พนักงาน   ขับรถคนอ่ืนเปนเสมือนญาติพ่ีนอง” มากที่สุด  และ “เพ่ือนรวมงานใหความชวยเหลือในการ

ทํางานอยางดี” นอยที่สุด   

 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ตาราง   7  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน   ดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป 

ปจจัยทางดานความสัมพนัธระหวางชีวิตการทํางาน 

กับการดําเนนิชีวิตทั่วไป 

ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. การทํางานไมเปนอุปสรรคตอชีวิตครอบครัว 3.70 1.17 มาก 

2. ทานมีสุขภาพจิตและสุขภาพรางกายแข็งแรงด ี 4.40 0.75 มากท่ีสุด 

3. การขับรถไมทําใหเกิดปญหาครอบครัว 3.90 1.07 มาก 

4. ทานมีเวลาพอสําหรับรวมกิจกรรมในครอบครัว 3.25 1.16 ปานกลาง 

5. ทานมีโอกาสพบประสังสรรคกับเพ่ือน ๆ หรือออกงานสังคมตามตองการ 3.40 1.04 ปานกลาง 

รวม 3.73 0.66 มาก 

 

 จากตารางที ่7 แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานรวมกัน  คาเฉลี่ยโดยรวมอยู

ในระดับมาก และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต กลุมประชากรเห็นวา “มีสขุภาพจิต

และสุขภาพรางกายแข็งแรงดี”   มากที่สุด  และ “มีเวลาพอสําหรับรวมกิจกรรมในครอบครัว”  นอยที่สุด    

 

ตาราง   8  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน   ดานสิทธิสวนบุคคล 

ปจจัยทางดานสิทธสิวนบคุคล 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. เพ่ือนรวมงานใหเกียรติและเคารพสิทธิสวนบุคคลไมกาวกายเรื่องสวนตัว

ของทาน 
3.45 0.88 มาก 

2. ทานไดรับสิทธิปฏิบัติงานตามขอบเขตท่ีรับผิดชอบ 4.10 0.64 มาก 

3. ทานมีสิทธิปฏิเสธงานท่ีเกินความสามารถของทาน 2.65 1.13 ปานกลาง 

4. ทานไดรับการแจงขาวสารจากทางมหาวิทยาลัยเปนประจํา 3.65 1.04 มาก 

รวม 3.46 0.56 มาก 

 

จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานรวมกัน  คาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต กลุมประชากรเห็นวา “ไดรับสิทธิ

ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่รับผิดชอบ”  มากที่สุด  และ “มีสิทธิปฏิเสธงานที่เกินความสามารถของทาน” นอย

ที่สุด     

ตาราง   9 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานดานความเปนประโยชนตอสังคม 

ปจจัยทางดานความเปนประโยชนตอสังคม 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. ทานมีสวนรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสังคม 3.45 1.27 มาก 

2. ทานมีความเสียสละและยินดีท่ีจะมีสวนรวมในการ                            

ทําประโยชนใหสังคม 
3.65 1.08 มาก 

3. ทานมีสวนรวมบริจาคปจจัยสิ่งของชวยเหลือสังคม 3.15 1.08 ปานกลาง 

4. ทานไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากสังคม 2.85 1.30 ปานกลาง 

รวม 3.27 0.98 ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 9  แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานรวมกัน  คาเฉลี่ยโดยรวม

อยูในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต กลุมประชากรเห็นวา “มี

ความเสียสละและยินดีที่จะมีสวนรวมในการทําประโยชนใหสังคม”  และ “ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจาก

สังคม”นอยที่สุด   

 

ตาราง 10  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

ปจจัยทางดานสภาพการทาํงานที่ปลอดภัยและสงเสรมิสุขภาพ 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. รถท่ีทานขับมีสภาพพรอมใชงานและไดรับการตรวจสภาพเปนประจํา 3.45 1.05 มาก 

2. เม่ืออุปกรณหรืออะไหลรถชํารุดจะไดรับการซอมแซมหรือ                เปลี่ยน

ใหมทันที 
3.00 1.29 ปานกลาง 

3. มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถเปนประจําทุกป 2.65 1.63 ปานกลาง 

4. การเขา ออกมหาวิทยาลัยมีเวร-ยามตรวจสอบความปลอดภัย              ทุก

ครั้ง 
3.15 1.08 ปานกลาง 

ปจจัยทางดานสภาพการทาํงานที่ปลอดภัยและสงเสรมิสุขภาพ 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

5. ทานทําประกันชีวิตกับบริษัทท่ีม่ันคง 2.45 1.50 นอย 

รวม 2.94 0.86 ปานกลาง 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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ตาราง   7  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน   ดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป 

ปจจัยทางดานความสัมพนัธระหวางชีวิตการทํางาน 

กับการดําเนนิชีวิตทั่วไป 

ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. การทํางานไมเปนอุปสรรคตอชีวิตครอบครัว 3.70 1.17 มาก 

2. ทานมีสุขภาพจิตและสุขภาพรางกายแข็งแรงด ี 4.40 0.75 มากท่ีสุด 

3. การขับรถไมทําใหเกิดปญหาครอบครัว 3.90 1.07 มาก 

4. ทานมีเวลาพอสําหรับรวมกิจกรรมในครอบครัว 3.25 1.16 ปานกลาง 

5. ทานมีโอกาสพบประสังสรรคกับเพ่ือน ๆ หรือออกงานสังคมตามตองการ 3.40 1.04 ปานกลาง 

รวม 3.73 0.66 มาก 

 

 จากตารางที ่7 แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานรวมกัน  คาเฉลี่ยโดยรวมอยู

ในระดับมาก และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต กลุมประชากรเห็นวา “มีสขุภาพจิต

และสุขภาพรางกายแข็งแรงดี”   มากที่สุด  และ “มีเวลาพอสําหรับรวมกิจกรรมในครอบครัว”  นอยที่สุด    

 

ตาราง   8  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน   ดานสิทธิสวนบุคคล 

ปจจัยทางดานสิทธสิวนบคุคล 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. เพ่ือนรวมงานใหเกียรติและเคารพสิทธิสวนบุคคลไมกาวกายเรื่องสวนตัว

ของทาน 
3.45 0.88 มาก 

2. ทานไดรับสิทธิปฏิบัติงานตามขอบเขตท่ีรับผิดชอบ 4.10 0.64 มาก 

3. ทานมีสิทธิปฏิเสธงานท่ีเกินความสามารถของทาน 2.65 1.13 ปานกลาง 

4. ทานไดรับการแจงขาวสารจากทางมหาวิทยาลัยเปนประจํา 3.65 1.04 มาก 

รวม 3.46 0.56 มาก 

 

จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานรวมกัน  คาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต กลุมประชากรเห็นวา “ไดรับสิทธิ

ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่รับผิดชอบ”  มากที่สุด  และ “มีสิทธิปฏิเสธงานที่เกินความสามารถของทาน” นอย

ที่สุด     

ตาราง   9 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานดานความเปนประโยชนตอสังคม 

ปจจัยทางดานความเปนประโยชนตอสังคม 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. ทานมีสวนรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสังคม 3.45 1.27 มาก 

2. ทานมีความเสียสละและยินดีท่ีจะมีสวนรวมในการ                            

ทําประโยชนใหสังคม 
3.65 1.08 มาก 

3. ทานมีสวนรวมบริจาคปจจัยสิ่งของชวยเหลือสังคม 3.15 1.08 ปานกลาง 

4. ทานไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากสังคม 2.85 1.30 ปานกลาง 

รวม 3.27 0.98 ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 9  แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานรวมกัน  คาเฉลี่ยโดยรวม

อยูในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต กลุมประชากรเห็นวา “มี

ความเสียสละและยินดีที่จะมีสวนรวมในการทําประโยชนใหสังคม”  และ “ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจาก

สังคม”นอยที่สุด   

 

ตาราง 10  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

ปจจัยทางดานสภาพการทาํงานที่ปลอดภัยและสงเสรมิสุขภาพ 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. รถท่ีทานขับมีสภาพพรอมใชงานและไดรับการตรวจสภาพเปนประจํา 3.45 1.05 มาก 

2. เม่ืออุปกรณหรืออะไหลรถชํารุดจะไดรับการซอมแซมหรือ                เปลี่ยน

ใหมทันที 
3.00 1.29 ปานกลาง 

3. มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถเปนประจําทุกป 2.65 1.63 ปานกลาง 

4. การเขา ออกมหาวิทยาลัยมีเวร-ยามตรวจสอบความปลอดภัย              ทุก

ครั้ง 
3.15 1.08 ปานกลาง 

ปจจัยทางดานสภาพการทาํงานที่ปลอดภัยและสงเสรมิสุขภาพ 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

5. ทานทําประกันชีวิตกับบริษัทท่ีม่ันคง 2.45 1.50 นอย 

รวม 2.94 0.86 ปานกลาง 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานรวมกัน  คาเฉลี่ยโดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต กลุมประชากรเห็นวา “รถที่ขับ

มีสภาพพรอมใชงานและไดรับการตรวจสภาพเปนประจํา”  และ “ทําประกันชีวิตกับบริษัทที่มั่นคง” นอยที่สุด   

 

ตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานผลตอบแทนที่

ยุติธรรมและเพียงพอ 

ปจจัยทางดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. คาจางและสวสัดิการท่ีทานไดรับเหมาะสมกับปริมาณงานของทาน 2.70 1.12 ปานกลาง 

2. คาจางและสวสัดิการท่ีทานไดรับเพียงพอกับรายจายของครอบครัว 2.65 0.93 ปานกลาง 

3. ทานไดรับคาจางและสวัสดิการอยางยุติธรรมเม่ือเทียบกับ             

บริษัทอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคลายกนั 
2.70 0.86 ปานกลาง 

4. คาจางและสวสัดิการท่ีไดรับคุมคาตอการเสี่ยงภัยในการทํางาน เชน 

ความเครียด หรือภัยตาง ๆ 
2.65 1.13 ปานกลาง 

5. ทานมีเงินเหลือเก็บไวใชยามฉุกเฉิน 2.40 1.18 นอย 

รวม 2.62 0.76 ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

คาเฉลี่ยโดยรวมอยูระดับปานกลาง  และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต กลุม

ประชากรเห็นวา “คาจางและสวัสดิการที่ทานไดรับเหมาะสมกับปริมาณงาน” มากที่สุด  และ  “มีเงินเหลือ

เก็บไวใชยามฉุกเฉิน”  นอยที่สุด     

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยมีประเด็นที่ผูวิจัยนํามาอภิปลายผล  โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยรายดาน ดังน้ี 

1. ปจจัยที่มีผลตอการใหบรกิารยานพาหนะ ในระดับมาก โดยแบงออกเปนรายดานดังนี ้

1.1 ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน 

พนักงานขับรถยนตมีความคิดเห็นดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก  แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานใหความสําคัญแกพนักงานขับรถในเรื่องความมั่นคงใหการปฏิบัติงาน 

การมอบความไววางใจใหทํางาน  ไมเลิกจางระหวางป จะทําใหพนักงานขับรถสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  สอดคลองกับงานวิจัยของณรงค        สุขประเสริฐ  (2535) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานชางที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งพบวาปจจัยทางดานความมั่นคงในการทํางาน

มีผลตอระดับความพึงพอใจการทํางานมากที่สุด 

1.2 ดานการมีโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ 

พนักงานขับรถมีความคิดเห็นดานโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถ โดยรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานสงเสริมสนับสนุนใหพนักงานขับรถไดรับการฝกอบรม  

การเรียนรูจากประสบการณจริงของเพ่ือนรวมอาชีพ  การนําความคิดใหมๆ  มาปรับปรุงใชในการทํางาน จะ

สามารถทําใหมีการพัฒนาคุณภาพการขับรถจนผูรับบริการเกิดความประทับใจและมีความปลอดภัยในการใช

บริการยานพาหนะ   

1.3 ดานการทํางานรวมกัน 

พนักงานขับรถยนตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางดานการทํางานรวมกัน  โดยรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานมีกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธบุคลากรดานการทํางานรวมกัน  

สรางความผูกพันเสมือนญาติพ่ีนอง มีการชวยเหลือกันระหวางเพ่ือนรวมงาน จะสงผลตอคุณภาพการทํางาน  

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ  Maslow    ในระดับที่ 3  กลาวถึงความตองการความรักและความเปนเจาของ  

และงานวิจัยของ กัลยา ดิษเจริญ (2538) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับกลางใน

อุตสาหกรรมขนาดกลางเขตกรุงเทพ  ซึ่งพบวาความความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีผลตอมิติความพึงพอใจใน

การทํางานอยูในระดับสูง 

1.4  ดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป 

พนักงานขับรถยนตมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางดานความสัมพันธระหวางชีวิตการ

ทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานให

ความสําคัญตอการจัดสรรเวลาการทํางานที่ทําใหพนักงานมีเวลาพอสําหรับครอบครัว ไมเกิดปญหาภายใน

ครอบครัว มีเวลาสําหรับการพบปะสังสรรคกับเพ่ือน ๆ  จะสงผลตอคุณภาพการปฏิบัติหนาที่ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ อมรรัตน ออนนุช (2546) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตกับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึง ผลการวิจัยพบวาปจจัยทางดานสังคม

สัมพันธ  มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน 

1.5 ดานสิทธิสวนบุคคล 

พนักงานขับรถยนตมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางดานสิทธิสวนบุคคล  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นในการทํางาน  เปดโอกาสใหอิสระในการ

แสดงความคิดเห็นของพนักงานขับรถ  ทั้งการปฏิเสธงานที่เกินความสามารถ  จะสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ได

อยางปลอดภัย  สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรา หิรัญรัตพงศ (2543) ที่ไดวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน

กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทไดก้ิน (ประเทศไทย) จํากัด พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานดาน



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการทํางานรวมกัน  คาเฉลี่ยโดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต กลุมประชากรเห็นวา “รถที่ขับ

มีสภาพพรอมใชงานและไดรับการตรวจสภาพเปนประจํา”  และ “ทําประกันชีวิตกับบริษัทที่มั่นคง” นอยที่สุด   

 

ตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานผลตอบแทนที่

ยุติธรรมและเพียงพอ 

ปจจัยทางดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
ระดับคณุภาพชีวิต 

𝒙𝒙𝒙𝒙 Std. แปลคา 

1. คาจางและสวสัดิการท่ีทานไดรับเหมาะสมกับปริมาณงานของทาน 2.70 1.12 ปานกลาง 

2. คาจางและสวสัดิการท่ีทานไดรับเพียงพอกับรายจายของครอบครัว 2.65 0.93 ปานกลาง 

3. ทานไดรับคาจางและสวัสดิการอยางยุติธรรมเม่ือเทียบกับ             

บริษัทอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคลายกนั 
2.70 0.86 ปานกลาง 

4. คาจางและสวสัดิการท่ีไดรับคุมคาตอการเสี่ยงภัยในการทํางาน เชน 

ความเครียด หรือภัยตาง ๆ 
2.65 1.13 ปานกลาง 

5. ทานมีเงินเหลือเก็บไวใชยามฉุกเฉิน 2.40 1.18 นอย 

รวม 2.62 0.76 ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

คาเฉลี่ยโดยรวมอยูระดับปานกลาง  และเมื่อจําแนกตามระดับปจจัยยอยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต กลุม

ประชากรเห็นวา “คาจางและสวัสดิการที่ทานไดรับเหมาะสมกับปริมาณงาน” มากที่สุด  และ  “มีเงินเหลือ

เก็บไวใชยามฉุกเฉิน”  นอยที่สุด     

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยมีประเด็นที่ผูวิจัยนํามาอภิปลายผล  โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยรายดาน ดังน้ี 

1. ปจจัยที่มีผลตอการใหบรกิารยานพาหนะ ในระดับมาก โดยแบงออกเปนรายดานดังนี ้

1.1 ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน 

พนักงานขับรถยนตมีความคิดเห็นดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก  แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานใหความสําคัญแกพนักงานขับรถในเรื่องความมั่นคงใหการปฏิบัติงาน 

การมอบความไววางใจใหทํางาน  ไมเลิกจางระหวางป จะทําใหพนักงานขับรถสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  สอดคลองกับงานวิจัยของณรงค        สุขประเสริฐ  (2535) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานชางที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งพบวาปจจัยทางดานความมั่นคงในการทํางาน

มีผลตอระดับความพึงพอใจการทํางานมากที่สุด 

1.2 ดานการมีโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ 

พนักงานขับรถมีความคิดเห็นดานโอกาสในการพัฒนาและการใชความสามารถ โดยรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานสงเสริมสนับสนุนใหพนักงานขับรถไดรับการฝกอบรม  

การเรียนรูจากประสบการณจริงของเพ่ือนรวมอาชีพ  การนําความคิดใหมๆ  มาปรับปรุงใชในการทํางาน จะ

สามารถทําใหมีการพัฒนาคุณภาพการขับรถจนผูรับบริการเกิดความประทับใจและมีความปลอดภัยในการใช

บริการยานพาหนะ   

1.3 ดานการทํางานรวมกัน 

พนักงานขับรถยนตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางดานการทํางานรวมกัน  โดยรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานมีกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธบุคลากรดานการทํางานรวมกัน  

สรางความผูกพันเสมือนญาติพ่ีนอง มีการชวยเหลือกันระหวางเพ่ือนรวมงาน จะสงผลตอคุณภาพการทํางาน  

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ  Maslow    ในระดับที่ 3  กลาวถึงความตองการความรักและความเปนเจาของ  

และงานวิจัยของ กัลยา ดิษเจริญ (2538) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับกลางใน

อุตสาหกรรมขนาดกลางเขตกรุงเทพ  ซึ่งพบวาความความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีผลตอมิติความพึงพอใจใน

การทํางานอยูในระดับสูง 

1.4  ดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป 

พนักงานขับรถยนตมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางดานความสัมพันธระหวางชีวิตการ

ทํางานกับการดําเนินชีวิตทั่วไป  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานให

ความสําคัญตอการจัดสรรเวลาการทํางานที่ทําใหพนักงานมีเวลาพอสําหรับครอบครัว ไมเกิดปญหาภายใน

ครอบครัว มีเวลาสําหรับการพบปะสังสรรคกับเพ่ือน ๆ  จะสงผลตอคุณภาพการปฏิบัติหนาที่ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ อมรรัตน ออนนุช (2546) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตกับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึง ผลการวิจัยพบวาปจจัยทางดานสังคม

สัมพันธ  มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน 

1.5 ดานสิทธิสวนบุคคล 

พนักงานขับรถยนตมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางดานสิทธิสวนบุคคล  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นในการทํางาน  เปดโอกาสใหอิสระในการ

แสดงความคิดเห็นของพนักงานขับรถ  ทั้งการปฏิเสธงานที่เกินความสามารถ  จะสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ได

อยางปลอดภัย  สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรา หิรัญรัตพงศ (2543) ที่ไดวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน

กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทไดก้ิน (ประเทศไทย) จํากัด พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานดาน



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ประชาธิปไตยในองคกรที่เปนจริงจะสงผลทางบวกตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน    ในภาพรวมทุก

ดาน  

2. ปจจัยที่มีผลตอการใหบรกิารยานพาหนะ ในระดับปานกลาง โดยแบงออกเปนรายดาน ดังนี ้

2.1 ดานความเปนประโยชนตอสังคม 

พนักงานขับรถยนตมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางดานความเปนประโยชนตอสังคม  

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานสนับสนุนใหพนักงานขับรถมีความ

เสียสละ และมีสวนรวมในการทํางานที่เปนประโยชนตอสังคม  การไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากสังคม มี

ผลตอประสิทธิภาพการทํางาน เน่ืองจากความตองการพ้ืนฐานของมนุษยประการหน่ึงคือ ความตองการเปน

สวนหน่ึงของสังคมและตองการยอมรับจากบุคคลอ่ืน  

2.2 ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

พนักงานขับรถยนตมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและ

สงเสริมสุขภาพ  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานมีการจัดสภาพแวดลอม

ความปลอดภัยในการทํางาน เชน การตรวจสภาพรถ  ตรวจเช็คอุปกรณอะไหลรถ  จะสงผลตอประสิทธิภาพ

ดานความปลอดภัยในการขับขี่  สอดคลองกับงานวิจัยของยุทธนา อุนเกษม (254 : บทคัดยอ) ที่ได

ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมี : กรณีศึกษาบริษัท อะโรเม

ติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พบวาคุณภาพชีวิตสูงสุดคือดานสภาพแวดลอมในการทํางานและดาน

ความปลอดภัยในการทํางาน  

2.3 ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

พนักงานขับรถยนตมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานกําหนดรายไดและคาตอบแทนและ

สวัสดิการเหมาะสมกับปริมาณงาน  มีรายไดเพียงพอตอรายจายของครอบครัว  มีผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน  สอดคลองทําทฤษฎีของล็อค (1976) อธิบายไววา อัตราคาจางแรงงานที่เหมาะสมจะทําใหผูทํา

งานพึงพอใจ เน่ืองจากรายไดและผลตอบแทนเปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิต ดังน้ันรายไดและผลตอบแทนที่

เพียงพอยุติธรรมจึงมีอิทธิพลตอพนักงานขับรถ 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการใหบริการยานพาหนะทําให

ทราบถึงแนวคิดในดานตาง ๆ ของพนักงานขับรถ  ผูวิจัยจึงไดทําขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนและเปน

แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการ ดังน้ี 

1. ควรตรวจสอบและซอมบํารุงรถใหมีสภาพดี พรอมใชงานตามแผนการซอมบํารุง เพ่ือใหพนักงาน

ขับรถสามารถขับขี่ยานพาหนะไดอยางปลอดภัย 

2. การบริหารจัดการดานการใหบริการยานพาหนะ ควรยึดหลักความกาวหนา มีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและความสามารถในการใหบริการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง   

3. ควรจัดการอบรมดานมารยาทในการใหบริการที่ดีของพนักงานขับรถ       

4. ควรกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนใหเหมาะสมกับปริมาณและหนาที่งานที่รับผิดชอบ   

 

กิตติกรรมประกาศ 

การเพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารเพื่อพัฒนารูปแบบการใชอํานาจของ

ผูบริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาครั้งนี้สําเร็จลงไดดวย

ความกรุณาจากผู บริหารและบุคลากรที ่ปฏ ิบ ัต ิงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลลานนา 

ขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (Project of 

Hands-on Research and Development) ประเภททุน R2S ในการสนับสนุนโครงการและงบประมาณ

ดําเนินงานวิจัย ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุนทรี  รินทรคํา ที่ใหคําแนะนําดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิง  

 

บรรณานุกรม 

กัลยา  ดิษเจริญ .(2538). คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับกลางในอุตสาหกรรมกลางเขต

กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธกรุงเทพมหานคร:  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร. 

เจษฎา  ธรรมขันติพงษ. (2544). คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานชางการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต3 ภาค 3 

จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาแรงงานและ

สวัสดิการ, คณะสังคมสงเคราะหศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ณัชพล  ภูเต็ง. (2540). การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงเรียนมักกะสัน การรถไฟแหง

ประเทศไทย. ภาคนิพนธปรัชญาพัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม, คณะพัฒนา

สังคม สถาบันพัฒนบริหารศาสตร. 

นพรัตน  รุจนกานต. (2547). คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริการผูโดยสารในฝายการโดยสารของ

บริษัท ไทย แอรพอรต กราวด เซอรวิสเซส จํากัด. กรุงเทพมหานคร :วิทยานิพนธปริญญาโท, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นฤดล  มีเพียร. (254)1. คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทยจํากัด 

(มหาชน). กรุงเทพมหานคร : วิทยานิพนธปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ. (2538ก) . ศัพทรัฐประศาสนศาสตร. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ประไพพร   สิงหเดช. (2539). การศึกษาคุณลักษณะบุคลากรที่มีตอคุณภาพในชีวิตการทํางาน และพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ ดีขององคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการกรมคุมประพฤติ.  วิทยานิพนธ

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
497

การบริหารจัดการ   CoP 5

ประชาธิปไตยในองคกรที่เปนจริงจะสงผลทางบวกตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน    ในภาพรวมทุก

ดาน  

2. ปจจัยที่มีผลตอการใหบรกิารยานพาหนะ ในระดับปานกลาง โดยแบงออกเปนรายดาน ดังนี ้

2.1 ดานความเปนประโยชนตอสังคม 

พนักงานขับรถยนตมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางดานความเปนประโยชนตอสังคม  

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานสนับสนุนใหพนักงานขับรถมีความ

เสียสละ และมีสวนรวมในการทํางานที่เปนประโยชนตอสังคม  การไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากสังคม มี

ผลตอประสิทธิภาพการทํางาน เน่ืองจากความตองการพ้ืนฐานของมนุษยประการหน่ึงคือ ความตองการเปน

สวนหน่ึงของสังคมและตองการยอมรับจากบุคคลอ่ืน  

2.2 ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

พนักงานขับรถยนตมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและ

สงเสริมสุขภาพ  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานมีการจัดสภาพแวดลอม

ความปลอดภัยในการทํางาน เชน การตรวจสภาพรถ  ตรวจเช็คอุปกรณอะไหลรถ  จะสงผลตอประสิทธิภาพ

ดานความปลอดภัยในการขับขี่  สอดคลองกับงานวิจัยของยุทธนา อุนเกษม (254 : บทคัดยอ) ที่ได

ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมี : กรณีศึกษาบริษัท อะโรเม

ติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พบวาคุณภาพชีวิตสูงสุดคือดานสภาพแวดลอมในการทํางานและดาน

ความปลอดภัยในการทํางาน  

2.3 ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

พนักงานขับรถยนตมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาหากหนวยงานกําหนดรายไดและคาตอบแทนและ

สวัสดิการเหมาะสมกับปริมาณงาน  มีรายไดเพียงพอตอรายจายของครอบครัว  มีผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน  สอดคลองทําทฤษฎีของล็อค (1976) อธิบายไววา อัตราคาจางแรงงานที่เหมาะสมจะทําใหผูทํา

งานพึงพอใจ เน่ืองจากรายไดและผลตอบแทนเปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิต ดังน้ันรายไดและผลตอบแทนที่

เพียงพอยุติธรรมจึงมีอิทธิพลตอพนักงานขับรถ 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการใหบริการยานพาหนะทําให

ทราบถึงแนวคิดในดานตาง ๆ ของพนักงานขับรถ  ผูวิจัยจึงไดทําขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนและเปน

แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการ ดังน้ี 

1. ควรตรวจสอบและซอมบํารุงรถใหมีสภาพดี พรอมใชงานตามแผนการซอมบํารุง เพ่ือใหพนักงาน

ขับรถสามารถขับขี่ยานพาหนะไดอยางปลอดภัย 

2. การบริหารจัดการดานการใหบริการยานพาหนะ ควรยึดหลักความกาวหนา มีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและความสามารถในการใหบริการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง   

3. ควรจัดการอบรมดานมารยาทในการใหบริการที่ดีของพนักงานขับรถ       

4. ควรกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนใหเหมาะสมกับปริมาณและหนาที่งานที่รับผิดชอบ   

 

กิตติกรรมประกาศ 

การเพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอํานาจของผูบริหารเพื่อพัฒนารูปแบบการใชอํานาจของ

ผูบริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาครั้งนี้สําเร็จลงไดดวย

ความกรุณาจากผู บริหารและบุคลากรที ่ปฏ ิบ ัต ิงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลลานนา 

ขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (Project of 

Hands-on Research and Development) ประเภททุน R2S ในการสนับสนุนโครงการและงบประมาณ

ดําเนินงานวิจัย ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุนทรี  รินทรคํา ที่ใหคําแนะนําดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิง  

 

บรรณานุกรม 

กัลยา  ดิษเจริญ .(2538). คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับกลางในอุตสาหกรรมกลางเขต

กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธกรุงเทพมหานคร:  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร. 

เจษฎา  ธรรมขันติพงษ. (2544). คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานชางการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต3 ภาค 3 

จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาแรงงานและ

สวัสดิการ, คณะสังคมสงเคราะหศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ณัชพล  ภูเต็ง. (2540). การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงเรียนมักกะสัน การรถไฟแหง

ประเทศไทย. ภาคนิพนธปรัชญาพัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม, คณะพัฒนา

สังคม สถาบันพัฒนบริหารศาสตร. 

นพรัตน  รุจนกานต. (2547). คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริการผูโดยสารในฝายการโดยสารของ

บริษัท ไทย แอรพอรต กราวด เซอรวิสเซส จํากัด. กรุงเทพมหานคร :วิทยานิพนธปริญญาโท, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นฤดล  มีเพียร. (254)1. คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทยจํากัด 

(มหาชน). กรุงเทพมหานคร : วิทยานิพนธปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ. (2538ก) . ศัพทรัฐประศาสนศาสตร. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ประไพพร   สิงหเดช. (2539). การศึกษาคุณลักษณะบุคลากรที่มีตอคุณภาพในชีวิตการทํางาน และพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ ดีขององคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการกรมคุมประพฤติ.  วิทยานิพนธ

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

498

CoP 5 การบริหารจัดการ 

ปาริชาต   พูลวิวัฒนชัยการ. (2544). คุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจางในโรงงานหองแถวเขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธรส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,กรุงเทพฯ. 

ภัทรา  หิรัญรัตนพงศ. (2542). การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท

ไดกิ้น อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา

อุตสาหกรรม, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ภูวนัย  นอยวงศ .(2541). คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม

อิเลคทรอนิกส ศึกษากรณีเฉพาะบริษัท มินิแบไทย จํากัด . วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.62 

วัลลภ   ปรัชญาสันติ. (2542). คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับลางของกรม ทางหลวง :

กรณีศึกษาบุคลากรในสังกัดสํานักงานทางหลวงที่ 12 (จังหวัดชลบุรี .) วิทยานิพนธรัฐประศาสตร

มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สมิตา  อนุวงษ. (2542). คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.วิทยานิพนธ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สันติ  บางออ. (2540), กรกฎาคม-สิงหาคม .การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน . ProDuctivity World 

2, หนา 39-40. 

สรวงสรรค  ตะปนตา. (2541). คุณภาพชีวิตการทํางานของชางการไฟฟาฝายผลิตแหง ประเทศไทย.

วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน. (2540). แผนปฏิบัติการ 5 ป.กรงุเทพฯ :ผูแตง. 

อรุณี  สุมโนมหาอุดม. (2542). คุณภาพชีวิตการทํางาน ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคําแหง. 

 

แนวทางการพัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนนิงานดานตวัชี้วดังานวจิัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 

Guidelines for Developing Monitoring System of RMUTL Research Indicators  

 

เสง่ียม คืนดี1*  

ศรีธร อุปคํา2  

สกลวัฒน เศวตรัตนกุล3  

พิศาล หลาใจ4  
1นักวิเคราะหนโยบายและแผน สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา tawan_rmutl@hotmail.com 
2อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

3นักจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
4 นักจัดการงานวิจัย สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

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

บทสรุป 

การดําเนินงานวิจัยมีความสําคัญเพ่ือสนับสนุนการติดตามประเมินผลดานตัวช้ีวัดงานวิจัยใหเกิดการ

พัฒนา “ระบบการติดตามประเมินผลดานตัวช้ีวัดงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา” โดยใชวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพ ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรคือ คณะ เขตพ้ืนที่ วิทยาลัย

เทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และ สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน โดยมีการ

สุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปนโดยเทคนิคอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling)   เพ่ือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอปจจัย เง่ือนไขในการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวช้ีวัดงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตามเกณฑของการประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือในการวิจัยครั้ง

น้ีใชแบบสอบถามแบบมีเคาโครง และใชวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรูปแบบการดําเนินงานที่ผานมาของผูบริหาร

ที่กํากับระดับนโยบายและบุคลากรสายสนับสนุนที่ดําเนินงานติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดดานงานวิจัยตาม

เกณฑของการประกันคุณภาพการศึกษา  จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหโดยการจําแนกแยกแยะเปรียบเทียบ

การดําเนินงานที่ผานมาของแตละหนวยงานและวางแนวทางการพัฒนาเพ่ือแกไขปญหาการดําเนินงานที่ผาน

มาใหดีขึ้น 

ผลการศึกษาวิจัยพบวาไดรับทราบปญหาในการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวช้ีวัดงานวิจัย คือ มี

ความลาชาในการรายงานขอมูลผลการดําเนินงาน ขาดระบบการรวบรวมขอมูลที่พรอมใชและเปนปจจุบัน 
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หนวยงานรวบรวมขอมูลแตละแหง เขตพ้ืนที่  คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอมูลและหลักฐานไมตรงกัน ดวย

ผลการรายงานตัวช้ีวัดดานงานวิจัยมีคลาดเคลื่อน หลักฐานการรายงานไมถูกตอง เพราะชองทางการสื่อสารมี

หลากหลายรูปแบบ  ดังน้ันเพ่ือใหการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวช้ีวัดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
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งานวิจัยตามเกณฑของงานประกันคุณภาพการศึกษา จะทําใหมีระบบฐานขอมูลเปนชุดเดียวกันสงผลตอการ

ติดตามผลการดําเนินงานดานตัวช้ีวัดงานวิจัยใหถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน และขอมูลมีความเช่ือมั่นที่จะ
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Summary  

The data of research operation plays a significant role on supporting the monitoring 

research indicators in terms of research development, namely "Guidelines for developing 

monitoring system of RMUTL research indicators". The data which is used in this study is 

from sample groups; faculty, campus, college, and institutes in RMUTL. The data from the 

sample groups is based on convenience sampling in order to share the opportunities 

towards the criteria for monitoring research indicators based on the rules of quality 

assurance in education. Tools which are used in this study are questionnaire and sharing 

lesson-learn from RMUTL executives and RMUTL officers responding for quality assurance in 

education. The collected data from the sample groups is analyzed by comparing between 

the previous research operation and the policy in order to suggest the solution and the 

better research operation.  

 The results of monitoring system for research operation were found that there was 

the delay in reporting the progress report, non up-to-date data and unavailable data for use, 

inconsistency data, and data errors and inaccuracy which are caused from several 

communication channels. Therefore, in order to  develop monitoring system of RMUTL 

research indicators, there should be a single database for collecting the information of 

research in RMUTL and sharing the information accurately. The data from this single 

database will be useful for the executives for making a decision effectively. 
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บทนํา 

การดําเนินงานวิจัยมีความสําคัญเพ่ือสนับสนุนการติดตามประเมินผลดานตัวช้ีวัดงานวิจัยใหเกิดการ

พัฒนา “ระบบการติดตามประเมินผลดานตัวช้ีวัดงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา” ใหเปนไป

ตามเกณฑการประเมินผลของการประกันคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากที่ผานมาเกิดปญหาการติดตามผลการ

ดําเนินงานดานตัวช้ีวัดงานวิจัย กลาวคือ มีความลาชาในการรายงานขอมูลผลการดําเนินงาน ขาดระบบการ

รวบรวมขอมูล ที่พรอมใชและไมเปนปจจุบัน  หนวยงานรวบรวมขอมูลมีหลายสวน  อาทิ เขตพ้ืนที่  คณะ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ผลการรายงานตัวช้ีวัดดานงานวิจัยจํานวนขอมูลคลาดเคลื่อน หลักฐานการรายงานไม

ถูกตองไมตรงกับจํานวนขอมูลที่ไดรับ เพราะชองทางการสื่อสารมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแจงจํานวนผล

การดําเนินงานผานทางโทรศัพท  ผานทางอีเมล  ผานทางรายงาน แลวยังขาดระบบการจัดเก็บขอมูลที่ดี ไมมี

การทบทวนปญหาอุปสรรครวมกันในแตละป ดังน้ันเพ่ือใหการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวช้ีวัดงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเปนระบบ มีขอมูลที่ครบถวนและมีฐานขอมูลที่นาเช่ือถือ จึง

ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวช้ีวัดงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ของคณะ เขตพ้ืนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และ สถาบันถายทอด

เทคโนโลยีสูชุมชน ซึ่งจะไดรับทราบและเขาใจบทเรียนการดําเนินงานที่ผานมาและช้ีใหเห็นขอดี  ขอดอย 
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The data of research operation plays a significant role on supporting the monitoring 

research indicators in terms of research development, namely "Guidelines for developing 

monitoring system of RMUTL research indicators". The data which is used in this study is 

from sample groups; faculty, campus, college, and institutes in RMUTL. The data from the 

sample groups is based on convenience sampling in order to share the opportunities 

towards the criteria for monitoring research indicators based on the rules of quality 

assurance in education. Tools which are used in this study are questionnaire and sharing 

lesson-learn from RMUTL executives and RMUTL officers responding for quality assurance in 

education. The collected data from the sample groups is analyzed by comparing between 

the previous research operation and the policy in order to suggest the solution and the 

better research operation.  

 The results of monitoring system for research operation were found that there was 

the delay in reporting the progress report, non up-to-date data and unavailable data for use, 

inconsistency data, and data errors and inaccuracy which are caused from several 

communication channels. Therefore, in order to  develop monitoring system of RMUTL 

research indicators, there should be a single database for collecting the information of 

research in RMUTL and sharing the information accurately. The data from this single 

database will be useful for the executives for making a decision effectively. 
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วิธีการดําเนินงาน  

 การดําเนินงานครั้งน้ีเพ่ือใหเกิดการทบทวนสรุปบทเรียน  (After action review หรือ AAR) ซึ่งเปน

การรวมกันระหวาง เขตพ้ืนที่ คณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา ทบทวนกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือรวมกันศึกษา

ปจจัยเง่ือนไข  ใหเห็นถึงโอกาส และ อุปสรรคในการดําเนินงานตอไปตามขั้นตอนดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 2 ประชุมภายในสถาบัน   เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันในเรื่อง การพัฒนาระบบการ

จัดทําประกันคุณภาพการศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานสวนกลางที่ตองพัฒนา

ระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหผลการ

ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  อยูในระดับดี และ

สรางความเขาใจเรื่องเกณฑการประเมินของตัวบงช้ีประกันคุณภาพการศึกษาดานงานวิจัยของ

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และกลไกการจัดการความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  ดังน้ันจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบันเพ่ือใหไดผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนตองมีสวน

สําคัญอยูประการ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัยที่มีระบบและกลไก ตลอดจนมี

การสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการใหไดตามแผน   2) คณาจารยมีสวนรวมในการ

วิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และพันธกิจดานอ่ืนๆของ 

สถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชนสนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพร

อยางกวางขวาง  โดยในที่ประชุมไดขอสรุปรวมกันถึงกลุมเปาหมายที่จะรวมรวบขอมูลคือเขต

พ้ืนที่ คณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบัน

  

    

ขั้นที่ 1 วางแผนการดําเนินงาน   ทีมวิจัยรวมกันวางแผนการดําเนินงานเพ่ือใหผลการดําเนิน

งานวิจัยบรรลุเปาหมายและสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กําหนด โดยประชุมทบทวนวัตถุประสงค

การดําเนินงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประเด็นปญหาที่ผานมา เก่ียวกับรายงานผลดานตัวช้ีวัด

งานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ผานระบบการประเมินผลของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.)  จึงมีการกําหนดขอมูลที่จะนําไปใชในการจัดทํา Focus Group กับ

กลุมเปาหมาย  พรอมวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ครอบคลุมทุกประเด็น และแบงบทบาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3 ออกแบบเครื่องมือ    การดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีเปนการสรุปบทเรียนการดําเนินงานที่

ผานมาเพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีใหมีการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันทีมวิจัยจึงจัดประชุม

รวมกันวิเคราะหกลุมเปาหมายที่จะไปจัดเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลอยางครบถวน

สมบูรณ  จึงจัดทําเครื่องมือเพ่ือรวบรวมขอมูลไดแก 1. แบบสอบถามมีเคาโครง   2. กําหนด

ประเด็นคําถาม เพ่ือใชในการประชุม Focus  Group  

 

 
ขั้นที่ 4 ประชุมกลุมยอย (Focus Group) รวมกับคณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทยาการ  

และสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  มีองคประกอบที่สําคัญในการประชุมรวมกันไดแก 

ทีมวิจัย ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีหรือผูบริหารที่กํากับดูแลตัวช้ีวัดดานงานวิจัย 

และทีมงานที่รับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของแตละแหง  โดยรวมกันทบทวน

ยุทธศาสตรการวิจัย และ พันธกิจที่ทําแลวสงผลตอการตอบตัวช้ีวัดดานประกันคุณภาพ

การศึกษา  ซึ่งมีหัวขอการแลกเปลี่ยน 3 ดาน คือ  1) ดานนโยบาย  มีบทบาทเช่ือมนโยบายสู

การปฏิบัติ กํากับผลผลิตที่เกิดขึ้นและกํากับกลไกกลาง  2) ดานทรัพยากร อาจารยประจําทํา

หนาที่ผลิตผลงานใหบรรลุเปาหมาย และ 3) ดานบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบงานดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  ทําหนาที่ประสานงานขอมูลรวบรวมหลักฐานเพ่ือรายงานผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) และ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดังน้ันเพ่ือเปนการคนหา

โอกาสและอุปสรรค จึงเกิดการแลกเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานที่ผานมา ในการรายงานผล

ตัวช้ีวัดงานวิจัย ซึ่งมีการทบทวนถึงประเด็นปญหาเรื่องความเขาใจไมตรงกันตามตัวบงช้ี การ

รวบรวมขอมูลพรอมหลักฐาน และทําใหเห็นปญหาเรื่องขอมูลที่ไมถูกตอง ไมตรงตามเกณฑ

ตัวช้ีวัดดานงานวิจัย   ทั้งน้ีเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดังกลาวจึงมีการรวมกัน

วิเคราะหกลุมเปาหมายที่จะรวบรวมขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ และ วาง

แนวทางการปรับปรุงการรายงานผลตัวช้ีวัดดานงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนาใหดีขึ้น  โดยพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดดานงานวิจัย ใหเปนฐาน

มีขอมูลชุดเดียวกันและเมื่อตรวจประเมินผลเสร็จสิ้นในแตละป คณะ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หนวยงานกลางที่กํากับตัวช้ีวัดดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอง

รวมกันสรุปบทเรียนทุกครั้งเพ่ือทบขั้นตอนการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
503

การบริหารจัดการ   CoP 5

วิธีการดําเนินงาน  

 การดําเนินงานครั้งน้ีเพ่ือใหเกิดการทบทวนสรุปบทเรียน  (After action review หรือ AAR) ซึ่งเปน

การรวมกันระหวาง เขตพ้ืนที่ คณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา ทบทวนกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือรวมกันศึกษา

ปจจัยเง่ือนไข  ใหเห็นถึงโอกาส และ อุปสรรคในการดําเนินงานตอไปตามขั้นตอนดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 2 ประชุมภายในสถาบัน   เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันในเรื่อง การพัฒนาระบบการ

จัดทําประกันคุณภาพการศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานสวนกลางที่ตองพัฒนา

ระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหผลการ

ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  อยูในระดับดี และ

สรางความเขาใจเรื่องเกณฑการประเมินของตัวบงช้ีประกันคุณภาพการศึกษาดานงานวิจัยของ

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และกลไกการจัดการความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  ดังน้ันจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบันเพ่ือใหไดผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนตองมีสวน

สําคัญอยูประการ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัยที่มีระบบและกลไก ตลอดจนมี

การสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการใหไดตามแผน   2) คณาจารยมีสวนรวมในการ

วิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และพันธกิจดานอ่ืนๆของ 

สถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชนสนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพร

อยางกวางขวาง  โดยในที่ประชุมไดขอสรุปรวมกันถึงกลุมเปาหมายที่จะรวมรวบขอมูลคือเขต

พ้ืนที่ คณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบัน

  

    

ขั้นที่ 1 วางแผนการดําเนินงาน   ทีมวิจัยรวมกันวางแผนการดําเนินงานเพ่ือใหผลการดําเนิน

งานวิจัยบรรลุเปาหมายและสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กําหนด โดยประชุมทบทวนวัตถุประสงค

การดําเนินงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประเด็นปญหาที่ผานมา เก่ียวกับรายงานผลดานตัวช้ีวัด

งานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ผานระบบการประเมินผลของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.)  จึงมีการกําหนดขอมูลที่จะนําไปใชในการจัดทํา Focus Group กับ

กลุมเปาหมาย  พรอมวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ครอบคลุมทุกประเด็น และแบงบทบาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3 ออกแบบเครื่องมือ    การดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีเปนการสรุปบทเรียนการดําเนินงานที่

ผานมาเพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีใหมีการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันทีมวิจัยจึงจัดประชุม

รวมกันวิเคราะหกลุมเปาหมายที่จะไปจัดเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลอยางครบถวน

สมบูรณ  จึงจัดทําเครื่องมือเพ่ือรวบรวมขอมูลไดแก 1. แบบสอบถามมีเคาโครง   2. กําหนด

ประเด็นคําถาม เพ่ือใชในการประชุม Focus  Group  

 

 
ขั้นที่ 4 ประชุมกลุมยอย (Focus Group) รวมกับคณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทยาการ  

และสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  มีองคประกอบที่สําคัญในการประชุมรวมกันไดแก 

ทีมวิจัย ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีหรือผูบริหารที่กํากับดูแลตัวช้ีวัดดานงานวิจัย 

และทีมงานที่รับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของแตละแหง  โดยรวมกันทบทวน

ยุทธศาสตรการวิจัย และ พันธกิจที่ทําแลวสงผลตอการตอบตัวช้ีวัดดานประกันคุณภาพ

การศึกษา  ซึ่งมีหัวขอการแลกเปลี่ยน 3 ดาน คือ  1) ดานนโยบาย  มีบทบาทเช่ือมนโยบายสู

การปฏิบัติ กํากับผลผลิตที่เกิดขึ้นและกํากับกลไกกลาง  2) ดานทรัพยากร อาจารยประจําทํา

หนาที่ผลิตผลงานใหบรรลุเปาหมาย และ 3) ดานบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบงานดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  ทําหนาที่ประสานงานขอมูลรวบรวมหลักฐานเพ่ือรายงานผลตอ

คณะกรรมการการประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) และ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดังน้ันเพ่ือเปนการคนหา

โอกาสและอุปสรรค จึงเกิดการแลกเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานที่ผานมา ในการรายงานผล

ตัวช้ีวัดงานวิจัย ซึ่งมีการทบทวนถึงประเด็นปญหาเรื่องความเขาใจไมตรงกันตามตัวบงช้ี การ

รวบรวมขอมูลพรอมหลักฐาน และทําใหเห็นปญหาเรื่องขอมูลที่ไมถูกตอง ไมตรงตามเกณฑ

ตัวช้ีวัดดานงานวิจัย   ทั้งน้ีเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดังกลาวจึงมีการรวมกัน

วิเคราะหกลุมเปาหมายที่จะรวบรวมขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ และ วาง

แนวทางการปรับปรุงการรายงานผลตัวช้ีวัดดานงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนาใหดีขึ้น  โดยพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดดานงานวิจัย ใหเปนฐาน

มีขอมูลชุดเดียวกันและเมื่อตรวจประเมินผลเสร็จสิ้นในแตละป คณะ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หนวยงานกลางที่กํากับตัวช้ีวัดดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอง

รวมกันสรุปบทเรียนทุกครั้งเพ่ือทบขั้นตอนการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ขั้นที่ 5  การวิเคราะหขอมูล  โดยวิธีการจําแนกแยกแยะและเปรียบเทียบ ขอมูลของแตละ

หนวยงานเพ่ือใหเห็นกระบวนการดําเนินงานในดานตางๆ เชน การติดตอประสานงาน การ

รวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล  ปญหาที่พบบอยในการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวช้ีวัด

งานวิจัย  ตามหลักของงานประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน แลวนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาแนว

ํ ิ  

 

ขั้นที่ 6  สรุปผล    ผลการศึกษาวิจัยพบวาปญหาดานการประเมินผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด

ดานงานวิจัยน้ัน มีปจจัยและเง่ือนไขที่สําคัญกลาวคือ คณะมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการ

รวบรวมขอมูลเพ่ือรายงานผลตอคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาและ

สงขอมูลไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา  แตขาดกระบวนการมีสวนรวมในการสรางหลักการและ

กลไกการบริหารงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย  คณะไมไดเปนคณะกรรมการจัดสรร

งบประมาณการวิจัย ดังน้ันการสนับสนุนทุนวิจัยจึงกระจายไปยังคณะตางๆ โดยไมไดรับความ

เห็นชอบการบริหารงานวิจยัโดยตรง  เปนเหตุใหไมสามารถกํากับตัวช้ีวัดดานงานวิจัยที่รับมอบ

ตัวช้ีวัดมาจากมหาวิทยาลัยไดเทาที่ควรและไมมีระบบการสื่อสารขอมูลที่เปนมาตรฐานเดียวกัน   

ขั้นที่ 6  (ตอ)  คณะสงขอมูลและหลักฐานการดําเนินงานไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาลาชา  

ซึ่งขอมูลบางสวนจําเปนตองรวบรวมจากเขตพ้ืนที่ เปนผลใหขอมูลมีความคลาดเคลื่อนและไมมี

ระบบฐานขอมูลในการตรวจสอบใหตรงกันไดอยางรวดเร็ว  ดังน้ันจําเปนอยางย่ิงที่จะตอง

พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือความสะดวกตอการใชงาน จึงมีแนวทางรวมกันที่จะพัฒนาระบบ

การติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 

 ผลจากการดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีเปนสวนหน่ึงที่เกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและสรางคุณคาตอการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนอยางมาก ตามทีค่ณะกรรมการการอดุมศึกษากลาววา “แนวทางการพัฒนาระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอาจ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบ

ประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาขึ้นเอง 

แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานท่ีเริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงาน

ตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังน้ีเพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุ

เปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง” (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2552 : 14)  ซึ่งเปนการ

ทบทวนสรุปบทเรียนในการจัดการความรูที่ดีและปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีระบบ

ฐานขอมูลมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ใชในการตัดสินใจของผูบริหาร   

แลวยังไดรับความเห็นจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน ปการศึกษา 2557 วาเปนจุดเดนใน

ดานระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัย สอดคลองกับ “ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศการวิเคราะห

และวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงาน

จะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีเปนจริง 

ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถ

เรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันระบบสารสนเทศที่ ดี มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอ

ความสําเร็จ ของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานต้ังแตการ

วางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา” (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา,2552 : 16) และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวนา กิตติวิมลชัยและคณะ. 

(2551:10) กลาวไววา “การประเมินคือกระบวนการที่เปนระบบในการประเมินผลการดําเนินงานตาม

วัตถุประสงคตางๆที่กําหนดไวโดยอาศัยการรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนเพ่ือตัดสินใจหาทางเลือก

ที่เหมาะสม”  ในการน้ีหนวยงานกลางไดรับทราบปญหาการดําเนินงานตัวช้ีวัดดานงานวิจัย แลวนําไปสูการ

พัฒนาใหเปนแนวทางการปฏิบัติและแกไขในอนาคต  ตลอดจนไดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานการ

รายงานผลตัวช้ีวัดดานงานวิจัย ดวยการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดดานงานวิจัย ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือแกไขปญหาขอมูลใหถูกตองและตรงกันระหวางเขตพ้ืนที่  คณะ 

หนวยงานกลาง ใหเปนฐานขอมูลชุดเดียวกันแลวนําไปสูการพัฒนาใหเปนแนวทางปฏิบัติและแกไขในอนาคต

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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ขั้นที่ 5  การวิเคราะหขอมูล  โดยวิธีการจําแนกแยกแยะและเปรียบเทียบ ขอมูลของแตละ

หนวยงานเพ่ือใหเห็นกระบวนการดําเนินงานในดานตางๆ เชน การติดตอประสานงาน การ

รวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล  ปญหาที่พบบอยในการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวช้ีวัด

งานวิจัย  ตามหลักของงานประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน แลวนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาแนว

ํ ิ  

 

ขั้นที่ 6  สรุปผล    ผลการศึกษาวิจัยพบวาปญหาดานการประเมินผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด

ดานงานวิจัยน้ัน มีปจจัยและเง่ือนไขที่สําคัญกลาวคือ คณะมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการ

รวบรวมขอมูลเพ่ือรายงานผลตอคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาและ

สงขอมูลไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา  แตขาดกระบวนการมีสวนรวมในการสรางหลักการและ

กลไกการบริหารงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย  คณะไมไดเปนคณะกรรมการจัดสรร

งบประมาณการวิจัย ดังน้ันการสนับสนุนทุนวิจัยจึงกระจายไปยังคณะตางๆ โดยไมไดรับความ

เห็นชอบการบริหารงานวิจยัโดยตรง  เปนเหตุใหไมสามารถกํากับตัวช้ีวัดดานงานวิจัยที่รับมอบ

ตัวช้ีวัดมาจากมหาวิทยาลัยไดเทาที่ควรและไมมีระบบการสื่อสารขอมูลที่เปนมาตรฐานเดียวกัน   

ขั้นที่ 6  (ตอ)  คณะสงขอมูลและหลักฐานการดําเนินงานไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาลาชา  

ซึ่งขอมูลบางสวนจําเปนตองรวบรวมจากเขตพ้ืนที่ เปนผลใหขอมูลมีความคลาดเคลื่อนและไมมี

ระบบฐานขอมูลในการตรวจสอบใหตรงกันไดอยางรวดเร็ว  ดังน้ันจําเปนอยางย่ิงที่จะตอง

พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือความสะดวกตอการใชงาน จึงมีแนวทางรวมกันที่จะพัฒนาระบบ

การติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 

 ผลจากการดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีเปนสวนหน่ึงที่เกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและสรางคุณคาตอการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนอยางมาก ตามทีค่ณะกรรมการการอดุมศึกษากลาววา “แนวทางการพัฒนาระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอาจ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบ

ประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาขึ้นเอง 

แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานท่ีเริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงาน

ตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังน้ีเพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุ

เปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง” (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2552 : 14)  ซึ่งเปนการ

ทบทวนสรุปบทเรียนในการจัดการความรูที่ดีและปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีระบบ

ฐานขอมูลมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ใชในการตัดสินใจของผูบริหาร   

แลวยังไดรับความเห็นจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน ปการศึกษา 2557 วาเปนจุดเดนใน

ดานระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัย สอดคลองกับ “ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศการวิเคราะห

และวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงาน

จะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีเปนจริง 

ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถ

เรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันระบบสารสนเทศที่ ดี มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอ

ความสําเร็จ ของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานต้ังแตการ

วางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา” (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา,2552 : 16) และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวนา กิตติวิมลชัยและคณะ. 

(2551:10) กลาวไววา “การประเมินคือกระบวนการที่เปนระบบในการประเมินผลการดําเนินงานตาม

วัตถุประสงคตางๆที่กําหนดไวโดยอาศัยการรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนเพ่ือตัดสินใจหาทางเลือก

ที่เหมาะสม”  ในการน้ีหนวยงานกลางไดรับทราบปญหาการดําเนินงานตัวช้ีวัดดานงานวิจัย แลวนําไปสูการ

พัฒนาใหเปนแนวทางการปฏิบัติและแกไขในอนาคต  ตลอดจนไดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานการ

รายงานผลตัวช้ีวัดดานงานวิจัย ดวยการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดดานงานวิจัย ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือแกไขปญหาขอมูลใหถูกตองและตรงกันระหวางเขตพ้ืนที่  คณะ 

หนวยงานกลาง ใหเปนฐานขอมูลชุดเดียวกันแลวนําไปสูการพัฒนาใหเปนแนวทางปฏิบัติและแกไขในอนาคต

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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สรุปและขอเสนอแนะ 

ดวยระบบการประเมินผลของมหาวิทยาลัยตามเกณฑประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   เน่ืองจากเกิดปญหาการ

ติดตามผลการดําเนินงานดานตัวช้ีวัดงานวิจัยการรายงานขอมูลไมถูกตอง ขาดแหลงรวบรวมฐานขอมูลทั้ง

ระบบ  และขอมูลมีความคลาดเคลื่อน จึงมีการทบทวนสรุปบทเรียนรวมกันระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะ เกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือหาแนวทางรวมในการพัฒนาการดําเนินงานและขอเสนอแนะตอการ

พัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวช้ีวัดงานวิจัย ดวยการจัดทําฐานขอมูลใหเปนชุดเดียวกันเพ่ือ

ประสิทธิภาพตอการประเมินผลในอนาคต  จึงมีขอเสนอแนะใหพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานงานวิจัยที่

สามารถเช่ือมโยงกันทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและมีการสงตอขอมูลตามลําดับขั้นใหเขาใจตรงกันโดยให

บุคลากรหรืออาจารยกรอกขอมูลเขาระบบ คณะ เขตพ้ืนที่และสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถดูฐานขอมูลได

ทันทีเพ่ือลดความซ้ําซอนในการรวบรวมขอมูลแลวทําใหการรายงานผลการดําเนินงานไดอยางสะดวกและ

ทันเวลา ตลอดจนกําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การดําเนินงานวิจัยน้ีสําเร็จไปไดดวยดี ตองขอขอบพระคุณ ผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลาน ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เล็งเห็นความสําคัญในการสนับสนุนบุคลากรดานการวิจัย และใหการ

สนับสนุนโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (Project of Hand-

on Research and Development) ปงบประมาณ 2557  ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารยศรีธร  อุปคําและ

ผูบริหารสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ที่ใหคําปรึกษาและใหขอแนะนําในการเขียนโครงการวิจัยจนสิ้นสุด

การดําเนินงานวิจัยครั้งน้ี  ขอขอบพระคุณผูบริหาร บุคลากรทุกคณะ  ที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลเปนอยางดี 

รวมถึงขอขอบพระคุณเพ่ือนรวมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ที่ใหความ

ชวยเหลือดานขอมูลดวยดีเสมอมาและผูเช่ียวชาญที่ใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะผลักดันจนเกิดบทความวิจัย

ในครั้งน้ี 

บรรณานุกรม 

ภาวนา กิตติวิมลชัยและคณะ (2551). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน.  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554).  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 . กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ. 

 

การศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน  

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา เชียงใหม 

The study of satisfaction on Working condition of the supporting staff ,  

Case Study of Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai. 

 

พัชรินทร  จินตนา 

บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา pookwan13@hotmail.com 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 

วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งน้ี คือ การศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสาย

สนับสนุน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม โดยไดสํารวจจากแบบสอบถาม

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ทั้งหมด 420 คน และกลุมตัวอยางที่

ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  200  คน จํานวน 200 ฉบับ โดยใชตารางในการประมาณ

คาของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan)  เปนการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยเปน

การสุมแบบสะดวก หรือ Convenience sampling Technique ผลสํารวจที่ไดจากการแจกแบบสอบถาม  

โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 คุณลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับ

การศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ตอนที่ 3 เปนคําถามลักษณะปลายเปด 

เพ่ือใหผูสอบถามแสดงความคิดเห็น    

ผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลลานนา เชียงใหม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.19 สวนคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.002 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา ระดับความพึงพอใจระดับดีมาก มีเพียงดานเดียว คือ 

รายไดและผลตอบแทน คาเฉลี่ย 3.56 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.888 รองลงมาเปนระดับความพึงพอใจมาก คือ 

ความสัมพันธกับเพ่ือรวมงานในการทํางานรวมกัน คาเฉลี่ย 3.388 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.970 รองลงมาเปน

ระดับปานกลาง คือ ความภูมิใจในองคกร คาเฉลี่ย 3.18 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.904 ความสมดุลระหวางชีวิต

การทํางานและชีวิตสวนตัว คาเฉลี่ย 3.14 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.962 คุณลักษณะของผูบริหาร คาเฉลี่ย 3.12 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.976 โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ คาเฉลี่ย 3.11 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.851 

สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ คาเฉลี่ย 3.07 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.034 อันดับสุดทาย คือ 

ความกาวหนาและความมั่นคง คาเฉลี่ย 2.97 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.107 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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สรุปและขอเสนอแนะ 

ดวยระบบการประเมินผลของมหาวิทยาลัยตามเกณฑประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   เน่ืองจากเกิดปญหาการ

ติดตามผลการดําเนินงานดานตัวช้ีวัดงานวิจัยการรายงานขอมูลไมถูกตอง ขาดแหลงรวบรวมฐานขอมูลทั้ง

ระบบ  และขอมูลมีความคลาดเคลื่อน จึงมีการทบทวนสรุปบทเรียนรวมกันระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะ เกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือหาแนวทางรวมในการพัฒนาการดําเนินงานและขอเสนอแนะตอการ

พัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานดานตัวช้ีวัดงานวิจัย ดวยการจัดทําฐานขอมูลใหเปนชุดเดียวกันเพ่ือ

ประสิทธิภาพตอการประเมินผลในอนาคต  จึงมีขอเสนอแนะใหพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานงานวิจัยที่

สามารถเช่ือมโยงกันทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและมีการสงตอขอมูลตามลําดับขั้นใหเขาใจตรงกันโดยให

บุคลากรหรืออาจารยกรอกขอมูลเขาระบบ คณะ เขตพ้ืนที่และสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถดูฐานขอมูลได

ทันทีเพ่ือลดความซ้ําซอนในการรวบรวมขอมูลแลวทําใหการรายงานผลการดําเนินงานไดอยางสะดวกและ

ทันเวลา ตลอดจนกําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การดําเนินงานวิจัยน้ีสําเร็จไปไดดวยดี ตองขอขอบพระคุณ ผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลาน ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เล็งเห็นความสําคัญในการสนับสนุนบุคลากรดานการวิจัย และใหการ

สนับสนุนโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (Project of Hand-

on Research and Development) ปงบประมาณ 2557  ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารยศรีธร  อุปคําและ

ผูบริหารสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ที่ใหคําปรึกษาและใหขอแนะนําในการเขียนโครงการวิจัยจนสิ้นสุด

การดําเนินงานวิจัยครั้งน้ี  ขอขอบพระคุณผูบริหาร บุคลากรทุกคณะ  ที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลเปนอยางดี 

รวมถึงขอขอบพระคุณเพ่ือนรวมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ที่ใหความ

ชวยเหลือดานขอมูลดวยดีเสมอมาและผูเช่ียวชาญที่ใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะผลักดันจนเกิดบทความวิจัย

ในครั้งน้ี 

บรรณานุกรม 

ภาวนา กิตติวิมลชัยและคณะ (2551). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน.  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554).  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 . กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ. 

 

การศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนบัสนุน  

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา เชียงใหม 

The study of satisfaction on Working condition of the supporting staff ,  

Case Study of Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai. 

 

พัชรินทร  จินตนา 

บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา pookwan13@hotmail.com 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 

วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งน้ี คือ การศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสาย

สนับสนุน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม โดยไดสํารวจจากแบบสอบถาม

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ทั้งหมด 420 คน และกลุมตัวอยางที่

ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  200  คน จํานวน 200 ฉบับ โดยใชตารางในการประมาณ

คาของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan)  เปนการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยเปน

การสุมแบบสะดวก หรือ Convenience sampling Technique ผลสํารวจที่ไดจากการแจกแบบสอบถาม  

โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 คุณลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับ

การศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ตอนที่ 3 เปนคําถามลักษณะปลายเปด 

เพ่ือใหผูสอบถามแสดงความคิดเห็น    

ผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลลานนา เชียงใหม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.19 สวนคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.002 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา ระดับความพึงพอใจระดับดีมาก มีเพียงดานเดียว คือ 

รายไดและผลตอบแทน คาเฉลี่ย 3.56 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.888 รองลงมาเปนระดับความพึงพอใจมาก คือ 

ความสัมพันธกับเพ่ือรวมงานในการทํางานรวมกัน คาเฉลี่ย 3.388 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.970 รองลงมาเปน

ระดับปานกลาง คือ ความภูมิใจในองคกร คาเฉลี่ย 3.18 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.904 ความสมดุลระหวางชีวิต

การทํางานและชีวิตสวนตัว คาเฉลี่ย 3.14 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.962 คุณลักษณะของผูบริหาร คาเฉลี่ย 3.12 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.976 โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ คาเฉลี่ย 3.11 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.851 

สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ คาเฉลี่ย 3.07 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.034 อันดับสุดทาย คือ 

ความกาวหนาและความมั่นคง คาเฉลี่ย 2.97 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.107 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

508

CoP 5 การบริหารจัดการ 

คําสําคัญ  ความพึงพอใจในการทํางาน 

 

Summary 
 The benefit of this study is the study of life satisfaction on the work of the 

supporting staff. Case Study of Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai 

surveyed by questionnaire Staff Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai, all 

420 people and samples used in this study has determined the sample size of 200 200 

copies by using the table. In the estimation of Krejcie and Morgan (Krejcie & Morgan) is not 

based on probability sampling. It is a random or Convenience sampling Technique survey 

findings from the questionnaires. The questionnaire is divided into three episodes, the first 

individual features of the respondents at the second level of satisfaction with their working 

life supporting staff look at three open-ended questions. Call to make a comment. 

The findings of the study, satisfaction with life and work of supporting staff. Case 

Study University of Technology Lanna, Chiang Mai is moderate, averaging 3.19 of a standard 

deviation of 1.002 when considering the issue and found that the satisfaction level is very 

good. There is only one side of the income and return on average 3.56 standard deviation of 

0.888, followed by a very satisfying relationship with colleagues in collaborative average 

3.388 standard deviation of 0.970 second. The medium is a proud corporate average 3.18 

standard deviation of 0.904, the balance between work life and private life mean 3.14 

standard deviation of 0.962 features of executives average 3.12 standard deviation .976 

opportunity to develop their potential. 3.11 The average standard deviation of 0.851 

environment safe and hygienic average 3.07 standard deviation is 1.034 Finally, progress and 

stability average 2.97 standard deviation 1.107.  

 

Keyword satisfaction on Working condition 

 

บทนํา 

การทํางานนับวามีความสําคัญตอชีวิตของคนทุกคน เน่ืองจากการทํางานเปนสวนหน่ึงของชีวิต และ

ตองปฏิบัติมากกวากิจกรรมอ่ืนๆ การทํางานเปนสิ่งที่ใหประสบการณที่มีคุณคาของชีวิตของคน เพราะเปน

โอกาสที่ทําใหเกิดการพบปะสังสรรคระหวางผูทํางานกับบุคคลอ่ืนๆ กับสถานที่ ดังน้ัน การทํางานจึงเปนการ

เปดโอกาสในการแสดงสมรรถนะของแตละบุคคล การใชความคิดริเริ่มสรางสรรค การแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน เมื่อแตละบุคคลไดใชชีวิตการทํางานอยูกับสิ่งที่ตนเอง  พอใจก็จะทําใหมีสภาพจิตใจ สภาพ

รางกาย และอารมณที่ดี สงผลใหการทํางานดีตามไปดวย ดังน้ัน จึงจําเปนอยางย่ิงที่องคกรจะตองศึกษา

หนทางใหเกิดความสอดคลองตองกันของความพึงพอใจระหวางพนักงานและองคกร เพ่ือใหเกิดประโยชน

สามารถบรรลุเปาหมายสูงสุด คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานนับวามีความสําคัญอยางย่ิง เน่ืองจากเปน

การแสดงใหเห็นระหวางความสัมพันธดานความพึงพอใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน เพราะงาน

แตละงาน มีลักษณะงานที่แตกตางกัน เชน ความหลากหลายของงาน อํานาจในการตัดสินใจ โอกาสรับรู 

สภาพแวดลอมที่ตองเอ้ืออํานวยตอการทํางาน และความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชสํานักงานที่แต

ละหนวยงานจัดสรรใหกับผูปฏิบัติงาน นอกจากน้ีรวมไปถึงความสัมพันธของเพ่ือนรวมงานอันประกอบไปดวย 

การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหคําปรึกษา ความสนิทสนมกันระหวางเพ่ือนรวมงาน  และความสามัคคี

กัน ในการทํางาน การทํางานของบุคลากรในลักษณะทีมจะทําใหงานประสบความสําเร็จได และสายงานการ

ปกครองแบบมีผูบังคับบัญชาเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหน่ึงซึ่งสงผลตอการตัดสินใจใหเกิดความพึงพอใจในการ

ทํางานของผูปฏิบัติงาน และมีผลตอความกาวหนาในหนาที่การงานดานการพัฒนาความรูความสามารถ และ

ดานสิทธิสวนบุคคล 

ดังน้ัน ทรัพยากรบุคลคลถือเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยควรจะให

ความสําคัญเปนอยางย่ิงในการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางานและเปนพ้ืนฐานนําไปสูความสุขในการใชชีวิตในการทํางานของบุคลากร ดวยเหตุผล และความสําคัญ

ดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่มีตอมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาเปนอยางไร ปญหาที่จะตองแกไขมีอะไรบาง ทํางานอยางไรใหมีความสุข 

ทํางานอยางไรใหองคกรประสบความสําเร็จ คุณภาพชีวิตของบุคลากรเปนเชนไร 

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 

 

วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม มีบุคลากร

จํานวนทั้งสิ้น  420  คน   

 2. สถานที่ศึกษา  คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การบริหารจัดการ   CoP 5

คําสําคัญ  ความพึงพอใจในการทํางาน 

 

Summary 
 The benefit of this study is the study of life satisfaction on the work of the 

supporting staff. Case Study of Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai 

surveyed by questionnaire Staff Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai, all 

420 people and samples used in this study has determined the sample size of 200 200 

copies by using the table. In the estimation of Krejcie and Morgan (Krejcie & Morgan) is not 

based on probability sampling. It is a random or Convenience sampling Technique survey 

findings from the questionnaires. The questionnaire is divided into three episodes, the first 

individual features of the respondents at the second level of satisfaction with their working 

life supporting staff look at three open-ended questions. Call to make a comment. 

The findings of the study, satisfaction with life and work of supporting staff. Case 

Study University of Technology Lanna, Chiang Mai is moderate, averaging 3.19 of a standard 

deviation of 1.002 when considering the issue and found that the satisfaction level is very 

good. There is only one side of the income and return on average 3.56 standard deviation of 

0.888, followed by a very satisfying relationship with colleagues in collaborative average 

3.388 standard deviation of 0.970 second. The medium is a proud corporate average 3.18 

standard deviation of 0.904, the balance between work life and private life mean 3.14 

standard deviation of 0.962 features of executives average 3.12 standard deviation .976 

opportunity to develop their potential. 3.11 The average standard deviation of 0.851 

environment safe and hygienic average 3.07 standard deviation is 1.034 Finally, progress and 

stability average 2.97 standard deviation 1.107.  

 

Keyword satisfaction on Working condition 

 

บทนํา 

การทํางานนับวามีความสําคัญตอชีวิตของคนทุกคน เน่ืองจากการทํางานเปนสวนหน่ึงของชีวิต และ

ตองปฏิบัติมากกวากิจกรรมอ่ืนๆ การทํางานเปนสิ่งที่ใหประสบการณที่มีคุณคาของชีวิตของคน เพราะเปน

โอกาสที่ทําใหเกิดการพบปะสังสรรคระหวางผูทํางานกับบุคคลอ่ืนๆ กับสถานที่ ดังน้ัน การทํางานจึงเปนการ

เปดโอกาสในการแสดงสมรรถนะของแตละบุคคล การใชความคิดริเริ่มสรางสรรค การแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน เมื่อแตละบุคคลไดใชชีวิตการทํางานอยูกับสิ่งที่ตนเอง  พอใจก็จะทําใหมีสภาพจิตใจ สภาพ

รางกาย และอารมณที่ดี สงผลใหการทํางานดีตามไปดวย ดังน้ัน จึงจําเปนอยางย่ิงที่องคกรจะตองศึกษา

หนทางใหเกิดความสอดคลองตองกันของความพึงพอใจระหวางพนักงานและองคกร เพ่ือใหเกิดประโยชน

สามารถบรรลุเปาหมายสูงสุด คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานนับวามีความสําคัญอยางย่ิง เน่ืองจากเปน

การแสดงใหเห็นระหวางความสัมพันธดานความพึงพอใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน เพราะงาน

แตละงาน มีลักษณะงานที่แตกตางกัน เชน ความหลากหลายของงาน อํานาจในการตัดสินใจ โอกาสรับรู 

สภาพแวดลอมที่ตองเอ้ืออํานวยตอการทํางาน และความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชสํานักงานที่แต

ละหนวยงานจัดสรรใหกับผูปฏิบัติงาน นอกจากน้ีรวมไปถึงความสัมพันธของเพ่ือนรวมงานอันประกอบไปดวย 

การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหคําปรึกษา ความสนิทสนมกันระหวางเพ่ือนรวมงาน  และความสามัคคี

กัน ในการทํางาน การทํางานของบุคลากรในลักษณะทีมจะทําใหงานประสบความสําเร็จได และสายงานการ

ปกครองแบบมีผูบังคับบัญชาเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหน่ึงซึ่งสงผลตอการตัดสินใจใหเกิดความพึงพอใจในการ

ทํางานของผูปฏิบัติงาน และมีผลตอความกาวหนาในหนาที่การงานดานการพัฒนาความรูความสามารถ และ

ดานสิทธิสวนบุคคล 

ดังน้ัน ทรัพยากรบุคลคลถือเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยควรจะให

ความสําคัญเปนอยางย่ิงในการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางานและเปนพ้ืนฐานนําไปสูความสุขในการใชชีวิตในการทํางานของบุคลากร ดวยเหตุผล และความสําคัญ

ดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่มีตอมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาเปนอยางไร ปญหาที่จะตองแกไขมีอะไรบาง ทํางานอยางไรใหมีความสุข 

ทํางานอยางไรใหองคกรประสบความสําเร็จ คุณภาพชีวิตของบุคลากรเปนเชนไร 

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 

 

วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม มีบุคลากร

จํานวนทั้งสิ้น  420  คน   

 2. สถานที่ศึกษา  คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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 3. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  200  คน โดยอางอิงจากตาราง

ในการประมาณคาสัดสวนของประชากรของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) 

4. การสุมตัวอยาง เปนแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการสุมแบบสะดวก หรือ Convenience 

sampling Technique  

5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ทําการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

ทําการคนควาจากเอกสารตํารางานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข ใหสอดคลองกับเรื่องการวิจัยใน

ครั้งน้ี มีรายละเอียดดังน้ี 

 5.1 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งน้ี แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 คุณลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 2 ระดับการศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนการประมาณคา (Rating 

Scale) มี 5 ระดับ     

ตอนที่ 3 เปนคําถามลักษณะปลายเปด เพ่ือใหผูสอบถามแสดงความคิดเห็น  

6. การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

 6.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรสายสนับสนุนใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม โดยแจกแบบสอบถามใหกับบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยาง

ดวยตนเอง พรอมทั้งช้ีแจงรายละเอียดใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจถึงวัตถุประสงคในการจัดทําแบบสอบถาม

และการเก็บรวบรวมขอมูล 

 6.2 ขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร ตํารา 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบการทําวิจัยเบ้ืองตน 

7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 

 7.1 เกณฑการแปลคะแนน 

  

การแปลความหมายจากขอมูลที่ไดมากําหนดนํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

4.20 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

3.21 – 4.20 มาก 

2.41 – 3.20 ปานกลาง 

1.81 – 2.40 พึงพอใจนอย 

1.00 – 1.80 พึงพอใจนอยที่สุด 

 

 7.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยทางสถิติที่สามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพโดยจะแสดงคาสถิติตางๆ ที่ตองการคํานวณ 

แลวนํามาประมวลผล และการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  

ผลการวิจัย  

 จากการศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม พบวา คุณลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนกลุมตัวอยาง

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 52.2  อายุระหวาง 31 – 35 ป 

จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 35 สถานภาพสมรส จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 50.5 วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 52.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3 - 5 ป จํานวน 89 คน คิดเปน

รอยละ 44.5  

 

การศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ผลจากตารางคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอชีวิต

การทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ดังน้ี 
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 3. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  200  คน โดยอางอิงจากตาราง

ในการประมาณคาสัดสวนของประชากรของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) 

4. การสุมตัวอยาง เปนแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการสุมแบบสะดวก หรือ Convenience 

sampling Technique  

5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ทําการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

ทําการคนควาจากเอกสารตํารางานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข ใหสอดคลองกับเรื่องการวิจัยใน

ครั้งน้ี มีรายละเอียดดังน้ี 

 5.1 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งน้ี แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 คุณลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 2 ระดับการศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนการประมาณคา (Rating 

Scale) มี 5 ระดับ     

ตอนที่ 3 เปนคําถามลักษณะปลายเปด เพ่ือใหผูสอบถามแสดงความคิดเห็น  

6. การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

 6.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรสายสนับสนุนใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม โดยแจกแบบสอบถามใหกับบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยาง

ดวยตนเอง พรอมทั้งช้ีแจงรายละเอียดใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจถึงวัตถุประสงคในการจัดทําแบบสอบถาม

และการเก็บรวบรวมขอมูล 

 6.2 ขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร ตํารา 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบการทําวิจัยเบ้ืองตน 

7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 

 7.1 เกณฑการแปลคะแนน 

  

การแปลความหมายจากขอมูลที่ไดมากําหนดนํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

4.20 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

3.21 – 4.20 มาก 

2.41 – 3.20 ปานกลาง 

1.81 – 2.40 พึงพอใจนอย 

1.00 – 1.80 พึงพอใจนอยที่สุด 

 

 7.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยทางสถิติที่สามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพโดยจะแสดงคาสถิติตางๆ ที่ตองการคํานวณ 

แลวนํามาประมวลผล และการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  

ผลการวิจัย  

 จากการศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม พบวา คุณลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนกลุมตัวอยาง

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 52.2  อายุระหวาง 31 – 35 ป 

จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 35 สถานภาพสมรส จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 50.5 วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 52.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3 - 5 ป จํานวน 89 คน คิดเปน

รอยละ 44.5  

 

การศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ผลจากตารางคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอชีวิต

การทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ดังน้ี 
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ความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนนุ

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงใหม 

x̄ SD ระดับ

ความพึง

พอใจ 

อันดับ

ที่ 

1. โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ  

 

3.11 0.851 ปานกลาง 6 

2. ความกาวหนาและความมั่นคง  

 

2.97 1.107 ปานกลาง 8 

3. ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานในการทํางานรวมกัน 

 

3.38 0.970 มาก 2 

4. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว  

 

3.14 0.962 ปานกลาง 4 

5. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  

 

3.07 1.034 ปานกลาง 7 

6. คุณลักษณะของผูบริหาร  

 

3.12 0.976 ปานกลาง 5 

7. ความภูมิใจในองคกร  

 

3.18 0.904 ปานกลาง 3 

8. รายไดและผลตอบแทน 

 

3.56 0.888 ดีมาก 1 

รวมเฉลี่ย 

 

3.19 1.002 ปานกลาง  

 

 เมื่อพิจารณาผลจากตาราง การศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม พบวา ความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานอยูใน

ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.19 สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.002 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว ระดับความพึง

พอใจมากที่สุด มีเพียงดานเดียว คือ รายไดและผลตอบแทน คาเฉลี่ย 3.56 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.888 

รองลงมาเปนระดับความพึงพอใจมาก คือ ความสัมพันธกับเพ่ือรวมงานในการทํางานรวมกัน คาเฉลี่ย 3.388 คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.970 และรองลงมาอยูในระดับปานกลาง คือ ความภูมิใจในองคกร คาเฉลี่ย 3.18 คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.904 ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว คาเฉลี่ย 3.14 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.962 

คุณลักษณะของผูบริหาร คาเฉลี่ย 3.12 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.976 โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ คาเฉลี่ย 

3.11 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.851 สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ คาเฉลี่ย 3.07 คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.034 อันดับสุดทาย คือ ความกาวหนา และความมั่นคงคาเฉลี่ย 2.97 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.107 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนาํผลการศึกษาไปประยุกตใช 

 มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานในดานที่มีอิทธิพลตอความ

ผูกพันตอองคกร เพ่ือใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรมากขึ ้น ซึ ่งจะสงผลดีตอขวัญและกําลังใจของ

บุคลากรรวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร ควรใหความสําคัญเชนเดียวกัน เพ่ือเปนการสราง

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยน้ัน ผูศึกษามีขอเสนอแนะ 

ดังตอไปน้ี  

 1.  ความภูมิใจในองคการที่มีคุณคาทางสังคม ควรสรางจิตสํานึกในการบริการที่ดีแกบุคลากร การ

บริการที่ดียอมเปนความตองการของผูมารับบริการ บุคลากรควรใหบริการดวยความเต็มใจ ความพึงพอใจของ

ผูมารับบริการ ถือเปนความสําเร็จขององคการ   

 2.  ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ควรมีการจัดสรรกําลังคนใหเหมาะสม

กับปริมาณงาน และควรมีการแบงเวลาในการทํางานใหเหมาะสมมากขึ้น เพื่อที่บุคลากรจะไดไมเหนื่อยลา

จากการทํางานมากเกินไป มีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ เปนการสงเสริมใหมีแรงกายแรงใจที่จะปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 3. ความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน ควรสงเสริมการทํางานเปนทีม จัดอบรมการปฏิบัติงาน

ในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือใหมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจรวมกัน   มี

การจัดกิจกรรมที ่สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีและ

ความสัมพันธอันดีตอกัน กอใหเกิดความรวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งในการปฏิบัติงานและการอยูรวมกัน 

 4. รายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอ ยุติธรรม และควรจัดหาสวัสดิการใหแกบุคลากรเพ่ิมขึ้น เพ่ือ

เปนขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร 

 5. คุณลักษณะของผูบริหาร การกําหนดนโยบายที่มีผลกระทบตอขาราชการโดยตรง ควรมีการเปด

โอกาสใหขาราชการ  มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายน้ันดวย ควรใชหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการ

ที่ดี ในการบริหารองคการ  

 6. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ปรับปรุงสถานที่ทํางานใหเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติ

หนาที่จัดสรรพ้ืนที่ในการทํางานใหเหมาะสมกับลักษณะงานของแตละหนวยงาน ขยายพื้นที่ใหเปนสัดสวนเพ่ือ

ลดความแออัด  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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ความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนนุ

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงใหม 

x̄ SD ระดับ

ความพึง

พอใจ 

อันดับ

ที่ 

1. โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ  

 

3.11 0.851 ปานกลาง 6 

2. ความกาวหนาและความมั่นคง  

 

2.97 1.107 ปานกลาง 8 

3. ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานในการทํางานรวมกัน 

 

3.38 0.970 มาก 2 

4. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว  

 

3.14 0.962 ปานกลาง 4 

5. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  

 

3.07 1.034 ปานกลาง 7 

6. คุณลักษณะของผูบริหาร  

 

3.12 0.976 ปานกลาง 5 

7. ความภูมิใจในองคกร  

 

3.18 0.904 ปานกลาง 3 

8. รายไดและผลตอบแทน 

 

3.56 0.888 ดีมาก 1 

รวมเฉลี่ย 

 

3.19 1.002 ปานกลาง  

 

 เมื่อพิจารณาผลจากตาราง การศึกษาความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม พบวา ความพึงพอใจตอชีวิตการทํางานอยูใน

ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.19 สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.002 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว ระดับความพึง

พอใจมากที่สุด มีเพียงดานเดียว คือ รายไดและผลตอบแทน คาเฉลี่ย 3.56 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.888 

รองลงมาเปนระดับความพึงพอใจมาก คือ ความสัมพันธกับเพ่ือรวมงานในการทํางานรวมกัน คาเฉลี่ย 3.388 คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.970 และรองลงมาอยูในระดับปานกลาง คือ ความภูมิใจในองคกร คาเฉลี่ย 3.18 คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.904 ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว คาเฉลี่ย 3.14 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.962 

คุณลักษณะของผูบริหาร คาเฉลี่ย 3.12 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.976 โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ คาเฉลี่ย 

3.11 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.851 สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ คาเฉลี่ย 3.07 คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.034 อันดับสุดทาย คือ ความกาวหนา และความมั่นคงคาเฉลี่ย 2.97 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.107 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนาํผลการศึกษาไปประยุกตใช 

 มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานในดานที่มีอิทธิพลตอความ

ผูกพันตอองคกร เพ่ือใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรมากขึ ้น ซึ ่งจะสงผลดีตอขวัญและกําลังใจของ

บุคลากรรวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร ควรใหความสําคัญเชนเดียวกัน เพ่ือเปนการสราง

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยน้ัน ผูศึกษามีขอเสนอแนะ 

ดังตอไปน้ี  

 1.  ความภูมิใจในองคการที่มีคุณคาทางสังคม ควรสรางจิตสํานึกในการบริการที่ดีแกบุคลากร การ

บริการที่ดียอมเปนความตองการของผูมารับบริการ บุคลากรควรใหบริการดวยความเต็มใจ ความพึงพอใจของ

ผูมารับบริการ ถือเปนความสําเร็จขององคการ   

 2.  ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ควรมีการจัดสรรกําลังคนใหเหมาะสม

กับปริมาณงาน และควรมีการแบงเวลาในการทํางานใหเหมาะสมมากขึ้น เพื่อที่บุคลากรจะไดไมเหนื่อยลา

จากการทํางานมากเกินไป มีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ เปนการสงเสริมใหมีแรงกายแรงใจที่จะปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 3. ความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน ควรสงเสริมการทํางานเปนทีม จัดอบรมการปฏิบัติงาน

ในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือใหมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจรวมกัน   มี

การจัดกิจกรรมที ่สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีและ

ความสัมพันธอันดีตอกัน กอใหเกิดความรวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งในการปฏิบัติงานและการอยูรวมกัน 

 4. รายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอ ยุติธรรม และควรจัดหาสวัสดิการใหแกบุคลากรเพ่ิมขึ้น เพ่ือ

เปนขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร 

 5. คุณลักษณะของผูบริหาร การกําหนดนโยบายที่มีผลกระทบตอขาราชการโดยตรง ควรมีการเปด

โอกาสใหขาราชการ  มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายน้ันดวย ควรใชหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการ

ที่ดี ในการบริหารองคการ  

 6. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ปรับปรุงสถานที่ทํางานใหเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติ

หนาที่จัดสรรพ้ืนที่ในการทํางานใหเหมาะสมกับลักษณะงานของแตละหนวยงาน ขยายพื้นที่ใหเปนสัดสวนเพ่ือ

ลดความแออัด  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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 7.  โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูความสามารถ การจัดอบรมใน

หลักสูตรที่สามารถนํามาใชกับการปฏิบัติงานไดและตรงตามความตองการของบุคลากร จัดทําแผนพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรอยางตอเน่ืองและเพียงพอ 

 8.  ความกาวหนาและความมั่นคง ถึงแมจะเปนงานราชการที่มีความมั่นคง แตความกาวหนาของ

บุคลากรก็เปนสิ่งสําคัญ หนวยงานจึงควรเปดโอกาสในการเจริญเติบโตแกบุคลากรใหเทาเทียมกัน การบรรจุ

แตงต้ังบุคลากรในตําแหนงที่สูงขึ้น ควรใชหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือใหเกิดความ

ยุติธรรม  

 

กิตติกรรมประกาศ 

การดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จไปไดดวยดีขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยสุภัทรา  ปานสุวรรณ

จิตร ผูอํานวยการ กองบริหารงานบุคคล และผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่เล็งเห็นถึง

ความสําคัญในการจัดโครงการสงเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการขึ้น รวมถึงสนับสนุนทุนวิจัยภายใต

โครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ปงบประมาณ 2557 ในการทํา

วิจัยครั้งน้ี ขอบคุณนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ วงษพานิช และดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ ที่ปรึกษา

โครงการวิจัย ซึ่งทานไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปนประโยชนอยางย่ิงในการทําวิจัย อีกทั้งยัง

ชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานอีกดวย และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาที่ใหโอกาสนักวิจัยรุนใหมไดแสดงผลงานการวิจัย รวมทั้งขอบคุณหนวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย ที่ประสานจัดกิจกรรมใหคําปรึกษา ใสใจตลอดติดตามผลงานใหกับนักวิจัยทุกคน นอกจากน้ี

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ และนองๆ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่ใหความ

รวมมือในการทําวิจัย สุดทายน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ตลอดจนคอยชวยเหลือและ

ใหกําลังใจผูวิจัยเสมอมาจนประสบความสําเร็จในการทําวิจัยครั้งน้ี 
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 7.  โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูความสามารถ การจัดอบรมใน

หลักสูตรที่สามารถนํามาใชกับการปฏิบัติงานไดและตรงตามความตองการของบุคลากร จัดทําแผนพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรอยางตอเน่ืองและเพียงพอ 

 8.  ความกาวหนาและความมั่นคง ถึงแมจะเปนงานราชการที่มีความมั่นคง แตความกาวหนาของ

บุคลากรก็เปนสิ่งสําคัญ หนวยงานจึงควรเปดโอกาสในการเจริญเติบโตแกบุคลากรใหเทาเทียมกัน การบรรจุ

แตงต้ังบุคลากรในตําแหนงที่สูงขึ้น ควรใชหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือใหเกิดความ

ยุติธรรม  

 

กิตติกรรมประกาศ 

การดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จไปไดดวยดีขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยสุภัทรา  ปานสุวรรณ

จิตร ผูอํานวยการ กองบริหารงานบุคคล และผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่เล็งเห็นถึง

ความสําคัญในการจัดโครงการสงเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการขึ้น รวมถึงสนับสนุนทุนวิจัยภายใต

โครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ปงบประมาณ 2557 ในการทํา

วิจัยครั้งน้ี ขอบคุณนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ วงษพานิช และดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ ที่ปรึกษา

โครงการวิจัย ซึ่งทานไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปนประโยชนอยางย่ิงในการทําวิจัย อีกทั้งยัง

ชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานอีกดวย และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาที่ใหโอกาสนักวิจัยรุนใหมไดแสดงผลงานการวิจัย รวมทั้งขอบคุณหนวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย ที่ประสานจัดกิจกรรมใหคําปรึกษา ใสใจตลอดติดตามผลงานใหกับนักวิจัยทุกคน นอกจากน้ี

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ และนองๆ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่ใหความ

รวมมือในการทําวิจัย สุดทายน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ตลอดจนคอยชวยเหลือและ

ใหกําลังใจผูวิจัยเสมอมาจนประสบความสําเร็จในการทําวิจัยครั้งน้ี 
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การจัดการความรู สําหรบัสถาบนัถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  

กรณีศึกษา กลุมงานอํานวยการ 

Knowledge Management for Community Technology Transfer Center:  

A Case Study Division of Administration 
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บทสรุป 

จากความจําเปนที่ตองการศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรภายในองคกร ซึ่งปจจุบัน

ไมไดมีการจัดเก็บองคความรูที่จําเปนและแนวทางการปฏิบัติงานไวอยางเปนระบบที่ใหบุคลากรไดใช จึงเปน

ที่มาของการดําเนินโครงการจัดการความรู สําหรับสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน กรณีศึกษา กลุมงาน

อํานวยการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาและระบุองคความรูที่จําเปนในการดําเนินงานของ

กลุมงานอํานวยการ และพัฒนาตนแบบระบบการจัดการความรูสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชน  

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา คือบุคลากรของสถาบันฯ ที่มีประสบการณดานงานอํานวยการ จํานวน 15 คน 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ และการวิเคราะหขอมูลโดยการจับความรู 

(Knowledge Capture) จากผูที่มีความเช่ียวชาญของงานอํานวยการ จํานวน 3 คน ผลการศึกษาทําใหไดองค

ความรูที่จําเปนและจัดหมวดหมูได 6 หมวดหมู ซึ่งนําขอมูลที่ไดไปสรางเปนWeblog ซึ่งสามารถเขาถึงไดงาย

จากทุกที่ ทุกเวลา และเปนเครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม 2 ชองทาง ที่สะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร และเก็บ

รวบรวมขอมูลความรูตางๆ ที่องคกรมีไว เกิดกิจกรรมการมีสวนรวมของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู 

ประสบการณ มาเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน   

 

คําสําคัญ  การจัดการความรู กลุมงานอํานวยการ  

 

Summary   

The necessary requirements to knowledge exchange of personnel in organization. 

Current, lack of knowledge management and guidelines system. Leading to knowledge 

management of Community Technology Transfer Center (CTTC), case study, and Division of 

Administration project. Aim: studies and analysis problem and specific knowledge necessary 

in performed of Division of Administration and develop knowledge management of 

Community Technology Transfer Center (CTTC) Model. Materials and method: the participants 

of study are personnel in organization that experience in group director 15 persons, then 

response an interview questionnaire. Analysis data by knowledge capture from expertise in 

Division of Administration 3 persons. Result indicated that it has necessary knowledge and 

classified of 6 domain that leading to weblog, easy access, and new forms of communication 

2 channels that facilitate and fast in communicate and managed corporate information. 

According to, the participated of personnel in knowledge exchange to best practice.  

 

Keyword  Knowledge Management Division of Administration 

 

บทนํา 

สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จัดต้ังขึ้นตามมติสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินโครงการ/

กิจกรรมที่สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน และเปนหนวยงานที่สนอง

ภารกิจดานงานบริการวิชาการ บริการสังคมของมหาวิทยาลัยฯ  โดยมีการบริหารงานแบงออกเปน 4 กลุมงาน 

คือ กลุมงานอํานวยการ กลุมงานคลังความรูชุมชน  กลุมงานบริการวิชาการ กลุมงานโครงการพิเศษ ซึ่งการ

บริหารจัดการภายในสถาบัน จะมีการทํางานแบบเปนทีม ในแตละงาน จะมีผูรับผิดชอบชัดเจน หากมีงาน

เรงดวนจะมีการชวยกันเพ่ือใหงานดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็จะเกิดการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ขึ้น 

ในทุกๆ สวนของสถาบัน แตยังขาดการจัดเก็บองคความรูและระบบที่เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน

ภายในองคกร อีกทั้งบุคลากรสวนใหญยังมีอายุการทํางานที่นอย และมีการเปลี่ยนถายโอนตําแหนงหนาที่บอย 

ๆ ทําใหขาดความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความถนัด (Aptitude) และประสบการณ (Experience) 

ดานการดําเนินงาน  
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บทสรุป 

จากความจําเปนที่ตองการศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรภายในองคกร ซึ่งปจจุบัน

ไมไดมีการจัดเก็บองคความรูที่จําเปนและแนวทางการปฏิบัติงานไวอยางเปนระบบที่ใหบุคลากรไดใช จึงเปน

ที่มาของการดําเนินโครงการจัดการความรู สําหรับสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน กรณีศึกษา กลุมงาน

อํานวยการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาและระบุองคความรูที่จําเปนในการดําเนินงานของ

กลุมงานอํานวยการ และพัฒนาตนแบบระบบการจัดการความรูสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชน  

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา คือบุคลากรของสถาบันฯ ที่มีประสบการณดานงานอํานวยการ จํานวน 15 คน 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ และการวิเคราะหขอมูลโดยการจับความรู 

(Knowledge Capture) จากผูที่มีความเช่ียวชาญของงานอํานวยการ จํานวน 3 คน ผลการศึกษาทําใหไดองค

ความรูที่จําเปนและจัดหมวดหมูได 6 หมวดหมู ซึ่งนําขอมูลที่ไดไปสรางเปนWeblog ซึ่งสามารถเขาถึงไดงาย

จากทุกที่ ทุกเวลา และเปนเครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม 2 ชองทาง ที่สะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร และเก็บ

รวบรวมขอมูลความรูตางๆ ที่องคกรมีไว เกิดกิจกรรมการมีสวนรวมของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู 

ประสบการณ มาเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน   

 

คําสําคัญ  การจัดการความรู กลุมงานอํานวยการ  

 

Summary   

The necessary requirements to knowledge exchange of personnel in organization. 

Current, lack of knowledge management and guidelines system. Leading to knowledge 

management of Community Technology Transfer Center (CTTC), case study, and Division of 

Administration project. Aim: studies and analysis problem and specific knowledge necessary 

in performed of Division of Administration and develop knowledge management of 

Community Technology Transfer Center (CTTC) Model. Materials and method: the participants 

of study are personnel in organization that experience in group director 15 persons, then 

response an interview questionnaire. Analysis data by knowledge capture from expertise in 

Division of Administration 3 persons. Result indicated that it has necessary knowledge and 

classified of 6 domain that leading to weblog, easy access, and new forms of communication 

2 channels that facilitate and fast in communicate and managed corporate information. 

According to, the participated of personnel in knowledge exchange to best practice.  

 

Keyword  Knowledge Management Division of Administration 

 

บทนํา 

สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จัดต้ังขึ้นตามมติสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินโครงการ/

กิจกรรมที่สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน และเปนหนวยงานที่สนอง

ภารกิจดานงานบริการวิชาการ บริการสังคมของมหาวิทยาลัยฯ  โดยมีการบริหารงานแบงออกเปน 4 กลุมงาน 

คือ กลุมงานอํานวยการ กลุมงานคลังความรูชุมชน  กลุมงานบริการวิชาการ กลุมงานโครงการพิเศษ ซึ่งการ

บริหารจัดการภายในสถาบัน จะมีการทํางานแบบเปนทีม ในแตละงาน จะมีผูรับผิดชอบชัดเจน หากมีงาน

เรงดวนจะมีการชวยกันเพ่ือใหงานดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็จะเกิดการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ขึ้น 

ในทุกๆ สวนของสถาบัน แตยังขาดการจัดเก็บองคความรูและระบบที่เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน

ภายในองคกร อีกทั้งบุคลากรสวนใหญยังมีอายุการทํางานที่นอย และมีการเปลี่ยนถายโอนตําแหนงหนาที่บอย 

ๆ ทําใหขาดความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความถนัด (Aptitude) และประสบการณ (Experience) 

ดานการดําเนินงาน  
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จากขอมูลและเหตุผลดังกลาว กลุมงานอํานวยการ ที่มีภารกิจสงเสริมและสนับสนุนงานของหนวยงาน 

และดูแลงานดานบุคลากร มีความจําเปนตองเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรภายในองคกร 

ซึ่งปจจุบันไมไดมีการจัดเก็บองคความรูที่จําเปนและแนวทางการปฏิบัติงานไวอยางเปนระบบที่ใหบุคลากรได

ใช สามารถสืบคนไดงาย และเปนปจจุบันที่สุด ดังน้ันถาหากกลุมงานอํานวยการไดมีการจัดการความรูของ

สถาบันขึ้นจะสามารถทําใหเกิดศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณดานการดําเนินงานของ

บุคลากร มีองคความรูหรือขอมูลระเบียบขอบังคับที่จําเปนที่ใชในการดําเนินงาน จะทําใหบุคลากรเกิดความรู

ความเขาใจ ทักษะในการดําเนินงานเปนอยางดีใหเกิดความถูกตอง แมนจํา ลดระยะเวลาในการสื่อสารและ

เกิดความผิดพลาดในการดําเนินงานใหนอยที่สุด เกิดองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

 

วิธีการดําเนินงาน  

1. ขอบเขตการศกึษา 

  1.1 กลุมเปาหมายในการศึกษา จํานวน 18 คน แบงเปน บุคลากรของสถาบันฯ ที่

ประสบการณดานงานอํานวยการ จํานวน 15 คน และบุคลากรของกลุมงานอํานวยการที่มีความเช่ียวชาญดาน

งานอํานวยการ จํานวน 3 คน 

  1.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ  

1.3 ระยะเวลาในการศึกษา 1 ป (ก.ย.57 – ต.ค.58) 

2. ขั้นตอนการศึกษา 

  2.1 ศึกษารวบรวมขอมูลเบ้ืองตนของกลุมงานอํานวยการ เพ่ือกําหนดขอบเขตเน้ือหาเพ่ือวาง

กรอบการออกแบบสอบถามเพ่ือสัมภาษณขอมูลจากบุคลากร 

  2.2 ใชแบบสอบถามเชิงสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลประสบการณ ปญหาและองคความรูที่จําเปน

ตองานอํานวยการในแตละดานที่เกี่ยวของของบุคลากรในสถาบัน จํานวน 15 ราย 

ที่จําเปนตองมีองคความรูที่เกี่ยวของกับงานอํานวยการ 

  2.3 สัมภาษณผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ราย จากกลุมงานอํานวยการของสถาบัน ซึ่งเปนผูรูใน

งานแตละดาน จากประเด็นผลของแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ ขอมูลประสบการณปญหาและองคความรูที่

จําเปน ของบุคลากร 

  2.4 วิเคราะหขอมูลโดยการจับความรู (Knowledge Capture) จากการจับ 

ความรูของผูเช่ียวชาญ ออกเปนหมวดหมู  

  2.5 ออกแบบและจัดทําเว็บไซตการจัดการความรูดานงานอํานวยการของ 

สถาบัน (Weblog)  
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ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

1. ผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคุณคา 

  1.1 ผลผลิตของการดําเนินโครงการ 

   1.1.1 มีการรวบรวมองคความรูที่จําเปนที่เกิดจากประสบการณของงานดาน

อํานวยการเปนตามประเภท คือ 1.งานสารบรรณ 2.งานบุคลากร 3.งานการเงินและบัญชี 4.งานพัสดุ 5.งาน

อาคารสถานที่ 6.งานแผนและประกันคุณภาพ 

   1.1.2 มีเว็บไซตการจัดการความรูดานงานอํานวยการ ของสถาบันถายทอด

เทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

  1.2 ผลลัพธและผลกระทบ 

   1.2.1 เกิดการถายทอดองคความรูที่จําเปน ดานงานอํานวยการจากผูมีประสบการณ

และผูเช่ียวชาญ 

   1.2.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน Weblog เครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม 2 ทาง 

ที่สะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร อาจเปนการประกาศขาวสาร การแสดงความคิดเห็น ฯลฯ 

   1.2.3 เกิดการรวมตัวของผูสนใจความรูเรื่องเดียวกันผาน Weblog  

การจัดการความรูของสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 

2. ปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ 

  2.1 การสนับสนุนและการผลักดันของหนวยงาน สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 

  2.2 ความรวมมือของบุคลากรภายใน และกลุมอํานวยการ สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 

 2.3 การใหทุนสนับสนุนในการศึกษาการทํางานในลักษณะทุนวิจัย R2S ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

3. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

รูปแบบการทํางานของบุคลากรแบบผสม ทั้งกลุมคนรุนใหมและรุนเกา การยึดติดกับวิธีการทํางาน

และสอนงานแบบเดิมยังคงมี ขาดการหาความรูใหมๆ เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ผาน Weblog ผานออนไลน แนวทางการแกไขสนับสนุนใหบุคลากรเขียนขอมูลองคความรูเปนประจําราย

เดือนเพ่ือเก็บเปนแฟมสะสมผลงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อสารผาน Weblog ซึ่งเปนระบบ

เครือขายสื่อสารที่รองรับสําหรับการจัดเก็บองคความรูที่ทําใหสามารถเขาถึงไดงายจากทุกที่ ทุกเวลา เปน

เครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม 2 ทาง ที่สะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร อาจเปนการประกาศขาวสาร การแสดง

ความคิดเห็น ฯลฯ  และการเก็บรวบรวมขอมูลความรูตาง ๆ ที่องคกรมีไวในระบบฐานขอมูล (Knowledge 

Bases) และใหผูตองการใชคนหาขอมูลความรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลได

ตลอดเวลา ผานระบบอินเทอรเน็ต ไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
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บทสรุป 

งานวิจัยน้ีเปนการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยใชรูปแบบการ

ประเมินหลักสูตรตามแบบหลักการของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) หรือ CIPP model ไดแก การประเมิน

ภาคบริบท (context)  โดยการประเมินเก่ียวกับวัตถุประสงค โครงสราง และเน้ือหาวิชาในหลักสูตร การ

ประเมินปจจัยเบ้ืองตน (input evaluation) โดยประเมินผูเรียน ผูสอน สื่อการเรียนการสอน การประเมิน

กระบวนการ (process evaluation) โดยประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการ

เรียน การบริหารหลักสูตรของรายวิชา และการประเมินผลผลิต (product evaluation) โดยประเมิน

คุณลักษณะและความรูความสามารถของบัณฑิต ประกอบดวย ความรูเน้ือหา และทักษะดานการสอน 

ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคม และ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของ

หลักสูตร เพ่ือนําผลวิจัยที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสม  

กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ อาจารยผูสอน นักศึกษา และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 75 คน การเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยการใช

แบบสอบถามและการสัมภาษณ โดยการวิเคราะหขอมูลมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ผลการวิจัยสรุปไดวา การประเมินในทุกดานมีผลการประเมินเฉลี่ยอยูในระดับมากและมากที่สุด ใน

ดานบริบท วัตถุประสงคไดรับการประเมินในระดับมาก โครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสมในทุกหมวดวิชา 

สวนของเน้ือหาทั้งภาพรวมและรายวิชาสวนใหญมีการประเมินในระดับมาก ในดานปจจัยนําเขา สวนของ

นักศึกษาแรกเขา สวนใหญมีพ้ืนฐานที่ไมใชเกษตรศาสตร สวนของสื่อประกอบการเรียนมีความเพียงพอและ

เหมาะสมในระดับมาก สถานที่เรียนและหองปฏิบัติการมีความเหมาะสมในระดับพอใช หองพักนักศึกษามีการ

ประเมินในระดับดี ในดานกระบวนการและการวัดผลประเมินผลไดรับการประเมินภาพรวมในระดับมากที่สุด 

สําหรับการประเมินในรายวิชาผูใหขอมูลสวนใหญใหคะแนนอยูในระดับมาก ในดานผลผลิตบัณฑิตและ

นักศึกษามีความพึงพอใจตอตนเองในดานความรู ดานความสามารถในการสอน ดานความเปนผูนํา การพัฒนา

ตนเองและสังคมมีผลคะแนนประเมินในระดับมาก สําหรับเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม มีผลคะแนนประเมินใน

ระดับมากที่สุด 
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Summary 

 This research is The Evaluation of Science (Plant Science) Curriculum: in Bachelor’s 

Degree Program, Academic Year 2012 Faculty of Science and Agricultural Technology. 

Rajamangala University of Technology Lanna. The format of the course evaluation by the 

probe Waffle Beam . (Stufflebeam) or CIPP model include an assessment of the context 

(context) , by an assessment on the structure and content of the course . The rate of input 

(input evaluation) by evaluating students , teachers , teaching materials . The evaluation 

process (process evaluation) by assessing the activity of teaching , measurement and 

evaluation , course Management and evaluation (product evaluation) , There are evaluating 

the features and capabilities of graduates of knowledge content , knowledge and teaching 

skills , and also the abilities to develop their own social and moral attitude which are the 

important components of the curriculum . The research that has gone into ways to improve 

and develop curriculum to be appropriate . 

 The participants were alumnia, students and teachers for the Science (Plant 

Science) Curriculum: in Bachelor’s Degree Program, Academic Year 2012 Faculty of Science 

and Agricultural Technology. Rajamangala University of Technology Lanna. Data collection 

consisted of questionnaires and interviews . The analysis contains both quantitative and 

qualitative. 
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 The results indicated that the participants evaluated all components at the high 

and the highest level for appropriateness. For context, curriculum objectives were evaluated 

at high level, curriculum structure was appropriated in all areas, contents both overviews 

and each subject were evaluated in the high level. For input, most of the students did not 

have background in Agriculture; instructional media were evaluated at the high level, as well 

as learning places. For a recreation room, students gave its appropriateness at the poor 

level. For process, both learning instructions and evaluations were evaluated at high level. 

For output, alumnia and students evaluated their own knowledge and skills in the highest 

level, i.e. contents, teaching, leaderships, self and social development, attitude, ethics, and 

molral. 

 

Keyword  The Evaluation, Science (Plant Science), Curriculum: in Bachelor’s  Degree Program 

 

บทนํา 

การศึกษามีหนาที่ในการพัฒนาคนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ สถาบันการศึกษาตางๆ มีจุดมุงหมาย 

และรับผิดชอบในการพัฒนาบุคคลใหเปนคนดี คนเกง และคนมีความสุขในทุกระดับ ต้ังแตระดับกอนวัยเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ปจจุบันการศึกษาในระดับตางๆ ไดมีการพัฒนา

หลักสูตรในสถานศึกษาของตนเพ่ือตอบสนองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

หลักสูตรในสถาบันการศึกษาจึงมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการจัดการศึกษา ทั้งน้ี เน่ืองจากหลักสูตรเปน

แผนหรือแนวทางในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามความมุงหมาย และยังเปนแนวทางในการวางแผนงาน

วิชาการ เปนเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเปนเครื่องกําหนดความมุงหมาย ขอบขาย

ของเน้ือหา แนวทางสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อแหลงเรียนรู และการประเมินผลการเรียน

การสอน ดังน้ัน หลักสูตรจึงเปนเครื่องบงช้ีทิศทางการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนามนุษยใหมี

คุณภาพจําเปนตองอาศัยหลักสูตรที่มีคุณภาพ คือ เปนหลักสูตรที่มีความชัดเจน เหมาะสม และมีความ

สอดคลองกับบริบทของการนําหลักสูตรไปใชกระบวนการหน่ึงที่จะใหไดมาซึ่งหลักสูตรที่มีคุณภาพน้ัน ก็คือการ

ประเมินหลักสูตร เพราะการประเมินเปนกระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เก่ียวของกับหลักสูตร หรือ

ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร เพ่ือนํามาพิจารณาตัดสินใจ ปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาหลักสูตรใหมี

ประสิทธิภาพ การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนา ปรับปรุง และตัดสินใจเก่ียวกับ

หลักสูตร ซึ่งเปนกิจกรรมที่ควรเกิดขึ้นทุกชวงระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตร ต้ังแตกอนการพัฒนาหลักสูตร 

การออกแบบหรือรางหลักสูตรกอนการนําหลักสูตรไปใช ระหวางการดําเนินการใชหลังสูตร หลังจากใช

หลักสูตรครบวงจร และการติดตามผลกระทบของหลักสูตร (วสันต ทองไทย, 2550) 

ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาแลว หลักสูตรจําเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับการปรับปรุงเพ่ือให

สอดคลองกับความตองการดานวิชาการและวิชาชีพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือใหบัณฑิตมี

คุณลักษณะที่ พึงประสงคตอวิชาชีพและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานัก

นายกรัฐมนตรี, 2545) สําหรับการประเมินหลักสูตรในสถานศึกษาตางๆ มีความสําคัญและมีความจําเปน

สําหรับสถาบันการศึกษาเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการประเมินคุณภาพของนักเรียน และนักศึกษา เพ่ือไดนําไป

พัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และผูที่มีสวนไดสวนเสียกับผลผลิตของ

สถานศึกษา และสามารถนําไปเปนขอมูลใชในการวางแผนพัฒนาสถาบันของตนตอไป การประเมินหลักสูตร

ถือวาเปนสวนหน่ึงของการประเมินสถาบัน เพ่ือนําขอมูลและสารสนเทศที่ไดในการตัดสินใจเพ่ือวางแผนกล

ยุทธ (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544) โดยการประเมินหลักสูตรในมหาวิทยาลัยจะเปนการใหความสนใจ เก่ียวกับ

หลักสูตรแตละสาขาของภาควิชา และรวมถึงหนวยงานระดับคณะซึ่งผลของการประเมินมีสวนสําคัญในการ

เช่ือมโยงกับกระบวนการวางแผนอีกดวย หลังจากมหาวิทยาลัยไดใชหลักสูตรระยะหน่ึง สงผลตอการเรียนรู

ของผูเรียนไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม จากสภาพความเปนจริงการใชหลักสูตรบางหลักสูตร ใชนานก็มี

ประสิทธิภาพ  แตบางครั้งพบวาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชหลักสูตรลดตํ่าลง ดังน้ัน 

สถาบันการศึกษาตางๆ จึงจําเปนตองมีการประเมินหลักสูตรหลังจากการใชหลักสูตรเปนระยะเวลา 3-5 ป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดจัดต้ังหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร 

และไดเริ่มรับนักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 2548 โดยมีผูสําเร็จการศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2551 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ผูวิจัยจึงเห็น

ความสําคัญในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรที่ไดดําเนินการจัดการศึกษาในปการศึกษา 2557 อันเปน

ประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณปจจุบัน ตลอดจนการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแกคณาจารยและผูบริหาร ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตอไป 

 

วิธีการดําเนินงาน 

สมมติฐานการวิจัย 

ความคิดเห็นของคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร ดาน

บริบท ดานปจจัยเบ้ืองตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิตอยูในระดับมาก 

 

วิธีการทดลอง  

การวิจัยครั้งน้ีเปนการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยใช

รูปแบบจําลองซิปป (CIPP Model) (Stufflebeam, 1971 : 216-218 , ประไพพิศ บุญชิต, 2548 : 15-16) 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การบริหารจัดการ   CoP 5

 The results indicated that the participants evaluated all components at the high 

and the highest level for appropriateness. For context, curriculum objectives were evaluated 

at high level, curriculum structure was appropriated in all areas, contents both overviews 

and each subject were evaluated in the high level. For input, most of the students did not 

have background in Agriculture; instructional media were evaluated at the high level, as well 

as learning places. For a recreation room, students gave its appropriateness at the poor 

level. For process, both learning instructions and evaluations were evaluated at high level. 

For output, alumnia and students evaluated their own knowledge and skills in the highest 

level, i.e. contents, teaching, leaderships, self and social development, attitude, ethics, and 

molral. 

 

Keyword  The Evaluation, Science (Plant Science), Curriculum: in Bachelor’s  Degree Program 

 

บทนํา 

การศึกษามีหนาที่ในการพัฒนาคนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ สถาบันการศึกษาตางๆ มีจุดมุงหมาย 

และรับผิดชอบในการพัฒนาบุคคลใหเปนคนดี คนเกง และคนมีความสุขในทุกระดับ ต้ังแตระดับกอนวัยเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ปจจุบันการศึกษาในระดับตางๆ ไดมีการพัฒนา

หลักสูตรในสถานศึกษาของตนเพ่ือตอบสนองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

หลักสูตรในสถาบันการศึกษาจึงมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการจัดการศึกษา ทั้งน้ี เน่ืองจากหลักสูตรเปน

แผนหรือแนวทางในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามความมุงหมาย และยังเปนแนวทางในการวางแผนงาน

วิชาการ เปนเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเปนเครื่องกําหนดความมุงหมาย ขอบขาย

ของเน้ือหา แนวทางสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อแหลงเรียนรู และการประเมินผลการเรียน

การสอน ดังน้ัน หลักสูตรจึงเปนเครื่องบงช้ีทิศทางการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนามนุษยใหมี

คุณภาพจําเปนตองอาศัยหลักสูตรที่มีคุณภาพ คือ เปนหลักสูตรที่มีความชัดเจน เหมาะสม และมีความ

สอดคลองกับบริบทของการนําหลักสูตรไปใชกระบวนการหน่ึงที่จะใหไดมาซึ่งหลักสูตรที่มีคุณภาพน้ัน ก็คือการ

ประเมินหลักสูตร เพราะการประเมินเปนกระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เก่ียวของกับหลักสูตร หรือ

ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร เพ่ือนํามาพิจารณาตัดสินใจ ปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาหลักสูตรใหมี

ประสิทธิภาพ การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนา ปรับปรุง และตัดสินใจเก่ียวกับ

หลักสูตร ซึ่งเปนกิจกรรมที่ควรเกิดขึ้นทุกชวงระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตร ต้ังแตกอนการพัฒนาหลักสูตร 

การออกแบบหรือรางหลักสูตรกอนการนําหลักสูตรไปใช ระหวางการดําเนินการใชหลังสูตร หลังจากใช

หลักสูตรครบวงจร และการติดตามผลกระทบของหลักสูตร (วสันต ทองไทย, 2550) 

ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาแลว หลักสูตรจําเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับการปรับปรุงเพ่ือให

สอดคลองกับความตองการดานวิชาการและวิชาชีพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือใหบัณฑิตมี

คุณลักษณะที่ พึงประสงคตอวิชาชีพและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานัก

นายกรัฐมนตรี, 2545) สําหรับการประเมินหลักสูตรในสถานศึกษาตางๆ มีความสําคัญและมีความจําเปน

สําหรับสถาบันการศึกษาเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการประเมินคุณภาพของนักเรียน และนักศึกษา เพ่ือไดนําไป

พัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และผูที่มีสวนไดสวนเสียกับผลผลิตของ

สถานศึกษา และสามารถนําไปเปนขอมูลใชในการวางแผนพัฒนาสถาบันของตนตอไป การประเมินหลักสูตร

ถือวาเปนสวนหน่ึงของการประเมินสถาบัน เพ่ือนําขอมูลและสารสนเทศที่ไดในการตัดสินใจเพ่ือวางแผนกล

ยุทธ (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544) โดยการประเมินหลักสูตรในมหาวิทยาลัยจะเปนการใหความสนใจ เก่ียวกับ

หลักสูตรแตละสาขาของภาควิชา และรวมถึงหนวยงานระดับคณะซึ่งผลของการประเมินมีสวนสําคัญในการ

เช่ือมโยงกับกระบวนการวางแผนอีกดวย หลังจากมหาวิทยาลัยไดใชหลักสูตรระยะหน่ึง สงผลตอการเรียนรู

ของผูเรียนไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม จากสภาพความเปนจริงการใชหลักสูตรบางหลักสูตร ใชนานก็มี

ประสิทธิภาพ  แตบางครั้งพบวาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชหลักสูตรลดตํ่าลง ดังน้ัน 

สถาบันการศึกษาตางๆ จึงจําเปนตองมีการประเมินหลักสูตรหลังจากการใชหลักสูตรเปนระยะเวลา 3-5 ป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดจัดต้ังหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร 

และไดเริ่มรับนักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 2548 โดยมีผูสําเร็จการศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2551 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ผูวิจัยจึงเห็น

ความสําคัญในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรที่ไดดําเนินการจัดการศึกษาในปการศึกษา 2557 อันเปน

ประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณปจจุบัน ตลอดจนการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแกคณาจารยและผูบริหาร ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตอไป 

 

วิธีการดําเนินงาน 

สมมติฐานการวิจัย 

ความคิดเห็นของคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร ดาน

บริบท ดานปจจัยเบ้ืองตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิตอยูในระดับมาก 

 

วิธีการทดลอง  

การวิจัยครั้งน้ีเปนการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยใช

รูปแบบจําลองซิปป (CIPP Model) (Stufflebeam, 1971 : 216-218 , ประไพพิศ บุญชิต, 2548 : 15-16) 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 5 การบริหารจัดการ 

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ไดแก อาจารยผูสอน นักศึกษา และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของอาจารยผูสอน นักศึกษา และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ที่มีตอ

การใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในดานตางๆ ซึ่งประกอบดวย 

 1. ดานบริบท ไดแก วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสราง และเน้ือหาของหลักสูตร 

 2. ดานปจจัยเบ้ืองตน ไดแก ผูเรียน ผูสอน สื่อการเรียนการสอน 

 3. ดานกระบวนการ ไดแก กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียน การ

บริหารหลักสูตรของรายวิชา 

 4. ดานผลผลิต ไดแก คุณลักษณะบัณฑิตตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย (1) แบบสอบถาม

อาจารยผูสอน  (2) แบบสอบถามนักศึกษา  และ (3) แบบสอบถามผูสําเร็จการศึกษา  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. จัดทําหนังสือขออนุญาตคณบดี และผูใชบัณฑิตเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล และ

ติดตอสํานักงานรองคณบดีในแตละพ้ืนที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลกับอาจารยและนักศึกษาที่เกี่ยวของ  

2. เก็บขอมูลในแตละพ้ืนที่ ไดแก ลําปาง นาน และพิษณุโลก ระหวางเดือน มกราคม  ถึง เมษายน 

2558)  

 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามสูตรของครอ

นบาค (Cronbach, 1990 : 202-204) 

 2. สถิติที่ใชในการวิจัย 

  2.1  รอยละ (Percentage) 

  2.2  คาคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic mean) 

  2.3  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 

ผลและอภิปรายผลการดําเนินงาน 

งานวิจัยน้ีเปนการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยใชรูปแบบการ

ประเมินหลักสูตรตามแบบหลักการของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam ,1971) หรือ CIPP model ไดแก การ

ประเมินภาคบริบท (context)  โดยการประเมินเก่ียวกับวัตถุประสงค โครงสราง และเน้ือหาวิชาในหลักสูตร 

การประเมินปจจัยเบ้ืองตน (input evaluation) โดยประเมินผูเรียน ผูสอน สื่อการเรียนการสอน การประเมิน

กระบวนการ (process evaluation)  โดยประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการ

เรียน การบริหารหลักสูตรของรายวิชา และการประเมินผลผลิต (product evaluation)                 โดย

ประเมินคุณลักษณะและความรูความสามารถของบัณฑิต ประกอบดวย ความรูเน้ือหา และทักษะดานการสอน 

ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคม และ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม   

กลุมตัวอยางที่ประเมินไดแก อาจารยผูสอน นักศึกษา และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2555 ของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ทั้ง 3 เขตพ้ืนที่ คือ ลําปาง นาน และพิษณุโลก โดยมกีลุมตัวอยาง ดังน้ี 

1. อาจารยผูสอน จํานวน 10 คน 

2. นักศึกษา จํานวน 45 คน 

3. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 20 คน 

การเก็บขอมูลวิจัยใชการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ โดยผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามเพ่ือ

ประเมินในดานตางๆ และการเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (อาจารยผูสอน 2 ทาน, นักศึกษา 5 ทาน และ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 3 ทาน) ในการสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

ขอมูลที่ไดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหโดย การวิเคราะหเชิงเน้ือหา โดยการจัดกลุมคําตอบ และ

รายงานในรูปแบบการพรรณนา 

จากการวิเคราะหผลการวิจัย จากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ สามารถสรุปผลการ

ประเมินในดานตางๆ ตามรูปแบบการประเมินของซิปป CIPP model ไดดังน้ี 

 

1. ดานบริบท 

ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร บัณฑิตและนักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอวัตถุประสงคของ

หลักสูตรภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.27 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 สําหรับความคิดเห็น

ในแตละองคประกอบยอยในดานความชัดเจนในการสื่อความหมายสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

หนวยงาน และสังคม และสงเสริมความเปนผูนํา มีความพึงพอใจในระดับมาก และประเด็นมีความรูกวางขวาง



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
527

การบริหารจัดการ   CoP 5

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ไดแก อาจารยผูสอน นักศึกษา และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของอาจารยผูสอน นักศึกษา และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ที่มีตอ

การใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในดานตางๆ ซึ่งประกอบดวย 

 1. ดานบริบท ไดแก วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสราง และเน้ือหาของหลักสูตร 

 2. ดานปจจัยเบ้ืองตน ไดแก ผูเรียน ผูสอน สื่อการเรียนการสอน 

 3. ดานกระบวนการ ไดแก กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียน การ

บริหารหลักสูตรของรายวิชา 

 4. ดานผลผลิต ไดแก คุณลักษณะบัณฑิตตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย (1) แบบสอบถาม

อาจารยผูสอน  (2) แบบสอบถามนักศึกษา  และ (3) แบบสอบถามผูสําเร็จการศึกษา  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. จัดทําหนังสือขออนุญาตคณบดี และผูใชบัณฑิตเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล และ

ติดตอสํานักงานรองคณบดีในแตละพ้ืนที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลกับอาจารยและนักศึกษาที่เกี่ยวของ  

2. เก็บขอมูลในแตละพ้ืนที่ ไดแก ลําปาง นาน และพิษณุโลก ระหวางเดือน มกราคม  ถึง เมษายน 

2558)  

 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามสูตรของครอ

นบาค (Cronbach, 1990 : 202-204) 

 2. สถิติที่ใชในการวิจัย 

  2.1  รอยละ (Percentage) 

  2.2  คาคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic mean) 

  2.3  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 

ผลและอภิปรายผลการดําเนินงาน 

งานวิจัยน้ีเปนการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยใชรูปแบบการ

ประเมินหลักสูตรตามแบบหลักการของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam ,1971) หรือ CIPP model ไดแก การ

ประเมินภาคบริบท (context)  โดยการประเมินเก่ียวกับวัตถุประสงค โครงสราง และเน้ือหาวิชาในหลักสูตร 

การประเมินปจจัยเบ้ืองตน (input evaluation) โดยประเมินผูเรียน ผูสอน สื่อการเรียนการสอน การประเมิน

กระบวนการ (process evaluation)  โดยประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการ

เรียน การบริหารหลักสูตรของรายวิชา และการประเมินผลผลิต (product evaluation)                 โดย

ประเมินคุณลักษณะและความรูความสามารถของบัณฑิต ประกอบดวย ความรูเน้ือหา และทักษะดานการสอน 

ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคม และ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม   

กลุมตัวอยางที่ประเมินไดแก อาจารยผูสอน นักศึกษา และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2555 ของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ทั้ง 3 เขตพ้ืนที่ คือ ลําปาง นาน และพิษณุโลก โดยมกีลุมตัวอยาง ดังน้ี 

1. อาจารยผูสอน จํานวน 10 คน 

2. นักศึกษา จํานวน 45 คน 

3. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 20 คน 

การเก็บขอมูลวิจัยใชการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ โดยผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามเพ่ือ

ประเมินในดานตางๆ และการเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (อาจารยผูสอน 2 ทาน, นักศึกษา 5 ทาน และ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 3 ทาน) ในการสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

ขอมูลที่ไดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหโดย การวิเคราะหเชิงเน้ือหา โดยการจัดกลุมคําตอบ และ

รายงานในรูปแบบการพรรณนา 

จากการวิเคราะหผลการวิจัย จากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ สามารถสรุปผลการ

ประเมินในดานตางๆ ตามรูปแบบการประเมินของซิปป CIPP model ไดดังน้ี 

 

1. ดานบริบท 

ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร บัณฑิตและนักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตอวัตถุประสงคของ

หลักสูตรภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.27 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 สําหรับความคิดเห็น

ในแตละองคประกอบยอยในดานความชัดเจนในการสื่อความหมายสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

หนวยงาน และสังคม และสงเสริมความเปนผูนํา มีความพึงพอใจในระดับมาก และประเด็นมีความรูกวางขวาง



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ในสาขาวิชาพืชศาสตรผูประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จากการสัมภาษณผูสอนมีความคิดเห็น

ตรงกันวาวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความครอบคลุมเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับรุงทิวา จักรกร (2527) ที่

กลาววา ลักษณะของหลักสูตรที่ดีตองสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศ 

ด านความ เหมาะสมของโครงสร างหลั กสู ตรมี ค วาม เหมาะสมจํ านวน  65 คน  คิ ด เป น  

รอยละ 86.67 และผูตอบแบบสอบถามจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 13.33 เห็นวาโครงสรางของหลักสูตรไม

มีความเหมาะสม จากการสัมภาษณบัณฑิตและนักศึกษาในสวนที่เห็นวาโครงสรางของหลักสูตรไมเหมาะสม 

คือ มีความเห็นวาควรจะเพ่ิมหรือลดหนวยกิตในบางรายวิชาน้ัน บัณฑิตและนักศึกษาที่ตองการใหเพ่ิมรายวิชา

หรือเน้ือหาเกี่ยวกับการเขียนรายงานโครงการตางๆ เน่ืองจากนักศึกษาเห็นวาสามารถนําไปใชในวิชาชีพไดจริง 

ดังที่ระวิวรรณ ศรีครามครัน (2541) กลาวไววา การจัดทําโครงสรางหลักสูตรตองกําหนดกลุมวิชา รายวิชา 

อัตราเวลาเรียน เพ่ือใหสนองความตองการของผูเรียนและสังคม 

ดานเน้ือหารายวิชามีความเห็นวาเน้ือหารายวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรอยูใน

ระดับดี สามารถนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในปจจุบันในระดับมาก ความรูที่ไดรับมีความเหมาะสมอยู

ในระดับมาก การจัดกิจกรรมมีความสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตรอยูในระดับมาก การวัดและ

ประเมินผลสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตรอยูในระดับมาก และจํานวนหนวยกิตกับเน้ือหามีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก ตามที่ วิชัย แหวนเพชร (2530)ไดกลาวไววา เน้ือหาของรายวิชาตางๆ จะตองเปน

สวนที่ไดเลือกสรร เน้ือหาสาระความรู ประสบการณ มาจัดเรียงลําดับไวเพ่ือที่วาเมื่อผูเรียนผานกิจกรรมตางๆ 

แลวจะพัฒนาไปสูจุดมุงหมายที่ไดต้ังใจไว ทั้งภาพรวมและรายวิชาสวนใหญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 

4.24 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 จากการสัมภาษณดานเน้ือหา บัณฑิตใหขอเสนอแนะวา เน้ือหาการ

เรียนวิชาพืชศาสตรคอนขางจะลึก ซึ่งไมสามารถนํามาใชในการประกอบอาชีพไดโดยตรง และเน่ืองจากผูเรียน

บางสวยไมไดมีพ้ืนฐานทางเกษตรศาสตรทําใหการรับรู เขาใจ ไดเพียง 50% จากอาจารยผูสอนและการเรียน 

และในรายวิชาคอมพิวเตอร เน้ือหาที่จัดการเรียนการสอนน้ันนอยเกินไป คือ สอนเพียงโปรแกรมพ้ืนฐาน แต

จริงๆ แลวการประกอบอาชีพตองใชคอมพิวเตอรหรือรูจักโปรแกรมมากกวาน้ัน เพราะคอมพิวเตอรมีบทบาท

อยางมาก จึงอยากใหเพ่ิมเน้ือหาใหมากขึ้น 

 

2. ดานปจจัยนําเขา  

นักศึกษาแรกเขา สวนใหญมีพ้ืนฐานที่ไมใชเกษตรศาสตร สวนใหญ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 

61.54 มีพ้ืนฐานที่เปนสาขาวิชาอ่ืนที่ไมใชดานพืชศาสตร และจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 38.46 มีพ้ืนฐานที่

เปนสาขาวิชาพืชศาสตร ดานสื่อประกอบการเรียนมีความเพียงพอและเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 

4.45 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 จากการสัมภาษณบัณฑิตและนักศึกษากลาววา เอกสาร หนังสือ ตํารา 

หาคอนขางยาก และไมทันสมัย แตอาจารยผูสอนก็ไดแกปญหาโดยการจัดหาหนังสือที่มีความทันสมัยเพ่ิมมาก

ขึ้น  

สถานที่เรียนและหองปฏิบัติการไดแบงออกเปน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองพักนักศึกษาและหอง

รวบรวมหนังสือและเอกสาร ผลการประเมินระบุวา หองเรียนและหองปฏิบัติการมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.34 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 จากการสัมภาษณ ผูใหขอมูลมีความเห็นพอง

กันวามีความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณที่สนับสนุนการเรียนการสอนเปนอยางดี 

 

3. ดานกระบวนการและการวัดผลประเมินผล 

การประเมินดานกระบวนการ แบงออกเปน กระบวรการจัดการเรียนการสอน และการวัดและ

ประเมินผล ซึ่งไดประเมินทั้งภาพรวมและในรายวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงค มีการช้ีแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหกับ

ผูเรียน มีบรรยากาศการเรียนการสอนเปนกันเอง เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

คนควาดวยตนเอง มีการเลือกใชอุปกรณการเรียนการสอนไดเหมาะสม การประเมินผลสอดคลองกับ

วัตถุประสงค และมีการปรับปรุงวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ จากการประเมินผูประเมินมีความคิดเห็น

เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.53 และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.61 เมื่อพิจารณาความสอดคลองของกระบวนการเรียนการสอนในแตละรายวิชาการวัตถุประสงค

ของหลักสูตร พบวา ผูประเมินมีความเห็นวามีความสอดคลองในภาพรวมทุกรายวิชาอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยอยูที่ 4.33 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 ดังที่สงัด อุทรานันท (2532) กลาววา หลักสูตรที่ดีตอง

มุงเนนและสงเสริมใหคิดเปน มีความสนใจ มีความกระตือรือรน และควรใหผูเรียนไดรับประโยชน 

ดานการวัดผลและประเมินผล ไดทําการประเมินในดานความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร

โดยไดประเมินในภาพรวมของรายวิชามีความคิดเห็นวาในภาพรวมทั้งในดานการศึกษามีความเหมาะสม

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.54 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.67  

4. ดานผลผลิต 

ด านความรู  มี ความคิด เห็ น เกี่ ยวกับลักษณ ะของบัณ ฑิ ตในด านความรูอ ยู ในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.81 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 ยกเวนความคิดเห็นตอความสามารถในการเขียน

เอกสารประกอบการเรียนอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.35 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86 จาก

การสัมภาษณมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน สวนหน่ึงเห็นวาคนเองไดรับความรูเปนอยางมาก อีกสวนหน่ึงให

ความเห็นวานักศึกษามีพ้ืนฐานที่แตกตางกัน ดังน้ันการรับรูของแตละคนก็แตกตางกัน  

ดานการสอน มีการประเมินเก่ียวกับลักษณะของบัณฑิตในดานการสอนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยู

ที่ 4.13 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 ทั้งในดานการเตรียมการและพัฒนาปรับปรุงการสอน การเปด

โอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น การจัดการเรียนรูสงเสริมการคิด การสรุปบทเรียน ความสามารถในการ



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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ในสาขาวิชาพืชศาสตรผูประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จากการสัมภาษณผูสอนมีความคิดเห็น

ตรงกันวาวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความครอบคลุมเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับรุงทิวา จักรกร (2527) ที่

กลาววา ลักษณะของหลักสูตรที่ดีตองสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศ 

ด านความ เหมาะสมของโครงสร างหลั กสู ตรมี ค วาม เหมาะสมจํ านวน  65 คน  คิ ด เป น  

รอยละ 86.67 และผูตอบแบบสอบถามจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 13.33 เห็นวาโครงสรางของหลักสูตรไม

มีความเหมาะสม จากการสัมภาษณบัณฑิตและนักศึกษาในสวนที่เห็นวาโครงสรางของหลักสูตรไมเหมาะสม 

คือ มีความเห็นวาควรจะเพ่ิมหรือลดหนวยกิตในบางรายวิชาน้ัน บัณฑิตและนักศึกษาที่ตองการใหเพ่ิมรายวิชา

หรือเน้ือหาเกี่ยวกับการเขียนรายงานโครงการตางๆ เน่ืองจากนักศึกษาเห็นวาสามารถนําไปใชในวิชาชีพไดจริง 

ดังที่ระวิวรรณ ศรีครามครัน (2541) กลาวไววา การจัดทําโครงสรางหลักสูตรตองกําหนดกลุมวิชา รายวิชา 

อัตราเวลาเรียน เพ่ือใหสนองความตองการของผูเรียนและสังคม 

ดานเน้ือหารายวิชามีความเห็นวาเน้ือหารายวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรอยูใน

ระดับดี สามารถนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในปจจุบันในระดับมาก ความรูที่ไดรับมีความเหมาะสมอยู

ในระดับมาก การจัดกิจกรรมมีความสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตรอยูในระดับมาก การวัดและ

ประเมินผลสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตรอยูในระดับมาก และจํานวนหนวยกิตกับเน้ือหามีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก ตามที่ วิชัย แหวนเพชร (2530)ไดกลาวไววา เน้ือหาของรายวิชาตางๆ จะตองเปน

สวนที่ไดเลือกสรร เน้ือหาสาระความรู ประสบการณ มาจัดเรียงลําดับไวเพ่ือที่วาเมื่อผูเรียนผานกิจกรรมตางๆ 

แลวจะพัฒนาไปสูจุดมุงหมายที่ไดต้ังใจไว ทั้งภาพรวมและรายวิชาสวนใหญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 

4.24 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 จากการสัมภาษณดานเน้ือหา บัณฑิตใหขอเสนอแนะวา เน้ือหาการ

เรียนวิชาพืชศาสตรคอนขางจะลึก ซึ่งไมสามารถนํามาใชในการประกอบอาชีพไดโดยตรง และเน่ืองจากผูเรียน

บางสวยไมไดมีพ้ืนฐานทางเกษตรศาสตรทําใหการรับรู เขาใจ ไดเพียง 50% จากอาจารยผูสอนและการเรียน 

และในรายวิชาคอมพิวเตอร เน้ือหาที่จัดการเรียนการสอนน้ันนอยเกินไป คือ สอนเพียงโปรแกรมพ้ืนฐาน แต

จริงๆ แลวการประกอบอาชีพตองใชคอมพิวเตอรหรือรูจักโปรแกรมมากกวาน้ัน เพราะคอมพิวเตอรมีบทบาท

อยางมาก จึงอยากใหเพ่ิมเน้ือหาใหมากขึ้น 

 

2. ดานปจจัยนําเขา  

นักศึกษาแรกเขา สวนใหญมีพ้ืนฐานที่ไมใชเกษตรศาสตร สวนใหญ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 

61.54 มีพ้ืนฐานที่เปนสาขาวิชาอ่ืนที่ไมใชดานพืชศาสตร และจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 38.46 มีพ้ืนฐานที่

เปนสาขาวิชาพืชศาสตร ดานสื่อประกอบการเรียนมีความเพียงพอและเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 

4.45 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 จากการสัมภาษณบัณฑิตและนักศึกษากลาววา เอกสาร หนังสือ ตํารา 

หาคอนขางยาก และไมทันสมัย แตอาจารยผูสอนก็ไดแกปญหาโดยการจัดหาหนังสือที่มีความทันสมัยเพ่ิมมาก

ขึ้น  

สถานที่เรียนและหองปฏิบัติการไดแบงออกเปน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองพักนักศึกษาและหอง

รวบรวมหนังสือและเอกสาร ผลการประเมินระบุวา หองเรียนและหองปฏิบัติการมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.34 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 จากการสัมภาษณ ผูใหขอมูลมีความเห็นพอง

กันวามีความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณที่สนับสนุนการเรียนการสอนเปนอยางดี 

 

3. ดานกระบวนการและการวัดผลประเมินผล 

การประเมินดานกระบวนการ แบงออกเปน กระบวรการจัดการเรียนการสอน และการวัดและ

ประเมินผล ซึ่งไดประเมินทั้งภาพรวมและในรายวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงค มีการช้ีแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหกับ

ผูเรียน มีบรรยากาศการเรียนการสอนเปนกันเอง เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

คนควาดวยตนเอง มีการเลือกใชอุปกรณการเรียนการสอนไดเหมาะสม การประเมินผลสอดคลองกับ

วัตถุประสงค และมีการปรับปรุงวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ จากการประเมินผูประเมินมีความคิดเห็น

เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.53 และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.61 เมื่อพิจารณาความสอดคลองของกระบวนการเรียนการสอนในแตละรายวิชาการวัตถุประสงค

ของหลักสูตร พบวา ผูประเมินมีความเห็นวามีความสอดคลองในภาพรวมทุกรายวิชาอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยอยูที่ 4.33 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 ดังที่สงัด อุทรานันท (2532) กลาววา หลักสูตรที่ดีตอง

มุงเนนและสงเสริมใหคิดเปน มีความสนใจ มีความกระตือรือรน และควรใหผูเรียนไดรับประโยชน 

ดานการวัดผลและประเมินผล ไดทําการประเมินในดานความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร

โดยไดประเมินในภาพรวมของรายวิชามีความคิดเห็นวาในภาพรวมทั้งในดานการศึกษามีความเหมาะสม

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.54 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.67  

4. ดานผลผลิต 

ด านความรู  มี ความคิด เห็ น เกี่ ยวกับลักษณ ะของบัณ ฑิ ตในด านความรูอ ยู ในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.81 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 ยกเวนความคิดเห็นตอความสามารถในการเขียน

เอกสารประกอบการเรียนอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.35 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86 จาก

การสัมภาษณมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน สวนหน่ึงเห็นวาคนเองไดรับความรูเปนอยางมาก อีกสวนหน่ึงให

ความเห็นวานักศึกษามีพ้ืนฐานที่แตกตางกัน ดังน้ันการรับรูของแตละคนก็แตกตางกัน  

ดานการสอน มีการประเมินเก่ียวกับลักษณะของบัณฑิตในดานการสอนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยู

ที่ 4.13 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 ทั้งในดานการเตรียมการและพัฒนาปรับปรุงการสอน การเปด

โอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น การจัดการเรียนรูสงเสริมการคิด การสรุปบทเรียน ความสามารถในการ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

530

CoP 5 การบริหารจัดการ 

จัดการช้ันเรียน และการเลือกวิธีการประเมินการเรียนอยางเหมาะสมและหลากหลาย จากการสัมภาษณพบวา

บัณฑิตทุกคนไดนําความรูที่ปรับใชในการทํางานไดเปนอยางดี 

ดานการเปนผูนํา มีการประเมินเก่ียวกับลักษณะของบัณฑิตในดานการเปนผูนําอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยอยูที่ 4.18 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 ทั้งในดานความคิดริเริ่ม ความสามารถในการแกปญหา 

ความสามารถในการติดตอสื่อสาร ความกลาแสดงออก การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ความยุติธรรม 

และความเสียสละ จากการสัมภาษณพบวาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรไดทํางานรวมกับผูอ่ืนอยาง

เขมแข็ง ผูสอนมีความเห็นวาบัณฑิตที่จบการศึกษามีความมุงมั่น กลาแสดงออก มีศักยภาพในการเปนผูนํา  

ดานการพัฒนาตนเองและสังคม มีการประเมินเก่ียวกับลักษณะของบัณฑิตในดานการพัฒนาตนเอง

และสังคมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.30 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 ทั้งในดานการใฝรูและการ

พัฒนาตนเอง เชน การศึกษาคนควา การเขารวมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และดานการเสียสละแก

สังคม เชน การบริการวิชาการ การแบงปนความรู และการทํากิจกรรมอันเปนประโยชนตอสวนรวม จากการ

สัมภาษณบัณฑิตทุกคนกลาววาตนเองพยายามที่จะพัฒนาตนเองอยูอยางสม่ําเสมอและเขารวมกิจกรรม การ

อบรม สัมมนาทุกครั้งที่มีโอกาส และตองการใหหลักสูตรไดจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู ประสบการณใหกับ

บัณฑิตที่จบอยางตอเน่ือง 

ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม การประเมินเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตในดานเจตคติ คุณธรรม และ

จริยธรรมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.61 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 ที่สุด ทั้งในดานความเอาใจ

ใสและรับผิดชอบตอการทํางาน ความขยันหมั่นเพียร สูงาน ความมีนํ้าใจและเสียสละ ความมีระเบียบวินัย 

ความซื่อสัตยสุจริต และจริยธรรมในวิชาชีพ สอดคลองกับรุงทิวา จักรกร (2527) ที่กลาววา ลักษณะของ

หลักสูตรที่ดี จะตองใหประสบการณและการเรียนรู ที่ผูเรียนสามารถออกไปเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วของสังคมได โดยพัฒนาใหผูเรียนเกิดความคิด มีทักษะในการทํางาน สามารถแกปญหาได และ

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางราบรื่น 

 

สรุป 

จากการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยใชรูปแบบการ

ประเมินแบบซิปป ชวยใหผูวิจัยไดสามารถเห็นประเด็นสําหรับการวิเคราะหจัดแข็งและจุดออนของหลักสูตรใน

รายละเอียด ซึ่งสามารถนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรได ดังน้ันผูวิจัยจึงแบงประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย

ตามองคประกอบของซิปป คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานประสิทธิผล สามารถ

อภิปรายไดดังน้ี 

  

1. ดานบริบท 

1.1 หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสภาพสังคมในปจจุบัน ซึ่งนับวา

เปนจุดแข็งของหลักสูตร  

1.2 โครงสรางของหลักสูตร จํานวนหนวยกิต รายวิชาตางๆ มีความเหมาะสม สอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนและวัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งแสดงวาโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม  

1.3 เน้ือหารายวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร อยูในระดับสามารถนําไป

ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในปจจุบันไดในระดับมาก สอดคลองกับแนวทางการจัดหลักสูตรที่ดี  

2. ปจจัยนําเขา 

2.1 นักศึกษามี พ้ืนฐานประสบการณ ในการศึกษาที่แตกตางกัน ทั้ งที่มี พ้ืนฐานทางดาน

เกษตรศาสตรและไมมีพ้ืนฐาน ซึ่งการจัดการหลักสูตรไมไดแบงโครงสรางหรือทางเลือกไวสําหรับนักศึกษาที่มี

พ้ืนฐานแตกตางกัน 

2.2 สื่อการเรียนการสอนที่ใช มีความเพียงพอและเหมาะสม และสอดคลองกับรายวิชาที่เรียน ซึ่ง

นับวาเปนขอดีของหลักสูตร 

2.3 สถานที่เรียน ทั้งหองเรียน หองปฏิบัติการ และหองรวบรวมเอกสารและตํารา มีความ

เหมาะสมเพียงพอ และประเมินในระดับมาก แตหองพักนักศึกษาไดรับการประเมินในระดับพอใช ซึ่งหลักสูตร

ควรจะตองปรับปรุงในสวนของหองพักนักศึกษา เพราะการจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูจะชวยสงเสริมให

นักศึกษาเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

3. ดานกระบวนการ 

3.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร สงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูไปใช เปดโอกาสในการ

ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ดี  

3.2 การวัดและประเมินผลมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งเปนจุดที่ดีชอง

หลักสูตร 

4. ดานผลผลิต 

ดานความรู ความสามารถในการสอนและการวิจัย การเปนผูนํา และการพัฒนาตนเองและสังคมมี

การประเมินในระดับมาก และดานเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวา

นักศึกษาและบัณฑิตในหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการเขาเรียนในหลักสูตร และเห็นวาตนเองไดรับประโยชน 

ซึ่งเปนจุดแข็งที่สําคัญของหลักสูตร  
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จัดการช้ันเรียน และการเลือกวิธีการประเมินการเรียนอยางเหมาะสมและหลากหลาย จากการสัมภาษณพบวา

บัณฑิตทุกคนไดนําความรูที่ปรับใชในการทํางานไดเปนอยางดี 

ดานการเปนผูนํา มีการประเมินเก่ียวกับลักษณะของบัณฑิตในดานการเปนผูนําอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยอยูที่ 4.18 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 ทั้งในดานความคิดริเริ่ม ความสามารถในการแกปญหา 

ความสามารถในการติดตอสื่อสาร ความกลาแสดงออก การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ความยุติธรรม 

และความเสียสละ จากการสัมภาษณพบวาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรไดทํางานรวมกับผูอ่ืนอยาง

เขมแข็ง ผูสอนมีความเห็นวาบัณฑิตที่จบการศึกษามีความมุงมั่น กลาแสดงออก มีศักยภาพในการเปนผูนํา  

ดานการพัฒนาตนเองและสังคม มีการประเมินเก่ียวกับลักษณะของบัณฑิตในดานการพัฒนาตนเอง

และสังคมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.30 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 ทั้งในดานการใฝรูและการ

พัฒนาตนเอง เชน การศึกษาคนควา การเขารวมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และดานการเสียสละแก

สังคม เชน การบริการวิชาการ การแบงปนความรู และการทํากิจกรรมอันเปนประโยชนตอสวนรวม จากการ

สัมภาษณบัณฑิตทุกคนกลาววาตนเองพยายามที่จะพัฒนาตนเองอยูอยางสม่ําเสมอและเขารวมกิจกรรม การ

อบรม สัมมนาทุกครั้งที่มีโอกาส และตองการใหหลักสูตรไดจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู ประสบการณใหกับ

บัณฑิตที่จบอยางตอเน่ือง 

ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม การประเมินเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตในดานเจตคติ คุณธรรม และ

จริยธรรมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.61 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 ที่สุด ทั้งในดานความเอาใจ

ใสและรับผิดชอบตอการทํางาน ความขยันหมั่นเพียร สูงาน ความมีนํ้าใจและเสียสละ ความมีระเบียบวินัย 

ความซื่อสัตยสุจริต และจริยธรรมในวิชาชีพ สอดคลองกับรุงทิวา จักรกร (2527) ที่กลาววา ลักษณะของ

หลักสูตรที่ดี จะตองใหประสบการณและการเรียนรู ที่ผูเรียนสามารถออกไปเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วของสังคมได โดยพัฒนาใหผูเรียนเกิดความคิด มีทักษะในการทํางาน สามารถแกปญหาได และ

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางราบรื่น 

 

สรุป 

จากการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยใชรูปแบบการ

ประเมินแบบซิปป ชวยใหผูวิจัยไดสามารถเห็นประเด็นสําหรับการวิเคราะหจัดแข็งและจุดออนของหลักสูตรใน

รายละเอียด ซึ่งสามารถนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรได ดังน้ันผูวิจัยจึงแบงประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย

ตามองคประกอบของซิปป คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานประสิทธิผล สามารถ

อภิปรายไดดังน้ี 

  

1. ดานบริบท 

1.1 หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสภาพสังคมในปจจุบัน ซึ่งนับวา

เปนจุดแข็งของหลักสูตร  

1.2 โครงสรางของหลักสูตร จํานวนหนวยกิต รายวิชาตางๆ มีความเหมาะสม สอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนและวัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งแสดงวาโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม  

1.3 เน้ือหารายวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร อยูในระดับสามารถนําไป

ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในปจจุบันไดในระดับมาก สอดคลองกับแนวทางการจัดหลักสูตรที่ดี  

2. ปจจัยนําเขา 

2.1 นักศึกษามี พ้ืนฐานประสบการณ ในการศึกษาที่แตกตางกัน ทั้ งที่มี พ้ืนฐานทางดาน

เกษตรศาสตรและไมมีพ้ืนฐาน ซึ่งการจัดการหลักสูตรไมไดแบงโครงสรางหรือทางเลือกไวสําหรับนักศึกษาที่มี

พ้ืนฐานแตกตางกัน 

2.2 สื่อการเรียนการสอนที่ใช มีความเพียงพอและเหมาะสม และสอดคลองกับรายวิชาที่เรียน ซึ่ง

นับวาเปนขอดีของหลักสูตร 

2.3 สถานที่เรียน ทั้งหองเรียน หองปฏิบัติการ และหองรวบรวมเอกสารและตํารา มีความ

เหมาะสมเพียงพอ และประเมินในระดับมาก แตหองพักนักศึกษาไดรับการประเมินในระดับพอใช ซึ่งหลักสูตร

ควรจะตองปรับปรุงในสวนของหองพักนักศึกษา เพราะการจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูจะชวยสงเสริมให

นักศึกษาเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

3. ดานกระบวนการ 

3.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร สงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูไปใช เปดโอกาสในการ

ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ดี  

3.2 การวัดและประเมินผลมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งเปนจุดที่ดีชอง

หลักสูตร 

4. ดานผลผลิต 

ดานความรู ความสามารถในการสอนและการวิจัย การเปนผูนํา และการพัฒนาตนเองและสังคมมี

การประเมินในระดับมาก และดานเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวา

นักศึกษาและบัณฑิตในหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการเขาเรียนในหลักสูตร และเห็นวาตนเองไดรับประโยชน 

ซึ่งเปนจุดแข็งที่สําคัญของหลักสูตร  

 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

- นักศึกษา บัณฑิต และอาจารยผูสอนตางมีความเห็นวาโครงสรางของหลักสูตรมีจํานวนเหมาะสม

ดี ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร มีการมุงเนนความรูและทักษะเพ่ือให

นักศึกษาไดเรียนรูและนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพได 

- นักศึกษาแรกเขามีพ้ืนฐานที่แตกตางกัน หลักสูตรจึงควรจัดกิจกรรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานใหกับผูเรียน 

หรือ มีวิชาบังคับเพ่ิมเติมสําหรับนักศึกษาที่ไมไดจบทางสายเกษตรศาสตร 

- นักศึกษาและบัณฑิตตองการใหเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับความรูดานคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม ในเรื่องของ

โปรแกรมตางๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอรพ้ืนฐานทั่วไป 

- นักศึกษาและบัณฑิตตองการใหจัดสถานที่ เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ                       เพ่ือ

ใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันได 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป 

- การประเมินหลักสูตรโดยใชรูปแบบชิปปชวยใหผูประเมินไดเห็นจุดแข็งและจุดออนของหลักสูตร

ในองคประกอบตางๆ ไดชัดเจน ซึ่งเปนประโยชนอยางมากในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอ่ืนๆ ของคณะฯ 

หรือของมหาวิทยาลัยตอไป 

- การประเมินหลักสูตรโดยใชการสัมภาษณควบคูกับการตอบแบบสอบถาม ชวยใหผูวิจัยไดขอมูล

เชิงลึกและเปนประโยชนมากย่ิงขึ้นสําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

- การประเมินหลักสูตรในดานผลผลิต ควรจะทําการประเมินโดยการทดสอบความรูและทักษะของ

นักศึกษาในแตละดานควบคูกับการประเมินตนเอง เพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณมากย่ิงขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลงไดจากผูเก่ียวของหลายฝาย ประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่เขารวมการวิจัยในครั้งน้ี คณะผูวิจัยจึงขอขอบคุณไว ณ โอกาส

น้ี โดยคณะผูวิจัยขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

(Project of Hands-on Research and Development) ประเภททุน R2S ที่สนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี และชวยประสานงานกับฝายตางๆ ที่ทําใหผูวิจัยดําเนินการวิจัยใหเกิดความสมบูรณ

ย่ิงขึ้น และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยศีลศิริ สงาจิตร ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําในการทําวิจัยในครั้งน้ี จึง

ทําใหคณะผูวิจัยสามารถดําเนินกิจกรรมการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตรไดตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย 
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

- นักศึกษา บัณฑิต และอาจารยผูสอนตางมีความเห็นวาโครงสรางของหลักสูตรมีจํานวนเหมาะสม

ดี ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร มีการมุงเนนความรูและทักษะเพ่ือให

นักศึกษาไดเรียนรูและนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพได 

- นักศึกษาแรกเขามีพ้ืนฐานที่แตกตางกัน หลักสูตรจึงควรจัดกิจกรรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานใหกับผูเรียน 

หรือ มีวิชาบังคับเพ่ิมเติมสําหรับนักศึกษาที่ไมไดจบทางสายเกษตรศาสตร 

- นักศึกษาและบัณฑิตตองการใหเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับความรูดานคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม ในเรื่องของ

โปรแกรมตางๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอรพ้ืนฐานทั่วไป 

- นักศึกษาและบัณฑิตตองการใหจัดสถานที่ เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ                       เพ่ือ

ใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันได 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป 

- การประเมินหลักสูตรโดยใชรูปแบบชิปปชวยใหผูประเมินไดเห็นจุดแข็งและจุดออนของหลักสูตร

ในองคประกอบตางๆ ไดชัดเจน ซึ่งเปนประโยชนอยางมากในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอ่ืนๆ ของคณะฯ 

หรือของมหาวิทยาลัยตอไป 

- การประเมินหลักสูตรโดยใชการสัมภาษณควบคูกับการตอบแบบสอบถาม ชวยใหผูวิจัยไดขอมูล

เชิงลึกและเปนประโยชนมากย่ิงขึ้นสําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

- การประเมินหลักสูตรในดานผลผลิต ควรจะทําการประเมินโดยการทดสอบความรูและทักษะของ

นักศึกษาในแตละดานควบคูกับการประเมินตนเอง เพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณมากย่ิงขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลงไดจากผูเก่ียวของหลายฝาย ประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่เขารวมการวิจัยในครั้งน้ี คณะผูวิจัยจึงขอขอบคุณไว ณ โอกาส

น้ี โดยคณะผูวิจัยขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

(Project of Hands-on Research and Development) ประเภททุน R2S ที่สนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี และชวยประสานงานกับฝายตางๆ ที่ทําใหผูวิจัยดําเนินการวิจัยใหเกิดความสมบูรณ

ย่ิงขึ้น และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยศีลศิริ สงาจิตร ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําในการทําวิจัยในครั้งน้ี จึง

ทําใหคณะผูวิจัยสามารถดําเนินกิจกรรมการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตรไดตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย 
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The suitable Information system use to development of Karen textile product 

Lai Kaew Textile group, Tambol Bongtan, Amphour Doitao, Chiang Mai Province. 
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บทสรุป 

งานวิจัยเรื่องการนําระบบสารสนเทศที่เหมาะสมไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยง 

กรณีศึกษา กลุมทอผาบานหลายแกว ตําบลบงตัน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการจัดเก็บขอมูลผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยงของกลุมทอผาบานหลายแกว ซึ่งมี

ขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี (1) รวบรวมและศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเปาหมาย (2) ศึกษาระบบ

สารสนเทศที่เหมาะสม (3) วิเคราะหผลและสรุปผล ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยทําใหทราบถึงระบบสารสนเทศที่

เหมาะสมกับการดําเนินงานของกลุม จากการดําเนินงานดังกลาว สงผลใหกลุมมีระบบในการจัดเก็บขอมูล

ผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทํางาน และสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 

 

คําสําคัญ  ระบบสารสนเทศ ผาทอกะเหรี่ยง 

 

Summary  

 This research aim to study the information system that suitable to develop the Karen 

Textile Product : the case study was Lai Kaew Textile group, Tambol Bongtan, Amphour 

Doitao, Chiang Mai Province. There are 3 steps of this study    (1) Collect and study the basic 

information of group (2) Study the suitable information system and (3) Analyze and 

conclusion. This study was found that the suitable information system for the Karen Textile 

Product. Which could develop this group had more efficiency data storage, reduce the 

working steps and then useful for another applications. 

 

Keyword  Information system , Karen textile 

 

บทนํา 

งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการจัดเก็บขอมูลผลิตภัณฑผา

ทอกะเหรี่ยงของกลุมทอผาบานหลายแกว การจัดเก็บขอมูลที่ดีจะสงผลใหสามารถนําขอมูลไปประกอบการ

พัฒนาผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ ในชวงปงบประมาณ 2557 ที่ผานมา งานบริการวิชาการและคลินิก

เทคโนโลยี ไดดําเนินงานลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และผลิตภัณฑ ขั้น

พ้ืนฐานใหกับกลุมทอผากะเหรี่ยงบานหลายแกว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งกลุมเปาหมายเปนกลุมชนเผากะเหรี่ยง

และชาวบานสวนใหญไมรูจักการใชระบบสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลเบ้ืองตนของผลิตภัณฑ ทําใหการ

ดําเนินงานในการสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑทําไดคอนขางลําบากและใชเวลาในการ

ดําเนินงานมาก แตเน่ืองจากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขามามีบทบาทเปนอยางมากทั้งใน

ชีวิตประจําวัน ชีวิตการทํางาน และการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ จนบางครั้งอาจเปรียบสารสนเทศได

เสมือนกับสายเลือดที่หลอเลี้ยงการทํางานแทบทุกหนวยงาน และผลกระทบของสารสนเทศก็มีอยางกวางขวาง 

ทั้งในระดับบุคคล กลุม และหนวยงาน หนวยงานที่สามารถจัดเก็บสารสนเทศไดดี ภายใตการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว ยอมจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความไดเปรียบในการแขงขัน และชวยให

ผูปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการทํางานมากขึ้น อันจะนําไปสูความสําเร็จในที่สุด 

 

วิธีการดําเนินงาน  

 การดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ีไดมีการทบทวนสรุปบทเรียน After Action Review : AAR ระหวาง

คณะผูวิจัยและกลุมเปาหมาย เพ่ือรวมกันทบทวนกระบวนการทํางานในแตละขั้นตอนโดยการนําผลที่ไดจาก

การสํารวจความรูเบ้ืองตนในดานระบบสารสนเทศของกลุมเปาหมายมารวมกันวิเคราะหเพ่ือใหไดรูปแบบการ

จัดเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมเปาหมาย เน่ืองจากกลุมเปาหมายเปนพ้ืนที่

ภายนอกสถาบันการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลพ้ืนฐานจึงมีขอจํากัดหลายอยาง ทั้งดานระยะทางที่ไกล ชวงเวลา

วางของคณะผูวิจัยและกลุมเปาหมายที่ไมตรงกัน ซึ่งไดมีการแกปญหาในสวนน้ีดวยการหาเวลาวางในชวงเย็น 

เพ่ือเดินทางลงพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตนของกลุมเปาหมาย ซึ่งไดมีการรวมกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ระหวางคณะผูวิจัยและกลุมเปาหมาย นําโดย หัวหนากลุมทอผาบานหลายแกว ผูชวยผูใหญบานบานหลาย
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บทสรุป 

งานวิจัยเรื่องการนําระบบสารสนเทศที่เหมาะสมไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยง 

กรณีศึกษา กลุมทอผาบานหลายแกว ตําบลบงตัน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการจัดเก็บขอมูลผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยงของกลุมทอผาบานหลายแกว ซึ่งมี

ขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี (1) รวบรวมและศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเปาหมาย (2) ศึกษาระบบ

สารสนเทศที่เหมาะสม (3) วิเคราะหผลและสรุปผล ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยทําใหทราบถึงระบบสารสนเทศที่

เหมาะสมกับการดําเนินงานของกลุม จากการดําเนินงานดังกลาว สงผลใหกลุมมีระบบในการจัดเก็บขอมูล

ผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทํางาน และสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 

 

คําสําคัญ  ระบบสารสนเทศ ผาทอกะเหรี่ยง 

 

Summary  

 This research aim to study the information system that suitable to develop the Karen 

Textile Product : the case study was Lai Kaew Textile group, Tambol Bongtan, Amphour 

Doitao, Chiang Mai Province. There are 3 steps of this study    (1) Collect and study the basic 

information of group (2) Study the suitable information system and (3) Analyze and 

conclusion. This study was found that the suitable information system for the Karen Textile 

Product. Which could develop this group had more efficiency data storage, reduce the 

working steps and then useful for another applications. 

 

Keyword  Information system , Karen textile 

 

บทนํา 

งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการจัดเก็บขอมูลผลิตภัณฑผา

ทอกะเหรี่ยงของกลุมทอผาบานหลายแกว การจัดเก็บขอมูลที่ดีจะสงผลใหสามารถนําขอมูลไปประกอบการ

พัฒนาผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ ในชวงปงบประมาณ 2557 ที่ผานมา งานบริการวิชาการและคลินิก

เทคโนโลยี ไดดําเนินงานลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และผลิตภัณฑ ขั้น

พ้ืนฐานใหกับกลุมทอผากะเหรี่ยงบานหลายแกว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งกลุมเปาหมายเปนกลุมชนเผากะเหรี่ยง

และชาวบานสวนใหญไมรูจักการใชระบบสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลเบ้ืองตนของผลิตภัณฑ ทําใหการ

ดําเนินงานในการสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑทําไดคอนขางลําบากและใชเวลาในการ

ดําเนินงานมาก แตเน่ืองจากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขามามีบทบาทเปนอยางมากทั้งใน

ชีวิตประจําวัน ชีวิตการทํางาน และการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ จนบางครั้งอาจเปรียบสารสนเทศได

เสมือนกับสายเลือดที่หลอเลี้ยงการทํางานแทบทุกหนวยงาน และผลกระทบของสารสนเทศก็มีอยางกวางขวาง 

ทั้งในระดับบุคคล กลุม และหนวยงาน หนวยงานที่สามารถจัดเก็บสารสนเทศไดดี ภายใตการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว ยอมจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความไดเปรียบในการแขงขัน และชวยให

ผูปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการทํางานมากขึ้น อันจะนําไปสูความสําเร็จในที่สุด 

 

วิธีการดําเนินงาน  

 การดําเนินงานวิจัยในคร้ังน้ีไดมีการทบทวนสรุปบทเรียน After Action Review : AAR ระหวาง

คณะผูวิจัยและกลุมเปาหมาย เพ่ือรวมกันทบทวนกระบวนการทํางานในแตละขั้นตอนโดยการนําผลที่ไดจาก

การสํารวจความรูเบ้ืองตนในดานระบบสารสนเทศของกลุมเปาหมายมารวมกันวิเคราะหเพ่ือใหไดรูปแบบการ

จัดเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมเปาหมาย เน่ืองจากกลุมเปาหมายเปนพ้ืนที่

ภายนอกสถาบันการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลพ้ืนฐานจึงมีขอจํากัดหลายอยาง ทั้งดานระยะทางที่ไกล ชวงเวลา

วางของคณะผูวิจัยและกลุมเปาหมายที่ไมตรงกัน ซึ่งไดมีการแกปญหาในสวนน้ีดวยการหาเวลาวางในชวงเย็น 

เพ่ือเดินทางลงพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตนของกลุมเปาหมาย ซึ่งไดมีการรวมกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ระหวางคณะผูวิจัยและกลุมเปาหมาย นําโดย หัวหนากลุมทอผาบานหลายแกว ผูชวยผูใหญบานบานหลาย



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

536

CoP 5 การบริหารจัดการ 

แกว ตัวแทนสมาชิกกลุมทอผาบานหลายแกว และคณะผูวิจัย ซึ่งผูใหขอมูลหลักจะเปนหัวหนากลุมทอผา

บานหลายแกว จากขอมูลที่ไดทําใหทราบถึงขอมูลเบ้ืองตันของกลุมเปาหมายสวนใหญเปนชนกลุมนอย 

(กะเหรี่ยง) สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไร ทําสวน ในชวงเวลาที่วางจากการทําเกษตรกรรมจะมี

การรวมกลุมผลิตผาทอเพ่ือเปนรายไดเสริมใหกับครัวเรือน ในดานการจัดเก็บขอมูลผาทอของกลุมจะเปน

หัวหนากลุมเปนผูเก็บขอมูลแตเน่ืองดวยไมมีความรูในดานการบันทึกขอมูลที่ถูกตองจึงทําใหขอมูลในหลาย ๆ 

สวนไมไดถูกจัดเก็บ คณะผูวิจัยจึงไดนําเสนอรูปแบบการบันทึกขอมูลตัวอยางจากหลาย ๆ หนวยงานเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งรูปแบบที่ไดนําเสนอสวนใหญเปนโปรแกรมการจัดเก็บขอมูลสําเร็จรูป รูปแบบยังไม

สอดคลองกับความตองการของกลุม จึงไดนําขอมูลจากการประชุมดังกลาวมาสรุปผลและวิเคราะหรูปแบบใน

ขั้นตอนตอไป 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาระบบสารสนเทศที่เหมาะสม จากขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุมรวมกับตัวแทน

กลุมทอผาไดขอสรุปวาระบบการจัดเก็บขอมูลของกลุมควรจะเปนระบบอยางงายและสามารถปรับแกไดเอง 

ผูวิจัยจึงทําการศึกษาระบบการจัดเก็บขอมูล เพ่ือประกอบการออกแบบตนแบบเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล

เบ้ืองตนของกลุมเปาหมาย และใหหัวหนากลุมไดทําการทดลองใชในเบ้ืองตนและทําการประเมินความพึง

พอใจตอระบบดังกลาว 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหและสรุปผล จากการประเมินผลการทดลองใชตนแบบเครื่องมือในการจัดเก็บ

ขอมูล คณะผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหรวมกันกับกลุมเปาหมายโดยมีการประชุมรวมกันเพ่ือแลกเปลี่ยน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูลใหตรงกับความตองการของกลุมอยางแทจริง 

 

ผลการดําเนินงาน  

 จากการวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการนําระบบสารสนเทศที่เหมาะสมไปใชในการจัดเก็บ

ขอมูลผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยง กลุมทอผาบานหลายแกว เน่ืองจากที่ผานมา ทางกลุมไดรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑในหลายรูปแบบ แตไมมีการจัดเก็บขอมูลที่ดี จึงสงผลใหการพัฒนาและการเรียนรูที่ไดรับจาก

หนวยงานภาครัฐหลายสวนสูญเปลา และเกิดความซ้ําซอนในการใหความรู ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองมี

การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือความถูกตองในการรายงานผลความกาวหนาและความตองการใน

การพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมใหกับหนวยงานที่จะเขาไปใหความรูเพ่ิมเติมในดานตาง ๆ และยังเปนการให

ความรูในการบันทึกขอมูลผลิตภัณฑที่สมาชิกกลุมไดรวมกันผลิต จําแนกเปนหมวดหมูอยางชัดเจน สงผลให

การซื้อขายผลิตภัณฑไดรับความสะดวกและลดขั้นตอนการทํางาน จากการวิจัยทําใหทราบวาระบบที่เหมาะสม

กับกลุมทอผาบาน หลายแกว ควรจะเปนระบบการบันทึกขอมูลผลิตภัณฑอยางงาย แตใหสารสนเทศที่

ครบถวน และสามารถใชไดในทุกสถานการณ เน่ืองจากในพ้ืนที่มีเครื่องมือสําหรับการบันทึกขอมูลที่จํากัด  

 

  

สรุป 

จากการดําเนินงานขางตนทําใหไดแนวทางในการออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูลที่เปนประโยชนแก

กลุมทอผาบานหลายแกว ซึ่งเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและสามารถนําไปใชไดจริง สงผลใหการ

จัดเก็บขอมูลและการรายงานผลจํานวนผลิตภัณฑที่ทางกลุมไดรวมกันผลิตตรงกับความเปนจริงและเปน

ประโยชนแกหนวยงานที่จะเขาไปใหความรูเพ่ิมเติมในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยในครั้งน้ีทําใหทราบถึงปญหาในการจัดเก็บและบันทึกขอมูลผลิตภัณฑของกลุมทอผา

บานหลายแกว ที่มีการดําเนินการอยางไมเปนระบบ ทําใหไมสามารถประมวลผลขอมูลที่มีอยูออกมาเปน

สารสนเทศที่สามารถนําไปใชประโยชนได เน่ืองจากกลุมเปาหมายไมมีความรูความเขาใจในการบันทึกขอมูล 

และขาดระบบการบันทึกขอมูลที่ตรงกับความตองการของกลุม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัตน สาเรือง 

(2545:83) เรื่อง การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศของกองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

ผลการวิจัยพบวา กลุมเจาหนาที่ผูปฎิบัติงานไมมีความรูหรือประสบการณเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งน้ีไดรับการอนุเคราะหจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาและสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทั้งในเรื่องงบประมาณ และสถานที่ในการดําเนินงานวิจัย และ

ขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ทุนR2S) ที่ใหการ

สนับสนุนในการดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ี ขอขอบพระคุณ ทาน อาจารยไพรโรจน วรพจนพรชัย ที่ไดให

คําแนะนํา และใหคําปรึกษาในการทําวิจัย ขอขอบพระคุณ สมาชิกกลุมทอผาบานหลายแกว ทุกทานที่ใหความ

กรุณาในการใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการทําวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยจึง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

บรรณานุกรม 

สุรัตน สาเรือง. 2545. การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศของกองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ. 

สถาบันราชภัฎนครปฐม. 
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แกว ตัวแทนสมาชิกกลุมทอผาบานหลายแกว และคณะผูวิจัย ซึ่งผูใหขอมูลหลักจะเปนหัวหนากลุมทอผา

บานหลายแกว จากขอมูลที่ไดทําใหทราบถึงขอมูลเบ้ืองตันของกลุมเปาหมายสวนใหญเปนชนกลุมนอย 

(กะเหรี่ยง) สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไร ทําสวน ในชวงเวลาที่วางจากการทําเกษตรกรรมจะมี

การรวมกลุมผลิตผาทอเพ่ือเปนรายไดเสริมใหกับครัวเรือน ในดานการจัดเก็บขอมูลผาทอของกลุมจะเปน

หัวหนากลุมเปนผูเก็บขอมูลแตเน่ืองดวยไมมีความรูในดานการบันทึกขอมูลที่ถูกตองจึงทําใหขอมูลในหลาย ๆ 

สวนไมไดถูกจัดเก็บ คณะผูวิจัยจึงไดนําเสนอรูปแบบการบันทึกขอมูลตัวอยางจากหลาย ๆ หนวยงานเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งรูปแบบที่ไดนําเสนอสวนใหญเปนโปรแกรมการจัดเก็บขอมูลสําเร็จรูป รูปแบบยังไม

สอดคลองกับความตองการของกลุม จึงไดนําขอมูลจากการประชุมดังกลาวมาสรุปผลและวิเคราะหรูปแบบใน

ขั้นตอนตอไป 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาระบบสารสนเทศที่เหมาะสม จากขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุมรวมกับตัวแทน

กลุมทอผาไดขอสรุปวาระบบการจัดเก็บขอมูลของกลุมควรจะเปนระบบอยางงายและสามารถปรับแกไดเอง 

ผูวิจัยจึงทําการศึกษาระบบการจัดเก็บขอมูล เพ่ือประกอบการออกแบบตนแบบเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล

เบ้ืองตนของกลุมเปาหมาย และใหหัวหนากลุมไดทําการทดลองใชในเบ้ืองตนและทําการประเมินความพึง

พอใจตอระบบดังกลาว 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหและสรุปผล จากการประเมินผลการทดลองใชตนแบบเครื่องมือในการจัดเก็บ

ขอมูล คณะผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหรวมกันกับกลุมเปาหมายโดยมีการประชุมรวมกันเพ่ือแลกเปลี่ยน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูลใหตรงกับความตองการของกลุมอยางแทจริง 

 

ผลการดําเนินงาน  

 จากการวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการนําระบบสารสนเทศที่เหมาะสมไปใชในการจัดเก็บ

ขอมูลผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยง กลุมทอผาบานหลายแกว เน่ืองจากที่ผานมา ทางกลุมไดรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑในหลายรูปแบบ แตไมมีการจัดเก็บขอมูลที่ดี จึงสงผลใหการพัฒนาและการเรียนรูที่ไดรับจาก

หนวยงานภาครัฐหลายสวนสูญเปลา และเกิดความซ้ําซอนในการใหความรู ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองมี

การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือความถูกตองในการรายงานผลความกาวหนาและความตองการใน

การพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมใหกับหนวยงานที่จะเขาไปใหความรูเพ่ิมเติมในดานตาง ๆ และยังเปนการให

ความรูในการบันทึกขอมูลผลิตภัณฑที่สมาชิกกลุมไดรวมกันผลิต จําแนกเปนหมวดหมูอยางชัดเจน สงผลให

การซื้อขายผลิตภัณฑไดรับความสะดวกและลดขั้นตอนการทํางาน จากการวิจัยทําใหทราบวาระบบที่เหมาะสม

กับกลุมทอผาบาน หลายแกว ควรจะเปนระบบการบันทึกขอมูลผลิตภัณฑอยางงาย แตใหสารสนเทศที่

ครบถวน และสามารถใชไดในทุกสถานการณ เน่ืองจากในพ้ืนที่มีเครื่องมือสําหรับการบันทึกขอมูลที่จํากัด  

 

  

สรุป 

จากการดําเนินงานขางตนทําใหไดแนวทางในการออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูลที่เปนประโยชนแก

กลุมทอผาบานหลายแกว ซึ่งเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและสามารถนําไปใชไดจริง สงผลใหการ

จัดเก็บขอมูลและการรายงานผลจํานวนผลิตภัณฑที่ทางกลุมไดรวมกันผลิตตรงกับความเปนจริงและเปน

ประโยชนแกหนวยงานที่จะเขาไปใหความรูเพ่ิมเติมในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบถึงปญหาในการจัดเก็บและบันทึกขอมูลผลิตภัณฑของกลุมทอผา

บานหลายแกว ที่มีการดําเนินการอยางไมเปนระบบ ทําใหไมสามารถประมวลผลขอมูลที่มีอยูออกมาเปน

สารสนเทศที่สามารถนําไปใชประโยชนได เน่ืองจากกลุมเปาหมายไมมีความรูความเขาใจในการบันทึกขอมูล 

และขาดระบบการบันทึกขอมูลที่ตรงกับความตองการของกลุม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัตน สาเรือง 

(2545:83) เรื่อง การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศของกองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

ผลการวิจัยพบวา กลุมเจาหนาที่ผูปฎิบัติงานไมมีความรูหรือประสบการณเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งน้ีไดรับการอนุเคราะหจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาและสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทั้งในเรื่องงบประมาณ และสถานที่ในการดําเนินงานวิจัย และ

ขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ทุนR2S) ที่ใหการ

สนับสนุนในการดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ี ขอขอบพระคุณ ทาน อาจารยไพรโรจน วรพจนพรชัย ที่ไดให

คําแนะนํา และใหคําปรึกษาในการทําวิจัย ขอขอบพระคุณ สมาชิกกลุมทอผาบานหลายแกว ทุกทานที่ใหความ

กรุณาในการใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการทําวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยจึง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

บรรณานุกรม 
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บทคัดยอ 

 การศึกษารางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... มีผลตอ

ระบบการบริหารงานบุคคลในบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาอยางไร ในเรื่องของ

คาตอบแทน การกําหนดสัญญาจาง การใหสวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชนของบุคลากรดังกลาวมีความ

แตกตางกัน ดังน้ัน จึงสมควรกําหนดใหมีหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ

ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุม เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลมีความเปนเอกภาพมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกรอบ

มาตรฐานในการกําหนดตําแหนง เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชนอ่ืนของบุคคล

ในมหาวิทยาลัยฯ ทุกกลุม 

 จากผลการศึกษาดังกลาว ทําใหทราบถึงสภาพปญหารางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงาน

บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในบริบทของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือนํามาปรับแกรางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ในบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทําใหมีผลบังคับใชกับ

บุคลากรทุกกลุมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 

คําสําคัญ  ปญหา รางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา   
 

 

 

Abstract  

A study of problems about (Draft) university officer management Act . . . .  in 

Rajamangala University of Technology Lanna  affect personnel management system in the 

context of Rajamangala University of Technology Lanna, however. In the matter of 

compensation The contract set Welfare The benefits of such personnel is different, so it 

requires the rules on the administration of the university, specifically covering all personnel 

groups. and the person with the union. Effective As well as the standard to determine the 

salaries, wages, benefits, compensation and other benefits of individuals in every university.   

 The results of such studies Made aware of the problems, draft regulations on 

personnel administration in higher education institutions .... of the Office of the Higher 

Education Commission (OHEC). in the context of Rajamangala University of Technology 

Lanna. to be revised draft regulations on personnel administration in higher education 

institutions BE .... in the context of Rajamangala University of Technology Lanna. it is 

applicable to all personnel groups in Rajamangala University of Technology Lanna. 

 

Keyword  problems, (Draft) university officer management 

 

บทนํา 

 มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจสําคัญตางๆ ไดแก การจัดการเรียน

การสอน การวิจัยการบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแตอยางไรก็ตามรอบหน่ึง

ทศวรรษที่ผานมากระแสโลกาภิวัฒนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมอยางกาวกระโดด 

ทําใหมหาวิทยาลัยซึ่งเปนองคกรแหงความรูตองปรับเปลี่ยนระบบการบริหารมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ

สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจากกรณีที่ไดมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือปฏิรูปการศึกษาและกระจาย

อํานาจทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม ปรากฏหลักการ

และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมุงประสิทธิภาพในการบริหารงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

วิทยาการสมัยใหม ดังน้ัน จึงตองปรับโครงสรางการบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยหลายแหง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อป  พ.ศ. 2548 พระราชบัญญั ติจัดต้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คือ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหมีการแบงกลุมสถานศึกษาที่สังกัด

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลออกเปน 9 กลุม ตามสภาพที่ต้ัง และยกฐานะแตละกลุมเปนมหาวิทยาลัยซึ่งมี

ฐานะเปนนิติบุคคล เพ่ือใหดําเนินกิจการไดโดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาเปนของ

ตนเอง มีเสรีภาพทางวิชาการ มีความคลองตัว และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีอํานาจ
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การศึกษาสภาพปญหาเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตริะเบียบการบริหารงานบุคคลใน

สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. .... ตามบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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บทคัดยอ 

 การศึกษารางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... มีผลตอ

ระบบการบริหารงานบุคคลในบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาอยางไร ในเรื่องของ

คาตอบแทน การกําหนดสัญญาจาง การใหสวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชนของบุคลากรดังกลาวมีความ

แตกตางกัน ดังน้ัน จึงสมควรกําหนดใหมีหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ

ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุม เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลมีความเปนเอกภาพมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกรอบ

มาตรฐานในการกําหนดตําแหนง เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชนอ่ืนของบุคคล

ในมหาวิทยาลัยฯ ทุกกลุม 

 จากผลการศึกษาดังกลาว ทําใหทราบถึงสภาพปญหารางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงาน

บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในบริบทของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือนํามาปรับแกรางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ในบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทําใหมีผลบังคับใชกับ

บุคลากรทุกกลุมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 

คําสําคัญ  ปญหา รางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา   
 

 

 

Abstract  

A study of problems about (Draft) university officer management Act . . . .  in 

Rajamangala University of Technology Lanna  affect personnel management system in the 

context of Rajamangala University of Technology Lanna, however. In the matter of 

compensation The contract set Welfare The benefits of such personnel is different, so it 

requires the rules on the administration of the university, specifically covering all personnel 

groups. and the person with the union. Effective As well as the standard to determine the 

salaries, wages, benefits, compensation and other benefits of individuals in every university.   

 The results of such studies Made aware of the problems, draft regulations on 

personnel administration in higher education institutions .... of the Office of the Higher 

Education Commission (OHEC). in the context of Rajamangala University of Technology 

Lanna. to be revised draft regulations on personnel administration in higher education 

institutions BE .... in the context of Rajamangala University of Technology Lanna. it is 

applicable to all personnel groups in Rajamangala University of Technology Lanna. 

 

Keyword  problems, (Draft) university officer management 

 

บทนํา 

 มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจสําคัญตางๆ ไดแก การจัดการเรียน

การสอน การวิจัยการบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแตอยางไรก็ตามรอบหน่ึง

ทศวรรษที่ผานมากระแสโลกาภิวัฒนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมอยางกาวกระโดด 

ทําใหมหาวิทยาลัยซึ่งเปนองคกรแหงความรูตองปรับเปลี่ยนระบบการบริหารมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ

สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจากกรณีที่ไดมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือปฏิรูปการศึกษาและกระจาย

อํานาจทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม ปรากฏหลักการ

และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมุงประสิทธิภาพในการบริหารงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

วิทยาการสมัยใหม ดังน้ัน จึงตองปรับโครงสรางการบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยหลายแหง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อป  พ.ศ. 2548 พระราชบัญญั ติจัดต้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คือ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหมีการแบงกลุมสถานศึกษาที่สังกัด

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลออกเปน 9 กลุม ตามสภาพที่ต้ัง และยกฐานะแตละกลุมเปนมหาวิทยาลัยซึ่งมี

ฐานะเปนนิติบุคคล เพ่ือใหดําเนินกิจการไดโดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาเปนของ

ตนเอง มีเสรีภาพทางวิชาการ มีความคลองตัว และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีอํานาจ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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กําหนดกฎหมายที่ใชในการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งในดานการจัดโครงสรางสวนราชการ การบริหาร

งบประมาณและทรัพยสิน การบริหารการจัดการศึกษา และที่สําคัญมีอิสระในการบริหารงานบุคคลภายใต

กรอบอัตรากําลังของตนเอง 

จากการศึกษาในปจจุบ ันกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มีเจตนารมณใชบังคับแก

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก สวนการบริหารงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจาง

ในสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยแตละแหง จนสงผลใหการบริหารงานบุคคลใน

มหาวิทยาลัยแตละแหงมีขอแตกตางกัน ไดแก ในเรื่องของคาตอบแทนหรือคาจาง การกําหนดสัญญาจางการ

ใหสวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชนของบุคลากรดังกลาวน้ันมีความแตกตางกัน ประกอบกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสรุปรางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. .... พรอมกับแบบรับฟงความเห็นใหกับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ โดยไดขอมูลในระดับหน่ึง ดังน้ัน 

คณะผูวิจัยเห็นสมควรศึกษาหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะครอบคลุม

บุคลากรทุกกลุม เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลมีความเปนเอกภาพ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกรอบมาตรฐานใน

การกําหนดตําแหนง เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชนอ่ืนของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยทุกกลุม จึงจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยในหัวขอรางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคล

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ที่มีผลตอระบบการบริหารงานบุคคลในบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

2.1 วิธีดําเนินการวิจัย  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งใชวิธีการ ศึกษาขอมูลที่

ผสมผสานกันระหวางการวิจัยเอกสาร (Documentary research) และการสังเกต(observation) สําหรับ

การศึกษาวิจัยเปนคุณภาพครั้งน้ีไดขอมูลที่ผสมผสานกันระหวางวิจัยเอกสารและการสังเกต ไดแก ระเบียบ 

กฎหมาย ตํารา บทความ วารสารที่เกี่ยวของ ตลอดจนวิธีการคนหาขอมูลทาง Internet  

 2.2 การรวบรวมขอมูล ไดนําขอมูลทั้งหลายมาทําการวิเคราะหโดยใชวิธีศึกษาเชิงวิเคราะหทาง

นิติศาสตร (Legal Analysis) เพ่ือตอบคําถามของการวิจัย (research questions) โดยใชวิธีการวิเคราะหให

สอดคลองกับประเด็นที่ไดต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องรางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ที่มีผลตอระบบการบริหารงานบุคคลในบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ภายใตหลักการความเสมอภาค ทฤษฎีการมีสวนรวม และกฎหมายที่กําหนด ไดแก 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติจัดต้ัง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เปนตน 

 

ผลการวจิัย และอภิปรายผล 

 จากสภาพปญหาในการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน เน่ืองจากจํานวนพนักงาน

มหาวิทยาลัยหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนเพ่ิมขึ้นมากกวาจํานวนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา แตระบบสัญญาจาง ระบบคาจางหรือคาตอบแทน และระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

รวมทั้งมีขอเรียกรองที่เกี่ยวกับความไมเสมอภาค และความไมเปนธรรมตอพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษา ทําใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการประกอบดวยบุคลากรสามกลุม คือ ขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจางใน

สถาบันอุดมศึกษา แตปจจุบันกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษามุงเนนใชบังคับแก

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก  สวนการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาและลูกจางในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง 

สงผลใหการบริหารงานบุคคลกับบุคลากรทั้งสามกลุมดังกลาวมีความแตกตางกัน สมควรกําหนดใหมี

หลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาเปนการเฉพาะและใหมีความครอบคลุมกับ

บุคลากรทุกกลุม เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลมีความเปนเอกภาพ มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีกรอบมาตรฐานใน

การกําหนดตําแหนง เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจน สิทธิประโยชนอ่ืนของบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษาทุกกลุม จึงเปนสาเหตุ ทําใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา “รางพระราชบัญญัติ

ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับราง

พระราชบัญญัติดังกลาวกับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ โดยสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี  

 1. กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.อ.) น้ัน เพ่ือกําหนดแนว

ทางการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา                  

 2. กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณน้ัน เพ่ือวินิจฉัยอุทธรณการลงโทษทางวินัย

ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา   

 3. กําหนดหลักการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจางในสถาบันอุดมศึกษาใหเปน

ตามหลักคุณธรรมและใหมีการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  

 4. กําหนดประเภทของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเปน 3 ประเภท  

 5.กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและ

ลูกจางในสถาบันอุดมศึกษา  

 6. กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประกันสุภาพแกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจาง

ในสถาบันอุดมศึกษา  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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กําหนดกฎหมายที่ใชในการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งในดานการจัดโครงสรางสวนราชการ การบริหาร

งบประมาณและทรัพยสิน การบริหารการจัดการศึกษา และที่สําคัญมีอิสระในการบริหารงานบุคคลภายใต

กรอบอัตรากําลังของตนเอง 

จากการศึกษาในปจจุบ ันกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มีเจตนารมณใชบังคับแก

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก สวนการบริหารงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจาง

ในสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยแตละแหง จนสงผลใหการบริหารงานบุคคลใน

มหาวิทยาลัยแตละแหงมีขอแตกตางกัน ไดแก ในเรื่องของคาตอบแทนหรือคาจาง การกําหนดสัญญาจางการ

ใหสวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชนของบุคลากรดังกลาวน้ันมีความแตกตางกัน ประกอบกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสรุปรางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. .... พรอมกับแบบรับฟงความเห็นใหกับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ โดยไดขอมูลในระดับหน่ึง ดังน้ัน 

คณะผูวิจัยเห็นสมควรศึกษาหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะครอบคลุม

บุคลากรทุกกลุม เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลมีความเปนเอกภาพ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกรอบมาตรฐานใน

การกําหนดตําแหนง เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชนอ่ืนของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยทุกกลุม จึงจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยในหัวขอรางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคล

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ที่มีผลตอระบบการบริหารงานบุคคลในบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

2.1 วิธีดําเนินการวิจัย  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งใชวิธีการ ศึกษาขอมูลที่

ผสมผสานกันระหวางการวิจัยเอกสาร (Documentary research) และการสังเกต(observation) สําหรับ

การศึกษาวิจัยเปนคุณภาพครั้งน้ีไดขอมูลที่ผสมผสานกันระหวางวิจัยเอกสารและการสังเกต ไดแก ระเบียบ 

กฎหมาย ตํารา บทความ วารสารที่เกี่ยวของ ตลอดจนวิธีการคนหาขอมูลทาง Internet  

 2.2 การรวบรวมขอมูล ไดนําขอมูลทั้งหลายมาทําการวิเคราะหโดยใชวิธีศึกษาเชิงวิเคราะหทาง

นิติศาสตร (Legal Analysis) เพ่ือตอบคําถามของการวิจัย (research questions) โดยใชวิธีการวิเคราะหให

สอดคลองกับประเด็นที่ไดต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องรางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ที่มีผลตอระบบการบริหารงานบุคคลในบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ภายใตหลักการความเสมอภาค ทฤษฎีการมีสวนรวม และกฎหมายที่กําหนด ไดแก 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติจัดต้ัง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เปนตน 

 

ผลการวจิัย และอภิปรายผล 

 จากสภาพปญหาในการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน เน่ืองจากจํานวนพนักงาน

มหาวิทยาลัยหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนเพ่ิมขึ้นมากกวาจํานวนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา แตระบบสัญญาจาง ระบบคาจางหรือคาตอบแทน และระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

รวมทั้งมีขอเรียกรองที่เกี่ยวกับความไมเสมอภาค และความไมเปนธรรมตอพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษา ทําใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการประกอบดวยบุคลากรสามกลุม คือ ขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจางใน

สถาบันอุดมศึกษา แตปจจุบันกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษามุงเนนใชบังคับแก

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก  สวนการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาและลูกจางในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง 

สงผลใหการบริหารงานบุคคลกับบุคลากรทั้งสามกลุมดังกลาวมีความแตกตางกัน สมควรกําหนดใหมี

หลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาเปนการเฉพาะและใหมีความครอบคลุมกับ

บุคลากรทุกกลุม เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลมีความเปนเอกภาพ มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีกรอบมาตรฐานใน

การกําหนดตําแหนง เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจน สิทธิประโยชนอ่ืนของบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษาทุกกลุม จึงเปนสาเหตุ ทําใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา “รางพระราชบัญญัติ

ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับราง

พระราชบัญญัติดังกลาวกับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ โดยสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี  

 1. กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.อ.) น้ัน เพ่ือกําหนดแนว

ทางการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา                  

 2. กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณน้ัน เพ่ือวินิจฉัยอุทธรณการลงโทษทางวินัย

ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา   

 3. กําหนดหลักการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจางในสถาบันอุดมศึกษาใหเปน

ตามหลักคุณธรรมและใหมีการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  

 4. กําหนดประเภทของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเปน 3 ประเภท  

 5.กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและ

ลูกจางในสถาบันอุดมศึกษา  

 6. กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประกันสุภาพแกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจาง

ในสถาบันอุดมศึกษา  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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 7. กําหนดสิทธิการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  

 8. กําหนดประเภทสายงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  

 9. ใหอํานาจสภาสถาบันอุดมศึกษาในการกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน เงินประจําแหนง และ

คาตอบแทน  

 10. ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.อ.) โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง มีอํานาจในการกําหนดการจายเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และ คาตอบแทนอ่ืน  

 

สรุป  

 จากการศึกษาสภาพปญหาเก่ียวกับรางพะราชบัญญั ติระเบียบการบริหารงานบุคคลใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยผูวิจัยและคณะผู

ศึกษาไดใหรายละเอียดขอเปรียบเทียบดังตารางที่ 1. การเปรียบเทียบสภาพปญหารางพะราชบัญญัติระเบียบ

การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการยก

รางพะราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามบริบทของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยผูวิจัยไดสรุปสาระสําคัญจากจํานวน 10 หัวขอ ซึ่งมีสาระสําคัญที่มีการ

เปลี่ยนแปลงจากเดิมใหเหลือ 6 หัวขอหลัก ดังน้ี  

4.1 เรื่องของคณะกรรมการบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.อ.) นั้น           ได

กําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา วิธีการไดมา คุณสมบัติ วาระการ

ดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง อํานาจหนาทีก่ารประชุมคณะกรรมการดังกลาว ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 27 คน  

4.2 เรื่องของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณนั้น ไดกําหนดองคประกอบคณะกรรมการ

บริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา วิธีการไดมา คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงการพนจากตําแหนง 

อํานาจหนาที่การประชุมคณะกรรมการดังกลาว ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน 

4.3 เรื่องของหลักการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจางในสถาบันอุดมศึกษานั้น 

ไดกําหนดสายงานและตําแหนงในสายงาน การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง การเลื่อนเงินเดือน 

คาจาง รวมทั้ง เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน เงินเพ่ิม และสิทธิประโยชนการกําหนดตําแหนง อัตรา

เงินเดือน วินัย จรรยาบรรณ และการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การดําเนินการทางวินัย และการอุทธรณ

และการรองทุกข   
 4.4  เรื่องของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้น ไดกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ

พนักงานฯ การบรรจุและแตงต้ัง และการออกจากงาน และใหสถาบันอุดมศึกษาจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

และการประกันสุขภาพให กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ ง ใหสวนรวมของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 

 4.5 เรื่องของขาราชการในสถาบันอุดมศึกษานั้น ไดกําหนดกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม 

อัตราเงินเดือน คาตอบแทน เงินประจําตําแหนง และเงินอ่ืนๆ รวมทั้ง การปรับบัญชีเงินเดือนใหเปนอํานาจ

ของคณะรัฐมนตรี  

 4.6 เรื่องของลูกจางในสถาบันอุดมศึกษานั้น ใหเปนอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาเปน     ผูกําหนด 

และใหสถาบันอุดมศึกษาจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและการประกันสุขภาพใหกับลูกจางในสถาบันอุดมศึกษา 

 

ตารางที่ 1. การเปรียบเทียบสภาพปญหารางพะราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. .... ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

บททั่วไป (มาตรา 1 - 6) 

เรื่องคํานิยามตางๆ ของ

กฎหมายไดกําหนดไว  

“สถาบันอุดมศึกษา” 

หมายความวา สถานศึกษาที่

เปนสวนราชการหรือหนวยงาน

ในกํากับของรัฐซึ่งไมเปนสวน

ราชการที่สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการและจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ

ปริญญา 

บททั่วไป (มาตรา 1 - 6) 

เรื่องคํานิยามตางๆ ของ

กฎหมายไดกําหนดไว 

“สถาบันอุดมศึกษา” 

หมายความวา สถานศึกษาของ

รัฐทีเ่ปนสวนราชการเทาน้ันใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ระดับปริญญา 

 “สภาคณาจารยและ

บุคลากรใน

สถาบันอุดมศกึษา”

หมายความวา สภา

คณาจารยและบุคลากรใน 

สถาบันอุดมศึกษา ตาม

กฎหมายวาดวยการจัดต้ัง

สถาบันอุดมศึกษาตามที่

ราง พ.ร.บ.ใน (1) มีสภาพปญหาและ

อุปสรรค ดังนี ้

1. มีผลใชบังคับกับมหาวิทยาลัยในระบบ

ราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

เน่ืองมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดออก

นอกระบบราชการไปแลว ทําใหการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐเปนอิสระตามหลักการและเหตุผล จึงไม

ควรใหมีผลบังคับใชกับมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ 

2. ไมไดกําหนดคํานิยามของ   คําวา“สภา

คณาจารยและบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งจะตองใหสอดคลอง

กับมาตรา 7  

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับในราง พ.ร.บ. 

(2)  ดังนี ้

1. ไดกําหนดความหมายของของคําวา



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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 7. กําหนดสิทธิการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  

 8. กําหนดประเภทสายงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  

 9. ใหอํานาจสภาสถาบันอุดมศึกษาในการกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน เงินประจําแหนง และ

คาตอบแทน  

 10. ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.อ.) โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง มีอํานาจในการกําหนดการจายเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และ คาตอบแทนอ่ืน  

 

สรุป  

 จากการศึกษาสภาพปญหาเก่ียวกับรางพะราชบัญญั ติระเบียบการบริหารงานบุคคลใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยผูวิจัยและคณะผู

ศึกษาไดใหรายละเอียดขอเปรียบเทียบดังตารางที่ 1. การเปรียบเทียบสภาพปญหารางพะราชบัญญัติระเบียบ

การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการยก

รางพะราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามบริบทของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยผูวิจัยไดสรุปสาระสําคัญจากจํานวน 10 หัวขอ ซึ่งมีสาระสําคัญที่มีการ

เปลี่ยนแปลงจากเดิมใหเหลือ 6 หัวขอหลัก ดังน้ี  

4.1 เรื่องของคณะกรรมการบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.อ.) นั้น           ได

กําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา วิธีการไดมา คุณสมบัติ วาระการ

ดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง อํานาจหนาทีก่ารประชุมคณะกรรมการดังกลาว ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 27 คน  

4.2 เรื่องของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณนั้น ไดกําหนดองคประกอบคณะกรรมการ

บริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา วิธีการไดมา คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงการพนจากตําแหนง 

อํานาจหนาที่การประชุมคณะกรรมการดังกลาว ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน 

4.3 เรื่องของหลักการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจางในสถาบันอุดมศึกษานั้น 

ไดกําหนดสายงานและตําแหนงในสายงาน การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง การเลื่อนเงินเดือน 

คาจาง รวมทั้ง เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน เงินเพ่ิม และสิทธิประโยชนการกําหนดตําแหนง อัตรา

เงินเดือน วินัย จรรยาบรรณ และการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การดําเนินการทางวินัย และการอุทธรณ

และการรองทุกข   
 4.4  เรื่องของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้น ไดกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ

พนักงานฯ การบรรจุและแตงต้ัง และการออกจากงาน และใหสถาบันอุดมศึกษาจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

และการประกันสุขภาพให กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ ง ใหสวนรวมของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 

 4.5 เรื่องของขาราชการในสถาบันอุดมศึกษานั้น ไดกําหนดกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม 

อัตราเงินเดือน คาตอบแทน เงินประจําตําแหนง และเงินอ่ืนๆ รวมทั้ง การปรับบัญชีเงินเดือนใหเปนอํานาจ

ของคณะรัฐมนตรี  

 4.6 เรื่องของลูกจางในสถาบันอุดมศึกษานั้น ใหเปนอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาเปน     ผูกําหนด 

และใหสถาบันอุดมศึกษาจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและการประกันสุขภาพใหกับลูกจางในสถาบันอุดมศึกษา 

 

ตารางที่ 1. การเปรียบเทียบสภาพปญหารางพะราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. .... ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

บททั่วไป (มาตรา 1 - 6) 

เรื่องคํานิยามตางๆ ของ

กฎหมายไดกําหนดไว  

“สถาบันอุดมศึกษา” 

หมายความวา สถานศึกษาที่

เปนสวนราชการหรือหนวยงาน

ในกํากับของรัฐซึ่งไมเปนสวน

ราชการที่สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการและจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ

ปริญญา 

บททั่วไป (มาตรา 1 - 6) 

เรื่องคํานิยามตางๆ ของ

กฎหมายไดกําหนดไว 

“สถาบันอุดมศึกษา” 

หมายความวา สถานศึกษาของ

รัฐทีเ่ปนสวนราชการเทาน้ันใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ระดับปริญญา 

 “สภาคณาจารยและ

บุคลากรใน

สถาบันอุดมศกึษา”

หมายความวา สภา

คณาจารยและบุคลากรใน 

สถาบันอุดมศึกษา ตาม

กฎหมายวาดวยการจัดต้ัง

สถาบันอุดมศึกษาตามที่

ราง พ.ร.บ.ใน (1) มีสภาพปญหาและ

อุปสรรค ดังนี ้

1. มีผลใชบังคับกับมหาวิทยาลัยในระบบ

ราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

เน่ืองมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดออก

นอกระบบราชการไปแลว ทําใหการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐเปนอิสระตามหลักการและเหตุผล จึงไม

ควรใหมีผลบังคับใชกับมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ 

2. ไมไดกําหนดคํานิยามของ   คําวา“สภา

คณาจารยและบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งจะตองใหสอดคลอง

กับมาตรา 7  

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับในราง พ.ร.บ. 

(2)  ดังนี ้

1. ไดกําหนดความหมายของของคําวา



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

กําหนด และสภาคณาจารย

หรือองคกรที่เรียกช่ือใอยาง

อ่ืนที่มีวัตถุประสงคทํานอง

เดียวกันกับกฎหมายการจัดต้ัง

สถาบันอุดมศึกษาน้ัน 

“สถาบันอุดมศึกษา” โดยใหมีผลบังคับใช

กับมหาวิทยาลัยในระบบราชการเทาน้ัน  

2. ไดกําหนดเพ่ิมคํานิยาม   “สภา

คณาจารยและบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศกึษา” 

สวนที่ 1 คณะกรรมการ 

(มาตรา 7- 14) นั้น ไดกําหนด

องคประกอบคณะกรรมการ

บริหารงานบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษา วิธีการไดมา 

คุณสมบัติ วาระการดํารง

ตําแหนง การพนจากตําแหนง 

อํานาจหนาที่การประชุม

คณะกรรมการน้ัน  โดย

คณะกรรมการดังกลาว มี

จํานวน  27 คน  

 

 

 

สวนที ่1 คณะกรรมการ 

(มาตรา 7- 14) น้ัน ได

กําหนดองคประกอบ

คณะกรรมการบริหารงาน

บุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษา วิธีการ

ไดมา คุณสมบัติ วาระการ

ดํารงตําแหนง การพนจาก

ตําแหนง อํานาจหนาที่การ

ประชุมคณะกรรมการน้ัน  

โดยคณะกรรมการดังกลาว 

มีจํานวน 27 คน  

 

 

รางพ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหาและ

อุปสรรค ดังนี ้

1. กรรมการโดยตําแหนงตาม (2) จะตองมี

หนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องของ

งบประมาณและ หนวยงานของ ก.พ.ร. 

ไดแก ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ

เลขาธิการ ก.พ.ร.  

2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (3)  ใหเพ่ิม

จํานวน 

 3. กรรมการซึ่งมาจากผูแทน ไดแกนายกสภา

ฯ อธิการบดีฯ และประธานสภาคณาจารย

ฯ ไดกําหนดสัดสวนของมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ 

 4.การประชุมคณะกรรมการ จะตองกําหนดให

มีการประชุมผานระบบจอภาพทางไกล โดยให

นับเปนองคประชุม และสามารถออกเสียงได  

 

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับ ราง พ.ร.บ.ใน (2) 

ดังนี้  

 1. กรรมการโดยตําแหนงตาม (2)    ใหเพ่ิม 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

ไดแก ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ

เลขาธิการ  ก.พ.ร. 

2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (3) ใหเพ่ิม

จํานวนไมเกิน 9 คน 

3. กรรมการจากผูแทนในตําแหนง (4) (5) และ 

(6) ไดแก นายกสภา อธิการบดี และ

ประธานสภาคณาจารยฯ ตามลําดับ ในแตละ

กลุมของมหาวิทยาลัยในระบบราชการ ไดแก 

มหาวิทยาลัยในระบบราชการจํานวน 1 คน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 1 คน 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 2 คน ซึ่ง

เลือกกันเอง  

สวนที่ 2 คณะกรรมการ

พิจารณาวินจิฉัยอุทธรณ 

(มาตรา  15 – 19) นัน้ ได

กําหนดองคประกอบ

คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ วิธีการไดมา คุณสมบัติ 

วาระการดํารงตําแหนง การพน

จากตําแหนง อํานาจหนาที่การ

ประชุมคณะกรรมการดังกลาว 

มีจํานวน 9 คน  

 

 

 

สวนที่ 2 คณะกรรมการ

พิจารณาวินจิฉัยอุทธรณ 

(มาตรา 15– 19) นัน้ ได

กําหนดองคประกอบ

คณะกรรมการพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ วิธีการไดมา 

คุณสมบัติ วาระการดํารง

ตําแหนง การพนจาก

ตําแหนง อํานาจหนาที่การ

ประชุมคณะกรรมการ

ดังกลาว มีจํานวน 15 คน  

 

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหาและ

อุปสรรค ดังนี ้

1.กรรมการตาม (2) (3) ไดแก ผูแทนนายก

สภาสถาบันอุดมศึกษา และผูแทน

อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา ตามลําดับ 

เฉพาะมหาวิทยาลัยในระบบราชการ

เทาน้ัน เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา 7  

 2.กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (3) ใหเพ่ิม

จํานวน 

3.กรรมการใหเพ่ิมผูแทนประธานสภา

คณาจารยและบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษาของกลุม

สถาบันอุดมศึกษา  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

กําหนด และสภาคณาจารย

หรือองคกรที่เรียกช่ือใอยาง

อ่ืนที่มีวัตถุประสงคทํานอง

เดียวกันกับกฎหมายการจัดต้ัง

สถาบันอุดมศึกษาน้ัน 

“สถาบันอุดมศึกษา” โดยใหมีผลบังคับใช

กับมหาวิทยาลัยในระบบราชการเทาน้ัน  

2. ไดกําหนดเพ่ิมคํานิยาม   “สภา

คณาจารยและบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศกึษา” 

สวนที่ 1 คณะกรรมการ 

(มาตรา 7- 14) นั้น ไดกําหนด

องคประกอบคณะกรรมการ

บริหารงานบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษา วิธีการไดมา 

คุณสมบัติ วาระการดํารง

ตําแหนง การพนจากตําแหนง 

อํานาจหนาที่การประชุม

คณะกรรมการน้ัน  โดย

คณะกรรมการดังกลาว มี

จํานวน  27 คน  

 

 

 

สวนที ่1 คณะกรรมการ 

(มาตรา 7- 14) น้ัน ได

กําหนดองคประกอบ

คณะกรรมการบริหารงาน

บุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษา วิธีการ

ไดมา คุณสมบัติ วาระการ

ดํารงตําแหนง การพนจาก

ตําแหนง อํานาจหนาที่การ

ประชุมคณะกรรมการน้ัน  

โดยคณะกรรมการดังกลาว 

มีจํานวน 27 คน  

 

 

รางพ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหาและ

อุปสรรค ดังนี ้

1. กรรมการโดยตําแหนงตาม (2) จะตองมี

หนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องของ

งบประมาณและ หนวยงานของ ก.พ.ร. 

ไดแก ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ

เลขาธิการ ก.พ.ร.  

2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (3)  ใหเพ่ิม

จํานวน 

 3. กรรมการซึ่งมาจากผูแทน ไดแกนายกสภา

ฯ อธิการบดีฯ และประธานสภาคณาจารย

ฯ ไดกําหนดสัดสวนของมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ 

 4.การประชุมคณะกรรมการ จะตองกําหนดให

มีการประชุมผานระบบจอภาพทางไกล โดยให

นับเปนองคประชุม และสามารถออกเสียงได  

 

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับ ราง พ.ร.บ.ใน (2) 

ดังนี้  

 1. กรรมการโดยตําแหนงตาม (2)    ใหเพ่ิม 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

ไดแก ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ

เลขาธิการ  ก.พ.ร. 

2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (3) ใหเพ่ิม

จํานวนไมเกิน 9 คน 

3. กรรมการจากผูแทนในตําแหนง (4) (5) และ 

(6) ไดแก นายกสภา อธิการบดี และ

ประธานสภาคณาจารยฯ ตามลําดับ ในแตละ

กลุมของมหาวิทยาลัยในระบบราชการ ไดแก 

มหาวิทยาลัยในระบบราชการจํานวน 1 คน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 1 คน 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 2 คน ซึ่ง

เลือกกันเอง  

สวนที่ 2 คณะกรรมการ

พิจารณาวินจิฉัยอุทธรณ 

(มาตรา  15 – 19) นัน้ ได

กําหนดองคประกอบ

คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ วิธีการไดมา คุณสมบัติ 

วาระการดํารงตําแหนง การพน

จากตําแหนง อํานาจหนาที่การ

ประชุมคณะกรรมการดังกลาว 

มีจํานวน 9 คน  

 

 

 

สวนที่ 2 คณะกรรมการ

พิจารณาวินจิฉัยอุทธรณ 

(มาตรา 15– 19) นัน้ ได

กําหนดองคประกอบ

คณะกรรมการพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ วิธีการไดมา 

คุณสมบัติ วาระการดํารง

ตําแหนง การพนจาก

ตําแหนง อํานาจหนาที่การ

ประชุมคณะกรรมการ

ดังกลาว มีจํานวน 15 คน  

 

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหาและ

อุปสรรค ดังนี ้

1.กรรมการตาม (2) (3) ไดแก ผูแทนนายก

สภาสถาบันอุดมศึกษา และผูแทน

อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา ตามลําดับ 

เฉพาะมหาวิทยาลัยในระบบราชการ

เทาน้ัน เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา 7  

 2.กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (3) ใหเพ่ิม

จํานวน 

3.กรรมการใหเพ่ิมผูแทนประธานสภา

คณาจารยและบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษาของกลุม

สถาบันอุดมศึกษา  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 5 การบริหารจัดการ 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

 4.เลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

ควรกําหนดใหรองเลขาธิการเปนกรรมการและ

เลขานุการเปนการกระจายอํานาจ 

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน (2) 

ดังนี้  

 1. กรรมการตาม (2) (3) ไดแก ผูแทนนายก

สภาและผูแทนอธิการบดี

สถาบันอุดมศึกษา ตามลําดับ เฉพาะ

มหาวิทยาลัยในระบบราชการเทาน้ัน ซึ่ง

เลือกกันเอง กลุมละ 2 คน 

2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (3) ใหเพ่ิม

จํานวนไมเกิน 7  คน 

3. ผูแทนประธานสภาคณาจารยและ

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของกลุม

สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเลือกกันเอง จํานวน 2 คน  

4.ใหเลขาธิการหรือรองเลขาธิการที่ไดรับ

มอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ 

สวนที ่3 หลักการบริหารงาน

บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 

(มาตรา 20 – 33)  

 

สวนที่ 3 หลักการ

บริหารงานบคุคลใน

สถาบนัอุดมศกึษา (มาตรา 

20 – 33) 

 

เห็นดวยกับราง พ.ร.บ. ใน (1) เปนไปตาม

หลักการบริหารงานบุคคลซึ่งจะตองใช

ระบบคุณธรรม โดยเฉพาะจัดต้ังกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ และจัดใหมีการประกัน

สุภาพทั้งพนักงานและลูกจางใน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเปนขวัญกําลังใน

การทํางานและความมั่นคงในการดํารงชีพ 

 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

หมวด 2 สายงานและตําแหนง 

(มาตรา 34  – 38) นั้น ได

กําหนดสายงานและตําแหนงใน

สายงาน ไดแก สายงานวิชาการ 

สายงานบริหารและสายงาน

สนับสนุน 

หมวด 2 สายงานและ

ตําแหนง (มาตรา 34  – 

38) นั้น ไดกําหนดสายงาน

และตําแหนงในสายงาน 

ไดแก สายงานวิชาการ สาย

งานบริหารและสายงาน

สนับสนุน 

 

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหาและ

อุปสรรค ในเรือ่งการกําหนดตําแหนงสาย

งานสนับสนุนทีไ่มชัดเจนเหมือนกับ

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน 

(2) ใหกําหนดตําแหนงสายงานสนับสนุนให

ชัดเจน ไดแก ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพ

เฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ เชน ปฏิบัติการ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เปน

ตน 

หมวด 3 การกําหนดตําแหนง 

อัตราเงนิเดือน การเลื่อน

เงินเดือน เงินประจําตําแหนง 

คาตอบแทน เงินเพิ่ม และสทิธิ

ประโยชน (มาตรา 39 – 44) 

นั้น ใหสภาสถาบันอุดมศึกษา

กําหนดกรอบของตําแหนง 

อันดับเงินเดือนของตําแหนง

และจํานวนของบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษา ภาระหนาที่

ความรับผิดชอบของตําแหนง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ทั้งน้ี 

การจายเงินเดือนหรือคาจาง 

การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง                 

หมวด 3 การกําหนด

ตําแหนง อัตราเงนิเดือน

หรือคาจาง การเลื่อน

เงินเดือนหรือคาจาง เงนิ

ประจําตําแหนง 

คาตอบแทน    เงินเพิ่ม 

และสิทธิประโยชน (มาตรา 

39 – 44) นั้น ใหสภา

สถาบันอุดมศึกษากําหนด

กรอบของตําแหนง อันดับ

เงินเดือนของตําแหนงและ

จํานวนของบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษา 

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหาและ

อุปสรรค ไมไดกําหนดคาจางไวในหมวดน้ี 

ซึ่งเงินเดือนใชเฉพาะกับขาราชการฯ 

เทาน้ัน ในสวนของพนักงานฯใหใชคาจาง

ซึ่งใชงบประมาณคนละหมวดกัน  

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน 

(2) ใหกําหนดคาจางในหมวดน้ี เพ่ือใหเกิด

ความถูกตองและชัดเจนยิ่งขึ้น 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

 4.เลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

ควรกําหนดใหรองเลขาธิการเปนกรรมการและ

เลขานุการเปนการกระจายอํานาจ 

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน (2) 

ดังนี้  

 1. กรรมการตาม (2) (3) ไดแก ผูแทนนายก

สภาและผูแทนอธิการบดี

สถาบันอุดมศึกษา ตามลําดับ เฉพาะ

มหาวิทยาลัยในระบบราชการเทาน้ัน ซึ่ง

เลือกกันเอง กลุมละ 2 คน 

2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (3) ใหเพ่ิม

จํานวนไมเกิน 7  คน 

3. ผูแทนประธานสภาคณาจารยและ

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของกลุม

สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเลือกกันเอง จํานวน 2 คน  

4.ใหเลขาธิการหรือรองเลขาธิการที่ไดรับ

มอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ 

สวนที ่3 หลักการบริหารงาน

บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 

(มาตรา 20 – 33)  

 

สวนที่ 3 หลักการ

บริหารงานบคุคลใน

สถาบนัอุดมศกึษา (มาตรา 

20 – 33) 

 

เห็นดวยกับราง พ.ร.บ. ใน (1) เปนไปตาม

หลักการบริหารงานบุคคลซึ่งจะตองใช

ระบบคุณธรรม โดยเฉพาะจัดต้ังกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ และจัดใหมีการประกัน

สุภาพทั้งพนักงานและลูกจางใน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเปนขวัญกําลังใน

การทํางานและความมั่นคงในการดํารงชีพ 

 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

หมวด 2 สายงานและตําแหนง 

(มาตรา 34  – 38) นั้น ได

กําหนดสายงานและตําแหนงใน

สายงาน ไดแก สายงานวิชาการ 

สายงานบริหารและสายงาน

สนับสนุน 

หมวด 2 สายงานและ

ตําแหนง (มาตรา 34  – 

38) นั้น ไดกําหนดสายงาน

และตําแหนงในสายงาน 

ไดแก สายงานวิชาการ สาย

งานบริหารและสายงาน

สนับสนุน 

 

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหาและ

อุปสรรค ในเรือ่งการกําหนดตําแหนงสาย

งานสนับสนุนทีไ่มชัดเจนเหมือนกับ

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน 

(2) ใหกําหนดตําแหนงสายงานสนับสนุนให

ชัดเจน ไดแก ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพ

เฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ เชน ปฏิบัติการ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เปน

ตน 

หมวด 3 การกําหนดตําแหนง 

อัตราเงนิเดือน การเลื่อน

เงินเดือน เงินประจําตําแหนง 

คาตอบแทน เงินเพิ่ม และสทิธิ

ประโยชน (มาตรา 39 – 44) 

นั้น ใหสภาสถาบันอุดมศึกษา

กําหนดกรอบของตําแหนง 

อันดับเงินเดือนของตําแหนง

และจํานวนของบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษา ภาระหนาที่

ความรับผิดชอบของตําแหนง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ทั้งน้ี 

การจายเงินเดือนหรือคาจาง 

การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง                 

หมวด 3 การกําหนด

ตําแหนง อัตราเงนิเดือน

หรือคาจาง การเลื่อน

เงินเดือนหรือคาจาง เงนิ

ประจําตําแหนง 

คาตอบแทน    เงินเพิ่ม 

และสิทธิประโยชน (มาตรา 

39 – 44) นั้น ใหสภา

สถาบันอุดมศึกษากําหนด

กรอบของตําแหนง อันดับ

เงินเดือนของตําแหนงและ

จํานวนของบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษา 

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหาและ

อุปสรรค ไมไดกําหนดคาจางไวในหมวดน้ี 

ซึ่งเงินเดือนใชเฉพาะกับขาราชการฯ 

เทาน้ัน ในสวนของพนักงานฯใหใชคาจาง

ซึ่งใชงบประมาณคนละหมวดกัน  

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน 

(2) ใหกําหนดคาจางในหมวดน้ี เพ่ือใหเกิด

ความถูกตองและชัดเจนยิ่งขึ้น 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 5 การบริหารจัดการ 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

รวมทั้ง เงินเพ่ิมตางๆ  ของตําแหนง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ทั้งน้ี การจายเงินเดือนหรือ

คาจาง การเลื่อนเงินเดือน

หรือคาจาง รวมทั้ง เงินเพ่ิม

ตางๆ  

หมวด 4 วินัย จรรยาบรรณ 

และการักษาวินัยและ

จรรยาบรรณ (มาตรา 45 – 

51) นั้น ไดกําหนดใหบุคลากร

และลูกจางในสถาบันอุดมศึกษา

ตองรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 

และลักษณะความผิดวินัย 

รวมทั้ง สถานโทษทางวินัย 

 

 

 

หมวด 4 วินัย จรรยาบรรณ 

และการักษาวินัยและ

จรรยาบรรณ (มาตรา 45 – 

51) นั้น ไดกําหนดให

บุคลากรและลกูจางใน

สถาบันอุดมศึกษาตองรักษา

วินัยและจรรยาบรรณ และ

ลักษณะความผิดวินัย 

รวมทั้ง สถานโทษทางวินัย 

 

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหา และ

อุปสรรค ในเรือ่งจรรยาบรรณและการ

รักษาวินัยไมสอดคลองกับขาราชการ     

พลเรือน ซึ่งลักษณะงานตางๆคลายคลึงกัน 

และมีมาตรฐานเหมือนกัน และสถานโทษ

กําหนดเฉพาะขาราชการ       ใน

สถาบันอุดมศึกษาเทาน้ัน 

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน 

(2) ในเรื่องจรรยาบรรณและการรักษา

วินัยใหนําหลักการของขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 มาใชบังคับและสถานโทษให

เพ่ิมในสวนของคาจาง ในกรณีลงโทษวินัย

พนักงานฯ เชน ตัดคาจาง หรือลดคาจาง 

เพ่ือใหสอดคลองกับงบประมาณรายจาย 

หมวด 5 การดําเนนิการทาง

วินัย (มาตรา 52 – 58) นั้น ได

กําหนดการดําเนินการทางวินัย

บุคลากรและลกูจางใน

สถาบันอุดมศึกษา 

หมวด 5 การดําเนนิการ

ทางวินัย (มาตรา 52 – 59) น้ัน 

ไดกําหนดการดําเนินการทาง

วินัยบุคลากรและลูกจางใน

สถาบันอุดมศึกษา 

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหา และ

อุปสรรค ไมมกีําหนดการลงโทษวินัยอยาง

ไมรายแรงและวินัยอยางรายแรงที่ชัดเจน 

และไมมีการคุมครองพยาน และการให

การที่เปนประโยชนสามารถนํามากันเปน

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

 

 

 พยานได ตามหลักการการดําเนินการทาง

วินัยของขาราชการพลเรือน ก.พ. 

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน 

(2) ไดกําหนดการลงโทษวินัยอยางไม

รายแรงและวินัยอยางรายแรงที่ชัดเจน 

และกําหนดในเรื่องการคุมครองพยาน 

และการใหการที่เปนประโยชนสามารถ

นํามากันเปนพยาน เพ่ือเปนประโยชนใน

การดําเนินการทางวินัยเกิดความเปนธรรม 

และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

หมวด 6 การอุทธรณและการรอง

ทุกข (มาตรา 59 – 63) นั้น ได

กําหนดการอุทธรณและการรอง

ทุกข ระยะเวลาการอุทธรณและ

การองทุกข การพิจารณา

อุทธรณและรองทุกข ผูมีอํานาจ

ในการพิจารณา 

 

 

 

หมวด 6 การอุทธรณและการ

รองทุกข (มาตรา 60 – 64) นั้น 
ไดกําหนดการอุทธรณและ

การรองทุกข ระยะเวลาการ

อุทธรณและการรองทุกข 

การพิจารณาอุทธรณและ  

รองทุกข ผูมีอํานาจในการ

พิจารณา 

 

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหาและ

อุปสรรค ในเร่ืองของระยะเวลาพิจารณา

อุทธรณและรองทุกขคอนขางนานเกินไป   

ทําใหเกิดความไมเปนธรรม 

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน 

(2) ในเรื่องของระยะเวลาพิจารณา

อุทธรณและรองทุกขใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

ภายใน 30 วัน และสามารถขอขยายได 2 

ครั้ง ครั้งละ 30 วัน แตจะตองพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จไมเกิน  90 วัน 

สวนที่ 4 พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา  (มาตรา 64 – 

80) 

 

สวนที่ 4 พนักงานใน

สถาบนัอุดมศกึษา (มาตรา 65 – 

80) 

 

เห็นดวยกับราง พ.ร.บ. ใน (1) สําหรับการ

บรรจุแลแตงต้ังเปนไปตามหลักเกณฑ

ทั่วไป โดยเฉพาะสายงานวิชาการได

กําหนดเปนการเฉพาะ  

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

รวมทั้ง เงินเพ่ิมตางๆ  ของตําแหนง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ทั้งน้ี การจายเงินเดือนหรือ

คาจาง การเลื่อนเงินเดือน

หรือคาจาง รวมทั้ง เงินเพ่ิม

ตางๆ  

หมวด 4 วินัย จรรยาบรรณ 

และการักษาวินัยและ

จรรยาบรรณ (มาตรา 45 – 

51) นั้น ไดกําหนดใหบุคลากร

และลูกจางในสถาบันอุดมศึกษา

ตองรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 

และลักษณะความผิดวินัย 

รวมทั้ง สถานโทษทางวินัย 

 

 

 

หมวด 4 วินัย จรรยาบรรณ 

และการักษาวินัยและ

จรรยาบรรณ (มาตรา 45 – 

51) นั้น ไดกําหนดให

บุคลากรและลกูจางใน

สถาบันอุดมศึกษาตองรักษา

วินัยและจรรยาบรรณ และ

ลักษณะความผิดวินัย 

รวมทั้ง สถานโทษทางวินัย 

 

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหา และ

อุปสรรค ในเรือ่งจรรยาบรรณและการ

รักษาวินัยไมสอดคลองกับขาราชการ     

พลเรือน ซึ่งลักษณะงานตางๆคลายคลึงกัน 

และมีมาตรฐานเหมือนกัน และสถานโทษ

กําหนดเฉพาะขาราชการ       ใน

สถาบันอุดมศึกษาเทาน้ัน 

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน 

(2) ในเรื่องจรรยาบรรณและการรักษา

วินัยใหนําหลักการของขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 มาใชบังคับและสถานโทษให

เพ่ิมในสวนของคาจาง ในกรณีลงโทษวินัย

พนักงานฯ เชน ตัดคาจาง หรือลดคาจาง 

เพ่ือใหสอดคลองกับงบประมาณรายจาย 

หมวด 5 การดําเนนิการทาง

วินัย (มาตรา 52 – 58) นั้น ได

กําหนดการดําเนินการทางวินัย

บุคลากรและลกูจางใน

สถาบันอุดมศึกษา 

หมวด 5 การดําเนนิการ

ทางวินัย (มาตรา 52 – 59) น้ัน 

ไดกําหนดการดําเนินการทาง

วินัยบุคลากรและลูกจางใน

สถาบันอุดมศึกษา 

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหา และ

อุปสรรค ไมมกีําหนดการลงโทษวินัยอยาง

ไมรายแรงและวินัยอยางรายแรงที่ชัดเจน 

และไมมีการคุมครองพยาน และการให

การที่เปนประโยชนสามารถนํามากันเปน

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

 

 

 พยานได ตามหลักการการดําเนินการทาง

วินัยของขาราชการพลเรือน ก.พ. 

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน 

(2) ไดกําหนดการลงโทษวินัยอยางไม

รายแรงและวินัยอยางรายแรงที่ชัดเจน 

และกําหนดในเรื่องการคุมครองพยาน 

และการใหการที่เปนประโยชนสามารถ

นํามากันเปนพยาน เพ่ือเปนประโยชนใน

การดําเนินการทางวินัยเกิดความเปนธรรม 

และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

หมวด 6 การอุทธรณและการรอง

ทุกข (มาตรา 59 – 63) นั้น ได

กําหนดการอุทธรณและการรอง

ทุกข ระยะเวลาการอุทธรณและ

การองทุกข การพิจารณา

อุทธรณและรองทุกข ผูมีอํานาจ

ในการพิจารณา 

 

 

 

หมวด 6 การอุทธรณและการ

รองทุกข (มาตรา 60 – 64) นั้น 
ไดกําหนดการอุทธรณและ

การรองทุกข ระยะเวลาการ

อุทธรณและการรองทุกข 

การพิจารณาอุทธรณและ  

รองทุกข ผูมีอํานาจในการ

พิจารณา 

 

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหาและ

อุปสรรค ในเรือ่งของระยะเวลาพิจารณา

อุทธรณและรองทุกขคอนขางนานเกินไป   

ทําใหเกิดความไมเปนธรรม 

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน 

(2) ในเรื่องของระยะเวลาพิจารณา

อุทธรณและรองทุกขใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

ภายใน 30 วัน และสามารถขอขยายได 2 

ครั้ง ครั้งละ 30 วัน แตจะตองพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จไมเกิน  90 วัน 

สวนที่ 4 พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา  (มาตรา 64 – 

80) 

 

สวนที่ 4 พนักงานใน

สถาบนัอุดมศกึษา (มาตรา 65 – 

80) 

 

เห็นดวยกับราง พ.ร.บ. ใน (1) สําหรับการ

บรรจุแลแตงต้ังเปนไปตามหลักเกณฑ

ทั่วไป โดยเฉพาะสายงานวิชาการได

กําหนดเปนการเฉพาะ  

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

 

หมวด 2 การออกจากงาน 

(มาตรา 73 – 80) นั้น ได

กําหนดการออกจากงานของ

พนักงานฯ และตําแหนงสาย

งานวิชาการ กําหนดใหอาจารย

เปนผูชวยศาสตราจารยภายใน 

5 ป และระยะเวลา 5 ป ให

ขยายเปน 7 ป สําหรับผูมี

คุณวุฒิระดับปริญญาโท และ

ผูชวยศาสตราจารยเปนรอง

ศาสตราจารยภายใน 7 ป  

 

หมวด 2 การออกจากงาน 

(มาตรา 74 – 80) นั้น ได

กําหนดการออกจากงานของ

พนักงานฯ 

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหา และ

อุปสรรค ในเรือ่งการดํารงตําแหนงทาง

วิชาการในสายงานวิชาการ ซึ่งกําหนดให

พนักงานฯ จะตองดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตามระยะเวลาที่กําหนด หากไม

สามารถปฏิบัติไดใหผูน้ันออกจากงานตาม

มาตรา 78 เปนการเลือกปฏิบัติและไมเปน

ธรรม โดยหลักเกณฑดังกลาวไมใชบังคับ

กับขาราชการฯ  

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน 

(2) ใหตัดมาตรา 78 ออกทั้งมาตรา เพ่ือ

ความเปนธรรมและเสมอภาคกับพนักงานฯ 

สวนที ่5 ขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา 

81 – 88) นั้น กําหนด

คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม 

และการโอนขาราชการฯ และ

การออกจากราชการ และให

ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จ

บํานาญเหตุทดแทน รวมทั้ง 

กรณี    ผูเคยเปนขาราชการขอ

กลับเขารับราชการ 

 

สวนที่ 5 ขาราชการพล

เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

(มาตรา 81 – 92) นั้น 

กําหนดคุณสมบัติ ลักษณะ

ตองหาม และการโอน

ขาราชการฯ และการออก

จากราชการ และใหออกจาก

ราชการเพ่ือรับบําเหน็จ

บํานาญเหตุทดแทน 

รวมทั้ง กรณีผูเคยเปน

ขาราชการขอกลับเขารับ

ราชการ และมกีารปรับบัญชี

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหา และ

อุปสรรค ในเรือ่งบัญชีเงินเดือนของ

ขาราชการฯ ใหกําหนดแยกออกจากบัญชี

บัญชีเงินเดือนขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551   

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน 

(2) ใหคณะรฐัมนตรีตราเปนพระราช

กฤษฎีกาในเรื่องการปรับเงินเดือน

ขาราชการฯ เพ่ือใหเกิดความคลองตัว

ย่ิงขึ้น 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

เงินเดือนของขาราการฯ ได 

สวนที ่6 ลูกจางใน

สถาบนัอุดมศึกษา (มาตรา 89) 

นั้น  

สวนที ่6 ลูกจางใน

สถาบันอุดมศึกษา (มาตรา 93) 

นั้น  

เห็นควรกับราง พ.ร.บ. ใน (1) เน่ืองจากให

เปนอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

เปนผูกําหนด  

 

กิตติกรรมประกาศ 
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เทคโนโลยีราชมงคลลานนาทุกทานที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง 
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551. สืบคนจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th. 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. สืบคนจากพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540. สืบคนจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th. 
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รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

 

หมวด 2 การออกจากงาน 

(มาตรา 73 – 80) นั้น ได

กําหนดการออกจากงานของ

พนักงานฯ และตําแหนงสาย

งานวิชาการ กําหนดใหอาจารย

เปนผูชวยศาสตราจารยภายใน 

5 ป และระยะเวลา 5 ป ให

ขยายเปน 7 ป สําหรับผูมี

คุณวุฒิระดับปริญญาโท และ

ผูชวยศาสตราจารยเปนรอง

ศาสตราจารยภายใน 7 ป  

 

หมวด 2 การออกจากงาน 

(มาตรา 74 – 80) นั้น ได

กําหนดการออกจากงานของ

พนักงานฯ 

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหา และ

อุปสรรค ในเรือ่งการดํารงตําแหนงทาง

วิชาการในสายงานวิชาการ ซึ่งกําหนดให

พนักงานฯ จะตองดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตามระยะเวลาที่กําหนด หากไม

สามารถปฏิบัติไดใหผูน้ันออกจากงานตาม

มาตรา 78 เปนการเลือกปฏิบัติและไมเปน

ธรรม โดยหลักเกณฑดังกลาวไมใชบังคับ

กับขาราชการฯ  

ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน 

(2) ใหตัดมาตรา 78 ออกทั้งมาตรา เพ่ือ

ความเปนธรรมและเสมอภาคกับพนักงานฯ 

สวนที ่5 ขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา 

81 – 88) นั้น กําหนด

คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม 

และการโอนขาราชการฯ และ

การออกจากราชการ และให

ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จ

บํานาญเหตุทดแทน รวมทั้ง 

กรณี    ผูเคยเปนขาราชการขอ

กลับเขารับราชการ 

 

สวนที่ 5 ขาราชการพล

เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

(มาตรา 81 – 92) นั้น 

กําหนดคุณสมบัติ ลักษณะ

ตองหาม และการโอน

ขาราชการฯ และการออก

จากราชการ และใหออกจาก

ราชการเพ่ือรับบําเหน็จ

บํานาญเหตุทดแทน 

รวมทั้ง กรณีผูเคยเปน

ขาราชการขอกลับเขารับ

ราชการ และมกีารปรับบัญชี

ราง พ.ร.บ. ใน (1) มีสภาพปญหา และ

อุปสรรค ในเรือ่งบัญชีเงินเดือนของ

ขาราชการฯ ใหกําหนดแยกออกจากบัญชี

บัญชีเงินเดือนขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
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ขอเสนอแนะไดนํามาปรับราง พ.ร.บ. ใน 

(2) ใหคณะรฐัมนตรีตราเปนพระราช

กฤษฎีกาในเรื่องการปรับเงินเดือน

ขาราชการฯ เพ่ือใหเกิดความคลองตัว

ย่ิงขึ้น 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .... สกอ. 

(1) 

รางพ.ร.บ. ระเบียบการ

บริหารงานบคุลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

มทร.ลานนา 

(2) 

สภาพปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

เงินเดือนของขาราการฯ ได 

สวนที ่6 ลูกจางใน

สถาบนัอุดมศึกษา (มาตรา 89) 

นั้น  

สวนที ่6 ลูกจางใน

สถาบันอุดมศึกษา (มาตรา 93) 

นั้น  

เห็นควรกับราง พ.ร.บ. ใน (1) เน่ืองจากให

เปนอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

เปนผูกําหนด  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การดําเนินงานวิจัย น้ีสําเร็จไปไดดวยดีตองขอขอบพระคุณ   ผูชวยศาสตราจารยสุ ภัทรา  

ปานสุวรรณจิตร ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล และผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาที่

เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดวิจัยโครงการดังกลาว รวมถึงสนับสนุนทุนวิจัยภายใตโครงการสงเสริมการ

ผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ปงบประมาณ 2557 และขอบคุณทีมงานวินัยและนิติ

การ กองบริหารงานบุคคล ทั้งน้ี ผูวิจัยขอขอบพระขาราชการทุกทาน รวมทั้ง บุคลากรประจํามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาทุกทานที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง 

 

เอกสารอางอิง 
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. สืบคนจากพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540. สืบคนจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th. 

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542. สืบคนจาก 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548. สืบคนจาก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th. 
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ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน. (2557). กฎหมายหลักที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร. 

กรุงเทพฯ: สถาบันคลังสมองแหงชาติ. 
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การประเมินผลการดําเนนิงานโครงการพัฒนาบคุลากรสรางความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 

ดานวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

Evaluation of the developing expertise project in the area of science  

and technology in Faculty of Science and Agricultural Technology 

 

ภาวิณี คํามวง1 

วรัญญา กันทะ2 

อุมาพร เจริญธนากุล3 
1เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา rd_august@hotmail.com 

2นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
3เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

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

 

บทสรุป 

 การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาความเช่ียวชาญใหกับบุคลากรในสาขาวิชาชีพตางๆ วิธีการประเมินทํา

โดยการใชแบบสอบถามโดยขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหเปน 2 ประเภท คือ ผลจากทัศนคติของกลุมตัวอยางผู

เคยเขารวมโครงการ และการประเมินโครงการโดยใชรูปแบบ CIPP model พบวาผูเขารวมโครงการสวนใหญ

เปนบุคลกรสายผูสอนหรืออาจารยสาขาวิทยาศาสตร ที่มีประสบการณดานการสอนระหวาง 3 - 5 ป มีอายุ

ชวง 35-40 ป รองลงมาคืออาจารยสาขาสัตวศาสตรและประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตามลําดับ ผล

การศึกษาพบวาทัศนคติตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งอยูในระดับมาก ในดานสถานประกอบการและวิทยากรในสถานประกอบการ 

สามารถถายทอดความรูใหผูเขารวมมีความรูความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติที่ดี โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด

เทากับ 4.38 (SD=0.79) และเน้ือหาของการเสริมสรางประสบการณในสถานประกอบการสอดคลองกับสิ่งที่

ตองการพัฒนาเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัย คาเฉลี่ย 4.07 (SD=0.81) สําหรับขอเสนอแนะ

โครงการในการปรับปรุงการดําเนินงานคือดานการอํานวยความสะดวก ความเหมาะสมของคาใชจาย การ

ประชาสัมพันธโครงการ ชวงเวลา และระยะเวลาที่จัดโครงการ ทั้งน้ีในภาพรวมทัศนคติตอโครงการในชวง

ปงบประมาณพ.ศ. 2553 - 2557 อยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 3.95 (SD=0.80) แสดงถึงแนวโนมการตอบรับ

ของตัวอยางที่มีความตองการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย

เพ่ิมขึ้นการประเมินปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการ ดานสภาวะแวดลอม ปจจัยนําเขา กระบวนการ
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 การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและ
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โดยการใชแบบสอบถามโดยขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหเปน 2 ประเภท คือ ผลจากทัศนคติของกลุมตัวอยางผู

เคยเขารวมโครงการ และการประเมินโครงการโดยใชรูปแบบ CIPP model พบวาผูเขารวมโครงการสวนใหญ

เปนบุคลกรสายผูสอนหรืออาจารยสาขาวิทยาศาสตร ที่มีประสบการณดานการสอนระหวาง 3 - 5 ป มีอายุ

ชวง 35-40 ป รองลงมาคืออาจารยสาขาสัตวศาสตรและประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตามลําดับ ผล

การศึกษาพบวาทัศนคติตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งอยูในระดับมาก ในดานสถานประกอบการและวิทยากรในสถานประกอบการ 

สามารถถายทอดความรูใหผูเขารวมมีความรูความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติที่ดี โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด

เทากับ 4.38 (SD=0.79) และเน้ือหาของการเสริมสรางประสบการณในสถานประกอบการสอดคลองกับสิ่งที่

ตองการพัฒนาเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัย คาเฉลี่ย 4.07 (SD=0.81) สําหรับขอเสนอแนะ

โครงการในการปรับปรุงการดําเนินงานคือดานการอํานวยความสะดวก ความเหมาะสมของคาใชจาย การ

ประชาสัมพันธโครงการ ชวงเวลา และระยะเวลาที่จัดโครงการ ทั้งน้ีในภาพรวมทัศนคติตอโครงการในชวง

ปงบประมาณพ.ศ. 2553 - 2557 อยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 3.95 (SD=0.80) แสดงถึงแนวโนมการตอบรับ

ของตัวอยางที่มีความตองการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย

เพ่ิมขึ้นการประเมินปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการ ดานสภาวะแวดลอม ปจจัยนําเขา กระบวนการ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 5 การบริหารจัดการ 

บริหารโครงการ และการประเมินผลผลิต พบวาปจจัยนําเขาชวงเวลาการใชงบประมาณ และชวงเวลาการ

เรียนการสอน ไมสอดคลองกัน ทําใหผูรวมโครงการประสบปญหาการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายของ

โครงการ และจากการประเมินสภาวะแวดลอมของโครงการ พบวายังขาดการวิเคราะหประเด็นปญหา และ

ความเหมาะสมของเปาหมายของโครงการ ดังน้ัน การมีสวนรวมของบุคลากรในการวิเคราะหแนวทางการ

ดําเนินงาน และลักษณะความเช่ียวชาญของอาจารยในอนาคต มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 

คําสําคัญ  วิจัยประเมินผลโครงการ การพัฒนาบุคลากร  โครงการสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  CIPP 

model 

 

Summary 

 The evaluation of the developing expertise in the area of science and technology 

had the purposes to develop staff expertise in various fields. The questionnaires were used 

to evaluate this project. There were 2 parts of data analysis which were the attitudes of the 

respondents who were participated in this project and the CIPP model. It was found that 

most participants in this project were science lecturers who had teaching experience 

between 3-5 years and age between 35-40 years, following by lectures in animal science and 

fisheries, and agro-industry, respectively. The attitudes towards this project showed that the 

establishment and lecturer at the establishment had the ability to transfer their knowledge 

to the participants leading to better understanding, good practicing skill. This issue had the 

highest average score 4 .38  (SD.=0 .79 ). The average score of the contents to enhance the 

experience in the workplace, in accordance with the requirements to develop teaching 

course and research was 4 .0 7  (SD.=0 .8 1 ) .  The suggestions to improve this project were 

facilitation, the appropriate fund, project announcements and project schedule. Overall, the 

attitude towards this project during the fiscal year 2 0 1 0  - 2 0 1 4  was very good with the 

average score 3.95 (SD.=0.80). The result showed the response of lecturers to enhance the 

academic strength leading to develop their teaching course and doing research. Factors 

affecting project achievement were examined by using CIPP model (context, input, process 

and product evaluation). The input evaluation showed that the budget spending and 

opening semester were inconsistent which had an impact on the goal of this project. The 

context evaluation showed that problem analysis and appropriateness for purpose are 

required in this project. Therefore, staff collaboration in analyzing and conducting project 

including their expertise are related with the outcome of the project. 

 

Keyword  Evaluation developing expertise of the project in the area 

 

บทนํา 

การทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาในปจจุบัน จะตองปรับการทํางานและวิธีการทํางานให

เหมาะสมกับสถานการณ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ที่

ทันสมัยขึ้น  การนํามาสิ่งตางๆเหลาน้ันมาประยุกตใชในการถายทอดองคความรูใหแกนักศึกษา รวมถึงการสั่ง

สมความเช่ียวชาญวิชาชีพน้ันเปนหน่ึงแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะหลักของการพัฒนาบุคลากร (สุรพล 

เศรษฐบุตร, 2555)  นอกจากน้ี การใหความสนใจ ติดตามความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่สิ่งอ่ืนๆ

เก่ียวของ การเสริมสรางความรูในเชิงวิชาการและเทคโนโลยีใหม ๆในสาขาอาชีพของตน จะสงผลใหสามารถ

นําความรู วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม ๆ น้ันมาปรับใชกับการปฏิบัติงาน การสอนนักศึกษาและยังเปนการ

พัฒนาตนเองใหมีความรูและความเช่ียวชาญในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวางอยางตอเน่ือง (บุษยมาศ 

แสงเงิน, 2554) 

 การพัฒนาบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญตามสมรรถนะวิชาชีพอาจารย เปนปจจัยหน่ึงที่สงเสริม

ศักยภาพของแตละบุคคล โดยควรปรับวิธีการใหเหมาะสมและสอดคลองตามวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน ดัง

แนวคิดเรื่องการเรียนรูที่แตกตางกัน ตามทฤษฎีของ Dr.David Kolb (อางใน : สถาบันการพัฒนาขาราชการ

พลเรือน, 2553) 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดเล็งเห็นประโยชนของการสงเสริมใหอาจารยและ

บุคลากร ใหไดรับการพัฒนาศักยภาพจึงไดสนับสนุนโดยการทํา “โครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญ

ทางวิชาชีพ” ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหอาจารยเขาไปศึกษาและเขารวมปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 

(รูปแบบการฝงตัวในสถานประกอบการ) ในหนวยงานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตางๆ รวมไปถึงองคกร

ในโครงการพระราชดําริตางๆ ในพ้ืนที่ตางๆ ที่เปนแหลงความรูที่จะชวยสรางเสริมประสบการณและเปนการ

เพ่ิมศักยภาพใหกับอาจารย เพ่ือใหอาจารยไดนําองคความรู ความเช่ียวชาญใหมๆ ไปพัฒนาตอยอดสูการเรียน

การสอน การวิจัย ถายทอดประสบการณและองคความรูทางวิชาชีพสูนักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ 

ตลอดจนการบริการวิชาการใหกับเกษตรกร ตามทฤษฏีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการเรียนรูที่เนนการเปด

โอกาสใหลงมือทํา (Hands-on Activities) การสังเกตและแกไขปญหาจากสถานการณ และการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกันในกลุม (สถาบันการพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2553) 

 โครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ไดรับอนุมัติงบประมาณและดําเนินโครงการ 

ต้ังแต พ.ศ. 2553 – 2557 โดยทุกปจะมีคณาจารยและบุคลากรเขารวมโครงการและปฏิบัติงานรวมกับสถาน



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การบริหารจัดการ   CoP 5

บริหารโครงการ และการประเมินผลผลิต พบวาปจจัยนําเขาชวงเวลาการใชงบประมาณ และชวงเวลาการ

เรียนการสอน ไมสอดคลองกัน ทําใหผูรวมโครงการประสบปญหาการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายของ

โครงการ และจากการประเมินสภาวะแวดลอมของโครงการ พบวายังขาดการวิเคราะหประเด็นปญหา และ

ความเหมาะสมของเปาหมายของโครงการ ดังน้ัน การมีสวนรวมของบุคลากรในการวิเคราะหแนวทางการ

ดําเนินงาน และลักษณะความเช่ียวชาญของอาจารยในอนาคต มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 

คําสําคัญ  วิจัยประเมินผลโครงการ การพัฒนาบุคลากร  โครงการสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  CIPP 

model 

 

Summary 

 The evaluation of the developing expertise in the area of science and technology 

had the purposes to develop staff expertise in various fields. The questionnaires were used 

to evaluate this project. There were 2 parts of data analysis which were the attitudes of the 

respondents who were participated in this project and the CIPP model. It was found that 

most participants in this project were science lecturers who had teaching experience 

between 3-5 years and age between 35-40 years, following by lectures in animal science and 

fisheries, and agro-industry, respectively. The attitudes towards this project showed that the 

establishment and lecturer at the establishment had the ability to transfer their knowledge 

to the participants leading to better understanding, good practicing skill. This issue had the 

highest average score 4 .38  (SD.=0 .79 ). The average score of the contents to enhance the 

experience in the workplace, in accordance with the requirements to develop teaching 

course and research was 4 .0 7  (SD.=0 .8 1 ) .  The suggestions to improve this project were 

facilitation, the appropriate fund, project announcements and project schedule. Overall, the 

attitude towards this project during the fiscal year 2 0 1 0  - 2 0 1 4  was very good with the 

average score 3.95 (SD.=0.80). The result showed the response of lecturers to enhance the 

academic strength leading to develop their teaching course and doing research. Factors 

affecting project achievement were examined by using CIPP model (context, input, process 

and product evaluation). The input evaluation showed that the budget spending and 

opening semester were inconsistent which had an impact on the goal of this project. The 

context evaluation showed that problem analysis and appropriateness for purpose are 

required in this project. Therefore, staff collaboration in analyzing and conducting project 

including their expertise are related with the outcome of the project. 

 

Keyword  Evaluation developing expertise of the project in the area 

 

บทนํา 

การทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาในปจจุบัน จะตองปรับการทํางานและวิธีการทํางานให

เหมาะสมกับสถานการณ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ที่

ทันสมัยขึ้น  การนํามาสิ่งตางๆเหลาน้ันมาประยุกตใชในการถายทอดองคความรูใหแกนักศึกษา รวมถึงการสั่ง

สมความเช่ียวชาญวิชาชีพน้ันเปนหน่ึงแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะหลักของการพัฒนาบุคลากร (สุรพล 

เศรษฐบุตร, 2555)  นอกจากน้ี การใหความสนใจ ติดตามความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่สิ่งอ่ืนๆ

เก่ียวของ การเสริมสรางความรูในเชิงวิชาการและเทคโนโลยีใหม ๆในสาขาอาชีพของตน จะสงผลใหสามารถ

นําความรู วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม ๆ น้ันมาปรับใชกับการปฏิบัติงาน การสอนนักศึกษาและยังเปนการ

พัฒนาตนเองใหมีความรูและความเช่ียวชาญในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวางอยางตอเน่ือง (บุษยมาศ 

แสงเงิน, 2554) 

 การพัฒนาบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญตามสมรรถนะวิชาชีพอาจารย เปนปจจัยหน่ึงที่สงเสริม

ศักยภาพของแตละบุคคล โดยควรปรับวิธีการใหเหมาะสมและสอดคลองตามวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน ดัง

แนวคิดเรื่องการเรียนรูที่แตกตางกัน ตามทฤษฎีของ Dr.David Kolb (อางใน : สถาบันการพัฒนาขาราชการ

พลเรือน, 2553) 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดเล็งเห็นประโยชนของการสงเสริมใหอาจารยและ

บุคลากร ใหไดรับการพัฒนาศักยภาพจึงไดสนับสนุนโดยการทํา “โครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญ

ทางวิชาชีพ” ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหอาจารยเขาไปศึกษาและเขารวมปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 

(รูปแบบการฝงตัวในสถานประกอบการ) ในหนวยงานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตางๆ รวมไปถึงองคกร

ในโครงการพระราชดําริตางๆ ในพ้ืนที่ตางๆ ที่เปนแหลงความรูที่จะชวยสรางเสริมประสบการณและเปนการ

เพ่ิมศักยภาพใหกับอาจารย เพ่ือใหอาจารยไดนําองคความรู ความเช่ียวชาญใหมๆ ไปพัฒนาตอยอดสูการเรียน

การสอน การวิจัย ถายทอดประสบการณและองคความรูทางวิชาชีพสูนักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ 

ตลอดจนการบริการวิชาการใหกับเกษตรกร ตามทฤษฏีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการเรียนรูที่เนนการเปด

โอกาสใหลงมือทํา (Hands-on Activities) การสังเกตและแกไขปญหาจากสถานการณ และการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกันในกลุม (สถาบันการพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2553) 

 โครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ไดรับอนุมัติงบประมาณและดําเนินโครงการ 

ต้ังแต พ.ศ. 2553 – 2557 โดยทุกปจะมีคณาจารยและบุคลากรเขารวมโครงการและปฏิบัติงานรวมกับสถาน



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 5 การบริหารจัดการ 

ประกอบการ ไมนอยกวา 30 คน ใน  25 สถานประกอบการ จากการรายงานผลการดําเนินงานของผูรวม

โครงการพบวาขั้นตอนการเขารวมโครงการ และการนํามาใชประโยชนหลังจากเขารวมโครงการน้ัน มีปญหา

และอุปสรรคหลายประการ การประเมินโครงการจึงเปนกระบวนการของการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล

ตางๆ ของการอยางเปนระบบและตอเน่ืองที่จะวัดความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการ ซึ่งจะเปนการ

ประเมินผลสรุปรวมตลอดโครงการต้ังแตทําจนสิ้นสุดโครงการ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2542) 

 ในการศึกษาครั้งน้ีใชการประเมินผลโครงการดวยกระบวนการวิจัย รูปแบบการประเมินเพ่ือการ

ตัดสินใจของ แดเนียล สตัฟเฟลบีม (Daniel L.Stufflebeam) (เชาว อินโย, 2553) วิธีการที่ใชในการวิจัยครั้ง

น้ี คือการประเมินรูปแบบ CIPP Model ซึ่งเปนรูปแบบการประเมินเชิงระบบ ประกอบดวย การประเมินสภาะ

แวดลอม (Context evaluation) ประเมินเก่ียวกับหลักการและเหตุผลวัตถุประสงคของโครงการ และความ

เหมาะสมของเปาหมาย รวมทั้งพันธกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ การประเมินปจจัยนําเขา (Input 

evaluation) เปนประเมินทรัพยากรที่จําเปนที่จะนํามาใชในการดําเนินโครงการ ความเหมาะสมและมีความ

เพียงพอ ไดแก งบประมาณบุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา เทคโนโลยี การประเมินกระบวนการ (Process 

evaluation)ประเมินการบริหารโครงการ การดําเนินงานตามแผนและชวงเวลาที่กําหนด และการประเมินผล

ผลิต (Product evaluation) จะประเมินผลที่ ไดจากโครงการตามวัตถุประสงค  ความคุมคาประสบ

ความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว เปรียบเทียบผลผลิตกับวัตถุประสงคโครงการ อันจะแสดงถึงประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ ซึ่งผูบริหารสามารถนําผลการประเมินไปใชประกอบการตัดสินใจ 

กําหนดนโยบาย กลยุทธ และแผนงานที่เก่ียวของ ตัวอยางการวิจัยประเมินโครงการที่มีแนวความคิดรูปแบบ

ซิปป เชน การประเมินผลการใชจายงบประมาณหมวดลงทุนตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของ

องคการบริหารสวนตําบลบอแฮว จังหวัดลําปาง (ศิริวรรณ พันสิทธ์ิ, 2553) การใชรูปแบบการประเมิน CIPP 

ในประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานประจําปงบประมาณ 2554 ของเทศบาล

ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (สุทัศน บานเย็น, 2555) และ การประเมินผลโครงการ การ

พัฒนาศูนยการเรียนรูเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและผูสูงอายุในชุมชน (ศรีสุดา วงศวิเศษกุล, 2556) 

เปนตน 

 

สมมุติฐานการศึกษา 

1. ผลการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรเปนไปตามวัตถุประสงค ในการพัฒนาความเช่ียวชาญใหกับบุคลากรในสาขาวิชาชีพ จาก

สถานประกอบการตางๆ 

2. ปจจัยดานโครงสราง ความพรอม การมีสวนรวม แนวทางการดําเนินงาน และลักษณะความ

เช่ียวชาญของอาจารย มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ระเบียบวิธีวจิัย 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาน้ีจัดทําโดยการเก็บขอมูลจากอาจารยและบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ที่เคยเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร และผูบริหารระดับคณะซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 133คน โดยใชแบบสอบถาม

เก็บรวบรวมขอมูลและการสัมภาษณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม เชียงราย 

ตาก นานพิษณุโลก และลําปาง รวบรวมขอมูลระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 กลุมตัวอยาง 

 ขอมูลที่ศึกษาไดจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามลักษณะคําถามปลายปดและปลายเปดกับ

ตัวอยางจากกลุมบุคลากรที่ เคยเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ระหวางป 2553 – 2557 และสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารผูบังคับบัญชา 

ผูบริหารไดแก คณบดี รองคณบดี และหัวหนาสาขา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา 

ทุกพ้ืนที่ จํานวน 100 ตัวอยาง (จากทั้งหมด 133 ตัวอยาง)  ดวยการสุมแบบเจาะจง 

การกําหนดขนาดตัวอยางใชเกณฑการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยยอมรับคาความ

คลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ของ Taro Yamane (Yamane.T, 1973)   

จากสูตร    21 Ne
Nn

+
=        กําหนดให n  =  ขนาดตัวอยาง 

N = ขนาดประชากร คือ จํานวนบุคลาการที่เคยเขารวมโครงการฯ  

  e = คาความคลาดเคลื่อนที่ผูวิจัยยอมรับไดรอยละ 5 

ดังน้ัน  2)05.0(1331
133

+
=n           

100=n   ตัวอยาง 

 การวิเคราะหขอมูล 

1.วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณา ประกอบดวย 

  1.1  คารอยละ (Percentage) 

  1.2  คาเฉลี่ย (mean) 

 เพ่ือแจกแจงและอธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูล การอธิบายเชิงพรรณาในการวิเคราะหทัศนคติตอ

โครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จากแบบ

สํารวจคําถามแบบเปนมาตรวัดแบบมาตราสวนประเมินคา (Likert scale) 5 ระดับ 

  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การบริหารจัดการ   CoP 5

ประกอบการ ไมนอยกวา 30 คน ใน  25 สถานประกอบการ จากการรายงานผลการดําเนินงานของผูรวม

โครงการพบวาขั้นตอนการเขารวมโครงการ และการนํามาใชประโยชนหลังจากเขารวมโครงการน้ัน มีปญหา

และอุปสรรคหลายประการ การประเมินโครงการจึงเปนกระบวนการของการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล

ตางๆ ของการอยางเปนระบบและตอเน่ืองที่จะวัดความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการ ซึ่งจะเปนการ

ประเมินผลสรุปรวมตลอดโครงการต้ังแตทําจนสิ้นสุดโครงการ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2542) 

 ในการศึกษาครั้งน้ีใชการประเมินผลโครงการดวยกระบวนการวิจัย รูปแบบการประเมินเพ่ือการ

ตัดสินใจของ แดเนียล สตัฟเฟลบีม (Daniel L.Stufflebeam) (เชาว อินโย, 2553) วิธีการที่ใชในการวิจัยครั้ง

น้ี คือการประเมินรูปแบบ CIPP Model ซึ่งเปนรูปแบบการประเมินเชิงระบบ ประกอบดวย การประเมินสภาะ

แวดลอม (Context evaluation) ประเมินเก่ียวกับหลักการและเหตุผลวัตถุประสงคของโครงการ และความ

เหมาะสมของเปาหมาย รวมทั้งพันธกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ การประเมินปจจัยนําเขา (Input 

evaluation) เปนประเมินทรัพยากรที่จําเปนที่จะนํามาใชในการดําเนินโครงการ ความเหมาะสมและมีความ

เพียงพอ ไดแก งบประมาณบุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา เทคโนโลยี การประเมินกระบวนการ (Process 

evaluation)ประเมินการบริหารโครงการ การดําเนินงานตามแผนและชวงเวลาที่กําหนด และการประเมินผล

ผลิต (Product evaluation) จะประเมินผลที่ ไดจากโครงการตามวัตถุประสงค  ความคุมคาประสบ

ความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว เปรียบเทียบผลผลิตกับวัตถุประสงคโครงการ อันจะแสดงถึงประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ ซึ่งผูบริหารสามารถนําผลการประเมินไปใชประกอบการตัดสินใจ 

กําหนดนโยบาย กลยุทธ และแผนงานที่เก่ียวของ ตัวอยางการวิจัยประเมินโครงการที่มีแนวความคิดรูปแบบ

ซิปป เชน การประเมินผลการใชจายงบประมาณหมวดลงทุนตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของ

องคการบริหารสวนตําบลบอแฮว จังหวัดลําปาง (ศิริวรรณ พันสิทธ์ิ, 2553) การใชรูปแบบการประเมิน CIPP 

ในประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานประจําปงบประมาณ 2554 ของเทศบาล

ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (สุทัศน บานเย็น, 2555) และ การประเมินผลโครงการ การ

พัฒนาศูนยการเรียนรูเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและผูสูงอายุในชุมชน (ศรีสุดา วงศวิเศษกุล, 2556) 

เปนตน 

 

สมมุติฐานการศึกษา 

1. ผลการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรเปนไปตามวัตถุประสงค ในการพัฒนาความเช่ียวชาญใหกับบุคลากรในสาขาวิชาชีพ จาก

สถานประกอบการตางๆ 

2. ปจจัยดานโครงสราง ความพรอม การมีสวนรวม แนวทางการดําเนินงาน และลักษณะความ

เช่ียวชาญของอาจารย มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ระเบียบวิธีวจิัย 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาน้ีจัดทําโดยการเก็บขอมูลจากอาจารยและบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ที่เคยเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร และผูบริหารระดับคณะซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 133คน โดยใชแบบสอบถาม

เก็บรวบรวมขอมูลและการสัมภาษณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม เชียงราย 

ตาก นานพิษณุโลก และลําปาง รวบรวมขอมูลระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 กลุมตัวอยาง 

 ขอมูลที่ศึกษาไดจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามลักษณะคําถามปลายปดและปลายเปดกับ

ตัวอยางจากกลุมบุคลากรที่ เคยเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ระหวางป 2553 – 2557 และสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารผูบังคับบัญชา 

ผูบริหารไดแก คณบดี รองคณบดี และหัวหนาสาขา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา 

ทุกพ้ืนที่ จํานวน 100 ตัวอยาง (จากทั้งหมด 133 ตัวอยาง)  ดวยการสุมแบบเจาะจง 

การกําหนดขนาดตัวอยางใชเกณฑการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยยอมรับคาความ

คลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ของ Taro Yamane (Yamane.T, 1973)   

จากสูตร    21 Ne
Nn

+
=        กําหนดให n  =  ขนาดตัวอยาง 

N = ขนาดประชากร คือ จํานวนบุคลาการที่เคยเขารวมโครงการฯ  

  e = คาความคลาดเคลื่อนที่ผูวิจัยยอมรับไดรอยละ 5 

ดังน้ัน  2)05.0(1331
133

+
=n           

100=n   ตัวอยาง 

 การวิเคราะหขอมูล 

1.วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณา ประกอบดวย 

  1.1  คารอยละ (Percentage) 

  1.2  คาเฉลี่ย (mean) 

 เพ่ือแจกแจงและอธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูล การอธิบายเชิงพรรณาในการวิเคราะหทัศนคติตอ

โครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จากแบบ

สํารวจคําถามแบบเปนมาตรวัดแบบมาตราสวนประเมินคา (Likert scale) 5 ระดับ 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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2. การประเมินผลโครงการรูปแบบ CIPP Model  

 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและจากการสัมภาษณ  โดยนําขอมูลเอกสารรายงานผลการดําเนิน

โครงการของผูเขารวมโครงการสรางเสริมประสบการณกับสถานประกอบการ ในชวงระยะเวลาป 2553 - 

2557 มาวิเคราะห ซึ่งประเด็นการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model  แบงการประเมินออกเปน 4 ดาน ไดแก 

 1 .การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) ประเมินความตองการจําเปนในการจัด

โครงการ เปนสิ่งที่อยูภายนอกโครงการที่มีผลตอความสําเร็จ ไดแก ความตองการของชุมชน และสถาน

ประกอบการ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีใหม และปญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหนวยงานระดับบน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) ประเมินทรัพยากรที่จําเปนที่จะนํามาใชในการ

ดําเนินโครงการวามีความเปนไปได มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอ หรือไม ทรัพยากรที่จําเปน ไดแก 

งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน  

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมินการบริหารโครงการ การจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ของโครงการ การนําปจจัยนําเขาของโครงการมาใชบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  

 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ประเมินผลที่ไดจากโครงการตามวัตถุประสงค 

ความคุมคา ประสบความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว   

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

1.การศึกษาการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร จากการสํารวจตัวอยาง 100  ตัวอยาง ซึ่งเปนเพศหญิงจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 

61 เพศชาย 39 คน คิดเปนรอยละ 39  มีอายุระหวาง 35-40 ป มากที่สุด รอยละ 46 มีระดับการศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาโท รอยละ 74 รองลงมาระดับเอก รอยละ 23 อาจารยสวนใหญเปนอาจารยสาขาวิทยาศาสตร 

รอยละ 41.00 รองลงมาคืออาจารยสาขาสัตวศาสตรและประมง รอยละ 22 และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

รอยละ 20 อาจารยสาขาพืชศาสตร รอยละ 17 ซึ่งสอดคลองกับอายุสวนใหญของอาจารยที่มีอายุระหวาง 35-

40  ป รองลงมาคือชวง 40-45 ป และสวนใหญจะมีอายุงานการสอน อยูระหวาง 3 - 5 ป   

ทัศนคติตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ของกลุมตัวอยาง โดยแบงระดับทัศนคติเปน 5 

ระดับ พบวาทัศนคติของตัวอยางเห็นดวยมากที่สถานประกอบการและวิทยากร สามารถถายทอดความรูให

ผูเขารวมมีความรูความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติที่ดี  คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.38 (SD.=0.79) รองลงมาคือ

เห็นดวยมากวาเน้ือหาของการเสริมสรางประสบการณในสถานประกอบการสอดคลองกับสิ่งที่ตองการพัฒนา

เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัย คาเฉลี่ย 4.07 (SD.=0.81)  และตัวอยางเห็นดวยระดับปาน

กลางในเรื่องการอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ  ความเหมาะสมของคาใชจายในการ

เขารวมโครงการ ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธโครงการ  ความเหมาะสมของชวงเวลาและระยะเวลา

ที่จัดโครงการ   

 

ตารางที่ 1 ระดับทัศนคติตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ทัศนคติตอ ระดับทัศนคติท่ีดี 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ความหมาย 

1. ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธโครงการ 2.94 0.81 ปานกลาง 

2. ความเหมาะสมของชวงเวลาในการจัดโครงการ   2.96 0.97 ปานกลาง 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดโครงการ   2.96 0.89 ปานกลาง 

4. การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

โครงการ 

3.16 0.75 ปานกลาง 

5. ความเหมาะสมของสถานประกอบการที่รวมโครงการ 3.77 0.62 มาก 

6. ความเหมาะสมของคาใชจายในการเขารวมโครงการ 3.22 0.98 ปานกลาง 

7. ความเหมาะสมของวิธีการในการพัฒนาความ

เช่ียวชาญ 

3.58 0.81 มาก 

8. เน้ือหาสอดคลองกับสิ่งที่ตองการพัฒนา 4.07 0.81 มาก 

9. สื่อ- อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับการพัฒนา 3.59 0.62 มาก 

10. สถานประกอบการและวิทยากร สามารถถายทอด

ความรูใหผูเขารวมมีความรูความเขาใจ และทักษะ

ในการปฏิบัติที่ดี  

4.38 0.79 มาก 

11. การมสีวนรวมของผูเขารวมโครงการ 3.89 0.90 มาก 

12. ความรู/ประสบการณที่ไดรับจากการเขารวม

โครงการ 

3.82 0.83 มาก 

คาเฉลี่ย 3.53 0.48 มาก 

 

ทัศนคติของตัวอยางที่มีตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยดีมาก คะแนนเฉลี่ย 3.53 (SD.=0.48) (ตารางที่ 

1) ซึ่งสอดคลองกับทัศนคติของผูรวมโครงการที่มีตอโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ชวงปงบประมาณพ.ศ. 2553 - 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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2. การประเมินผลโครงการรูปแบบ CIPP Model  

 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและจากการสัมภาษณ  โดยนําขอมูลเอกสารรายงานผลการดําเนิน

โครงการของผูเขารวมโครงการสรางเสริมประสบการณกับสถานประกอบการ ในชวงระยะเวลาป 2553 - 

2557 มาวิเคราะห ซึ่งประเด็นการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model  แบงการประเมินออกเปน 4 ดาน ไดแก 

 1 .การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) ประเมินความตองการจําเปนในการจัด

โครงการ เปนสิ่งที่อยูภายนอกโครงการที่มีผลตอความสําเร็จ ไดแก ความตองการของชุมชน และสถาน

ประกอบการ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีใหม และปญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหนวยงานระดับบน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) ประเมินทรัพยากรที่จําเปนที่จะนํามาใชในการ

ดําเนินโครงการวามีความเปนไปได มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอ หรือไม ทรัพยากรที่จําเปน ไดแก 

งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน  

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมินการบริหารโครงการ การจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ของโครงการ การนําปจจัยนําเขาของโครงการมาใชบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  

 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ประเมินผลที่ไดจากโครงการตามวัตถุประสงค 

ความคุมคา ประสบความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว   

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

1.การศึกษาการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร จากการสํารวจตัวอยาง 100  ตัวอยาง ซึ่งเปนเพศหญิงจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 

61 เพศชาย 39 คน คิดเปนรอยละ 39  มีอายุระหวาง 35-40 ป มากที่สุด รอยละ 46 มีระดับการศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาโท รอยละ 74 รองลงมาระดับเอก รอยละ 23 อาจารยสวนใหญเปนอาจารยสาขาวิทยาศาสตร 

รอยละ 41.00 รองลงมาคืออาจารยสาขาสัตวศาสตรและประมง รอยละ 22 และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

รอยละ 20 อาจารยสาขาพืชศาสตร รอยละ 17 ซึ่งสอดคลองกับอายุสวนใหญของอาจารยที่มีอายุระหวาง 35-

40  ป รองลงมาคือชวง 40-45 ป และสวนใหญจะมีอายุงานการสอน อยูระหวาง 3 - 5 ป   

ทัศนคติตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ของกลุมตัวอยาง โดยแบงระดับทัศนคติเปน 5 

ระดับ พบวาทัศนคติของตัวอยางเห็นดวยมากที่สถานประกอบการและวิทยากร สามารถถายทอดความรูให

ผูเขารวมมีความรูความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติที่ดี  คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.38 (SD.=0.79) รองลงมาคือ

เห็นดวยมากวาเน้ือหาของการเสริมสรางประสบการณในสถานประกอบการสอดคลองกับสิ่งที่ตองการพัฒนา

เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัย คาเฉลี่ย 4.07 (SD.=0.81)  และตัวอยางเห็นดวยระดับปาน

กลางในเรื่องการอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ  ความเหมาะสมของคาใชจายในการ

เขารวมโครงการ ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธโครงการ  ความเหมาะสมของชวงเวลาและระยะเวลา

ที่จัดโครงการ   

 

ตารางที่ 1 ระดับทัศนคติตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ทัศนคติตอ ระดับทัศนคติท่ีดี 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ความหมาย 

1. ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธโครงการ 2.94 0.81 ปานกลาง 

2. ความเหมาะสมของชวงเวลาในการจัดโครงการ   2.96 0.97 ปานกลาง 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดโครงการ   2.96 0.89 ปานกลาง 

4. การอํานวยความสะดวกของบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

โครงการ 

3.16 0.75 ปานกลาง 

5. ความเหมาะสมของสถานประกอบการที่รวมโครงการ 3.77 0.62 มาก 

6. ความเหมาะสมของคาใชจายในการเขารวมโครงการ 3.22 0.98 ปานกลาง 

7. ความเหมาะสมของวิธีการในการพัฒนาความ

เช่ียวชาญ 

3.58 0.81 มาก 

8. เน้ือหาสอดคลองกับสิ่งที่ตองการพัฒนา 4.07 0.81 มาก 

9. สื่อ- อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับการพัฒนา 3.59 0.62 มาก 

10. สถานประกอบการและวิทยากร สามารถถายทอด

ความรูใหผูเขารวมมีความรูความเขาใจ และทักษะ

ในการปฏิบัติที่ดี  

4.38 0.79 มาก 

11. การมสีวนรวมของผูเขารวมโครงการ 3.89 0.90 มาก 

12. ความรู/ประสบการณที่ไดรับจากการเขารวม

โครงการ 

3.82 0.83 มาก 

คาเฉลี่ย 3.53 0.48 มาก 

 

ทัศนคติของตัวอยางที่มีตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยดีมาก คะแนนเฉลี่ย 3.53 (SD.=0.48) (ตารางที่ 

1) ซึ่งสอดคลองกับทัศนคติของผูรวมโครงการที่มีตอโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ชวงปงบประมาณพ.ศ. 2553 - 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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2557  ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก  (คะแนนเฉลี่ย 3.95, SD. 0.80)   แสดงถึงแนวโนมการตอบรับของ

ตัวอยางที่มีความตองการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย

เพ่ิมขึ้น 

2. การประเมินผลการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ในชวงระยะเวลาป 2553 – 2557 จากการสัมภาษณและขอมูลทุติย

ภูมิโดยใชรูปแบบ CIPP Model 4 ดาน ไดแก การประเมินสภาวะแวดลอม การประเมินปจจัยนําเขา การ

ประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต  ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1) การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) พบวา การพัฒนาความเช่ียวชาญ

ทางวิชาการและวิชาชีพใหกับอาจารยผูสอน อาจารยผูวิจัย อันเปนแหลงองคความรู เพ่ือถายทอดองคความรู 

ความเช่ียวชาญไปยังนักศึกษา  ยังเปนความตองการและจําเปนในการดําเนินการอยางตอเน่ือง ทดแทน

อัตรากําลัง ที่ถดถอย และเติมเต็มองคความรูใหครอบคลุมกับสาขาวิชาที่เปดสอนได และยังสามารถตอบสนอง

ความตองการของชุมชน สถานประกอบการ  ปญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายสรางความรวมมือทาง

วิชาการของหนวยงานระดับบน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนประโยชนในการนําไปวางแผน กําหนดนโยบาย 

กําหนดเปาหมาย และกําหนดจุดมุงหมายของยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  

2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation)  พบวา โครงการมีสภาพปญหาหลักสําคัญ

อยู 2 ประการ 1) ขาดแคลนทรัพยากรที่จําเปนที่จะนํามาใชในการดําเนินโครงการ ในดานงบประมาณ

สนับสนุน  เน่ืองจากการศึกษาขอมูลและสัมภาษณผูบริหาร พบวา มีสัดสวนงบประมาณที่ไดรับกับจํานวน

อาจารยที่ตองไดรับการพัฒนายังไมสอดคลอง ทําใหตองมีคณะกรรมการกลั่นกรองความจําเปนเรงดวน เพ่ือให

เกิดความเหมาะสมกับงบประมาณที่มีจํากัดในแตละปงบประมาณโดยงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557 ไดรับ

จัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 2,480,300 เฉลี่ย 5 ป ปละ 496,060 บาท เทาน้ัน (คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร, 2557)  2) กลุมตัวอยางซึ่งสวนใหญเปนอาจารย มีสภาพปญหาที่พบ คือ การจัดสรร

ชวงเวลาของโครงการ ที่ตองจัดสรรใหชัดเจนไมซ้ําซอนกับตารางสอน และชวงเวลาตองสอดคลองกับกิจกรรม

ที่ตองออกไปทํางานรวมกับสถานประกอบการ และหนวยงานอ่ืนๆ เต็มเวลา  

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) พบวา การบริหารโครงการ การจัด

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปของคณะกรรมการ เหมาะสมกับการพิจารณากิจกรรมตางๆ เน่ืองจากคณะกรรมการที่

รวมดําเนินงานจะประกอบดวยทั้งผูบริหารจากคณะพ้ืนที่ตางๆ ความเช่ียวชาญ มุมมองที่หลากหลาย ทําให

กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นจะบรรลุวัตถุประสงค และมีกระบวนการติดตาม นิเทศ ประเมินผลกิจกรรมตางๆ เพ่ือ

นําไปใชในการพัฒนา แกไข ปรับปรุงการดําเนินโครงการตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร, 2558) 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) พบวา การดําเนินโครงการเปนไปตาม

วัตถุประสงค คือสามารถสงเสริมใหบุคลากรมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพมากขึ้น มีความคุมคาเมื่อเปรียบเทียบ

กับการลาเพ่ือศึกษาตอเปนระเวลานาน อีกทั้งการดําเนินโครงการยังสามารถตอยอดการเช่ือมตอความรวมมือ

ทางวิชาการตางๆ ที่เปนประโยชนกับกลุมนักศึกษา นักวิจัยรุนใหม รวมกับสถานประกอบการเปนอยางดี 

 

สรุป 

จากการสํารวจทัศนคติของกลุมตัวอยาง และการประเมินผลการดําเนินงานโครงการรูปแบบ CIPP 

model พบวา การดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค และมีแนวโนมการตอบรับที่ดีจากบุคลากรที่มี

ความตองการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและองคความรูตามสาขาวิชาชีพตางๆ เพ่ือนําไปพัฒนาการ

เรียนการสอนและงานวิจัยเพ่ิมขึ้น  

นอกจากน้ียังพบวาปจจัยนําเขาเปนปจจัยหลักที่มีผลตอกระบวนการดําเนินโครงการ ปญหาที่พบมีอยู 

2 ประการ คือ ดานงบประมาณสนับสนุน และการจัดสรรชวงเวลาของโครงการ ทําใหการดําเนินโครงการไม

เปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณ โครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ประเภททุน R2S (Research for supporting staff) ที่ใหทุนสนับสนุนในการทําวิจัยในครั้งน้ี และขอขอบคุณ

อาจารยและผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการใหขอมูล 

แสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะงานวิจัยช้ินน้ี 
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2557  ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก  (คะแนนเฉลี่ย 3.95, SD. 0.80)   แสดงถึงแนวโนมการตอบรับของ

ตัวอยางที่มีความตองการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย

เพ่ิมขึ้น 

2. การประเมินผลการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสรางความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ในชวงระยะเวลาป 2553 – 2557 จากการสัมภาษณและขอมูลทุติย

ภูมิโดยใชรูปแบบ CIPP Model 4 ดาน ไดแก การประเมินสภาวะแวดลอม การประเมินปจจัยนําเขา การ

ประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต  ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1) การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) พบวา การพัฒนาความเช่ียวชาญ

ทางวิชาการและวิชาชีพใหกับอาจารยผูสอน อาจารยผูวิจัย อันเปนแหลงองคความรู เพ่ือถายทอดองคความรู 

ความเช่ียวชาญไปยังนักศึกษา  ยังเปนความตองการและจําเปนในการดําเนินการอยางตอเน่ือง ทดแทน

อัตรากําลัง ที่ถดถอย และเติมเต็มองคความรูใหครอบคลุมกับสาขาวิชาที่เปดสอนได และยังสามารถตอบสนอง

ความตองการของชุมชน สถานประกอบการ  ปญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายสรางความรวมมือทาง

วิชาการของหนวยงานระดับบน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนประโยชนในการนําไปวางแผน กําหนดนโยบาย 

กําหนดเปาหมาย และกําหนดจุดมุงหมายของยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  

2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation)  พบวา โครงการมีสภาพปญหาหลักสําคัญ

อยู 2 ประการ 1) ขาดแคลนทรัพยากรที่จําเปนที่จะนํามาใชในการดําเนินโครงการ ในดานงบประมาณ

สนับสนุน  เน่ืองจากการศึกษาขอมูลและสัมภาษณผูบริหาร พบวา มีสัดสวนงบประมาณที่ไดรับกับจํานวน

อาจารยที่ตองไดรับการพัฒนายังไมสอดคลอง ทําใหตองมีคณะกรรมการกลั่นกรองความจําเปนเรงดวน เพ่ือให

เกิดความเหมาะสมกับงบประมาณที่มีจํากัดในแตละปงบประมาณโดยงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557 ไดรับ

จัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 2,480,300 เฉลี่ย 5 ป ปละ 496,060 บาท เทาน้ัน (คณะวิทยาศาสตรและ
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 ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสารบรรณ 

และจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีของงานสารบรรณของหนวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา โดยมีเครื่องมือในการจัดการความรู ไดแก 1) การศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางานสาร

บรรณ 2) การจัดกลุมชุมชนนักปฏิบัติที่ประกอบดวยรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาดานบริหาร 
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3) การทดลองปฏิบัติงานจริงที่งานสารบรรณสถาบันวิจัยและพัฒนา 4) การทบทวนการปฏิบัติงานจากการ

ดําเนินกิจกรรมรวมกันโดยการประชุมภายในหนวยงาน ผลการวิจัยพบกวา ทําการศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดี

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทําใหเกิดความเขาใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
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ดําเนินกิจกรรมรวมกันโดยการประชุมภายในหนวยงาน ผลการวิจัยพบกวา ทําการศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดี

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทําใหเกิดความเขาใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

ประสบการณในการทํางาน มีการจัดทําชุมชนนักปฏิบัติงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา การทดลองการปฏิบัติจริงไดใชระบบรับ-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส(E-office) ใน

การทบทวนการปฏิบัติงาน พบวา มีการใชเวลาในการปฏิบัติงานลดลงจากเดิมการคนหาเอกสารราชการ 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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จํานวน 1 เรื่อง ประหยัดเวลารอยละ 40  การสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส (E-office) ใชเวลาลดลง 

รอยละ 50 สําหรับทรัพยากรกระดาษประหยัดขึ้นรอย 50  

 

คําสําคญั  งานสารบรรณ ระบบรับ-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส(E-office) 

 

Summary  

 The research aims to study the optimization of operational documentation. And 

provide the best practices documentation of Research and Development Agency. Rajamangala 

University of Technology Lanna.  The management tools that include 1) to study the best 

practices in the working official document. 2) The Community Action Group which consists of 

Deputy Director of Research and Development Administration. Head of Director 

Correspondence worker those involved in the operation of the office director. 3) the trial work 

that administration and documentation of Research and Development Institute.4) Review of 

operations from operating activities by the local authorities. The results were studying the best 

practices of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok make the better 

understanding, And robe the exchange of learning experiences. The preparation of Community 

Action Research and Development Institute. Rajamangala University of Technology Lanna Trial 

practicality has been sent using an electronic device. In a review of the practice found 

operation time can be reduced from the original documents for the first time about  

40 percent. To send the electronic value (E-office) takes 50 percent reduction for paper saving 

up to 50 percent. 

 

Keyword  Correspondence, E-office 

 

  

บทนํา 

เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2540 แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การทํางานของระบบราชการ  เพ่ือตองการใหระบบราชการมีสมรรถนะสูง ในการเปนกลไก ในการบริหารการ

จัดการ ใหสามารถแขงขันในเวทีระดับโลกได เปนระบบที่มีคุณภาพ คุณธรรม เปนที่เช่ือถือและศรัทธาของ

ประชาชน โดยใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สรางสรรคสิ่งที่ดีงาม และมีคุณประโยชน

ตอสังคม การปรับปรุง ระบบการบริหาร  มีการพัฒนาการบริหารที่มุงผลสัมฤทธ์ิ การปรับปรุงระบบ

งบประมาณเพ่ือเนนผลลัพธ การปรับปรุงระบบงานบุคคลภาครัฐ การปรับปรุงกฎหมาย การปรับปรุงระบบ

การตรวจสอบและการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ ใหทันสมัยตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบ

ขอมูลและเอกสารที่ทันสมัย สั้น กระชับ ภาระงานและรับผิดชอบที่กวางขวาง ซับซอน ลําพัง ผูบริหารไม

สามารถดําเนินการทุกอยางไดดวยตนเองทั้งหมด จําเปนตองมีหนวยงาที่ เปนระบบ โดยผูมีความรู  

ความสามารถ และความชํานาญเพ่ือสนับสนุนการทํางาน ดังน้ัน ประสิทฺธิภาพการทํางานจึงเปนเรื่องสําคัญ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในการบริหารงานสารบรรณ 

 งานสารบรรณเปนกิจกรรมบริหารเอกสารซึ่งมีความสําคัญ เพราะเปนงานที่ตองปฏิบัติเปนประจําและ

ใหเปนปจจุบัน เปนงานสนับสนุน ใหบริการและสงเสริมการปฏิบัติงานใหการดําเนินงานเปนไปโดยสะดวด 

รวดเร็ว ราบรื่น มีประสิทธิภาพ จึงกลาวไดวางานสารบรรณเปนกิจกรรมสําคัญในการปฏิบัติของทุกหนวยงาน

โดยเฉพาะในองคกรภาครัฐหรืองานราชการ ที่ผูบริหารและผูรับผิดชอบงานดานน้ีจะตองเรียนรูและเขาใจใน

งานสารบรรณ ดังน้ัน สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบวาดวยงานสารบรรณขึ้น ที่ใชอยูปจจุบัน คือระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ระเบียบดังกลาว 

ใหใชบังคับแกสวนราชการ และหนวยงานตาง ที่ตองถือปฏิบัติใหเปนบรรทัดฐานเดียวกันและไดวางขอบเขต

ของงานสารบรรณไววาเปนงานที่เก่ียวกับบริหารเอกสารเริ่มต้ังแตการจัดทํา การรับ สง เก็บรักษา การยืม

หนังสือ และการทําลาย 

 

ความสําคัญ ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข  

ความสาํคญั 

งานสารบรรณมีความสําคัญตอการบริหารและการจัดการองคกร 5 ประการคือ  

1. เปนแหลงขอมูลประการตัดสินใจ การวางแผนการวินิจฉัย การสั่งการของผูบริหารอยางมี   

ประสิทธิภาพมีความสําคัญตอระบบงาน  

2. เปนแหลงรวมหลักฐานเอกสารตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับองคกรไวเปนหลักฐานในการปฏิบัติงาน  

3. เพ่ือคนควา อางอิง เพ่ือสานตอหรือเทาความเรื่องเดิม  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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จํานวน 1 เรื่อง ประหยัดเวลารอยละ 40  การสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส (E-office) ใชเวลาลดลง 

รอยละ 50 สําหรับทรัพยากรกระดาษประหยัดขึ้นรอย 50  

 

คําสําคญั  งานสารบรรณ ระบบรับ-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส(E-office) 

 

Summary  

 The research aims to study the optimization of operational documentation. And 

provide the best practices documentation of Research and Development Agency. Rajamangala 

University of Technology Lanna.  The management tools that include 1) to study the best 

practices in the working official document. 2) The Community Action Group which consists of 

Deputy Director of Research and Development Administration. Head of Director 

Correspondence worker those involved in the operation of the office director. 3) the trial work 

that administration and documentation of Research and Development Institute.4) Review of 

operations from operating activities by the local authorities. The results were studying the best 

practices of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok make the better 

understanding, And robe the exchange of learning experiences. The preparation of Community 

Action Research and Development Institute. Rajamangala University of Technology Lanna Trial 

practicality has been sent using an electronic device. In a review of the practice found 

operation time can be reduced from the original documents for the first time about  

40 percent. To send the electronic value (E-office) takes 50 percent reduction for paper saving 

up to 50 percent. 

 

Keyword  Correspondence, E-office 

 

  

บทนํา 

เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2540 แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การทํางานของระบบราชการ  เพ่ือตองการใหระบบราชการมีสมรรถนะสูง ในการเปนกลไก ในการบริหารการ

จัดการ ใหสามารถแขงขันในเวทีระดับโลกได เปนระบบที่มีคุณภาพ คุณธรรม เปนที่เช่ือถือและศรัทธาของ

ประชาชน โดยใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สรางสรรคสิ่งที่ดีงาม และมีคุณประโยชน

ตอสังคม การปรับปรุง ระบบการบริหาร  มีการพัฒนาการบริหารที่มุงผลสัมฤทธ์ิ การปรับปรุงระบบ

งบประมาณเพ่ือเนนผลลัพธ การปรับปรุงระบบงานบุคคลภาครัฐ การปรับปรุงกฎหมาย การปรับปรุงระบบ

การตรวจสอบและการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ ใหทันสมัยตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบ

ขอมูลและเอกสารที่ทันสมัย สั้น กระชับ ภาระงานและรับผิดชอบที่กวางขวาง ซับซอน ลําพัง ผูบริหารไม

สามารถดําเนินการทุกอยางไดดวยตนเองทั้งหมด จําเปนตองมีหนวยงาที่ เปนระบบ โดยผูมีความรู  

ความสามารถ และความชํานาญเพ่ือสนับสนุนการทํางาน ดังน้ัน ประสิทฺธิภาพการทํางานจึงเปนเรื่องสําคัญ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในการบริหารงานสารบรรณ 

 งานสารบรรณเปนกิจกรรมบริหารเอกสารซึ่งมีความสําคัญ เพราะเปนงานที่ตองปฏิบัติเปนประจําและ

ใหเปนปจจุบัน เปนงานสนับสนุน ใหบริการและสงเสริมการปฏิบัติงานใหการดําเนินงานเปนไปโดยสะดวด 

รวดเร็ว ราบรื่น มีประสิทธิภาพ จึงกลาวไดวางานสารบรรณเปนกิจกรรมสําคัญในการปฏิบัติของทุกหนวยงาน

โดยเฉพาะในองคกรภาครัฐหรืองานราชการ ที่ผูบริหารและผูรับผิดชอบงานดานน้ีจะตองเรียนรูและเขาใจใน

งานสารบรรณ ดังน้ัน สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบวาดวยงานสารบรรณขึ้น ที่ใชอยูปจจุบัน คือระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ระเบียบดังกลาว 

ใหใชบังคับแกสวนราชการ และหนวยงานตาง ที่ตองถือปฏิบัติใหเปนบรรทัดฐานเดียวกันและไดวางขอบเขต

ของงานสารบรรณไววาเปนงานที่เก่ียวกับบริหารเอกสารเริ่มต้ังแตการจัดทํา การรับ สง เก็บรักษา การยืม

หนังสือ และการทําลาย 

 

ความสําคัญ ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข  

ความสาํคญั 

งานสารบรรณมีความสําคัญตอการบริหารและการจัดการองคกร 5 ประการคือ  

1. เปนแหลงขอมูลประการตัดสินใจ การวางแผนการวินิจฉัย การสั่งการของผูบริหารอยางมี   

ประสิทธิภาพมีความสําคัญตอระบบงาน  

2. เปนแหลงรวมหลักฐานเอกสารตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับองคกรไวเปนหลักฐานในการปฏิบัติงาน  

3. เพ่ือคนควา อางอิง เพ่ือสานตอหรือเทาความเรื่องเดิม  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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4. เปนเครื่องมือในการบริหารเอการหรือหนังสือที่จัดทําขึ้นเปนหนังสือในการติดตอทําความเขาใจ

ระหวางหนวยงานกับหนวยงาน หนวยงานกับบุคคล และบุคคลกับบุคคล 

5. เปนเสมือนเครื่องเตือนความจําของหนวยงาน เปนหลักฐานการอางอิง มีคุณคาในการศึกษาคนควา 

 

ปญหา อุปสรรค 

เน่ืองจากระบบงานสารบรรณของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีประเด็นและปญหาเก่ียวกับเอกสารรับ

และเอกสารสงซึ้งมีปริมาณมาก ทําใหกระบวนการทํางานและติดตาม การเกิดความลาชา มีเอกสารสูญหาย 

และยังมีปญหา อุปสรรคในการทํางานเน่ืองจากสถานที่ต้ังหนวยงานอยูหางไกลจากหนวยงานกลางและ

หนวยงานที่เก่ียวของมีปญหาในดานการเดินทาง ทําใหการติดตอสื่อสารไมสะดวก การติดตามเอกสาร  

เกิดความลาชา และงานไมมีประสิทธิภาพ  

 

แนวทางในการแกไข  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสารบรรณของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบงานสารบรรณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ระบบอิเลคทรอนิกส เพ่ือสรางฐานขอมูล หนังสือรับ 

หนังสือสง สามารถสืบคน หาขอมูลไดอยางรวดเร็วครบถวน สามารถเช่ือมโยงขอมูลกับผูที่เก่ียวของไดทุก

หนวยงาน และการสงหนังสือที่เสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือลงนาม ทําใหกระบวนในการทํางานไดสะดวก  

ลดขั้นตอนในการทํางาน มีความรวดเร็วย่ิงขึ้น และมีการพัฒนาบุคลากรดานการปฏิบัติงานสารบรรณ โดย

วิธีการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานสารบรรณ และมีคูมือการปฏิบัติงานของงานสารบรรณ 

 

วิธีการดําเนินงาน 

 การดําเนินงานวิจัยโดยการศึกษา เก่ียวกับ ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ ระบบ ขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน  การนําเทคโนโลยีและเครื่องมือการทํางาน ตลอดจนศึกษา ปญหา อุปสรรค และวิธีการแกปญหา 

ในการปฏิบัติงานสารบรรณ เมื่อศึกษาระบบการทํางานแลว ไดออกแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ

ใหบริการเก่ียวกับงานสารบรรณ เพ่ือใหผูใชบริการในงานสารบรรณ ไดแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 

ตองานสารบรรณ เพ่ือจะไดนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน

ใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น จากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห โดยแบงประเด็นการสํารวจความ

พึงพอใจ เปน 4 ดาน คือ  

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอน การใหบริการ 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่ 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

4. ดานรูปแบบการสนับสนุนงานวิจัย 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการงานสารบรรณ 

 1.ดานกระบวนการ/ขั้นตอน การใหบริการ มีขั้นตอนในการใหบริการมีความคลองตัว ไมซับซอน มี

ความเหมาะสม รวดเร็ว มีการช้ีแจงแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

 2.ดานการใหบริการของเจาหนาที่ ดานความสุภาพ ออนนอมและเปนกันเอง ตอบขอสงสัย เอาใจใส 

เต็มใจใหบริการ ตอบขอซักถาม ความกระตือรือรนในการทํางาน ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

 3.ดานสิ่งอํานวยความสะดวก การเผยแพรขอมูลตางๆ  สํานักงาน อาคารสถานที่ ความสะอาด 

อุปกรณสํานักงานที่มีคุณภาพ ทันสมัย ระบบการติดตอสื่อสาร ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

 4.รูปแบบการสนับสนุนงานวิจัย ชองทางการเผยแพร ประชาสัมพันธการสนับสนุนงานวิจัย รับทราบ

ทั่วถึง รูปแบบการติดตามผลการดําเนินงานวิจัย และสถาบันใหการสนับสนุนโครงการวิจัย มีความเหมาะสม 

ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

 

ปจจัยสูความสําเร็จงาน 

1. วางแผนการดําเนินงาน โดยทีมงานรวมกันวางแผนการดําเนินงานเพ่ือใหผลการดําเนินงานวิจัย

บรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

2. มีการประชุมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันในเรื่องการปฏิบัติงาน

สารบรณใหความรู แลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงานโดยใหผูที่ปฏิบัติงานสารบรรณจริง มาใหความรู

เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการทํางาน ระเบียบงานสารบรรณ นําปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานมาหารือ และหาวิธีการแกไข 

3. นําระบบ เครื่องมือ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ ที่ทันสมัย มาใช เชนนําระบบรับ-สงเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (E-office) คอมพิวเตอร ที่ใชในระบบรับ-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-office) 

 

สรุปผล  

จากการศึกษาเมื่อนําระบบรับ-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-office) คอมพิวเตอรมาใชกับการทํางาน 

และหลังจากไดใหความรูเรื่องงานสารบรรณ เพ่ิมขึ้น ทําใหผูปฏิบัติงานดานงานงานบรรณ และผูที่เก่ียวของมี

ความรูเพ่ิมขึ้น งานรวดเร็วมากขึ้น การติดตอสื่อสารกับหนวยงานอ่ืนๆ สะดวก รวดเร็วขึ้น การคนหาเอกสาร

ไดงายและรวดเร็ว โดยทดลองการคนหาเอกสารทางระบบรับ-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-office) จํานวน  

1 เรื่อง จะใชเวลา ประมาณ 2 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับการคนหาจากเอกสารในแฟมเอกสาร จะใชเวลา 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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4. เปนเครื่องมือในการบริหารเอการหรือหนังสือที่จัดทําขึ้นเปนหนังสือในการติดตอทําความเขาใจ

ระหวางหนวยงานกับหนวยงาน หนวยงานกับบุคคล และบุคคลกับบุคคล 

5. เปนเสมือนเครื่องเตือนความจําของหนวยงาน เปนหลักฐานการอางอิง มีคุณคาในการศึกษาคนควา 

 

ปญหา อุปสรรค 

เน่ืองจากระบบงานสารบรรณของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีประเด็นและปญหาเก่ียวกับเอกสารรับ

และเอกสารสงซึ้งมีปริมาณมาก ทําใหกระบวนการทํางานและติดตาม การเกิดความลาชา มีเอกสารสูญหาย 

และยังมีปญหา อุปสรรคในการทํางานเน่ืองจากสถานที่ต้ังหนวยงานอยูหางไกลจากหนวยงานกลางและ

หนวยงานที่เก่ียวของมีปญหาในดานการเดินทาง ทําใหการติดตอสื่อสารไมสะดวก การติดตามเอกสาร  

เกิดความลาชา และงานไมมีประสิทธิภาพ  

 

แนวทางในการแกไข  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสารบรรณของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบงานสารบรรณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ระบบอิเลคทรอนิกส เพ่ือสรางฐานขอมูล หนังสือรับ 

หนังสือสง สามารถสืบคน หาขอมูลไดอยางรวดเร็วครบถวน สามารถเช่ือมโยงขอมูลกับผูที่เก่ียวของไดทุก

หนวยงาน และการสงหนังสือที่เสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือลงนาม ทําใหกระบวนในการทํางานไดสะดวก  

ลดขั้นตอนในการทํางาน มีความรวดเร็วย่ิงขึ้น และมีการพัฒนาบุคลากรดานการปฏิบัติงานสารบรรณ โดย

วิธีการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานสารบรรณ และมีคูมือการปฏิบัติงานของงานสารบรรณ 

 

วิธีการดําเนินงาน 

 การดําเนินงานวิจัยโดยการศึกษา เก่ียวกับ ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ ระบบ ขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน  การนําเทคโนโลยีและเครื่องมือการทํางาน ตลอดจนศึกษา ปญหา อุปสรรค และวิธีการแกปญหา 

ในการปฏิบัติงานสารบรรณ เมื่อศึกษาระบบการทํางานแลว ไดออกแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ

ใหบริการเก่ียวกับงานสารบรรณ เพ่ือใหผูใชบริการในงานสารบรรณ ไดแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 

ตองานสารบรรณ เพ่ือจะไดนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน

ใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น จากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห โดยแบงประเด็นการสํารวจความ

พึงพอใจ เปน 4 ดาน คือ  

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอน การใหบริการ 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่ 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

4. ดานรูปแบบการสนับสนุนงานวิจัย 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการงานสารบรรณ 

 1.ดานกระบวนการ/ขั้นตอน การใหบริการ มีขั้นตอนในการใหบริการมีความคลองตัว ไมซับซอน มี

ความเหมาะสม รวดเร็ว มีการช้ีแจงแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

 2.ดานการใหบริการของเจาหนาที่ ดานความสุภาพ ออนนอมและเปนกันเอง ตอบขอสงสัย เอาใจใส 

เต็มใจใหบริการ ตอบขอซักถาม ความกระตือรือรนในการทํางาน ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

 3.ดานสิ่งอํานวยความสะดวก การเผยแพรขอมูลตางๆ  สํานักงาน อาคารสถานที่ ความสะอาด 

อุปกรณสํานักงานที่มีคุณภาพ ทันสมัย ระบบการติดตอสื่อสาร ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

 4.รูปแบบการสนับสนุนงานวิจัย ชองทางการเผยแพร ประชาสัมพันธการสนับสนุนงานวิจัย รับทราบ

ทั่วถึง รูปแบบการติดตามผลการดําเนินงานวิจัย และสถาบันใหการสนับสนุนโครงการวิจัย มีความเหมาะสม 

ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

 

ปจจัยสูความสําเร็จงาน 

1. วางแผนการดําเนินงาน โดยทีมงานรวมกันวางแผนการดําเนินงานเพ่ือใหผลการดําเนินงานวิจัย

บรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

2. มีการประชุมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันในเรื่องการปฏิบัติงาน

สารบรณใหความรู แลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงานโดยใหผูที่ปฏิบัติงานสารบรรณจริง มาใหความรู

เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการทํางาน ระเบียบงานสารบรรณ นําปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานมาหารือ และหาวิธีการแกไข 

3. นําระบบ เครื่องมือ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ ที่ทันสมัย มาใช เชนนําระบบรับ-สงเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (E-office) คอมพิวเตอร ที่ใชในระบบรับ-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-office) 

 

สรุปผล  

จากการศึกษาเมื่อนําระบบรับ-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-office) คอมพิวเตอรมาใชกับการทํางาน 

และหลังจากไดใหความรูเรื่องงานสารบรรณ เพ่ิมขึ้น ทําใหผูปฏิบัติงานดานงานงานบรรณ และผูที่เก่ียวของมี

ความรูเพ่ิมขึ้น งานรวดเร็วมากขึ้น การติดตอสื่อสารกับหนวยงานอ่ืนๆ สะดวก รวดเร็วขึ้น การคนหาเอกสาร

ไดงายและรวดเร็ว โดยทดลองการคนหาเอกสารทางระบบรับ-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-office) จํานวน  

1 เรื่อง จะใชเวลา ประมาณ 2 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับการคนหาจากเอกสารในแฟมเอกสาร จะใชเวลา 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ประมาณ 5 นาที และตัวอยางการสงเอกสารไปยังหนวยงานอ่ืนๆ ในระบบสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส  

(E-office) ใชเวลา ประมาณ 5 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับการสงเอกสารโดยสงที่สํานักงานของแตละหนวยงาน

จะใชเวลา 10 นาที กรณี หนวยงานที่อยูใกลกัน และการสงเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส (E-office)  ก็ชวย

ในการประหยัดในเรื่องวัสดุ เชนสงในระบบอิเล็กทรอนิกส (E-office) ไมตองใชกระดาษ ประหยัดงบประมาณ 

ประหยัดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

ผลจากวิจัยพบวาการปฏิบัติงานในองคกรใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพน้ัน ตองมีการวางแผนในการ

ทํางาน การดําเนินกิจกรรมรวมกันและความสามัคคี เชนการประชุมภายในหนวยงานเพ่ือใหเกิดความเขาใจ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณในการทํางาน การใชเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใชในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน เชน การอบรมใหความรูเก่ียวกับงานสารบรรณ เพ่ือจะ

ไดความรูใหมๆ เทคนิคการทํางาน ทราบระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานสารบรรณ  

 

อภิปรายผล 

 ผลจากการดําเนินงานวิจัย ทําใหไดทราบถึงการปฏิบัติงานสารบรรณ ตองอาศัยทั้งความรูและทักษะ 

แนวคิดการพัฒนางานสารบรรณ เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาระบบราชการ งานสารบรรณจึงเปนเปนสวน

หน่ึงของกระบวนการบริหารราชการและมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกิจกรรมของบุคคลและหนวยงาน 

ความเติบโตของหนวยงาน การเพ่ิมของเอกสารของทางราชการทําใหเกิดความยุงยากในการบริหารเอกสารทํา

ใหตองสนใจสาเหตุของปญหาและคิดหาวิธีแนวทางแกไข จนกระทั่งไดนําหลักการจัดการเอกสาร วงจรเอกสาร

ใชในการบริหารงาน และไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน รวมทั้งใชในการสื่อสารระหวาง

กัน ผลที่เกิดขึ้นคือ เอกสารในรูปแบบที่เรียกวา เอกสารอิเล็กทรอนิกส เน่ืองจากมีความแตกตางจากเอกสาร

แบบเดิม เพราะตองใชเครื่องคอมพิวเตอร เริ่มต้ังแตในการจัด การรับ การสง การเก็บรักษา การทําลาย

เอกสาร และการเปลี่ยนแปลงแกไขเอกสารอิเล็กทรอนิกสสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดงาย ย่ิงเพ่ิมความ

ซับซอนในการบริหารจัดการเอกสารมากย่ิงขึ้น จึงทําใหเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานสารบรรณ จะตองติดตาม 

แนวคิด เทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือจะนํามาประยุกต พัฒนาใชในงานสารบรรณของหนวยงานและพัฒนาบุคลากร

ผูปฏิบัติงานสารบรรณ เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ประมาณ 5 นาที และตัวอยางการสงเอกสารไปยังหนวยงานอ่ืนๆ ในระบบสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส  

(E-office) ใชเวลา ประมาณ 5 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับการสงเอกสารโดยสงที่สํานักงานของแตละหนวยงาน

จะใชเวลา 10 นาที กรณี หนวยงานที่อยูใกลกัน และการสงเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส (E-office)  ก็ชวย

ในการประหยัดในเรื่องวัสดุ เชนสงในระบบอิเล็กทรอนิกส (E-office) ไมตองใชกระดาษ ประหยัดงบประมาณ 

ประหยัดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

ผลจากวิจัยพบวาการปฏิบัติงานในองคกรใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพน้ัน ตองมีการวางแผนในการ

ทํางาน การดําเนินกิจกรรมรวมกันและความสามัคคี เชนการประชุมภายในหนวยงานเพ่ือใหเกิดความเขาใจ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณในการทํางาน การใชเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใชในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน เชน การอบรมใหความรูเก่ียวกับงานสารบรรณ เพ่ือจะ

ไดความรูใหมๆ เทคนิคการทํางาน ทราบระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานสารบรรณ  
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หน่ึงของกระบวนการบริหารราชการและมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกิจกรรมของบุคคลและหนวยงาน 

ความเติบโตของหนวยงาน การเพ่ิมของเอกสารของทางราชการทําใหเกิดความยุงยากในการบริหารเอกสารทํา

ใหตองสนใจสาเหตุของปญหาและคิดหาวิธีแนวทางแกไข จนกระทั่งไดนําหลักการจัดการเอกสาร วงจรเอกสาร

ใชในการบริหารงาน และไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน รวมทั้งใชในการสื่อสารระหวาง

กัน ผลที่เกิดขึ้นคือ เอกสารในรูปแบบที่เรียกวา เอกสารอิเล็กทรอนิกส เน่ืองจากมีความแตกตางจากเอกสาร

แบบเดิม เพราะตองใชเครื่องคอมพิวเตอร เริ่มต้ังแตในการจัด การรับ การสง การเก็บรักษา การทําลาย

เอกสาร และการเปลี่ยนแปลงแกไขเอกสารอิเล็กทรอนิกสสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดงาย ย่ิงเพ่ิมความ

ซับซอนในการบริหารจัดการเอกสารมากย่ิงขึ้น จึงทําใหเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานสารบรรณ จะตองติดตาม 

แนวคิด เทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือจะนํามาประยุกต พัฒนาใชในงานสารบรรณของหนวยงานและพัฒนาบุคลากร
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CoP 5 การบริหารจัดการ 

การพัฒนาระบบตนแบบเพือ่สนับสนนุการทํางานรวมกันและการรายงานผลการปฏบิตัิงาน

โดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร 

Implementation of a prototype for supporting collaboration and report 

submission using Google Calendar 
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บทสรปุ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันและการรายงานผล

การปฏิบัติงานโดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร (Google Calendar) โดยมีเครื่องมือเว็บ

แอพพลิเคช่ัน (Web Application) ที่ใหบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร (Google Calendar) 

ของกูเกิล (Google) ผลจาการวิจัยพบวารอยละ 72 นําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทางาน

รวมกันของบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับภาระงาน และหนวยงานตนสังกัดไดเปนอยางดี 

 

คําสําคัญ  กูเกิล คาเลนดาร  

 

Summary 

This research aims to develop a prototype system to support collaboration and 

reporting performance results using the Google Calendar by a web applications to the 

calendar service appointments Google Calendar by Google and results from the study 

showed that 72 percent applied to the improvement and development of personnel to 

work together. Provide effective and consistent with the workload and agencies as well. 

 

Keyword  Google Calendar   

 

  

บทนํา 

การบริหารงานในองคกร ผูบริหารจะทราบถึงภาระงานของบุคลากรแตละคนน้ันตองนําเสนอเปน

รูปแบบเอกสาร และไมทันทวงที ดวยเหตุผลดังกลาวผูศึกษาไดพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการทํางาน

รวมกันและการายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร (Google 

Calendar) ดวยกระบวนการทํางานรวมกันและการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชบริการปฏิทินและจดนัด

หมาย กูเกิล คาเลนดาร (Google Calendar) โดยมีผูอํานวยการ หัวหนาฝายงาน และพนักงาน/เจาหนาที่ใน

การเขาใชงานระบบผานอินเตอรเน็ต ดวยคอมพิวเตอร แท็ปเล็ต รวมถึงโทรศัพทมือถือ โดยผูใชจะมีช่ืออีเมล 

(E-mail) และรหัสผาน (Password) ของตนจากการลงทะเบียนจีเมล (Gmail) เขาสูระบบกูเกิล คาเลนดาร 

(Google Calendar) เพ่ือทําการบันทึกขอมูลตามวันที่ในตารางปฏิทิน และแบงปนขอมูลในตารางปฏิทินให

บุคคลอ่ืนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยการระบุช่ืออีเมล (E-mail) ของบุคคลน้ันๆ และสามารถสั่งพิมพรายงาน

ขอมูลตารางปฏิทินตามชวงเวลาที่ระบุ อีกทั้งการแจงเตือนกิจกรรม ที่กําลังจะมาถึงได 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันและการ

รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร (Google Calendar) กับการ

บริหารงานในองคกรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สิ่งที่ผูบริหารจะตอง

คํานึงถึงในการปฏิบัติก็คือการนําทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูอยางจํากัด มาใชใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

สูงสุด และเพ่ือใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดานตางๆที่จะมาใชประกอบการตัดสินใจอยางครบถวน ทันที 

และเปนปจจุบันเสมอ ซึ่งจะทราบถึงภาระงานของแตละคนน้ันก็ตองอาศัยเวลาในการบันทึกของแตละคน

นําเสนอเปนรูปแบบเอกสารซึ่งมีความยากลําบากในการจัดเก็บ รวมทั้งตองใชทรัพยากรในการบันทึกภาระงาน 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาไดเล็งเห็นความบกพรองและความยุงยากในการจัดทําบันทึกภาระงาน

ดังกลาว จึงไดศึกษาและพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันและการายงานผลการปฏิบัติงาน

โดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร (Google Calendar)  อีกทั้งการแจงเตือนกิจกรรม ที่

กําลังจะมาถึงได ทั้งน้ีเพ่ือนําผลของการศึกษาไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานรวมกันของ

บุคลากร ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับภาระงาน และหนวยงานตนสังกัด 

 

วิธีการศึกษา  

1. การสํารวจขอมูลโดยการสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติ ประกอบดวย 1.) บุคลากรของสถาบันถายทอด
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดแก นักบริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร และนัก

บริหารงานเครือขาย 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
571

การบริหารจัดการ   CoP 5

การพัฒนาระบบตนแบบเพือ่สนับสนนุการทํางานรวมกันและการรายงานผลการปฏบิตัิงาน

โดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร 

Implementation of a prototype for supporting collaboration and report 

submission using Google Calendar 

 

สุพิชฌาย ถาวรลิมปะพงศ1 

ขวัญชัย  เอ้ือวิริยานุกูล2 
1นักวิชาการคอมพิวเตอร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา aorzabi@rmutl.ac.th 

2อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

บทสรปุ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันและการรายงานผล

การปฏิบัติงานโดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร (Google Calendar) โดยมีเครื่องมือเว็บ

แอพพลิเคช่ัน (Web Application) ที่ใหบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร (Google Calendar) 

ของกูเกิล (Google) ผลจาการวิจัยพบวารอยละ 72 นําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทางาน

รวมกันของบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับภาระงาน และหนวยงานตนสังกัดไดเปนอยางดี 

 

คําสําคัญ  กูเกิล คาเลนดาร  

 

Summary 

This research aims to develop a prototype system to support collaboration and 

reporting performance results using the Google Calendar by a web applications to the 

calendar service appointments Google Calendar by Google and results from the study 

showed that 72 percent applied to the improvement and development of personnel to 

work together. Provide effective and consistent with the workload and agencies as well. 
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บทนํา 

การบริหารงานในองคกร ผูบริหารจะทราบถึงภาระงานของบุคลากรแตละคนน้ันตองนําเสนอเปน

รูปแบบเอกสาร และไมทันทวงที ดวยเหตุผลดังกลาวผูศึกษาไดพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการทํางาน

รวมกันและการายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร (Google 

Calendar) ดวยกระบวนการทํางานรวมกันและการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชบริการปฏิทินและจดนัด

หมาย กูเกิล คาเลนดาร (Google Calendar) โดยมีผูอํานวยการ หัวหนาฝายงาน และพนักงาน/เจาหนาที่ใน

การเขาใชงานระบบผานอินเตอรเน็ต ดวยคอมพิวเตอร แท็ปเล็ต รวมถึงโทรศัพทมือถือ โดยผูใชจะมีช่ืออีเมล 

(E-mail) และรหัสผาน (Password) ของตนจากการลงทะเบียนจีเมล (Gmail) เขาสูระบบกูเกิล คาเลนดาร 

(Google Calendar) เพ่ือทําการบันทึกขอมูลตามวันที่ในตารางปฏิทิน และแบงปนขอมูลในตารางปฏิทินให

บุคคลอ่ืนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยการระบุช่ืออีเมล (E-mail) ของบุคคลน้ันๆ และสามารถสั่งพิมพรายงาน

ขอมูลตารางปฏิทินตามชวงเวลาที่ระบุ อีกทั้งการแจงเตือนกิจกรรม ที่กําลังจะมาถึงได 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันและการ

รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร (Google Calendar) กับการ

บริหารงานในองคกรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สิ่งที่ผูบริหารจะตอง

คํานึงถึงในการปฏิบัติก็คือการนําทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูอยางจํากัด มาใชใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

สูงสุด และเพ่ือใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดานตางๆที่จะมาใชประกอบการตัดสินใจอยางครบถวน ทันที 

และเปนปจจุบันเสมอ ซึ่งจะทราบถึงภาระงานของแตละคนน้ันก็ตองอาศัยเวลาในการบันทึกของแตละคน

นําเสนอเปนรูปแบบเอกสารซึ่งมีความยากลําบากในการจัดเก็บ รวมทั้งตองใชทรัพยากรในการบันทึกภาระงาน 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาไดเล็งเห็นความบกพรองและความยุงยากในการจัดทําบันทึกภาระงาน

ดังกลาว จึงไดศึกษาและพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันและการายงานผลการปฏิบัติงาน

โดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร (Google Calendar)  อีกทั้งการแจงเตือนกิจกรรม ที่

กําลังจะมาถึงได ทั้งน้ีเพ่ือนําผลของการศึกษาไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานรวมกันของ

บุคลากร ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับภาระงาน และหนวยงานตนสังกัด 
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2. การรวบรวมและพัฒนาศึกษาจากตัวอยางระบบปฏิทินจัดอบรมของหางหุนสวนจํากัด บูซาน เซ็นเตอร 

(ประเทศไทย) ที่ชวยทําใหประสิทธิภาพการทํางานของฝายอบรมดีขึ้น และสามารถเพ่ิมความพึงพอใจ

ใหกับผูเขาอบรม ทําใหผูศึกษาเล็งเห็นวาสามารถนํามาประยุกตใชงานเพ่ือแกปญหาความบกพรองและ

ความยุงยากในการจัดทําบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได 

3. การจัดเก็บและสังเคราะหจากปญหาและการศึกษาจากระบบตัวอยาง 

4. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 

5. การถายทอดอบรมการใชงานระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชบริการ

ปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร จากบุคลากรกลุมชุมชนนักปฏิบัติ จํานวน 50 คน 

 

สรุปผล 

 กระบวนการทํางานรวมกันและการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กู

เกิล คาเลนดาร โดยมีผูอํานวยการ หัวหนาฝายงาน และพนักงาน/เจาหนาที่ในการเขาใชงานระบบตนแบบ

ผานอินเตอรเน็ต ดวยคอมพิวเตอร แท็ปเล็ต รวมถึงโทรศัพทมือถือ โดยผูใชจะมีช่ืออีเมลและรหัสผานของตน

จากการลงทะเบียนจีเมล (Gmail) แลว จากน้ันจึงจะเขาสูระบบกูเกิล คาเลนดารเพ่ือทําการบันทึกขอมูลตาม

วันที่ในตารางปฏิทิน และแบงปนขอมูลในตารางปฏิทินใหบุคคลอ่ืนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยการระบุช่ือ

อีเมลของบุคคลน้ันๆ และสามารถสั่งพิมพรายงานขอมูลตารางปฏิทินตามชวงเวลาที่ระบุ อีกทั้งการแจงเตือน

กิจกรรม ที่กําลังจะมาถึง 

 

 
Figure 1 กระบวนการทาํงานรวมกันของระบบ 

 

ระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล 

คาเลนดาร ในกระบวนการทํางานรวมกันของระบบการรายงานบันทึกการปฏิบัติภาระงานประจําวันสวน

บุคคลของเจาหนาที่ จากบุคลากรกลุมตัวอยาง สังกัดสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน และสถาบันวิจัยและ

พัฒนา จํานวน 50 คน มีการทํางานอยางเปนระบบและรูปแบบเดียวกัน ซึ่งหลังการจัดอบรมการใชงานระบบ 

มีเจาหนาที่จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 28 ที่ยังใชระบบยังไมคลองแคลว ซึ่งหากใชระบบน้ีเปนประจําก็จะ

เกิดทักษะการใชงานขึ้น และคิดเปนรอยละ 72 ที่สามารถใชระบบไดผลลัพธตามกระบวนการขั้นตอนไดเปน

อยางดี ทั้งน้ีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานรวมกันกับบุคลากรทุกคน เพ่ิมประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับภาระงาน และหนวยงานตนสังกัด โดย กูเกิล คาเลนดาร มีขอจํากัดหากนําขอมูลปฏิทินจาก

ระบบปฏิทินอ่ืนเขาอาจพบวามีเฉพาะกิจกรรมรายการแรกของชุดกิจกรรมเกิดซ้ําเทาน้ันที่ถูกทําขอมูลให

ตรงกัน หรือในบางกรณีอาจไมมีกิจกรรมใดในชุดเลยที่ไดรับการทําขอมูลใหตรงกัน ซึ่งเปนเพราะโปรโตคอล 

Microsoft Exchange ActiveSync น้ันไมสามารถระบุคาของกิจกรรมที่เกิดซ้ําหลายครั้งในเดือนเดียวกัน 

(เชน "วันจันทรแรกและวันจันทรสุดทายของทุกเดือน") ไดอยางถูกตองแมนยํา สวนกิจกรรมเกิดซ้ําที่สรางขึ้น

ใน กูเกิล คาเลนดารน้ันจะสามารถไดรับการทําขอมูลใหตรงกันไดอยางถูกตอง 

 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 

 การพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันและการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช

บริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร ชวยทําใหประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรดีขึ้น และ

สามารถเพ่ิมความพึงพอใจใหกับบุคลากรและผูบริหาร และจากตัวอยางระบบปฏิทินจัดอบรมของหางหุนสวน

จํากัด บูซาน เซ็นเตอร (ประเทศไทย) ที่สามารถแสดงตารางการจัดอบรมไดน้ัน ดวยระบบดังกลาวยังไมมีการ

นําไปประยุกตใชงานในดานอ่ืนๆ เชน การจดบันทึกการและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือ

ตารางการประชุมสําหรับผูบริหาร เปนตน และดวยการพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกัน

และการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร ซึ่งมีบุคลากรภายใน

เปนผูพัฒนาขึ้น ทําใหทราบถึงความตองการและปญหาที่จะแกไขปรับปรุงไดดีกวาบุคคลภายนอก ทั้งน้ีระบบ

ตนแบบดังกลาวยังสามารถพัฒนาตอยอดใหสอดคลองกับความตองการขององคกรไดอีกหลากหลาย 
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2. การรวบรวมและพัฒนาศึกษาจากตัวอยางระบบปฏิทินจัดอบรมของหางหุนสวนจํากัด บูซาน เซ็นเตอร 

(ประเทศไทย) ที่ชวยทําใหประสิทธิภาพการทํางานของฝายอบรมดีขึ้น และสามารถเพ่ิมความพึงพอใจ

ใหกับผูเขาอบรม ทําใหผูศึกษาเล็งเห็นวาสามารถนํามาประยุกตใชงานเพ่ือแกปญหาความบกพรองและ

ความยุงยากในการจัดทําบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได 

3. การจัดเก็บและสังเคราะหจากปญหาและการศึกษาจากระบบตัวอยาง 

4. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 

5. การถายทอดอบรมการใชงานระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชบริการ

ปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร จากบุคลากรกลุมชุมชนนักปฏิบัติ จํานวน 50 คน 

 

สรุปผล 

 กระบวนการทํางานรวมกันและการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กู

เกิล คาเลนดาร โดยมีผูอํานวยการ หัวหนาฝายงาน และพนักงาน/เจาหนาที่ในการเขาใชงานระบบตนแบบ

ผานอินเตอรเน็ต ดวยคอมพิวเตอร แท็ปเล็ต รวมถึงโทรศัพทมือถือ โดยผูใชจะมีช่ืออีเมลและรหัสผานของตน

จากการลงทะเบียนจีเมล (Gmail) แลว จากน้ันจึงจะเขาสูระบบกูเกิล คาเลนดารเพ่ือทําการบันทึกขอมูลตาม

วันที่ในตารางปฏิทิน และแบงปนขอมูลในตารางปฏิทินใหบุคคลอ่ืนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยการระบุช่ือ

อีเมลของบุคคลน้ันๆ และสามารถสั่งพิมพรายงานขอมูลตารางปฏิทินตามชวงเวลาที่ระบุ อีกทั้งการแจงเตือน

กิจกรรม ที่กําลังจะมาถึง 

 

 
Figure 1 กระบวนการทาํงานรวมกันของระบบ 

 

ระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล 

คาเลนดาร ในกระบวนการทํางานรวมกันของระบบการรายงานบันทึกการปฏิบัติภาระงานประจําวันสวน

บุคคลของเจาหนาที่ จากบุคลากรกลุมตัวอยาง สังกัดสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน และสถาบันวิจัยและ

พัฒนา จํานวน 50 คน มีการทํางานอยางเปนระบบและรูปแบบเดียวกัน ซึ่งหลังการจัดอบรมการใชงานระบบ 

มีเจาหนาที่จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 28 ที่ยังใชระบบยังไมคลองแคลว ซึ่งหากใชระบบน้ีเปนประจําก็จะ

เกิดทักษะการใชงานขึ้น และคิดเปนรอยละ 72 ที่สามารถใชระบบไดผลลัพธตามกระบวนการขั้นตอนไดเปน

อยางดี ทั้งน้ีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานรวมกันกับบุคลากรทุกคน เพ่ิมประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับภาระงาน และหนวยงานตนสังกัด โดย กูเกิล คาเลนดาร มีขอจํากัดหากนําขอมูลปฏิทินจาก

ระบบปฏิทินอ่ืนเขาอาจพบวามีเฉพาะกิจกรรมรายการแรกของชุดกิจกรรมเกิดซ้ําเทาน้ันที่ถูกทําขอมูลให

ตรงกัน หรือในบางกรณีอาจไมมีกิจกรรมใดในชุดเลยที่ไดรับการทําขอมูลใหตรงกัน ซึ่งเปนเพราะโปรโตคอล 

Microsoft Exchange ActiveSync น้ันไมสามารถระบุคาของกิจกรรมที่เกิดซ้ําหลายครั้งในเดือนเดียวกัน 

(เชน "วันจันทรแรกและวันจันทรสุดทายของทุกเดือน") ไดอยางถูกตองแมนยํา สวนกิจกรรมเกิดซ้ําที่สรางขึ้น

ใน กูเกิล คาเลนดารน้ันจะสามารถไดรับการทําขอมูลใหตรงกันไดอยางถูกตอง 

 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 

 การพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันและการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช
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สามารถเพ่ิมความพึงพอใจใหกับบุคลากรและผูบริหาร และจากตัวอยางระบบปฏิทินจัดอบรมของหางหุนสวน

จํากัด บูซาน เซ็นเตอร (ประเทศไทย) ที่สามารถแสดงตารางการจัดอบรมไดน้ัน ดวยระบบดังกลาวยังไมมีการ

นําไปประยุกตใชงานในดานอ่ืนๆ เชน การจดบันทึกการและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือ

ตารางการประชุมสําหรับผูบริหาร เปนตน และดวยการพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกัน

และการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชบริการปฏิทินและจดนัดหมาย กูเกิล คาเลนดาร ซึ่งมีบุคลากรภายใน

เปนผูพัฒนาขึ้น ทําใหทราบถึงความตองการและปญหาที่จะแกไขปรับปรุงไดดีกวาบุคคลภายนอก ทั้งน้ีระบบ

ตนแบบดังกลาวยังสามารถพัฒนาตอยอดใหสอดคลองกับความตองการขององคกรไดอีกหลากหลาย 
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ปรับปรุงสารสนเทศและความรูตางๆ อยางเปนระบบ 

 

คําสําคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,การจัดการความรู,สํานักงานตรวจสอบภายใน 
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Summary  

Objective of this study was to explore knowledge management process by using 

information technology and communication for managing knowledge in Division of Internal 

Audit Rajamangala University of Technology Lanna. Sample size was 6 staffs of Internal Audit 

Division. Note and questionnaire were conducted as tools for collecting data by observation 

and depth interview.   

Results indicated that Internal Audit Division which was support by Office of 

Academic Resource And Information Technology Rajamangala University of Technology 

Lanna, has adopted Information Technology and Communication into all knowledge 

management processes which complied of Knowledge Identification, Knowledge Creation 

and Acquisition, Knowledge Organizing, Knowledge Codification, Knowledge Access, 

Knowledge Sharing, and Learning for defining knowledge from each individual in order to 

contribute knowledge organization. Therefore, information technology and communication 

could be considered as importance tools for quick and efficiency knowledge management. 

In addition, it enable to reduce distance problem, enable to build team work system, 

information storing, and maintaining information technology system.  

 

Keyword  Information Technology, Knowledge Management, Internal Audit Division 

 

บทนํา 

ปจจุบันองคกรตาง ๆ ตระหนักถึงความสําคัญของการประยุกตใชการจัดการความรูกับการบริหาร

องคกร ทั้งน้ีหากองคกรใดมีความสามารถในการจัดการความรูที่คนในองคกรมีอยู ผานการสราง จัดเก็บ 

เผยแพร และใชความรู โดยเฉพาะความรูของผูปฏิบัติงาน เชน เทคนิคหรือเคล็ดลับการทํางานใหประสบ

ความสําเร็จ (Know-how) หรือวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (best practice) ถือเปนสินทรัพยที่มีคาย่ิง หากมี

การถายทอดแบงปนใหคนอ่ืน ๆ ก็จะสงผลใหการทํางานในองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยในการ

พัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ และบริการ สงผลใหองคกรแขงขันไดในที่สุด ซึ่งความสําเร็จในการจัดการความรู

เกี่ยวของกับปจจัยหลายประการดวยกัน ปจจัยที่เปนเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกและการสนับสนุนใหการ

จัดการความรูในองคกรใหมีความสะดวกรวดเร็ว งาย และมอง เห็นไดอยางเปนรูปธรรมก็คือ เทคโนโลยี

สารสนเทศ น้ันเอง   

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการความรูในองคกรโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา

ประยุกตใชในการจัดการความรูในองคกร สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 

 

แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของ 

1. แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute Foundation) 

(1993) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศวา “เทคโนโลยีสารสนเทศ” คือ เทคโนโลยีที่ใชในการ

รวบรวม จัดเก็บ สืบคน ประมวลผล นําสง และนําเสนอสารสนเทศโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทั้ง

สารสนเทศที่อยูในรูปของเสียง ขอความ ขอมูล รูปภาพ ไดทุกเวลาและสถานที่ ประกอบดวยเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

วัตถุประสงคในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  

 องคกรตาง ๆ ที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช สวนใหญจะมีวัตถุประสงค  (ประภากร แกววรรณา. 

2547) ดังตอไปน้ี  

  1. เพ่ือใหสวนตาง ๆ ของหนวยงานหรือองคกร สามารถเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล สารสนเทศ และ

ความรูระหวางกันได  

  2. เพ่ือเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศและความรูกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของไดสะดวก  

  3. เพ่ือปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานโดยลดขั้นตอนงานที่ซํ้าซอน  

  4. เพ่ือใหสามารถรายงานผลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และทันเหตุการณ  

  5. เพ่ือใหสามารถนําสารสนเทศและความรูมาใชในการบริหาร จัดการ การตัดสินใจ  

 สําหรับวัตถุประสงคของการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการความรู (Davenport and Prusak. 

1998, ขันธฤทธ์ิ ปฐมเล็ก. 2547) มีวัตถุประสงคดังน้ี  

  1. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการความรู เพ่ือชวยใหการนําเอาความรูที่อยูในตัว

บุคคล หรือเอกสารรายงานตาง ๆ ในองคกร ออกมาเผยแพรใหกับพนักงานทุกคนในไดใชประโยชนอยางทั่วถึง  

  2. คอมพิวเตอรและเครือขายตาง ๆ ในปจจุบันมีตนทุนต่ําลง จึงเปนอุปกรณ พ้ืนฐานของการ

แลกเปลี่ยนความรู และเปดโอกาสใหมีการจัดการความรูที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  3. เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช้ีนําไปยังคนที่มีความรู และสามารถเช่ือมโยงคนที่ตองการ

แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นระหวางกัน ในระยะไกล ๆ โดยผานอีเมล กรุปแวร อินเทอรเน็ต และ

อินทราเน็ต เปนตน  
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Summary  

Objective of this study was to explore knowledge management process by using 

information technology and communication for managing knowledge in Division of Internal 

Audit Rajamangala University of Technology Lanna. Sample size was 6 staffs of Internal Audit 

Division. Note and questionnaire were conducted as tools for collecting data by observation 

and depth interview.   

Results indicated that Internal Audit Division which was support by Office of 

Academic Resource And Information Technology Rajamangala University of Technology 

Lanna, has adopted Information Technology and Communication into all knowledge 

management processes which complied of Knowledge Identification, Knowledge Creation 

and Acquisition, Knowledge Organizing, Knowledge Codification, Knowledge Access, 

Knowledge Sharing, and Learning for defining knowledge from each individual in order to 

contribute knowledge organization. Therefore, information technology and communication 

could be considered as importance tools for quick and efficiency knowledge management. 

In addition, it enable to reduce distance problem, enable to build team work system, 

information storing, and maintaining information technology system.  

 

Keyword  Information Technology, Knowledge Management, Internal Audit Division 

 

บทนํา 

ปจจุบันองคกรตาง ๆ ตระหนักถึงความสําคัญของการประยุกตใชการจัดการความรูกับการบริหาร

องคกร ทั้งน้ีหากองคกรใดมีความสามารถในการจัดการความรูที่คนในองคกรมีอยู ผานการสราง จัดเก็บ 

เผยแพร และใชความรู โดยเฉพาะความรูของผูปฏิบัติงาน เชน เทคนิคหรือเคล็ดลับการทํางานใหประสบ

ความสําเร็จ (Know-how) หรือวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (best practice) ถือเปนสินทรัพยที่มีคาย่ิง หากมี

การถายทอดแบงปนใหคนอ่ืน ๆ ก็จะสงผลใหการทํางานในองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยในการ

พัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ และบริการ สงผลใหองคกรแขงขันไดในที่สุด ซึ่งความสําเร็จในการจัดการความรู

เกี่ยวของกับปจจัยหลายประการดวยกัน ปจจัยที่เปนเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกและการสนับสนุนใหการ

จัดการความรูในองคกรใหมีความสะดวกรวดเร็ว งาย และมอง เห็นไดอยางเปนรูปธรรมก็คือ เทคโนโลยี

สารสนเทศ น้ันเอง   

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการความรูในองคกรโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา

ประยุกตใชในการจัดการความรูในองคกร สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 

 

แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของ 

1. แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute Foundation) 

(1993) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศวา “เทคโนโลยีสารสนเทศ” คือ เทคโนโลยีที่ใชในการ

รวบรวม จัดเก็บ สืบคน ประมวลผล นําสง และนําเสนอสารสนเทศโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทั้ง

สารสนเทศที่อยูในรูปของเสียง ขอความ ขอมูล รูปภาพ ไดทุกเวลาและสถานที่ ประกอบดวยเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

วัตถุประสงคในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  

 องคกรตาง ๆ ที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช สวนใหญจะมีวัตถุประสงค  (ประภากร แกววรรณา. 

2547) ดังตอไปน้ี  

  1. เพ่ือใหสวนตาง ๆ ของหนวยงานหรือองคกร สามารถเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล สารสนเทศ และ

ความรูระหวางกันได  

  2. เพ่ือเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศและความรูกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของไดสะดวก  

  3. เพ่ือปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานโดยลดขั้นตอนงานที่ซํ้าซอน  

  4. เพ่ือใหสามารถรายงานผลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และทันเหตุการณ  

  5. เพ่ือใหสามารถนําสารสนเทศและความรูมาใชในการบริหาร จัดการ การตัดสินใจ  

 สําหรับวัตถุประสงคของการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการความรู (Davenport and Prusak. 

1998, ขันธฤทธ์ิ ปฐมเล็ก. 2547) มีวัตถุประสงคดังน้ี  

  1. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการความรู เพ่ือชวยใหการนําเอาความรูที่อยูในตัว

บุคคล หรือเอกสารรายงานตาง ๆ ในองคกร ออกมาเผยแพรใหกับพนักงานทุกคนในไดใชประโยชนอยางทั่วถึง  

  2. คอมพิวเตอรและเครือขายตาง ๆ ในปจจุบันมีตนทุนต่ําลง จึงเปนอุปกรณ พ้ืนฐานของการ

แลกเปลี่ยนความรู และเปดโอกาสใหมีการจัดการความรูที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  3. เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช้ีนําไปยังคนที่มีความรู และสามารถเช่ือมโยงคนที่ตองการ

แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นระหวางกัน ในระยะไกล ๆ โดยผานอีเมล กรุปแวร อินเทอรเน็ต และ

อินทราเน็ต เปนตน  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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  4. เพ่ือชวยทําใหเกิดเครือขายที่ เช่ือมโยงผูคน รวมทั้งถายทอด และแลกเปลี่ยนความรู ความ

เช่ียวชาญได รวมทั้งชวยสงเสริมการเปลี่ยนความรูที่ฝงลึกหรือซอนเรนไปเปนความความรูที่ชัดแจงหรือ

เปดเผยได  

  5. เพ่ือชวยจัดระบบการจัดการความรู ไดแก การสราง การจัดเก็บ ทําหมวดหมู การแบงปนและการ

สงมอบความรู  

  6. เพ่ือชวยใหทุกคนสามารถเขาถึงความรูไดพรอมกันจํานวนมากอยางไมจํากัด  

 

2. แนวคิดเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

 งานตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานหน่ึงที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบการเบิกจายกระทรวงการคลัง พ.ศ. 

2505 ที่กําหนดใหหัวหนาหนวยราชการแตงต้ังผูรับผิดชอบอยางนอย            1 คน เพ่ือทําหนาที่เปนผู

ตรวจสอบภายในของสวนราชการ สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปน

หนวยงานภายใตสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลลานนา โดยมีพันธกิจในการ

เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในใหมีความรู ความสามารถ โดยมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานของสวนราชการ ตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายใน ใหคําแนะนําปรึกษา 

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ 

และวางแผนการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายใน พรอมทั้งนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอ

ผูบริหาร 

บทบาทหนาทีข่องผูตรวจสอบภายในยคุใหม  

เอกชัย อาชาพิพัฒน (2557) ไดนําเสนอแนวคิดและวัฒนาการของนักตรวจสอบภายในและแนว

ทางการพัฒนาภาระหนาที่ของนักตรวจสอบภายในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศไวดังน้ี 

วิวัฒนาการของวิชาชีพตรวจสอบภายในความแตกตางของบทบาทของผูตรวจสอบภายใน และ

ทัศนคติที่ผูรับการตรวจสอบ (Audited) มีตอผูตรวจสอบ (Auditor) คือ 

  1. Competition : Striving Together 

  เปนยุคเริ่มตนของการตรวจสอบภายในของหนวยงาน ในยุคเริ่มตนการตรวจสอบภายใน

เปรียบเสมือนความพยายามตอสูกัน และการปกปองระหวางผูตรวจสอบและผูรับการตรวจสอบ ตอสูกันเพ่ือ

ชัยชนะของตนเอง เปนหลัก ไมไดคานึงถึงความตองการขององคกร ในแตละฝายตางปกปองและรักษาขอมูล

ของหนวยงานของตนเองไวมากที่สุด 

  2. Cooperation : Working Together 

  เปนยุคที่ผูตรวจสอบและผูรับการตรวจสอบ ตางตระหนักถึงภาระหนาที่ซึ่งกันและกัน ใหความรวมมือซึ่งกัน แตก็

ยังใหความสําคัญตอภาระตนเองเปนหลัก ตางฝายมีภาระหนาที่ของตนเองไมปะปนกัน แตสามารถทํางานรวมกันในกิจกรรม

เฉพาะกิจเพ่ือใหเกิดความสําเร็จของโครงการและบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 

  3. Collaboration : Creating Together 

 เปนยุคที่ผูตรวจสอบภายในและผูรับการตรวจสอบตางรวมกันสรางสรรคกิจกรรมการตรวจสอบ

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและปองกันปญหาการทํางานในเกิดประโยชนรวมกันสูงสุด มีการทํางานรวมกันเปน

ทีมงานเดียวกันระหวางผูตรวจและผูรับตรวจ มีการกําหนดเปาหมาย พันธกิจรวมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค

สูงสุดขององคกร 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

  1. เครื่องมือในการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีมีลักษณะผสมผสานกันระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย

เชิงคุณภาพ ในการทดสอบกับกลุมประชากรตัวอยางคือ ผูบริหาร เจาหนาที่สํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  โดยแบงเครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับขอมูลเชิง

คุณภาพ ประกอบดวย แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง จํานวน 2 ชุด แบงเปน กลุม KM Team และกลุมของ

ผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน นอกจากน้ียังใชการเก็บรวบรวมขอมูลอ่ืนๆ ประกอบการวิจัยใหมีความสมบูรณ 

เชน การสนทนากลุม การสังเกต การบันทึกเสียงและการถายภาพรวมทั้งผลงานเชิงประจักษ สําหรับขอมูลเชิง

ปริมาณ ใชแบบสอบถามเพ่ือใหไดขอมูลความพึงพอใจของประชากรกลุมเปาหมาย 

  2. ประชากรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหาร และบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 6 คน 

  3. การวิเคราะหขอมูล แบงเปนขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จาก

การเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การสังเกต การบันทึกเสียง           การถายภาพ และขอมูลเชิง

ประจักษในหนวยงานที่ลงไปศึกษา สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย โดยนํา

ผลการวิจัยไปใหกลุมวิพากษและตรวจสอบ แลวจึงนําเสนอขอมูลที่ไดไปปรับปรุงเพ่ิมเติมใหสมบูรณ การ

นําเสนอขอมูลโดยการพรรณาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

 

ผลการวิจัย 

 การจัดการความรูในองคกร สํานักงานตรวจสอบภายใน ภายใตบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ที่ประกอบไปดวยเขตพ้ืนที่และหนวยงานในสังกัด ใน 6 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน 

ประกอบดวย เชียงใหม เชียงราย ลําปาง นาน ตาก และพิษณุโลก ที่มีปจจัยเรื่องของพ้ืนที่ต้ังและวัฒนธรรม

องคกรที่แตกตางกัน จึงทําใหสํานักงานตรวจสอบภายในไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มา

เปนเครื่องมือชวยในการอํานวยความสะดวกในการจัดการองคความรู สรางองคความรูภายในองคกร 

 จากพันธกิจดังกลาว บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน จึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการจัดการ

ความรูภายในองคกรเพ่ือที่จะใหองคความรูสําหรับการตรวจสอบภายใน กระบวนการ ขั้นตอนและทิศทางการ

ทํางานอยูบนบรรทัดฐานเดียวกัน 
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  4. เพ่ือชวยทําใหเกิดเครือขายที่ เช่ือมโยงผูคน รวมทั้งถายทอด และแลกเปลี่ยนความรู ความ

เช่ียวชาญได รวมทั้งชวยสงเสริมการเปลี่ยนความรูที่ฝงลึกหรือซอนเรนไปเปนความความรูที่ชัดแจงหรือ

เปดเผยได  

  5. เพ่ือชวยจัดระบบการจัดการความรู ไดแก การสราง การจัดเก็บ ทําหมวดหมู การแบงปนและการ

สงมอบความรู  

  6. เพ่ือชวยใหทุกคนสามารถเขาถึงความรูไดพรอมกันจํานวนมากอยางไมจํากัด  

 

2. แนวคิดเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

 งานตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานหน่ึงที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบการเบิกจายกระทรวงการคลัง พ.ศ. 

2505 ที่กําหนดใหหัวหนาหนวยราชการแตงต้ังผูรับผิดชอบอยางนอย            1 คน เพ่ือทําหนาที่เปนผู

ตรวจสอบภายในของสวนราชการ สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปน

หนวยงานภายใตสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลลานนา โดยมีพันธกิจในการ

เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในใหมีความรู ความสามารถ โดยมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานของสวนราชการ ตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายใน ใหคําแนะนําปรึกษา 

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ 

และวางแผนการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายใน พรอมทั้งนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอ

ผูบริหาร 

บทบาทหนาทีข่องผูตรวจสอบภายในยคุใหม  

เอกชัย อาชาพิพัฒน (2557) ไดนําเสนอแนวคิดและวัฒนาการของนักตรวจสอบภายในและแนว

ทางการพัฒนาภาระหนาที่ของนักตรวจสอบภายในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศไวดังน้ี 

วิวัฒนาการของวิชาชีพตรวจสอบภายในความแตกตางของบทบาทของผูตรวจสอบภายใน และ

ทัศนคติที่ผูรับการตรวจสอบ (Audited) มีตอผูตรวจสอบ (Auditor) คือ 

  1. Competition : Striving Together 

  เปนยุคเริ่มตนของการตรวจสอบภายในของหนวยงาน ในยุคเริ่มตนการตรวจสอบภายใน

เปรียบเสมือนความพยายามตอสูกัน และการปกปองระหวางผูตรวจสอบและผูรับการตรวจสอบ ตอสูกันเพ่ือ

ชัยชนะของตนเอง เปนหลัก ไมไดคานึงถึงความตองการขององคกร ในแตละฝายตางปกปองและรักษาขอมูล

ของหนวยงานของตนเองไวมากที่สุด 

  2. Cooperation : Working Together 

  เปนยุคที่ผูตรวจสอบและผูรับการตรวจสอบ ตางตระหนักถึงภาระหนาที่ซึ่งกันและกัน ใหความรวมมือซึ่งกัน แตก็

ยังใหความสําคัญตอภาระตนเองเปนหลัก ตางฝายมีภาระหนาที่ของตนเองไมปะปนกัน แตสามารถทํางานรวมกันในกิจกรรม

เฉพาะกิจเพ่ือใหเกิดความสําเร็จของโครงการและบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 

  3. Collaboration : Creating Together 

 เปนยุคที่ผูตรวจสอบภายในและผูรับการตรวจสอบตางรวมกันสรางสรรคกิจกรรมการตรวจสอบ

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและปองกันปญหาการทํางานในเกิดประโยชนรวมกันสูงสุด มีการทํางานรวมกันเปน

ทีมงานเดียวกันระหวางผูตรวจและผูรับตรวจ มีการกําหนดเปาหมาย พันธกิจรวมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค

สูงสุดขององคกร 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

  1. เครื่องมือในการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีมีลักษณะผสมผสานกันระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย

เชิงคุณภาพ ในการทดสอบกับกลุมประชากรตัวอยางคือ ผูบริหาร เจาหนาที่สํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  โดยแบงเครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับขอมูลเชิง

คุณภาพ ประกอบดวย แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง จํานวน 2 ชุด แบงเปน กลุม KM Team และกลุมของ

ผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน นอกจากน้ียังใชการเก็บรวบรวมขอมูลอ่ืนๆ ประกอบการวิจัยใหมีความสมบูรณ 

เชน การสนทนากลุม การสังเกต การบันทึกเสียงและการถายภาพรวมทั้งผลงานเชิงประจักษ สําหรับขอมูลเชิง

ปริมาณ ใชแบบสอบถามเพ่ือใหไดขอมูลความพึงพอใจของประชากรกลุมเปาหมาย 

  2. ประชากรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหาร และบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 6 คน 

  3. การวิเคราะหขอมูล แบงเปนขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จาก

การเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การสังเกต การบันทึกเสียง           การถายภาพ และขอมูลเชิง

ประจักษในหนวยงานที่ลงไปศึกษา สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย โดยนํา

ผลการวิจัยไปใหกลุมวิพากษและตรวจสอบ แลวจึงนําเสนอขอมูลที่ไดไปปรับปรุงเพ่ิมเติมใหสมบูรณ การ

นําเสนอขอมูลโดยการพรรณาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

 

ผลการวิจัย 

 การจัดการความรูในองคกร สํานักงานตรวจสอบภายใน ภายใตบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ที่ประกอบไปดวยเขตพ้ืนที่และหนวยงานในสังกัด ใน 6 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน 

ประกอบดวย เชียงใหม เชียงราย ลําปาง นาน ตาก และพิษณุโลก ที่มีปจจัยเรื่องของพ้ืนที่ต้ังและวัฒนธรรม

องคกรที่แตกตางกัน จึงทําใหสํานักงานตรวจสอบภายในไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มา

เปนเครื่องมือชวยในการอํานวยความสะดวกในการจัดการองคความรู สรางองคความรูภายในองคกร 

 จากพันธกิจดังกลาว บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน จึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการจัดการ

ความรูภายในองคกรเพ่ือที่จะใหองคความรูสําหรับการตรวจสอบภายใน กระบวนการ ขั้นตอนและทิศทางการ

ทํางานอยูบนบรรทัดฐานเดียวกัน 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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สํานักงานตรวจสอบภายในมีภารกิจหลักของหนวยงานคือ งานดานตรวจสอบภายใน ดังน้ันองค

ความรูที่จําเปนจึงตองมีสวนสนับสนุนใหภารกิจหลักของหนวยงานบรรลุเปาหมาย นอกจากน้ียังมีความรูที่ชวย

ใหการดําเนินการตรวจสอบภายในประสบผลสําเร็จประกอบดวย ระเบียบดานงบประมาณและพัสดุ มาตรฐาน

การตรวจสอบภายใน นโยบายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ

นักตรวจสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา ระเบียบปฏิบัติดานสารบรรณ การนําเสนอขอมูลและการสรุป

ความ 

 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process: KMP) เปน เครื่องมือของ

กระบวนการแบบหน่ึงที่จะชวยใหองคกรเขาใจถึงขั้นตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู  หรือ

พัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังน้ี  

  1) การบงช้ีความรู (Knowledge Identification)  สํานักงานตรวจสอบภายในและ KM Term ไดมี

การประชุมคณะกรรมการการจัดการองคความรูในองคกร เพ่ือบงช้ีความรูที่นักตรวจสอบภายในพึงจะตองมี

ความรูพ้ืนฐาน และแยกแยะวาความรูใดเปนความรูที่มี และความรูใดเปนความรูที่ยังไมมี นักตรวจสอบภายใน

พึงตองไดรับการพัฒนาความรู  
 

 
ภาพที่ 2 การบงช้ีความรูภายในองคกร (Knowledge Identification)   

 

2) การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition)   เปนการรวบรวม/ 

สกัดความรู  ทั้งความรูชัดแจง (Explicit -Knowledge) จากเอกสาร หรือ ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge)   

โดยอาศัยเครื่องมือ/วิธีการตางๆ  ในการสรางและแสวงหาความรูที่เหมาะสม   

 

ความรูที่ยังไมมี และตองไดรับการพัฒนา หนาที่ของ KM Team ตรวจสอบความรูในประเด็นดังน้ี 

  1. สามารถสรางความรูไดเองหรือไม หากทีมงานมีความรูอยู ก็เกิดกระบวนการแบงปนความรู 

  2. ถาตองหาความรูจากภายนอก จะตองหาจากแหลงใด ความรูที่ตองการแตไมสามารถสรางขึ้นเอง 

หัวหนาทีมตรวจสอบจะเปนผูหาแหลงความรูเพ่ือจัดการฝกอบรม หรือศึกษาจากแหลงความรูทั้งภายในและ

ภายนอกองคกรในสวนใด 

3) การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือ

เตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต  ในขั้นตอนดังกลาว สํานักงานตรวจสอบภายใน

ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไดรับความรวมมือจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานระบบจัดการฐานขอมูลกลาง (One Drive) ผานระบบ Cloud Computing 

โดยมุงเนนใหนักตรวจสอบไดกลั่นเอาองคความรูที่ตนเองมี สกัดออกมาเปนสื่อในรูปแบบตางๆ โดยทําการ

จัดเก็บไวใน OneDrive ของสํานักงาน ซึ่งทุกคนสามารถเขาใชงานผานระบบ ไดทุกที่ ทุกเวลา 

 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement)  เปนการ

ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ โดยมีการนําระบบการประชุมผานวิดีโอ

ทางไกล (VDO Conference) มาเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกในการประมวลและกลั่นกรองความรู 

จากการประชุมพิจารณารวมกัน  

 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการประมวลและกลั่นกรองความรู  

(Knowledge Codification and Refinement) 

5) การเขาถึงความรู (Knowledge Access) เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและ

สะดวก โดย  KM Team พิจารณาพฤติกรรมและวัฒนธรรมของคนในองคกร รวมทั้งดําเนินการประชุมเพ่ือสอบถาม

ความคิดเห็นถึงชองทางที่ทําใหทุกคนเขาถึงความรูไดอยางงาย และสะดวก เพ่ือใหผูที่จําเปนตองใชความรู รูวา

จะตองไปหาความรูที่ไหน เชน 

• มีการจัดทําศูนยควบคุมเอกสารตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหนาที่ควบคุมและแจกจายเอกสารใหกับ

หนวยอ่ืน 

• การจัดทํามุมความรู/เว็บไซต รวบรวมความรูที่จําเปนกับเจาหนาที่ 

6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)   KM Team จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ความรูอยางเปนทางการ เพ่ือใหเจาหนาที่ที่ไดรับการแบงปนความรูไปแลว มาสรางเวทีแลกเลี่ยนความรูที่

ตนเองเขาใจ เพ่ือใหเกิดทิศทางการทํางานที่ถูกตอง กิจกรรมประกอบดวย 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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สํานักงานตรวจสอบภายในมีภารกิจหลักของหนวยงานคือ งานดานตรวจสอบภายใน ดังน้ันองค

ความรูที่จําเปนจึงตองมีสวนสนับสนุนใหภารกิจหลักของหนวยงานบรรลุเปาหมาย นอกจากน้ียังมีความรูที่ชวย

ใหการดําเนินการตรวจสอบภายในประสบผลสําเร็จประกอบดวย ระเบียบดานงบประมาณและพัสดุ มาตรฐาน

การตรวจสอบภายใน นโยบายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ

นักตรวจสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา ระเบียบปฏิบัติดานสารบรรณ การนําเสนอขอมูลและการสรุป

ความ 

 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process: KMP) เปน เครื่องมือของ

กระบวนการแบบหน่ึงที่จะชวยใหองคกรเขาใจถึงขั้นตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู  หรือ

พัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังน้ี  

  1) การบงช้ีความรู (Knowledge Identification)  สํานักงานตรวจสอบภายในและ KM Term ไดมี

การประชุมคณะกรรมการการจัดการองคความรูในองคกร เพ่ือบงช้ีความรูที่นักตรวจสอบภายในพึงจะตองมี

ความรูพ้ืนฐาน และแยกแยะวาความรูใดเปนความรูที่มี และความรูใดเปนความรูที่ยังไมมี นักตรวจสอบภายใน

พึงตองไดรับการพัฒนาความรู  
 

 
ภาพที่ 2 การบงช้ีความรูภายในองคกร (Knowledge Identification)   

 

2) การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition)   เปนการรวบรวม/ 

สกัดความรู  ทั้งความรูชัดแจง (Explicit -Knowledge) จากเอกสาร หรือ ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge)   

โดยอาศัยเครื่องมือ/วิธีการตางๆ  ในการสรางและแสวงหาความรูที่เหมาะสม   

 

ความรูที่ยังไมมี และตองไดรับการพัฒนา หนาที่ของ KM Team ตรวจสอบความรูในประเด็นดังน้ี 

  1. สามารถสรางความรูไดเองหรือไม หากทีมงานมีความรูอยู ก็เกิดกระบวนการแบงปนความรู 

  2. ถาตองหาความรูจากภายนอก จะตองหาจากแหลงใด ความรูที่ตองการแตไมสามารถสรางขึ้นเอง 

หัวหนาทีมตรวจสอบจะเปนผูหาแหลงความรูเพ่ือจัดการฝกอบรม หรือศึกษาจากแหลงความรูทั้งภายในและ

ภายนอกองคกรในสวนใด 

3) การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือ

เตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต  ในขั้นตอนดังกลาว สํานักงานตรวจสอบภายใน

ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไดรับความรวมมือจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานระบบจัดการฐานขอมูลกลาง (One Drive) ผานระบบ Cloud Computing 

โดยมุงเนนใหนักตรวจสอบไดกลั่นเอาองคความรูที่ตนเองมี สกัดออกมาเปนสื่อในรูปแบบตางๆ โดยทําการ

จัดเก็บไวใน OneDrive ของสํานักงาน ซึ่งทุกคนสามารถเขาใชงานผานระบบ ไดทุกที่ ทุกเวลา 

 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement)  เปนการ

ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ โดยมีการนําระบบการประชุมผานวิดีโอ

ทางไกล (VDO Conference) มาเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกในการประมวลและกลั่นกรองความรู 

จากการประชุมพิจารณารวมกัน  

 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการประมวลและกลั่นกรองความรู  

(Knowledge Codification and Refinement) 

5) การเขาถึงความรู (Knowledge Access) เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและ

สะดวก โดย  KM Team พิจารณาพฤติกรรมและวัฒนธรรมของคนในองคกร รวมทั้งดําเนินการประชุมเพ่ือสอบถาม

ความคิดเห็นถึงชองทางที่ทําใหทุกคนเขาถึงความรูไดอยางงาย และสะดวก เพ่ือใหผูที่จําเปนตองใชความรู รูวา

จะตองไปหาความรูที่ไหน เชน 

• มีการจัดทําศูนยควบคุมเอกสารตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหนาที่ควบคุมและแจกจายเอกสารใหกับ

หนวยอ่ืน 

• การจัดทํามุมความรู/เว็บไซต รวบรวมความรูที่จําเปนกับเจาหนาที่ 

6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)   KM Team จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ความรูอยางเปนทางการ เพ่ือใหเจาหนาที่ที่ไดรับการแบงปนความรูไปแลว มาสรางเวทีแลกเลี่ยนความรูที่

ตนเองเขาใจ เพ่ือใหเกิดทิศทางการทํางานที่ถูกตอง กิจกรรมประกอบดวย 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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• การจัดเวทีสุนทรียเสวนา โดยจัดกิจกรรมประชุมทุกเชาวันจันทรและเย็นวันพุธ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูเครือขาย โดยการสรางชุมนุมนักปฏิบัติ (Internal audit CoP) โดยใหกลุมเจาหนาที่มาพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการเขาตรวจสอบ เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เทคนิคในการทํางานใหรวดเร็ว และมีคุณภาพ รวมถึงการแกไขปญหาการตรวจสอบเบ้ืองตน 

• ผูบริหารกําหนดใหจัดทําบอรดประชาสัมพันธองคความรู และสื่อเว็บไซต 

 
 

ภาพที่ 5 การแบงปน แลกเปลีย่นความรู (Knowledge Sharing) ผานการประชุมเครือขายเรียนรู 
 

 7) การเรียนรู (Learning) ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงาน เปนการนําความรูที่ไดจากการ

แลกเปลี่ยนไปใชประโยชนในการทํางานเพ่ือแกปญหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานเพ่ือใหดีขึ้นกวาเดิม เมื่อปฏิบัติ

ตามแลวมีปญหาตรงไหน มีจุดที่ตองปรับปรุงแกไขอยางไร ผูปฏิบัติก็แจงขอมูลปอนกลับ (Feedback) เพ่ือให

หนวยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงาน เกิดการเรียนรูและประสบการณใหมและหมุนเวียนตอไปอยางตอเน่ือง 

  KM Team  ในสํานักงานตรวจสอบภายในไดช้ีแจงใหหัวหนาหนวยงาน ชวยกันผลักดันใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

ไดมีโอกาสเรียนรูจาการปฏิบัติ (Learning by Doing) โดยการใหผูที่ไดรับความรู นําความรูไปปฏิบัติจริง เชน เจาหนาที่

ตรวจสอบภายในเรียนรูกฏระเบียบเก่ียวกับกฏบัตรการตรวจสอบสิทธิคารักษาพยาบาล เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานที่ตรวจสอบการ

เบิกจายคารักษาพยาบาล ตามขั้นตอนที่ไดศึกษามาจาก CoP เมื่อปฏิบัติตามแลว มีปญหาตรงจุดไหน มีจุดที่ตองปรับปรุง

แกไข เจาหนาที่ผูปฏิบัติก็แจงขอมูลกลับ (Feedback) เพ่ือใหองคกรจัดกิจกรรมทบทวน KM Process วาตองปรับปรุงแกไข

สวนใดบาง แกไขเพ่ือเติมในขั้นตอนใด เชน หากขั้นตอนการตรวจสอบใดที่ปฏิบัติตามยาก ซับซอน ทีมงานก็ควรปรับวิธีการให

เหมาะสมกับขั้นตอนการปฏิบัติใหงายขึ้น 

 
 

ภาพที่  6  การเรียนรู (Learning) 
 

 จากทั้ง 7 ขั้นตอนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปบูรณาการกับการจัดการความรูในองคกร

ของสํานักงานตรวจสอบภายใน ผูวิจัยไดใชเครื่องมือคือแบบสอบถามในการวัดประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

ของการใชเครื่องมือ พบวากลุมประชากรตัวอยางมีความเขาใจในเครื่องมือและกระบวนการจัดการความรูใน

องคกรอยูในระดับ ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูที่ 4.32 อยูในระดับความพึงพอใจมาก กระบวนการ

ใชงานเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศมีคามสอดคลองกับขั้นตอนการจัดการความรูในองคกร มีคาเฉลี่ย 3.80 

อยูในระดับความพึงพอใจ ปานกลาง เครื่องมือดังกลาวสามารถการจัดความรูใหเปนระบบ เขาถึงองคความรู

ของหนวยงาน คาเฉลี่ย 5.00 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด และ เครื่องมือดังกลาวชวยสงเสริมใหหนวยงาน

เปนองคกรแหงการจัดการความรู คาเฉลี่ย 4.10 ระดับความพึงพอใจ มาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปใชในกระบวนการจัดการความรูในองคกร สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาโดยมีความสอดคลองกับการศึกษาของปรีชญากรณ ไชยาโส 

(2553) เกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกรโดยการจัดการความรูในองคกร จะตองทําการศึกษาและวิเคราะหใหได

วาความตองการขององคกร ลักษณะขององคกร วิสัยทัศน และพันธกิจ วัตถุประสงคของการดําเนินงานมีอยางไร 

เพ่ือจะไดนําเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใหเกิดความสอดคลองกัน ใหการขับเคลื่อนบรรลุวิทัศนและ

เปาหมายรวมกัน 

  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการความรูในองคกร ควรมีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน ทั้ง

เทคโนโลยีการสื่ อสาร (Communication Technology) เทคโนโลยีการทํ างานรวมกัน (Collaboration 

Technology) และเทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage Technology) เพ่ือใหเกิดการบูรณาการรวมกัน 
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• การจัดเวทีสุนทรียเสวนา โดยจัดกิจกรรมประชุมทุกเชาวันจันทรและเย็นวันพุธ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูเครือขาย โดยการสรางชุมนุมนักปฏิบัติ (Internal audit CoP) โดยใหกลุมเจาหนาที่มาพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการเขาตรวจสอบ เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เทคนิคในการทํางานใหรวดเร็ว และมีคุณภาพ รวมถึงการแกไขปญหาการตรวจสอบเบ้ืองตน 

• ผูบริหารกําหนดใหจัดทําบอรดประชาสัมพันธองคความรู และสื่อเว็บไซต 

 
 

ภาพที่ 5 การแบงปน แลกเปลีย่นความรู (Knowledge Sharing) ผานการประชุมเครือขายเรียนรู 
 

 7) การเรียนรู (Learning) ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงาน เปนการนําความรูที่ไดจากการ

แลกเปลี่ยนไปใชประโยชนในการทํางานเพ่ือแกปญหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานเพ่ือใหดีขึ้นกวาเดิม เมื่อปฏิบัติ

ตามแลวมีปญหาตรงไหน มีจุดที่ตองปรับปรุงแกไขอยางไร ผูปฏิบัติก็แจงขอมูลปอนกลับ (Feedback) เพ่ือให

หนวยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงาน เกิดการเรียนรูและประสบการณใหมและหมุนเวียนตอไปอยางตอเน่ือง 

  KM Team  ในสํานักงานตรวจสอบภายในไดช้ีแจงใหหัวหนาหนวยงาน ชวยกันผลักดันใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

ไดมีโอกาสเรียนรูจาการปฏิบัติ (Learning by Doing) โดยการใหผูที่ไดรับความรู นําความรูไปปฏิบัติจริง เชน เจาหนาที่

ตรวจสอบภายในเรียนรูกฏระเบียบเก่ียวกับกฏบัตรการตรวจสอบสิทธิคารักษาพยาบาล เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานที่ตรวจสอบการ

เบิกจายคารักษาพยาบาล ตามขั้นตอนที่ไดศึกษามาจาก CoP เมื่อปฏิบัติตามแลว มีปญหาตรงจุดไหน มีจุดที่ตองปรับปรุง

แกไข เจาหนาที่ผูปฏิบัติก็แจงขอมูลกลับ (Feedback) เพ่ือใหองคกรจัดกิจกรรมทบทวน KM Process วาตองปรับปรุงแกไข

สวนใดบาง แกไขเพ่ือเติมในขั้นตอนใด เชน หากขั้นตอนการตรวจสอบใดที่ปฏิบัติตามยาก ซับซอน ทีมงานก็ควรปรับวิธีการให

เหมาะสมกับขั้นตอนการปฏิบัติใหงายขึ้น 

 
 

ภาพที่  6  การเรียนรู (Learning) 
 

 จากทั้ง 7 ขั้นตอนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปบูรณาการกับการจัดการความรูในองคกร

ของสํานักงานตรวจสอบภายใน ผูวิจัยไดใชเครื่องมือคือแบบสอบถามในการวัดประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

ของการใชเครื่องมือ พบวากลุมประชากรตัวอยางมีความเขาใจในเครื่องมือและกระบวนการจัดการความรูใน

องคกรอยูในระดับ ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูที่ 4.32 อยูในระดับความพึงพอใจมาก กระบวนการ

ใชงานเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศมีคามสอดคลองกับขั้นตอนการจัดการความรูในองคกร มีคาเฉลี่ย 3.80 

อยูในระดับความพึงพอใจ ปานกลาง เครื่องมือดังกลาวสามารถการจัดความรูใหเปนระบบ เขาถึงองคความรู

ของหนวยงาน คาเฉลี่ย 5.00 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด และ เครื่องมือดังกลาวชวยสงเสริมใหหนวยงาน

เปนองคกรแหงการจัดการความรู คาเฉลี่ย 4.10 ระดับความพึงพอใจ มาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปใชในกระบวนการจัดการความรูในองคกร สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาโดยมีความสอดคลองกับการศึกษาของปรีชญากรณ ไชยาโส 

(2553) เกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกรโดยการจัดการความรูในองคกร จะตองทําการศึกษาและวิเคราะหใหได

วาความตองการขององคกร ลักษณะขององคกร วิสัยทัศน และพันธกิจ วัตถุประสงคของการดําเนินงานมีอยางไร 

เพ่ือจะไดนําเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใหเกิดความสอดคลองกัน ใหการขับเคลื่อนบรรลุวิทัศนและ

เปาหมายรวมกัน 

  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการความรูในองคกร ควรมีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน ทั้ง

เทคโนโลยีการสื่ อสาร (Communication Technology) เทคโนโลยีการทํ างานรวมกัน (Collaboration 

Technology) และเทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage Technology) เพ่ือใหเกิดการบูรณาการรวมกัน 
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ปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการความรูในองคกร ควรไดรับการพัฒนาดานอุปกรณ

และปจจัยพ้ืนฐานที่มีความเสถียร เพ่ือใหกระบวนการจัดการความรูมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นควรพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความพรอมและเสถียร รองรับการเขาถึงฐานขอมูลและแหลงขอมูล

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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บทสรุป 

งานวิจัยเรื่องการประเมินปญหาในการ ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของคณะ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาวิเคราะหปญหา 

ความพรอมและความตองการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของอาจารยคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร โดยมีการศึกษาจากกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 50 คน โดยใชการ

สัมภาษณ การประชุมกลุมยอยหลายครั้งพรอมผูเช่ียวชาญดานกฏระเบียบในการขอตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ และความตองการในการสนับสนุนในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจากผลการวิจัย พบวา

อาจารยที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ มีปญหาและอุปสรรค ดานความรู ความเขาใจในระเบียบและกฎเกณฑ

ของการย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ รองลงมาคือดานการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เน่ืองจากไมมีความ

ชัดเจนเก่ียวกับรูปแบบในการเขียนเอกสารประกอบการสอน  สวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการแลว มี
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คําสําคัญ  การประเมินปญหา การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

Summary 

The purpose of this research is to analyze the problems, the readiness and the need 

for the academic position appointment among the staff in the Faculty of Science and 

Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna. The target size is 50 

persons, composing of the government officials and the university staffs.  The interview and 

many group meetings with professionals in academic position appointment were employed 

to exchange the knowledge and experience among the participants.  The information from 

these activities was later extracted for the problem and the need for higher academic position 

appointment. The results found that, the main problem among the staff without academic 

position appointment were the understanding in rules and regulations for acidic position 

appointment request and the preparation for teaching publications because there was no 

clear guideline for the format and materials given to them.  For the staffs with academic 

position appointment, they found that the current duty and extra curriculum activities 

consumed most of their times disrupting their time for research, publication and others 

academic outputs. 

 

Keyword  The Assessment of Candidates’ Problem, Academic Position Appointment Request 

 

บทนํา 

ปจจุบันคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มี

บุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 276 คน (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2558) ซึ่งมีบุคลากรสาย วิชาการ ที่ดํารงตํา

แหนงทางวิชาการ ไดแก ตําแหนงรองศาสตราจารย 15   คน  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 72  คน และตํา

แหนงอาจารย 189  คน  จากขอมูลดังกลาวพบวาตําแหนง อาจารย  ผูช วยศาสตราจารย และรอง

ศาสตราจารย ยังสามารถขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตอไปไดอีกในระดับหน่ึง 

ทั้งน้ีจากที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา ได

ดําเนินการตามขั้นตอนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งผูขอเสนอกําหนดตําแหนง ทางวิชาการ ตองนํา

เรื่องเสนอผานคณะ เพ่ือดําเนินการกลั่นกรอง ตรวจสอบเอกสารที่ใช ประกอบการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ พรอมเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการ สอน ตอคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร พิจารณาเห็นชอบ กอน นําเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป นอกจากน้ีการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ยังถือเปน ภาระหนาที่หน่ึงที่บุคลากรสายวิชาการควรใหความสําคัญ เน่ืองจาก

เปนการสะทอนใหเห็นถึงความ ต่ืนตัวทางวิชาการ มีศักยภาพในการรวบรวม ประมวลความรู และวิทยาการ

ใหมๆ เพ่ือนําไป ประยุกตใชอยางกวางขวาง ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงตอวิชาชีพ และการพัฒนาองคกรใหมี

ศักยภาพ ในการแขงขันทางดานวิชาการ (บุรินทร  รุจจนพันธุ.2552) 

และจากการศีกษาขอมูลทั่วไปของคณาจารยภายในคณะ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิทางดาน การศึกษา

และระยะเวลาการทํางานแลว พบวา 

(1) การขอตําแหน งทางวิชาการลดน อยลง ทําให มีผลต อดัชนี ช้ี วัดของสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบงช้ีที่ 2.3: อาจารยประจําที่ดํารงตําแหน

งทางวิชาการ จะตองมีคารอยละ 60 ขึ้นไปของจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน จึงจะไดรับคะแนนเต็ม 5 

(2)  อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการกําลังลดลงในอนาคต เน่ืองจากการเกษียณอายุราชการ 

ซึ่งจะสงผลกระทบตอการประเมินตนเองของคณะ และ มหาวิทยาลัย 

 

ดังน้ันจึงมีความจําเปนในการสงเสริมอาจารยในการขอกําหนดตําแหนงทาง วิชาการ และ

เพ่ือตองการที่จะรับรูถึงปญหาและอุปสรรคของกระบวนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ผูทําวิจัยจึงตองการวิเคราะหและประมินปญหา สาเหตุในการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจะทําใหทราบถึงความพรอม  ความตองการ ในการจัดทําผลงานทางวิชาการ

ของคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือใชเปนแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนใหความ

เขาใจในการจัดทําผลงานทางวิชาการ และนํามาใชชวยเหลือสนับสนุนและพัฒนาคณาจารยใหสามารถจัดทํา

ผลงานทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลความกาวหนาทางตําแหนงวิชาการ ซึ่งจะเปนผลดีตอ

คณะและมหาวิทยาลัย 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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ปญหาและอุปสรรค ดานภาระงานสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ มากทําใหขาดความตอเน่ืองเรื่องของเวลาในการทํา

วิจัยและผลงานวิชาการประเภทอ่ืน 

 

คําสําคัญ  การประเมินปญหา การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

Summary 

The purpose of this research is to analyze the problems, the readiness and the need 

for the academic position appointment among the staff in the Faculty of Science and 

Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna. The target size is 50 

persons, composing of the government officials and the university staffs.  The interview and 

many group meetings with professionals in academic position appointment were employed 

to exchange the knowledge and experience among the participants.  The information from 

these activities was later extracted for the problem and the need for higher academic position 

appointment. The results found that, the main problem among the staff without academic 

position appointment were the understanding in rules and regulations for acidic position 

appointment request and the preparation for teaching publications because there was no 

clear guideline for the format and materials given to them.  For the staffs with academic 

position appointment, they found that the current duty and extra curriculum activities 

consumed most of their times disrupting their time for research, publication and others 

academic outputs. 

 

Keyword  The Assessment of Candidates’ Problem, Academic Position Appointment Request 

 

บทนํา 

ปจจุบันคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มี

บุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 276 คน (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2558) ซึ่งมีบุคลากรสาย วิชาการ ที่ดํารงตํา

แหนงทางวิชาการ ไดแก ตําแหนงรองศาสตราจารย 15   คน  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 72  คน และตํา

แหนงอาจารย 189  คน  จากขอมูลดังกลาวพบวาตําแหนง อาจารย  ผูช วยศาสตราจารย และรอง

ศาสตราจารย ยังสามารถขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตอไปไดอีกในระดับหน่ึง 

ทั้งน้ีจากที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา ได

ดําเนินการตามขั้นตอนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งผูขอเสนอกําหนดตําแหนง ทางวิชาการ ตองนํา

เรื่องเสนอผานคณะ เพ่ือดําเนินการกลั่นกรอง ตรวจสอบเอกสารที่ใช ประกอบการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ พรอมเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการ สอน ตอคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร พิจารณาเห็นชอบ กอน นําเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป นอกจากน้ีการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ยังถือเปน ภาระหนาที่หน่ึงที่บุคลากรสายวิชาการควรใหความสําคัญ เน่ืองจาก

เปนการสะทอนใหเห็นถึงความ ต่ืนตัวทางวิชาการ มีศักยภาพในการรวบรวม ประมวลความรู และวิทยาการ

ใหมๆ เพ่ือนําไป ประยุกตใชอยางกวางขวาง ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงตอวิชาชีพ และการพัฒนาองคกรใหมี

ศักยภาพ ในการแขงขันทางดานวิชาการ (บุรินทร  รุจจนพันธุ.2552) 

และจากการศีกษาขอมูลทั่วไปของคณาจารยภายในคณะ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิทางดาน การศึกษา

และระยะเวลาการทํางานแลว พบวา 

(1) การขอตําแหน งทางวิชาการลดน อยลง ทําให มีผลต อดัชนี ช้ี วัดของสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบงช้ีที่ 2.3: อาจารยประจําที่ดํารงตําแหน

งทางวิชาการ จะตองมีคารอยละ 60 ขึ้นไปของจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน จึงจะไดรับคะแนนเต็ม 5 

(2)  อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการกําลังลดลงในอนาคต เน่ืองจากการเกษียณอายุราชการ 

ซึ่งจะสงผลกระทบตอการประเมินตนเองของคณะ และ มหาวิทยาลัย 

 

ดังน้ันจึงมีความจําเปนในการสงเสริมอาจารยในการขอกําหนดตําแหนงทาง วิชาการ และ

เพ่ือตองการที่จะรับรูถึงปญหาและอุปสรรคของกระบวนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ผูทําวิจัยจึงตองการวิเคราะหและประมินปญหา สาเหตุในการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจะทําใหทราบถึงความพรอม  ความตองการ ในการจัดทําผลงานทางวิชาการ

ของคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือใชเปนแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนใหความ

เขาใจในการจัดทําผลงานทางวิชาการ และนํามาใชชวยเหลือสนับสนุนและพัฒนาคณาจารยใหสามารถจัดทํา

ผลงานทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลความกาวหนาทางตําแหนงวิชาการ ซึ่งจะเปนผลดีตอ

คณะและมหาวิทยาลัย 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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วิธีการดําเนินงาน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรสายวิชาการ ประเภทขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา จํานวน 286 คน  

โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เปนบุคลากรที่ไดเขารวมโครงการสงเสริมการจัดทํา

ผลงานทางวิชาการ (โรงเรียน ผศ.  รศ.  ศ.) ที่ทางกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา จํานวน 50 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี คือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ ประกอบดวย

รายละเอียด ดังน้ี 

(1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ประสบการณในการทํางานเปน

อาจารย ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน และสถานภาพ 

(2) มีการประชุมหารือในกลุมยอยในการวิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการจากกลุมตัวอยางอาจารยทั้งที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ และอาจารยที่ไดรับตําแหนงทาง

วิชาการ ผานโครงการสงเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการ (โรงเรียน ผศ.  รศ.  ศ.) ที่ทางกองบริหารงาน

บุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จัดขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหา

ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

การรวบรวมขอมูล 

เมื่อไดรับการอนุมัติใหทําวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาแลว ผูวิจัยช้ีแจงรายละเอียดและวัตถุประสงคของการทําวิจัยกับกลุมตัวอยาง จากน้ันรวบรวมขอมูล 

โดยการแจกแบบสอบถาม และจัดประชุมกลุมยอยแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี 

การวิเคราะหขอมูล 

(1) วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ดวยคาความถี่ รอยละ 

(2) วิเคราะหผลการประเมินปญหา โดยวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา และรายงานในรูปแบบการ

พรรณนา 

  

ผลการดําเนินงาน 

การศึกษาครั้ง น้ีผู วิจัยไดดําเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

รายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และปญหาอุปสรรค ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

โดยเปนการสรางแนวประเด็นคําถามในการสัมภาษณผูมีสวนรวมในการศึกษาปญหาและ

อุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาเรกษตร  

โดยการสัมภาษณอาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 3 ทาน  และอาจารยที่ยังไมไดรับตําแหนงทาง

วิชาการ จํานวน 3 ทาน  เก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหใหไดขอสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย และนําสาระสําคัญมาใชในการสราง

และรางแนวประเด็นคําถามในการสัมภาษณ 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

โดยเปนรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  โดยผูวิจัยไดใชการสัมภาษณ จากผูมีสวนรวมในการศึกษาปญหา

และอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ที่

เปนกรณีศึกษา และมีการแบงกลุมตัวอยางจากทั้งหมด 50 คน เปน กลุมสาขาวิทยาศาสตร จํานวน 25 คน   

กลุมสาขาพืชศาสตร จํานวน  5 คน  กลุมสาขาวิชาสัตวศาสตร จํานวน 5 คน  กลุมสาขาวิชาประมง 5 คน  

กลุมสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน  จํานวน 5 คน  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 5 

คน   

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหและสังเคราะหปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

โดยวิเคราะหและสังเคราะหปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ

อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ซึ่งผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณใน

ขั้นตอนที่ 2 มาดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยผูวิจัยไดถอดคําสัมภาษณเปนลายลักษณอักษร แลวสังเคราะห

ขอมูลเพ่ือนํามาเขียนเปนแนวประเด็นคําถามในการจัดสนทนากลุม  หลังจากน้ันนําแนวประเด็นคําถามที่

เตรียมไวปรึกษาอาจารยพ่ีเลี้ยง เพ่ือตรวจสอบภาษา เน้ือหาที่จะนํามาเปนประเด็นในการจัดสนทนากลุม 

ขั้นตอนที่ 4  ตรวจสอบและยืนยันปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

โดยตรวจสอบและยืนยันปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของอาจารย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  โดยผูวิจัยดําเนินการจัดสนทนากลุมยอย เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยมีกลุมยอย เปนกลุมสาขาวิทยาศาสตร 
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วิธีการดําเนินงาน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรสายวิชาการ ประเภทขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา จํานวน 286 คน  

โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เปนบุคลากรที่ไดเขารวมโครงการสงเสริมการจัดทํา

ผลงานทางวิชาการ (โรงเรียน ผศ.  รศ.  ศ.) ที่ทางกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา จํานวน 50 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี คือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ ประกอบดวย

รายละเอียด ดังน้ี 

(1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ประสบการณในการทํางานเปน

อาจารย ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน และสถานภาพ 

(2) มีการประชุมหารือในกลุมยอยในการวิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการจากกลุมตัวอยางอาจารยทั้งที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ และอาจารยที่ไดรับตําแหนงทาง

วิชาการ ผานโครงการสงเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการ (โรงเรียน ผศ.  รศ.  ศ.) ที่ทางกองบริหารงาน

บุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จัดขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหา

ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

การรวบรวมขอมูล 

เมื่อไดรับการอนุมัติใหทําวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาแลว ผูวิจัยช้ีแจงรายละเอียดและวัตถุประสงคของการทําวิจัยกับกลุมตัวอยาง จากน้ันรวบรวมขอมูล 

โดยการแจกแบบสอบถาม และจัดประชุมกลุมยอยแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี 

การวิเคราะหขอมูล 

(1) วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ดวยคาความถี่ รอยละ 

(2) วิเคราะหผลการประเมินปญหา โดยวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา และรายงานในรูปแบบการ

พรรณนา 

  

ผลการดําเนินงาน 

การศึกษาครั้ง น้ีผู วิจัยไดดําเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

รายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และปญหาอุปสรรค ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

โดยเปนการสรางแนวประเด็นคําถามในการสัมภาษณผูมีสวนรวมในการศึกษาปญหาและ

อุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาเรกษตร  

โดยการสัมภาษณอาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 3 ทาน  และอาจารยที่ยังไมไดรับตําแหนงทาง

วิชาการ จํานวน 3 ทาน  เก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหใหไดขอสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย และนําสาระสําคัญมาใชในการสราง

และรางแนวประเด็นคําถามในการสัมภาษณ 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

โดยเปนรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  โดยผูวิจัยไดใชการสัมภาษณ จากผูมีสวนรวมในการศึกษาปญหา

และอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ที่

เปนกรณีศึกษา และมีการแบงกลุมตัวอยางจากทั้งหมด 50 คน เปน กลุมสาขาวิทยาศาสตร จํานวน 25 คน   

กลุมสาขาพืชศาสตร จํานวน  5 คน  กลุมสาขาวิชาสัตวศาสตร จํานวน 5 คน  กลุมสาขาวิชาประมง 5 คน  

กลุมสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน  จํานวน 5 คน  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 5 

คน   

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหและสังเคราะหปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

โดยวิเคราะหและสังเคราะหปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ

อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ซึ่งผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณใน

ขั้นตอนที่ 2 มาดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยผูวิจัยไดถอดคําสัมภาษณเปนลายลักษณอักษร แลวสังเคราะห

ขอมูลเพ่ือนํามาเขียนเปนแนวประเด็นคําถามในการจัดสนทนากลุม  หลังจากน้ันนําแนวประเด็นคําถามที่

เตรียมไวปรึกษาอาจารยพ่ีเลี้ยง เพ่ือตรวจสอบภาษา เน้ือหาที่จะนํามาเปนประเด็นในการจัดสนทนากลุม 

ขั้นตอนที่ 4  ตรวจสอบและยืนยันปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

โดยตรวจสอบและยืนยันปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของอาจารย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  โดยผูวิจัยดําเนินการจัดสนทนากลุมยอย เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยมีกลุมยอย เปนกลุมสาขาวิทยาศาสตร 
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จํานวน 25 คน   กลุมสาขาพืชศาสตร จํานวน  5 คน  กลุมสาขาวิชาสัตวศาสตร จํานวน 5 คน  กลุมสาขาวิชา

ประมง 5 คน  กลุมสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน  จํานวน 5 คน  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร จํานวน 5 คน   

ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกคําสนทนา การแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาและ

อุปสรรคในกลุมยอยแตละกลุม แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ เพ่ือที่จะตรวจสอบและยืนยันปญหาและอุปสรรคอีกครั้ง  

ขั้นตอนที่ 5 นําเสนอปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

โดยเปนการนําเสนอปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของอาจารยคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ผูวิจัยนําสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม

สนทนายอย นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

อภิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะหและสังเคราะหปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จําแนก

ออกเปน 2 กลุมหลัก คือ 

(1) กลุมผูที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ (อาจารย) คิดเปนรอยละ 42 ของกลุมตัวอยาง พบปญหาและ

อุปสรรค คือความชัดเจนในระเบียบและกฎเกณฑของการย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ สองคลองกับที่ นภา

ภรณ หะวานนท (2549) ไดกลาวถึงตัวอยางปญหาของการขอกําหนดตําแหนงทาววิชาการ ไดแก กระบวนการ

ดําเนินการลาชา อาจารยไมทราบวาควรสงผลงานมากนอยแคไหน และผลงานไมเปนไปตามเกณฑที่สภา

วิชาการกําหนด ดังน้ันแตละมหาวิทยาลัยควรไดมีการจัดต้ังหนวยงานใหคําปรึกษาและแนะแนวเกี่ยวกับ

ขั้นตอนหรือกระบวนการของการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหอาจารยไดรับทราบระเบียบ กฎเกณฑและ

วิธีการที่ชัดเจนมากขึ้น 

ปญหาและอุปสรรค รองลงมาคิดเปนรอยละ 28 ของกลุมตัวอยาง คือดานการจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอน เน่ืองจากไมมีความชัดเจนเก่ียวกับรูปแบบในการเขียนเอกสารประกอบการสอน ซึ่งควรมี

การจัดอบรมโดยแยกเปนกลุมสาขาวิชาโดยมีผูทรงคุณวุฒิ หรือผูใหคําแนะนําในแตละสาขาวิชา เพ่ือใหเปน

มาตรฐาน และสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดทําคูมือการจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอน เพ่ือเปนคูมือที่ชวยใหอาจารยเกิดความเขาใจในการเขียนเอกสารประกอบการสอน ซึ่งเปน

ผลงานทางวิชาการประเภทหน่ึงซึ่งมีความสําคัญตอการศึกษาตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

ซึ่งผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับทราบถึงปญหา โดยจะมีการจัดทํา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน  เอกสารคําสอน  หนังสือ และตํารา ใหกับ

อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตอไป  

(2) กลุมผูที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการแลว (ผศ. รศ. ศ.) คิดเปนรอยละ 30 ของกลุมตัวอยางพบ

ปญหาและอุปสรรค คืออาจารยมีภาระงานสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ มากทําใหขาดความตอเน่ืองเรื่องของเวลาใน

การทําวิจัยและผลงานวิชาการประเภทอ่ืน จากการสัมภาษณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมยอย พบวา เวลา

ในการทํางานวิชาการน้ันมี แตขาดความไมตอเน่ือง เน่ืองจากในแตวันอาจารยมีเวลาวางนอย เมื่อลงมือทํา

ผลงานอยางใดอยางหน่ึงไปแลว ก็ไมสามารถทําไดเสร็จ เพราะถึงเวลาที่ตองไปปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตอ  

มหาวิทยาลัยควรจัดสรรเวลาในการทําผลงานทางวิชาการใหอาจารยอยางตอเน่ือง เชน การจัดตารางสอนที่

เอ้ือตอการทําผลงานทางวิชาการ และการลดกิจกรรมที่ไมสําคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหอาจารยไดมีเวลาใน

การทําผลงานทางวิชาการอยางเต็มที่  สอดคลองกับกอแกว จันทรก่ิงทอง (2549:41) กลาววาผูบริหาร

มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมีการจัดหรือกําหนดเวลาใหอาจารยมีเวลาเพียงพอตอการทําวิจัยอยางชัดเจน จัด

เวลาใหอาจารยมีโอกาสทําวิจัยอยางเต็มที่ดวยการลดภารกิจดานการสอนใหมีจํานวนช่ัวโมงนอยลง รวมถึงลด

ภารกิจดานอ่ืนดวย และสอดคลองกับจํารูญ สมบูรณ และนิวัฒน ศิริกุล (2546 : 57) ศึกษาปญหาและแนว

ทางแกไขการพัฒนาบุคลากรสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น กรณีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิยาเขตภาคใต 

พบวา อาจารยสนใจในการพัฒนาตนเองสูตําแหนงทางวิชาการ แตมีปญหา คือ ภาระงานมาก 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในการ

สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยครั้งน้ี  และขอขอบคุณอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการสัมภาษณ และการประชุมกลุม

ยอยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน 

 

บรรณานกรม 
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จํานวน 25 คน   กลุมสาขาพืชศาสตร จํานวน  5 คน  กลุมสาขาวิชาสัตวศาสตร จํานวน 5 คน  กลุมสาขาวิชา

ประมง 5 คน  กลุมสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน  จํานวน 5 คน  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร จํานวน 5 คน   

ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกคําสนทนา การแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาและ

อุปสรรคในกลุมยอยแตละกลุม แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ เพ่ือที่จะตรวจสอบและยืนยันปญหาและอุปสรรคอีกครั้ง  

ขั้นตอนที่ 5 นําเสนอปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

โดยเปนการนําเสนอปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของอาจารยคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ผูวิจัยนําสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม

สนทนายอย นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

อภิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะหและสังเคราะหปญหาและอุปสรรคในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จําแนก

ออกเปน 2 กลุมหลัก คือ 

(1) กลุมผูที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ (อาจารย) คิดเปนรอยละ 42 ของกลุมตัวอยาง พบปญหาและ

อุปสรรค คือความชัดเจนในระเบียบและกฎเกณฑของการย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ สองคลองกับที่ นภา

ภรณ หะวานนท (2549) ไดกลาวถึงตัวอยางปญหาของการขอกําหนดตําแหนงทาววิชาการ ไดแก กระบวนการ

ดําเนินการลาชา อาจารยไมทราบวาควรสงผลงานมากนอยแคไหน และผลงานไมเปนไปตามเกณฑที่สภา

วิชาการกําหนด ดังน้ันแตละมหาวิทยาลัยควรไดมีการจัดต้ังหนวยงานใหคําปรึกษาและแนะแนวเกี่ยวกับ

ขั้นตอนหรือกระบวนการของการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหอาจารยไดรับทราบระเบียบ กฎเกณฑและ

วิธีการที่ชัดเจนมากขึ้น 

ปญหาและอุปสรรค รองลงมาคิดเปนรอยละ 28 ของกลุมตัวอยาง คือดานการจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอน เน่ืองจากไมมีความชัดเจนเก่ียวกับรูปแบบในการเขียนเอกสารประกอบการสอน ซึ่งควรมี

การจัดอบรมโดยแยกเปนกลุมสาขาวิชาโดยมีผูทรงคุณวุฒิ หรือผูใหคําแนะนําในแตละสาขาวิชา เพ่ือใหเปน

มาตรฐาน และสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดทําคูมือการจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอน เพ่ือเปนคูมือที่ชวยใหอาจารยเกิดความเขาใจในการเขียนเอกสารประกอบการสอน ซึ่งเปน

ผลงานทางวิชาการประเภทหน่ึงซึ่งมีความสําคัญตอการศึกษาตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

ซึ่งผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับทราบถึงปญหา โดยจะมีการจัดทํา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน  เอกสารคําสอน  หนังสือ และตํารา ใหกับ

อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตอไป  

(2) กลุมผูที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการแลว (ผศ. รศ. ศ.) คิดเปนรอยละ 30 ของกลุมตัวอยางพบ

ปญหาและอุปสรรค คืออาจารยมีภาระงานสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ มากทําใหขาดความตอเน่ืองเรื่องของเวลาใน

การทําวิจัยและผลงานวิชาการประเภทอ่ืน จากการสัมภาษณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมยอย พบวา เวลา

ในการทํางานวิชาการน้ันมี แตขาดความไมตอเน่ือง เน่ืองจากในแตวันอาจารยมีเวลาวางนอย เมื่อลงมือทํา

ผลงานอยางใดอยางหน่ึงไปแลว ก็ไมสามารถทําไดเสร็จ เพราะถึงเวลาที่ตองไปปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตอ  

มหาวิทยาลัยควรจัดสรรเวลาในการทําผลงานทางวิชาการใหอาจารยอยางตอเน่ือง เชน การจัดตารางสอนที่

เอ้ือตอการทําผลงานทางวิชาการ และการลดกิจกรรมที่ไมสําคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหอาจารยไดมีเวลาใน

การทําผลงานทางวิชาการอยางเต็มที่  สอดคลองกับกอแกว จันทรก่ิงทอง (2549:41) กลาววาผูบริหาร

มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมีการจัดหรือกําหนดเวลาใหอาจารยมีเวลาเพียงพอตอการทําวิจัยอยางชัดเจน จัด

เวลาใหอาจารยมีโอกาสทําวิจัยอยางเต็มที่ดวยการลดภารกิจดานการสอนใหมีจํานวนช่ัวโมงนอยลง รวมถึงลด

ภารกิจดานอ่ืนดวย และสอดคลองกับจํารูญ สมบูรณ และนิวัฒน ศิริกุล (2546 : 57) ศึกษาปญหาและแนว

ทางแกไขการพัฒนาบุคลากรสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น กรณีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิยาเขตภาคใต 

พบวา อาจารยสนใจในการพัฒนาตนเองสูตําแหนงทางวิชาการ แตมีปญหา คือ ภาระงานมาก 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในการ

สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยครั้งน้ี  และขอขอบคุณอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการสัมภาษณ และการประชุมกลุม

ยอยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน 
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แนวทางการบรูณาการงานบริการวชิาการกับงานวจิัย 

Guidelines for Integrating Academic Service to Research 

 

หน่ึงฤทัย แสงใส1* 

ปรัชญา นามวงศ2 

ไพโรจน วรพจนพรชัย3 
1นักบริหารการถายทอดองคความรู สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา nuengrutai_s@hotmail.com, nuengrutai@rmutl.ac.th 
2อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

3อาจารย คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

บทสรุป 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและสรางแนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย

อยางเปนรูปธรรม โดยมีกลุมตัวอยางเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 42 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย การกําหนดกลุม

ตัวอยางซึ่งเปนตัวแทนจากทุกพ้ืนที่และทุกคณะเพ่ือสรางกลุมบริหารงานบริการวิชาการในการสรางแนวทาง

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย จากน้ันศึกษาคูมือการใหบริการวิชาการแกสังคมและแนวปฏิบัติ

ที่ดีของสถาบันการศึกษาอ่ืนเพ่ือสรางแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมบริหารงานบริการวิชาการ 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  

1. ควรนําขั้นตอนการดําเนินการวิจัยหรือศาสตรการวิจัยระบุในแผนการสอน   

2. นําองคความรูที่ไดจาก การบริการวิชาการ มาบูรณาการ กับรายวิชาที่มีเน้ือหาสอดคลอง และ

การบูรณาการรายวิชาที่สอดคลองกับองคความรูของการบริการวิชาการฝกปฏิบัติใหนักศึกษา โดยใหนักศึกษา

สามารถถายทอดองคความรูน้ันไดดวยตนเอง  

3. นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอยอดในงานบริการวิชาการ โดยงานวิจัยและบริการวิชาการมาจาก

ความตองการของชุมชนในทองถิ่น 

4. ควรมีการจัดทําฐานขอมูลในการเก็บผลงานวิจัยและบริการวิชาการโดยใหบุคลากรเปนผูกรอก

ขอมูล เพ่ือสามารถนําออกมาใชประโยชนในการขอผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเช่ือมโยงฐานขอมูลกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

5. ควรจะมีการบูรณาการรวมกันในการดําเนินงานบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนากับอาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลัย รวมถึงสังคมและชุมชน 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
593

การบริหารจัดการ   CoP 5

บุรินทร รุจจนพนธ. 2552. อุปสรรคของการพัฒนาคณาจารยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. 

นภาภรณ หะวานนท. (2549). “ผลงานทางวิชาการ... หนทางแหงกลีบกุหลาบหรือขวากหนาม.”  

ในการเสนวนาทางวิชาการ วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2549. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ. 

 

แนวทางการบรูณาการงานบริการวชิาการกับงานวจิัย 

Guidelines for Integrating Academic Service to Research 

 

หน่ึงฤทัย แสงใส1* 

ปรัชญา นามวงศ2 

ไพโรจน วรพจนพรชัย3 
1นักบริหารการถายทอดองคความรู สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา nuengrutai_s@hotmail.com, nuengrutai@rmutl.ac.th 
2อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

3อาจารย คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 

บทสรุป 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและสรางแนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย

อยางเปนรูปธรรม โดยมีกลุมตัวอยางเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 42 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย การกําหนดกลุม

ตัวอยางซึ่งเปนตัวแทนจากทุกพ้ืนที่และทุกคณะเพ่ือสรางกลุมบริหารงานบริการวิชาการในการสรางแนวทาง

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย จากน้ันศึกษาคูมือการใหบริการวิชาการแกสังคมและแนวปฏิบัติ

ที่ดีของสถาบันการศึกษาอ่ืนเพ่ือสรางแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมบริหารงานบริการวิชาการ 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  

1. ควรนําขั้นตอนการดําเนินการวิจัยหรือศาสตรการวิจัยระบุในแผนการสอน   

2. นําองคความรูที่ไดจาก การบริการวิชาการ มาบูรณาการ กับรายวิชาที่มีเน้ือหาสอดคลอง และ

การบูรณาการรายวิชาที่สอดคลองกับองคความรูของการบริการวิชาการฝกปฏิบัติใหนักศึกษา โดยใหนักศึกษา

สามารถถายทอดองคความรูน้ันไดดวยตนเอง  

3. นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอยอดในงานบริการวิชาการ โดยงานวิจัยและบริการวิชาการมาจาก

ความตองการของชุมชนในทองถิ่น 

4. ควรมีการจัดทําฐานขอมูลในการเก็บผลงานวิจัยและบริการวิชาการโดยใหบุคลากรเปนผูกรอก

ขอมูล เพ่ือสามารถนําออกมาใชประโยชนในการขอผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเช่ือมโยงฐานขอมูลกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

5. ควรจะมีการบูรณาการรวมกันในการดําเนินงานบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนากับอาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลัย รวมถึงสังคมและชุมชน 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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คําสําคัญ  บูรณาการ การบริการวิชาการ การวิจัย 

 

Summary  

The research aimed to study and conduct guidelines for practically integrating 

academic services and research. The sample was 42 staff at Rajamangala University of 

Technology Lanna. The instrument for collecting data was a questionnaire. The research 

procedures comprised of selecting the sample from RMUTL staff for being a representative 

of each campus and faculty, in order to create an academic service administration unit. 

Afterwards, manuals and guidelines of other universities for academic services were reviewed 

for conducting the questionnaire, which was used to collect data from the academic service 

administration unit. 

The findings of this research were as follows: 

1. The research procedures and methodology should be indicated in lesson plans. 

2. The knowledge obtained by academic services should be integrated into course 

content and students should be trained to transfer the knowledge themselves.  

3. Research results could be implemented for further academic services which serve 

the community’s needs.  

4. There should be a database for collecting research and academic services, which 

was recorded by staff, in order to use as a reference for earning an academic title, as well as 

for an annual performance evaluation.  

5. Academic services, research, and teaching should be integrated to enhance the 

academic development of the teaching staff, students, and university in order to serve the 

community. 

 

Keyword  Integrating, Academic Service, Research 

 

บทนํา 

รูปแบบการการบูรณาการงานวิจัยเขากับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มี 3 รูปแบบ ดังน้ี รูปแบบที่ 1 การนําข้ันตอนดําเนินการวิจัย/

ศาสตร/กระบวนการ การวิจัยระบุในแผนการสอน รูปแบบที่ 2 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคลองกับองค

ความรูของการบริการวิชาการ/วิชาชีพและฝกปฏิบัติใหนักศึกษา โดยใหนักศึกษาสามารถถายทอดองคความรู

น้ันไดดวยตนเอง รูปแบบที่ 3 การนําองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาบูรณาการกับรายวิชาที่

มีเน้ือหา สอดคลองกับองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ 

ศักยภาพในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมประกอบดวยมิติที่

สําคัญไดเเก ดานบุคลากร ดานหลักสูตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการบริหารจัดการ ดานภูมิปญูา 

ความรูความสามารถ ดานลูกคาหรือผูใชบริการและดานการ เงิน สําหรับปญหาอุปสรรคในการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคมดานบุคลากร ไดแเกการที่อาจารย มีช่ัวโมงการสอนมากเเละจาํนวนบุคลากรทั้งหมดที่มีอยูใน

ปจจุบันยังไมเพียงพอ ปจจัยที่สงผลตอในการใหบริการวิชาการแกสังคมไดแก ปจจัยดานบุคลากร ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานภูมิปูญาความรูความสามารถ หลักการจัดการบริการวิชาการแกสังคม พบวา 

มหาวิทยาลัยควรจัดการบริการทางวิชาการ โดยไมเนนที่ผลกําไรเปนหลัก แตเนนการบริการทางวิชาการใน

สาขาที่เปนจุดเนนของมหาวิทยาลัย และเปนที่ตองการของสังคม แนวทางการบริการวิชาการแกสังคม พบวา 

จะตองมีการจัดการที่ชัดเจนโดยมีการสํารวจ ความตองการของชุมชนและสังคม ทําความรวมมือกับองค

ภายนอกในการสรางเครือขายการใหบริการทางวิชาการทั้งในรูปแบบการจัดการอบรม เปนวิทยากรหรือที่

ปรึกษาทางดานวิชาการ รูปแบบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมครอบคลุมงาน 6 รูปแบบคือ การจัด

ฝกอบรม และสัมมนา การเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ การเปนกรรมการหรือที่ปรึกษา การเปนแหลงศึกษาดู

งานกิจการดานตางๆของสถาบัน การผลิต การตรวจสอบและการทดสอบผลิตภัณฑ ตลอดจนการใหคําปรึกษา

และบริการดานตาง ๆ  

จากรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาแนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการ กับ

งานวิจัย โดยสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม สํารวจจากกลุมตัวอยางทุกคณะ ทุกพ้ืนที่ ศึกษาขอมูลจากคูมือ

การใหบริการวิชาการแกสังคม แนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันการศึกษาอ่ืน มุงหวังใหผลจากการศึกษาวิจัยจะ

สามารถชวยใหงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทราบถึงแนวทางการบูรณา

การงานบริการวิชาการกับงานวิจัยอยางเปนรูปธรรม และพัฒนาคูมือการดําเนินงานบริการวิชาการตอไป ผล

จากการวิจัยจะทําใหเกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานที่

เกี่ยวของรวมกันกําหนดมาตรฐาน การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วิธีการดําเนินงาน  

1. จัดต้ังกลุมบริหารงานบริการวิชาการ โดยมีตัวแทนจากทุกพ้ืนที่ ทุกคณะ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู

แนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการ กับงานวิจัย อยางเปนรูปธรรม โดยอางอิงขอมูลจากรายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2556  
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คําสําคัญ  บูรณาการ การบริการวิชาการ การวิจัย 

 

Summary  

The research aimed to study and conduct guidelines for practically integrating 

academic services and research. The sample was 42 staff at Rajamangala University of 

Technology Lanna. The instrument for collecting data was a questionnaire. The research 

procedures comprised of selecting the sample from RMUTL staff for being a representative 

of each campus and faculty, in order to create an academic service administration unit. 

Afterwards, manuals and guidelines of other universities for academic services were reviewed 

for conducting the questionnaire, which was used to collect data from the academic service 

administration unit. 

The findings of this research were as follows: 

1. The research procedures and methodology should be indicated in lesson plans. 

2. The knowledge obtained by academic services should be integrated into course 

content and students should be trained to transfer the knowledge themselves.  

3. Research results could be implemented for further academic services which serve 

the community’s needs.  

4. There should be a database for collecting research and academic services, which 

was recorded by staff, in order to use as a reference for earning an academic title, as well as 

for an annual performance evaluation.  

5. Academic services, research, and teaching should be integrated to enhance the 

academic development of the teaching staff, students, and university in order to serve the 

community. 

 

Keyword  Integrating, Academic Service, Research 

 

บทนํา 

รูปแบบการการบูรณาการงานวิจัยเขากับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มี 3 รูปแบบ ดังน้ี รูปแบบที่ 1 การนําขั้นตอนดําเนินการวิจัย/

ศาสตร/กระบวนการ การวิจัยระบุในแผนการสอน รูปแบบที่ 2 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคลองกับองค

ความรูของการบริการวิชาการ/วิชาชีพและฝกปฏิบัติใหนักศึกษา โดยใหนักศึกษาสามารถถายทอดองคความรู

น้ันไดดวยตนเอง รูปแบบที่ 3 การนําองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาบูรณาการกับรายวิชาที่

มีเน้ือหา สอดคลองกับองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ 

ศักยภาพในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมประกอบดวยมิติที่

สําคัญไดเเก ดานบุคลากร ดานหลักสูตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการบริหารจัดการ ดานภูมิปญูา 

ความรูความสามารถ ดานลูกคาหรือผูใชบริการและดานการ เงิน สําหรับปญหาอุปสรรคในการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคมดานบุคลากร ไดแเกการที่อาจารย มีช่ัวโมงการสอนมากเเละจาํนวนบุคลากรทั้งหมดที่มีอยูใน

ปจจุบันยังไมเพียงพอ ปจจัยที่สงผลตอในการใหบริการวิชาการแกสังคมไดแก ปจจัยดานบุคลากร ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานภูมิปูญาความรูความสามารถ หลักการจัดการบริการวิชาการแกสังคม พบวา 

มหาวิทยาลัยควรจัดการบริการทางวิชาการ โดยไมเนนที่ผลกําไรเปนหลัก แตเนนการบริการทางวิชาการใน

สาขาที่เปนจุดเนนของมหาวิทยาลัย และเปนที่ตองการของสังคม แนวทางการบริการวิชาการแกสังคม พบวา 

จะตองมีการจัดการที่ชัดเจนโดยมีการสํารวจ ความตองการของชุมชนและสังคม ทําความรวมมือกับองค

ภายนอกในการสรางเครือขายการใหบริการทางวิชาการทั้งในรูปแบบการจัดการอบรม เปนวิทยากรหรือที่

ปรึกษาทางดานวิชาการ รูปแบบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมครอบคลุมงาน 6 รูปแบบคือ การจัด

ฝกอบรม และสัมมนา การเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ การเปนกรรมการหรือที่ปรึกษา การเปนแหลงศึกษาดู

งานกิจการดานตางๆของสถาบัน การผลิต การตรวจสอบและการทดสอบผลิตภัณฑ ตลอดจนการใหคําปรึกษา

และบริการดานตาง ๆ  

จากรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาแนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการ กับ

งานวิจัย โดยสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม สํารวจจากกลุมตัวอยางทุกคณะ ทุกพ้ืนที่ ศึกษาขอมูลจากคูมือ

การใหบริการวิชาการแกสังคม แนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันการศึกษาอ่ืน มุงหวังใหผลจากการศึกษาวิจัยจะ

สามารถชวยใหงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทราบถึงแนวทางการบูรณา

การงานบริการวิชาการกับงานวิจัยอยางเปนรูปธรรม และพัฒนาคูมือการดําเนินงานบริการวิชาการตอไป ผล

จากการวิจัยจะทําใหเกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานที่

เกี่ยวของรวมกันกําหนดมาตรฐาน การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วิธีการดําเนินงาน  

1. จัดต้ังกลุมบริหารงานบริการวิชาการ โดยมีตัวแทนจากทุกพ้ืนที่ ทุกคณะ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู

แนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการ กับงานวิจัย อยางเปนรูปธรรม โดยอางอิงขอมูลจากรายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2556  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

596

CoP 5 การบริหารจัดการ 

2. ศึกษาขอมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย โดยศึกษาขอมูลจาก คูมือการใหบริการ

วิชาการแกสังคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คูมือการบริการวิชาการแกสังคม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และแนวปฏิบัติที่ดี ดานการบูรณาการงานวิจัยเขากับการเรียนการสอน หรือการ

บริการวิชาการ/วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  แนวปฏิบัติที่ดีดานการบูรณาการ การบริการทาง

วิชาการแกสังคม การเรียนการสอน และการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3. สรางแบบฟอรมในการสํารวจขอมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการ ขอมูลงานวิจัยและแนว

ทางการดําเนินงานที่พึงประสงค โดยการสังเคราะหขอมูลจากคูมือการใหบริการวิชาการแกสังคม ทําการสุม

สํารวจขอมูลประชากร 42 คน จากทุกคณะ ทุกเขตพ้ืนที่ เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชสถิติรอยละ  

4. สรุปผลการดําเนินงานวิจัย จากขอมูลดานงานวิจัย ขอมูลดานงานบริการวิชาการ ความคิดเห็น

การบูรณาการกับงานวิจัย ขอเสนอแนะในการเก็บหลักฐานการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย 

ปญหาที่พบจากการทํางานบริการวิชาการ ปญหาที่พบจากการทํางานวิจัย และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

5. นําผลที่ไดจากการวิจัยไปเสวนารวมกับบุคลากรสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน และบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

ผลและอภปิรายผลการดาํเนินงาน 

ผลจากการดําเนนิงาน 

สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดสรางชุมชนนักปฏิบัติ

เพ่ือจัดทําแนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย และพบวามีขอเสนอแนะ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ขอเสนอแนะในการเก็บหลักฐานการบรูณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 

ไมมีขอเสนอแนะ 27 64.3 

มขีอเสนอแนะ 15 35.7 

รวม 42 100.0 

 

จากตารางที่ 1 พบวาประชากรสวนใหญไมมขีอเสนอแนะในการเก็บหลกัฐานการบูรณาการงานบริการวิชาการ

กับการวิจัย รอยละ 64.3 มีขอเสนอแนะรอยละ 35.7 รายละเอียดดังน้ี 

1. ควรเก็บหลักฐานการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยลงในเว็ปไซตมหาวิทยาลยั 

2. ควรนําผลงานมาประกอบการพิจาณาขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนขั้น 

3. ควรมีฐานขอมลูเก็บงานวิจัยและบริการวิชาการของ โดยใหบุคลากรในหนวยงานกรอกขอมูล และ

สามารถนําออกมาใชประโยชนในการขอผลงานทางวิชาการและเช่ือมโยงฐานขอมูลน้ีกบัการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

4. ควรมีการจัดหลักสูตรอบรมใหความรูแกบุคลากร 

5. ควรจัดทําฐานขอมูลระบุความเช่ียวชาญของบุคลากรดานวิจัย/บริการวิชาการใหชัดเจน เผยแพร 

สงเสริม และหางบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

6. ควรมีการจัดการองคความรู 

7. ควรแกไขปญหาการลาชาของเอกสาร การสญูหายของเอกสาร 

 

ปญหาที่พบจากการทาํงานบริการวิชาการ 

1. ควรแกไขปญหาการลาชาของเอกสาร การสญูหายของเอกสาร 

2. การเคลียรเงินกับการเงิน งบประมาณลาชาใกลหมดปงบประมาณ ทําใหยุงยากในการเบิกจาย 

3. การติดตอประสานงานภายใน มทร.ลานนา ลาชามาก มีผลกระทบตอการดําเนินงาน 

4. ชุมชนมีการพัฒนาไปมากจึงไมตองการงานบริการวิชาการ 

5. ความตองการของชุมชนไมสอดคลองกับงานวิจัยของอาจารย หรือความถนัดของอาจารย 

6. ปญหาในการติดตอประสานงานกับชุมชน 

7. ตองออกคาใชจายเองเปนสวนมาก หรือหนวยงานภายนอกจายใหบาง 

8. พบโจทยแตหาผูเช่ียวชาญไปใหคําปรึกษาหรือบริการวิชาการแกชุมชนไมได 

9. การลงเวลาทํางาน การเดินทางออกนอกพ้ืนที ่

10. ความขัดแยงของทีมงานมีความคิดเห็นที่ขัดแยงกัน 

11. งานบริการวิชาการบางอยางมีความเสี่ยงสูง เชนพ้ืนที่หางไกล บางครั้งมีปญหากับชุมชน แลวมีการตก

ลงเบิกจายงบประมาณไมชัดเจนทําใหนักวิจัยไดรับความเดือดรอน 

  

ปญหาท่ีพบจากการทํางานวิจัย 

1. เบิกจายยาก ไมคลองตัว ลาชา งบประมาณนอย 

2. งานวิจัยไมไดนําไปใชประโยชนอยางแทจริง 

3. แจงลวงหนากรช้ันชิดเกินไป 

4. เครื่องมือ อุปกรณในการวิเคราะหของมหาวิทยาลัยฯ ยังไมสูงพอที่จะวิเคราะหเชิงลึก ตองจาง

วิเคราะหทําใหกระทบงบประมาณ 

5. อยากไดคาตอบแทนเพ่ือดึงดูดอาจารยใหทําวิจัยมากขึ้น 

6. ระเบียบที่เกี่ยวกับงานวิจัยลาหลัง ตามไมทนัการเปลี่ยนแปลง 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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2. ศึกษาขอมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย โดยศึกษาขอมูลจาก คูมือการใหบริการ

วิชาการแกสังคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คูมือการบริการวิชาการแกสังคม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และแนวปฏิบัติที่ดี ดานการบูรณาการงานวิจัยเขากับการเรียนการสอน หรือการ

บริการวิชาการ/วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  แนวปฏิบัติที่ดีดานการบูรณาการ การบริการทาง

วิชาการแกสังคม การเรียนการสอน และการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3. สรางแบบฟอรมในการสํารวจขอมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการ ขอมูลงานวิจัยและแนว

ทางการดําเนินงานที่พึงประสงค โดยการสังเคราะหขอมูลจากคูมือการใหบริการวิชาการแกสังคม ทําการสุม

สํารวจขอมูลประชากร 42 คน จากทุกคณะ ทุกเขตพ้ืนที่ เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชสถิติรอยละ  

4. สรุปผลการดําเนินงานวิจัย จากขอมูลดานงานวิจัย ขอมูลดานงานบริการวิชาการ ความคิดเห็น

การบูรณาการกับงานวิจัย ขอเสนอแนะในการเก็บหลักฐานการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย 

ปญหาที่พบจากการทํางานบริการวิชาการ ปญหาที่พบจากการทํางานวิจัย และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

5. นําผลที่ไดจากการวิจัยไปเสวนารวมกับบุคลากรสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน และบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

ผลและอภปิรายผลการดาํเนินงาน 

ผลจากการดําเนนิงาน 

สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดสรางชุมชนนักปฏิบัติ

เพ่ือจัดทําแนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย และพบวามีขอเสนอแนะ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ขอเสนอแนะในการเก็บหลักฐานการบรูณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 

ไมมีขอเสนอแนะ 27 64.3 

มขีอเสนอแนะ 15 35.7 

รวม 42 100.0 

 

จากตารางที่ 1 พบวาประชากรสวนใหญไมมขีอเสนอแนะในการเก็บหลกัฐานการบูรณาการงานบริการวิชาการ

กับการวิจัย รอยละ 64.3 มีขอเสนอแนะรอยละ 35.7 รายละเอียดดังน้ี 

1. ควรเก็บหลักฐานการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยลงในเว็ปไซตมหาวิทยาลยั 

2. ควรนําผลงานมาประกอบการพิจาณาขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนขั้น 

3. ควรมีฐานขอมลูเก็บงานวิจัยและบริการวิชาการของ โดยใหบุคลากรในหนวยงานกรอกขอมูล และ

สามารถนําออกมาใชประโยชนในการขอผลงานทางวิชาการและเช่ือมโยงฐานขอมูลน้ีกบัการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

4. ควรมีการจัดหลักสูตรอบรมใหความรูแกบุคลากร 

5. ควรจัดทําฐานขอมูลระบุความเช่ียวชาญของบุคลากรดานวิจัย/บริการวิชาการใหชัดเจน เผยแพร 

สงเสริม และหางบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

6. ควรมีการจัดการองคความรู 

7. ควรแกไขปญหาการลาชาของเอกสาร การสญูหายของเอกสาร 

 

ปญหาที่พบจากการทาํงานบริการวิชาการ 

1. ควรแกไขปญหาการลาชาของเอกสาร การสญูหายของเอกสาร 

2. การเคลียรเงินกับการเงิน งบประมาณลาชาใกลหมดปงบประมาณ ทําใหยุงยากในการเบิกจาย 

3. การติดตอประสานงานภายใน มทร.ลานนา ลาชามาก มีผลกระทบตอการดําเนินงาน 

4. ชุมชนมีการพัฒนาไปมากจึงไมตองการงานบริการวิชาการ 

5. ความตองการของชุมชนไมสอดคลองกับงานวิจัยของอาจารย หรือความถนัดของอาจารย 

6. ปญหาในการติดตอประสานงานกับชุมชน 

7. ตองออกคาใชจายเองเปนสวนมาก หรือหนวยงานภายนอกจายใหบาง 

8. พบโจทยแตหาผูเช่ียวชาญไปใหคําปรึกษาหรือบริการวิชาการแกชุมชนไมได 

9. การลงเวลาทํางาน การเดินทางออกนอกพ้ืนที ่

10. ความขัดแยงของทีมงานมีความคิดเห็นที่ขัดแยงกัน 

11. งานบริการวิชาการบางอยางมีความเสี่ยงสูง เชนพ้ืนที่หางไกล บางครั้งมีปญหากับชุมชน แลวมีการตก

ลงเบิกจายงบประมาณไมชัดเจนทําใหนักวิจัยไดรับความเดือดรอน 

  

ปญหาท่ีพบจากการทํางานวิจัย 

1. เบิกจายยาก ไมคลองตัว ลาชา งบประมาณนอย 

2. งานวิจัยไมไดนําไปใชประโยชนอยางแทจริง 

3. แจงลวงหนากรช้ันชิดเกินไป 

4. เครื่องมือ อุปกรณในการวิเคราะหของมหาวิทยาลัยฯ ยังไมสูงพอที่จะวิเคราะหเชิงลึก ตองจาง

วิเคราะหทําใหกระทบงบประมาณ 

5. อยากไดคาตอบแทนเพ่ือดึงดูดอาจารยใหทําวิจัยมากขึ้น 

6. ระเบียบที่เกี่ยวกับงานวิจัยลาหลัง ตามไมทนัการเปลี่ยนแปลง 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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7. บุคลากรขาดความกาวหนาในการทําวิจัยและบริการวิชาการอยางแทจริง นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

คอนขางดี แตขาดกลยุทธ ทีดี่เมื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

1. ควรมีการวางแผนดําเนินงาน 

2. ควรมีการแกปญหาผูเขาอบรมขาดวินัย ตอบรับเขารวมประชุมแตไมมา 

 

สรุป 

สรุปขอมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย ประชากรสวนใหญคิดวาการบูรณาการงาน

บริการวิชาการกับงานวิจัยไมสามารถกําหนดวิธีการที่ชัดเจนได คาดหวังใหงานบริการวิชาการกับงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีการพัฒนางานบริการวิชาการและงานวิจัยพรอมๆกัน อยากให

มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนางานเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องมีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยอยางตอเน่ือง และมีการให

งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯเพ่ิมมากขึ้น ทํางานวิจัยแลวคาดหวังใหมีการนํางานวิจัยไปใช

ประโยชนในชุมชนหรือตอยอดทางธุรกิจ และเปนผลงานวิชาการไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ/

นานาชาติ อยากใหมหาวิทยาลัยฯมีการพัฒนางานบริการวิชาการเรื่องระเบียบการทํางาน การเบิกจายที่

คลองตัวขึ้น ผูใหขอมูลสวนใหญเก็บผลงานการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัยทําแบบฟอรมและใหผู

ที่ไดรับผลประโยชนลงนามรอยละ 33.3 วิเคราะหผลการดําเนินงานจากผูมีสวนไดสวนเสีย สรุปผลและ

ขอเสนอแนะสวนตัว ใสไวในรายงานสรุปผลการดําเนินงาน และใหหนวยงานที่เก่ียวของลงนามรับรองรอยละ 

26.2 ไมเคยเก็บหลักฐานใดๆ เลย รอยละ 23.8 ใหผูที่ไดรับผลประโยชนจากงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการ

ทําหนังสือขอบคุณมายังหนวยงาน รอยละ 16.7  

 

อภิปรายผลการดําเนนิงาน 

 รูปแบบการบูรณาการงานวิจัยเขากับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มี 3 รูปแบบ ดังน้ี รูปแบบที่ 1 การนําข้ันตอนดําเนินการวิจัย/

ศาสตร/กระบวนการ การวิจัยระบุในแผนการสอน รูปแบบที่ 2 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคลองกับองค

ความรูของการบริการวิชาการ/วิชาชีพและฝกปฏิบัติใหนักศึกษา โดยใหนักศึกษาสามารถถายทอดองคความรู

น้ันไดดวยตนเอง รูปแบบที่ 3 การนําองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาบูรณาการกับรายวิชาที่

มีเน้ือหา สอดคลองกับองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ ควรนํามาปรับใชกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา โดยการจัดทําคูมืองานบริการวิชาการและงานวิจัย กําหนดเง่ือนไขและรายละเอียด แบบฟอรม

ตาง ๆ ใหชัดเจน 

  

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  

1. ควรนําขั้นตอนการดําเนินการวิจัยหรือศาสตรการวิจัยระบุในแผนการสอน   

2. นําองคความรูที่ไดจาก การบริการวิชาการ มาบูรณาการ กับรายวิชาที่มีเน้ือหาสอดคลอง และ

การบูรณาการรายวิชาที่สอดคลองกับองคความรูของการบริการวิชาการฝกปฏิบัติใหนักศึกษา โดยใหนักศึกษา

สามารถถายทอดองคความรูน้ันไดดวยตนเอง  

3. นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอยอดในงานบริการวิชาการ โดยงานวิจัยและบริการวิชาการมาจาก

ความตองการของชุมชนในทองถิ่น 

4. ควรมีการจัดทําฐานขอมูลในการเก็บผลงานวิจัยและบริการวิชาการโดยใหบุคลากรเปนผูกรอก

ขอมูล เพ่ือสามารถนําออกมาใชประโยชนในการขอผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเช่ือมโยงฐานขอมูลกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

5.  ควรจะมีการบูรณาการรวมกันในการดําเนินงานบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนากับอาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลัย รวมถึงสังคมและชุมชน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โครงการสงเสริมการ

ผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา Phase 2 (2557-2559) ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่

ใหทุนสนับสนุนการวิจัย ทุน R2S (Research for supporting staff) ในครั้งน้ี 

 

บรรณานุกรม 

แหลงสารสนเทศบนอินเตอรเน็ต 

เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ  สายพิณ มวงนา สุภาค ดุลสัมพันธ พัชรี ชุติปาโร. หลักการแนวทางและรปูแบบการ

บริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 26 มิถุนายน 2552 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php. 

รศ.ดร.นาฏสุดา เชมนะสิริ. การบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการสูอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ. 18 มีนาคม 2557 research.pcru.ac.th/researchV2. 

แนวปฏิบัติที่ดีดานการบูรณาการงานวิจัยเขากับการเรียนการสอน. หรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม web.chandra.ac.th/blog/wp.../08/แนวปฏิบัติดานการบูรณา

การ.pdf. 

รายงานการจัดการความรู เรื่อง การบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมการเรียนการสอนและการวิจัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 27 ส.ค. 2556 www.ubu.ac.th/web. 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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7. บุคลากรขาดความกาวหนาในการทําวิจัยและบริการวิชาการอยางแทจริง นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

คอนขางดี แตขาดกลยุทธ ทีดี่เมื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

1. ควรมีการวางแผนดําเนินงาน 

2. ควรมีการแกปญหาผูเขาอบรมขาดวินัย ตอบรับเขารวมประชุมแตไมมา 

 

สรุป 

สรุปขอมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย ประชากรสวนใหญคิดวาการบูรณาการงาน

บริการวิชาการกับงานวิจัยไมสามารถกําหนดวิธีการที่ชัดเจนได คาดหวังใหงานบริการวิชาการกับงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีการพัฒนางานบริการวิชาการและงานวิจัยพรอมๆกัน อยากให

มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนางานเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องมีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยอยางตอเน่ือง และมีการให

งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯเพ่ิมมากขึ้น ทํางานวิจัยแลวคาดหวังใหมีการนํางานวิจัยไปใช

ประโยชนในชุมชนหรือตอยอดทางธุรกิจ และเปนผลงานวิชาการไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ/

นานาชาติ อยากใหมหาวิทยาลัยฯมีการพัฒนางานบริการวิชาการเรื่องระเบียบการทํางาน การเบิกจายที่

คลองตัวขึ้น ผูใหขอมูลสวนใหญเก็บผลงานการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัยทําแบบฟอรมและใหผู

ที่ไดรับผลประโยชนลงนามรอยละ 33.3 วิเคราะหผลการดําเนินงานจากผูมีสวนไดสวนเสีย สรุปผลและ

ขอเสนอแนะสวนตัว ใสไวในรายงานสรุปผลการดําเนินงาน และใหหนวยงานที่เก่ียวของลงนามรับรองรอยละ 

26.2 ไมเคยเก็บหลักฐานใดๆ เลย รอยละ 23.8 ใหผูที่ไดรับผลประโยชนจากงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการ

ทําหนังสือขอบคุณมายังหนวยงาน รอยละ 16.7  

 

อภิปรายผลการดําเนนิงาน 

 รูปแบบการบูรณาการงานวิจัยเขากับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มี 3 รูปแบบ ดังน้ี รูปแบบที่ 1 การนําขั้นตอนดําเนินการวิจัย/

ศาสตร/กระบวนการ การวิจัยระบุในแผนการสอน รูปแบบที่ 2 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคลองกับองค

ความรูของการบริการวิชาการ/วิชาชีพและฝกปฏิบัติใหนักศึกษา โดยใหนักศึกษาสามารถถายทอดองคความรู

น้ันไดดวยตนเอง รูปแบบที่ 3 การนําองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาบูรณาการกับรายวิชาที่

มีเน้ือหา สอดคลองกับองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ ควรนํามาปรับใชกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา โดยการจัดทําคูมืองานบริการวิชาการและงานวิจัย กําหนดเง่ือนไขและรายละเอียด แบบฟอรม

ตาง ๆ ใหชัดเจน 

  

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  

1. ควรนําขั้นตอนการดําเนินการวิจัยหรือศาสตรการวิจัยระบุในแผนการสอน   

2. นําองคความรูที่ไดจาก การบริการวิชาการ มาบูรณาการ กับรายวิชาที่มีเน้ือหาสอดคลอง และ

การบูรณาการรายวิชาที่สอดคลองกับองคความรูของการบริการวิชาการฝกปฏิบัติใหนักศึกษา โดยใหนักศึกษา
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Abstract 

The research aims to 1) determine the level of satisfaction of the personnel on the 

welfare of Rajamangala University of Technology Lanna and 2) to understand problems and 

develop. The welfare of Rajamangala University of Technology Lanna. Knowledge 

management tools include 1) held discussion groups by creating a community of practice 

include director. Operator of three people, two) Consultative Group to prepare a 

comprehensive query tool on campus welfare 3) evaluation of operations. Personnel from 

the university classified by samples used in the research. The selection of samples from 

Rajamangala University of Technology Lanna staff of 400 people used a questionnaire to 

collect data. The estimated five-level scale with the reliability of 0.95 by the satisfaction of 

personnel is the most moderate. Which can lead to welfare considerations in the 

management of the university. And can indicate to the welfare of the personnel in each 

category. 

 

Keyword  Contentmen  Welfare personnel  Rajamangala University of Technology Lanna 

 

บทนํา 

บุคลากรถือเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย การใหผลประโยชนตอบ

แทนนอกเหนือจากเงินเดือนประจําแกบุคลากรขององคกรอีกวิธีหน่ึงน่ันก็คือ การจัดสวัสดิการถือเปนการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตและสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร ซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตใหบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรตอการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา”  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหทราบ

ถึงระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาไดรับ

สวัสดิการเพียงพอหรือไม หรือมีคุณภาพดานสวัสดิการเปนที่ตองการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมากนอย

เพียงใด เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใหกับบุคลากรไดอยางเหมาะสม และนําขอมูล

เสนอผูบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบและนําขอมูลประกอบการบริหารจัดการสวัสดิการใหแกบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยตอไป 
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วิธีการดําเนินงานจากการดําเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัด

สวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดดําเนินการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู และจับความรู เพ่ือทบทวนจากวรรณกรรมที่เก่ียวของ โดยมีการสราง
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ชีวิตใหบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรตอการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา”  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหทราบ

ถึงระดับความพึงพอใจของบุคลากรดานการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาไดรับ

สวัสดิการเพียงพอหรือไม หรือมีคุณภาพดานสวัสดิการเปนที่ตองการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมากนอย

เพียงใด เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใหกับบุคลากรไดอยางเหมาะสม และนําขอมูล

เสนอผูบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบและนําขอมูลประกอบการบริหารจัดการสวัสดิการใหแกบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยตอไป 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          หัวขอแบบสอบถาม “สวัสดิการ มทร.ลานนา” 

                          1. สวัสดิการดานการเงิน และคาตอบแทน 

                          2. สวัสดิการดานที่พักอาศัยและสาธารณูปโภค 

                          3. สวัสดิการดานการศึกษาและพัฒนาบุคลากร  

                          4. สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย  

                          5. สวสัดิการดานสันทนาการ 

 

วิธีการดําเนนิงาน 

 Tacit  Knowledge 

 

 
 
 

 

         Explicit  Knowledge 

 

 
 
 
 
 
 

Knowledge  Process   
 

  
 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินงานจากการดําเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัด

สวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดดําเนินการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู และจับความรู เพ่ือทบทวนจากวรรณกรรมที่เก่ียวของ โดยมีการสราง



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 5 การบริหารจัดการ 

กลุมชุมชนนักปฏิบัติ ประกอบดวย ผูอํานวยการกอง ผูปฏิบัติงานดานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยกําหนดหัวขอสวัสดิการในแตละดาน จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) 

สวัสดิการดานการเงิน และคาตอบแทน 2) สวัสดิการดานที่พักอาศัยและสาธารณูปโภค 3) สวัสดิการดาน

การศึกษาและพัฒนาบุคลากร  4) สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย  5) สวัสดิการดานสันทนาการ  

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

ผลการวิจัย พบวาโดยรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-35 ป สวน

ใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอายุงานหรือประสบการณทํางาน 6-10 ป มี

รายไดตอเดือนระหวาง 15,000 – 20,000 บาท และสถานะของผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะเปนพนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานตามพันธกิจ (ลูกจางช่ัวคราว) ตามลําดับ  

สรุปผลการดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา  โดยแสดงระดับความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการทั้ง 5 ดาน ตามหัวขอดังน้ี 

หัวขอดานสวัสดิการ คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1.สวัสดิการดานการเงิน และคาตอบแทน     

1.1  กองทุนสวัสดิการ มทร.ลานนา 2.94 0.709 ปานกลาง 

1.2  คาตอบแทนการทํางาน (คาลวงเวลา) 2.63 0.587 ปานกลาง 

1.3  คาตอบแทน (ฐานเงินเดือน) เหมาะสมกับภาระงาน 3.02 0.367 ปานกลาง 

1.4  การเบิกจายการรักษาพยาบาล 2.67 0.539 ปานกลาง 

1.5  การชวยเหลืองานฌาปนกิจ 3.09 0.384 ปานกลาง 

2. สวัสดิการดานที่พักอาศัย และสาธารณูปโภค    

2.1  สวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีพักอาศัย 2.99 0.308 ปานกลาง 

2.2  สวัสดิการบานพักอาศัย 2.64 0.526 ปานกลาง 

2.3  การใชบริการสาธารณูปโภค 3.04 0.352 ปานกลาง 

3. สวัสดิการดานการศึกษาและพัฒนาบุคลากร    

3.1  การศึกษาดูงานและการฝกอบรม 3.20 0.671 ปานกลาง 

3.2  การสนับสนุนทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาตอ 2.17 0.488 นอย 

3.3  การพัฒนาดานภาษา และ ICT  3.04 0.352 ปานกลาง 

3.4  การสนับสนนุทุนการศึกษาตอจากหนวยงาน

ภายนอก 

3.00 0.000 ปานกลาง 

4. สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย    

4.1  การตรวจสุขภาพประจําป 3.68 0.559 มาก 

หัวขอดานสวัสดิการ คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

4.2  การใหบริการสถานพยาบาล/เวชภัณฑในการปฐม

พยาบาล 

3.37 0.487 ปานกลาง 

4.3  สิ่งแวดลอมและสถานท่ีทํางานโดยท่ัวไปใน

มหาวิทยาลัย 

3.19 0.609 ปานกลาง 

4.4  การประชาสัมพันธขาวสารดานการตรวจสุขภาพให

บุคลากร 

3.00 0.000 ปานกลาง 

5. สวัสดิการดานสันทนาการ    

5.1  การจัดการแขงขันกีฬาบุคลากรสัมพันธใน

มหาวิทยาลัย  

3.77 0.519 มาก 

5.2  การจัดงานเลี้ยงสังสรรคประจําป เชน งานเกษียณ 

งานปใหม 

3.09 0.361 ปานกลาง 

5.3  การจัดทัศนศึกษานอกสถานท่ี 2.94 0.479 ปานกลาง 

 

จากการสรุปจากผลการศึกษาวิเคราะห เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถามความพึง

พอใจของบุคลากรตอการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในแตละดาน พบวาความ

พึงพอใจของบุคลากรอยูในระดับปานกลางเปนสวนมาก ซึ่งสามารถนําไปเปนขอพิจารณาในการบริหารจัดการ

ดานสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และสามารถบงช้ีถึงการเขาถึงสวัสดิการของบุคลากรในแตละประเภท วา

บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการแตละดานอยางไร และควรนํางานวิจัยน้ีมาพัฒนาระบบการ

จัดการสวัสดิการของบุคลากร ทั้งน้ีควรคํานึงถึงสิ่งสําคัญในการกําหนดแนวทางการพัฒนาในแตละดาน ซึ่งอาจ

มีรูปแบบการจดัสวัสดิการที่มากกวาสวัสดิการที่มีอยู โดยการมีหนวยงานที่ดูแลและรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับ

สวัสดิการของบุคลากรในภาพรวม เชน ในปตอไปควรมีการสวัสดิการที่กําหนดไวรวมกัน ซึ่งควรประกอบดวย 

การดกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคใหชัดเจน เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานรายป รวมทั้งการกําหนด

กฎระเบียบ  ขอบังคับ ใหสอดคลองกบันโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนใหเทาเทียมกับ

ระหวางบุคลากรทุกประเภท สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมกันอยางตอเน่ือง ตามความเหมาะสมของ 

โครงสรางของมหาวิทยาลัยอยางทั่วถึง และสามารถนํามาประยุกตใชในระบบการทํางาน และชีวิตประจําวันได

อยางมีประสิทธิภาพ  และควรสนับสนุนใหมีการวิจยัเชิงปฏิบัติการรวมกันกับหนวยงานภายนอก และ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือทบทวน คนหาแนวทางพัฒนาที่เหมาะสม เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนดานการพัฒนา

กลไกระบบการจัดการสวัสดิการอยางเหมาะสม รวมถึงจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง 

 

  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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กลุมชุมชนนักปฏิบัติ ประกอบดวย ผูอํานวยการกอง ผูปฏิบัติงานดานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยกําหนดหัวขอสวัสดิการในแตละดาน จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) 

สวัสดิการดานการเงิน และคาตอบแทน 2) สวัสดิการดานที่พักอาศัยและสาธารณูปโภค 3) สวัสดิการดาน

การศึกษาและพัฒนาบุคลากร  4) สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย  5) สวัสดิการดานสันทนาการ  

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

ผลการวิจัย พบวาโดยรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-35 ป สวน

ใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอายุงานหรือประสบการณทํางาน 6-10 ป มี

รายไดตอเดือนระหวาง 15,000 – 20,000 บาท และสถานะของผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะเปนพนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานตามพันธกิจ (ลูกจางช่ัวคราว) ตามลําดับ  

สรุปผลการดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา  โดยแสดงระดับความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการทั้ง 5 ดาน ตามหัวขอดังน้ี 

หัวขอดานสวัสดิการ คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1.สวัสดิการดานการเงิน และคาตอบแทน     

1.1  กองทุนสวัสดิการ มทร.ลานนา 2.94 0.709 ปานกลาง 

1.2  คาตอบแทนการทํางาน (คาลวงเวลา) 2.63 0.587 ปานกลาง 

1.3  คาตอบแทน (ฐานเงินเดือน) เหมาะสมกับภาระงาน 3.02 0.367 ปานกลาง 

1.4  การเบิกจายการรักษาพยาบาล 2.67 0.539 ปานกลาง 

1.5  การชวยเหลืองานฌาปนกิจ 3.09 0.384 ปานกลาง 

2. สวัสดิการดานที่พักอาศัย และสาธารณูปโภค    

2.1  สวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีพักอาศัย 2.99 0.308 ปานกลาง 

2.2  สวัสดิการบานพักอาศัย 2.64 0.526 ปานกลาง 

2.3  การใชบริการสาธารณูปโภค 3.04 0.352 ปานกลาง 

3. สวัสดิการดานการศึกษาและพัฒนาบุคลากร    

3.1  การศึกษาดูงานและการฝกอบรม 3.20 0.671 ปานกลาง 

3.2  การสนับสนุนทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาตอ 2.17 0.488 นอย 

3.3  การพัฒนาดานภาษา และ ICT  3.04 0.352 ปานกลาง 

3.4  การสนับสนนุทุนการศึกษาตอจากหนวยงาน

ภายนอก 

3.00 0.000 ปานกลาง 

4. สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย    

4.1  การตรวจสุขภาพประจําป 3.68 0.559 มาก 

หัวขอดานสวัสดิการ คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

4.2  การใหบริการสถานพยาบาล/เวชภัณฑในการปฐม

พยาบาล 

3.37 0.487 ปานกลาง 

4.3  สิ่งแวดลอมและสถานท่ีทํางานโดยท่ัวไปใน

มหาวิทยาลัย 

3.19 0.609 ปานกลาง 

4.4  การประชาสัมพันธขาวสารดานการตรวจสุขภาพให

บุคลากร 

3.00 0.000 ปานกลาง 

5. สวัสดิการดานสันทนาการ    

5.1  การจัดการแขงขันกีฬาบุคลากรสัมพันธใน

มหาวิทยาลัย  

3.77 0.519 มาก 

5.2  การจัดงานเลี้ยงสังสรรคประจําป เชน งานเกษียณ 

งานปใหม 

3.09 0.361 ปานกลาง 

5.3  การจัดทัศนศึกษานอกสถานท่ี 2.94 0.479 ปานกลาง 

 

จากการสรุปจากผลการศึกษาวิเคราะห เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถามความพึง

พอใจของบุคลากรตอการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในแตละดาน พบวาความ

พึงพอใจของบุคลากรอยูในระดับปานกลางเปนสวนมาก ซึ่งสามารถนําไปเปนขอพิจารณาในการบริหารจัดการ

ดานสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และสามารถบงช้ีถึงการเขาถึงสวัสดิการของบุคลากรในแตละประเภท วา

บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการแตละดานอยางไร และควรนํางานวิจัยน้ีมาพัฒนาระบบการ

จัดการสวัสดิการของบุคลากร ทั้งน้ีควรคํานึงถึงสิ่งสําคัญในการกําหนดแนวทางการพัฒนาในแตละดาน ซึ่งอาจ

มีรูปแบบการจดัสวัสดิการที่มากกวาสวัสดิการที่มีอยู โดยการมีหนวยงานที่ดูแลและรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับ

สวัสดิการของบุคลากรในภาพรวม เชน ในปตอไปควรมีการสวัสดิการที่กําหนดไวรวมกัน ซึ่งควรประกอบดวย 

การดกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคใหชัดเจน เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานรายป รวมทั้งการกําหนด

กฎระเบียบ  ขอบังคับ ใหสอดคลองกบันโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนใหเทาเทียมกับ

ระหวางบุคลากรทุกประเภท สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมกันอยางตอเน่ือง ตามความเหมาะสมของ 

โครงสรางของมหาวิทยาลัยอยางทั่วถึง และสามารถนํามาประยุกตใชในระบบการทํางาน และชีวิตประจําวันได

อยางมีประสิทธิภาพ  และควรสนับสนุนใหมีการวิจยัเชิงปฏิบัติการรวมกันกับหนวยงานภายนอก และ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือทบทวน คนหาแนวทางพัฒนาที่เหมาะสม เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนดานการพัฒนา

กลไกระบบการจัดการสวัสดิการอยางเหมาะสม รวมถึงจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง 
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Investigation and satisfaction of nursing instructors toward motivating system 

and mechanisms to an academic position  

at Rajamangala University of Technology Lanna 

 

กฤตติยา  สุรสทิธ์ิ1 

จีรวรรณ  จิอู2 

ปรางทิพย ธรรมปญญา3 

พานิช  อินตะ4 
1บุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา pinkky_poko@hotmail.com 

2, 3บุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
4รองศาสตราจารย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการสราง

แรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา, เพ่ือทราบถึงปญหาและ

อุปสรรคในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหผลงานทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม

เกณฑการประกันคุณภาพตามสัดสวนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ประชากรที่

ศึกษาคือ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 274 คน เครื่องมือที่ ใชในการวิจัย ประกอบดวย

แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล, สวนที่ 2 ปญหาและอุปสรรคในการเขา

สูตําแหนงทางวิชาการแนวทางปรับปรุงแกไข และสวนที่ 3 ความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสราง

แรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   

(0x̄ 3.72, S.D 0.96) โดยพบวา ไดรับการจัดอบรมถายทอดองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ.กําหนด มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุด ( 0x̄ 3.99, S.D 0.81) และ   

การไดรับการจัดหาทุนภายใน และภายนอกองคกร เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยระดับ

ความพึงพอใจตํ่าสุด ( 0x̄3.41, S.D 1.03) ทั้งน้ีหนวยงานที่รับผิดชอบควรมีการจัดอบรมถายทอดองคความรู

เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการใหกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา อยางสม่ําเสมอ, ควรมีการ

รวมมือกันระหวางหนวยงานในการจัดสรรหาทุนภายในและภายนอกเพ่ือเปนการสนับสนุนการผลิตผลงานทาง

วิชาการ, ควรมีการรวมมือกันในการจัดทําระบบพ่ีเลี้ยง และจัดหาผู เช่ียวชาญใหความชวยเหลือใน

กระบวนการผลิตผลงานทางวิชาการใหแกนักวิชาการนองใหม, นอกจากน้ีหนวยงานที่รับผิดชอบควรจัดหา  

การสรางเสริมแรงจูงใจในการผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการ เชน ใหเงินรางวัล เมื่อไดรับการแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ และควรมีการจัดทําแผนแมบทในเรื่องการหาแนวทางการพัฒนาในการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ 

 

คําสําคญั  ความพึงพอใจ  อาจารย  แรงจูงใจ  ตําแหนงทางวิชาการ 

 

Abstract  

 This study aims to determine the level of satisfaction of the teachers towards the 

system and strategies for building motivation in pursuing academic positions. The study also 

aims to identify barriers in achieving academic positions and how to develop the system in 

order to encourage the teachers to pursue academic positions. This study is expected lead 

to achievement in research staff and to meet the criteria of quality assurance defined by the 

Higher Education Commission. The population was 274 government university teachers in 

Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL). Questionnaires were used as a data 

collection tool and the questionnaire comprises of 3 parts, part one is personal information, 

part two is barriers in pursuing academic positions and solutions and part 3 is satisfaction in 

the system and strategies for building motivation in pursuing academic positions. 

 The results showed that the overall satisfaction of the teachers towards the system 

and strategies for building motivation in pursuing academic positions was high (x ̄ 3.72, SD 

0.96). It was found that trainings organized to transfer knowledge about professional 

development and academic research to meet quality standards specified by OCSC has the 

highest level of satisfaction (x ̄ 3.99, SD 0.81). However, supplies of internal and external 

research fund to support the production of academic work has the lowest level of 
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การบริหารจัดการ   CoP 5

1ความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจใน 

การเขาสูตาํแหนงทางวชิาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 

Investigation and satisfaction of nursing instructors toward motivating system 

and mechanisms to an academic position  

at Rajamangala University of Technology Lanna 

 

กฤตติยา  สุรสทิธ์ิ1 

จีรวรรณ  จิอู2 

ปรางทิพย ธรรมปญญา3 

พานิช  อินตะ4 
1บุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา pinkky_poko@hotmail.com 

2, 3บุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
4รองศาสตราจารย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการสราง

แรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา, เพ่ือทราบถึงปญหาและ

อุปสรรคในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหผลงานทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม

เกณฑการประกันคุณภาพตามสัดสวนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ประชากรที่

ศึกษาคือ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 274 คน เครื่องมือที่ ใชในการวิจัย ประกอบดวย

แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล, สวนที่ 2 ปญหาและอุปสรรคในการเขา

สูตําแหนงทางวิชาการแนวทางปรับปรุงแกไข และสวนที่ 3 ความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสราง

แรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   

(0x̄ 3.72, S.D 0.96) โดยพบวา ไดรับการจัดอบรมถายทอดองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ.กําหนด มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุด ( 0x̄ 3.99, S.D 0.81) และ   

การไดรับการจัดหาทุนภายใน และภายนอกองคกร เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยระดับ

ความพึงพอใจตํ่าสุด ( 0x̄3.41, S.D 1.03) ทั้งน้ีหนวยงานที่รับผิดชอบควรมีการจัดอบรมถายทอดองคความรู

เก่ียวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการใหกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา อยางสม่ําเสมอ, ควรมีการ

รวมมือกันระหวางหนวยงานในการจัดสรรหาทุนภายในและภายนอกเพ่ือเปนการสนับสนุนการผลิตผลงานทาง

วิชาการ, ควรมีการรวมมือกันในการจัดทําระบบพ่ีเลี้ยง และจัดหาผู เช่ียวชาญใหความชวยเหลือใน

กระบวนการผลิตผลงานทางวิชาการใหแกนักวิชาการนองใหม, นอกจากน้ีหนวยงานที่รับผิดชอบควรจัดหา  

การสรางเสริมแรงจูงใจในการผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการ เชน ใหเงินรางวัล เมื่อไดรับการแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ และควรมีการจัดทําแผนแมบทในเรื่องการหาแนวทางการพัฒนาในการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ 

 

คําสําคญั  ความพึงพอใจ  อาจารย  แรงจูงใจ  ตําแหนงทางวิชาการ 

 

Abstract  

 This study aims to determine the level of satisfaction of the teachers towards the 

system and strategies for building motivation in pursuing academic positions. The study also 

aims to identify barriers in achieving academic positions and how to develop the system in 

order to encourage the teachers to pursue academic positions. This study is expected lead 

to achievement in research staff and to meet the criteria of quality assurance defined by the 

Higher Education Commission. The population was 274 government university teachers in 

Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL). Questionnaires were used as a data 

collection tool and the questionnaire comprises of 3 parts, part one is personal information, 

part two is barriers in pursuing academic positions and solutions and part 3 is satisfaction in 

the system and strategies for building motivation in pursuing academic positions. 

 The results showed that the overall satisfaction of the teachers towards the system 

and strategies for building motivation in pursuing academic positions was high (x ̄ 3.72, SD 

0.96). It was found that trainings organized to transfer knowledge about professional 

development and academic research to meet quality standards specified by OCSC has the 

highest level of satisfaction (x ̄ 3.99, SD 0.81). However, supplies of internal and external 

research fund to support the production of academic work has the lowest level of 
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CoP 5 การบริหารจัดการ 

satisfaction (x ̄3.41, SD 1.03). Therefore, trainings on professional development and academic 

research should be consistently organized for the RMUTL teachers. There should also be 

academic collaborations between sectors to allocate funds to support the production of 

internal and external academic research. Mentor system among the researchers should be 

introduced to provide expert assistance for the young researchers. Moreover, responsible 

sectors must strengthen motivation and provide incentives to increase productivity of 

research work and publications such as rewarding money when academic position is 

achieved and should establish a model scheme on the strategies to achieving academic 

positions. 

Keyword  Satisfaction  30Teacher  Motivation and Academic Positions.  

 

บทนํา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีนโยบายในการสงเสริมใหคณาจารยสรางผลงานทาง

วิชาการที่เกิดจากการพัฒนาความรู ความสามารถและประสบการณเพ่ือนําไปถายทอดในกระบวนการเรียน

การสอน โดยมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตลอดจนเปนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยถายทอดเน้ือหา

สาระในรูปแบบตํารา หนังสือ ผลงานวิจัย หรือบทความประเภทตาง ๆ เพ่ือขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ    

การขอตําแหนงทางวิชาการ ถือเปนภาระหนาที่หน่ึงที่คณาจารยใหความสําคัญ เน่ืองจากเปนการสะทอนถึง

ความต่ืนตัวทางวิชาการ มีศักยภาพในการรวบรวม ประมวลความรู และวิทยาการใหม ๆ เพ่ือนําไปประยุกตใช

อยางกวางขวาง ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงตอวิชาชีพ และการพัฒนาองคกร ใหมีศักยภาพในการแขงขัน

ทางดานวิชาการ ปจจุบันมีจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาดัง

แสดงไวในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

ขอมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557 (ที่มา : http://personal.rmutl.ac.th/2013-02-26-07-09-55.html) 

 

ประเภท 
ตําแหนงทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย ผศ รศ ศ 

ขาราชการ 362 248 24 0 634 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 318 2 0 0 320 

พนักงานราชการ 8 0 0 0 8 

พนักงานพันธกิจ 347 0 0 0 347 

รวม 1035 250 24 0 1309 

  

 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาจํานวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯมีทั้งหมด 1,309 ราย 

มีผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 274 ราย โดยแบงเปน ผูชวยศาสตราจารย 250 ราย และรอง

ศาสตราจารย 24 ราย ซึ่งคิดเปนรอยละ 20.93 ซึ่งตามตัวบงช้ีที่ 2.3 เกณฑประเมินที่ทาง สกอ.กําหนดคารอย

ละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน ตองได

รอยละ 60 ขึ้นไป [1] ดังน้ัน มหาวิทยาลัยฯจะตองมีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 785 ราย จึงจะ

เปนไปตามเปาหมายหรือเกณฑที่ สกอ. หรือ สมศ. กําหนดไว โดยมหาวิทยาลัยฯจะตองมีนโยบายเพ่ือสราง

แรงจูงใจและสงเสริมใหบุคลากรไดมีการเสนอผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น รวมไปถึงอบรม

ถายทอดองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ. ซึ่งจะทําใหมี

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทําผลงานทางวิชาการและเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางบุคลากร

ที่สนใจและผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการโดยตรง 

 สําหรับการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจและการสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการโดยสุพิน  บุญชูวงศ [2] ไดทําการสํารวจถึงความตองการเขาสูผลงานทางวิชาการของอาจารยใน

สถาบันราชภัฎสวนดุสิต จากศึกษาพบวา1อาจารยมีความตองการหนวยงานที่รับผิดชอบพัฒนาอาจารยเพ่ือเขา

สูผลงานทางวิชาการและเปนหนวยงานกลางและมีความตองการสนับสนุนชวยเหลือดานการอบรม ดานแหลง

ความรู ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะในการพิมพ และแกไขขอบกพรองในการทําผลงานทางวิชาการ นอกจากน้ี 

ควรมีงบประมาณชวยเหลือในการทําผลงานทางวิชาการ โดยไมมีการสอน และมีหองสมุดโดยเฉพาะสําหรับ

อาจารยเพ่ือบริการใหขอมูลในการเขียนผลงานทางวิชาการ 1ตอมา อํานวยพร มโนวงค [3] ไดทําการศึกษา

เก่ียวกับการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย มหาวิทยาลัยพายัพ จากผลการศึกษาพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยมากวา ขึ้นอยูกับภาระงานประจํา สวนแนวคิดสายทางกาวหนาในงานอาชีพ 

ผูตอบแบบสอบถามเกินครึ่งเห็นดวยมากวา เปนการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เปนการพัฒนาความรู ผูตอบ
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satisfaction (x ̄3.41, SD 1.03). Therefore, trainings on professional development and academic 

research should be consistently organized for the RMUTL teachers. There should also be 

academic collaborations between sectors to allocate funds to support the production of 

internal and external academic research. Mentor system among the researchers should be 

introduced to provide expert assistance for the young researchers. Moreover, responsible 

sectors must strengthen motivation and provide incentives to increase productivity of 

research work and publications such as rewarding money when academic position is 

achieved and should establish a model scheme on the strategies to achieving academic 

positions. 

Keyword  Satisfaction  30Teacher  Motivation and Academic Positions.  

 

บทนํา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีนโยบายในการสงเสริมใหคณาจารยสรางผลงานทาง

วิชาการที่เกิดจากการพัฒนาความรู ความสามารถและประสบการณเพ่ือนําไปถายทอดในกระบวนการเรียน

การสอน โดยมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตลอดจนเปนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยถายทอดเน้ือหา

สาระในรูปแบบตํารา หนังสือ ผลงานวิจัย หรือบทความประเภทตาง ๆ เพ่ือขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ    

การขอตําแหนงทางวิชาการ ถือเปนภาระหนาที่หน่ึงที่คณาจารยใหความสําคัญ เน่ืองจากเปนการสะทอนถึง

ความต่ืนตัวทางวิชาการ มีศักยภาพในการรวบรวม ประมวลความรู และวิทยาการใหม ๆ เพ่ือนําไปประยุกตใช

อยางกวางขวาง ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงตอวิชาชีพ และการพัฒนาองคกร ใหมีศักยภาพในการแขงขัน

ทางดานวิชาการ ปจจุบันมีจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาดัง

แสดงไวในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

ขอมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557 (ที่มา : http://personal.rmutl.ac.th/2013-02-26-07-09-55.html) 

 

ประเภท 
ตําแหนงทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย ผศ รศ ศ 

ขาราชการ 362 248 24 0 634 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 318 2 0 0 320 

พนักงานราชการ 8 0 0 0 8 

พนักงานพันธกิจ 347 0 0 0 347 

รวม 1035 250 24 0 1309 

  

 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาจํานวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯมีทั้งหมด 1,309 ราย 

มีผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 274 ราย โดยแบงเปน ผูชวยศาสตราจารย 250 ราย และรอง

ศาสตราจารย 24 ราย ซึ่งคิดเปนรอยละ 20.93 ซึ่งตามตัวบงช้ีที่ 2.3 เกณฑประเมินที่ทาง สกอ.กําหนดคารอย

ละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน ตองได

รอยละ 60 ขึ้นไป [1] ดังน้ัน มหาวิทยาลัยฯจะตองมีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 785 ราย จึงจะ

เปนไปตามเปาหมายหรือเกณฑที่ สกอ. หรือ สมศ. กําหนดไว โดยมหาวิทยาลัยฯจะตองมีนโยบายเพ่ือสราง

แรงจูงใจและสงเสริมใหบุคลากรไดมีการเสนอผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น รวมไปถึงอบรม

ถายทอดองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ. ซึ่งจะทําใหมี

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทําผลงานทางวิชาการและเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางบุคลากร

ที่สนใจและผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการโดยตรง 

 สําหรับการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจและการสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการโดยสุพิน  บุญชูวงศ [2] ไดทําการสํารวจถึงความตองการเขาสูผลงานทางวิชาการของอาจารยใน

สถาบันราชภัฎสวนดุสิต จากศึกษาพบวา1อาจารยมีความตองการหนวยงานที่รับผิดชอบพัฒนาอาจารยเพ่ือเขา

สูผลงานทางวิชาการและเปนหนวยงานกลางและมีความตองการสนับสนุนชวยเหลือดานการอบรม ดานแหลง

ความรู ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะในการพิมพ และแกไขขอบกพรองในการทําผลงานทางวิชาการ นอกจากน้ี 

ควรมีงบประมาณชวยเหลือในการทําผลงานทางวิชาการ โดยไมมีการสอน และมีหองสมุดโดยเฉพาะสําหรับ

อาจารยเพ่ือบริการใหขอมูลในการเขียนผลงานทางวิชาการ 1ตอมา อํานวยพร มโนวงค [3] ไดทําการศึกษา

เก่ียวกับการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย มหาวิทยาลัยพายัพ จากผลการศึกษาพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยมากวา ขึ้นอยูกับภาระงานประจํา สวนแนวคิดสายทางกาวหนาในงานอาชีพ 

ผูตอบแบบสอบถามเกินครึ่งเห็นดวยมากวา เปนการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เปนการพัฒนาความรู ผูตอบ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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แทนสอบถามเกินครึ่ง คอนขางเห็นดวยวา ตองผลิตผลงานทางวิชาการตามเกณฑที่กําหนด นอกจากน้ันผูตอบ

แบบสอบถามสวนนอยไดเสนอปญหาไวดังน้ีคือ มีภาระงานสอนมาก ขาดแรงจูงใจที่จะสรางผลงาน ขั้นตอนใน

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการมีมากและใชเวลายาวนาน จึงควรสนับสนุนโดยลดภาระงานสอนลง สราง

แรงจูงใจในการผลิตผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสรางบรรยากาศดานการวิจัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัย และลด

ขั้นตอนดานเอกสาร  

1 จากผลงานวิจัยที่ผานมาดังกลาวขางตนจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการศึกษาเพ่ิมเติมหรือสํารวจ

เพ่ิมเติมในสวนของเรื่องแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ัน ในโครงการวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค 1

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหผลงานทางวิชาการ

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพตามสัดสวนของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ซึ่งผลการศึกษาในโครงการน้ีจะเปนขอมูลเพ่ือเปน

แนวทางในการพัฒนาอาจารยใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตอไป  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 2.1 วิธีดําเนินการวิจัย  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพ่ือศึกษาความ

พึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ศึกษาคือ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนจํานวน    

954 คน โดยอางจากการหากลุมประชากร Krejcie & Morgan โดยกลุมตัวอยางเปนอาจารยทั้งหมด จํานวน 

274 คน 

 2.3 การสุมตัวอยาง แบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการสุมแบบสะดวก หรือ Convenience 

Sampling Technique 

 2.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม โดยแบง

ออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ปญหาและอุปสรรคในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

และแนวทางปรับปรุงแกไข และสวนที่ 3 ความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ และปญหาและอุปสรรคในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและแนวทางปรับปรุงแกไข 

 2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล : การรวบรวมขอมูลครั้งน้ีแบงเปน 2 สวน ไดแก 

  2.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู วิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยแจกแบบสอบถามใหกับบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยาง

ดวยตนเอง พรอมทั้งช้ีแจงรายละเอียดใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจถึงวัตถุประสงคในการจัดทําแบบสอบถาม

และการเก็บรวบรวมขอมูล 

  2.4.2 ขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร 

ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบการทําวิจัยเบ้ืองตน 

 2.5 การวิเคราะหขอมูล 

  1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ดวยคาความถี่ รอยละ  

  2. วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ดวยคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปล

ผลความพึงพอใจตอระบบกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ผูวิจัยใชเกณฑการแบงชวง

คะแนนเฉลี่ย (Class Intervall) คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงมีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึงมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 3.40 หมายถึง มี

ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  

 

สรุปผลการวจิัย  

 1. คุณลักษณะของกลุมตัวอยางพบวา เปนเพศชาย รอยละ 55 เพศหญิง รอยละ 45 สวนใหญ อยูใน

อายุชวง 31 – 40 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39 รองลงมาคือ อายุชวง 41 – 50 คิดเปนรอยละ 36   สําเร็จ

การศึกษา ระดับปริญญาโท รอยละ 67 รองลงมาคือ ระดับปริญญาเอก รอยละ 31 มีตําแหนงเปนขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ รอยละ 59 เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ รอยละ 

51 อายุการทํางานเปนอาจารยสูงสุดที่ 6 – 10 ป คิดเปนรอยละ 25 มีความตองการที่จะย่ืนขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการคิดเปนรอยละ 96  

 2. จากผลการวิเคราะหความคิดเห็นพบวาประเด็นปญหาหลักๆ ที่ทําใหอาจารยไมสามารถดําเนินการ

จัดทําผลงานทางวิชาการใหแลวเสร็จในการขอกําหนดตําแหนงได คือ ภาระงานสอน หรืองานตามพันธกิจอ่ืนมี

มากจนไมสามารถจัดทําผลงานทางวิชาการได และเมื่อเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน แลวเสร็จมี

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม จึงไมสามารถที่จะยื่นขอกําหนดตําแหนงได อีกทั้งไมมีระบบพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษา

เกี่ยวกับการทําวิจัย รวมถึงแหลงเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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แทนสอบถามเกินครึ่ง คอนขางเห็นดวยวา ตองผลิตผลงานทางวิชาการตามเกณฑที่กําหนด นอกจากน้ันผูตอบ

แบบสอบถามสวนนอยไดเสนอปญหาไวดังน้ีคือ มีภาระงานสอนมาก ขาดแรงจูงใจที่จะสรางผลงาน ขั้นตอนใน

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการมีมากและใชเวลายาวนาน จึงควรสนับสนุนโดยลดภาระงานสอนลง สราง

แรงจูงใจในการผลิตผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสรางบรรยากาศดานการวิจัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัย และลด

ขั้นตอนดานเอกสาร  

1 จากผลงานวิจัยที่ผานมาดังกลาวขางตนจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการศึกษาเพ่ิมเติมหรือสํารวจ

เพ่ิมเติมในสวนของเรื่องแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ัน ในโครงการวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค 1

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหผลงานทางวิชาการ

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพตามสัดสวนของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ซึ่งผลการศึกษาในโครงการน้ีจะเปนขอมูลเพ่ือเปน

แนวทางในการพัฒนาอาจารยใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตอไป  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 2.1 วิธีดําเนินการวิจัย  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพ่ือศึกษาความ

พึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ศึกษาคือ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนจํานวน    

954 คน โดยอางจากการหากลุมประชากร Krejcie & Morgan โดยกลุมตัวอยางเปนอาจารยทั้งหมด จํานวน 

274 คน 

 2.3 การสุมตัวอยาง แบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการสุมแบบสะดวก หรือ Convenience 

Sampling Technique 

 2.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม โดยแบง

ออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ปญหาและอุปสรรคในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

และแนวทางปรับปรุงแกไข และสวนที่ 3 ความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ และปญหาและอุปสรรคในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและแนวทางปรับปรุงแกไข 

 2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล : การรวบรวมขอมูลครั้งน้ีแบงเปน 2 สวน ไดแก 

  2.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู วิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยแจกแบบสอบถามใหกับบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยาง

ดวยตนเอง พรอมทั้งช้ีแจงรายละเอียดใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจถึงวัตถุประสงคในการจัดทําแบบสอบถาม

และการเก็บรวบรวมขอมูล 

  2.4.2 ขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร 

ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบการทําวิจัยเบ้ืองตน 

 2.5 การวิเคราะหขอมูล 

  1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ดวยคาความถี่ รอยละ  

  2. วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ดวยคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปล

ผลความพึงพอใจตอระบบกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ผูวิจัยใชเกณฑการแบงชวง

คะแนนเฉลี่ย (Class Intervall) คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงมีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึงมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 3.40 หมายถึง มี

ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  

 

สรุปผลการวจัิย  

 1. คุณลักษณะของกลุมตัวอยางพบวา เปนเพศชาย รอยละ 55 เพศหญิง รอยละ 45 สวนใหญ อยูใน

อายุชวง 31 – 40 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39 รองลงมาคือ อายุชวง 41 – 50 คิดเปนรอยละ 36   สําเร็จ

การศึกษา ระดับปริญญาโท รอยละ 67 รองลงมาคือ ระดับปริญญาเอก รอยละ 31 มีตําแหนงเปนขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ รอยละ 59 เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ รอยละ 

51 อายุการทํางานเปนอาจารยสูงสุดที่ 6 – 10 ป คิดเปนรอยละ 25 มีความตองการที่จะย่ืนขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการคิดเปนรอยละ 96  

 2. จากผลการวิเคราะหความคิดเห็นพบวาประเด็นปญหาหลักๆ ที่ทําใหอาจารยไมสามารถดําเนินการ

จัดทําผลงานทางวิชาการใหแลวเสร็จในการขอกําหนดตําแหนงได คือ ภาระงานสอน หรืองานตามพันธกิจอ่ืนมี

มากจนไมสามารถจัดทําผลงานทางวิชาการได และเมื่อเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน แลวเสร็จมี

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม จึงไมสามารถที่จะยื่นขอกําหนดตําแหนงได อีกทั้งไมมีระบบพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษา

เกี่ยวกับการทําวิจัย รวมถึงแหลงเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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 3. สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซึ่งพบวาไดรับการจัดอบรมถายทอดองคความรูเก่ียวกับการ

พัฒนาผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ.กําหนด มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุด     

( 0x̄ 3.99, S.D 0.81) รองลงมาคือ การไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับ และกระบวนการการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ( 0x̄ 3.96, S.D 0.78), รองมาคือ 

มีความเช่ือมั่นในการเขารวมโครงการ “สงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ” มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(0x̄ 3.95, S.D 0.96), รองลงมาคือ การไดรับการสรางบรรยากาศการเรียนรูในการจัดทําผลงานทางวิชาการใน

องคกรเพ่ือกระตุนการผลิตผลงานทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ( 0x̄ 3.80, S.D 0.90), รองลงมา

คือ การไดรับการจัดระบบพ่ีเลี้ยงและจัดหาผูเช่ียวชาญในการชวยเหลือในกระบวนการผลิตผลงานทางวิชาการ

ใหแกนักวิชาการนองใหม มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ( 0x̄ 3.61, S.D 1.07), รองลงมาคือ การไดรับการ

สนับสนุนการเผยแพร โดยการจัดหาเวทีการเผยแพรผลงานทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ         

(0x̄ 3.54, S.D 1.03), รองลงมาคือ การไดรับเงินรางวัล เมื่อไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงวิชาการ มีคาเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ (0x̄ 3.48, S.D 1.10), และทายสุดคือ การไดรับการจัดหาทุนภายใน และภายนอกองคกร 

เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (0x̄ 3.41, S.D 1.03)  

 

การอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหความคิดเห็นพบวาประเด็นปญหาหลักๆ ที่ทําใหอาจารยไมสามารถดําเนินการ

จัดทําผลงานทางวิชาการใหแลวเสร็จในการขอกําหนดตําแหนงได คือ ภาระงานสอน หรืองานตามพันธกิจอ่ืนมี

มากจนไมสามารถจัดทําผลงานทางวิชาการได และเมื่อเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน แลวเสร็จมี

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม จึงไมสามารถที่จะยื่นขอกําหนดตําแหนงได อีกทั้งไมมีระบบพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษา

เกี่ยวกับการทําวิจัย รวมถึงแหลงเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาของอํานวยพร มโนวงค [3]ที่กลาววาตองผลิตผลงานทางวิชาการตามเกณฑที่กําหนด ควรสนับสนุน

โดยลดภาระงานสอนลง สรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสรางบรรยากาศดานการวิจัยขึ้น

ภายในมหาวิทยาลัย และลดขั้นตอนดานเอกสาร อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดของศิวไลซ คนฉลาด [6]ที่กลาว

วา การพัฒนาระบบสนับสนุนและสรางแรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัย ควรจัดบุคลากร

สนับสนุนงานวิจัย เชนนักสถิต นักคอมพิวเตอร ผูชวยวิจัย นักวิทยาศาสตร และที่ปรึกษา สนับสนุน ให

อาจารยจัดเวลาเพ่ือการวิจัย เชนมีทุนใหผูชวยสอน และผูชวยวิจัย เปดโอกาสใหคณาจารยลาไปทํางานวิจัย 

ใหเวลาในการทําวิจัย กําหนดสัดสวนการสอนและการวิจัย นอกจากน้ียังมีปญหาเรื่องชวงเวลาของการเสนอ

โครงรางวิจัยไมชัดเจน และไมมีขอมูลเกี่ยวกับแหลงทุนและแหลงตีพิมพเผยแพรที่เปนปจจุบัน ขาดแรงจูงใจใน

การผลิตผลงานทางวิชาการ และยังสอดคลองกับแนวคิดของสุพิน บุญชูวงศ [2] และเยาวรัตน รุงสวาง คณะ 

[4] ที่ไดกลาวไววา หนวยงานที่รับผิดชอบพัฒนาอาจารยเพ่ือเขาสูผลงานทางวิชาการ และเปนหนวยงานกลาง 

และมีความตองการสนับสนุนชวยเหลือดานการอบรม ดานแหลงความรู ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะในการพิมพ 

และแกไขขอบกพรองในการทําผลงานทางวิชาการ นอกจากน้ีควรมีงบประมาณชวยเหลือในการทําผลงานทาง

วิชาการ โดยไมมีการสอน และมีหองสมุดโดยเฉพาะสําหรับอาจารยเพ่ือบริการใหขอมูลในการเขียนผลงานทาง

วิชาการ และควรมีการจัดกิจกรรมกระตุนสงเสริมใหอาจารยมีการผลิตผลงานทางวิชาการมากขึ้น 

 ทั้งน้ี ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ดังตารางที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  (0x̄ 3.72, 

S.D 0.96) ซึ่งพบวาไดรับการจัดอบรมถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานที่  ก.พ.อ.กําหนด มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุด( 0x̄3.99, S.D 0.81) สาเหตุมาจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเล็งเห็นถึงความสําคัญเปนอยางมาก และไดมีนโยบายในการสงเสริม

ใหคณาจารย สรางผลงานทางวิชาการ และสามารถถายทอดเน้ือหาสาระในรูปแบบ ตํารา หนังสือ ผลงานวิจัย 

หรือบทความประเภทตาง ๆ เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น ดังน้ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา จึงมอบใหงานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ที่รับผิดชอบในการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ ดําเนินการจัด “โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (โรงเรียน ผศ. รศ. และศ.)” ขึ้น

เพ่ือใหบุคลากร สายวิชาการไดมีความรูความเขาใจในระเบียบขอบังคับ  และกระบวนการจัดทําการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น รวมถึงมีการสนับสนุนในดานตางๆ เพ่ือชวยพัฒนาในการจัดทําผลงานทาง

วิชาการ เอกสารคําสอน/ ประกอบการสอน และแจกเอกสารคูมือการปฏิบัติในการขอกําหนดตําแหนง พรอม

ทั้งนําเอกสารขึ้น website ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จึงทําให

อาจารยมีความพึงพอใจที่งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคลดําเนินการจัดโครงการน้ีขึ้น และการไดรับ

การจัดหาทุนภายใน และภายนอกองคกร เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจตํ่าสุด (0x̄3.41, S.D 1.03) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุมิตรา  พฤกษไพโรจนกุล และคณะ [5] ที่

พบวาอาจารยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีความตองการใหจัดหาทุนภายในและ

ภายนอกองคกรเพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการมากที่สุด  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
615

การบริหารจัดการ   CoP 5

 3. สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซึ่งพบวาไดรับการจัดอบรมถายทอดองคความรูเก่ียวกับการ

พัฒนาผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ.กําหนด มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุด     

( 0x̄ 3.99, S.D 0.81) รองลงมาคือ การไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับ และกระบวนการการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ( 0x̄ 3.96, S.D 0.78), รองมาคือ 

มีความเช่ือมั่นในการเขารวมโครงการ “สงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ” มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(0x̄ 3.95, S.D 0.96), รองลงมาคือ การไดรับการสรางบรรยากาศการเรียนรูในการจัดทําผลงานทางวิชาการใน

องคกรเพ่ือกระตุนการผลิตผลงานทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ( 0x̄ 3.80, S.D 0.90), รองลงมา

คือ การไดรับการจัดระบบพ่ีเลี้ยงและจัดหาผูเช่ียวชาญในการชวยเหลือในกระบวนการผลิตผลงานทางวิชาการ

ใหแกนักวิชาการนองใหม มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ( 0x̄ 3.61, S.D 1.07), รองลงมาคือ การไดรับการ

สนับสนุนการเผยแพร โดยการจัดหาเวทีการเผยแพรผลงานทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ         

(0x̄ 3.54, S.D 1.03), รองลงมาคือ การไดรับเงินรางวัล เมื่อไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงวิชาการ มีคาเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ (0x̄ 3.48, S.D 1.10), และทายสุดคือ การไดรับการจัดหาทุนภายใน และภายนอกองคกร 

เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (0x̄ 3.41, S.D 1.03)  

 

การอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหความคิดเห็นพบวาประเด็นปญหาหลักๆ ที่ทําใหอาจารยไมสามารถดําเนินการ

จัดทําผลงานทางวิชาการใหแลวเสร็จในการขอกําหนดตําแหนงได คือ ภาระงานสอน หรืองานตามพันธกิจอ่ืนมี

มากจนไมสามารถจัดทําผลงานทางวิชาการได และเมื่อเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน แลวเสร็จมี

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม จึงไมสามารถที่จะยื่นขอกําหนดตําแหนงได อีกทั้งไมมีระบบพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษา

เกี่ยวกับการทําวิจัย รวมถึงแหลงเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาของอํานวยพร มโนวงค [3]ที่กลาววาตองผลิตผลงานทางวิชาการตามเกณฑที่กําหนด ควรสนับสนุน

โดยลดภาระงานสอนลง สรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสรางบรรยากาศดานการวิจัยขึ้น

ภายในมหาวิทยาลัย และลดขั้นตอนดานเอกสาร อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดของศิวไลซ คนฉลาด [6]ที่กลาว

วา การพัฒนาระบบสนับสนุนและสรางแรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัย ควรจัดบุคลากร

สนับสนุนงานวิจัย เชนนักสถิต นักคอมพิวเตอร ผูชวยวิจัย นักวิทยาศาสตร และที่ปรึกษา สนับสนุน ให

อาจารยจัดเวลาเพ่ือการวิจัย เชนมีทุนใหผูชวยสอน และผูชวยวิจัย เปดโอกาสใหคณาจารยลาไปทํางานวิจัย 

ใหเวลาในการทําวิจัย กําหนดสัดสวนการสอนและการวิจัย นอกจากน้ียังมีปญหาเรื่องชวงเวลาของการเสนอ

โครงรางวิจัยไมชัดเจน และไมมีขอมูลเกี่ยวกับแหลงทุนและแหลงตีพิมพเผยแพรที่เปนปจจุบัน ขาดแรงจูงใจใน

การผลิตผลงานทางวิชาการ และยังสอดคลองกับแนวคิดของสุพิน บุญชูวงศ [2] และเยาวรัตน รุงสวาง คณะ 

[4] ที่ไดกลาวไววา หนวยงานที่รับผิดชอบพัฒนาอาจารยเพ่ือเขาสูผลงานทางวิชาการ และเปนหนวยงานกลาง 

และมีความตองการสนับสนุนชวยเหลือดานการอบรม ดานแหลงความรู ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะในการพิมพ 

และแกไขขอบกพรองในการทําผลงานทางวิชาการ นอกจากน้ีควรมีงบประมาณชวยเหลือในการทําผลงานทาง

วิชาการ โดยไมมีการสอน และมีหองสมุดโดยเฉพาะสําหรับอาจารยเพ่ือบริการใหขอมูลในการเขียนผลงานทาง

วิชาการ และควรมีการจัดกิจกรรมกระตุนสงเสริมใหอาจารยมีการผลิตผลงานทางวิชาการมากขึ้น 

 ทั้งน้ี ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ดังตารางที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  (0x̄ 3.72, 

S.D 0.96) ซึ่งพบวาไดรับการจัดอบรมถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานที่  ก.พ.อ.กําหนด มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุด( 0x̄3.99, S.D 0.81) สาเหตุมาจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเล็งเห็นถึงความสําคัญเปนอยางมาก และไดมีนโยบายในการสงเสริม

ใหคณาจารย สรางผลงานทางวิชาการ และสามารถถายทอดเน้ือหาสาระในรูปแบบ ตํารา หนังสือ ผลงานวิจัย 

หรือบทความประเภทตาง ๆ เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น ดังน้ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา จึงมอบใหงานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ที่รับผิดชอบในการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ ดําเนินการจัด “โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (โรงเรียน ผศ. รศ. และศ.)” ขึ้น

เพ่ือใหบุคลากร สายวิชาการไดมีความรูความเขาใจในระเบียบขอบังคับ  และกระบวนการจัดทําการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น รวมถึงมีการสนับสนุนในดานตางๆ เพ่ือชวยพัฒนาในการจัดทําผลงานทาง

วิชาการ เอกสารคําสอน/ ประกอบการสอน และแจกเอกสารคูมือการปฏิบัติในการขอกําหนดตําแหนง พรอม

ทั้งนําเอกสารขึ้น website ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จึงทําให

อาจารยมีความพึงพอใจที่งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคลดําเนินการจัดโครงการน้ีขึ้น และการไดรับ

การจัดหาทุนภายใน และภายนอกองคกร เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจตํ่าสุด (0x̄3.41, S.D 1.03) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุมิตรา  พฤกษไพโรจนกุล และคณะ [5] ที่

พบวาอาจารยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีความตองการใหจัดหาทุนภายในและ

ภายนอกองคกรเพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการมากที่สุด  
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจตอระบบ และกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
รายการ ระดับความพึงพอใจ จํานวน (รอยละ) x̄ S.D แปล 

ความหมาย มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

1.ได รับการจัดอบรมถายทอดองค

ความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 

ก.พ.อ. กําหนด 

27 49 21 2 1 3.99 0.81 มาก 

2.การไดรับคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบ

ขอบังคับ และกระบวนการการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการจากเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ 

25 48 26 0 1 3.96 0.78 มาก 

3.การได รับการสรางบรรยากาศการ

เรียนรูในการจัดทําผลงานทางวิชาการ

ในองคกรเพ่ือกระตุนการผลิตผลงาน

ทางวิชาการ 

21 47 25 5 2 3.80 0.90 มาก 

4.การไดรับการจัดระบบพ่ีเล้ียง และ

จัดหาผูเชี่ยวชาญในการชวยเหลือใน

กระบวนการผลิตผลงานทางวิชาการ

ใหแกนักวิชาการนองใหม 

25 30 27 17 1 3.61 1.07 มาก 

5.การไดรับสนับสนุนการเผยแพร โดย

การจัดหาเวทีการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ 

18 36 32 10 4 3.54 1.03 มาก 

6.ได รับ การ จัดหาทุนภาย ใน  และ

ภายนอกองคกร เพ่ือสนับสนุนการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 

14 36 30 17 3 3.41 1.03 มาก 

7.การได รับเงินรางวัล เมื่อได รับการ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

20 31 30 15 4 3.48 1.10 มาก 

8.ทานมีความเชื่อมั่นในการเขารวม

โครงการ “สงเสริมการเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ” 

30 44 21 1 4 3.95 0.96 มาก 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.72 0.96 มาก 

 
ภาพที่ 1 แสดงความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ขอเสนอแนะ 

 1. หนวยงานที่รับผิดชอบควรมีการจัดอบรมถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการใหกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา อยางสม่ําเสมอ  

2. ควรมีการรวมมือกันระหวางหนวยงานในการจัดสรรหาทุนภายในและภายนอกเพ่ือเปนการ

สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 

3. ควรมีการรวมมือกันในการจัดทําระบบพ่ีเลี้ยง และจัดหาผู เช่ียวชาญใหความชวยเหลือใน

กระบวนการผลิตผลงานทางวิชาการใหแกนักวิชาการนองใหม 

4. หนวยงานที่รับผิดชอบควรจัดหาการสรางเสริมแรงจูงใจในการผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เชน ใหเงินรางวัล เมื่อไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

5. ควรมีการจัดทําแผนแมบทในเรื่องการหาแนวทางการพัฒนาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจตอระบบ และกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
รายการ ระดับความพึงพอใจ จํานวน (รอยละ) x̄ S.D แปล 

ความหมาย มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

1.ได รับการจัดอบรมถายทอดองค

ความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ 

ก.พ.อ. กําหนด 

27 49 21 2 1 3.99 0.81 มาก 

2.การไดรับคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบ

ขอบังคับ และกระบวนการการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการจากเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ 

25 48 26 0 1 3.96 0.78 มาก 

3.การได รับการสรางบรรยากาศการ

เรียนรูในการจัดทําผลงานทางวิชาการ

ในองคกรเพ่ือกระตุนการผลิตผลงาน

ทางวิชาการ 

21 47 25 5 2 3.80 0.90 มาก 

4.การไดรับการจัดระบบพ่ีเล้ียง และ

จัดหาผูเชี่ยวชาญในการชวยเหลือใน

กระบวนการผลิตผลงานทางวิชาการ

ใหแกนักวิชาการนองใหม 

25 30 27 17 1 3.61 1.07 มาก 

5.การไดรับสนับสนุนการเผยแพร โดย

การจัดหาเวทีการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ 

18 36 32 10 4 3.54 1.03 มาก 

6.ได รับ การ จัดหาทุ นภาย ใน  และ

ภายนอกองคกร เพ่ือสนับสนุนการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 

14 36 30 17 3 3.41 1.03 มาก 

7.การได รับเงินรางวัล เมื่อได รับการ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

20 31 30 15 4 3.48 1.10 มาก 

8.ทานมีความเชื่อมั่นในการเขารวม

โครงการ “สงเสริมการเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ” 

30 44 21 1 4 3.95 0.96 มาก 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.72 0.96 มาก 

 
ภาพที่ 1 แสดงความพึงพอใจตอระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ขอเสนอแนะ 

 1. หนวยงานที่รับผิดชอบควรมีการจัดอบรมถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการใหกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา อยางสม่ําเสมอ  

2. ควรมีการรวมมือกันระหวางหนวยงานในการจัดสรรหาทุนภายในและภายนอกเพ่ือเปนการ

สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 

3. ควรมีการรวมมือกันในการจัดทําระบบพ่ีเลี้ยง และจัดหาผู เช่ียวชาญใหความชวยเหลือใน

กระบวนการผลิตผลงานทางวิชาการใหแกนักวิชาการนองใหม 

4. หนวยงานที่รับผิดชอบควรจัดหาการสรางเสริมแรงจูงใจในการผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เชน ใหเงินรางวัล เมื่อไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

5. ควรมีการจัดทําแผนแมบทในเรื่องการหาแนวทางการพัฒนาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การดําเนินงานวิจัย น้ีสําเร็จไปไดดวยดีตองขอขอบพระคุณ   ผูชวยศาสตราจารยสุ ภัทรา             

ปานสุวรรณจิตร ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล และผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่

เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดโครงการสงเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการขึ้น รวมถึงสนับสนุนทุนวิจัย

ภายใตโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (Project of Hands-on 

Research and Development) ปงบประมาณ 2557 ในการทําวิจัยครั้งน้ี ขอบคุณนักวิจัยพ่ีเลี้ยง รศ.ดร.

พานิช  อินตะ และดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ ที่ใหคําปรึกษา และคําแนะนําในการเขียนงานวิจัย นางจีรวรรณ  จิอู  

หัวหนางานพัฒนาบุคลากร  และทีมงานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ

หลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ทายสุดผูวิจัยขอขอบพระคุณคณา

อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปน

อยางดีย่ิง 

เอกสารอางอิง 

 1.  คูมือประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ฉบับแกไขปรับปรุง (2555) 

 2.  สุพิน บุญชูวงศ.(2540). “ความตองการเขาสูผลงานทางวิชาการของอาจารยในสถาบันราชภัฎ

สวนดุสิต”. สถาบันราชภัฎสวนดุสิต. 

 3. อํานวยพร มโนวงค.(2552).  “การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย มหาวิทยาลัยพายัพ”. 
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 5. สุมิตรา พฤกษไพโรจนกุล อรชร อินทองปาน และรุจิรา เจียมอมรรัตน.(2552). “การวิเคราะห

ระบบและกลไกการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมาชชนก ป 

2552”. ฝายวิจัยและพัฒนา สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข 

 6. ศิวไลซ คนฉลาด. (2548). “สภาพการวิจัยและความคิดเห็นตอการทําวิจัย สาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีของอาจารยมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา”. ปริญญารัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
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กิตติกรรมประกาศ 

 การดําเนินงานวิจัย น้ีสําเร็จไปไดดวยดีตองขอขอบพระคุณ   ผูชวยศาสตราจารยสุ ภัทรา             
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การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร ศึกษาความตองการและความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และจัดทํามาตรฐาน

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

โดยมีกระบวนการจัดการความรู คือ การจับกลุมอภิปราย ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และ

เจาหนาที่ฝายงานดานบริหาร รวมกันระบุปญหา และจัดการองคความรูใหไดมาซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ดี เพ่ือ

แกปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนบุคลากรสาย

สนับสนุนบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่ปฏิบัติราชการอยูที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทั้ง 6 จังหวัด จํานวน 38 คน และผูบริหาร จํานวน    13 คน 

ผลการวิจัยพบวาบุคลากรสายสนับสนุนบริหาร มีความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพระดับมากที่สุด 3 ดาน 

ไดแก ดานความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ดานแนวคิดวิธีการขั้นตอนการทํางาน

และการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ และดานการวางแผนการวิเคราะหงานความสามารถในการ

แกปญหาและการคิดอยางเปนระบบ จากการประชุมอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และการปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม และมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนบริหารตามวิชาชีพ เห็นวาบุคลากรสายสนับสนุน

บริหารจําเปนตองพัฒนาศักยภาพในระดับมากที่สุดเรียงตามลําดับ ไดแก ดานการอบรมสัมมนาและประชุม

เชิงปฏิบัติการ ดานการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ดานการศึกษาดูงาน ดานการปรับตําแหนงใหสูงขึ้น และดาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน/หนวยงาน/สถานประกอบการ 

 

คําสําคัญ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรสายสนับสนุนบริหาร 

 

Summary  

 The aim was to study the development and its problems on supporting staff 

competence in order to seek for the necessity in the staff competency improvement based 

on a career part as well as to organize a standard of administrative support staff in Faculty 

of Engineering Rajamangala University of Technology Lanna. Knowledge Management on the 

group discussed between dean, associate-dean, assistant-dean and staff were identify the 

problems and knowledge exchange to best practices in the development of administrative 

support staff. The research population consisted of 13 operating staffs who had been 

working in Rajamangala University of Technology Lanna and 13 executive staffs. The findings 

revealed that administrative support staff have necessity of the competency development 

on 3 aspects i.e. knowledge, understanding, and skills for job performance, ideas for 

methods of effective working steps and development and planning on work analysis, 

abilities in correcting problems and analytical thinking from training and seminar, job 

familiarization and job orientation. The standard of the supporting staff development based 

on career parts according to the manager that the competency development was imperative 

and they also prioritized the necessary aspects as training and seminar, job orientation, job 

familiarization, adjusting to a higher position and knowledge exchanging among colleagues. 

 

Keyword  potential development, administrative support staff 

 

บทนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) มียุทธศาสตรการพัฒนาที่

สําคัญซึ่งเก่ียวของกับอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน ซึ่ง

มุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมี

ภูมิคุมกันเพ่ือเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติ 
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ภูมิคุมกันเพ่ือเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติ 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญทั้งตอตนเอง และตอองคกร องคกรใด ๆ ก็ตามจะสามารถ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธ์ิภาพและประสิทธิผลได ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพ และศักยภาพของ

บุคลากร ซึ่งหมายถึงบุคคลตองมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ และทัศนคติที่ เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรน้ัน สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ 

การยายเปลี่ยนหนาที่ การมอบหมายงานที่ยากขึ้น และการเรียนรูดวยตนเอง เปนตน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา แบงบุคลากรออกเปน 3 ประเภท คือ บุคลากรสายวิชาการ 

มีหนาที่ทําการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ มีหนาที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ

เตรียมอุปกรณการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงชวยสอน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการ และสายสนับสนุนบริหาร มีหนาที่ปฏิบัติงานอํานวยการ การใหบริการตาง ๆ และการ

ประสานงานในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการใหบรรลุตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนองคกรที่ดําเนินการจัดการเรียน

การสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโท ทางดานวิศวกรรม ครุศาสตร

อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใน 6 จังหวัด มีการกําหนดโครงสรางและสายการบังคับบัญชาไว

อยางชัดเจน มีการแบงการทํางานตามความชํานาญเฉพาะดาน ตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

ตามตําแหนงงาน ทําใหมีขอจํากัดในเรื่องกําลังคนที่ไมเหมาะสมตามกรอบอัตรากําลังที่มี ทําใหไมสามารถ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบกับมีการนําเอาระบบเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชเพ่ือ

ชวยในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร 

ดังน้ัน คณะวิศวกรรมศาสตร จึงมีความจําเปนจะตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ 

ประสบการณ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล               ตามเปาหมาย กอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร และนําไปใช  เปนแนวทางในการวางแผน เพ่ือพัฒนา

บุคลากรใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสม สูความเปนมืออาชีพ เพ่ิมขีดความสามารถใน

การพัฒนาตน เพ่ือความกาวหนาในอาชีพ และสงผลใหเปนการพัฒนาองคกรอยางย่ังยืน 

 

วิธีการดําเนินงาน  

1. กระบวนการจัดการความรู คือ การจับกลุมอภิปราย ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี จํานวน  

3 คน ผูชวยคณบดี จํานวน 3 คน และเจาหนาที่ฝายงานดานบริหาร จํานวน 5 คน รวมกันระบุปญหา และ

จัดการองคความรูใหไดมาซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ดี เพ่ือแกปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

2. ประชากรที่ ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนบริหาร คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทั้ง 6 จังหวัด ที่ปฏิบัติงานในป พ.ศ.2558 จํานวน 

38 คน 

3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพสวนบุคคล และตัวแปรตาม 

ไดแก ปญหาและอุปสรรค ความตองการพัฒนาตนเอง และมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร 

4. กรอบแนวคิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยคํานวณหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนบริหาร  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานา 

 สภาพปจจุบัน ปญหา และอุปสรรคการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร 

 ความตองการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

• การปฐมนิเทศ 

• การอบรม สัมมนา 

• การศึกษาดูงาน 

• การศึกษาจากคูมือ ตํารา ระเบียบ  

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

• การสอนงาน 

   

 

มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนบริหาร 

บุคลากรสายสนบัสนนุบริหาร ผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญทั้งตอตนเอง และตอองคกร องคกรใด ๆ ก็ตามจะสามารถ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธ์ิภาพและประสิทธิผลได ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพ และศักยภาพของ

บุคลากร ซึ่งหมายถึงบุคคลตองมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ และทัศนคติที่ เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรน้ัน สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ 

การยายเปลี่ยนหนาที่ การมอบหมายงานที่ยากขึ้น และการเรียนรูดวยตนเอง เปนตน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา แบงบุคลากรออกเปน 3 ประเภท คือ บุคลากรสายวิชาการ 

มีหนาที่ทําการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ มีหนาที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ

เตรียมอุปกรณการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงชวยสอน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการ และสายสนับสนุนบริหาร มีหนาที่ปฏิบัติงานอํานวยการ การใหบริการตาง ๆ และการ

ประสานงานในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการใหบรรลุตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนองคกรที่ดําเนินการจัดการเรียน

การสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโท ทางดานวิศวกรรม ครุศาสตร

อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใน 6 จังหวัด มีการกําหนดโครงสรางและสายการบังคับบัญชาไว

อยางชัดเจน มีการแบงการทํางานตามความชํานาญเฉพาะดาน ตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

ตามตําแหนงงาน ทําใหมีขอจํากัดในเรื่องกําลังคนที่ไมเหมาะสมตามกรอบอัตรากําลังที่มี ทําใหไมสามารถ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบกับมีการนําเอาระบบเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชเพ่ือ

ชวยในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร 

ดังน้ัน คณะวิศวกรรมศาสตร จึงมีความจําเปนจะตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ 

ประสบการณ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล               ตามเปาหมาย กอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร และนําไปใช  เปนแนวทางในการวางแผน เพ่ือพัฒนา

บุคลากรใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสม สูความเปนมืออาชีพ เพ่ิมขีดความสามารถใน

การพัฒนาตน เพ่ือความกาวหนาในอาชีพ และสงผลใหเปนการพัฒนาองคกรอยางย่ังยืน 

 

วิธีการดําเนินงาน  

1. กระบวนการจัดการความรู คือ การจับกลุมอภิปราย ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี จํานวน  

3 คน ผูชวยคณบดี จํานวน 3 คน และเจาหนาที่ฝายงานดานบริหาร จํานวน 5 คน รวมกันระบุปญหา และ

จัดการองคความรูใหไดมาซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ดี เพ่ือแกปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

2. ประชากรที่ ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนบริหาร คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทั้ง 6 จังหวัด ที่ปฏิบัติงานในป พ.ศ.2558 จํานวน 

38 คน 

3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพสวนบุคคล และตัวแปรตาม 

ไดแก ปญหาและอุปสรรค ความตองการพัฒนาตนเอง และมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร 

4. กรอบแนวคิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยคํานวณหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนบริหาร  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานา 

 สภาพปจจุบัน ปญหา และอุปสรรคการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร 

 ความตองการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

• การปฐมนิเทศ 

• การอบรม สัมมนา 

• การศึกษาดูงาน 

• การศึกษาจากคูมือ ตํารา ระเบียบ  

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

• การสอนงาน 

   

 

มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนบริหาร 

บุคลากรสายสนบัสนนุบริหาร ผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 25 ป 

ถึง 40 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปฏิบัติราชการอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มี

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 ป – มากกวา 10 ป และเปนลูกจางช่ัวคราว 

สภาพการดําเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร สวนใหญไดรับ

การพัฒนาอยางตอเน่ือง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ ดําเนินการผานหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย มี 3 รูปแบบ คือ การประชุมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน และการปฐมนิเทศบุคลากรใหม โดย

รูปแบบที่บุคลากรเห็นวาจําเปนและเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม 

และรองมาคือการอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยโครงการ/กิจกรรมสวนใหญที่บุคลากรเขารับ

การพัฒนาความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานตามสายงานมากกวาการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร 

สําหรับรูปแบบการพัฒนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูดําเนินการเอง พบวาพัฒนาตนเองดวยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

จากเพ่ือนรวมงานมากที่สุด รองลงมาเปนการศึกษาจากตํารา ระเบียบขอบังคับตาง ๆ การศึกษาจากคูมือการ

ปฏิบัติงาน และการสอนงานโดยผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืน ๆ 

ปญหาในการพัฒนาบุคลากรตามความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนบริหาร และผูบริหาร 

โดยรวมเหมือนกันคือ งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ และไมมีเวลาเขาพัฒนาตนเอง เพราะไมสามารถปลีก

ตัวออกจากงานประจําได  

ปญหาในการปฏิบัติงานตามความคิดของผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนบริหาร โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง โดยผูปฏิบัติงานเห็นวามีปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความรู ความเขาใจและทักษะใน

การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ แรงจูงใจสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และแนวคิดวิธีการขั้นตอนการทํางานและ

การพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ แตกตางจากผูบริหารที่เห็นวามีปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 

ไดแก ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ การคิดอยางเปนระบบ และความรูเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูล

สารสนเทศ และการนําเสนอขอมูล 

ผูปฏิบัติงานและผูบริหารมีความเห็นตรงกันวาดานที่บุคลากรสายสนับสนุนบริหารมีความจําเปนใน

การพัฒนาศักยภาพระดับมากที่สุด 3 ดาน ไดแก ดานความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบ ดานแนวคิดวิธีการขั้นตอนการทํางานและการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ และดานการวาง

แผนการวิเคราะหงานความสามารถในการแกปญหาและการคิดอยางเปนระบบ โดยผูปฏิบัติงานไดเรียงลําดับ

ความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพ ไดแก ดานความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ดาน

แนวคิดวิธีการขั้นตอนการทํางานและการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ ดานการวางแผนการวิเคราะห

งานความสามารถในการแกปญหา ดานการเขียนหนังสือราชการและการจับประเด็น และดานการจัดเก็บ

ขอมูลสารสนเทศและการนําเสนอขอมูล สวนผูบริหาร เรียงลําดับความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ไดแก ดานความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ดานแนวคิดวิธีการขั้นตอนการทํางาน

และการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ ดานการวางแผนการวิเคราะหงานความสามารถในการแกปญหา 

ดานแรงจูงใจสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และดานการปรับตําแหนงใหสูงขึ้น (ระดับชํานาญการ ระดับ

เช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ) 

มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนบริหารตามวิชาชีพ ตามความคิดเห็นของผูบริหารคณะ

วิศวกรรมศาสตร เห็นวาบุคลากรสายสนับสนุนบริหารจําเปนตองพัฒนาศักยภาพในระดับมากที่สุดเรียง

ตามลําดับ ไดแก ดานการอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ดานการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ดาน

การศึกษาดูงาน ดานการปรับตําแหนงใหสูงขึ้น และดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน/หนวยงาน/

สถานประกอบการ 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

1. การทํางานเปนทีม คงหมายรวมถึงการสามารถทดแทนการทํางานของผูรวมงานคนอ่ืน ๆ ได (ใน

กรณีที่จําเปน ทั้งน้ี เพ่ือความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน และสามารถบงบอกถึงคุณสมบัติเดนของพนักงานแต

ละคนที่สามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย และเพ่ือเรียนรูหนาที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

2. ควรจัดใหมีเวทีการถายทอดความรู ทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ จากผูที่ไดไป

พัฒนาตนเองสูบุคลากรที่ไมไดไปพัฒนา 

3. ควรใหมีการอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการอยางตอเน่ือง เพ่ือใหบุคลากรต่ืนตัวอยูเสมอ 

4. ควรจัดฝกอบรมทางดานเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงปจจุบัน 

 

สรุป 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสม สูความเปนมืออาชีพ 

เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาตน เพ่ือความกาวหนาในอาชีพ และสงผลใหเปนการพัฒนาองคกรอยาง

ย่ังยืน โดยบุคลากรสายสนับสนุนบริหารจําเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพ ไดแก ดานความรูความเขาใจ

และทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดานแนวคิดวิธีการขั้นตอนการทํางานและการพัฒนาระบบงานใหมี

ประสิทธิภาพ และดานการวางแผนการวิเคราะหงานความสามารถในการแกปญหาและการคิดอยางเปนระบบ 

จากการประชุมอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และการปฐมนิเทศบุคลากรใหม และมาตรฐานการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนบริหาร ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามวิชาชีพ 

ไดแก ดานการอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ดานการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ดานการศึกษาดูงาน 

ดานการปรับตําแหนงใหสูงขึ้น และดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน/หนวยงาน/สถาน

ประกอบการ 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
625

การบริหารจัดการ   CoP 5

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 25 ป 

ถึง 40 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปฏิบัติราชการอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มี

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 ป – มากกวา 10 ป และเปนลูกจางช่ัวคราว 

สภาพการดําเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร สวนใหญไดรับ

การพัฒนาอยางตอเน่ือง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ ดําเนินการผานหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย มี 3 รูปแบบ คือ การประชุมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน และการปฐมนิเทศบุคลากรใหม โดย

รูปแบบที่บุคลากรเห็นวาจําเปนและเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม 

และรองมาคือการอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยโครงการ/กิจกรรมสวนใหญที่บุคลากรเขารับ

การพัฒนาความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานตามสายงานมากกวาการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร 

สําหรับรูปแบบการพัฒนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูดําเนินการเอง พบวาพัฒนาตนเองดวยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

จากเพ่ือนรวมงานมากที่สุด รองลงมาเปนการศึกษาจากตํารา ระเบียบขอบังคับตาง ๆ การศึกษาจากคูมือการ

ปฏิบัติงาน และการสอนงานโดยผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืน ๆ 

ปญหาในการพัฒนาบุคลากรตามความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนบริหาร และผูบริหาร 

โดยรวมเหมือนกันคือ งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ และไมมีเวลาเขาพัฒนาตนเอง เพราะไมสามารถปลีก

ตัวออกจากงานประจําได  

ปญหาในการปฏิบัติงานตามความคิดของผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนบริหาร โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง โดยผูปฏิบัติงานเห็นวามีปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความรู ความเขาใจและทักษะใน

การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ แรงจูงใจสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และแนวคิดวิธีการขั้นตอนการทํางานและ

การพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ แตกตางจากผูบริหารที่เห็นวามีปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 

ไดแก ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ การคิดอยางเปนระบบ และความรูเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูล

สารสนเทศ และการนําเสนอขอมูล 

ผูปฏิบัติงานและผูบริหารมีความเห็นตรงกันวาดานที่บุคลากรสายสนับสนุนบริหารมีความจําเปนใน

การพัฒนาศักยภาพระดับมากที่สุด 3 ดาน ไดแก ดานความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบ ดานแนวคิดวิธีการขั้นตอนการทํางานและการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ และดานการวาง

แผนการวิเคราะหงานความสามารถในการแกปญหาและการคิดอยางเปนระบบ โดยผูปฏิบัติงานไดเรียงลําดับ

ความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพ ไดแก ดานความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ดาน

แนวคิดวิธีการขั้นตอนการทํางานและการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ ดานการวางแผนการวิเคราะห

งานความสามารถในการแกปญหา ดานการเขียนหนังสือราชการและการจับประเด็น และดานการจัดเก็บ

ขอมูลสารสนเทศและการนําเสนอขอมูล สวนผูบริหาร เรียงลําดับความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ไดแก ดานความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ดานแนวคิดวิธีการขั้นตอนการทํางาน

และการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ ดานการวางแผนการวิเคราะหงานความสามารถในการแกปญหา 

ดานแรงจูงใจสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และดานการปรับตําแหนงใหสูงขึ้น (ระดับชํานาญการ ระดับ

เช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ) 

มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนบริหารตามวิชาชีพ ตามความคิดเห็นของผูบริหารคณะ

วิศวกรรมศาสตร เห็นวาบุคลากรสายสนับสนุนบริหารจําเปนตองพัฒนาศักยภาพในระดับมากที่สุดเรียง

ตามลําดับ ไดแก ดานการอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ดานการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ดาน

การศึกษาดูงาน ดานการปรับตําแหนงใหสูงขึ้น และดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน/หนวยงาน/

สถานประกอบการ 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

1. การทํางานเปนทีม คงหมายรวมถึงการสามารถทดแทนการทํางานของผูรวมงานคนอ่ืน ๆ ได (ใน

กรณีที่จําเปน ทั้งน้ี เพ่ือความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน และสามารถบงบอกถึงคุณสมบัติเดนของพนักงานแต

ละคนที่สามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย และเพ่ือเรียนรูหนาที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

2. ควรจัดใหมีเวทีการถายทอดความรู ทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ จากผูที่ไดไป

พัฒนาตนเองสูบุคลากรที่ไมไดไปพัฒนา 

3. ควรใหมีการอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการอยางตอเน่ือง เพ่ือใหบุคลากรต่ืนตัวอยูเสมอ 

4. ควรจัดฝกอบรมทางดานเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงปจจุบัน 

 

สรุป 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสม สูความเปนมืออาชีพ 

เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาตน เพ่ือความกาวหนาในอาชีพ และสงผลใหเปนการพัฒนาองคกรอยาง

ย่ังยืน โดยบุคลากรสายสนับสนุนบริหารจําเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพ ไดแก ดานความรูความเขาใจ

และทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดานแนวคิดวิธีการขั้นตอนการทํางานและการพัฒนาระบบงานใหมี

ประสิทธิภาพ และดานการวางแผนการวิเคราะหงานความสามารถในการแกปญหาและการคิดอยางเปนระบบ 

จากการประชุมอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และการปฐมนิเทศบุคลากรใหม และมาตรฐานการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนบริหาร ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามวิชาชีพ 

ไดแก ดานการอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ดานการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ดานการศึกษาดูงาน 

ดานการปรับตําแหนงใหสูงขึ้น และดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน/หนวยงาน/สถาน

ประกอบการ 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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โดยงานที่เก่ียวเน่ืองในอนาคต คือ การศึกษาความตองการพัฒนาตนเองรายบุคคล เพ่ือเปรียบเทียบ

กอนและหลังการพัฒนาตนเอง วาสามารถกอใหเกิดความกาวหนาในวิชาชีพอยางไร   

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

(Project of Hands-on Research and Development) ประเภททุน R2S ในการสนับสนุนงบประมาณใน

การทําวิจัยครั้งน้ี การวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จตามวัตถุประสงคไดดวยความอนุเคราะหจากคณะผูบริหารและ

บุคลากรสํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรทุกทานที่รวมกันจัดการองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

การไดซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมทั้งบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร ทั้ง 6 จังหวัด ที่กรุณาเสียสละเวลาตอบ

แบบสอบถามใหขอมูลทําใหผูวิจัยไดขอมูลตามที่ปรากฏ ผูวิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทสรุป  

การจัดการความรูเรื่องน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใชกระบวนการจัดการความรูเพ่ือประเมินหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ในดานองคประกอบของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร โดยใช

แบบสอบถามและการจัดชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดการความรู ไดแก การจัดต้ังชุมชนนัก

ปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจาก อาจารยผูสอน จํานวน 4 คน นักศึกษา จํานวน 26 คน และผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 2 คน การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามใชการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการดําเนินงานพบวา 1) การประเมินองคประกอบของหลักสูตร ในดานโครงสรางของหลักสูตร 

ทั้งอาจารยผูสอน นักศึกษา และผูเช่ียวชาญ เห็นวามีความเหมาะสม สวนวัตถุประสงคของหลักสูตรและ

เน้ือหาสาระน้ัน ทั้งอาจารยผูสอน นักศึกษา และผูเช่ียวชาญ เห็นวามีความเหมาะสม และสอดคลองกันใน

ระดับมาก 2) การประเมินการนําหลักสูตรไปใช อาจารยผูสอนเห็นวา รายวิชาที่รับผิดชอบมีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอยูในระดับมาก สําหรับนักศึกษาเห็นวาทุกรายวิชาที่สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสรับผิดชอบ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 3) การประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต ทั้งอาจารยผูสอน และ

นักศึกษา เห็นวาบัณฑิตมีลักษณะความเปนผูนํา การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การประเมินและการแกไข

ปญหา รวมถึงดานอ่ืน ๆ อยูในระดับมากเปนสวนใหญ 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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โดยงานที่เก่ียวเน่ืองในอนาคต คือ การศึกษาความตองการพัฒนาตนเองรายบุคคล เพ่ือเปรียบเทียบ
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มงคลลานนา ในดานองคประกอบของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร โดยใช

แบบสอบถามและการจัดชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดการความรู ไดแก การจัดต้ังชุมชนนัก

ปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจาก อาจารยผูสอน จํานวน 4 คน นักศึกษา จํานวน 26 คน และผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 2 คน การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามใชการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการดําเนินงานพบวา 1) การประเมินองคประกอบของหลักสูตร ในดานโครงสรางของหลักสูตร 

ทั้งอาจารยผูสอน นักศึกษา และผูเช่ียวชาญ เห็นวามีความเหมาะสม สวนวัตถุประสงคของหลักสูตรและ

เน้ือหาสาระน้ัน ทั้งอาจารยผูสอน นักศึกษา และผูเช่ียวชาญ เห็นวามีความเหมาะสม และสอดคลองกันใน

ระดับมาก 2) การประเมินการนําหลักสูตรไปใช อาจารยผูสอนเห็นวา รายวิชาที่รับผิดชอบมีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอยูในระดับมาก สําหรับนักศึกษาเห็นวาทุกรายวิชาที่สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสรับผิดชอบ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 3) การประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต ทั้งอาจารยผูสอน และ

นักศึกษา เห็นวาบัณฑิตมีลักษณะความเปนผูนํา การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การประเมินและการแกไข

ปญหา รวมถึงดานอ่ืน ๆ อยูในระดับมากเปนสวนใหญ 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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คําสําคญั  การประเมิน  หลกัสูตร  วิศวกรรมโลจิสติกส 

 

Summary 

 The purpose of this study was to apply knowledge management methods to 

evaluate the Bachelor’s Degree of Engineering Program in Logistics Engineering, Faculty of 

Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna in curriculum elements, 

implementation and curriculum outcomes by using questionnaires and community of 

practice for methodologies. This community of practice, namely 4 instructors, 26 students 

and 2 expertises. The data of this study was analyzed through frequency, percentages, 

means and standard deviations. The findings were as follows 1) The evaluation of curriculum 

elements in structure of curriculum, all sample agreed that curriculum elements are 

appropriated. 2) The evaluation of curriculum implementation, instructor indicated the 

instructional process was in high level. Students also agreed that all subjects in the Logistics 

Engineering Department were in high level. 3) The study showed that the expected 

graduates should have the following characteristics: leadership, teaching management, 

research, evaluation and problem – solving and others, in high level. 

 

Keyword  Evaluation, Curriculum, Logistics Engineering 

 

บทนํา  

ประเทศไทยในปจจุบันตองเผชิญกับภาวะการแขงขันจากทั้งตลาดภายใน และภายนอกประเทศอัน

เปนผลมาจากการพัฒนาความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ รวมถึงความตองการของลูกคาที่มากขึ้นอยางไมมีที่

สิ้นสุด อยางไรก็ตามประเทศไทยยังคงประสบกับปญหาการขาดประสิทธิภาพของระบบการดําเนินงานในสวน

ตาง ๆ ทําใหการจัดสงสินคาและบริการไปถึงมือลูกคาเปนไปอยางลาชา และไมสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดอยางเต็มที่ ดังน้ันเพ่ือรับมือกับปญหาดังกลาว ธุรกิจในประเทศไทยจึงตองการแนวทาง

ใหม ในการบริหารงานเพ่ือใหสามารถที่จะจัดหาทรัพยากรที่เปนองคประกอบทางการดําเนินงานไดอยาง

รวดเร็ว ทันตอการใชงาน รวมทั้งสามารถกระจายสินคาไปถึงมือลูกคาใหไดมากที่สุด ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจน้ัน

สามารถดํารงอยูได วิศวกรที่สําคัญอีกสาขาหน่ึงที่รองรับการเจริญเติบโตของตลาด คือ วิศวกรทางดานโลจิ

สติกสที่มีหนาที่หลักในการออกแบบ และจัดการระบบตาง ๆ เชน ระบบคลังสินคา ระบบการผลิต ระบบการ

บรรจุภัณฑ ระบบการกระจายสินคา รวมถึงการนําเขาและสงออกสินคาระหวางประเทศ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (หลักสูตรใหม พ.ศ.2554) คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดรับอนุมัติในป พ.ศ.2554 ไดเปดทําการเรียนการ

สอนต้ังแตปการศึกษา 2554 เปนระยะเวลา 3 ป มีผูเขารับการศึกษาทั้งหมด 3 รุน จํานวนทั้งสิ้น 67 คน ตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ใหมีการประเมินเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก 5 ป แตเน่ืองดวยสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา 

เพ่ือใหทันตอเทคโนโลยีใหม ๆ สาขาวิชาฯ จึงไดเสนอไวในเอกสารหลักสูตรใหมีการประเมินผลและพัฒนา

หลักสูตรทุก 3 ป โดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวของจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ปรากฏในเอกสารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส หนา 4 จากการศึกษาพบวา 

ยังไมเคยมีการประเมินหลักสูตรที่เปนระเบียบแบบแผน ผูวิจัยในฐานะรับผิดชอบงานของสาขาวิศวกรรมอุตสา

หการ คณะวิศวกรรมศาสตร มีความสนใจในการประเมินหลักสูตรดังกลาว เพ่ือพิจารณาถึงคุณภาพของ

หลักสูตร และขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป 

 

วิธีการดําเนินงาน 

 การจัดการความรูน้ีเปนการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาน้ี โดยไดดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตร 

2. กําหนดและสํารวจกลุมประชากร 

3. การสรางเครื่องมือ ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข 

4. เก็บรวบรวมขอมูล 

5. วิเคราะหขอมูล 

จากน้ันดําเนินการจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือประเมินหลักสูตร ประกอบดวย 

1. อาจารยผูสอนตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส  

จํานวน 5 คน 

2. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ที่เขา 

ศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2554 ถึงปการศึกษา 2555 จํานวน 26 คน 

3. ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมโลจิสติกส จํานวน 3 คน 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ผลจากการใชชุมชนนักปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิ

สติกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในดานองคประกอบของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช 

คุณลักษณะของบัณฑิต ซึ่งประชากรประกอบไปดวย อาจารยผูสอน นักศึกษา และผูเช่ียวชาญ โดยใช



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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คําสําคญั  การประเมิน  หลกัสูตร  วิศวกรรมโลจิสติกส 

 

Summary 

 The purpose of this study was to apply knowledge management methods to 

evaluate the Bachelor’s Degree of Engineering Program in Logistics Engineering, Faculty of 

Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna in curriculum elements, 

implementation and curriculum outcomes by using questionnaires and community of 

practice for methodologies. This community of practice, namely 4 instructors, 26 students 

and 2 expertises. The data of this study was analyzed through frequency, percentages, 

means and standard deviations. The findings were as follows 1) The evaluation of curriculum 

elements in structure of curriculum, all sample agreed that curriculum elements are 

appropriated. 2) The evaluation of curriculum implementation, instructor indicated the 

instructional process was in high level. Students also agreed that all subjects in the Logistics 

Engineering Department were in high level. 3) The study showed that the expected 

graduates should have the following characteristics: leadership, teaching management, 

research, evaluation and problem – solving and others, in high level. 

 

Keyword  Evaluation, Curriculum, Logistics Engineering 

 

บทนํา  

ประเทศไทยในปจจุบันตองเผชิญกับภาวะการแขงขันจากทั้งตลาดภายใน และภายนอกประเทศอัน

เปนผลมาจากการพัฒนาความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ รวมถึงความตองการของลูกคาที่มากขึ้นอยางไมมีที่

สิ้นสุด อยางไรก็ตามประเทศไทยยังคงประสบกับปญหาการขาดประสิทธิภาพของระบบการดําเนินงานในสวน

ตาง ๆ ทําใหการจัดสงสินคาและบริการไปถึงมือลูกคาเปนไปอยางลาชา และไมสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดอยางเต็มที่ ดังน้ันเพ่ือรับมือกับปญหาดังกลาว ธุรกิจในประเทศไทยจึงตองการแนวทาง

ใหม ในการบริหารงานเพ่ือใหสามารถที่จะจัดหาทรัพยากรที่เปนองคประกอบทางการดําเนินงานไดอยาง

รวดเร็ว ทันตอการใชงาน รวมทั้งสามารถกระจายสินคาไปถึงมือลูกคาใหไดมากที่สุด ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจน้ัน

สามารถดํารงอยูได วิศวกรที่สําคัญอีกสาขาหน่ึงที่รองรับการเจริญเติบโตของตลาด คือ วิศวกรทางดานโลจิ

สติกสที่มีหนาที่หลักในการออกแบบ และจัดการระบบตาง ๆ เชน ระบบคลังสินคา ระบบการผลิต ระบบการ

บรรจุภัณฑ ระบบการกระจายสินคา รวมถึงการนําเขาและสงออกสินคาระหวางประเทศ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (หลักสูตรใหม พ.ศ.2554) คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดรับอนุมัติในป พ.ศ.2554 ไดเปดทําการเรียนการ

สอนต้ังแตปการศึกษา 2554 เปนระยะเวลา 3 ป มีผูเขารับการศึกษาทั้งหมด 3 รุน จํานวนทั้งสิ้น 67 คน ตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ใหมีการประเมินเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก 5 ป แตเน่ืองดวยสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา 

เพ่ือใหทันตอเทคโนโลยีใหม ๆ สาขาวิชาฯ จึงไดเสนอไวในเอกสารหลักสูตรใหมีการประเมินผลและพัฒนา

หลักสูตรทุก 3 ป โดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวของจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ปรากฏในเอกสารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส หนา 4 จากการศึกษาพบวา 

ยังไมเคยมีการประเมินหลักสูตรที่เปนระเบียบแบบแผน ผูวิจัยในฐานะรับผิดชอบงานของสาขาวิศวกรรมอุตสา

หการ คณะวิศวกรรมศาสตร มีความสนใจในการประเมินหลักสูตรดังกลาว เพ่ือพิจารณาถึงคุณภาพของ

หลักสูตร และขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป 

 

วิธีการดําเนินงาน 

 การจัดการความรูน้ีเปนการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาน้ี โดยไดดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตร 

2. กําหนดและสํารวจกลุมประชากร 

3. การสรางเครื่องมือ ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข 

4. เก็บรวบรวมขอมูล 

5. วิเคราะหขอมูล 

จากน้ันดําเนินการจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือประเมินหลักสูตร ประกอบดวย 

1. อาจารยผูสอนตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส  

จํานวน 5 คน 

2. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ที่เขา 

ศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2554 ถึงปการศึกษา 2555 จํานวน 26 คน 

3. ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมโลจิสติกส จํานวน 3 คน 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ผลจากการใชชุมชนนักปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิ

สติกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในดานองคประกอบของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช 

คุณลักษณะของบัณฑิต ซึ่งประชากรประกอบไปดวย อาจารยผูสอน นักศึกษา และผูเช่ียวชาญ โดยใช



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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แบบสอบถาม จํานวน 3 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอน แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา และ

แบบสอบถามสําหรับผูเช่ียวชาญ การรวบรวมขอมูลกระทําโดยการขยายความรวมมือเก็บแบบสอบถามดวย

ตนเองของผูวิจัย และสงทางไปรษณีย การวิเคราะหขอมูลกระทําโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา 

 

ดานการประเมินโครงสรางของหลักสูตร 

1. การประเมินโครงสรางของหลักสูตรในสวนของจํานวนหนวยกิตสะสมตลอด 

หลักสูตรไมนอยกวา 148 หนวยกิต ซึ่งประกอบไปดวยรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวย

กิต รายวิชาในกลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 38 หนวยกิต รายวิชาในกลุมวิชาชีพบังคับ ไมนอยกวา 53 

หนวยกิต รายวิชาในกลุมวิชาชีพเลิอก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต และรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

ทั้งอาจารยผูสอนและนักศึกษา สวนใหญเห็นวามีความเหมาะสม  

2. การประเมินวัตถุประสงคของหลักสูตร ในดานความเหมาะสมกับระดับการศึกษา  

ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสังคม รวมถึงการนําไปปฏิบัติได และขอความอานไดชัดเจน

เขาใจงาย ทั้งอาจารยนักศึกษา และผูเช่ียวชาญ มีความเห็นวาความเหมาะสมและสอดคลองในระดับมาก 

สําหรับความครอบคลุมของวัตถุประสงคของหลักสูตรกับวัตถุประสงคทางการศึกษาทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย 

และทักษะพิสัยน้ัน ความคิดเห็นทั้งของอาจารยผูสอน นักศึกษา และผูเช่ียวชาญ เห็นวาครอบคลุมในระดับ

มากทุกดาน 

 3.  การประเมินเน้ือหาสาระของหลักสูตร ในดานความสอดคลองของเน้ือหาสาระของรายวิชากับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร อาจารยผูสอนเห็นวาสาระรายวิชาที่สอนน้ันสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร

ทุกขอในระดับมาก สําหรับนักศึกษาก็มีความเห็นวาเน้ือหาสาระของรายวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรมี

ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรอยูในระดับมาก สวนการประเมินความซ้ําซอนของเน้ือหากับ

รายวิชาน้ัน ผู เช่ียวชาญสวนใหญเห็นวาเน้ือหารายวิชา 22000001 สถิติพ้ืนฐาน ซ้ําซอนกับรายวิชา 

34062202 สถิติวิศวกรรม เกินกวาเกิน 50 % และเน้ือหารายวิชา 34085307 การออกแบบการขนสงและ

การกระจายสินคา ซ้ําซอนกับรายวิชา 34085308 การออกแบบระบบขนสงสําหรับโลจิสติกส ไมเกิน 25 % 

 

ดานการประเมินการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของอาจารยผูสอนน้ัน โดยรวมอาจารยผูสอนเห็น

วามีกิจกรรมอยูในระดับมาก แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาเปนรายกิจกรรม อาจารยผูสอนมีความเห็นวาการ

จัดกิจกรรมสวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวน 1 กิจกรรม คือ การมอบหมายงานตามความสามารถของ

นักศึกษามาเปนขอมูลในการแกปญหา นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เห็นวาอยูในระดับปาน

กลาง 3 กิจกรรม คือ การกําหนดเวลาใหคําปรึกษานอกเวลา การประเมินผลจากการทํางานหรืองาน

ภาคปฏิบัติเปนหลัก และการวัดผลโดยมุงวัดความจําเปนหลัก                    

 

ดานการประเมินคุณลักษณะของบณัฑิต/นักศึกษา 

อาจารยผูสอนและนักศึกษา เห็นวาคุณลักษณะของบัณฑิต/นักศึกษา ทัง้ 5 ดาน อยูในระดับมาก 

ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ         

 

ดานขอเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงหลกัสูตร 

1. ควรมีรายวิชาในเชิงบริหารจัดการทางดานโลจิสติกสเพ่ิมมากขึ้น 

2. ควรจัดกิจกรรมเสริมโดยใหนวยงานจากภายนอกเขามาใหความรูแลกเปลี่ยนกันในช้ันเรียนใน

รูปแบบการสัมมนา 

3. ควรลดจํานวนหนวยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 

อภิปรายผลและสรุปผล 

 จากการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิส ติกส  คณ ะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีประเด็นที่สําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายได ดังน้ี 

1. การประเมินองคประกอบของหลักสูตร พบวาทั้งอาจารยผูสอน นักศึกษา และผูเช่ียวชาญ สวน

ใหญเห็นวาโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม ซึ่งอาจเปนเพราะในการกําหนดโครงสรางหลักสูตรของ

สาขาวิชาน้ันไดกระทําโดยยึดหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

เกณฑตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งถือไดวา

เปนมาตรฐานของหารจัดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  

 วัตถุประสงคและเน้ือหาสาระของหลักสูตร ตามความคิดเห็นของอาจารยผูสอน นักศึกษา และ

ผูเช่ียวชาญ เห็นวาเหมาะสมสอดคลองกันในระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะวาในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ของสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสน้ันไดมีการศึกษาขอมูลเบ้ืองตน  

ดังน้ันอาจสรุปไดวาในการพัฒนาหลักสูตรน้ัน ควรจะตองมีการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ทั้งในดานพ้ืน

ฐานความรูและการศึกษา ความตองการของผูเรียน รวมทั้งมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของ

หนวยงานที่ใชเกณฑมาตรฐาน จึงสงผลใหกําหนดโครงสรางหลักสูตร วัตถุประสงค และเน้ือหาสาระของ

หลักสูตรไดเหมาะสม 

 2. การประเมินการนําหลักสูตรไปใช พบวาทั้งอาจารย และนักศึกษา เห็นวารายวิชาที่สาขาวิชา

วิศวกรรมโลจิสติกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รับผิดชอบในการจัดการ



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
631

การบริหารจัดการ   CoP 5

แบบสอบถาม จํานวน 3 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอน แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา และ

แบบสอบถามสําหรับผูเช่ียวชาญ การรวบรวมขอมูลกระทําโดยการขยายความรวมมือเก็บแบบสอบถามดวย

ตนเองของผูวิจัย และสงทางไปรษณีย การวิเคราะหขอมูลกระทําโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา 

 

ดานการประเมินโครงสรางของหลักสูตร 

1. การประเมินโครงสรางของหลักสูตรในสวนของจํานวนหนวยกิตสะสมตลอด 

หลักสูตรไมนอยกวา 148 หนวยกิต ซึ่งประกอบไปดวยรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวย

กิต รายวิชาในกลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 38 หนวยกิต รายวิชาในกลุมวิชาชีพบังคับ ไมนอยกวา 53 

หนวยกิต รายวิชาในกลุมวิชาชีพเลิอก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต และรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

ทั้งอาจารยผูสอนและนักศึกษา สวนใหญเห็นวามีความเหมาะสม  

2. การประเมินวัตถุประสงคของหลักสูตร ในดานความเหมาะสมกับระดับการศึกษา  

ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสังคม รวมถึงการนําไปปฏิบัติได และขอความอานไดชัดเจน

เขาใจงาย ทั้งอาจารยนักศึกษา และผูเช่ียวชาญ มีความเห็นวาความเหมาะสมและสอดคลองในระดับมาก 

สําหรับความครอบคลุมของวัตถุประสงคของหลักสูตรกับวัตถุประสงคทางการศึกษาทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย 

และทักษะพิสัยน้ัน ความคิดเห็นทั้งของอาจารยผูสอน นักศึกษา และผูเช่ียวชาญ เห็นวาครอบคลุมในระดับ

มากทุกดาน 

 3.  การประเมินเน้ือหาสาระของหลักสูตร ในดานความสอดคลองของเน้ือหาสาระของรายวิชากับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร อาจารยผูสอนเห็นวาสาระรายวิชาที่สอนน้ันสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร

ทุกขอในระดับมาก สําหรับนักศึกษาก็มีความเห็นวาเน้ือหาสาระของรายวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรมี

ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรอยูในระดับมาก สวนการประเมินความซ้ําซอนของเน้ือหากับ

รายวิชาน้ัน ผู เช่ียวชาญสวนใหญเห็นวาเน้ือหารายวิชา 22000001 สถิติพ้ืนฐาน ซ้ําซอนกับรายวิชา 

34062202 สถิติวิศวกรรม เกินกวาเกิน 50 % และเน้ือหารายวิชา 34085307 การออกแบบการขนสงและ

การกระจายสินคา ซ้ําซอนกับรายวิชา 34085308 การออกแบบระบบขนสงสําหรับโลจิสติกส ไมเกิน 25 % 

 

ดานการประเมินการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของอาจารยผูสอนน้ัน โดยรวมอาจารยผูสอนเห็น

วามีกิจกรรมอยูในระดับมาก แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาเปนรายกิจกรรม อาจารยผูสอนมีความเห็นวาการ

จัดกิจกรรมสวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวน 1 กิจกรรม คือ การมอบหมายงานตามความสามารถของ

นักศึกษามาเปนขอมูลในการแกปญหา นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เห็นวาอยูในระดับปาน

กลาง 3 กิจกรรม คือ การกําหนดเวลาใหคําปรึกษานอกเวลา การประเมินผลจากการทํางานหรืองาน

ภาคปฏิบัติเปนหลัก และการวัดผลโดยมุงวัดความจําเปนหลัก                    

 

ดานการประเมินคุณลักษณะของบณัฑิต/นักศึกษา 

อาจารยผูสอนและนักศึกษา เห็นวาคุณลักษณะของบัณฑิต/นักศึกษา ทัง้ 5 ดาน อยูในระดับมาก 

ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ         

 

ดานขอเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงหลกัสูตร 

1. ควรมีรายวิชาในเชิงบริหารจัดการทางดานโลจิสติกสเพ่ิมมากขึ้น 

2. ควรจัดกิจกรรมเสริมโดยใหนวยงานจากภายนอกเขามาใหความรูแลกเปลี่ยนกันในช้ันเรียนใน

รูปแบบการสัมมนา 

3. ควรลดจํานวนหนวยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 

อภิปรายผลและสรุปผล 

 จากการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิส ติกส  คณ ะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีประเด็นที่สําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายได ดังน้ี 

1. การประเมินองคประกอบของหลักสูตร พบวาทั้งอาจารยผูสอน นักศึกษา และผูเช่ียวชาญ สวน

ใหญเห็นวาโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม ซึ่งอาจเปนเพราะในการกําหนดโครงสรางหลักสูตรของ

สาขาวิชาน้ันไดกระทําโดยยึดหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

เกณฑตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งถือไดวา

เปนมาตรฐานของหารจัดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  

 วัตถุประสงคและเน้ือหาสาระของหลักสูตร ตามความคิดเห็นของอาจารยผูสอน นักศึกษา และ

ผูเช่ียวชาญ เห็นวาเหมาะสมสอดคลองกันในระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะวาในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ของสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสน้ันไดมีการศึกษาขอมูลเบ้ืองตน  

ดังน้ันอาจสรุปไดวาในการพัฒนาหลักสูตรน้ัน ควรจะตองมีการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ทั้งในดานพ้ืน

ฐานความรูและการศึกษา ความตองการของผูเรียน รวมทั้งมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของ

หนวยงานที่ใชเกณฑมาตรฐาน จึงสงผลใหกําหนดโครงสรางหลักสูตร วัตถุประสงค และเน้ือหาสาระของ

หลักสูตรไดเหมาะสม 

 2. การประเมินการนําหลักสูตรไปใช พบวาทั้งอาจารย และนักศึกษา เห็นวารายวิชาที่สาขาวิชา

วิศวกรรมโลจิสติกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รับผิดชอบในการจัดการ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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เรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมอยูในระดับมากทุกรายวิชา แตอยางไรก็ตามยังมีขอเสนอแนะจากนักศึกษา

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวา ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

มากขึ้น อาจเปนเพราะในการเรียนรูในระดับปริญญาตรีน้ัน การเรียนรูในทฤษฎี หลักการในเอกสาร ตําราตาง 

ๆ ไมเพียงพอในการสรางคุณลักษณะตาง ๆ ของบัณฑิต แตการขยายความคิดและประสบการณเปนสิ่งสําคัญ

อยางย่ิง ดังน้ันการที่นักศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจึงเทากับเปนการขยายความรู ความคิดใน

หลายแงมุม นอกจากน้ียังมีขอเสนอแนะใหมีการฝกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ิมเติม ซึ่งสิ่ง

เหลาน้ีเปนการสรางการเรียน โดยอาศัยประสบการณตรง รวมทั้งเปนการเปด    โอกาสใหนักศึกษาไดพบเห็น

สิ่งตาง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น กอใหเกิดการบูรณาการความรูที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต 

นอกจากน้ัน ยังมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดกิจกรรมในรายวิชาวาควรคํานึงถึงเรื่องเวลาและคาใชจายไมควร

มากเกินไปและควรมีความคุมคา ซึ่งสิ่งเหลาน้ีอาจจะตองมีการช้ีแจงถึงจุดมุงหมายของรายวิชาน้ัน ๆ และตอง

เตรียมคาใชจายอยางไร ทําแลวจะนําไปกอใหเกิดประโยชนอยางไร แตอยางไรก็ตามอาจารยผูสอนเองก็ควรมี

การพิจารณาใหรอบคอบถึงกิจกรรมและงานที่มอบหมายใหนักศึกษาดวยวาคุมคากับเวลาและคาใชจายหรือไม  

 ดังน้ัน ในการนําหลักสูตรไปใชน้ัน อาจสรุปไดวาอาจารยผูสอนควรมีการวางแผนเปนอยางดี มีการ

ช้ีแจงใหนักศึกษาทราบ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการฝกปฏิบัติและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 3. การประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต ทั้งอาจารยผูสอน และนักศึกษาเห็นวาบัณฑิตมีลักษณะดาน

ความเปนผูนํา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการประเมินและแกไขปญหา รวมถึงดานอ่ืน ๆ 

อยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะมีความชัดเจนของวัตถุประสงค จึงทําใหการจัดกิจกรรมและการจัดการ

เรียนการสอนที่มุงสรางบัณฑิตใหเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการ แตถาวิเคราะหถึงคุณลักษณะที่กําหนดไว

ในวัตถุประสงคของหลักสูตรแลวจะพบวา เปนคุณลักษณะดานวิชาชีพทางวิศวกรรมเปนสวนใหญ ดังน้ัน

เพ่ือใหบัณฑิตไดมีคุณลักษณะที่ครอบคลุมทางโลจิสติกส ทางสาขาวิชาอาจตองเพ่ิมวัตถุประสงคในดานการ

สรางงานอาชีพเฉพาะดานโลจิสติกส 

 ดังน้ัน ในการสรางคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาน้ัน จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของหลักสูตรที่

กําหนดขึ้นอยางชัดเจน รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของสังคม ผูเรียน และครอบคลุมถึงธรรมชาติของ

สาขาวิชา โดยเฉพาะทางโลจิสติกสที่จัดการศึกษาทั้งทางดาน         โลจิสติกสและสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ 

 

ขอเสนอแนะ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชานอกเหนือจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานผูเรียน และดาน

มาตรฐานหลักสูตรตาง ๆ แลว ยังควรเปดโอกาสใหบุคคลหลาย ๆ ฝายเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

ดวย เชน บัณฑิต ผูบริหารสถานศึกษาหรือสถานประกอบการที่บัณฑิตเขาทํางาน 

2. การนําหลักสูตรไปใช อาจารยผูสอนควรมีการจัดทําแผนการสอนลวงหนาใหชัดเจนและแจงให

นักศึกษาทราบลวงหนาดวย นอกจากน้ันควรใหกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเปดโอกาสให

นักศึกษาไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใหมาก รวมทั้งใหนักศึกษาไดมีการฝกปฏิบัติจริง และไดมี

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

3. การประเมินหลักสูตรควรมีการประเมินอยางตอเน่ือง และควรปรับวิธีการประเมินการเรียนรูของ

นักศึกษา ในการนําการประเมินตามสภาพจริงมาใชใหมีการประเมินที่หลากหลายวิธี และเปดโอกาสให

นักศึกษาไดมีสวนรวมในการประเมินดวย 

4. การสรางเสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา และอาจารยผูสอน ควรมีกิจกรรมพิเศษเพ่ือ

สงเสริมและสรางความสัมพันธ 

5. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงปญหาขัดของในการทําปริญญานิพนธของนักศึกษา 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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เรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมอยูในระดับมากทุกรายวิชา แตอยางไรก็ตามยังมีขอเสนอแนะจากนักศึกษา

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวา ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

มากขึ้น อาจเปนเพราะในการเรียนรูในระดับปริญญาตรีน้ัน การเรียนรูในทฤษฎี หลักการในเอกสาร ตําราตาง 

ๆ ไมเพียงพอในการสรางคุณลักษณะตาง ๆ ของบัณฑิต แตการขยายความคิดและประสบการณเปนสิ่งสําคัญ

อยางย่ิง ดังน้ันการที่นักศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจึงเทากับเปนการขยายความรู ความคิดใน

หลายแงมุม นอกจากน้ียังมีขอเสนอแนะใหมีการฝกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ิมเติม ซึ่งสิ่ง

เหลาน้ีเปนการสรางการเรียน โดยอาศัยประสบการณตรง รวมทั้งเปนการเปด    โอกาสใหนักศึกษาไดพบเห็น

สิ่งตาง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น กอใหเกิดการบูรณาการความรูที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต 

นอกจากน้ัน ยังมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดกิจกรรมในรายวิชาวาควรคํานึงถึงเรื่องเวลาและคาใชจายไมควร

มากเกินไปและควรมีความคุมคา ซึ่งสิ่งเหลาน้ีอาจจะตองมีการช้ีแจงถึงจุดมุงหมายของรายวิชาน้ัน ๆ และตอง

เตรียมคาใชจายอยางไร ทําแลวจะนําไปกอใหเกิดประโยชนอยางไร แตอยางไรก็ตามอาจารยผูสอนเองก็ควรมี

การพิจารณาใหรอบคอบถึงกิจกรรมและงานที่มอบหมายใหนักศึกษาดวยวาคุมคากับเวลาและคาใชจายหรือไม  

 ดังน้ัน ในการนําหลักสูตรไปใชน้ัน อาจสรุปไดวาอาจารยผูสอนควรมีการวางแผนเปนอยางดี มีการ

ช้ีแจงใหนักศึกษาทราบ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการฝกปฏิบัติและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 3. การประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต ทั้งอาจารยผูสอน และนักศึกษาเห็นวาบัณฑิตมีลักษณะดาน

ความเปนผูนํา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการประเมินและแกไขปญหา รวมถึงดานอ่ืน ๆ 

อยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะมีความชัดเจนของวัตถุประสงค จึงทําใหการจัดกิจกรรมและการจัดการ

เรียนการสอนที่มุงสรางบัณฑิตใหเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการ แตถาวิเคราะหถึงคุณลักษณะที่กําหนดไว

ในวัตถุประสงคของหลักสูตรแลวจะพบวา เปนคุณลักษณะดานวิชาชีพทางวิศวกรรมเปนสวนใหญ ดังน้ัน

เพ่ือใหบัณฑิตไดมีคุณลักษณะที่ครอบคลุมทางโลจิสติกส ทางสาขาวิชาอาจตองเพ่ิมวัตถุประสงคในดานการ

สรางงานอาชีพเฉพาะดานโลจิสติกส 

 ดังน้ัน ในการสรางคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาน้ัน จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของหลักสูตรที่

กําหนดขึ้นอยางชัดเจน รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของสังคม ผูเรียน และครอบคลุมถึงธรรมชาติของ

สาขาวิชา โดยเฉพาะทางโลจิสติกสที่จัดการศึกษาทั้งทางดาน         โลจิสติกสและสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ 

 

ขอเสนอแนะ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชานอกเหนือจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานผูเรียน และดาน

มาตรฐานหลักสูตรตาง ๆ แลว ยังควรเปดโอกาสใหบุคคลหลาย ๆ ฝายเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

ดวย เชน บัณฑิต ผูบริหารสถานศึกษาหรือสถานประกอบการที่บัณฑิตเขาทํางาน 

2. การนําหลักสูตรไปใช อาจารยผูสอนควรมีการจัดทําแผนการสอนลวงหนาใหชัดเจนและแจงให

นักศึกษาทราบลวงหนาดวย นอกจากน้ันควรใหกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเปดโอกาสให

นักศึกษาไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใหมาก รวมทั้งใหนักศึกษาไดมีการฝกปฏิบัติจริง และไดมี

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

3. การประเมินหลักสูตรควรมีการประเมินอยางตอเน่ือง และควรปรับวิธีการประเมินการเรียนรูของ

นักศึกษา ในการนําการประเมินตามสภาพจริงมาใชใหมีการประเมินที่หลากหลายวิธี และเปดโอกาสให

นักศึกษาไดมีสวนรวมในการประเมินดวย 

4. การสรางเสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา และอาจารยผูสอน ควรมีกิจกรรมพิเศษเพ่ือ

สงเสริมและสรางความสัมพันธ 

5. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงปญหาขัดของในการทําปริญญานิพนธของนักศึกษา 
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บทสรปุ 

งานนําเสนอน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือนําเครื่องมือการจัดการความรูในการพัฒนากรอบแนวคิดระบบ

สารสนเทศสําหรับนักศึกษา ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา โดยเครื่องมือในการจัดการความรูไดแกการจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติประกอบดวย อาจารย จํานวน 

3 คน เจาหนาที่ จํานวน 2 คน และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 4 คน ผลของการจัดการองค

ความรูทําใหไดระบบสารสนเทศสําหรับเปนฐานขอมูลของนักศึกษาทั้งหมดที่มีอยูในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ในรูปแบบกรอบแนวคิดในการนําไมโครซอฟทแอกแซส มาประยุกตใชในการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศของ

นักศึกษา  

 

คําสําคญั  ฐานขอมูล ไมโครซอฟทแอกเซส 

 

Summary 

This paper presents how to apply knowledge management technique to create a 

framework of student information system at Department of Civil Engineering Faculty Engineer 

Rajamangala University of Technology Lanna. The knowledge management tool is community of 

practice (Cop) that includes 3 lecturers, 2 staffs and 4 civil engineering students, Results of paper 

shows a framework of student information system by using the Microsoft Access as trial system. 

 

Keyword  Database, Microsoft Access 

 

บทนํา 

 ปจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาค

พายัพ เชียงใหม ไดเปดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปนจํานวน 3 กลุมเรียน คือ หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

หลักสูตร 4 ป ภาคสมทบ และหลักสูตร 3 ป เทียบโอน รวมนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดในสาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา ประมาณ 400 คน ซึ่งขอมูลนักศึกษาในปจจุบันไมไดมีปรับปรุงใหทันสมัยกับปจจุบัน  และคนหาขอมูล

ไดยาก เน่ืองจากขอมูลไมไดทําในระบบดิจิตอล หากทําการกรอกขอมูลในแบบดิจิตอล ก็จะสามารถคนหาได

งาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

การจัดการความรูเพ่ือจัดทําขอมูลของนักศึกษาในปจจุบัน บัณฑิตที่ไดจบการศึกษาไปแลว รวมถึง

ขอมูลเกี่ยวกับการฝกงาน เบอรโทรศัพท อาจารยที่ปรึกษา เปนตน ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยใชเครื่องมือการจัดการความรูในการจัดทํา

ฐานขอมูล เพ่ือใหไดผลที่ออกมาสามารถอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูลของนักศึกษา ในการติดตอ

นักศึกษาใหกับอาจารยที่ปรึกษา รวมถึงเจาหนาที่ และยังงายตอการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยกับปจจุบัน และ

ยังสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้นตอในรูปแบบของเวปไซดสาขาวิชาฯ อีกทั้งขอมูลน้ียังสามารถเปน

สวนหน่ึงของงานประกันคุณภาพของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาไดอีกดวย 

 

วิธีการดําเนินงาน 

        เครื่องมือในการจัดการความรูไดแก การจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติประกอบดวย อาจารย จํานวน 3 คน 

เจาหนาที่ จํานวน 2 คน และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 4 คน โดยไดจัดทําฐานขอมูลของ

นักศึกษาทั้งหมดในรูปแบบของ Microsoft Access สําหรับใชเปนฐานขอมูลเบ้ืองตน ซึ่งไดมีการนําขอมูลที่

เปนปจจุบันของนักศึกษาที่มีอยูทุกปการศึกษา โดยขอมูลที่ไดจัดทําน้ันไดใสขอมูลตาง ๆ ดังน้ี 

1. รหัสนักศึกษา 

2. รายช่ือนักศึกษา 

3. เบอรโทรติดตอ 
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บทสรปุ 

งานนําเสนอน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือนําเครื่องมือการจัดการความรูในการพัฒนากรอบแนวคิดระบบ

สารสนเทศสําหรับนักศึกษา ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา โดยเครื่องมือในการจัดการความรูไดแกการจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติประกอบดวย อาจารย จํานวน 

3 คน เจาหนาที่ จํานวน 2 คน และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 4 คน ผลของการจัดการองค

ความรูทําใหไดระบบสารสนเทศสําหรับเปนฐานขอมูลของนักศึกษาทั้งหมดที่มีอยูในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ในรูปแบบกรอบแนวคิดในการนําไมโครซอฟทแอกแซส มาประยุกตใชในการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศของ

นักศึกษา  

 

คําสําคญั  ฐานขอมูล ไมโครซอฟทแอกเซส 

 

Summary 

This paper presents how to apply knowledge management technique to create a 

framework of student information system at Department of Civil Engineering Faculty Engineer 

Rajamangala University of Technology Lanna. The knowledge management tool is community of 

practice (Cop) that includes 3 lecturers, 2 staffs and 4 civil engineering students, Results of paper 

shows a framework of student information system by using the Microsoft Access as trial system. 
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บทนํา 

 ปจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาค

พายัพ เชียงใหม ไดเปดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปนจํานวน 3 กลุมเรียน คือ หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

หลักสูตร 4 ป ภาคสมทบ และหลักสูตร 3 ป เทียบโอน รวมนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดในสาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา ประมาณ 400 คน ซึ่งขอมูลนักศึกษาในปจจุบันไมไดมีปรับปรุงใหทันสมัยกับปจจุบัน  และคนหาขอมูล

ไดยาก เน่ืองจากขอมูลไมไดทําในระบบดิจิตอล หากทําการกรอกขอมูลในแบบดิจิตอล ก็จะสามารถคนหาได

งาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

การจัดการความรูเพ่ือจัดทําขอมูลของนักศึกษาในปจจุบัน บัณฑิตที่ไดจบการศึกษาไปแลว รวมถึง

ขอมูลเกี่ยวกับการฝกงาน เบอรโทรศัพท อาจารยที่ปรึกษา เปนตน ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยใชเครื่องมือการจัดการความรูในการจัดทํา

ฐานขอมูล เพ่ือใหไดผลที่ออกมาสามารถอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูลของนักศึกษา ในการติดตอ

นักศึกษาใหกับอาจารยที่ปรึกษา รวมถึงเจาหนาที่ และยังงายตอการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยกับปจจุบัน และ

ยังสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้นตอในรูปแบบของเวปไซดสาขาวิชาฯ อีกทั้งขอมูลน้ียังสามารถเปน

สวนหน่ึงของงานประกันคุณภาพของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาไดอีกดวย 

 

วิธีการดําเนินงาน 

        เครื่องมือในการจัดการความรูไดแก การจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติประกอบดวย อาจารย จํานวน 3 คน 

เจาหนาที่ จํานวน 2 คน และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 4 คน โดยไดจัดทําฐานขอมูลของ

นักศึกษาทั้งหมดในรูปแบบของ Microsoft Access สําหรับใชเปนฐานขอมูลเบ้ืองตน ซึ่งไดมีการนําขอมูลที่

เปนปจจุบันของนักศึกษาที่มีอยูทุกปการศึกษา โดยขอมูลที่ไดจัดทําน้ันไดใสขอมูลตาง ๆ ดังน้ี 

1. รหัสนักศึกษา 

2. รายช่ือนักศึกษา 

3. เบอรโทรติดตอ 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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4. ช้ันปการศึกษา 

5. อาจารยที่ปรึกษา  

6. สถานที่ฝกงาน   

7. ปการศึกษาที่จบ 

8. เกรดเฉลี่ย 

9. รูปภาพ 

 

โดยการศึกษาในครั้งน้ีสวนหน่ึงไดนําขอมูลของนักศึกษามาจากแผนกทะเบียน ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือนํามาเปนฐานขอมูลเบ้ืองตนของนักศึกษาแตละคน และการศึกษาครั้งน้ี

สามารถนําไปพัฒนาตอในรูปแบบเวปไซด wordpress ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาตอไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

 การจัดการความรูในครั้งน้ี พบวาการจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ทําใหไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารของผูบริหาร การปฏิบัติงานของเจาหนาที่และการสอนใหนักศึกษาได

ชวยทํางานจริง เปนการสงเสริมทักษาะการทํางานรวมกัน และการใชเทคโนโลยีซึ่งเปนทักษะสําคัญในศตวรรษ

ที่ 21 ทั้งน้ี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจะไดฐานขอมูลของนักศึกษาทั้งหมดในรูปแบบของ Microsoft Access 

สําหรับใชเปนฐานขอมูลเบ้ืองตน สําหรับการคนหานักศึกษาที่รวดเร็ว และสะดวกย่ิงขึ้น โดยในการทําครั้งน้ีดัง

แสดงในรูปที่ 1 และ 2 

 

 
รูปที่ 1 ฐานขอมูลในรูป Microsoft Access แบบรวม 

 

 
รูปที่ 2 ฐานขอมูลในรูป Microsoft Access แบบรายบุคคล 

 

จากรูปที่ 1 และ 2 พบวาฐานขอมูลของนักศึกษาที่ไดจัดทําไวน้ีสามารถคนหาไดงายกวาที่เก็บอยูใน

ปจจุบันที่เปนแบบเอกสาร และการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําไปพัฒนาใหดีขึ้นไดอีก โดยการนําฐานขอมูล

เช่ือมโยงกับขอมูลของทางแผนกทะเบียน  ซึ่งจะออกในรูปแบบของเวปไซด wordpress สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธาไดตอไป  

 

สรุปผล 

 การจัดการความรูโดยการใชชุมชนนักปฏิบัติทําใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาของสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดระบบสารสนเทศในรูปของ

ฐานขอมูลของนักศึกษาที่คนหาไดสะดวกและรวดเร็ว 
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โครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประจําป พ.ศ. 2557 ประเภท
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การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเรจ็ในการปฏบิัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 

Key Success Factors on Supporting Staff Performance In Rajamangala 

University of Technology Lanna Chiang Mai. 
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บทสรุป 

 บทความวิจัยนําเสนอการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยศึกษาถึงสภาพทั่วไปของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม 

และความคิดเห็นที่ เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยการจัดกลุมอภิปรายเพ่ือหาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ และ

ศึกษาจากจํานวนกลุมตัวอยางที่สํารวจจํานวน 78 คน รวมรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลคือ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษาพบวา สําหรับผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 75 มีอายุเฉลี่ย 35 สถานภาพสวนใหญแตงงานแลว คิด

เปนรอยละ 58 ระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68 ประเภทบุคลากรพบวาสวนใหญ

เปนลูกจางช่ัวคราว คิดเปนรอยละ 70 มีอายุเฉลี่ยการทํางาน 5 ป และมีรายไดตอเดือน 15,000 - 20,000 

บาท คิดเปนรอยละ 41 จากการทดสอบสมมติฐานโดยหาความสัมพันธพบวาปจจัยทุกปจจัย ไดแก ปจจัยดาน

การทํางาน ดานหัวหนางาน ดานเพ่ือนรวมงาน ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก และปจจัยภายนอกแตเมื่อ

วิเคราะหและสรุปแบบสอบถามพบวา ปจจัยในดานความกาวหนาและและปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก มี

อิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด 
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Summary 

 This article presents the study of factors affecting the achievement of 

staffs’ operation in Rajamangala University Lanna. The research aims to study the 

general information and the factors that impact to the achievement by organizing 

group discussions to identify the factors that affect success and collected via 

questionnaires from 78 samples . The data was then analyzed by using percentage, 

mean, and standard deviation.The results revealed that most were women (75.18%), average 

age at 35.18 years old, marriage status (58.45%), bachelor degree (68.33%), worked as 

temporary staff (70.34%), average service year at 5.3 years and average income between 

15,000 to 20,000 baht (41.29%). From hypothesis testing, the relation between factors and 

achievement level showed that only factors of successful in work and facilities affecting the 

achievement of staffs’ operation. 
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บทนํา 

ในการทํางานและบริหารงานมีปจจัยที่สําคัญที่สงผลในการทํางานใหสําเร็จ คือ ความพึงพอใจในการ

ทํางานทั้งน้ีเพราะเปนองคประกอบสําคัญประการหน่ึงซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหบุคคลทํางานดวยความ

กระตือรือรนและดวยความสมัครใจอันจะมีผลทําใหองคบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพในที่สุด บุคคลใน

องคกรจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงหรือตํ่าเปนผลมาจากความพึงพอใจในการทํางานของแตละคน ซึ่ง

สามารถตรวจวัดไดจาก คุณภาพผลผลิตปริมาณงานและบรรยากาศในการทํางาน องคกรใดก็ตามที่บุคลากรมี

ความพึงพอใจนอย องคกรน้ันจะมีแตปญหาเกิดขึ้นอยูตลอกเวลาพัฒนางานไมได ในทางตรงขาม องคกรใดที่มี

บุคลากรมีความพึงพอใจสูง องคกรน้ันก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงในงานวิจัยน้ี จึงมุงที่จะศึกษาและ

วิจัย ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ในปจจุบัน ซึ่งสามารถจะนําไปปรับปรุงละเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งจะ

เปนแนวทางเพ่ือการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคตของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมตอไป 

ผูบริหารเขาใจธรรมชาติของมนุษยมากย่ิงขึ้น ชวยกําหนดกฎเกณฑในการทํางานใหเหมาะสมและเกิดความพึง

พอใจในการทํางานของบุคคลทั้งองคกร  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จหรือลมเหลว กลยุทธ 

สภาพแวดลอม ลักษณะขององคกร ความสามารถในการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหผูบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจ

ในการทํางาน ผูบริหารที่ยึดการประโยชนพยายามใหบุคลากรทํางานใหบรรลุเปาหมายเชนเดียวกัน ก็จะให
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บทสรุป 

 บทความวิจัยนําเสนอการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยศึกษาถึงสภาพทั่วไปของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม 

และความคิดเห็นที่ เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยการจัดกลุมอภิปรายเพ่ือหาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ และ

ศึกษาจากจํานวนกลุมตัวอยางที่สํารวจจํานวน 78 คน รวมรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลคือ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษาพบวา สําหรับผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 75 มีอายุเฉลี่ย 35 สถานภาพสวนใหญแตงงานแลว คิด

เปนรอยละ 58 ระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68 ประเภทบุคลากรพบวาสวนใหญ

เปนลูกจางช่ัวคราว คิดเปนรอยละ 70 มีอายุเฉลี่ยการทํางาน 5 ป และมีรายไดตอเดือน 15,000 - 20,000 

บาท คิดเปนรอยละ 41 จากการทดสอบสมมติฐานโดยหาความสัมพันธพบวาปจจัยทุกปจจัย ไดแก ปจจัยดาน

การทํางาน ดานหัวหนางาน ดานเพ่ือนรวมงาน ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก และปจจัยภายนอกแตเมื่อ

วิเคราะหและสรุปแบบสอบถามพบวา ปจจัยในดานความกาวหนาและและปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก มี

อิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด 
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Summary 

 This article presents the study of factors affecting the achievement of 

staffs’ operation in Rajamangala University Lanna. The research aims to study the 

general information and the factors that impact to the achievement by organizing 

group discussions to identify the factors that affect success and collected via 

questionnaires from 78 samples . The data was then analyzed by using percentage, 

mean, and standard deviation.The results revealed that most were women (75.18%), average 

age at 35.18 years old, marriage status (58.45%), bachelor degree (68.33%), worked as 

temporary staff (70.34%), average service year at 5.3 years and average income between 

15,000 to 20,000 baht (41.29%). From hypothesis testing, the relation between factors and 

achievement level showed that only factors of successful in work and facilities affecting the 

achievement of staffs’ operation. 
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บทนํา 

ในการทํางานและบริหารงานมีปจจัยที่สําคัญที่สงผลในการทํางานใหสําเร็จ คือ ความพึงพอใจในการ

ทํางานทั้งน้ีเพราะเปนองคประกอบสําคัญประการหน่ึงซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหบุคคลทํางานดวยความ

กระตือรือรนและดวยความสมัครใจอันจะมีผลทําใหองคบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพในที่สุด บุคคลใน

องคกรจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงหรือตํ่าเปนผลมาจากความพึงพอใจในการทํางานของแตละคน ซึ่ง

สามารถตรวจวัดไดจาก คุณภาพผลผลิตปริมาณงานและบรรยากาศในการทํางาน องคกรใดก็ตามที่บุคลากรมี

ความพึงพอใจนอย องคกรน้ันจะมีแตปญหาเกิดขึ้นอยูตลอกเวลาพัฒนางานไมได ในทางตรงขาม องคกรใดที่มี

บุคลากรมีความพึงพอใจสูง องคกรน้ันก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงในงานวิจัยน้ี จึงมุงที่จะศึกษาและ

วิจัย ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ในปจจุบัน ซึ่งสามารถจะนําไปปรับปรุงละเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งจะ

เปนแนวทางเพ่ือการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคตของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมตอไป 

ผูบริหารเขาใจธรรมชาติของมนุษยมากย่ิงขึ้น ชวยกําหนดกฎเกณฑในการทํางานใหเหมาะสมและเกิดความพึง

พอใจในการทํางานของบุคคลทั้งองคกร  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จหรือลมเหลว กลยุทธ 

สภาพแวดลอม ลักษณะขององคกร ความสามารถในการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหผูบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจ

ในการทํางาน ผูบริหารที่ยึดการประโยชนพยายามใหบุคลากรทํางานใหบรรลุเปาหมายเชนเดียวกัน ก็จะให
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CoP 5 การบริหารจัดการ 

คาตอบแทนบุคลากรตามความเหมาะสมและยุติธรรม โดยใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน ประโยชน

ก็จะเกิดขึ้นกับองคกรที่ทํางานผูบริหารประเภทน้ีนับถือวาเปนประเภทที่ดีย่ิง ซึ่งคําอธิบายการน้ีสอดคลองกับ

สภาพความเปนจริงที่วาผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากหรือนอยขึ้นอยูกับแรงจูงใจที่มีอยูใน

การทํางานหรือหนวยงานน้ันๆ ถาหนวยงานใดมีปจจัยที่เปนเครื่องจูงใจในการทํางานมากบุคคลในหนวยงาน

น้ันยอมเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากเชนกัน เพราะแรงจูงใจในการทํางานน้ันเปนสวนประกอบในการ

ทํางานเพ่ือโนมนาวจิตใจผูปฏิบัติงานใหมีความผูกพันกับงาน อยางทุมเทความสามารถเพ่ืองาน มีความเต็มใจที่

จะใชพลังงานในการทํางานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ถาหนวยงานสามารถบริการตางๆ สนองตอ

ความตองการของผูปฏิบัติงานได ผูปฏิบัติงานจะบังเกิดความพึงพอใจในการทํางานและปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ แตถาไมสามารถสนองความตองการได ผลงานยอมตกตํ่าผูปฏิบัติงานจะเกิดความเบ่ือหนายทํา

ใหขาดประสิทธิภาพไดปจจัยเลาน้ีลวนเปนสิ่งที่สรางความไดเปรียบในการแขงขัน องคกรที่ประสบความสําเร็จ

เจริญเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนอยางย่ิงตองมีการวางแผน มีการปรับเปลี่ยนองคกรใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง (ธันยชนก ธิติพงศวิวัฒน : 2552)  

ในปจจุบันองคกรตางๆ ทั้งองคกรทางการศึกษา หนวยงานอิสระ และหนวยงานเอกชน หันมาสนใจ

และใหความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาองคกรอยางมาก รวมไปถึงการมุงเนนความสําเร็จของงานใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร ซึ่งบุคลากรก็มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองคกร

ใหมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนองคกรไปสูความเจริญกาวหนา อีกทั้งมีบทบาทสําคัญในการนํานโยบายตางๆ 

ไปสูการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนอีกองคกรทางดานการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตใหมี

ความรูความสามารถโดยอาศัยบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเขามาเปนแรง

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว ซึ่งในปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนใหบรรล ุ

ผลสําเร็จของงานยอมอาศัยปจจัยตางๆ เขามาสนับสนุนเพ่ือใหงานที่ไดมีประสิทธิภาพสูงสุดดวยเหตุผลขางตน

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให

ไดขอมูลที่เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตอไป 

 

วิธีการดําเนินงาน 

สมมติฐานการวิจัย 

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ไดแก 1) ดานการทํางาน 2) ดานหัวหนางาน 3) ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 4) ดานเพ่ือน

รวมงาน  5) สิ่งอํานวยความสะดวง 6) ปจจัยภายนอก 

 

  

วิธีการวิจัย 

 มีการจัดกลุมอภิปรายปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวยกลุมดานการทํางาน กลุมดานหัวหนางาน กลุมดาน

ความกาวหนาในตําแหนงงาน กลุมดานเพ่ือนรวมงาน  กลุมสิ่งอํานวยความสะดวก กลุมปจจัยภายนอก 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามซึ่งใหกลุมตัวอยางตอบดวยตัวเอง 

แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามรายการโดยให

ตอบแบบสอบถามเลือกตอบจากตัวเลือกที่กําหนดให หรือ เติมคําลงในชองวางที่กําหนด 

 ตอนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (ratting scale) โดยใหผูตอบ

เลือกตอบดวยใหนํ้าหนักความคิดเห็น 5 ระดับ กําหนดการแปลผลโดยใชสูตรการคํานวณ 

  

 ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น 

ปจจัยดานการทํางาน คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. ปจจัยดานการทํางาน 4.22 0.84 มากท่ีสุด 6 

2. ดานหัวหนางาน 4.24 0.80 มากท่ีสุด 4 

3. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 4.35 0.75 มากท่ีสุด 1 

4. ดานเพ่ือนรวมงาน 4.23 0.82 มากท่ีสุด 5 

5. ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.33 0.73 มากท่ีสุด 2 

6. ดานปจจัยภายนอก 4.28 0.78 มากท่ีสุด 3 

เฉลี่ย 4.27 0.79 มากท่ีสุด  

 

ตารางที่ 2 ปจจัยดานการทํางาน 

ปจจัยดานการทํางาน คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1.ทานคิดวาภาระงานและความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีความชัดเจน 

4.21 0.83 มากท่ีสุด 2 

2.ทานคิดวางานท่ีรับผิดชอบเปนงานท่ีทาทาย

ความสามารถของทาน 

4.43 0.69 มากท่ีสุด 1 

3.ทานคิดวาในหนวยงานของทานมีอุปกรณ ท่ี

พรอมสําหรับการปฏิบัติงาน 

4.15 0.86 มาก 3 

4.ทานคิดวาสภาพแวดลอมเกี่ยวกับอุณหภูมิและ 4.10 0.88 มาก 4 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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คาตอบแทนบุคลากรตามความเหมาะสมและยุติธรรม โดยใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน ประโยชน

ก็จะเกิดขึ้นกับองคกรที่ทํางานผูบริหารประเภทน้ีนับถือวาเปนประเภทที่ดีย่ิง ซึ่งคําอธิบายการน้ีสอดคลองกับ

สภาพความเปนจริงที่วาผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากหรือนอยขึ้นอยูกับแรงจูงใจที่มีอยูใน

การทํางานหรือหนวยงานน้ันๆ ถาหนวยงานใดมีปจจัยที่เปนเครื่องจูงใจในการทํางานมากบุคคลในหนวยงาน

น้ันยอมเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากเชนกัน เพราะแรงจูงใจในการทํางานน้ันเปนสวนประกอบในการ

ทํางานเพ่ือโนมนาวจิตใจผูปฏิบัติงานใหมีความผูกพันกับงาน อยางทุมเทความสามารถเพ่ืองาน มีความเต็มใจที่

จะใชพลังงานในการทํางานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ถาหนวยงานสามารถบริการตางๆ สนองตอ

ความตองการของผูปฏิบัติงานได ผูปฏิบัติงานจะบังเกิดความพึงพอใจในการทํางานและปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ แตถาไมสามารถสนองความตองการได ผลงานยอมตกตํ่าผูปฏิบัติงานจะเกิดความเบ่ือหนายทํา

ใหขาดประสิทธิภาพไดปจจัยเลาน้ีลวนเปนสิ่งที่สรางความไดเปรียบในการแขงขัน องคกรที่ประสบความสําเร็จ

เจริญเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนอยางย่ิงตองมีการวางแผน มีการปรับเปลี่ยนองคกรใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง (ธันยชนก ธิติพงศวิวัฒน : 2552)  

ในปจจุบันองคกรตางๆ ทั้งองคกรทางการศึกษา หนวยงานอิสระ และหนวยงานเอกชน หันมาสนใจ

และใหความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาองคกรอยางมาก รวมไปถึงการมุงเนนความสําเร็จของงานใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร ซึ่งบุคลากรก็มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองคกร

ใหมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนองคกรไปสูความเจริญกาวหนา อีกทั้งมีบทบาทสําคัญในการนํานโยบายตางๆ 

ไปสูการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนอีกองคกรทางดานการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตใหมี

ความรูความสามารถโดยอาศัยบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเขามาเปนแรง

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว ซึ่งในปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนใหบรรล ุ

ผลสําเร็จของงานยอมอาศัยปจจัยตางๆ เขามาสนับสนุนเพ่ือใหงานที่ไดมีประสิทธิภาพสูงสุดดวยเหตุผลขางตน

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให

ไดขอมูลที่เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตอไป 

 

วิธีการดําเนินงาน 

สมมติฐานการวิจัย 

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ไดแก 1) ดานการทํางาน 2) ดานหัวหนางาน 3) ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 4) ดานเพ่ือน

รวมงาน  5) สิ่งอํานวยความสะดวง 6) ปจจัยภายนอก 

 

  

วิธีการวิจัย 

 มีการจัดกลุมอภิปรายปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวยกลุมดานการทํางาน กลุมดานหัวหนางาน กลุมดาน

ความกาวหนาในตําแหนงงาน กลุมดานเพ่ือนรวมงาน  กลุมสิ่งอํานวยความสะดวก กลุมปจจัยภายนอก 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามซึ่งใหกลุมตัวอยางตอบดวยตัวเอง 

แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามรายการโดยให

ตอบแบบสอบถามเลือกตอบจากตัวเลือกที่กําหนดให หรือ เติมคําลงในชองวางที่กําหนด 

 ตอนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (ratting scale) โดยใหผูตอบ

เลือกตอบดวยใหนํ้าหนักความคิดเห็น 5 ระดับ กําหนดการแปลผลโดยใชสูตรการคํานวณ 

  

 ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น 

ปจจัยดานการทํางาน คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. ปจจัยดานการทํางาน 4.22 0.84 มากท่ีสุด 6 

2. ดานหัวหนางาน 4.24 0.80 มากท่ีสุด 4 

3. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 4.35 0.75 มากท่ีสุด 1 

4. ดานเพ่ือนรวมงาน 4.23 0.82 มากท่ีสุด 5 

5. ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.33 0.73 มากท่ีสุด 2 

6. ดานปจจัยภายนอก 4.28 0.78 มากท่ีสุด 3 

เฉลี่ย 4.27 0.79 มากท่ีสุด  

 

ตารางที่ 2 ปจจัยดานการทํางาน 

ปจจัยดานการทํางาน คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1.ทานคิดวาภาระงานและความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีความชัดเจน 

4.21 0.83 มากท่ีสุด 2 

2.ทานคิดวางานท่ีรับผิดชอบเปนงานท่ีทาทาย

ความสามารถของทาน 

4.43 0.69 มากท่ีสุด 1 

3.ทานคิดวาในหนวยงานของทานมีอุปกรณ ท่ี

พรอมสําหรับการปฏิบัติงาน 

4.15 0.86 มาก 3 

4.ทานคิดวาสภาพแวดลอมเกี่ยวกับอุณหภูมิและ 4.10 0.88 มาก 4 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ปจจัยดานการทํางาน คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

แสงสวางในหนวยงานของทานมีความเหมาะสม 

เฉลี่ย 4.22 0.84 มากท่ีสุด  

 

 1. ปจจัยดานการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย 4.22 มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด

วางานที่รับผิดชอบเปนงานที่ทาทายความสามารถ ระดับรองลงเปนความคิดเห็นวาภาระงานและความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีความชัดเจน ความคิดเห็นวาในหนวยงานของทานมี

อุปกรณที่พรอมสําหรับการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นวาสภาพแวดลอมเก่ียวกับอุณหภูมิและแสงสวางใน

หนวยงานของทานมีความเหมาะสมตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 3 ปจจัยดานหัวหนางาน 

ปจจัยดานหัวหนางาน คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1.ทานคิดวาหัวหนางานของทานมีสวนชวยเหลือ

และสนับสนนุใหงานของทานสาํเร็จ 

4.23 0.82 มากท่ีสุด 4 

2.ทานคิดวาหากหัวหน างานของท านมีการ

สนับสนุนในการพัฒนาตนเองจะชวยใหงานมี

ประสิทธิภาพ 

4.67 0.66 มากท่ีสุด 1 

3.ทานคิดวาหัวหนางานยอมรับฟงความคิดเห็น

ของทานทําใหงานมีประสิทธิภาพ 

4.29 0.78 มากท่ีสุด 2 

4.ทานคิดวาหากหัวหนางานมีความเปนกันเอง 

และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีทานจะสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3.78 0.97 มาก 3 

เฉลี่ย 4.24 0.80 มากท่ีสุด  

 

2. ปจจัยดานหัวหนางานในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.24 โดยมี

ความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในเรื่องหัวหนางานมีสวนชวยเหลือและสนับสนุนใหงานของทานสําเร็จ คิดวา

หากหัวหนางานมีการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองจะชวยใหงานมีประสิทธิ และคิดวาหัวหนางานยอมรับฟง

ความคิดเห็นทําใหงานมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

  

ตารางที่ 4 ปจจัยดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 

ปจจัยดานความกาวหนาในตําแหนงงาน คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. ท านคิดว าหาก มีการเลื่ อน ตํ าแหน งงาน           

ท่ีปฏิบัติอยูทานสามารถจะสรางผลงานเพ่ือเลื่อน

ตําแหนง 

4.43 0.69 มากท่ีสุด 1 

2. ท านคิดวาการรับการสนับสนุน ให มีการ

ฝ กอบ รม ให ค วาม รู อ ยู เสมอ  สาม ารถ เพ่ิ ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4.35 0.75 มากท่ีสุด 2 

3. ในสายงานของทานมีโอกาสกาวหนาในการ

ปฏิบัติงาน 

4.25 0.81 มากท่ีสุด 4 

4. ทานรูสึกมีกําลังใจในการทํางานใหมีความ

เจริญกาวหนา 

4.29 0.78 มากท่ีสุด 3 

เฉลี่ย 4.33 0.84 มากท่ีสุด  

 

3. ปจจัยดานความกาวหนาในตําแหนงงานในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.33 โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในเรื่องการรับการสนับสนุนใหมีการฝกอบรมใหความรูอยู

เสมอ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การเลื่อนตําแหนงงานที่ปฏิบัติอยูทานสามารถจะสราง

ผลงานเพ่ือเลื่อนตําแหนง การโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงาน และระดับมากคือ การรูสึกมีกําลังใจในการ

ทํางานใหมีความเจริญกาวหนา 

 

ตารางที่ 5 ปจจัยดานเพ่ือนรวมงาน 

ปจจัยดานเพ่ือนรวมงาน คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. ทานคิดวาเพ่ือนรวมงานของทานมีสวนชวยให

งานประสบความสําเร็จ 

4.53 0.66 มากท่ีสุด 1 

2. ทานคิดวาการแลกเปลี่ยนความรูระหวางเพ่ือน

รวมงานสามารถทําใหงานประสบความสําเร็จ 

4.19 0.85 มาก 3 

3. ทานคิดวาความสามัคคีและความเปนกันเอง

สงผลใหงานประสบความสําเร็จ 

3.85 0.91 มาก 4 

4. ทานคิดวาการทํางานเปนทีมสามารถทําใหงาน

ประสบความสําเร็จมากกวาการทํางานคนเดียว 

4.36 0.74 มากท่ีสุด 2 

เฉลี่ย 4.23 0.82 มากท่ีสุด  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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ปจจัยดานการทํางาน คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

แสงสวางในหนวยงานของทานมีความเหมาะสม 

เฉลี่ย 4.22 0.84 มากท่ีสุด  

 

 1. ปจจัยดานการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย 4.22 มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด

วางานที่รับผิดชอบเปนงานที่ทาทายความสามารถ ระดับรองลงเปนความคิดเห็นวาภาระงานและความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีความชัดเจน ความคิดเห็นวาในหนวยงานของทานมี

อุปกรณที่พรอมสําหรับการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นวาสภาพแวดลอมเก่ียวกับอุณหภูมิและแสงสวางใน

หนวยงานของทานมีความเหมาะสมตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 3 ปจจัยดานหัวหนางาน 

ปจจัยดานหัวหนางาน คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1.ทานคิดวาหัวหนางานของทานมีสวนชวยเหลือ

และสนับสนนุใหงานของทานสาํเร็จ 

4.23 0.82 มากท่ีสุด 4 

2.ทานคิดวาหากหัวหน างานของท านมีการ

สนับสนุนในการพัฒนาตนเองจะชวยใหงานมี

ประสิทธิภาพ 

4.67 0.66 มากท่ีสุด 1 

3.ทานคิดวาหัวหนางานยอมรับฟงความคิดเห็น

ของทานทําใหงานมีประสิทธิภาพ 

4.29 0.78 มากท่ีสุด 2 

4.ทานคิดวาหากหัวหนางานมีความเปนกันเอง 

และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีทานจะสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3.78 0.97 มาก 3 

เฉลี่ย 4.24 0.80 มากท่ีสุด  

 

2. ปจจัยดานหัวหนางานในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.24 โดยมี

ความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในเรื่องหัวหนางานมีสวนชวยเหลือและสนับสนุนใหงานของทานสําเร็จ คิดวา

หากหัวหนางานมีการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองจะชวยใหงานมีประสิทธิ และคิดวาหัวหนางานยอมรับฟง

ความคิดเห็นทําใหงานมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

  

ตารางที่ 4 ปจจัยดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 

ปจจัยดานความกาวหนาในตําแหนงงาน คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. ท านคิดว าหาก มีการเลื่ อน ตํ าแหน งงาน           

ท่ีปฏิบัติอยูทานสามารถจะสรางผลงานเพ่ือเลื่อน

ตําแหนง 

4.43 0.69 มากท่ีสุด 1 

2. ท านคิดวาการรับการสนับสนุน ให มีการ

ฝ กอบ รม ให ค วาม รู อ ยู เสมอ  สาม ารถ เพ่ิ ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4.35 0.75 มากท่ีสุด 2 

3. ในสายงานของทานมีโอกาสกาวหนาในการ

ปฏิบัติงาน 

4.25 0.81 มากท่ีสุด 4 

4. ทานรูสึกมีกําลังใจในการทํางานใหมีความ

เจริญกาวหนา 

4.29 0.78 มากท่ีสุด 3 

เฉลี่ย 4.33 0.84 มากท่ีสุด  

 

3. ปจจัยดานความกาวหนาในตําแหนงงานในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.33 โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในเรื่องการรับการสนับสนุนใหมีการฝกอบรมใหความรูอยู

เสมอ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การเลื่อนตําแหนงงานที่ปฏิบัติอยูทานสามารถจะสราง

ผลงานเพ่ือเลื่อนตําแหนง การโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงาน และระดับมากคือ การรูสึกมีกําลังใจในการ

ทํางานใหมีความเจริญกาวหนา 

 

ตารางที่ 5 ปจจัยดานเพ่ือนรวมงาน 

ปจจัยดานเพ่ือนรวมงาน คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. ทานคิดวาเพ่ือนรวมงานของทานมีสวนชวยให

งานประสบความสําเร็จ 

4.53 0.66 มากท่ีสุด 1 

2. ทานคิดวาการแลกเปลี่ยนความรูระหวางเพ่ือน

รวมงานสามารถทําใหงานประสบความสําเร็จ 

4.19 0.85 มาก 3 

3. ทานคิดวาความสามัคคีและความเปนกันเอง

สงผลใหงานประสบความสําเร็จ 

3.85 0.91 มาก 4 

4. ทานคิดวาการทํางานเปนทีมสามารถทําใหงาน

ประสบความสําเร็จมากกวาการทํางานคนเดียว 

4.36 0.74 มากท่ีสุด 2 

เฉลี่ย 4.23 0.82 มากท่ีสุด  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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4. ปจจัยดานเพ่ือนรวมงานในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.23 โดย

มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในเรื่อง คิดวาเพ่ือนรวมงานของทานมีสวนชวยใหงานประสบความสําเร็จ การ

ทํางานเปนทีมสามารถทําใหงานประสบความสําเร็จมากกวาการทํางานคนเดียว ระดับมากคือคิดวาการ

แลกเปลี่ยนความรูระหวางเพ่ือนรวมงานสามารถทําใหงานประสบความสําเร็จและคิดวาความสามัคคีและ

ความเปนกันเองสงผลใหงานประสบความสําเร็จ 

 

ตารางที่ 6 ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. ทานคิดวาในหนวยงานของทานมีอุปกรณ

เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

4.56 0.64 มากท่ีสุด 1 

2. ท านคิ ด ว า ในหน วย งานของท าน มี วัส ดุ

สํานักงานเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

4.11 0.87 มากท่ีสุด 3 

3. ทานคิดวามหาวิทยาลัยฯ มียานพาหนะบริการ 

รับ สง สงผลใหงานของทานประสบความสําเร็จ 

4.24 0.80 มากท่ีสุด 2 

เฉลี่ย 4.30 0.77 มากท่ีสุด  

 

5. ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 

4.30 โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในเรื่อง หนวยงานมีอุปกรณเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

คิดวาในหนวยงานของทานมีวัสดุสํานักงานเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใหสําเร็จ และคิดวาในหนวยงานของ

ทานมีวัสดุสํานักงานเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

 

ตารางที่ 7 ดานปจจัยภายนอก 

ดานปจจัยภายนอก คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. ทานคิดวาหากมีมุมพักผอนระหวางการทํางาน

ของทานจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 

4.21 0.83 มากท่ีสุด 2 

2. ทานคิดวาทานคิดวาสภาพแวดลอมในการ

ทํางานในหนวยงานของทานสนับสนุนใหพนักงาน

มีความรูสึกอยากทํางาน 

4.35 0.75 มากท่ีสุด 1 

เฉลี่ย 4.28 0.78 มากท่ีสุด  

6. ปจจัยภายนอกในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.28 โดยมีความ

คิดเห็นในระดับมากที่สุดในเรื่อง สภาพแวดลอมในการทํางานในหนวยงานของทานสนับสนุนใหพนักงานมี

ความรูสึกอยากทํางานและคิดวาหากมีมุมพักผอนระหวางการทํางานของทานจะทําใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ 
 

 ตอนที่ 3 ขอคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะทั่วไปในการพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารแลงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และวิธีสรางแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

2. รางแบบสอบถาม ใหครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย 

3. นําแบบสอบถามใหคณะกรรมการที่ ปรึกษาไดตรวจสอบและนํากลับมาปรับปรุงตาม 

ขอเสนอแนะ 

4. แจกแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวกับกลุมตัวอยางตัวเปาหมาย 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เพ่ือใหไดขอมูลครบถวนทุกดาน ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. นําหนังสือจากคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ถึงหัวหนาหนวยงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือขอความอนุเคราะหแจงแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

2. ผูศึกษาดําเนินการแจกแบบสอบถาม ยังหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา เชียงใหม   

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน เพ่ือดําเนินการในขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ 

 2. บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนนในการวัด

ระดับความคิดเห็นในแบบสอบถามซึ่งเปนคําถามที่ใชมาตรวัดแบบสเกลทัศนคติ (Likert Scale) โดยให

คะแนนตามความคิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. นํ าผลคะแนนที่ ได นํ ามาวิ เคราะหหาคะแนนเฉลี่ ยและแปลความหมายจากลักษณ ะ 

แบบสอบถามที่ใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (รังสรรค สิงหเลิศ. 2552 : 182) 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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4. ปจจัยดานเพ่ือนรวมงานในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.23 โดย

มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในเรื่อง คิดวาเพ่ือนรวมงานของทานมีสวนชวยใหงานประสบความสําเร็จ การ

ทํางานเปนทีมสามารถทําใหงานประสบความสําเร็จมากกวาการทํางานคนเดียว ระดับมากคือคิดวาการ

แลกเปลี่ยนความรูระหวางเพ่ือนรวมงานสามารถทําใหงานประสบความสําเร็จและคิดวาความสามัคคีและ

ความเปนกันเองสงผลใหงานประสบความสําเร็จ 

 

ตารางที่ 6 ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. ทานคิดวาในหนวยงานของทานมีอุปกรณ

เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

4.56 0.64 มากท่ีสุด 1 

2. ท านคิ ด ว า ในหน วย งานของท าน มี วัส ดุ

สํานักงานเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

4.11 0.87 มากท่ีสุด 3 

3. ทานคิดวามหาวิทยาลัยฯ มียานพาหนะบริการ 

รับ สง สงผลใหงานของทานประสบความสําเร็จ 

4.24 0.80 มากท่ีสุด 2 

เฉลี่ย 4.30 0.77 มากท่ีสุด  

 

5. ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 

4.30 โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในเรื่อง หนวยงานมีอุปกรณเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

คิดวาในหนวยงานของทานมีวัสดุสํานักงานเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใหสําเร็จ และคิดวาในหนวยงานของ

ทานมีวัสดุสํานักงานเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

 

ตารางที่ 7 ดานปจจัยภายนอก 

ดานปจจัยภายนอก คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. ทานคิดวาหากมีมุมพักผอนระหวางการทํางาน

ของทานจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 

4.21 0.83 มากท่ีสุด 2 

2. ทานคิดวาทานคิดวาสภาพแวดลอมในการ

ทํางานในหนวยงานของทานสนับสนุนใหพนักงาน

มีความรูสึกอยากทํางาน 

4.35 0.75 มากท่ีสุด 1 

เฉลี่ย 4.28 0.78 มากท่ีสุด  

6. ปจจัยภายนอกในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.28 โดยมีความ

คิดเห็นในระดับมากที่สุดในเรื่อง สภาพแวดลอมในการทํางานในหนวยงานของทานสนับสนุนใหพนักงานมี

ความรูสึกอยากทํางานและคิดวาหากมีมุมพักผอนระหวางการทํางานของทานจะทําใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ 
 

 ตอนที่ 3 ขอคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะทั่วไปในการพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารแลงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และวิธีสรางแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

2. รางแบบสอบถาม ใหครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย 

3. นําแบบสอบถามใหคณะกรรมการที่ ปรึกษาไดตรวจสอบและนํากลับมาปรับปรุงตาม 

ขอเสนอแนะ 

4. แจกแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวกับกลุมตัวอยางตัวเปาหมาย 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เพ่ือใหไดขอมูลครบถวนทุกดาน ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. นําหนังสือจากคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ถึงหัวหนาหนวยงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือขอความอนุเคราะหแจงแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

2. ผูศึกษาดําเนินการแจกแบบสอบถาม ยังหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา เชียงใหม   

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน เพ่ือดําเนินการในขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุกฉบับ 

 2. บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนนในการวัด

ระดับความคิดเห็นในแบบสอบถามซึ่งเปนคําถามที่ใชมาตรวัดแบบสเกลทัศนคติ (Likert Scale) โดยให

คะแนนตามความคิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. นํ าผลคะแนนที่ ได นํ ามาวิ เคราะหหาคะแนนเฉลี่ ยและแปลความหมายจากลักษณ ะ 

แบบสอบถามที่ใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (รังสรรค สิงหเลิศ. 2552 : 182) 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พบประเด็นที่สําคัญสมควรนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1. จากผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีความพึงพอใจกับการมีแบบแผน แนวปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับการ

ทํางานในหนวยงาน ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตรงความรูความสามารถและความถนัด จึงทําใหบุคลากร

ทุมเทการทํางานในหนาที่และงานพิเศษที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถผูบังคับบัญชาและเพ่ือน

รวมงานยกยองชมเชยเมื่อปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จ มีโอกาสในการพัฒนาความรูและประสบการณใน

งานอยูเสมอ เชน ไดไปดูงาน อบรม สัมมนา เปนตน ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปดวยความ

ยุติธรรมมีระบบการนิเทศติดตามประเมินผลที่โปรงใสถูกตองยุติธรรม สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางเพ่ือน

รวมงาน และผูบังคับบัญชา ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดปจจัยที่มีผลตอ

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยรวมอยู

ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลาน มีการกําหนดปจจัยดานในดาน ๆ ที่

มีผลตอความสําเร็จในการทํางาน และประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีการ

กําหนดแผนงาน โครงการ นโยบายสอดคลองกับความตองการและเปาหมายของบุคลากร มีระบบโครงสราง

การบริหารงานที่ชัดเจน ชวยใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบใหการสนับสนุนและสงเสริม

บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีประสิทธิภาพ  

2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดมีการกําหนด

ปริมาณงานที่มีความเหมาะสมกับเจาหนาที่ มีการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ตรงตามแผนงานที่กําหนด ใชเวลา

ตามมาตรฐานที่กําหนด ใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัด กับงบประมาณ และสามารถปฏิบัติได สําเร็จลุลวง 

ตรงตามวัตถุประสงค เปาหมายที่กําหนด คุณภาพของงานมีคุณภาพดี ถูกตอง คุณภาพดีใชงบประมาณคุมคา 

มีความนาเช่ือถือ โปรงใสตรวจสอบได การปฏิบัติงานมีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพ่ือ

ประหยัดเวลา ผลงานและการปฏิบัติงานสําเสร็จทันตามเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่กําหนดไวเสมอ ดวย

เหตุผลดังกลาวจึงทําใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด  

3. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา มีจํานวน 6 ตัวแปร ไดแก ปจจัยดานการทํางาน ปจจัยดานหัวหนางาน ปจจัยดาน
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

จากการวิจัย เร่ือง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พบประเด็นที่สําคัญสมควรนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1. จากผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีความพึงพอใจกับการมีแบบแผน แนวปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับการ

ทํางานในหนวยงาน ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตรงความรูความสามารถและความถนัด จึงทําใหบุคลากร

ทุมเทการทํางานในหนาที่และงานพิเศษที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถผูบังคับบัญชาและเพ่ือน

รวมงานยกยองชมเชยเมื่อปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จ มีโอกาสในการพัฒนาความรูและประสบการณใน

งานอยูเสมอ เชน ไดไปดูงาน อบรม สัมมนา เปนตน ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปดวยความ

ยุติธรรมมีระบบการนิเทศติดตามประเมินผลที่โปรงใสถูกตองยุติธรรม สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางเพ่ือน

รวมงาน และผูบังคับบัญชา ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดปจจัยที่มีผลตอ

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยรวมอยู

ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลาน มีการกําหนดปจจัยดานในดาน ๆ ที่

มีผลตอความสําเร็จในการทํางาน และประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีการ

กําหนดแผนงาน โครงการ นโยบายสอดคลองกับความตองการและเปาหมายของบุคลากร มีระบบโครงสราง

การบริหารงานที่ชัดเจน ชวยใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบใหการสนับสนุนและสงเสริม

บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีประสิทธิภาพ  

2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดมีการกําหนด

ปริมาณงานที่มีความเหมาะสมกับเจาหนาที่ มีการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ตรงตามแผนงานที่กําหนด ใชเวลา

ตามมาตรฐานที่กําหนด ใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัด กับงบประมาณ และสามารถปฏิบัติได สําเร็จลุลวง 

ตรงตามวัตถุประสงค เปาหมายที่กําหนด คุณภาพของงานมีคุณภาพดี ถูกตอง คุณภาพดีใชงบประมาณคุมคา 

มีความนาเช่ือถือ โปรงใสตรวจสอบได การปฏิบัติงานมีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพ่ือ

ประหยัดเวลา ผลงานและการปฏิบัติงานสําเสร็จทันตามเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่กําหนดไวเสมอ ดวย

เหตุผลดังกลาวจึงทําใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด  
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การบูรณาการจัดการความรูโดยความคิดหลายระบบเพือ่ผลติผลงานวิจยั 
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The Intregrated Knowledge Management for Research Systems Thinking 
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บทสรุป 

 บทความน้ีไดนําเสนอการประยุกตวิธีการจัดการความรูเพ่ือสงเสริมใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในงานวิจัยที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เครื่องมือที่ใชในการจัดการความรู ไดแกการคิดแบบหลายระบบและ

การใชระบบพ่ีเลี้ยงงานวิจัย ผลการจัดการความรูพบวา มหาวิทยาลัยสามารถเพ่ิมคุณภาพและจํานวน

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพจํานวนรอยละ 100  

 

คําสําคญั การจัดการความรู งานวิจัย บทความวิชาการ 

 

Summary 

 This paper presents how to apply knowleadge management techiques to promote a 

good practice in research management at Rajamanga University of Technology Lanna. 

Methodologies are using systems thinking and mentoring system. The results show that this 

university can promote both quanlity and quanlitity publications at 100 percentages.  

 

Keyword Knowleadge Management, Research, Publication 
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บทนํา 

เดิมกอนมีโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เมื่อกอนป 

พ.ศ.2553 มีการจัดสรรทุนวิจัยคือใหนักวิจัยขอรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก สําหรับนักวิจัยที่มี

ประสบการณและการใหทุนสนับสนุนนักวิจัยหนาใหมของมหาวิทยาลัยจาก ทุนภายในมหาวิทยาลัย โดยไมมี

การจัดใหมีระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย หรือการใหทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานภายนอก หรือไมมี

การเช่ือมโยงการใหคาตอบแทนแกนักวิจัย ที่จะกระตุนใหนักวิจัยรายงานผลการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยโดย

กําหนดเง่ือนไขวาตองเปนการตีพิมพในระดับชาติที่วารสารตองอยูในฐานขอมูล TCI หรือ ระดับนานาชาติที่

ตองอยูในฐานขอมูล SCOPUS อีกทั้งยังไมมีการสงเสริมใหผูทํางานสายสนับสนุนมีการทําวิจัยรวมกับนักวิจัยพ่ี

เลี้ยง ที่เปนอาจารยของมหาวิทยาลัย ทําใหผลการตีพิมพสูงที่สุดเมื่อป 2553 ในระดับชาติ 25 เรื่อง นานาชาติ 

13 เรื่อง ซึ่งถือไมสูงมากเมื่อเทียบกับสัดสวนของจํานวนอาจารยและเจาหนาที่ ดังน้ันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา จัดใหมีโครงการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ภายใตช่ือโครงการสงเสริมการ

ผลิตผลงานวิจัย มทร.ลานนา (Hands-on Research and Development:  HRD) ซึ่งจะกลาวดังหัวขอแนว

ปฏิบัติที่ดี 

 

วิธีการดําเนนิงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จัดใหมีโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา (Hands-on Research and Development:  HRD) โดยระยะที่ 1 เริม่โครงการ

ต้ังแตเดือนกันยายน 2554 - ก.ย.2556 โครงการสงเสริมฯ ดังกลาวมวิีธีการ กระบวนการ แนวทางการ

ดําเนินงานที่ไดดําเนินการ ตามหลัก PDCA ดังแสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 กระบวนการแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา (Hands-on Research and Development:  HRD) 

 

จากรูปที่ 2 สามารถอธิบายดวยขั้นตอนกระบวนการตามหลัก PDCA ตามตารางที่   1 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 ความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ตามกระบวนการตามหลัก PDCA 

ขั้นตอน วิธีการ 

การวางแผน  (Plan) - จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือบริหารงานวิจัยโครงการสงเสริมการ ผลิตผลงานวิจัย 

มทร.ลานนา 

- ประชุมคณะทํางานและที่ปรึกษาโครงการฯ 

การปฏิบัติการ (Do) - จัดสรรเงินทุนวิจัยเปน 2 ประเภท 5 ลักษณะทุน ไดแก 

ประเภทที่ 1 

ลักษณะที่ 1 UR (University Researcher) 

ลักษณะที่ 2 R2E (Research to Entrepreneur) 

ลักษณะที่ 3 R2S (Research for Supporting Staff) 
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ขั้นตอน วิธีการ 

ประเภทที่ 2 

ลักษณะที่ 4 EMC (External Mentoring and Collaborations) 

ลักษณะที่ 5 IM ( Internal Mentoring) 

การตรวจสอบ 

และประเมิน 

(Check) 

ตรวจสอบผลการตีพิมพผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพรเปรียบ เทียบกับ

เปาหมายที่วางไว โดยตรวจสอบจากฐานขอมูลของโครงการ 

ที่ใหนักวิจัยรายงานผลการดําเนินโครงการทุกเดือนทางเวปไซต hrd.rmutl.ac.th 

การแกไขและ 

ปรับปรุง (Act) 

วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหาแกไขปรับปรุงโครงการ HRD phase 1 

เพ่ือเขาสู HRD phase 2  

 

จากการจัดสรรทุนวิจัยในลักษณะดังกลาวทําใหมีการกระจายทุนไปยังทุกคณะ ทุกเขตพ้ืนที่ของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดสรรทุนใหทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังแสดงในรปูที่ 3 

รูปที่ 3 การคดิหลายระบบของบูรณาการบริหารงานวิจัย มทร.ลานนา โครงการผลิตผลงานวิจัย ของ 

มทร.ลานนา (Hands-on Research and Development:  HRD) (อางอิงจาก ณพศิษฎ จักรพิทักษ, 2537) 

 

ผลการดําเนนิการและอภิปรายผล 

โครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สรางคุณคาใหแก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอยางสูง โดยแสดงผลลัพธและผลกระทบดังตารางที ่2  
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ตารางที่ 2 ผลลัพธและผลกระทบโครงการสงเสริมการผลติผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา (Hands-on Research and Development:  HRD) 

ผลลัพธ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

1.มหาวิทยาลยัมีอาจารยนักวิจัยที่มี      

ประสบการณ มีผลงานดานการวิจัย สามารถ

นําไปสูการบูรณาการเรียนการสอนได 

1. มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับจากหนวยงาน ภายนอก

มากขึ้น มีช่ือเสียงมากขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยไดเครือขายความรวมมือ ดาน

การวิจัยกับนักวิจัยพ่ีเลี้ยงหนวยงาน ภายนอก 

จํานวน 10 คน 

2. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือจาก หนวยงาน

ภายนอกเพ่ิมขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น และมี

ผลงานไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

3. บุคลากรใน มหาวิทยาลัยมีการต่ืนตัวดาน การวิจัย

มากขึ้น 

4.อาจารยนักวิจัยมีผลงานวิจัย เพ่ือใช

ประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการได 

4. อาจารยนักวิจัยมีตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น 

โดยมีการเช่ือมโยงกับโครงการโรงเรียน ผศ. รศ. 

ซึ่งจะนําเอาผลงานจากโครงการ  HRD เปนสวนหน่ึงของ

ผลงานทางวิชาการเพ่ือ ขอตําแหนง ผศ.หรอื รศ.ของ

อาจารย 

5.นักศึกษามีประสบการณปฏิบัติงานจริง 

(Hands-on) และใชผลงานเปนปริญญานิพนธ

ประกอบการขอจบการศึกษา 

6. เกิดนโยบายหรือประกาศคาตอบแทน การ

เขียนบทความในมหาวิทยาลยั 

7. มหาวิทยาลัยมีขอมูลสําหรบัประกัน คุณภาพ

การศึกษา (SAR) 

 

 นอกจากน้ีโครงการยังไดผลลัพธที่บรรลุเปาหมาย ไดแก จํานวนการตีพิมพผลงานวิชาการ 

ทั้งระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพ ดังแสดงในรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 เปรียบเทียบการการตีพิมพผลงานทางวิชาการกอนและหลังโครงการฯ 

 

จากรูปที่ 5 โครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (Hands-

on Research and Development:  HRD) สงผลใหมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพสูงสุดตอเน่ือง เพ่ิมขึ้น 

อยางมีนัยสําคัญทุกป โดยป พ.ศ.2556 มีผลงานตีพิมพระดับชาติ 88 เรื่อง และนานาชาติ 15 เรื่อง  หาก

เปรียบเทียบผลงานยอนหลัง 3 ป กอนมีโครงการและ 3 ป หลังมีโครงการพบวา อัตราการเพ่ิมขึ้นของการ

ตีพิมพผลงานในระดับชาติ (TCI INDEX) เพ่ิมขึ้นรอยละ 304.08 และ ระดับนานาชาติ (SCOPUS INDEX) 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 103.57 ซึ่งโครงการดังกลาวน้ี ใชเครื่องมือ ในการจัดการความรูไดแกระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

(Mentoring System) โดยสรางพ่ีเลี้ยงนักวิจัย รุนใหม ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย อีกทั้ง ใชระบบ

การจัดการความรูการเรียนรูอยาง เปนระบบ (System Thinking) เปนการเรียนรู โดยองครวมขององคกร 

โดยการจัดสรรเงินทุน วิจัยในโครงการยอยเพ่ือใหครอบคลุมตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการ

ดังกลาว ถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการใช ระบบการจัดการความรูเพ่ือจัดการการบริหารงานวิจัย ทั้งน้ี ปจจัย

ความสําเร็จในการจัดการความรูการบริหารงานวิจัย ไดกลาวไวใน ปจจัยแหงความสําเร็จ สามารถอธิบายได

ดังน้ี 

1. การเช่ือมโยงพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยการจัดการความรูแบบหลายระบบ (System 

Thinking) 

2. การใชระบบพ่ีเลี้ยงงานวิจัยในการถายทอดความรูโดยพ่ีเลี้ยงนักวิจัยหากเปนบุคคลภายนอก

ตองมีคุณสมบัติที่ไดรับการยอมรับเชนเคยทําวิจัยและมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติสําหรับพ่ีเลี้ยงนักวิจัยในมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจากบุคลากรที่เปน
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นักวิจัยหนาใหมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีสาขาวิชาสอดคลองกันกับนักวิจัยพ่ีเลี้ยง

ที่มีคุณสมบัติเคยทําวิจัยและตีพิมพ เผยแพรผลงานทางวิชาการ เพ่ือรับทุนวิจัยจาก

มหาวิทยาลัย 

3. ความรวมมือของผูบริหารในกองตางๆที่เก่ียวของกับการวิจัย อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เก่ียวกับการบริหารงานวิจัย กองคลังเก่ียวกับระเบียบการเบิกจาย หนวยงานตรวจสอบ

ภายในเก่ียวกับการสอบทานความถูกตองและประสิทธิภาพประสิทธิผลโครงการสงเสริมการ

ผลิตผลงานวิจัยฯดังกลาวน้ี เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเบิกจายงานวิจัยใหนักวิจัยม ี

สภาพคลองใน การเบิกจายคาใชจายในการวิจัย 

4. การใหความรูความเขาใจในระเบียบการเบิกจายโดยเจาหนาที่กองคลังและจัดทําคูมือการ

เบิกจายการวิจัยพรอมตัวอยางใบเสร็จรับเงินและการทํารายงานการขอเดิน ทางไปราชการ

เพ่ือปองกันความผิดพลาดในการเบิก คาใชจายในการวิจัย  

5. การจัดทีมงานประสานงานการเบิกจายเงินวิจัยโดยกําหนดบุคลากรของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา บุคลากรกองคลังที่นักวิจัยสามารถติดตอประสานงานหากมีขอ ซักถามเก่ียวกับการ

เบิกจายคาใชจายในงานวิจัย 

6. การติดตามความกาวหนาในการวิจัยจากนักวิจัยโดยใหนักวิจัยรายงานความ กาวหนาทุก

เดือนทางเวปไซตเพ่ือใหเจาหนาที่ไดติดตามการทํางานวิจัยและชวยเหลือนักวิจัยใน กรณีที่

นักวิจัยเกิดปญหาและอุปสรรคการวิจัย 

7. การใหรางวัลตอบแทนนักวิจัยที่สําหรับนักวิจัยที่สามารถตีพิมพผลงานทางวิชาการใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังใหรางวัลคาตอบแทนสําหรับนักวิจัยที่

สามารถขอตําแหนงทางวิชาการหรือชํานาญการในขณะที่รวมโครงการสงเสริมการผลิตผล

งานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

สรุป 

โครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พบปญหาและ

อุปสรรคในโครงการ ดังน้ี 

1. ขอเสนอโครงการที่เสนอขอทุน ไมตรงตามรูปแบบแบบฟอรม (Format) และเวลาที่กําหนด 

2. ขอเสนอโครงการที่เสนอขอทุน มีความซ้ําซอน 

3. ขอเสนอโครงการที่เสนอขอทุน ขาดจุดเดนจุดขาย เชน ขาดความใหมของงาน 

4. คุณสมบัติของนักวิจัยผูเสนอขอทุน มีประวัติบกพรองดานการวิจัย เชน ขาดวินัย/สงงานไมตรง

เวลา, ทํางานวิจัยที่ผานมาไมสําเร็จตามเปาหมาย ฯลฯ 
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บทคัดยอ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ SPHRD (Support for Human Resource Development) พัฒนาขึ้น

เพ่ือนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใชในการสนับสนุนงานพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา  โดยระบบที่พัฒนาขึ้นรวบรวมขอมูลลาศึกษาตอทั้งหมดที่เปนมาตรฐานไวในระบบ งายตอการคนหา 

อีกทั้งรวบรวมเปนไฟลเอกสารที่สําคัญ เชนคําสั่ง และสัญญาอนุญาตฯ เปนตน แนบไวใหดาวนโหลดเพ่ือความ

สะดวกดวย นอกจากน้ันระบบยังสามารถรายงานผลออกมาไดตามหัวขอที่เลือกตรงตามความตองการและมี

ขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และสะดวกตอการนําไปวิเคราะหวางแผนการบริหารจัดการองคกรตอไป   

กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย ไดแก ผูปฏิบัติงานและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับระบบ

สารสนเทศ SPHRD จํานวน 173 ราย จากจํานวนประชากรจํานวน 2,314 ราย ซึ่งกําหนดสัดสวนพ้ืนที่ ละ 29 

คน ทั้งหมด 6 เขตพ้ืนที่ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบการใชวิจารณญาณ (Judgment Sampling) 

ผลการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศ SPHRD โดยใชภาษาVisual Basic .Net และระบบการจัดการ

ฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2000 และวิเคราะหผลการทดลองดวยโปรแกรม SPSS ผูวิจัยไดนําระบบ

ดังกลาวไปติดต้ังใชในการทํางานใหกับผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ โดยเริ่มจากผูดูแลระบบสวนกลาง เมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2558 และติดต้ังใหผูใชงานที่เก่ียวของตามลําดับ โดยผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชและ

ผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจตอระบบ SPHRD โดยรวมอยูระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 87 
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Abstract 

An objective of support for human resource development (SPHRD) is to adopt 

information system to support staffs development of Rajamangala University of Technology 

Lanna. SPHRD was developed for gather information about educational leave of staffs which 

easy to find.  This data base enable user to organize, classify and print out important official 

documents such as order, allowance for educational leave documents. In addition, this 

system also able to report specific information accuracy which will be very helpful for 

organization’s planning.  

173 respondents were selected from 2,314 supporting staffs who using SPHRD. 

Judgment Sampling and quota sampling techniques of non-probability sampling were 

adopted in the selection process by collecting 29 questionnaires each from 6 campuses. 

SPSS program was used to analyze data. 

After develop SPHED system by using Visual Basic.Net and Microsoft SQL Server 2000 

researcher asked respondents to try out developed system since 30 November 2015.  Result 

of survey on users satisfaction toward developed system indicated that there were 87% of 

respondents were very satisfied to this system. 

Keyword  Development Support for Human Resource Development Program (SPHRD) 

support Human Resource Development 

 

วิธีการดําเนนิงาน 

1.) กระบวนการพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบเพ่ือแกไขปญหาระบบสืบคนเก่ียวและการจัดเก็บขอมูลที่ยังไมสนับสนุนการทํางานของงาน

พัฒนาบุคลากร (งานลาศึกษาตอ)  แกปญหาความลาชาในการเรียกรายงานผลของขอมูล ที่มีความถูกตอง

ครบถวน และการสนับสนุนขอมูลของกลุมงานตอหนวยงานภายนอก ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการ

ออกแบบระบบเพ่ือรองรับการใชงานดังน้ี  
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รูปที่ 1 Context Diagram ระบบสารสนเทศ SPHRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ตารางการออกแบบระบบฐานขอมูล (บางสวน) 
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รูปที่ 3 ขั้นตอนการทํางานของระบบสารสนเทศ SPHRD 

 

ผู วิจัยไดนํารูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle : SDLC ซึ่งเปน

แนวคิดกระบวนการพัฒนาระบบ ที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในการพัฒนาระบบงานตางๆ เปนวิธีการที่ 

นักวิเคราะหระบบใชในการพัฒนาระบบงาน เพ่ือที่จะใชเรียงลําดับเหตุการณหรือกิจกรรม ที่จะตองกระทํา

กอนหรือกระทําในภายหลัง เพ่ือที่จะชวยใหการพัฒนาระบบงานทําไดงายขึ้น ซึ่งนักวิเคราะหระบบจะตองทํา

ความเขาใจใหชัดเจน ถูกตองวาในแตละขั้นตอนน้ันมีการกําหนดวัตถุประสงคอะไร จะตองทําอะไร และหา

วิธีการทําอยางไรเพ่ือใหไดบรรลุวัตถุประสงค ผลลัพธที่ไดในแตละขั้นตอน จะตองมีการจัดทํารายงานเสนอ

ผูบริหาร เพ่ืออธิบายผลลัพธที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน พรอมทั้งเสนอแผนงานของขั้นตอนตอไปเพ่ือใหผูบริหาร

พิจารณาตัดสนิใจที่จะดําเนินงานในขั้นตอนตอไป โดยมีขั้นตอนการพัฒนาระบบ 7 ขั้น ดังน้ี 

1. เขาใจปญหา (Problem Recognition) 

2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

3. วิเคราะหระบบ (Analysis) 

4. ออกแบบระบบ (Design) 

5. การสรางหรือพัฒนาระบบ (Construction) 

6. การปรับเปลี่ยนระบบ (Conversion) 

7. การบํารุงรักษา  (Maintenance) 
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รูปที่ 4 ขั้นตอนวงจรการพัฒนาระบบ SDLC 

 

หลังจากที่มีการวางแผนกระบวนการพัฒนาระบบเรียบรอยแลว เปนสวนของการออกแบบสรางระบบ

และฐานขอมูล ดวยการเลือกใช Visual Basic .Net และโปรแกรม My SQL ในการพัฒนาระบบ SPHRD 

เน่ืองจากเปนระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชงานเฉพาะในกลุมผูปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานลาศึกษาตอ สามารถให

คอมพิวเตอรหลายเครื่องเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลเดียวกันได โดยไมตองเช่ือมตอระบบ Internet เพราะ

ขอมูลในระบบเปนขอมูลที่ไมตองการเปดเผยเปนสาธารณะ เปนขอมูลที่ผูบริหารตองนํามาใชในการวิเคราะห

วางแผนการบริหารจัดการองคกรตอไป อีกทั้งยังไดขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

การใชอยางแพรหลายและสามารถนําไปใชไดหลายรูปแบบ หลายสาขาวิชาชีพ เชน การพัฒนาโปรแกรม

พจนานุกรมศัพทวิจัยทางการศึกษา (เสาวลักษณ วัฒนานิกร, วิไลพร วรจิตตานนท และรวิวรรณ เทนอิสสระ. 

2549. วารสารครุศาตรอุตสาหกรรม ปที่ 6 ฉบับที่1. หนาที่ 14-21) การพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลัง

ผาน PDA พัฒนาระบบดวย Visual Basic .Net 2003 (นคร ทุตาสิทธ์ิ และ มาลีรัตน โสดานิล. 2550. 

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปที่ 3 ฉบับที่ 5. หนาที่ 29 – 33)  

ดังน้ันในการพัฒนาระบบน้ีผู วิจัยไดเลือกใชเครื่องมือวงจรพัฒนาระบบ SDLC มาเปนแนวทาง

ประกอบกระบวนการคิด พัฒนาระบบดวยภาษา Visual Basic .Net และใชระบบการจัดการฐานขอมูล 

Microsoft SQL Server 2000 เพ่ือใหงานวิจัยการพัฒนาระบบ SPHRD สําเร็จลุลวงดวยดี อีกทั้งยังใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานและผูเกี่ยวของที่มี่ตอระบบ และวิเคราะห

ผลการทดลองดวยโปรแกรม SPSS เพ่ือใหไดทราบถึงความพึงพอใจและเปนแนวทางในการพัฒนาระบบให

สอดคลองการการทํางานตอไป 
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รูปที่ 3 ขั้นตอนการทํางานของระบบสารสนเทศ SPHRD 
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2.)  การทดสอบระบบ 

 การทดสอบระบบ SPHRD โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับงานลาศึกษาตอของสวนกลาง และ

เขตพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ดังน้ี 

1. การคนหาขอมูลผูลาศึกษาตอ (Search) สามารถเลือกไดแบบการแบงตามเขตพ้ืนที่  การแบงตาม

คณะ หรือการคนหาแบบรายบุคคล เพ่ือเรียกดูรายละเอียดการลาศึกษาตอ อาทิ สถานศึกษา 

ระยะเวลาศึกษา การขอขยายเวลาศึกษาตอ ทุนที่ใชในการศึกษาตอ การรายงานตัวกลับ รวมไปถึง

ขอมูลสวนตัวของผูลาศึกษาตอ 

2. การรายงานผล (Report) ผูใชงานสามารถเลือกหัวขอ หรือขอมูลบางสวนที่ตองการ ในการรายงาน

ผลเพ่ือนําเสนอขอมูลตอผูบริหาร หรือเพ่ือนําไปใชประการการวิเคราะหวางแผนงานที่เก่ียวของที่

ไดรับมอบหมายตอไป เชน อาจจะเลือกเฉพาะขอมูลของผูที่รายงานตัวกลับปฏิบัติหนาที่ตามเดิมจาก

การลาศึกษาตอ เพ่ือนําไปวิเคราะหวางแผนอัตรากําลังหรือวางแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของของผูที่กําลังจะ

สําเร็จการศึกษา เปนตน 

3. การเพ่ิมขอมูล ผูใชงานที่สามารถเพ่ิมเติมขอมูล กรณีมีผูลาศึกษาตอเพ่ิม หรือมีขอมูลอ่ืนเพ่ิมเติม เชน

การขอขยายระยะเวลาศึกษา เปนตน ผูดูแลระบบสวนกลางเทาน้ันที่สามารถเพ่ิมเติมขอมูลได 

เน่ืองจากขอมูลที่จะนํามาเพ่ิมเติมจะตองผานการประชุมของคณะกรรมการสวนกลาง หรือไดรับคําสั่ง

ที่เปนรายลักษณอักษร แลวเทาน้ัน 

4. การอางอิง (Reference) ผูใชงานสามารถดาวนโหลดเอกสารแนบที่มี เชน คําสั่งอนุญาตใหเดินทางไป

ศึกษาตอ หรือคําสั่งอนุญาตใหขยายเวลาศึกษาตอ เพ่ือนําไปใชในการอางอิงขอมูลในการดําเนินการ

เสนออนุมัติตางๆ ได อาทิ การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอในครั้งตอไป สามารถดาวนโหลดใชคําสั่ง

เดิมที่มีอยูแนบเพ่ือดําเนินการ 

 

3.)  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมประชากร : บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาทั้ งหมด 6 เขตพ้ืนที่                   

จํานวน 2,233 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2559) 

กลุมตัวอยาง : บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาทั้งหมด 6 เขตพ้ืนที่ จํานวน 173 

ราย เลือกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน ดวยวิธีการกําหนดโควตาของกลุมตัวอยางและใชเทคนิคการ

เก็บขอมูลแบบบังเอิญ ซึ่งการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เพ่ือใหไดตัวอยางเหมาะสมกับวัตถุประสงคการ

วิจัย 

4.)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การออกแบบและพัฒนาระบบ :  พัฒนาระบบดวยภาษา Visual Basic .Net และใชระบบการจัดการ

ฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2000 
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การประเมินความพึงพอใจตอระบบ : ใชแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานและ

ผูเกี่ยวของที่มี่ตอระบบ SPHRD ซึ่งสรางขึ้นมาโดยผูวิจัยโดยผานการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบสอบถาม

จากคณะกรรมการ จํานวน 3 ทาน และวิเคราะหผลการทดลองดวยโปรแกรม SPSS และไดคาความเช่ือมั่น

ของความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเทากับ 0.891 

 

ผลการดําเนินงาน 

1.)  ผลการวิจัย 

 นําระบบ SPHRD ไปใชในการสนับสนุนการทํางานที่เก่ียวกับงานลาศึกษาตอ โดยเริ่มจากบุคลากร

สวนกลาง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และบุคลากรสังกัดพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 หลังจากน้ัน

ดําเนินการติดต้ังระบบเพ่ิมเติมใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2.) ผลการพัฒนาระบบและทดสอบระบบ 

จากการนําระบบไปใชงานจริง พบวาขอมูลที่ทุกหนวยงานที่ เกี่ยวของนําไปใชงานน้ัน เกิด

ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น เน่ืองจากขอมูลที่มีในระบบถูกตองครบถวน และเปนขอมูลเดึยวกัน 

ผูนําไปใชสามารถนําไปใชและอางอิงไดอยางถูกตอง ไมตองมาทําการตรวจสอบขอมูลซ้ําซอน มีความสะดวก

ในการใชงานมากกวาการเก็บขอมูลดวย Microsoft Excel แบบเดิม มีการรายงานผลที่ตรงตามความตองการ

ในการนําไปใชงาน 

3.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบ 

การประเมินความพึงพอใจ ประชากรและกลุมตัวอยางจากผูปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวของสังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (รวม 6 เขตพ้ืนที่) จํานวน 173 ราย 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 

หัวขอประเมิน รอยละ คาเฉลี่ย S.D ผล 

ระบบมขีอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการ 100 5.00 .00 ดีมาก 

ระบบสามารถทํางานไดงาย สะดวก และรวดเร็ว 87 4.33 .58 ดีมาก 

ความพึงพอใจในการรายงานผลของระบบ 90 4.52 .51 ดีมาก 

ลดเวลาในการปฏิบัติงาน 81 4.05 .74 ดีมาก 

ความพึงพอใจตอระบบ โดยรวม 87 4.33 .79 ดีมาก 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
663
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2.)  การทดสอบระบบ 

 การทดสอบระบบ SPHRD โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับงานลาศึกษาตอของสวนกลาง และ

เขตพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ดังน้ี 

1. การคนหาขอมูลผูลาศึกษาตอ (Search) สามารถเลือกไดแบบการแบงตามเขตพ้ืนที่  การแบงตาม

คณะ หรือการคนหาแบบรายบุคคล เพ่ือเรียกดูรายละเอียดการลาศึกษาตอ อาทิ สถานศึกษา 

ระยะเวลาศึกษา การขอขยายเวลาศึกษาตอ ทุนที่ใชในการศึกษาตอ การรายงานตัวกลับ รวมไปถึง

ขอมูลสวนตัวของผูลาศึกษาตอ 

2. การรายงานผล (Report) ผูใชงานสามารถเลือกหัวขอ หรือขอมูลบางสวนที่ตองการ ในการรายงาน

ผลเพ่ือนําเสนอขอมูลตอผูบริหาร หรือเพ่ือนําไปใชประการการวิเคราะหวางแผนงานที่เก่ียวของที่

ไดรับมอบหมายตอไป เชน อาจจะเลือกเฉพาะขอมูลของผูที่รายงานตัวกลับปฏิบัติหนาที่ตามเดิมจาก

การลาศึกษาตอ เพ่ือนําไปวิเคราะหวางแผนอัตรากําลังหรือวางแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของของผูที่กําลังจะ

สําเร็จการศึกษา เปนตน 

3. การเพ่ิมขอมูล ผูใชงานที่สามารถเพ่ิมเติมขอมูล กรณีมีผูลาศึกษาตอเพ่ิม หรือมีขอมูลอ่ืนเพ่ิมเติม เชน

การขอขยายระยะเวลาศึกษา เปนตน ผูดูแลระบบสวนกลางเทาน้ันที่สามารถเพ่ิมเติมขอมูลได 

เน่ืองจากขอมูลที่จะนํามาเพ่ิมเติมจะตองผานการประชุมของคณะกรรมการสวนกลาง หรือไดรับคําสั่ง

ที่เปนรายลักษณอักษร แลวเทาน้ัน 

4. การอางอิง (Reference) ผูใชงานสามารถดาวนโหลดเอกสารแนบที่มี เชน คําสั่งอนุญาตใหเดินทางไป

ศึกษาตอ หรือคําสั่งอนุญาตใหขยายเวลาศึกษาตอ เพ่ือนําไปใชในการอางอิงขอมูลในการดําเนินการ

เสนออนุมัติตางๆ ได อาทิ การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอในครั้งตอไป สามารถดาวนโหลดใชคําสั่ง

เดิมที่มีอยูแนบเพ่ือดําเนินการ 

 

3.)  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมประชากร : บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาทั้ งหมด 6 เขตพ้ืนที่                   

จํานวน 2,233 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2559) 

กลุมตัวอยาง : บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาทั้งหมด 6 เขตพ้ืนที่ จํานวน 173 

ราย เลือกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน ดวยวิธีการกําหนดโควตาของกลุมตัวอยางและใชเทคนิคการ

เก็บขอมูลแบบบังเอิญ ซึ่งการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เพ่ือใหไดตัวอยางเหมาะสมกับวัตถุประสงคการ

วิจัย 

4.)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การออกแบบและพัฒนาระบบ :  พัฒนาระบบดวยภาษา Visual Basic .Net และใชระบบการจัดการ

ฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2000 

7 

 

การประเมินความพึงพอใจตอระบบ : ใชแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานและ

ผูเกี่ยวของที่มี่ตอระบบ SPHRD ซึ่งสรางขึ้นมาโดยผูวิจัยโดยผานการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบสอบถาม

จากคณะกรรมการ จํานวน 3 ทาน และวิเคราะหผลการทดลองดวยโปรแกรม SPSS และไดคาความเช่ือมั่น

ของความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเทากับ 0.891 

 

ผลการดําเนินงาน 

1.)  ผลการวิจัย 

 นําระบบ SPHRD ไปใชในการสนับสนุนการทํางานที่เก่ียวกับงานลาศึกษาตอ โดยเริ่มจากบุคลากร

สวนกลาง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และบุคลากรสังกัดพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 หลังจากน้ัน

ดําเนินการติดต้ังระบบเพ่ิมเติมใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2.) ผลการพัฒนาระบบและทดสอบระบบ 

จากการนําระบบไปใชงานจริง พบวาขอมูลที่ทุกหนวยงานที่ เกี่ยวของนําไปใชงานน้ัน เกิด

ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น เน่ืองจากขอมูลที่มีในระบบถูกตองครบถวน และเปนขอมูลเดึยวกัน 

ผูนําไปใชสามารถนําไปใชและอางอิงไดอยางถูกตอง ไมตองมาทําการตรวจสอบขอมูลซ้ําซอน มีความสะดวก

ในการใชงานมากกวาการเก็บขอมูลดวย Microsoft Excel แบบเดิม มีการรายงานผลที่ตรงตามความตองการ

ในการนําไปใชงาน 

3.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบ 

การประเมินความพึงพอใจ ประชากรและกลุมตัวอยางจากผูปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวของสังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (รวม 6 เขตพ้ืนที่) จํานวน 173 ราย 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 

หัวขอประเมิน รอยละ คาเฉลี่ย S.D ผล 

ระบบมขีอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการ 100 5.00 .00 ดีมาก 

ระบบสามารถทํางานไดงาย สะดวก และรวดเร็ว 87 4.33 .58 ดีมาก 

ความพึงพอใจในการรายงานผลของระบบ 90 4.52 .51 ดีมาก 

ลดเวลาในการปฏิบัติงาน 81 4.05 .74 ดีมาก 

ความพึงพอใจตอระบบ โดยรวม 87 4.33 .79 ดีมาก 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

664
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อภิปรายผล 

1.) ผลการดําเนินงานวิจัย 

จากการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ SPHRD ไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีผลตอ

ระบบโดยใชแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางจํานวน 173 ราย เปนชายจํานวน 48 ราย คิดเปนรอยละ 

27.75 เปนเพศหญิงจํานวน 125 ราย คิดเปนรอยละ 72.25 ไดผลความพึงพอใจตอระบบโดยรวม คิด

เปนรอยละ 87 อยูในระดับ ดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.33) โดยการประเมินในหัวขอตางๆ ก็อยูในระดับที่ดี

มากเชนกัน  

• ระบบมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการ คิดเปนรอยละ100 

 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาระบบมีขอมูลลาศึกษาตอที่ถูกตอง ครบถวน 

อยางสมบูรณ สามารถนําไปใชไดอยางถูกตองและตรงตามความตองการ อยางมีประสิทธิภาพและเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

• ระบบสามารถทํางานไดงาย สะดวก และรวดเร็ว คิดเปนรอยละ 87 

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาระบบสามารถตอบสนองผูใชไดคอนขางดี  

มีความสะดวกและรวดเร็ว ในการคนหาขอมูลตามลักษณะขอมูลที่ตองการเชน การเลือกแบบแยกคณะ เลือก

เขตพ้ืนที่ ก็สามารถเลือกสั่งระบบไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งเมนูตางๆ ในระบบยังใชงานงาย ไมตองใชเวลาเรียนรู

มาก เหมาะสําหรับทั้งผูที่ไมเคยหรือเพ่ิงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาศึกษาตอไดไมนานจนถึงผูที่ปฏิบัติงานมาเปน

ระยะเวลานาน 

• ความพึงพอใจในการรายงานผลของระบบ คิดเปนรอยละ 90 

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาการรายงานผลของระบบสามารถรายงาน

ผลไดตรงกับการนําไปใช มีการรายงานเปนตารางที่สามารถอานและทําความเขาใจไดงาย อีกทั้งยังสามารถ

เลือกหัวขอที่จะใหรายงานผลไดตรงตามความตองการ 

• ลดเวลาในการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 81 

 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาระบบน้ีชวยลดความซ้ําซอนในการตรวจสอบ

ขอมูล ลดระยะเวลาในการทํางาน เพราะระบบใชงานงายและสะดวก รวดเร็วในการคนหา รายงาน ไมตองใช 

Ms-Excel ซึ่งยุงยากตอการเก็บขอมูลที่มีคอนขางมาก อีกทั้งการเก็บขอมูลแบบเดิมยังเกิดความลาชาในการ

รายงานผล เน่ืองจากตองคัดลอกขอมูลที่ตองการบางสวนมาจัดเรียงในเอกสารใหม ระบบน้ีจึงตอบสนองใน

การลดระยะเวลาการปฏิบัติงานไดคอนขางดีมาก 

2.) ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต/ครั้งตอไป 

ผูวิจัยไดรับคําแนะนํา จากการเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม ดังน้ี 

1. ควรใหมีการเพ่ิมเติมขอมูลในสวนของงบประมาณ  
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2. ควรเพ่ิมขอมูลการไปเสนอผลงานวิชาการของผูลาศึกษาตอดวย เน่ืองจากเปนขอมูลที่เกี่ยวของใน

การนําไปวิเคราะหและวางแผน  

3. ควรเพ่ิมเติมในสวนของการคํานวณคิดสัดสวนตางๆ ออกมาในรูปของกราฟได 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จผลดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณ นางจีรวรรณ จิอู หัวหนางานพัฒนา

บุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่กรุณาใหคําปรึกษา โอกาสและ

สนับสนุนสงเสริมใหผูวิจัยไดทํางานวิจัยช้ินน้ี ขอขอบพระคุณ ดร.รัฐนันท พงวิริทศธร อาจารยประจําคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่กรุณาเปนพ่ีเลี้ยงงานวิจัยให

คําปรึกษา ความคิดเห็น และคําติชม ตลอดจนการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ขอขอบพระคุณนาย

จิรวัฒน แกวรากมุข ที่ใหคําปรึกษาและชวยดูแลการพัฒนาออกแบบระบบใหสําเร็จลุลวงอยางดีที่สุด และ

ขอขอบคุณทุนวิจัย ภายใต โครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

บรรณานุกรม 

เสาวลักษณ วัฒนานิกร, วิไลพร วรจิตตานนท และรวิวรรณ เทนอิสสระ. (2549). การพัฒนาโปรแกรม

พจนานุกรมศัพทวิจัยทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 

วารสารครุศาตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ปที่ 6 ฉบับที่ 

1.หนา 14-21  

นคร ทุตาสิทธ์ิ และ มาลีรัตน โสดานิล. (2550). การพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลังผาน PDA วารสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ปที ่3 ฉบับที ่5.หนา 29 – 33 

ยุทธไกยวรรณ. (2553). หลักสถิติวิจัยและการใชโปรแกรม SPSS. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

เขมะฑัต วิภาตะวนิช. (2530). การออกแบบและสรางเครื่องมือตรวจสอบโพรโตคอลชนิด SDLC. กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศุภชัย สมพานิช. (2546). สรางระบบงานฐานขอมูลดวย Visual Basic. Net (ฉบับโปรแกรมเมอร). นนทบุรี : 

ไอดีซี. 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
665

การบริหารจัดการ   CoP 5
8 

 

อภิปรายผล 

1.) ผลการดําเนินงานวิจัย 

จากการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ SPHRD ไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีผลตอ

ระบบโดยใชแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางจํานวน 173 ราย เปนชายจํานวน 48 ราย คิดเปนรอยละ 

27.75 เปนเพศหญิงจํานวน 125 ราย คิดเปนรอยละ 72.25 ไดผลความพึงพอใจตอระบบโดยรวม คิด

เปนรอยละ 87 อยูในระดับ ดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.33) โดยการประเมินในหัวขอตางๆ ก็อยูในระดับที่ดี

มากเชนกัน  

• ระบบมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการ คิดเปนรอยละ100 

 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาระบบมีขอมูลลาศึกษาตอที่ถูกตอง ครบถวน 

อยางสมบูรณ สามารถนําไปใชไดอยางถูกตองและตรงตามความตองการ อยางมีประสิทธิภาพและเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

• ระบบสามารถทํางานไดงาย สะดวก และรวดเร็ว คิดเปนรอยละ 87 

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาระบบสามารถตอบสนองผูใชไดคอนขางดี  

มีความสะดวกและรวดเร็ว ในการคนหาขอมูลตามลักษณะขอมูลที่ตองการเชน การเลือกแบบแยกคณะ เลือก

เขตพ้ืนที่ ก็สามารถเลือกสั่งระบบไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งเมนูตางๆ ในระบบยังใชงานงาย ไมตองใชเวลาเรียนรู

มาก เหมาะสําหรับทั้งผูที่ไมเคยหรือเพ่ิงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาศึกษาตอไดไมนานจนถึงผูที่ปฏิบัติงานมาเปน

ระยะเวลานาน 

• ความพึงพอใจในการรายงานผลของระบบ คิดเปนรอยละ 90 

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาการรายงานผลของระบบสามารถรายงาน

ผลไดตรงกับการนําไปใช มีการรายงานเปนตารางที่สามารถอานและทําความเขาใจไดงาย อีกทั้งยังสามารถ

เลือกหัวขอที่จะใหรายงานผลไดตรงตามความตองการ 

• ลดเวลาในการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 81 

 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาระบบน้ีชวยลดความซ้ําซอนในการตรวจสอบ

ขอมูล ลดระยะเวลาในการทํางาน เพราะระบบใชงานงายและสะดวก รวดเร็วในการคนหา รายงาน ไมตองใช 

Ms-Excel ซึ่งยุงยากตอการเก็บขอมูลที่มีคอนขางมาก อีกทั้งการเก็บขอมูลแบบเดิมยังเกิดความลาชาในการ

รายงานผล เน่ืองจากตองคัดลอกขอมูลที่ตองการบางสวนมาจัดเรียงในเอกสารใหม ระบบน้ีจึงตอบสนองใน

การลดระยะเวลาการปฏิบัติงานไดคอนขางดีมาก 

2.) ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต/ครั้งตอไป 

ผูวิจัยไดรับคําแนะนํา จากการเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม ดังน้ี 

1. ควรใหมีการเพ่ิมเติมขอมูลในสวนของงบประมาณ  

9 

 

2. ควรเพ่ิมขอมูลการไปเสนอผลงานวิชาการของผูลาศึกษาตอดวย เน่ืองจากเปนขอมูลที่เกี่ยวของใน

การนําไปวิเคราะหและวางแผน  

3. ควรเพ่ิมเติมในสวนของการคํานวณคิดสัดสวนตางๆ ออกมาในรูปของกราฟได 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการ

ปฎิบัติงานในดานประกันคุณภาพศึกษา  กองการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา และเพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสวนของตัวบงช้ีกระบวนการ โดยใช

วิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากหนวยงานที่ทําการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ไดแก  งานบริหารทั่วไป งานวิชาการและทะเบียน งานกิจการนักศึกษา  งานวิทยบริการ  งานศิลปะและ

วัฒนธรมและไดรวบรวมขอมูลโดยทบทวนขอมูลจากวรรณกรรมที่เก่ียวของและเก็บรวบรวมภาคสนามดวย

วิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง  และทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูมีสวนรับผิดชอบในแตละองคประกอบเพ่ือ

ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของในมุมมองของกองการศึกษา 

 ปญหาและอุปสรรคที่พบมากในหนวยงานตาง ๆ ของกองการศึกษา ไดแก 1) การกําหนดปรัชญา 

ปณิธาน ยังจํากัดเฉพาะผูบริหาร หรือหัวหนากลุมงานเทาน้ัน ยังขาดความมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ 2) 

ไมมีระบบการถายทอดแผนกลยุทธและตัวช้ีวัดที่เหมาะสม ยังขาดความชัดเจน คณาจารยและเจาหนาที่

สวนมากยังไมเขาใจหรือไมคอยมีสวนรวมในการับทราบแผนกลยุทธ 3) ยังไมมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลอยางเปนระบบและชัดเจน โดยแผนการอบรมจากมหาวิทยาลัยอาจไมสอดคลองกับความตองการ

ของบุคลากรอยางแทจริง 4) การเช่ือมโยงระหวางระบบงานกับระยะเวลายังไมชัดเจน 5) การติดตามการนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชนมักไมไดรับการตอบกลับจากหนวยงานภายนอก 6) ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความ

เขาใจในการจัดทําแผนการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมพันธกิจ

ดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 7) ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบางตัวไมเหมาะสมกับการ

ทํางาน 8) ทัศนคติของบุคลากรมองวาการใชงานระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในน้ันเปนภารงานและไมใหความสําคัญ 9) ผูปฏิบัติยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแนว

ปฏิบัติที่ดี หรือการวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีอาจตองใช

ระยะเวลาในการดําเนินงาน  เพ่ือใหเห็นถึงขอดี ขอเสีย และนําไปปรับปรุงอยางตอเน่ือง และหนวยงานควร

สรางทีมงานพัฒนาอยางตอเน่ืองและมีคุณภาพโดยรวมมือระหวางผูพัฒนาและผูปฏิบัติมีความเขาใจตรงกัน 

10) ขาดความพรอมทางทรัพยากรดานงบประมาณ แลเสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

คําสําคญั  การพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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This research aims to study the problems, comments and suggestions from practical 

work in the field of Quality Assurance Education Division of the Rajamangala University of 

Technology Lanna. To develop guidelines for quality assurance in the indicator process. 
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education, including general administration. Academic and Registration Student Affairs Job 

Titles Art and Culture and has gathered information by reviewing the relevant literature and 

collecting data from the field by means of structured interviews. 

Barriers found in various agencies, including the Education Division. 1) defining 

philosophy has limited executive. Or only head of The lack of involvement of staff at all 

levels. 2) There is no system to convey strategic and appropriate metrics. The unclear 

Faculty and staff, most of them do not understand or do not participate in other informed 

strategic planning. 3) No individual staff development plans in a systematic and clear. The 

training plan from the university may not meet the needs of real people. 4) The link 

between the timing system is unclear. 5) Follow-up research to exploit the results often do 

not receive a reply from an outside agency. 6) practitioners still lack knowledge and 

understanding of the preparation of management plans that are consistent with the strategic 

plan of the university. The comprehensive mission of Graduate and Research. 7) an 

indication of the quality of education within some not fit to work. 8) The attitude of the staff 

that use information systems to support data quality assurance within education is a duty 

and not a priority. 9) practitioners still lack a deep understanding of the preparation of good 

practice. Or research, quality assurance, the agency developed. Good practices which may 

take some time to complete the task. To demonstrate the advantages, disadvantages and 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการ

ปฎิบัติงานในดานประกันคุณภาพศึกษา  กองการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา และเพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสวนของตัวบงช้ีกระบวนการ โดยใช

วิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากหนวยงานที่ทําการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ไดแก  งานบริหารทั่วไป งานวิชาการและทะเบียน งานกิจการนักศึกษา  งานวิทยบริการ  งานศิลปะและ

วัฒนธรมและไดรวบรวมขอมูลโดยทบทวนขอมูลจากวรรณกรรมที่เก่ียวของและเก็บรวบรวมภาคสนามดวย

วิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง  และทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูมีสวนรับผิดชอบในแตละองคประกอบเพ่ือ

ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของในมุมมองของกองการศึกษา 

 ปญหาและอุปสรรคที่พบมากในหนวยงานตาง ๆ ของกองการศึกษา ไดแก 1) การกําหนดปรัชญา 

ปณิธาน ยังจํากัดเฉพาะผูบริหาร หรือหัวหนากลุมงานเทาน้ัน ยังขาดความมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ 2) 

ไมมีระบบการถายทอดแผนกลยุทธและตัวช้ีวัดที่เหมาะสม ยังขาดความชัดเจน คณาจารยและเจาหนาที่

สวนมากยังไมเขาใจหรือไมคอยมีสวนรวมในการับทราบแผนกลยุทธ 3) ยังไมมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลอยางเปนระบบและชัดเจน โดยแผนการอบรมจากมหาวิทยาลัยอาจไมสอดคลองกับความตองการ

ของบุคลากรอยางแทจริง 4) การเช่ือมโยงระหวางระบบงานกับระยะเวลายังไมชัดเจน 5) การติดตามการนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชนมักไมไดรับการตอบกลับจากหนวยงานภายนอก 6) ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความ

เขาใจในการจัดทําแผนการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมพันธกิจ

ดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 7) ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบางตัวไมเหมาะสมกับการ

ทํางาน 8) ทัศนคติของบุคลากรมองวาการใชงานระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในน้ันเปนภารงานและไมใหความสําคัญ 9) ผูปฏิบัติยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแนว

ปฏิบัติที่ดี หรือการวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีอาจตองใช

ระยะเวลาในการดําเนินงาน  เพ่ือใหเห็นถึงขอดี ขอเสีย และนําไปปรับปรุงอยางตอเน่ือง และหนวยงานควร

สรางทีมงานพัฒนาอยางตอเน่ืองและมีคุณภาพโดยรวมมือระหวางผูพัฒนาและผูปฏิบัติมีความเขาใจตรงกัน 

10) ขาดความพรอมทางทรัพยากรดานงบประมาณ แลเสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

คําสําคญั  การพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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This research aims to study the problems, comments and suggestions from practical 

work in the field of Quality Assurance Education Division of the Rajamangala University of 

Technology Lanna. To develop guidelines for quality assurance in the indicator process. 
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levels. 2) There is no system to convey strategic and appropriate metrics. The unclear 

Faculty and staff, most of them do not understand or do not participate in other informed 

strategic planning. 3) No individual staff development plans in a systematic and clear. The 

training plan from the university may not meet the needs of real people. 4) The link 

between the timing system is unclear. 5) Follow-up research to exploit the results often do 

not receive a reply from an outside agency. 6) practitioners still lack knowledge and 
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plan of the university. The comprehensive mission of Graduate and Research. 7) an 

indication of the quality of education within some not fit to work. 8) The attitude of the staff 

that use information systems to support data quality assurance within education is a duty 
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บทนํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

ใหบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยในปจจุบันความทาทายของมหาวิทยาลัย 

คือ การสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนาองคความรูที่ตอบสนองตอการพัฒนา

ประเทศชาติ  พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน อีกทั้งตองสรางขีด

ความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับสากล อันเน่ืองมาจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ดวยความจําเปนดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใชใน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และมาตรฐานคุณภาพที่

กําหนดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” เปนการสรางระบบและกลไกคุณภาพของ

การศึกษา โดใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่

ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง มีการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอหนวยงานที่เก่ียวของ พรอมทั้ง

เปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เปนการประเมินคุณภาพ

การจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ โดยมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดเปาหมาย

เฉพาะและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

กองการศึกษาภาคพายัพ เชียงใหมไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2552 

เปนหนวยงานเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ และนํามาเขียนรายงานการประเมินตนเอง ไดกําหนดตัวบงช้ีตาม 

สกอ. เพ่ือใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งพบวา การดําเนินงานในลักษณะดังกลาวขาดการ

พัฒนาในกระบวนการทํางานของหนวยงานที่รับผิดชอบ จนกระทั่งเมื่อปการศึกษา 2553 สกอ. ไดมีการ

ปรับเปลี่ยนคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัย

จึงไดพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการมีสวนรวม

ของบุคลากรทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน มีการกําหนดนโยบายประกันคุณภาพเพ่ือเปนแนวทางใน

การดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ มีการแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือทําหนาที่กําหนด

แนวทางในการดําเนินงานที่เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐาน และรายงานผลที่รับผิดชอบ รวมถึงนําผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มี

การจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน มีตัวอยางการปฏิบัติงาน เพ่ือใหหนวยงานเขาใจ

การประเมินคุณภาพการศึกษา และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

จากการใชคูมือและแนวปฏิบัติงานไดพบปญหา คือ การสื่อสารทําความเขาใจในเกณฑประเมินไม

ชัดเจน การกําหนดแนวทางในการดําเนินงานและการเก็บเอกสาร หลักฐานไมครบถวน การพัฒนาฐานขอมูล

เพ่ือรวบรวมยังไมครอบคลุมทุกตัวบงช้ี การกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานระดับหนวยงานตาง ๆ  

ผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิจัยเพ่ือศึกษา ปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการใชงานคูมือ

แนวปฏิบัติจากเจาหนาที่ เพ่ือใหไดขอมูลที่สามารถนําไปพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและ

เปนประโยชนในการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการปฏิบัติงานในดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา กองการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม 

2) เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสวนของตัวบงช้ีกระบวนการ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการปฏิบัติงานในดานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในแตละหนวยงานของกองการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม 

2) เพ่ือเสนอแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมในตัวบงช้ีชนิดกระบวนการของบุคลากรกองการศึกษา 

ภาคพายัพ เชียงใหม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1) ศึกษาแนวทางการดําเนินงานของตัวบงช้ีชนิดกระบวนการ ตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ของ สกอ.) พ.ศ. 2553 

2) ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารสถาบัน คณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ เจาหนาที่ที่

รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพของแตละหนวยงานในสังกัด 

 

ประชากร 

กองการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม ประกอบดวย 13 กลุมงาน ไดแก งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ 

งานทะเบียนและเอกสาร งานกิจการนักศึกษา งานพยาบาล งานแนะแนวนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา 

งานกีฬา งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานวิทยบริการและเทคโนโลยี งานหองสมุด งานศิลปะและวัฒนธรรม 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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lead to continuous improvement. And the agency should develop team building and 

ongoing collaboration between developers and quality practitioners with understanding. 10) 

Lack of availability of budgetary resources. The Spanish Kurdistan operational. 

Keyword  Development, Internal Education Quality Assurance 

 

บทนํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

ใหบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยในปจจุบันความทาทายของมหาวิทยาลัย 

คือ การสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนาองคความรูที่ตอบสนองตอการพัฒนา

ประเทศชาติ  พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน อีกทั้งตองสรางขีด

ความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับสากล อันเน่ืองมาจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ดวยความจําเปนดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใชใน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และมาตรฐานคุณภาพที่

กําหนดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” เปนการสรางระบบและกลไกคุณภาพของ

การศึกษา โดใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่

ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง มีการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอหนวยงานที่เก่ียวของ พรอมทั้ง

เปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เปนการประเมินคุณภาพ

การจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ โดยมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดเปาหมาย

เฉพาะและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

กองการศึกษาภาคพายัพ เชียงใหมไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2552 

เปนหนวยงานเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ และนํามาเขียนรายงานการประเมินตนเอง ไดกําหนดตัวบงช้ีตาม 

สกอ. เพ่ือใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งพบวา การดําเนินงานในลักษณะดังกลาวขาดการ

พัฒนาในกระบวนการทํางานของหนวยงานที่รับผิดชอบ จนกระทั่งเมื่อปการศึกษา 2553 สกอ. ไดมีการ

ปรับเปลี่ยนคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัย

จึงไดพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการมีสวนรวม

ของบุคลากรทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน มีการกําหนดนโยบายประกันคุณภาพเพ่ือเปนแนวทางใน

การดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ มีการแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือทําหนาที่กําหนด

แนวทางในการดําเนินงานที่เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐาน และรายงานผลที่รับผิดชอบ รวมถึงนําผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มี

การจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน มีตัวอยางการปฏิบัติงาน เพ่ือใหหนวยงานเขาใจ

การประเมินคุณภาพการศึกษา และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

จากการใชคูมือและแนวปฏิบัติงานไดพบปญหา คือ การสื่อสารทําความเขาใจในเกณฑประเมินไม

ชัดเจน การกําหนดแนวทางในการดําเนินงานและการเก็บเอกสาร หลักฐานไมครบถวน การพัฒนาฐานขอมูล

เพ่ือรวบรวมยังไมครอบคลุมทุกตัวบงช้ี การกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานระดับหนวยงานตาง ๆ  

ผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิจัยเพ่ือศึกษา ปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการใชงานคูมือ

แนวปฏิบัติจากเจาหนาที่ เพ่ือใหไดขอมูลที่สามารถนําไปพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและ

เปนประโยชนในการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการปฏิบัติงานในดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา กองการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม 

2) เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสวนของตัวบงช้ีกระบวนการ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการปฏิบัติงานในดานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในแตละหนวยงานของกองการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม 

2) เพ่ือเสนอแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมในตัวบงช้ีชนิดกระบวนการของบุคลากรกองการศึกษา 

ภาคพายัพ เชียงใหม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1) ศึกษาแนวทางการดําเนินงานของตัวบงช้ีชนิดกระบวนการ ตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ของ สกอ.) พ.ศ. 2553 

2) ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารสถาบัน คณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ เจาหนาที่ที่

รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพของแตละหนวยงานในสังกัด 

 

ประชากร 

กองการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม ประกอบดวย 13 กลุมงาน ไดแก งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ 

งานทะเบียนและเอกสาร งานกิจการนักศึกษา งานพยาบาล งานแนะแนวนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา 

งานกีฬา งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานวิทยบริการและเทคโนโลยี งานหองสมุด งานศิลปะและวัฒนธรรม 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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การสุมตัวอยาง 

การสุมตัวอยางไมลําดับความนาจะเปนโดยสัมภาษณทุกหนวยงานที่เก่ียวของกับงานประกันคุณภาพ

ของกองการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการวิเคราะห

ขอมูลองคประกอบ นํามาใชเปนขอมูลประกอบในการสัมภาษณ 

2) ไดเตรียมขอมูลความรูเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัย วิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล วิธีการการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเขาใจในระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือใหการศึกษาเปนไปอยาง

ถูกตองและครอบคลุมประเด็นที่ตองการมากที่สุด 

3) ไดสรางแนวคําถามซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับประชากรที่ใชใน

การศึกษา ซึ่งมีแนวคําถามการสัมภาษณดังน้ี 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 

องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ ของหนวยงาน 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

โดยในแตละองคประกอบไดใหผูตอบคําถามระบุตําแหนงผูทําหนาที่รับผิดชอบในแตละ 

องคประกอบรวมทั้งประสบการณในการทํางานดานการประกันคุณภาพของผูทําหนาที่รับผิดชอบ และระบุ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละดาน ตามการวิเคราะหองคประกอบขององคกร โดยใชกรอบแนวคิดของ 

Mckinsey ทั้งน้ี  เพ่ือเปนการกําหนดกรอบคําถามเพ่ือใชในการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคอยางครอบคลุม 

โดยความหมายของปญหาและอุปสรรคในแตละดาน ดังน้ี 

1) ดานกลยุทธ (Strategy) กลาวถึง การผลักดันและสนับสนุนดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

2) ดานรูปแบบการบริหาร (Style) กลาวถึงการผลักดันและสนับสนุนดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาจากผูบริหารหนวยงาน 

3) ดานคานิยมรวม (Shared Value) กลาวถึง คานิยมของทุกคนภายในหนวยงานเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

4) ดานโครงสราง (Structure) กลาวถึง โครงสรางตําแหนงผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ

วามีการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบอยางชัดเจนหรือไม 

5) ดานระบบการปฏิบัติงาน (System) กลาวถึง กระบวนการการทํางานที่ชัดเจนมีระบบงาน

รองรับการปฏิบัติงานตามแตละองคประกอบ 

6) ดานบุคลากร (Staff) กลาวถึง จํานวนของผูปฏิบัติงานมีความเหมาะสมรวมทั้งมีการคัดเลือก 

และการสรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานในแตละองคประกอบอยางเหมาะสม 

7) ดานทักษะ ความรู ความสามารถ (Skills) กลาวถึง ความรู ความเขาใจของผูปฏิบัติงาน

เก่ียวกับขอกําหนดตามเกณฑมาตรฐานของการประกันคุณภาพ รวมทั้งเขาใจในขอมูลและระบบในการจัดเก็บ

ขอมูลที่นํามาใชปฏิบัติงาน 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1) การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ ไดรวบรวมเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือนํามา

กําหนดขอบเขตของงานวิจัยและสรางเครื่องมือใหครอบคลุมกับวัตถุประสงคของงานวิจัย 

2) การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Data) ไดรวบรวมตัวอยางจากผูบริหารและบุคลากรที่มี

สวนเก่ียวของในการประกันคุณภาพการศึกษา ดวยวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง  จากน้ันรวบรวมขอมูล

ทั้งหมดเพ่ือจับประเด็นปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ และสัฒภาษณเชิงลึกกับผูมีสวนรับผิดชอบในแตละ

องคประกอบเพ่ือขอความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการแกปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของ และสรุปในภาพรวม

ตอไป 

 

ความนาเชื่อถือไดของงานวิจัย 

1) การถายโอนผลการวิจัย (Transferability) ไดศึกษางานวิจัยที่คลายคลึงกัน และเพ่ิมความ

นาเช่ือถือของงานวิจัยเพ่ือโดยเขียนระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะหขอมูลและบริบทการศึกษา

อยางชัดเจนเพ่ือเปนการเพ่ิมความนาเช่ือถือของการวิจัยในกรณีที่มีผู วิจัยอ่ืน ๆ การนํา

ผลการวิจัยไปใชในบริบทที่ใกลเคียงกัน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพจากกลุมงานตาง ๆ  สรุป

เปนแนวทางในการแกไขปญหาเพ่ือสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

อภิปรายผล 

1. การกําหนดปรัชญา ปณิธาน ยังจํากัดเฉพาะผูบริหาร หรือหัวหนากลุมงานเทาน้ัน ยังขาดความมี 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การสุมตัวอยาง 

การสุมตัวอยางไมลําดับความนาจะเปนโดยสัมภาษณทุกหนวยงานที่เก่ียวของกับงานประกันคุณภาพ

ของกองการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการวิเคราะห

ขอมูลองคประกอบ นํามาใชเปนขอมูลประกอบในการสัมภาษณ 

2) ไดเตรียมขอมูลความรูเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัย วิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล วิธีการการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเขาใจในระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือใหการศึกษาเปนไปอยาง

ถูกตองและครอบคลุมประเด็นที่ตองการมากที่สุด 

3) ไดสรางแนวคําถามซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับประชากรที่ใชใน

การศึกษา ซึ่งมีแนวคําถามการสัมภาษณดังน้ี 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 

องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ ของหนวยงาน 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

โดยในแตละองคประกอบไดใหผูตอบคําถามระบุตําแหนงผูทําหนาที่รับผิดชอบในแตละ 

องคประกอบรวมทั้งประสบการณในการทํางานดานการประกันคุณภาพของผูทําหนาที่รับผิดชอบ และระบุ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละดาน ตามการวิเคราะหองคประกอบขององคกร โดยใชกรอบแนวคิดของ 

Mckinsey ทั้งน้ี  เพ่ือเปนการกําหนดกรอบคําถามเพ่ือใชในการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคอยางครอบคลุม 

โดยความหมายของปญหาและอุปสรรคในแตละดาน ดังน้ี 

1) ดานกลยุทธ (Strategy) กลาวถึง การผลักดันและสนับสนุนดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

2) ดานรูปแบบการบริหาร (Style) กลาวถึงการผลักดันและสนับสนุนดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาจากผูบริหารหนวยงาน 

3) ดานคานิยมรวม (Shared Value) กลาวถึง คานิยมของทุกคนภายในหนวยงานเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

4) ดานโครงสราง (Structure) กลาวถึง โครงสรางตําแหนงผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ

วามีการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบอยางชัดเจนหรือไม 

5) ดานระบบการปฏิบัติงาน (System) กลาวถึง กระบวนการการทํางานที่ชัดเจนมีระบบงาน

รองรับการปฏิบัติงานตามแตละองคประกอบ 

6) ดานบุคลากร (Staff) กลาวถึง จํานวนของผูปฏิบัติงานมีความเหมาะสมรวมทั้งมีการคัดเลือก 

และการสรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานในแตละองคประกอบอยางเหมาะสม 

7) ดานทักษะ ความรู ความสามารถ (Skills) กลาวถึง ความรู ความเขาใจของผูปฏิบัติงาน

เก่ียวกับขอกําหนดตามเกณฑมาตรฐานของการประกันคุณภาพ รวมทั้งเขาใจในขอมูลและระบบในการจัดเก็บ

ขอมูลที่นํามาใชปฏิบัติงาน 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1) การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ ไดรวบรวมเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือนํามา

กําหนดขอบเขตของงานวิจัยและสรางเครื่องมือใหครอบคลุมกับวัตถุประสงคของงานวิจัย 

2) การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Data) ไดรวบรวมตัวอยางจากผูบริหารและบุคลากรที่มี

สวนเก่ียวของในการประกันคุณภาพการศึกษา ดวยวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง  จากน้ันรวบรวมขอมูล

ทั้งหมดเพ่ือจับประเด็นปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ และสัฒภาษณเชิงลึกกับผูมีสวนรับผิดชอบในแตละ

องคประกอบเพ่ือขอความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการแกปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของ และสรุปในภาพรวม

ตอไป 

 

ความนาเชื่อถือไดของงานวิจัย 

1) การถายโอนผลการวิจัย (Transferability) ไดศึกษางานวิจัยที่คลายคลึงกัน และเพ่ิมความ

นาเช่ือถือของงานวิจัยเพ่ือโดยเขียนระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะหขอมูลและบริบทการศึกษา

อยางชัดเจนเพ่ือเปนการเพ่ิมความนาเช่ือถือของการวิจัยในกรณีที่มีผู วิจัยอ่ืน ๆ การนํา

ผลการวิจัยไปใชในบริบทที่ใกลเคียงกัน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพจากกลุมงานตาง ๆ  สรุป

เปนแนวทางในการแกไขปญหาเพ่ือสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

อภิปรายผล 

1. การกําหนดปรัชญา ปณิธาน ยังจํากัดเฉพาะผูบริหาร หรือหัวหนากลุมงานเทาน้ัน ยังขาดความมี 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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สวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมสิทธ์ิ สองประสม (2550: 85) เก่ียวกับทัศนคติ

ของพนักงานตอระบบประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยพนักงานสวนใหญขาดการมีสวนรวม

ในการวางระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

2. ไมมีระบบการถายทอดแผนกลยุทธและตัวช้ีวัดที่เหมาะสม ยังขาดความชัดเจน สวนใหญยังไม 

เขาใจหรือยังไมมีสวนรวมในการรับทราบแผนแลยุทธ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมสิทธ์ิ สองประสม (2550: 

85) เก่ียวกับทัศนคติของพนักงานตอระบบประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยพนักงานยังขาด

การมีสวนรวมในการวางระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และงานวิจัยของลักขณา จาตกานนท และ

คณะ (2554: บทคัดยอ) เกี่ยวกับการพัฒนาบริหารงานประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเสนอแนะใหปรับปรุงวิธีบริหารจัดการงานที่ทําใหผูรวมงานที่

ทําใหผูรวมงานมีสวนรวมในการประกันคุณภาพเชนเดียวกัน โดยผูบริหารของหนวยงานใหความคิดเห็นวา ทํา

ใหกลยุทธเปนเสมือนงานประจําวันของทุกคน ตองทําใหทุกๆคนเขาใจกลยุทธ และสามารถทํางานประจําวัน

ของตนไปในทิศทางที่สอดคลอง สนับสนุนความสําเร็จของกลยุทธ ซึ่งไมใชการสั่งการบนลงลาง แตเปนการ

สื่อสารระหวางทั้งสองระดับ และผูบริหารระดับสถาบันใหขอเสนอแนะวา 1) สถาบันควรถายทอดกลยุทธและ

เปาหมายลงสูระดับบุคคล เพ่ือใหทุกคนไดรับผิดชอบรวมกัน  2) สถาบันควรมีการเพ่ิมแรงจูงใจเมื่อบุคลากร

ดําเนินการไดตามนโยบายไดตามเปาหมาย และควรมีกติกาเมื่อบุคลากรปฏิบัติงานไดตํ่ากวาเปาหมายที่

กําหนด 

3. ยังไมมีการวางแผนการพัฒนาจัดการบุคลากรรายบุคคลอยางเปนระบบและชัดเจน โดยแผนการ 

อบรมจากมหาวิทยาลัยอาจไมสอดคลองกับความตองการของบุคคลอยางแทจริง  การแบงงานใหชัดเจน สราง

ความพึงพอใจในงานดวยการจัดงานใหตรงตามความรูความสามารถ และความสนใจ เพ่ือใหบุคลากรมีความ

สนุกกับงานเพราะไดมีความภาคภูมืใจ 

4. ควรช้ีแจงใหบุคลากรเขาใจถึงรายละเอียด หรือปฏิทินการดําเนินงานที่ชัดเจน พรอมอธิบายให 

ทราบวาชวงเวลาใดควรจะทําอะไร เพ่ือใหหนวยงานไดเตรียมในการเก็บรวบรวมขอมูล 

5. ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกล 

ยุทธของมหาวิทยาลัยโดยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

6. ทัศนคติของบุคลากรมองวาการใชงานระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ 

การศึกษาน้ันเปนภาระงานและไมใหความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจํารัส นองมาก (2545: ยอ

หนาที่ 1) เก่ียวกับปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพในบริบทของสถานศึกษาประเภท

โรงเรียน โดยพบปญหาเก่ียวเน่ืองกับความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพ เน่ืองจากมองวาเปนการเพ่ิมภาระ

งาน มองวาเปนเพียงงานที่ทําเปนครั้งคราวเทาน้ัน และไมเกิดประโยชน ทั้งยังเปนการสูญเสียงบประมาณและ

ทรัพยากรตาง ๆ โดยไมคุมคา ผูบริหารหนวยงานไดใหความเห็นวา ควรมีการบูรณาการงาน ประกันคุณภาพ 

ใหเปนสวนหน่ึงของงานประจํา และควรปรับปรุงทัศนคติของผูปฏิบัติงาน  

7. ผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติที่ดี หรือการวิจัยดานการประกัน 

คุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น โดยผูบริหารหนวยงานเสนอแนะวา ควรมีตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดี

เพ่ือใหหนวยงานอ่ืนไดเรียนรูและพัฒนา  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหารไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของหนวยงานตนเองซึ่งสามารถนําไปตอยอดเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

2. ในบางหนวยงานอาจพบปญหา และอุปสรรค ผูบริหารอาจรวมกับคณะทํางานดานประกัน 

คุณภาพการศึกษาเพ่ือจัดลําดับปญหาที่จําเปนตองไดรับการแกไข โดยหารือรวมกันเพ่ือหาแนวทางการ

ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

3. นํารายงานไปเผยแพรใหทราบถึงปญหา และอุปสรรคแกกลุมงานในสังกัด 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กรณีศึกษา: กองการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการปฏิบัติงานในดานประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาแนวปฏิบัติการ

ประกันการศึกษาในสวนของตัวบงช้ีกระบวนการ เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษามีคุณภาพ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

(Project of Hands-on Research and Development) ประเภททุน R2S และขอขอบคุณผูอํานวยการกอง

การศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม คณาจารยและเจาหนาที่ทุกกลุมงานทุกคน ที่ใหความรวมมือในการใหขอมูล 

ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็น และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ใหความกรุณาใหคําแนะนํา พิจารณาตรวจสอบ

เพ่ือใหมีความถูกตอง สมบูรณย่ิงขึ้น  

 

บรรณานุกรม 

จํารัส นองมาก. 2545. สภาพปญหาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา. คนวันที่ 4 เมษายน 2557 จาก 

http://www.gotoknow.org/posts/43715 

ราชกิจจานุเบกษา. 2553. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2533. เลม 127 ตอนที่ 23 ก. 

ลักขณา จาตกานนท, ดวงรัตน แซต้ัง, เนนิสา ไชยปุระ และธนพรรณ บุณยรัตกสิน. 2544. การพัฒนาการ

บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาววิทยาลัยเทคโนโลยี 
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สวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมสิทธ์ิ สองประสม (2550: 85) เก่ียวกับทัศนคติ

ของพนักงานตอระบบประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยพนักงานสวนใหญขาดการมีสวนรวม

ในการวางระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

2. ไมมีระบบการถายทอดแผนกลยุทธและตัวช้ีวัดที่เหมาะสม ยังขาดความชัดเจน สวนใหญยังไม 

เขาใจหรือยังไมมีสวนรวมในการรับทราบแผนแลยุทธ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมสิทธ์ิ สองประสม (2550: 

85) เก่ียวกับทัศนคติของพนักงานตอระบบประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยพนักงานยังขาด

การมีสวนรวมในการวางระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และงานวิจัยของลักขณา จาตกานนท และ

คณะ (2554: บทคัดยอ) เกี่ยวกับการพัฒนาบริหารงานประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเสนอแนะใหปรับปรุงวิธีบริหารจัดการงานที่ทําใหผูรวมงานที่

ทําใหผูรวมงานมีสวนรวมในการประกันคุณภาพเชนเดียวกัน โดยผูบริหารของหนวยงานใหความคิดเห็นวา ทํา

ใหกลยุทธเปนเสมือนงานประจําวันของทุกคน ตองทําใหทุกๆคนเขาใจกลยุทธ และสามารถทํางานประจําวัน

ของตนไปในทิศทางที่สอดคลอง สนับสนุนความสําเร็จของกลยุทธ ซึ่งไมใชการสั่งการบนลงลาง แตเปนการ

สื่อสารระหวางทั้งสองระดับ และผูบริหารระดับสถาบันใหขอเสนอแนะวา 1) สถาบันควรถายทอดกลยุทธและ

เปาหมายลงสูระดับบุคคล เพ่ือใหทุกคนไดรับผิดชอบรวมกัน  2) สถาบันควรมีการเพ่ิมแรงจูงใจเมื่อบุคลากร

ดําเนินการไดตามนโยบายไดตามเปาหมาย และควรมีกติกาเมื่อบุคลากรปฏิบัติงานไดตํ่ากวาเปาหมายที่

กําหนด 

3. ยังไมมีการวางแผนการพัฒนาจัดการบุคลากรรายบุคคลอยางเปนระบบและชัดเจน โดยแผนการ 

อบรมจากมหาวิทยาลัยอาจไมสอดคลองกับความตองการของบุคคลอยางแทจริง  การแบงงานใหชัดเจน สราง

ความพึงพอใจในงานดวยการจัดงานใหตรงตามความรูความสามารถ และความสนใจ เพ่ือใหบุคลากรมีความ

สนุกกับงานเพราะไดมีความภาคภูมืใจ 

4. ควรช้ีแจงใหบุคลากรเขาใจถึงรายละเอียด หรือปฏิทินการดําเนินงานที่ชัดเจน พรอมอธิบายให 

ทราบวาชวงเวลาใดควรจะทําอะไร เพ่ือใหหนวยงานไดเตรียมในการเก็บรวบรวมขอมูล 

5. ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกล 

ยุทธของมหาวิทยาลัยโดยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

6. ทัศนคติของบุคลากรมองวาการใชงานระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ 

การศึกษาน้ันเปนภาระงานและไมใหความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจํารัส นองมาก (2545: ยอ

หนาที่ 1) เก่ียวกับปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพในบริบทของสถานศึกษาประเภท

โรงเรียน โดยพบปญหาเก่ียวเน่ืองกับความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพ เน่ืองจากมองวาเปนการเพ่ิมภาระ

งาน มองวาเปนเพียงงานที่ทําเปนครั้งคราวเทาน้ัน และไมเกิดประโยชน ทั้งยังเปนการสูญเสียงบประมาณและ

ทรัพยากรตาง ๆ โดยไมคุมคา ผูบริหารหนวยงานไดใหความเห็นวา ควรมีการบูรณาการงาน ประกันคุณภาพ 

ใหเปนสวนหน่ึงของงานประจํา และควรปรับปรุงทัศนคติของผูปฏิบัติงาน  

7. ผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติที่ดี หรือการวิจัยดานการประกัน 

คุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น โดยผูบริหารหนวยงานเสนอแนะวา ควรมีตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดี

เพ่ือใหหนวยงานอ่ืนไดเรียนรูและพัฒนา  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหารไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของหนวยงานตนเองซึ่งสามารถนําไปตอยอดเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

2. ในบางหนวยงานอาจพบปญหา และอุปสรรค ผูบริหารอาจรวมกับคณะทํางานดานประกัน 

คุณภาพการศึกษาเพ่ือจัดลําดับปญหาที่จําเปนตองไดรับการแกไข โดยหารือรวมกันเพ่ือหาแนวทางการ

ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

3. นํารายงานไปเผยแพรใหทราบถึงปญหา และอุปสรรคแกกลุมงานในสังกัด 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กรณีศึกษา: กองการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการปฏิบัติงานในดานประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาแนวปฏิบัติการ

ประกันการศึกษาในสวนของตัวบงช้ีกระบวนการ เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษามีคุณภาพ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

(Project of Hands-on Research and Development) ประเภททุน R2S และขอขอบคุณผูอํานวยการกอง

การศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม คณาจารยและเจาหนาที่ทุกกลุมงานทุกคน ที่ใหความรวมมือในการใหขอมูล 

ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็น และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ใหความกรุณาใหคําแนะนํา พิจารณาตรวจสอบ

เพ่ือใหมีความถูกตอง สมบูรณย่ิงขึ้น  

 

บรรณานุกรม 
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2533. เลม 127 ตอนที่ 23 ก. 
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บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ราชมงคลพระนคร. รายงานการวิจัยเสนอตอคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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This paper is using knowledge management tool at Faculty of Engineer Rajamangala 

University of Technology Lanna. The knowledge management method is community of 
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CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา

practic. ( CoP)  This CoP includes faculty admins and staff.  The result of KM shows 3 

enviroment of QA, namely management, staff collaboration and assesment. 

 

Keyword development, quality assurance. Rajamangala University of Technology Lanna 

 

บทนํา 

 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการ

ทางวิชาแกสังคม และการบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกลาว มี

ความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลาย

ประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งที่จําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัย

สําคัญประการหน่ึง คือ ความทายทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการศึกษาขาม

พรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ซึ่ งทั้ งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณ ภาพการศึ กษา (สํ านักมาตรฐาน อุดมศึกษา 

ทบวงมหาวิทยาลัย, 2554: 89-90) ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ 

และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอก (วิสิทธ์ิ โรจนพจนรัตน, 2564: 46) 

 ผูปฏิบัติงานจึงสนใจที่นําการจัดการความรูมาพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยใชเครื่องมือการจัดการความรูในการศึกษา

สภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ทั้งน้ี ผลที่ไดจากการจะใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและ

แกไขระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

 

วิธีการดําเนินงาน 

 เครื่องมือในการจัดการความรู ไดแก การจัดทําชุมชนนักปฏิบัติ ประกอบดวย ผูบริหารคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 7 ทาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

ประกันคุณภาพ จํานวน 5 ทาน โดยมีการจับกลุมอภิปรายแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพของคณะ

วิศวกรรมศาสตร ทุกสัปดาหที่ 3 ของเดือน 

 

ผลการดําเนนิงาน 

 ผลจากการจัดการความรูพบวา ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ผูศึกษาขอนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลในรูปตารางและแปลความหมายตามลําดับ ดังน้ี 

 

ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในภาพรวมและรายดาน ดังน้ี  

สภาพการประกันคณุภาพภายใน  

คณะวิศวกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

x̄   S.D. ระดับ 

1. ดานการบริหารจัดการ  3.90  .378  มาก  

2. ดานการมีสวนรวมของบุคลากร  4.06  .489  มาก  

3. ดานการตรวจสอบและประเมิน  

    คุณภาพภายใน  

3.99  .481  มาก  

รวม  3.94  .372  มาก  

  

 จากตารางพบวา บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥𝑥𝑥 = 3.94) ซึ่งเมื่อพิจารณาแต

ละดานก็พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน โดยดานการมีสวนรวมของบุคลากรมี

คาเฉลี่ย (�̅�𝑥𝑥𝑥 = 4.06) รองลงมาคือ ดานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน มีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥𝑥𝑥 = 3.99) และ

ดานการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥𝑥𝑥 = 3.90) 

 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 

 การจัดการความรูโดยใชชุมชนนักปฏิบัติ ทําใหการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีประเด็นที่สําคัญที่ควรนํามาอภิปราย คือ 

บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยรวมอยูที่ระดับมาก และเมื่อพิจารณาแตละดาน ไดแกการบริหารจัดการ ดาน
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การประกันคุณภาพการศึกษา  CoP 6

practic. ( CoP)  This CoP includes faculty admins and staff.  The result of KM shows 3 

enviroment of QA, namely management, staff collaboration and assesment. 

 

Keyword development, quality assurance. Rajamangala University of Technology Lanna 

 

บทนํา 

 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการ

ทางวิชาแกสังคม และการบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกลาว มี

ความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลาย

ประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งที่จําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัย

สําคัญประการหน่ึง คือ ความทายทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการศึกษาขาม

พรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ซึ่ งทั้ งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณ ภาพการศึ กษา (สํ านักมาตรฐาน อุดมศึกษา 

ทบวงมหาวิทยาลัย, 2554: 89-90) ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ 

และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอก (วิสิทธ์ิ โรจนพจนรัตน, 2564: 46) 

 ผูปฏิบัติงานจึงสนใจที่นําการจัดการความรูมาพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยใชเครื่องมือการจัดการความรูในการศึกษา

สภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ทั้งน้ี ผลที่ไดจากการจะใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและ

แกไขระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

 

วิธีการดําเนินงาน 

 เครื่องมือในการจัดการความรู ไดแก การจัดทําชุมชนนักปฏิบัติ ประกอบดวย ผูบริหารคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 7 ทาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

ประกันคุณภาพ จํานวน 5 ทาน โดยมีการจับกลุมอภิปรายแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพของคณะ

วิศวกรรมศาสตร ทุกสัปดาหที่ 3 ของเดือน 

 

ผลการดําเนนิงาน 

 ผลจากการจัดการความรูพบวา ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ผูศึกษาขอนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลในรูปตารางและแปลความหมายตามลําดับ ดังน้ี 

 

ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในภาพรวมและรายดาน ดังน้ี  

สภาพการประกันคณุภาพภายใน  

คณะวิศวกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

x̄   S.D. ระดับ 

1. ดานการบริหารจัดการ  3.90  .378  มาก  

2. ดานการมีสวนรวมของบุคลากร  4.06  .489  มาก  

3. ดานการตรวจสอบและประเมิน  

    คุณภาพภายใน  

3.99  .481  มาก  

รวม  3.94  .372  มาก  

  

 จากตารางพบวา บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥𝑥𝑥 = 3.94) ซึ่งเมื่อพิจารณาแต

ละดานก็พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน โดยดานการมีสวนรวมของบุคลากรมี

คาเฉลี่ย (�̅�𝑥𝑥𝑥 = 4.06) รองลงมาคือ ดานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน มีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥𝑥𝑥 = 3.99) และ

ดานการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥𝑥𝑥 = 3.90) 

 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 

 การจัดการความรูโดยใชชุมชนนักปฏิบัติ ทําใหการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีประเด็นที่สําคัญที่ควรนํามาอภิปราย คือ 

บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยรวมอยูที่ระดับมาก และเมื่อพิจารณาแตละดาน ไดแกการบริหารจัดการ ดาน



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙

680

CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา

การมีสวนรวมของบุคลากร และดานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในก็มีคาเฉลี่ยที่ระดับมากทั้งสาม

ดาน ซึ่งเปนตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งน้ีอาจจะเปนผลมาจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการประกันคุณภาพที่

ชัดเจน แตทั้งน้ียังพบขอเสนอแนะที่ตองดําเนินการแกไขในอนาคตไดแก 

 1.  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นตอกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ของผูรับผิดชอบในระดับปฎิบัติการเพ่ิมเติม นอกเหนือจากความ

คิดเห็นของบุคลากรสายวิชาเปนสวนใหญ พรอมทั้งเปรียบเทียบความคิดเห็นเพ่ือใหทราบถึงขอแตกตาง และ

ประเด็นที่มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน วิเคราะหหาจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเกิด

การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

 2.  ควรศึกษาปจจัย ตัวแปรอ่ืน ๆ ที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของ

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเพ่ิมเติม เพ่ือใหทราบถึงตัวแปรที่สงผล และจะ

เปนขอมูลที่ชวยเสริมสราง หรือวางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

สรุปผล 

 การจัดการความรูโดยใชชุมชนนักปฏิบัติ ทําใหผูบริหาร และเจาหนาที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สามารถดําเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพการของคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดประสบความสําเร็จเปนอยางดี 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่สนับสนุนทุนวิจัย 

โครงการผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประจําป พ.ศ.2557 ประเภททุน R2S 

(Research for Supporting Staff) 

 

บรรณานุกรม 

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553. (2553, 2 เมษายน). 

ราชกิจจานุเบกษา. หนา 22 – 35. 

วิสิทธ์ิ โรจนพจนรัตน. 2546. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที ่2) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: พัฒนาการศึกษา 

หนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา. 2555. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ฉบับปรับปรงุ พฤษภาคม 2555. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. 
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การมีสวนรวมของบุคลากร และดานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในก็มีคาเฉลี่ยที่ระดับมากทั้งสาม

ดาน ซึ่งเปนตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งน้ีอาจจะเปนผลมาจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการประกันคุณภาพที่

ชัดเจน แตทั้งน้ียังพบขอเสนอแนะที่ตองดําเนินการแกไขในอนาคตไดแก 

 1.  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นตอกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ของผูรับผิดชอบในระดับปฎิบัติการเพ่ิมเติม นอกเหนือจากความ

คิดเห็นของบุคลากรสายวิชาเปนสวนใหญ พรอมทั้งเปรียบเทียบความคิดเห็นเพ่ือใหทราบถึงขอแตกตาง และ

ประเด็นที่มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน วิเคราะหหาจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเกิด

การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

 2.  ควรศึกษาปจจัย ตัวแปรอ่ืน ๆ ที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของ

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเพ่ิมเติม เพ่ือใหทราบถึงตัวแปรที่สงผล และจะ

เปนขอมูลที่ชวยเสริมสราง หรือวางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

สรุปผล 

 การจัดการความรูโดยใชชุมชนนักปฏิบัติ ทําใหผูบริหาร และเจาหนาที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สามารถดําเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพการของคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดประสบความสําเร็จเปนอยางดี 
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บทสรุป 

การศึกษาแนวทางการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคล

ลานนาลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ดานอัตลักษณนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง และเพ่ือหาแนวทางการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง วิธีการศึกษาใชแบบสํารวจที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นโดยมีกลุมตัวอยาง 

ไดแก นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 220 ราย ใชสถิติ

ในการวิเคราะหคือคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายผลการประเมิน

จากคาเฉลี่ย ( x̄ )  

ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นตอประเด็นหลักการจัดการเรียนการสอนดานอัตลักษณบัณฑิตนัก

ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นตอปจจัยยอยที่ 1 การเปดโอกาสให

นักศึกษาคนควา ปจจัยยอยที่ 2 เนนผูเรียนเปนสําคัญ ปจจัยยอยที่ 3 เนนการพัฒนากระบวนการคิด ปจจัย

ยอยที่ 4 เปดโอกาสใหนักศึกษามีการศึกษากับสถานการณจริง และปจจัยยอยที่ 5 เนนการฝกประสบการณ

และการทําโครงงาน เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ความคิดเห็นตอประเด็นหลักดานการสนับสนุนอัตลักษณ

บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นตอปจจัยยอยที่ 1 การสงเสริม

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

ปจจัยยอยที่ 2 การสงเสริมดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติ วุฒิภาวะ เปนที่ยอมรับ ดํารงอยูใน

สังคมไดอยาง มีความสุข ปจจัยยอยที่ 3 การสงเสริมดานภาษาตางประเทศการเขาสูสังคมอาเซียน ปจจัยยอย

ที่ 4 การสงเสริมดานทักษะทางปญญา และปจจัยยอยที่ 5 การสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมเรียงตามลําดับ

จากมากไปนอย ความคิดเห็นตอประเด็นหลักดานการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาอัต

ลักษณภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นตอปจจัยยอยที่ 1 กิจกรรมสงเสริมความเปนไทยและความ

หลากหลายดานวัฒนธรรม ปจจัยยอยที่ 2 กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย สิทธิ หนาที่ และการเปน

พลเมืองรุนใหม ปจจัยยอยที่ 3 กิจกรรมสงเสริมความสามัคคีและทักษะทางสังคม ปจจัยยอยที่ 4 กิจกรรม

สงเสริมการพัฒนาดานสุขภาพ อารมณ และวุฒิภาวะ และปจจัยยอยที่ 5 กิจกรรมที่สงเสริมการคํานึงถึง

ประโยชนของสวนรวมเรียงตามลําดับจากมากไปนอย 

ขอคนพบจากการศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง สรุปวาการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ลําปาง ในประเด็นหลักการจัดการเรียนการสอนดานอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ ประเด็นหลักดานการ

สนับสนุนอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ และประเด็นหลักดานการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษากับการ

พัฒนาอัตลักษณตองพัฒนาใหครอบคลุมปจจัยยอยของแตละประเด็นหลักทั้งน้ีตองกําหนดทั้งผลลัพธและ

เปาหมายของการพัฒนาใหอยูในระดับที่เพ่ิมมากขึ้นจนถึงระดับมากที่สุด  

 

คําสําคัญ  อัตลักษณนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

 

Summary 

The study of guideline to promote student Identity, case of : Rajamangala University 

of Technology Lanna Lampang was aimed to study the stakeholders opinion in managing the 

education of Rajamangala University of Technology Lanna Lampang for finding the way to 

promote student identity.  The methodology was the survey which was consisted of 220 

sample; students, instructors, staff and graduated students. Frequency, Percent, Mean, 

Standard Deviation value were used as the statistical analysis and interpreted the average 

value evaluation result. 

It was found that the opinion of educational principle issue in the Hands on graduated 

students identity of Rajamangala University of Technology Lanna Lampang graduated students 

was in maximum, the opinion of the 1st item was giving students the opportunity to research, 

the 2nd item was the student centered, the 3rd item was intellectional process development, 

the 4th item was giving students opportunity to study in real situation and the last item was 

emphasizing the experience training and doing the project respectively. The opinion of 

supporting principal issue in Hands on graduated students identity of Rajamangala University 
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บทสรุป 

การศึกษาแนวทางการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคล

ลานนาลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ดานอัตลักษณนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง และเพ่ือหาแนวทางการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง วิธีการศึกษาใชแบบสํารวจที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นโดยมีกลุมตัวอยาง 

ไดแก นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 220 ราย ใชสถิติ

ในการวิเคราะหคือคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายผลการประเมิน

จากคาเฉลี่ย ( x̄ )  

ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นตอประเด็นหลักการจัดการเรียนการสอนดานอัตลักษณบัณฑิตนัก

ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นตอปจจัยยอยที่ 1 การเปดโอกาสให

นักศึกษาคนควา ปจจัยยอยที่ 2 เนนผูเรียนเปนสําคัญ ปจจัยยอยที่ 3 เนนการพัฒนากระบวนการคิด ปจจัย

ยอยที่ 4 เปดโอกาสใหนักศึกษามีการศึกษากับสถานการณจริง และปจจัยยอยที่ 5 เนนการฝกประสบการณ

และการทําโครงงาน เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ความคิดเห็นตอประเด็นหลักดานการสนับสนุนอัตลักษณ

บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นตอปจจัยยอยที่ 1 การสงเสริม

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

ปจจัยยอยที่ 2 การสงเสริมดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติ วุฒิภาวะ เปนที่ยอมรับ ดํารงอยูใน

สังคมไดอยาง มีความสุข ปจจัยยอยที่ 3 การสงเสริมดานภาษาตางประเทศการเขาสูสังคมอาเซียน ปจจัยยอย

ที่ 4 การสงเสริมดานทักษะทางปญญา และปจจัยยอยที่ 5 การสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมเรียงตามลําดับ

จากมากไปนอย ความคิดเห็นตอประเด็นหลักดานการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาอัต

ลักษณภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นตอปจจัยยอยที่ 1 กิจกรรมสงเสริมความเปนไทยและความ

หลากหลายดานวัฒนธรรม ปจจัยยอยที่ 2 กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย สิทธิ หนาที่ และการเปน

พลเมืองรุนใหม ปจจัยยอยที่ 3 กิจกรรมสงเสริมความสามัคคีและทักษะทางสังคม ปจจัยยอยที่ 4 กิจกรรม

สงเสริมการพัฒนาดานสุขภาพ อารมณ และวุฒิภาวะ และปจจัยยอยที่ 5 กิจกรรมที่สงเสริมการคํานึงถึง

ประโยชนของสวนรวมเรียงตามลําดับจากมากไปนอย 

ขอคนพบจากการศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง สรุปวาการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ลําปาง ในประเด็นหลักการจัดการเรียนการสอนดานอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ ประเด็นหลักดานการ

สนับสนุนอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ และประเด็นหลักดานการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษากับการ

พัฒนาอัตลักษณตองพัฒนาใหครอบคลุมปจจัยยอยของแตละประเด็นหลักทั้งน้ีตองกําหนดทั้งผลลัพธและ

เปาหมายของการพัฒนาใหอยูในระดับที่เพ่ิมมากขึ้นจนถึงระดับมากที่สุด  

 

คําสําคัญ  อัตลักษณนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

 

Summary 

The study of guideline to promote student Identity, case of : Rajamangala University 

of Technology Lanna Lampang was aimed to study the stakeholders opinion in managing the 

education of Rajamangala University of Technology Lanna Lampang for finding the way to 

promote student identity.  The methodology was the survey which was consisted of 220 

sample; students, instructors, staff and graduated students. Frequency, Percent, Mean, 

Standard Deviation value were used as the statistical analysis and interpreted the average 

value evaluation result. 

It was found that the opinion of educational principle issue in the Hands on graduated 

students identity of Rajamangala University of Technology Lanna Lampang graduated students 

was in maximum, the opinion of the 1st item was giving students the opportunity to research, 

the 2nd item was the student centered, the 3rd item was intellectional process development, 

the 4th item was giving students opportunity to study in real situation and the last item was 

emphasizing the experience training and doing the project respectively. The opinion of 

supporting principal issue in Hands on graduated students identity of Rajamangala University 
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of Technology Lanna Lampang was in maximum, the opinion of the 1st item was interpersonal 

skills and responsibility promotion, the 2nd item was the activity managing promotion for 

students development in accepted maturity and happiness being in society. the 3rd item was 

the foreign languages promotion to Asian society, the 4th item was the cognitive skills approach 

promotion and the last item was the ethics and moral respectively. The opinion of student 

activities supporting and promotion principle issue in Hands on graduated students identity 

was in maximum, the opinion of the 1st item was Thainess and multi-cultured promoting 

activity, the 2nd item was the democracy, right, duties and the new active citizen promoting 

activity, the 3rd item was the harmony and social skills promoting activity, the 4th item was the 

health development, emotion and maturity promoting activity, the last item was the altruism 

promoting activity respectively.  

In addition, they were found from the study of stakeholders opinion to the educational 

managing of Rajamangala University of Technology Lanna Lampang  the students identity of 

Rajamangala University of Technology Lanna Lampang in the educational principle issue in 

Hands on graduated students identity, the supporting principle issue in Hands on graduated 

students identity and the student activities supporting and promotion principle issue in Hands 

on graduated students identity should be covered all items in each issue which was specified 

the results and the target of development in more level till to the most. 

 

Keyword  Student Identity Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 

 

บทนํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง กําหนดใหมีการพัฒนา ดานอัตลักษณนักศึกษา ใน 3 

คุณลักษณะตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     ราชมงคลลานนา ฉบับปรับปรุง 

พฤษภาคม (2555 : 137) ไดแก การสงเสริมสนับสนุนดาน      การเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) การ

สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology Based Education – 

Training) และกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกสรางความเช่ียวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง ไดดําเนินงานตามกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตาม   พันธกิจหลักดานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาผานกิจกรรมนักศึกษาโดย

มุงเนนการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความเปนมืออาชีพ และมีเทคโนโลยีเปนฐาน ผานกระบวนการจัดทําแผน

ปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ลําปางตามรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในในแตละปการศึกษาที่ผานมา (2556 : 

32) เพ่ือใหการพัฒนาดานอัตลักษณนักศึกษา “บัณฑิตนักปฏิบัติ” มีทักษะความเช่ียวชาญ มีการประยุกตใช

ความรูและเทคโนโลยีดานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความสุขและเปนคนดี

ของสังคมเปนไปอยางตอเน่ือง และสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนใหผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

มหาวิทยาลัยไดแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร ศิษยเกาและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดมีสวนรวมในการ

พัฒนาอัตลักษณนักศึกษา ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเขาใจ ทั้งเปาหมาย และผลลัพธตามแนวทางในการสรางอัต

ลักษณของบัณฑิตนักปฏิบัติใหมีคุณลักษณะเหมาะสมในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ พานิช, 2555 : 15) 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียที่สงผลตออัตลักษณนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

 3. เพ่ือใหไดผลงานการศึกษาวิจัยไปใชในการเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอัต

ลักษณนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

 

นิยามศัพท  

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชมงคล

ลานนา ลําปาง ปการศึกษา 2556 อาจารยประจําและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่          ดานสนับสนุนวิชาการใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง ปการศึกษา 2556 และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง  ปการศึกษา 2555  

  

  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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of Technology Lanna Lampang was in maximum, the opinion of the 1st item was interpersonal 

skills and responsibility promotion, the 2nd item was the activity managing promotion for 

students development in accepted maturity and happiness being in society. the 3rd item was 

the foreign languages promotion to Asian society, the 4th item was the cognitive skills approach 

promotion and the last item was the ethics and moral respectively. The opinion of student 

activities supporting and promotion principle issue in Hands on graduated students identity 

was in maximum, the opinion of the 1st item was Thainess and multi-cultured promoting 

activity, the 2nd item was the democracy, right, duties and the new active citizen promoting 

activity, the 3rd item was the harmony and social skills promoting activity, the 4th item was the 

health development, emotion and maturity promoting activity, the last item was the altruism 

promoting activity respectively.  

In addition, they were found from the study of stakeholders opinion to the educational 

managing of Rajamangala University of Technology Lanna Lampang  the students identity of 

Rajamangala University of Technology Lanna Lampang in the educational principle issue in 

Hands on graduated students identity, the supporting principle issue in Hands on graduated 

students identity and the student activities supporting and promotion principle issue in Hands 

on graduated students identity should be covered all items in each issue which was specified 

the results and the target of development in more level till to the most. 

 

Keyword  Student Identity Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 

 

บทนํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง กําหนดใหมีการพัฒนา ดานอัตลักษณนักศึกษา ใน 3 

คุณลักษณะตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     ราชมงคลลานนา ฉบับปรับปรุง 

พฤษภาคม (2555 : 137) ไดแก การสงเสริมสนับสนุนดาน      การเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) การ

สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology Based Education – 

Training) และกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกสรางความเช่ียวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง ไดดําเนินงานตามกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตาม   พันธกิจหลักดานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาผานกิจกรรมนักศึกษาโดย

มุงเนนการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความเปนมืออาชีพ และมีเทคโนโลยีเปนฐาน ผานกระบวนการจัดทําแผน

ปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ลําปางตามรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในในแตละปการศึกษาที่ผานมา (2556 : 

32) เพ่ือใหการพัฒนาดานอัตลักษณนักศึกษา “บัณฑิตนักปฏิบัติ” มีทักษะความเช่ียวชาญ มีการประยุกตใช

ความรูและเทคโนโลยีดานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความสุขและเปนคนดี

ของสังคมเปนไปอยางตอเน่ือง และสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนใหผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

มหาวิทยาลัยไดแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร ศิษยเกาและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดมีสวนรวมในการ

พัฒนาอัตลักษณนักศึกษา ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเขาใจ ทั้งเปาหมาย และผลลัพธตามแนวทางในการสรางอัต

ลักษณของบัณฑิตนักปฏิบัติใหมีคุณลักษณะเหมาะสมในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ พานิช, 2555 : 15) 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียที่สงผลตออัตลักษณนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

 3. เพ่ือใหไดผลงานการศึกษาวิจัยไปใชในการเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอัต

ลักษณนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

 

นิยามศัพท  

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชมงคล

ลานนา ลําปาง ปการศึกษา 2556 อาจารยประจําและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่          ดานสนับสนุนวิชาการใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง ปการศึกษา 2556 และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง  ปการศึกษา 2555  

  

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ประชากร 

ประชากรทีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง จากจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดจํานวน 2,460 คน อาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหนาที่ดานวิชาการรวมจํานวน 160 คน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาป

การศึกษา 2555 จํานวน 924 คน การสุมตัวอยางใช วิ ธีการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน 

(Nonprobability sampling Method) เลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota  sampling) ประกอบดวย

นักศึกษาจํานวน 120 ราย อาจารยและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สนับสนุนดานวิชาการจํานวน 50 ราย บัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 จํานวน 50 ราย รวมทุกกลุมจํานวน 220 ราย 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน ดังน้ี สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 การวัดระดับความคิดเห็นตอแนวทางการสงเสริมแนวทางการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษา 3 ประเด็น

หลักไดแก ประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนดานอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ ประเด็นหลักที่ 2 การ

สนับสนุน อัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ ประเด็นหลักที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษากับการ

พัฒนาอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ และสวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

อัตลักษณนักศึกษา มทร.

 1. การจัดการเรียนการสอน    

ดานอัตลักษณ “บัณฑิตนัก

ปฏิบัติ” 

2. การสนับสนุน อัตลักษณ 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ”   

 

3. การสงเสรมิและสนบัสนนุ 

“กิจกรรมนักศึกษากับ           

การพัฒนาอัตลักษณ”   

 

แนวทาง 

การสงเสริม 

อัตลักษณ 

นักศึกษา มทร. 

ลานนา 

ลําปาง 

วิธีดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางเครื่องมือ ศึกษาและวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. นําขอมูลที่ไดจาการศึกษามาวิเคราะหเอกสาร มากําหนดกรอบแนวคิด  

3. สรางเครื่องมือตามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว 

4. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นมาตรวจสอบ แลวนําไปทดลองใช และนํามาปรับปรุงแกไข 

 

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล 

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสํารวจตามจํานวนกลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิง

ปริมาณ ทําการประมวลผลและวิเคราะหดวยโปรแกรม Microsoft Excel โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 

การแจกแจงความถี่ (Frequency) คํานวณหาคารอยละ (Percentage) ขอมูลเชิงคุณภาพ สถิติที่ใชในการ

วิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงผลการ

วิเคราะหขอมูลในรูปตาราง กราฟ และความเรียง ใชเกณฑแบบ (Rating Scale) โดยแตละขอคําถาม จะให

ความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก         ปานกลาง นอย นอยที่สุด ทั้งน้ี เกณฑในการใหคะแนนในแต

ละระดับ เปนดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.51 - 5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.51 - 4.50  หมายถึง  ระดับมาก 

   คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.51 - 3.50  หมายถึง  ระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.51 - 2.50  หมายถึง  ระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.50  หมายถึง  ระดับนอยที่สุด 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ประชากร 

ประชากรทีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง จากจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดจํานวน 2,460 คน อาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหนาที่ดานวิชาการรวมจํานวน 160 คน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาป

การศึกษา 2555 จํานวน 924 คน การสุมตัวอยางใช วิ ธีการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน 

(Nonprobability sampling Method) เลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota  sampling) ประกอบดวย

นักศึกษาจํานวน 120 ราย อาจารยและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สนับสนุนดานวิชาการจํานวน 50 ราย บัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 จํานวน 50 ราย รวมทุกกลุมจํานวน 220 ราย 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน ดังน้ี สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 การวัดระดับความคิดเห็นตอแนวทางการสงเสริมแนวทางการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษา 3 ประเด็น

หลักไดแก ประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนดานอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ ประเด็นหลักที่ 2 การ

สนับสนุน อัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ ประเด็นหลักที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษากับการ

พัฒนาอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ และสวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

อัตลักษณนักศึกษา มทร.

 1. การจัดการเรียนการสอน    

ดานอัตลักษณ “บัณฑิตนัก

ปฏิบัติ” 

2. การสนับสนุน อัตลักษณ 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ”   

 

3. การสงเสรมิและสนบัสนนุ 

“กิจกรรมนักศึกษากับ           

การพัฒนาอัตลักษณ”   

 

แนวทาง 

การสงเสริม 

อัตลักษณ 

นักศึกษา มทร. 

ลานนา 

ลําปาง 

วิธีดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางเครื่องมือ ศึกษาและวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. นําขอมูลที่ไดจาการศึกษามาวิเคราะหเอกสาร มากําหนดกรอบแนวคิด  

3. สรางเครื่องมือตามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว 

4. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นมาตรวจสอบ แลวนําไปทดลองใช และนํามาปรับปรุงแกไข 

 

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล 

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสํารวจตามจํานวนกลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิง

ปริมาณ ทําการประมวลผลและวิเคราะหดวยโปรแกรม Microsoft Excel โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 

การแจกแจงความถี่ (Frequency) คํานวณหาคารอยละ (Percentage) ขอมูลเชิงคุณภาพ สถิติที่ใชในการ

วิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงผลการ

วิเคราะหขอมูลในรูปตาราง กราฟ และความเรียง ใชเกณฑแบบ (Rating Scale) โดยแตละขอคําถาม จะให

ความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก         ปานกลาง นอย นอยที่สุด ทั้งน้ี เกณฑในการใหคะแนนในแต

ละระดับ เปนดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.51 - 5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.51 - 4.50  หมายถึง  ระดับมาก 

   คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.51 - 3.50  หมายถึง  ระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.51 - 2.50  หมายถึง  ระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.50  หมายถึง  ระดับนอยที่สุด 

 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ผลการดําเนนิงาน  

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยการจัดการเรียนการสอน ดานอัตลักษณ “บณัฑิตนักปฏิบัติ” 

การจัดการเรียนการสอน ดานอัตลักษณ              

“บัณฑิตนักปฏิบัติ”   

ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ระดับ 

เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควา 4.35 0.28 มาก 

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.17 0.37 มาก 

เนนการพัฒนากระบวนการคิด 4.17 0.35 มาก 

เปดโอกาสใหนักศึกษามีการศกึษากับสถานการณจริง 4.14 0.22 มาก 

เนนการฝกประสบการณและการทําโครงงาน 4.13 0.36 มาก 

สงเสริมการปลกูฝงดานจิตรูจริยธรรมในสทิธิและความ

รับผิดชอบในหนาที่ทางสังคม 

4.12 0.17 มาก 

 

ความคิดเห็นตอประเด็นหลักการจัดการเรียนการสอนดานอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัย ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นตอปจจัยยอยที่ 1 การเปดโอกาสใหนักศึกษาคนควา 

ปจจัยยอยที่ 2 เนนผูเรียนเปนสําคัญ ปจจัยยอยที่ 3 เนนการพัฒนากระบวนการคิด  ปจจัยยอยที่ 4 เปด

โอกาสใหนักศึกษามีการศึกษากับสถานการณจริง และปจจัยยอยที่ 5    เนนการฝกประสบการณและการทํา

โครงงาน เรียงตามลําดับจากมากไปนอย 

 

ตารางที่ 2  แสดงคาเฉลี่ยการสนับสนุน อัตลักษณ “บณัฑิตนักปฏิบัติ”   

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

การสนับสนนุอัตลักษณ “บณัฑิตนักปฏิบติั”   
ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ระดับ 

สงเสริมดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ      

ความรับผิดชอบ 

4.22 0.38 มาก 

สงเสริมดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติ         

วุฒิภาวะ เปนที่ยอมรับ ดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

4.19 0.34 มาก 

สงเสริมดานภาษาตางประเทศและการเขาสูสังคมอาเซียน 4.13 0.32 มาก 

สงเสริมดานทกัษะทางปญญา 4.13 0.35 มาก 

สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม 4.12 0.35 มาก 

การสนับสนนุอัตลักษณ “บณัฑิตนักปฏิบติั”   
ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ระดับ 

สงเสริมดานการวิเคราะห สังเคราะหและความเปน

นักวิชาการ 

4.09 0.33 มาก 

 

ความคิดเห็นตอประเด็นหลักดานการสนับสนุนอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยภาพ

รวมอยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นตอปจจัยยอยที่ 1 การสงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) ปจจัยยอยที่ 2 การสงเสริมดานการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติ วุฒิภาวะ เปนที่ยอมรับ ดํารงอยูในสังคมไดอยาง มีความสุข ปจจัยยอยที่ 3 การ

สงเสริมดานภาษาตางประเทศการเขาสูสังคมอาเซียน ปจจัยยอยที่ 4 การสงเสริมดานทักษะทางปญญา และ

ปจจัยยอยที่ 5 การสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมเรียงตามลําดับจากมากไปนอย 

 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยการสงเสริมและสนับสนุน “กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาอัตลักษณ”  จาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

การสงเสริมและสนับสนุน                          

“กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาอัตลักษณ”   

ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ระดับ 

กิจกรรมสงเสรมิความเปนไทยและความหลากหลาย      

ดานวัฒนธรรม 

4.34 0.37 มาก 

กิจกรรมสงเสรมิความเปนประชาธิปไตย สิทธิ หนาที่ และ

การเปนพลเมืองรุนใหม 

4.33 0.44 มาก 

กิจกรรมสงเสรมิความสามัคคแีละทักษะทางสังคม 4.32 0.42 มาก 

กิจกรรมสงเสรมิการพัฒนาดานสุขภาพ อารมณ และ      

วุฒิภาวะ 

4.28 0.46 มาก 

กิจกรรมทีส่งเสริมการคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม 4.26 0.40 มาก 

กิจกรรมสงเสรมิวิชาการสูความเปนเลิศอยางย่ังยืน 4.25 0.38 มาก 

 

ความคิดเห็นตอประเด็นหลักดานการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาอัตลักษณ

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นตอปจจัยยอยที่ 1 กิจกรรมสงเสริมความเปนไทยและความ
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ผลการดําเนนิงาน  

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยการจัดการเรียนการสอน ดานอัตลักษณ “บณัฑิตนักปฏิบัติ” 

การจัดการเรียนการสอน ดานอัตลักษณ              

“บัณฑิตนักปฏิบัติ”   

ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ระดับ 

เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควา 4.35 0.28 มาก 

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.17 0.37 มาก 

เนนการพัฒนากระบวนการคิด 4.17 0.35 มาก 

เปดโอกาสใหนักศึกษามีการศกึษากับสถานการณจริง 4.14 0.22 มาก 

เนนการฝกประสบการณและการทําโครงงาน 4.13 0.36 มาก 

สงเสริมการปลกูฝงดานจิตรูจริยธรรมในสทิธิและความ

รับผิดชอบในหนาที่ทางสังคม 

4.12 0.17 มาก 

 

ความคิดเห็นตอประเด็นหลักการจัดการเรียนการสอนดานอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัย ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นตอปจจัยยอยที่ 1 การเปดโอกาสใหนักศึกษาคนควา 

ปจจัยยอยที่ 2 เนนผูเรียนเปนสําคัญ ปจจัยยอยที่ 3 เนนการพัฒนากระบวนการคิด  ปจจัยยอยที่ 4 เปด

โอกาสใหนักศึกษามีการศึกษากับสถานการณจริง และปจจัยยอยที่ 5    เนนการฝกประสบการณและการทํา

โครงงาน เรียงตามลําดับจากมากไปนอย 

 

ตารางที่ 2  แสดงคาเฉลี่ยการสนับสนุน อัตลักษณ “บณัฑิตนักปฏิบัติ”   

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

การสนับสนนุอัตลักษณ “บณัฑิตนักปฏิบติั”   
ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ระดับ 

สงเสริมดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ      

ความรับผิดชอบ 

4.22 0.38 มาก 

สงเสริมดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติ         

วุฒิภาวะ เปนที่ยอมรับ ดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

4.19 0.34 มาก 

สงเสริมดานภาษาตางประเทศและการเขาสูสังคมอาเซียน 4.13 0.32 มาก 

สงเสริมดานทกัษะทางปญญา 4.13 0.35 มาก 

สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม 4.12 0.35 มาก 

การสนับสนนุอัตลักษณ “บณัฑิตนักปฏิบติั”   
ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ระดับ 

สงเสริมดานการวิเคราะห สังเคราะหและความเปน

นักวิชาการ 

4.09 0.33 มาก 

 

ความคิดเห็นตอประเด็นหลักดานการสนับสนุนอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยภาพ

รวมอยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นตอปจจัยยอยที่ 1 การสงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) ปจจัยยอยที่ 2 การสงเสริมดานการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติ วุฒิภาวะ เปนที่ยอมรับ ดํารงอยูในสังคมไดอยาง มีความสุข ปจจัยยอยที่ 3 การ

สงเสริมดานภาษาตางประเทศการเขาสูสังคมอาเซียน ปจจัยยอยที่ 4 การสงเสริมดานทักษะทางปญญา และ

ปจจัยยอยที่ 5 การสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมเรียงตามลําดับจากมากไปนอย 

 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยการสงเสริมและสนับสนุน “กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาอัตลักษณ”  จาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

การสงเสริมและสนับสนุน                          

“กิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาอัตลักษณ”   

ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ระดับ 

กิจกรรมสงเสรมิความเปนไทยและความหลากหลาย      

ดานวัฒนธรรม 

4.34 0.37 มาก 

กิจกรรมสงเสรมิความเปนประชาธิปไตย สิทธิ หนาที่ และ

การเปนพลเมืองรุนใหม 

4.33 0.44 มาก 

กิจกรรมสงเสรมิความสามัคคแีละทักษะทางสังคม 4.32 0.42 มาก 

กิจกรรมสงเสรมิการพัฒนาดานสุขภาพ อารมณ และ      

วุฒิภาวะ 

4.28 0.46 มาก 

กิจกรรมทีส่งเสริมการคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม 4.26 0.40 มาก 

กิจกรรมสงเสรมิวิชาการสูความเปนเลิศอยางย่ังยืน 4.25 0.38 มาก 

 

ความคิดเห็นตอประเด็นหลักดานการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาอัตลักษณ

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นตอปจจัยยอยที่ 1 กิจกรรมสงเสริมความเปนไทยและความ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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หลากหลายดานวัฒนธรรม ปจจัยยอย  ที่ 2 กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย สิทธิ หนาที่ และการเปน

พลเมืองรุนใหม ปจจัยยอยที่ 3 กิจกรรมสงเสริมความสามัคคีและทักษะทางสังคม ปจจัยยอยที่ 4 กิจกรรม

สงเสริมการพัฒนาดานสุขภาพ อารมณ และวุฒิภาวะ และปจจัยยอยที่ 5 กิจกรรมที่สงเสริมการคํานึงถึง

ประโยชนของสวนรวมเรียงตามลําดับจากมากไปนอย 

 

ตารางที่ 4 แสดง คาเฉลี่ยการศึกษาแนวทางการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ลําปาง 

การศึกษาแนวทางการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษา 
ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ระดับ 

การจัดการเรียนการสอน ดานอัตลักษณ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 4.06 0.24 มาก 

การสนันสนุน อัตลักษณ “บัณฑิตนักปฏิบัติ”                       

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 
4.07 0.28 มาก 

การสงเสริมและสนันสนุน “กิจกรรมนักศึกษากับ                  

การพัฒนาอัตลักษณ” จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ลําปาง 

4.22 0.38 มาก 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวาประเด็นหลักการจัดการเรียนการสอนดานอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง ประกอบดวยปจจัยยอยตาง ๆ ไดแก การเปดโอกาสให

นักศึกษาคนควา การเนนผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนากระบวนการคิด การเปดโอกาสใหนักศึกษามีการศึกษา

กับสถานการณจริง  และการเนนการฝกประสบการณและการทําโครงงาน ประเด็นหลักดานการสนับสนุนอัต

ลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยประกอบดวยปจจัยยอยตาง ๆ ไดแก การสงเสริมดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) การสงเสริม

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติ วุฒิภาวะ เปนที่ยอมรับ ดํารงอยูในสังคมไดอยาง มีความสุข 

การสงเสริมดานภาษาตางประเทศ การเขาสูสังคมอาเซียน การสงเสริมดานทักษะทางปญญา การสงเสริมดาน

คุณธรรมจริยธรรม ประเด็นหลัก ดานการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนา อัตลักษณ

บัณฑิตนักปฏิบัติประกอบดวยปจจัยยอยตาง ๆ ไดแก กิจกรรมสงเสริมความเปนไทยและความหลากหลาย

ดานวัฒนธรรม  กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  สิทธิ  หนาที่  และ การเปนพลเมืองรุนใหม กิจกรรม

สงเสริมความสามัคคีและทักษะทางสังคม กิจกรรมสงเสริม      การพัฒนาดานสุขภาพ อารมณ และวุฒิภาวะ 

กิจกรรมที่สงเสริมการคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม ซึ่งในการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาในแตละประเด็นจะ

สอดคลองกับการจัดการเรียน   การสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เปนยุคของขอมูลขาวสารและการเปลี่ยนแปลง

ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการสื่อสาร ไรพรหมแดน การเขาถึงแหลงขอมูลสามารถทํา

ไดทุกที่ทุกเวลาสงผลใหนักศึกษาหรือผูเรียนจําเปนจะตองมีความสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองและ

เปนผูแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา ประกอบกับปจจุบันมีองคความรูใหมเกิดขึ้นมากมายทําใหเน้ือหาวิชามี

มากเกินกวาที่จะเรียนรูจากในหองเรียนไดหมด ดังน้ัน อาจารยจึงตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน

ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยีและการเรียนรูของนักศึกษาจากผูสอนมาเปนผูถายทอด 

ปรับเปลี่ยนบทบาทเปนผูช้ีแนะและวิธีการคนควาหาความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถแสวงหาความรูและ

ประยุกตใชทักษะตาง ๆ สรางความเขาใจดวยตนเอง จนเกิดเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย (ทิศนา แขมณี, 

2548 : 30) 

 

สรุปผล 

ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอประเด็นหลักทั้ง 3 ดาน พบวา ประเด็นหลักการสงเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาอัตลักษณ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก ประเด็นหลักการ

สนับสนุนอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ และประเด็นหลักการจัด  การเรียนการสอนดานอัตลักษณ บัณฑิตนัก

ปฏิบัติ ตามลําดับ 

ขอคนพบจากการศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง สรุปวาแนวทางการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ลําปาง ในประเด็นหลักการจัดการเรียนการสอนดาน   อัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ ประเด็นหลัก

ดาน การสนับสนุนอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ และประเด็นหลักดานการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

นักศึกษากับการพัฒนาอัตลักษณ ตองพัฒนาใหครอบคลุมปจจัยยอยของแตละประเด็นหลักทั้งน้ีตองกําหนด

ทั้งผลลัพธ และเปาหมายของ    การพัฒนาใหอยูในระดับที่เพ่ิมมากขึ้นจนถึงระดับมากที่สุด  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูวิจัยควรเลือกกลุมตัวอยางใหครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ลําปาง ไดแก สถานประกอบการ และผูใชบัณฑิต (ชัยณรงค ขันผนึก, 2557 : 18) 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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หลากหลายดานวัฒนธรรม ปจจัยยอย  ที่ 2 กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย สิทธิ หนาที่ และการเปน

พลเมืองรุนใหม ปจจัยยอยที่ 3 กิจกรรมสงเสริมความสามัคคีและทักษะทางสังคม ปจจัยยอยที่ 4 กิจกรรม

สงเสริมการพัฒนาดานสุขภาพ อารมณ และวุฒิภาวะ และปจจัยยอยที่ 5 กิจกรรมที่สงเสริมการคํานึงถึง

ประโยชนของสวนรวมเรียงตามลําดับจากมากไปนอย 

 

ตารางที่ 4 แสดง คาเฉลี่ยการศึกษาแนวทางการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ลําปาง 

การศึกษาแนวทางการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษา 
ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ระดับ 

การจัดการเรียนการสอน ดานอัตลักษณ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 4.06 0.24 มาก 

การสนันสนุน อัตลักษณ “บัณฑิตนักปฏิบัติ”                       

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 
4.07 0.28 มาก 

การสงเสริมและสนันสนุน “กิจกรรมนักศึกษากับ                  

การพัฒนาอัตลักษณ” จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ลําปาง 

4.22 0.38 มาก 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวาประเด็นหลักการจัดการเรียนการสอนดานอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง ประกอบดวยปจจัยยอยตาง ๆ ไดแก การเปดโอกาสให

นักศึกษาคนควา การเนนผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนากระบวนการคิด การเปดโอกาสใหนักศึกษามีการศึกษา

กับสถานการณจริง  และการเนนการฝกประสบการณและการทําโครงงาน ประเด็นหลักดานการสนับสนุนอัต

ลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยประกอบดวยปจจัยยอยตาง ๆ ไดแก การสงเสริมดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) การสงเสริม

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติ วุฒิภาวะ เปนที่ยอมรับ ดํารงอยูในสังคมไดอยาง มีความสุข 

การสงเสริมดานภาษาตางประเทศ การเขาสูสังคมอาเซียน การสงเสริมดานทักษะทางปญญา การสงเสริมดาน

คุณธรรมจริยธรรม ประเด็นหลัก ดานการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนา อัตลักษณ

บัณฑิตนักปฏิบัติประกอบดวยปจจัยยอยตาง ๆ ไดแก กิจกรรมสงเสริมความเปนไทยและความหลากหลาย

ดานวัฒนธรรม  กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  สิทธิ  หนาที่  และ การเปนพลเมืองรุนใหม กิจกรรม

สงเสริมความสามัคคีและทักษะทางสังคม กิจกรรมสงเสริม      การพัฒนาดานสุขภาพ อารมณ และวุฒิภาวะ 

กิจกรรมที่สงเสริมการคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม ซึ่งในการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาในแตละประเด็นจะ

สอดคลองกับการจัดการเรียน   การสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เปนยุคของขอมูลขาวสารและการเปลี่ยนแปลง

ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการสื่อสาร ไรพรหมแดน การเขาถึงแหลงขอมูลสามารถทํา

ไดทุกที่ทุกเวลาสงผลใหนักศึกษาหรือผูเรียนจําเปนจะตองมีความสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองและ

เปนผูแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา ประกอบกับปจจุบันมีองคความรูใหมเกิดขึ้นมากมายทําใหเน้ือหาวิชามี

มากเกินกวาที่จะเรียนรูจากในหองเรียนไดหมด ดังน้ัน อาจารยจึงตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน

ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยีและการเรียนรูของนักศึกษาจากผูสอนมาเปนผูถายทอด 

ปรับเปลี่ยนบทบาทเปนผูช้ีแนะและวิธีการคนควาหาความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถแสวงหาความรูและ

ประยุกตใชทักษะตาง ๆ สรางความเขาใจดวยตนเอง จนเกิดเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย (ทิศนา แขมณี, 

2548 : 30) 

 

สรุปผล 

ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอประเด็นหลักทั้ง 3 ดาน พบวา ประเด็นหลักการสงเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาอัตลักษณ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก ประเด็นหลักการ

สนับสนุนอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ และประเด็นหลักการจัด  การเรียนการสอนดานอัตลักษณ บัณฑิตนัก

ปฏิบัติ ตามลําดับ 

ขอคนพบจากการศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง สรุปวาแนวทางการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ลําปาง ในประเด็นหลักการจัดการเรียนการสอนดาน   อัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ ประเด็นหลัก

ดาน การสนับสนุนอัตลักษณบัณฑิตนักปฏิบัติ และประเด็นหลักดานการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

นักศึกษากับการพัฒนาอัตลักษณ ตองพัฒนาใหครอบคลุมปจจัยยอยของแตละประเด็นหลักทั้งน้ีตองกําหนด

ทั้งผลลัพธ และเปาหมายของ    การพัฒนาใหอยูในระดับที่เพ่ิมมากขึ้นจนถึงระดับมากที่สุด  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูวิจัยควรเลือกกลุมตัวอยางใหครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ลําปาง ไดแก สถานประกอบการ และผูใชบัณฑิต (ชัยณรงค ขันผนึก, 2557 : 18) 
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2. ในเชิงนโยบายผูบริหารมหาวิทยาลัยสามารถนําผลการศึกษาน้ีไปดําเนินการอยางเรงดวนโดย

กําหนดเปนแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาปจจัยยอยในประเด็นหลักการจัดการเรียน  การสอนดานอัตลักษณ

บัณฑิตนักปฏิบัติควบคูกับแผนงาน โครงการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. ในทางปฏิบัติอาจารยผูสอนควรไดรับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบเนนพัฒนา

กระบวนการเรียนรู เทคนิคการสอนที่หลากหลาย มาออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมที่สงเสริมให

ผูเรียนประยุกตใชทักษะและเช่ือมโยงองคความรูไปปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาหรือประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21  

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการสงเสริมอัตลักษณนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ลําปาง  ดําเนินการจนสําเร็จได ขอขอบคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา Project of Hands-on Research and Development ประเภททุน R2S ในการ

สนับสนุนโครงการและงบประมาณดําเนินงานวิจัย ขอขอบคุณทีมงานคณะผูวิจัย บุคลากร และนักศึกษาทุก

คน ที่ไดรวมตอบแบบสอบถามและใหขอมูลอยางดียิ่งและขอขอบคุณเจาหนาที่ฝายวิจัย ที่ไดใหความสะดวกใน

การดําเนินการ 

ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร ขัดสีทะลี  ที่ไดใหความกรุณาเปนที่ปรึกษางานวิจัยในฐานะ

ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนําการดําเนินงานวิจัยและจัดทําบทความ ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในทุกดาน

ดวย   ความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง ทําใหงานวิจัยสําเร็จดวยดี  

คณะผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา รายงานการวิจัยฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจไดนําไปใชเปนแนว

ทางการวิจัยตอการพัฒนาดานอัตลักษณนักศึกษา ตลอดจนนําผลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนา ใหมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง ไดบรรลุเปาหมายในการพัฒนาดานอัตลักษณนักศึกษาตอไป 
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ดวย   ความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง ทําใหงานวิจัยสําเร็จดวยดี  
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การพัฒนาเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคูของนักศึกษาสําหรับชุมชนกลุมอนุรักษ 

และแปรรปูสาคู อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

 

นายนที  ชุมคง1  

นายชัยวัฒน  หลงละเลิง2  

ผศ.พนม  อินทฤทธ์ิ3  
1นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อีเมล : r_pongpun@hotmail.com 
2นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3อาจารยสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อีเมล : panom.in@hotmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย มีแนวทางใหนักศึกษา

จัดทําสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรือการนําเทคโนโลยีที่เกิดจากบูรณาการความรูทั้งทฤษฎีและการปฎิบัติ ที่

สามารถนําไปใชพัฒนาทองถิ่นหรือชุมชนที่มหาวิทยาลัยต้ังอยู การดําเนินงานเริ่มดวยนักศึกษาและอาจารยใน

สาขาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเขาไปสํารวจปญหาความเดือดรอนของกลุมเกษตรกรชุมชนอนุรักษและ

แปรรูปสาคูบานกระโสม พบวาชุมชนตองการความชวยเหลือดานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ชวยเพ่ิมผลผลิต

ในการทําเม็ดสาคูจากผงแปงสาคู จากปญหาจึงสรางเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคูที่ขนาดของเม็ดมีขนาดเทากัน อีก

ทั้งยังสะดวกและรวดเร็วตอการผลิตไดอีกดวย และสงมอบใหกับชุมชนเพ่ือนําไปใชและจะมีการนําปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใชงานมาหารือรวมกันระหวางสมาชิก เพ่ือไดแนวทางแกไขและพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหดีย่ิง ๆขึ้นตอไป 

 

คําสําคัญ  เครื่องผลิตเม็ดแปงสาคู  นวัตกรรม  กลุมอนุรักษและแปรรูปสาคู 

 

Summary  

The department of Industrial Technology, Faculty of Science and Technology, 

Rajamangala University of Technology, Srivijaya has a policy, urging   students make the 

invent an innovation or product of technology which could integrate knowledge and 

 

 

practices It can use to develop the community where located nearly this University. The 

proceeding starts from the instructors and students of The Industrial Technology Major 

surveyed about the problem from agriculturists at Kasom sago conservation and processing 

and found the community require about technology or innovation to increase the mass 

product of tapioca pearl from sago powder. From this problem, the major create the same 

standards size of tapioca pearl producing machine, besides the machine is fast and 

convenient to product. The machine is delivered to the community to use, then the major 

discussed with member about problem and obstacle after used the machine for solving the 

problems and for improving the machine work better and better.  

 

บทนํา 

สาคูเปนพืชจําพวกตระกูลปาลมชนิดหน่ึง ในลําตนมีแปงสะสมอยูและสามารถนํามาผลิตเปนแปงสาคู

ได ชาวบานหรือเกษตรกรไดผลิตแปงสาคูมาใชประโยชนมาเปนเวลาชานาน โดยนํามาประกอบเปนอาหารคาว

หวานและยารักษาโรค ซึ่งสาคูจะเจริญเติบโตและขึ้นไดดีในบริเวณพ้ืนที่ชุมนํ้าหรือลําคลองหนองบึงโดยเฉพาะ

พ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทยจะกระจายทั่ วไปทั้ ง 14 จังหวัด แตแหลงที่พบตนสาคูจํานวนมากคือ

นครศรีธรรมราช สตูล กระบ่ี ปตตานี นราธิวาส พัทลุงและตรัง สําหรับพ้ืนที่ปาสาคูในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อป พ.ศ. 2528 มีพ้ืนที่สาคูประมาณเจ็ดหมื่นกวาไร แตจากการสํารวจปจจุบันเหลือสาคูอยูเพียงพันกวาไร

เทาน้ัน (นิพนธ : 2556) ปจจุบันการทําแปงสาคูนิยมทําแปงเพ่ือบริโภคและจําหนายมีอยู 2 ชนิดคือ ชนิดเปน

ผงและเปนเม็ด ซึ่งราคาในทองตลาดชนิดเปนเม็ดราคาจะสูงกวา 

 

 
 

ภาพที่ 1 สาค ู

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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การพัฒนาเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคูของนักศึกษาสําหรับชุมชนกลุมอนุรักษ 

และแปรรปูสาคู อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

 

นายนที  ชุมคง1  

นายชัยวัฒน  หลงละเลิง2  

ผศ.พนม  อินทฤทธ์ิ3  
1นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อีเมล : r_pongpun@hotmail.com 
2นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3อาจารยสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อีเมล : panom.in@hotmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย มีแนวทางใหนักศึกษา

จัดทําสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรือการนําเทคโนโลยีที่เกิดจากบูรณาการความรูทั้งทฤษฎีและการปฎิบัติ ที่

สามารถนําไปใชพัฒนาทองถิ่นหรือชุมชนที่มหาวิทยาลัยต้ังอยู การดําเนินงานเริ่มดวยนักศึกษาและอาจารยใน

สาขาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเขาไปสํารวจปญหาความเดือดรอนของกลุมเกษตรกรชุมชนอนุรักษและ

แปรรูปสาคูบานกระโสม พบวาชุมชนตองการความชวยเหลือดานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ชวยเพ่ิมผลผลิต

ในการทําเม็ดสาคูจากผงแปงสาคู จากปญหาจึงสรางเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคูที่ขนาดของเม็ดมีขนาดเทากัน อีก

ทั้งยังสะดวกและรวดเร็วตอการผลิตไดอีกดวย และสงมอบใหกับชุมชนเพ่ือนําไปใชและจะมีการนําปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใชงานมาหารือรวมกันระหวางสมาชิก เพ่ือไดแนวทางแกไขและพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหดีย่ิง ๆขึ้นตอไป 

 

คําสําคัญ  เครื่องผลิตเม็ดแปงสาคู  นวัตกรรม  กลุมอนุรักษและแปรรูปสาคู 

 

Summary  

The department of Industrial Technology, Faculty of Science and Technology, 

Rajamangala University of Technology, Srivijaya has a policy, urging   students make the 

invent an innovation or product of technology which could integrate knowledge and 

 

 

practices It can use to develop the community where located nearly this University. The 

proceeding starts from the instructors and students of The Industrial Technology Major 

surveyed about the problem from agriculturists at Kasom sago conservation and processing 

and found the community require about technology or innovation to increase the mass 

product of tapioca pearl from sago powder. From this problem, the major create the same 

standards size of tapioca pearl producing machine, besides the machine is fast and 

convenient to product. The machine is delivered to the community to use, then the major 

discussed with member about problem and obstacle after used the machine for solving the 

problems and for improving the machine work better and better.  

 

บทนํา 

สาคูเปนพืชจําพวกตระกูลปาลมชนิดหน่ึง ในลําตนมีแปงสะสมอยูและสามารถนํามาผลิตเปนแปงสาคู

ได ชาวบานหรือเกษตรกรไดผลิตแปงสาคูมาใชประโยชนมาเปนเวลาชานาน โดยนํามาประกอบเปนอาหารคาว

หวานและยารักษาโรค ซึ่งสาคูจะเจริญเติบโตและขึ้นไดดีในบริเวณพ้ืนที่ชุมนํ้าหรือลําคลองหนองบึงโดยเฉพาะ

พ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทยจะกระจายทั่ วไปทั้ ง 14 จังหวัด แตแหลงที่พบตนสาคูจํานวนมากคือ

นครศรีธรรมราช สตูล กระบ่ี ปตตานี นราธิวาส พัทลุงและตรัง สําหรับพ้ืนที่ปาสาคูในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อป พ.ศ. 2528 มีพ้ืนที่สาคูประมาณเจ็ดหมื่นกวาไร แตจากการสํารวจปจจุบันเหลือสาคูอยูเพียงพันกวาไร

เทาน้ัน (นิพนธ : 2556) ปจจุบันการทําแปงสาคูนิยมทําแปงเพ่ือบริโภคและจําหนายมีอยู 2 ชนิดคือ ชนิดเปน

ผงและเปนเม็ด ซึ่งราคาในทองตลาดชนิดเปนเม็ดราคาจะสูงกวา 

 

 
 

ภาพที่ 1 สาค ู

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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จากการศึกษาดูงานของนักศึกษาและอาจารยสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ กลุมอนุรักษและแปร

รูปสาคูบ านกระโสม ต.ปาง อ.ทุ งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่ งเปน พ้ืนที่ ทีมีสาคูมากที่ สุดในจังห วัด

นครศรีธรรมราช พบวากระบวนการในการผลิตสวนใหญยังใชแรงงานคนเปนหลัก โดยเฉพาะอยางย่ิงขั้นตอน

การทําเม็ดแปงสาคูของชาวบานในอดีตน้ัน จะใชวิธีการนําแปงหมาด(แปงที่ไดจากการผลิต ผงแปงสาคู แตยัง

ตากไมแหง) นํามาใสถาดและทําการรอนเพ่ือใหแปงที่หมาดน้ันจับตัวเปนเม็ด เมื่อไดเปนเม็ดแลวก็จะนําเม็ด

สาคูน้ันมาคัดแยกอีกทีและไดในปริมาณที่ไมมาก ขนาดเม็ดก็มีหลายขนาด ซึ่งทําใหเสียเวลาและเกิดอาการ

เมื่อยลาของรางกาย จากปญหาที่กลาวมาทางผูจัดทําโครงการ จึงเกิดแนวคิดที่จะสรางเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคู 

โดยจะมีหลักการทํางานทั้งรอนแปงใหเปนเม็ด และคัดแยกขนาดเม็ดอยูในเครื่องเดียวกัน เพ่ือที่จะผลิตเม็ด

แปงสาคูในอัตราที่มากกวาการใชแรงคน ขนาดของเม็ดมีขนาดเทากัน อีกทั้งยังสะดวกและรวดเร็วตอการผลิต

ไดอีกดวย 

        
  

ภาพที่ 2 ลงพ้ืนที่ชุมชนและเม็ดสาคูที่ไดจากการรอนของชาวบาน  

 

 

วิธีการดําเนินงาน  

กระบวนการและวิธีการดําเนินการในอดีต 

การดําเนินงานของกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม สวนใหญยังใชวิธีแบบด้ังเดิม คือ ใชไม

ตอกตะปูนําไปขูดเน้ือสาคูใหเปนขุยละเอียด แลวนําไปผสมกับนํ้า ใชมือบีบคั้นใหแปงออกมาคลายการคั้นกะทิ

ตองใชเวลานานและทําใหเหน่ือยมาก เน้ือสาคูสดประมาณ 10 กิโลกรัม ตองใชเวลาทําตอเน่ืองประมาณหน่ึง

ช่ัวโมง และทุกขั้นตอนขั้นตอนในการผลิตเม็ดแปงสาคูยังตองอาศัยแรงงานคนในชุมชนในการทํา เน่ืองจากไมมี

ความสามารถในการสรางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะนํามาใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตหรือลดความเหน่ือยลาในการ

ทํางานได 

 

 

 

  
 

ภาพที ่3 การปอกเปลือกและผาเปนแทงซงุ 

 

 
 

         ภาพที่ 4 การขูดเน้ือสาคูใหเปนขุยละเอียดแบบด้ังเดิมของชาวบาน 

 

กระบวนการที่ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA 

ภายหลังจากที่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดดําเนินการสํารวจปญหาและความตองการ

ของกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม ทําใหทราบวาชุมชนเผชิญปญหาในขั้นตอนการผลิตเม็ดแปงสาคู 

ดังน้ันเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น นักศึกษา อาจารยจึงไดปรึกษาหารือ และวางแผนดําเนินการรวมกับกลุม

อนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม และชาวบานในชุมชนที่สนใจเพ่ือหาแนวทางการแกไข และนําไปสูการ

ปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวอยางเปนระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังตอไปน้ี 

1. เชิญวิทยากรมาใหความรู เพ่ือสรางจิตสํานึกที่ดีเห็นประโยชนในการใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่มี

ตอการเพ่ิมผลผลิต การทําเม็ดแปงสาคูใหสะอาดและมีคุณภาพและความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการกลุม 

2. สมาชิกของกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม สาธิตและถายทอดภูมิปญญาการผลิตเม็ด

แปงสาคูใหกับนักศึกษา ซึ่งพบวาชาวบานจะใชแปงที่หมาด คือแปงที่ไดจากการผลิตแปงสาคูซึ่งยังตากไมแหง
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จากการศึกษาดูงานของนักศึกษาและอาจารยสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ กลุมอนุรักษและแปร

รูปสาคูบ านกระโสม ต.ปาง อ.ทุ งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่ งเปน พ้ืนที่ ทีมีสาคูมากที่ สุดในจังห วัด

นครศรีธรรมราช พบวากระบวนการในการผลิตสวนใหญยังใชแรงงานคนเปนหลัก โดยเฉพาะอยางย่ิงขั้นตอน

การทําเม็ดแปงสาคูของชาวบานในอดีตน้ัน จะใชวิธีการนําแปงหมาด(แปงที่ไดจากการผลิต ผงแปงสาคู แตยัง

ตากไมแหง) นํามาใสถาดและทําการรอนเพ่ือใหแปงที่หมาดน้ันจับตัวเปนเม็ด เมื่อไดเปนเม็ดแลวก็จะนําเม็ด

สาคูน้ันมาคัดแยกอีกทีและไดในปริมาณที่ไมมาก ขนาดเม็ดก็มีหลายขนาด ซึ่งทําใหเสียเวลาและเกิดอาการ

เมื่อยลาของรางกาย จากปญหาที่กลาวมาทางผูจัดทําโครงการ จึงเกิดแนวคิดที่จะสรางเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคู 

โดยจะมีหลักการทํางานทั้งรอนแปงใหเปนเม็ด และคัดแยกขนาดเม็ดอยูในเครื่องเดียวกัน เพ่ือที่จะผลิตเม็ด

แปงสาคูในอัตราที่มากกวาการใชแรงคน ขนาดของเม็ดมีขนาดเทากัน อีกทั้งยังสะดวกและรวดเร็วตอการผลิต

ไดอีกดวย 

        
  

ภาพที่ 2 ลงพ้ืนที่ชุมชนและเม็ดสาคูที่ไดจากการรอนของชาวบาน  

 

 

วิธีการดําเนินงาน  

กระบวนการและวิธีการดําเนินการในอดีต 

การดําเนินงานของกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม สวนใหญยังใชวิธีแบบด้ังเดิม คือ ใชไม

ตอกตะปูนําไปขูดเน้ือสาคูใหเปนขุยละเอียด แลวนําไปผสมกับนํ้า ใชมือบีบคั้นใหแปงออกมาคลายการคั้นกะทิ

ตองใชเวลานานและทําใหเหน่ือยมาก เน้ือสาคูสดประมาณ 10 กิโลกรัม ตองใชเวลาทําตอเน่ืองประมาณหน่ึง

ช่ัวโมง และทุกขั้นตอนขั้นตอนในการผลิตเม็ดแปงสาคูยังตองอาศัยแรงงานคนในชุมชนในการทํา เน่ืองจากไมมี

ความสามารถในการสรางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะนํามาใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตหรือลดความเหน่ือยลาในการ

ทํางานได 

 

 

 

  
 

ภาพที ่3 การปอกเปลือกและผาเปนแทงซงุ 

 

 
 

         ภาพที่ 4 การขูดเน้ือสาคูใหเปนขุยละเอียดแบบด้ังเดิมของชาวบาน 

 

กระบวนการที่ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA 

ภายหลังจากที่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดดําเนินการสํารวจปญหาและความตองการ

ของกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม ทําใหทราบวาชุมชนเผชิญปญหาในขั้นตอนการผลิตเม็ดแปงสาคู 

ดังน้ันเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น นักศึกษา อาจารยจึงไดปรึกษาหารือ และวางแผนดําเนินการรวมกับกลุม

อนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม และชาวบานในชุมชนที่สนใจเพ่ือหาแนวทางการแกไข และนําไปสูการ

ปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวอยางเปนระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังตอไปน้ี 

1. เชิญวิทยากรมาใหความรู เพ่ือสรางจิตสํานึกที่ดีเห็นประโยชนในการใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่มี

ตอการเพ่ิมผลผลิต การทําเม็ดแปงสาคูใหสะอาดและมีคุณภาพและความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการกลุม 

2. สมาชิกของกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม สาธิตและถายทอดภูมิปญญาการผลิตเม็ด

แปงสาคูใหกับนักศึกษา ซึ่งพบวาชาวบานจะใชแปงที่หมาด คือแปงที่ไดจากการผลิตแปงสาคูซึ่งยังตากไมแหง
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มาใสกะละมังแลวทําการรอน การทําแบน้ีใชเวลาประมาณ 4-5 นาที แปงจึงจับตัวเปนเม็ด และจะทําไดครั้งละ 

400-500 กรัมเทาน้ัน 

 

 

  
 

ภาพที ่5 วิธีการรอนของชาวบาน 

3. สมาชิกกลุมทุกคนวางแผนปฏิบัติงานเพ่ือสรางเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคู  โดยนักศึกษาเปนผูสราง

เครื่องผลิตเม็ดแปงสาคู  และสมาชิกของกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม จัดเตรียมสาคูเพ่ือทําการ

ทดลอง 

4. นักศึกษาสรางเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคู  ณ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

   
ภาพที่ 6  ทดสอบการกลิ้งและการจับตัวของแปงและแปงที่ไดจากการรอนแบบถังโคง  

 

 

 

  
ภาพที ่ 7 การผลิตและประกอบชุดถังรอน 

 

 
ภาพที ่8 เช่ือมประกอบชุดโครงรับตะแกรง 

 

         
 

ภาพที ่9 เครื่องผลิตเม็ดแปงสาคูที่สรางขึ้น 

5. นําเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคูไปทดลองใชเพ่ือใหสมาชิกของกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม  

ไดทดลองใชและประเมินผลการใชงาน 
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มาใสกะละมังแลวทําการรอน การทําแบน้ีใชเวลาประมาณ 4-5 นาที แปงจึงจับตัวเปนเม็ด และจะทําไดครั้งละ 

400-500 กรัมเทาน้ัน 

 

 

  
 

ภาพที ่5 วิธีการรอนของชาวบาน 

3. สมาชิกกลุมทุกคนวางแผนปฏิบัติงานเพ่ือสรางเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคู  โดยนักศึกษาเปนผูสราง

เครื่องผลิตเม็ดแปงสาคู  และสมาชิกของกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม จัดเตรียมสาคูเพ่ือทําการ

ทดลอง 

4. นักศึกษาสรางเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคู  ณ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

   
ภาพที่ 6  ทดสอบการกลิ้งและการจับตัวของแปงและแปงที่ไดจากการรอนแบบถังโคง  

 

 

 

  
ภาพที ่ 7 การผลิตและประกอบชุดถังรอน 

 

 
ภาพที ่8 เช่ือมประกอบชุดโครงรับตะแกรง 

 

         
 

ภาพที ่9 เครื่องผลิตเม็ดแปงสาคูที่สรางขึ้น 

5. นําเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคูไปทดลองใชเพ่ือใหสมาชิกของกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม  

ไดทดลองใชและประเมินผลการใชงาน 
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ภาพที ่10 การทดลองใชงานเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคูที่สรางขึ้น 

 

   
ภาพที่ 11 เปรียบเทียบเม็ดแปงสาคูที่ไดการรอนแบบด้ังเดิมกับการรอนดวยเครื่อง 

 

 
ภาพที่ 12 สมาชิกชวยกันประเมินผลการผลิตเม็ดแปงสาคูที่ไดจากการผลิตดวยเครื่อง 

 

 

 

จากการประเมินการใชงานเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคู สมาชิกมีความพึงพอใจในคุณภาพของเม็ดแปง

สาคูที่ไดและตัวเครื่องสามารถแยกขนาดเม็ดแปงสาคูใหมีขนาดที่ใกลเคียงกันดวย ลดการการใชแรงคน อีกทั้ง

ยังสะดวกและรวดเร็วตอการผลิตไดอีกดวย 

6. สงมอบเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคูใหของกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม  ไดนําไปใชงานเพ่ือ

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของกลุม และจะมีการนําปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใชงานมาหารือ

รวมกันระหวางสมาชิก เพ่ือไดแนวทางแกไขและพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหดีย่ิง ๆ ขึ้นโดยนักศึกษาในป

ตอไป 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

ผลกระทบสําคัญภายหลังจากที่สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร.

ศรีวิชัย ไดนําผลงานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีของนักศึกษา เพ่ือนําไปใชประโยชนในชุมชนอยางเน่ือง ใน

ภาพรวมน้ันตองการใหชุมชนเห็นประโยชนและความสําคัญของการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใชในการ

ผลิตในระดับชุมชนแทนการผลิตแบบด้ังเดิม ตลอดจนการสรางความเช่ือมั่นในผลงานของนักศึกษาที่สามารถ

นํามาใชใหเกิดประโยชนในชุมชนไดจริง อีกทั้งชวยการสงเสริมใหชุมชนพ้ืนที่ตําบลกะปาง อําเภอทุงสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช สามารถพ่ึงพาตนเองได ภาพรวมทั้งหมดสามารถสรุปผลลัพธไดดังน้ี คือ 

1. กลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม สามารถพ่ึงพาตนเองไดดวยการสรางอาชีพจากการการ

ผลิตเม็ดแปงสาค ู

2. เกิดการรวมกลุมแปรรูปสาคูอยางเขมแข็ง ตําบลกะปาง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. พัฒนานักศึกษาใหสามารถบูรณาการความรูในการแกปญหาใหกับชุมชน และไดดฝกปฎิบัติจริงกับ

ชุมชน 

 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข 

1. ทัศนคติของสมาชิกในกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม ที่มีตอนักศึกษา ตลอดจนความ

กังวลวานักศึกษามาสามารถสรางนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการแกไขปญหากับชุมชนไดจริง ซึ่งแนวทางใน

การแกไขปญหาในเรื่องทัศนคติของสมาชิกในกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม น้ัน สาขาวิชาได

แกปญหาโดย นําสมาชิกในกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลงานและ

นวัตกรรมของนักศึกษา ณ ศูนยเรียนรูเทคโนโลยีสูชุมชนของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณจากการพัฒนาเทคโนโลยีสูชุมชนอ่ืนๆ 

ของนักศึกษา 
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ภาพที ่10 การทดลองใชงานเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคูที่สรางขึ้น 

 

   
ภาพที่ 11 เปรียบเทียบเม็ดแปงสาคูที่ไดการรอนแบบด้ังเดิมกับการรอนดวยเครื่อง 

 

 
ภาพที่ 12 สมาชิกชวยกันประเมินผลการผลิตเม็ดแปงสาคูที่ไดจากการผลิตดวยเครื่อง 

 

 

 

จากการประเมินการใชงานเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคู สมาชิกมีความพึงพอใจในคุณภาพของเม็ดแปง

สาคูที่ไดและตัวเครื่องสามารถแยกขนาดเม็ดแปงสาคูใหมีขนาดที่ใกลเคียงกันดวย ลดการการใชแรงคน อีกทั้ง

ยังสะดวกและรวดเร็วตอการผลิตไดอีกดวย 

6. สงมอบเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคูใหของกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม  ไดนําไปใชงานเพ่ือ

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของกลุม และจะมีการนําปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใชงานมาหารือ

รวมกันระหวางสมาชิก เพ่ือไดแนวทางแกไขและพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหดีย่ิง ๆ ขึ้นโดยนักศึกษาในป

ตอไป 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

ผลกระทบสําคัญภายหลังจากที่สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร.

ศรีวิชัย ไดนําผลงานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีของนักศึกษา เพ่ือนําไปใชประโยชนในชุมชนอยางเน่ือง ใน

ภาพรวมน้ันตองการใหชุมชนเห็นประโยชนและความสําคัญของการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใชในการ

ผลิตในระดับชุมชนแทนการผลิตแบบด้ังเดิม ตลอดจนการสรางความเช่ือมั่นในผลงานของนักศึกษาที่สามารถ

นํามาใชใหเกิดประโยชนในชุมชนไดจริง อีกทั้งชวยการสงเสริมใหชุมชนพ้ืนที่ตําบลกะปาง อําเภอทุงสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช สามารถพ่ึงพาตนเองได ภาพรวมทั้งหมดสามารถสรุปผลลัพธไดดังน้ี คือ 

1. กลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม สามารถพ่ึงพาตนเองไดดวยการสรางอาชีพจากการการ

ผลิตเม็ดแปงสาค ู

2. เกิดการรวมกลุมแปรรูปสาคูอยางเขมแข็ง ตําบลกะปาง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. พัฒนานักศึกษาใหสามารถบูรณาการความรูในการแกปญหาใหกับชุมชน และไดดฝกปฎิบัติจริงกับ

ชุมชน 

 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข 

1. ทัศนคติของสมาชิกในกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม ที่มีตอนักศึกษา ตลอดจนความ

กังวลวานักศึกษามาสามารถสรางนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการแกไขปญหากับชุมชนไดจริง ซึ่งแนวทางใน

การแกไขปญหาในเรื่องทัศนคติของสมาชิกในกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม น้ัน สาขาวิชาได

แกปญหาโดย นําสมาชิกในกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลงานและ

นวัตกรรมของนักศึกษา ณ ศูนยเรียนรูเทคโนโลยีสูชุมชนของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณจากการพัฒนาเทคโนโลยีสูชุมชนอ่ืนๆ 

ของนักศึกษา 

 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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ปจจัยสูความสําเร็จ 

1. ความรวมมือที่ดีย่ิงของสมาชิกในกลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสมในการถายทอดภูมิ

ปญญาและคําแนะนําในการสรางนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหแกนักศึกษา 

2. ความเปนบัณฑิตนักปฎิบัติของนักศึกษามีความเช่ียวชาญในทักษะการปฎิบัติที่สามารถเปลี่ยนจาก

ภูมิปญญาชาวบานมาเปนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ชวยในการเพ่ิมผลผลิต 

3. สมาชิกรวมกันติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผานมาอยางตอเน่ือง เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง

และพัฒนาระบบการทํางานตลอดจนคุณภาพของเครื่องผลิตเม็ดแปงสาคูปุยอินทรียที่ผลิตไวใชในกลุมกลุม

อนุรักษและแปรรูปสาคูบานกระโสม 

 

สรุป 

แนวทางการนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมซึ่งเปนผลของนักศึกษา เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาใหชุมชนให

เขมแข็งและย่ังยืน โดยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมน้ันจะตองเปนแนวทางที่สอดคลองและตรงกับความตองการ

ของชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือใหชุมชนมีความเช่ือมั่นในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของ

นักศึกษาที่จะสามารถนํามาใชประโยชนไดจริงๆ ในชุมชน 
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บทสรุป 

 การจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุนหมูบานเกิดขึ้นไดจากการเลาสูกันฟงแบบสุนทรีย

สนทนา (Dialogue) ถึงปญหาการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน โดยหลักการมีสวนรวม ซึ่งไดแก กรรมการ

กองทุนฯ นักศึกษา ผูนําชุมชน และนําปญหาดังกลาวเลาสูและปรึกษาอาจารยประจําวิชาระบบจัดการ

ฐานขอมูล  ไดรับการแนะนําใหพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุนหมูบานเขาชุมทอง อ.รอน

พิบูลย จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือชวยเหลือชุมชนใหมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  ผูพัฒนาไดยึดหลักการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) ผลที่

ได คือ การดําเนินงานของกองทุนหมูบานเปนไปอยางมีระบบ ซึ่งไดแกการจัดเก็บขอมูลมีความสะดวก รวดเร็ว 

งายตอการเขาถึง รวมทั้งการประมวลผลที่มีความถูกตอง แมนยํา และไดสารสนเทศที่มีความนาเช่ือถือ ชวย

สนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจในการบริหารกองทุนหมูบานเขาชุมทอง ใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได 

และมั่นคงย่ังยืน  

คําสําคัญ   กองทุนหมูบาน การจัดการความรู ระบบสารสนเทศ 
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บทสรุป 

 การจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุนหมูบานเกิดขึ้นไดจากการเลาสูกันฟงแบบสุนทรีย

สนทนา (Dialogue) ถึงปญหาการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน โดยหลักการมีสวนรวม ซึ่งไดแก กรรมการ

กองทุนฯ นักศึกษา ผูนําชุมชน และนําปญหาดังกลาวเลาสูและปรึกษาอาจารยประจําวิชาระบบจัดการ

ฐานขอมูล  ไดรับการแนะนําใหพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุนหมูบานเขาชุมทอง อ.รอน

พิบูลย จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือชวยเหลือชุมชนใหมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  ผูพัฒนาไดยึดหลักการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) ผลที่

ได คือ การดําเนินงานของกองทุนหมูบานเปนไปอยางมีระบบ ซึ่งไดแกการจัดเก็บขอมูลมีความสะดวก รวดเร็ว 

งายตอการเขาถึง รวมทั้งการประมวลผลที่มีความถูกตอง แมนยํา และไดสารสนเทศที่มีความนาเช่ือถือ ชวย

สนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจในการบริหารกองทุนหมูบานเขาชุมทอง ใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได 

และมั่นคงย่ังยืน  

คําสําคัญ   กองทุนหมูบาน การจัดการความรู ระบบสารสนเทศ 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน

 

 

Summary 

The preparation of management information system for the village caused by the 

repeated Aesthetic dialogue (Dialogue) to the operation of the fund. In principle involved, 

including the students, community leaders and told to bring such issues and consult 

instructor database management system. Have been advised to develop information 

systems for the management of Community funds of Khoachumtong. Ronpiboon District, 

Nakhon Si Thammarat. To help the community to use innovation and technology to perform 

more efficiently. The developer has developed a system based SDLC (System development 

Life Cycle), the result is the implementation of the fund is to have a system. Which include 

data storage with fast, easy access. Including processing with accurate and reliable 

information. Help plan sponsors The decision to fund the Khoachumtong village. That is 

transparent, accountable and sustainable. 

Keyword   Village Fund, Knowledge Management,  Information Systems 

 

บทนํา 

 หมูบานเขาชุมทองไดดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลจึงไดเกิดกองทุนหมูบานเขาชุมทองขึ้น ณ 

บานเขาชุมทอง หมูที่ ๕  ตําบลควยเกย  อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งไดดําเนินการมาแลว

เปนเวลา ๒ ป ปจจุบันมีจํานวนสมาชิก ๑๘๕ คน กรรมการดําเนินงานจํานวน ๙ คน วงเงินที่มี ๑,๑๖๔,๐๐๐ 

บาท อีกทั้งมีการสะสมทุนโดยการสงเสริมใหมีการฝากเพ่ือใหเปนเงินทุนหมุนเวียน ในการดําเนินงานมีปญหา

กลาวคือ การจัดการขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดการเอกสารตาง ๆ เน่ืองจากในการ

จัดเก็บขอมูลเอกสารของกองทุนหมูบานเขาชุมทอง ไดแก การสมัครสมาชิกของกองทุนการฝาก การกู การ

ชําระ และการปดบัญชี กระทําโดยการเขียนบันทึกดวยมือเปนเอกสาร เพ่ือใชเปนหลักฐาน ในการประมวลผล

ขอมูลที่มีความเกี่ยวของกันหรือการคํานวณหาคาตางๆ กรรมการจะเปนผูดําเนินการคิดวิเคราะหดวยมือ

เพ่ือใหไดสารสนเทศที่ตองการ เชน จํานวนเงินที่กองทุนฯ ปลอยกู จํานวนดอกเบ้ีย จํานวนหน้ีสินคงเหลือ เปน

ตน จากน้ันก็นําสารสนเทศที่ไดมาใชในการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานในปตอไป จากการเสวนา

รวมกัน ทําใหทราบถึงปญหา ซึ่งไดแก การจัดเก็บขอมูลมีขั้นตอนที่ยุงยาก การประมวลผลที่ไมอัตโนมัติ และ

สารสนเทศที่ไดไมมีความนาเช่ือถือ ดังน้ันระบบสารสนเทศจึงเปนทางเลือกหน่ึงที่ชวยสรางประโยชนตอการ

ดําเนินงานขององคกร ซึ่งจะชวยใหการจัดเก็บขอมูลที่เปนระเบียบ การเขาถึงขอมูลสะดวก แลวจะนําไปสูการ

ประมวลผลที่มีความถูกตอง แมนยําและรวดเร็ว จึงไดสารสนเทศที่นาเช่ือถือ สารสนเทศที่ไดยังชวยให

 

 

ผูบริหารสามารถตรวจสอบการดําเนินงาน อีกทั้งระบบดังกลาวชวยรองรับการขยายการเติบโตของกลุมอีกดวย  

ดังน้ัน บทสรุปจากการเสวนาดังกลาวทําใหผูพัฒนาเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารกองทุนหมูบานเขาชุมทอง ใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ ในการจัดเก็บขอมูล มีความสะดวก 

รวดเร็ว งายตอการเขาถึง รวมทั้งการประมวลผลที่มีความถูกตอง แมนยํา และไดสารสนเทศที่มีความ

นาเช่ือถือ เพ่ือการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเขาชุมทองมีความโปรงใสและมั่นคงย่ังยืน 

 

วิธีการดําเนินงาน 

1. เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) 

 การจัดทําระบบกองทุนหมูบานเขาชุมทองเกิดขึ้นไดจากการเลาสู กันฟงแบบสุนทรียสนทนา 

(Dialogue) ถึงปญหาการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน โดยหลักการมีสวนรวม ซึ่งไดแก กรรมการกองทุนฯ 

ผูนําชุมชน นักศึกษาซึ่งเปนญาติที่รูจักกันและรูวาผูพัฒนาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสาขาระบบ

สารสนเทศ จึงมีการจัดการความรูแบบสุนทรียสนทนาเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูและชวยกันหาวิธีแกไขมา

ชวยในการดําเนินงานของกองทุนฯใหเปนไปอยางมีระบบ สะดวก รวดเร็ว นาเช่ือถือ มั่นคงย่ังยืน และพรอม

รับการเปลี่ยนแปลง 

 
รูปที่ 1 สุนทรยีสนทนากับกรรมการกองทุนฯ 

 

2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) 

 เน่ืองจากผูพัฒนาเปนสมาชิกภายในหมูบานและเปนญาติกับคณะกรรมการกองทุนฯ จึงมีโอกาสไดเขา

มามีสวนรวมในกระบวนการปฏิบัติงานของกองทุนฯ รูถึงปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานของกองทุนฯ 

ซึ่งกระทําโดยการเขียนบันทึกดวยมือเปนเอกสาร  ในการจัดการความรูโดยการเรียนรูจากการปฏิบัติทําให

ผูพัฒนาเล็งเห็นปญหาในการดําเนินงานของกองทุนฯมากย่ิงขึ้น และเห็นถึงความสามารถของเทคโนโลยีใน

ปจจุบันจึงอยากที่จะนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน  CoP 8

 

 

Summary 

The preparation of management information system for the village caused by the 

repeated Aesthetic dialogue (Dialogue) to the operation of the fund. In principle involved, 

including the students, community leaders and told to bring such issues and consult 

instructor database management system. Have been advised to develop information 

systems for the management of Community funds of Khoachumtong. Ronpiboon District, 

Nakhon Si Thammarat. To help the community to use innovation and technology to perform 

more efficiently. The developer has developed a system based SDLC (System development 

Life Cycle), the result is the implementation of the fund is to have a system. Which include 

data storage with fast, easy access. Including processing with accurate and reliable 

information. Help plan sponsors The decision to fund the Khoachumtong village. That is 

transparent, accountable and sustainable. 

Keyword   Village Fund, Knowledge Management,  Information Systems 

 

บทนํา 

 หมูบานเขาชุมทองไดดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลจึงไดเกิดกองทุนหมูบานเขาชุมทองขึ้น ณ 

บานเขาชุมทอง หมูที่ ๕  ตําบลควยเกย  อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งไดดําเนินการมาแลว

เปนเวลา ๒ ป ปจจุบันมีจํานวนสมาชิก ๑๘๕ คน กรรมการดําเนินงานจํานวน ๙ คน วงเงินที่มี ๑,๑๖๔,๐๐๐ 

บาท อีกทั้งมีการสะสมทุนโดยการสงเสริมใหมีการฝากเพ่ือใหเปนเงินทุนหมุนเวียน ในการดําเนินงานมีปญหา

กลาวคือ การจัดการขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดการเอกสารตาง ๆ เน่ืองจากในการ

จัดเก็บขอมูลเอกสารของกองทุนหมูบานเขาชุมทอง ไดแก การสมัครสมาชิกของกองทุนการฝาก การกู การ

ชําระ และการปดบัญชี กระทําโดยการเขียนบันทึกดวยมือเปนเอกสาร เพ่ือใชเปนหลักฐาน ในการประมวลผล

ขอมูลที่มีความเกี่ยวของกันหรือการคํานวณหาคาตางๆ กรรมการจะเปนผูดําเนินการคิดวิเคราะหดวยมือ

เพ่ือใหไดสารสนเทศที่ตองการ เชน จํานวนเงินที่กองทุนฯ ปลอยกู จํานวนดอกเบ้ีย จํานวนหน้ีสินคงเหลือ เปน

ตน จากน้ันก็นําสารสนเทศที่ไดมาใชในการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานในปตอไป จากการเสวนา

รวมกัน ทําใหทราบถึงปญหา ซึ่งไดแก การจัดเก็บขอมูลมีขั้นตอนที่ยุงยาก การประมวลผลที่ไมอัตโนมัติ และ

สารสนเทศที่ไดไมมีความนาเช่ือถือ ดังน้ันระบบสารสนเทศจึงเปนทางเลือกหน่ึงที่ชวยสรางประโยชนตอการ

ดําเนินงานขององคกร ซึ่งจะชวยใหการจัดเก็บขอมูลที่เปนระเบียบ การเขาถึงขอมูลสะดวก แลวจะนําไปสูการ

ประมวลผลที่มีความถูกตอง แมนยําและรวดเร็ว จึงไดสารสนเทศที่นาเช่ือถือ สารสนเทศที่ไดยังชวยให

 

 

ผูบริหารสามารถตรวจสอบการดําเนินงาน อีกทั้งระบบดังกลาวชวยรองรับการขยายการเติบโตของกลุมอีกดวย  

ดังน้ัน บทสรุปจากการเสวนาดังกลาวทําใหผูพัฒนาเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารกองทุนหมูบานเขาชุมทอง ใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ ในการจัดเก็บขอมูล มีความสะดวก 

รวดเร็ว งายตอการเขาถึง รวมทั้งการประมวลผลที่มีความถูกตอง แมนยํา และไดสารสนเทศที่มีความ

นาเช่ือถือ เพ่ือการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเขาชุมทองมีความโปรงใสและมั่นคงย่ังยืน 

 

วิธีการดําเนินงาน 

1. เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) 

 การจัดทําระบบกองทุนหมูบานเขาชุมทองเกิดขึ้นไดจากการเลาสู กันฟงแบบสุนทรียสนทนา 

(Dialogue) ถึงปญหาการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน โดยหลักการมีสวนรวม ซึ่งไดแก กรรมการกองทุนฯ 

ผูนําชุมชน นักศึกษาซึ่งเปนญาติที่รูจักกันและรูวาผูพัฒนาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสาขาระบบ

สารสนเทศ จึงมีการจัดการความรูแบบสุนทรียสนทนาเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูและชวยกันหาวิธีแกไขมา

ชวยในการดําเนินงานของกองทุนฯใหเปนไปอยางมีระบบ สะดวก รวดเร็ว นาเช่ือถือ มั่นคงย่ังยืน และพรอม

รับการเปลี่ยนแปลง 

 
รูปที่ 1 สุนทรยีสนทนากับกรรมการกองทุนฯ 

 

2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) 

 เน่ืองจากผูพัฒนาเปนสมาชิกภายในหมูบานและเปนญาติกับคณะกรรมการกองทุนฯ จึงมีโอกาสไดเขา

มามีสวนรวมในกระบวนการปฏิบัติงานของกองทุนฯ รูถึงปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานของกองทุนฯ 

ซึ่งกระทําโดยการเขียนบันทึกดวยมือเปนเอกสาร  ในการจัดการความรูโดยการเรียนรูจากการปฏิบัติทําให

ผูพัฒนาเล็งเห็นปญหาในการดําเนินงานของกองทุนฯมากย่ิงขึ้น และเห็นถึงความสามารถของเทคโนโลยีใน

ปจจุบันจึงอยากที่จะนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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3. การสอนงาน (Coaching) 

ผูพัฒนานําปญหาจากกองทุนฯ มาเลาสูอาจารยประจําวิชาระบบจัดการฐานขอมูลเพ่ือชวยแกไข

ปญหาใหกับทางกองทุนฯ ผูพัฒนาไดรับการแนะนําและสอนงาน (Coaching) โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการแกไขปญหาดังกลาว ดวยกระบวนการของ SDLC (System development 

Life Cycle) ซึ่งประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก 

 

(3.1.) เขาใจปญหา (Problem Recognition) 

ศึกษารวบรวมขอมูลกระบวนการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเขาชุมทองโดยใชเครื่องมือ

การจัดการความรูแบบแบบสุนทรียสนทนา (Dialogue) โดยมีสวนรวมจากคณะกรรมการ ผูนําชุมชน และ

นักศึกษา และการจัดการความรูแบบการเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) เพ่ือใหทราบถึง

กระบวนการทํางานและปญหาของระบบงานเดิม รวมทั้งแนวทางในการสรางระบบงานใหม 

 

 
(ก) 

 

 
(ข)                  (ค) 

รูปที่ 2 ศึกษารวบรวมขอมูลกระบวนการทํางานกองทุนหมูบานฯ 

 

  

 

 

(3.2.) ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

ผู พัฒนาทําการศึกษาความเปนไปไดของระบบโดยการศึกษาการพัฒนาระบบอ่ืนๆ 

เปรียบเทียบกระบวนการดําเนินงานระหวางระบบงานเดิมและระบบงานใหม แลวจึงนํามาปรึกษาอาจารย

ประจําวิชาระบบจัดการฐานขอมูลอีกครั้ง 

 

(3.3.) วิเคราะห (Analysis) 

วิเคราะหปญหาระบบงานเดิม และวางแผนกระบวนการดําเนินงานของระบบงานใหม  โดย

วิเคราะหหาสารสนเทศที่ระบบตองการ (Information)  

 

(3.4.) ออกแบบ (Design) 

จากขั้นตอนการวิเคราะหทําใหสามารถออกแบบระบบงานใหมไดโดยมีการจัดการความรู

แบบการสอนงาน (Coaching) จากอาจารยประจําวิชาระบบจัดการฐานขอมูลเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงาน 

ผูพัฒนาไดออกแบบ ER-modle ของระบบงานใหม เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการดําเนินงาน ออกแบบ Data 

Dictionary เพ่ือใชจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล กระบวนการดําเนินงานของระบบเปนแบบออนไลน ใหมีการ

บันทึกขอมูลสมาชิก กรรมการ การฝาก การกู การชําระ และการปดบัญชีลงในฐานขอมูล การประมวลผล

เปนไปอยางมีอัตโนมัติ และสารสนเทศที่ไดออกมาเปนรายงานตางๆ พรอมใหสามารถนํามาใชไดทันที 

 

(3.5.) สรางหรือพฒันาระบบ (Construction) 

จากการจัดการความรูแบบการสอนงาน (Coaching) จากอาจารยประจําวิชาระบบจัดการ

ฐานขอมูลจึงนํามาใชในการพัฒนาระบบโดยใชโปรแกรม Adobe Macromedia Dreamweaver 8 ใช

ออกแบบระบบ โปรแกรม AppServ 2.5.10 ใชสรางระบบจําลองเซิรฟเวอร ภาษา PHP(Personal Home 

Page tools) และใชโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 ในการตกแตงภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานระบบ

กองทุนหมูบานเปนไปอยางมีระบบ ซึ่งไดแกการจัดเก็บขอมูลมีความสะดวก รวดเร็ว งายตอการเขาถึง รวมทั้ง

การประมวลผลที่มีความถูกตอง แมนยํา และไดสารสนเทศที่มีความนาเช่ือถือ ชวยสนับสนุนการวางแผน การ

ตัดสินใจในการบริหารกองทุนหมูบานเขาชุมทอง ใหมคีวามโปรงใส ตรวจสอบได และมั่นคงยั่งยืน 

 

(3.6.) การปรับเปลี่ยน (Conversion) 

ทบทวนหลังการปฏิบัติงานทุกๆเดือนระหวางผูพัฒนากับกรรมการกองทุนหมูบานในการใช

งานระบบกองทุนหมูบาน เมื่อพบขอผิดพลาดก็จะทําการปรับปรุงระบบงานเพ่ือใหตรงตอความตองการใชงาน 
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3. การสอนงาน (Coaching) 

ผูพัฒนานําปญหาจากกองทุนฯ มาเลาสูอาจารยประจําวิชาระบบจัดการฐานขอมูลเพ่ือชวยแกไข

ปญหาใหกับทางกองทุนฯ ผูพัฒนาไดรับการแนะนําและสอนงาน (Coaching) โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการแกไขปญหาดังกลาว ดวยกระบวนการของ SDLC (System development 

Life Cycle) ซึ่งประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก 

 

(3.1.) เขาใจปญหา (Problem Recognition) 

ศึกษารวบรวมขอมูลกระบวนการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเขาชุมทองโดยใชเครื่องมือ

การจัดการความรูแบบแบบสุนทรียสนทนา (Dialogue) โดยมีสวนรวมจากคณะกรรมการ ผูนําชุมชน และ

นักศึกษา และการจัดการความรูแบบการเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) เพ่ือใหทราบถึง

กระบวนการทํางานและปญหาของระบบงานเดิม รวมทั้งแนวทางในการสรางระบบงานใหม 

 

 
(ก) 

 

 
(ข)                  (ค) 

รูปที่ 2 ศึกษารวบรวมขอมูลกระบวนการทํางานกองทุนหมูบานฯ 

 

  

 

 

(3.2.) ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

ผู พัฒนาทําการศึกษาความเปนไปไดของระบบโดยการศึกษาการพัฒนาระบบอ่ืนๆ 

เปรียบเทียบกระบวนการดําเนินงานระหวางระบบงานเดิมและระบบงานใหม แลวจึงนํามาปรึกษาอาจารย

ประจําวิชาระบบจัดการฐานขอมูลอีกครั้ง 

 

(3.3.) วิเคราะห (Analysis) 

วิเคราะหปญหาระบบงานเดิม และวางแผนกระบวนการดําเนินงานของระบบงานใหม  โดย

วิเคราะหหาสารสนเทศที่ระบบตองการ (Information)  

 

(3.4.) ออกแบบ (Design) 

จากขั้นตอนการวิเคราะหทําใหสามารถออกแบบระบบงานใหมไดโดยมีการจัดการความรู

แบบการสอนงาน (Coaching) จากอาจารยประจําวิชาระบบจัดการฐานขอมูลเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงาน 

ผูพัฒนาไดออกแบบ ER-modle ของระบบงานใหม เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการดําเนินงาน ออกแบบ Data 

Dictionary เพ่ือใชจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล กระบวนการดําเนินงานของระบบเปนแบบออนไลน ใหมีการ

บันทึกขอมูลสมาชิก กรรมการ การฝาก การกู การชําระ และการปดบัญชีลงในฐานขอมูล การประมวลผล

เปนไปอยางมีอัตโนมัติ และสารสนเทศที่ไดออกมาเปนรายงานตางๆ พรอมใหสามารถนํามาใชไดทันที 

 

(3.5.) สรางหรือพฒันาระบบ (Construction) 

จากการจัดการความรูแบบการสอนงาน (Coaching) จากอาจารยประจําวิชาระบบจัดการ

ฐานขอมูลจึงนํามาใชในการพัฒนาระบบโดยใชโปรแกรม Adobe Macromedia Dreamweaver 8 ใช

ออกแบบระบบ โปรแกรม AppServ 2.5.10 ใชสรางระบบจําลองเซิรฟเวอร ภาษา PHP(Personal Home 

Page tools) และใชโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 ในการตกแตงภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานระบบ

กองทุนหมูบานเปนไปอยางมีระบบ ซึ่งไดแกการจัดเก็บขอมูลมีความสะดวก รวดเร็ว งายตอการเขาถึง รวมทั้ง

การประมวลผลที่มีความถูกตอง แมนยํา และไดสารสนเทศที่มีความนาเช่ือถือ ชวยสนับสนุนการวางแผน การ

ตัดสินใจในการบริหารกองทุนหมูบานเขาชุมทอง ใหมคีวามโปรงใส ตรวจสอบได และมั่นคงยั่งยืน 

 

(3.6.) การปรับเปลี่ยน (Conversion) 

ทบทวนหลังการปฏิบัติงานทุกๆเดือนระหวางผูพัฒนากับกรรมการกองทุนหมูบานในการใช

งานระบบกองทุนหมูบาน เมื่อพบขอผิดพลาดก็จะทําการปรับปรุงระบบงานเพ่ือใหตรงตอความตองการใชงาน 
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(3.7.) บํารุงรักษา (Maintenance) 

หลังจากทําการพัฒนาระบบเรียบรอยแลวผูพัฒนาจะเขากองทุนหมูบานทุกๆเดือนเพ่ือทํา

การตรวจสอบความถูกตองในการดําเนินงานของระบบ 

 

4.  การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน : After action review (AAR)  

เมื่อมีการพัฒนาระบบเรียบรอยแลวทางผูพัฒนาและกรรมการกองทุนหมูบานมีการทบทวนหลังการ

ปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียนรวมกัน เพ่ือใหมีการพัฒนาระบบใหดีย่ิงขึ้นตอไป 

 

 

สรุปกรอบแนวความคดิกระบวนการความรูท่ีใช 

(KMP: Knowledge Management Process) 

ขั้นตอน อธิบายกระบวนการ หลักการและเครื่องมือที่ใช 

1. Knowledge 

Define 

การกําหนดองคความรูหลัก (Core 

Competency) ผู พั ฒ น าศึ ก ษ า

ขอมูลจากคณะกรรมการกองทุนฯ 

เ พ่ื อ ใ ห ท ร า บ ขั้ น ต อ น ก า ร

ดําเนินงานและเง่ือนไขตางๆ ใน

การสมัครเปนสมาชิก การฝาก 

การกู การชําระ และการปดบัญชี 

ร ว ม ทั้ ง ก า ร จั ด เ ก็ บ  แ ล ะ

ป ระ ม วล ผ ล ข อ มู ล เ พ่ื อ ให ได

สารสนเทศที่ตองการ 

1. ผูเขียนเปนสมาชิกภายในชุมชน มีโอกาส

เขารวมประชุมในรูปแบบของเวทีเสวนา 

 

 

ขั้นตอน อธิบายกระบวนการ หลักการและเครื่องมือที่ใช 

2. Knowledge 

Capture 

1.ผู พั ฒ น า ได รั บ ค ว าม รู ก า ร

บริหารจัดการกองทุนหมูบานจาก

คณะกรรมกองทุนฯ 

2. ความรูดานการออกแบบและ

การพัฒ นาระบบสารสน เทศ 

ผูพัฒนาไดรับคําแนะนําและให

คําปรึกษาจากอาจารยประจําวิชา

ระบบจัดการฐานขอมูลและวิชา

โป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต จั ด ก า ร

ฐานขอมูล 

1. เวที เส วน า (Dialogue ห รือ  สุ น ท รี ย

สนทนา) ระหวางคณะกรรมการ ผูนําชุมชน 

นักศึกษา และอาจารย เพ่ือแลกเปลี่ ยน

ความรูและหาแนวทางแกไขปญหาในการ

ดําเนินงาน 

2. ก าร เรี ย น รู โด ย ก ารป ฏิ บั ติ  (Action 

Learning) ผูพัฒนามีโอกาสไดมีสวนรวมใน

การดําเนินงานของกองทุนฯ 

3. การสอนงาน (Coaching) ผูพัฒนาไดรับ

คําแนะนําและสอนงานจากอาจารย 

4. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอด

บ ท เรี ย น  : After action review (AAR) 

ห ลั ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ผู พั ฒ น า แ ล ะ

คณะกรรมการถอดบทเรียนรวมกัน 

 

3. Knowledge 

Sharing 

การแลกเปลี่ยน แบงปน ตอยอด

ความรู ระหวางคณะกรรมการ 

ผู นํ า ชุ ม ช น  นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ

อาจารย เพ่ื อหาแนวทางการ

พัฒนารูปแบบการบริหารงาน

ก อ ง ทุ น ห มู บ า น  โ ด ย ก า ร

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. Knowledge Use จากการจัดการความรูดานบริหาร

กองทุ นหมู บ าน   ผู พัฒ นาได

ประยุกตใช กระบวนการ SDLC 

ในการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับ

ก า ร จั ด เก็ บ ข อ มู ล ส ม า ชิ ก 

กรรมการ การฝาก การกู  การ

ชําระ และการปดบัญชี รวมทั้ง

การประมวลผลขอมูลเพ่ือใหได

สารสนเทศที่ตองการ 

1. การสอนงาน (Coaching) จากอาจารย

ประจําวิชาระบบจัดการฐานขอมูลและวิชา

โปรแกรมประยุกตจัดการฐานขอมูล 
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(3.7.) บํารุงรักษา (Maintenance) 

หลังจากทําการพัฒนาระบบเรียบรอยแลวผูพัฒนาจะเขากองทุนหมูบานทุกๆเดือนเพ่ือทํา

การตรวจสอบความถูกตองในการดําเนินงานของระบบ 

 

4.  การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน : After action review (AAR)  

เมื่อมีการพัฒนาระบบเรียบรอยแลวทางผูพัฒนาและกรรมการกองทุนหมูบานมีการทบทวนหลังการ

ปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียนรวมกัน เพ่ือใหมีการพัฒนาระบบใหดีย่ิงขึ้นตอไป 

 

 

สรุปกรอบแนวความคดิกระบวนการความรูท่ีใช 

(KMP: Knowledge Management Process) 

ขั้นตอน อธิบายกระบวนการ หลักการและเครื่องมือที่ใช 

1. Knowledge 

Define 

การกําหนดองคความรูหลัก (Core 

Competency) ผู พั ฒ น าศึ ก ษ า

ขอมูลจากคณะกรรมการกองทุนฯ 

เ พ่ื อ ใ ห ท ร า บ ขั้ น ต อ น ก า ร

ดําเนินงานและเง่ือนไขตางๆ ใน

การสมัครเปนสมาชิก การฝาก 

การกู การชําระ และการปดบัญชี 

ร ว ม ทั้ ง ก า ร จั ด เ ก็ บ  แ ล ะ

ป ระ ม วล ผ ล ข อ มู ล เ พ่ื อ ให ได

สารสนเทศที่ตองการ 

1. ผูเขียนเปนสมาชิกภายในชุมชน มีโอกาส

เขารวมประชุมในรูปแบบของเวทีเสวนา 

 

 

ขั้นตอน อธิบายกระบวนการ หลักการและเครื่องมือที่ใช 

2. Knowledge 

Capture 

1.ผู พั ฒ น า ได รั บ ค ว าม รู ก า ร

บริหารจัดการกองทุนหมูบานจาก

คณะกรรมกองทุนฯ 

2. ความรูดานการออกแบบและ

การพัฒ นาระบบสารสน เทศ 

ผูพัฒนาไดรับคําแนะนําและให

คําปรึกษาจากอาจารยประจําวิชา

ระบบจัดการฐานขอมูลและวิชา

โป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต จั ด ก า ร

ฐานขอมูล 

1. เวที เส วน า (Dialogue ห รือ  สุ น ท รี ย

สนทนา) ระหวางคณะกรรมการ ผูนําชุมชน 

นักศึกษา และอาจารย เพ่ือแลกเปลี่ ยน

ความรูและหาแนวทางแกไขปญหาในการ

ดําเนินงาน 

2. ก าร เรี ย น รู โด ย ก ารป ฏิ บั ติ  (Action 

Learning) ผูพัฒนามีโอกาสไดมีสวนรวมใน

การดําเนินงานของกองทุนฯ 

3. การสอนงาน (Coaching) ผูพัฒนาไดรับ

คําแนะนําและสอนงานจากอาจารย 

4. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอด

บ ท เรี ย น  : After action review (AAR) 

ห ลั ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ผู พั ฒ น า แ ล ะ

คณะกรรมการถอดบทเรียนรวมกัน 

 

3. Knowledge 

Sharing 

การแลกเปลี่ยน แบงปน ตอยอด

ความรู ระหวางคณะกรรมการ 

ผู นํ า ชุ ม ช น  นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ

อาจารย เพ่ื อหาแนวทางการ

พัฒนารูปแบบการบริหารงาน

ก อ ง ทุ น ห มู บ า น  โ ด ย ก า ร

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. Knowledge Use จากการจัดการความรูดานบริหาร

กองทุ นหมู บ าน   ผู พัฒ นาได

ประยุกตใช กระบวนการ SDLC 

ในการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับ

ก า ร จั ด เก็ บ ข อ มู ล ส ม า ชิ ก 

กรรมการ การฝาก การกู  การ

ชําระ และการปดบัญชี รวมทั้ง

การประมวลผลขอมูลเพ่ือใหได

สารสนเทศที่ตองการ 

1. การสอนงาน (Coaching) จากอาจารย

ประจําวิชาระบบจัดการฐานขอมูลและวิชา

โปรแกรมประยุกตจัดการฐานขอมูล 
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ขั้นตอน อธิบายกระบวนการ หลักการและเครื่องมือที่ใช 

5. Knowledge 

Creation 

จากการจัดการความรูในครั้งนี้ทํา

ใหผูพัฒนาทราบถึงประโยชนของ

ระบบสารสนเทศที่ชวยใหการ

ดําเนินงานของกองทุนหมูบาน

เป น ไปอย างมี ระบบ  สะดวก 

ถูกตอง นาเช่ือถือ มั่นคง และ

โปรงใส 

1. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอด

บ ท เรี ย น  : After action review (AAR) 

ห ลั ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ผู พั ฒ น า แ ล ะ

คณะกรรมการถอดบทเรียนรวมกันเพ่ือใหมี

การพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้นตอไป 

  

ผูพัฒนาไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาองคกร(กองทุนหมูบานเขาชุม

ทอง) โดยใชองคประกอบ 4 ประการหลัก คือ 

1) บุคลากร (People) โดยใชหลักการมีสวนรวมของกลุมบุคคลทีห่ลากหลายศาสตร ที่มีอยูในระดับ

บุคคล (Individual knowledge) และความรูองคกร (Organizational knowledge) อีกทั้งคํานึงถึงความรูใน

องคกร (Internal knowledge) และความรูภายนอกองคกร (External knowledge) อีกดวย  ซึ่งไดแก กลุม

คณะกรรมการกองทุนฯ ประธาน รองประธาน เลขานุการ ฝายการเงิน ฝายเงินกู ฝายบัญชี กลุมผูนาํชุมชน 

คือ ผูใหญบาน  กลุมอาจารย ไดแก อาจารยประจําวิชาระบบจัดการฐานขอมูลและวิชาโปรแกรมประยุกต

จัดการฐานขอมูล กลุมนักศึกษา คือ ผูพัฒนาระบบ สงผลใหไดรูปญหา หาแนวทางแกไขปญหารวมกนั ความ

คิดเห็นอ่ืน ๆ ที่ชวยเสริมใหระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุนหมูบานเขาชุมทองมีความ

สมบูรณเหมาะตอการใชจริงและเกิดประโยชนตอองคกร 

 

 
 

2) กระบวนการ (Process) ผูพัฒนาไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเง่ือนไข กระบวนการ ขั้นตอนการสมัคร

สมาชิกของกองทุนฯ การฝาก การกู การชําระ การปดบัญชี และการประมวลผล กลุมบุคคลที่เก่ียวของและ

 

 

สิทธิการใชระบบ โดยการจัดการความรู นําไปสูการออกแบบระบบสารสนเทศ โดยการใชหลักการการ

วิเคราะหและออกแบบระบบ ซึ่งไดแก การออกแบบระบบใหม (feature) การออกแบบฐานขอมูล 

(Database) การออกแบบการนําขอมูลเขา (Input form) และการออกแบบรายงาน (Report form) 

 

3) เทคโนโลยี (Technology) เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคกร การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารกองทุนหมูบานเขาชุมทอง เปนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานภายในองคกร ซึ่ง

คุณลักษณะเดนของเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ชวยใหการสื่อสาร (Communication Technology) ภายใน

องคกร หรือกลุมบุคคลที่เก่ียวของมีการสื่อสารประสานงานกันดีขึ้น  2)เทคโนโลยีชวยใหการทํางานรวมกัน 

(Collaboration Technology) ตามหนาที่ และสิท ธิของกลุมผู ใช  ทํ าให ไดขอมูล (Data) และนําไปสู

สารสนเทศ (Information) ที่มีความนาเช่ือถือ และ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการจัดเก็บ (Storage 

technology) ขอมูลตาง ๆ อยางเปนระบบและมีมาตรฐาน สามารถนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการ

บริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4) วัตถุประสงคขององคกร (Organization objective) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารกองทุนหมูบานเขาชุมทอง ไดคํานึงถึงวัตถุประสงคขององคกรเปนหลัก กลาวคือ ใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางมีระบบ ในการจัดเก็บขอมูล มีความสะดวก รวดเร็ว งายตอการเขาถึง รวมทั้งการประมวลผลที่มี

ความถูกตอง แมนยํา และไดสารสนเทศที่มีความนาเช่ือถือ เพ่ือการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเขาชุมทองมี

ความโปรงใสและมั่นคงย่ังยืน 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ไดทราบถึงกระบวนการและการจัดเก็บขอมูลของกองทุนหมูบานเขาชุมทองอยางชัดเจนย่ิงขึ้น 

2. ไดระบบที่ชวยในการจัดเก็บขอมูล ใหมีความสะดวก รวดเร็ว งายตอการเขาถึง 

3.ไดสารสนเทศที่มีถูกตอง แมนยําและมีความนาเช่ือถือ 

4. ไดสารสนเทศที่ชวยในการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานในปถัดไป 

5. ชวยใหการตรวจสอบกองทุนหมูบานเปนไปไดสะดวกและโปรงใส 

 6. ชวยใหกองทุนหมูบาน เขาชุมทอง มีความนาเช่ือเช่ือถือ มีการดําเนินงานที่มั่นคงและย่ังยืน 

 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จ 

 1. ความรวมมอืและความรับผิดชอบของคณะผูพัฒนา 

2. ความอนุเคราะหจากผูที่เกี่ยวของ คือ กรรมการกองทุนฯ อาจารยสาขาระบบสารสนเทศ 
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ขั้นตอน อธิบายกระบวนการ หลักการและเครื่องมือที่ใช 

5. Knowledge 

Creation 

จากการจัดการความรูในครั้งนี้ทํา

ใหผูพัฒนาทราบถึงประโยชนของ

ระบบสารสนเทศที่ชวยใหการ

ดําเนินงานของกองทุนหมูบาน

เป น ไปอย างมี ระบบ  สะดวก 

ถูกตอง นาเช่ือถือ มั่นคง และ

โปรงใส 

1. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอด

บ ท เรี ย น  : After action review (AAR) 

ห ลั ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ผู พั ฒ น า แ ล ะ

คณะกรรมการถอดบทเรียนรวมกันเพ่ือใหมี

การพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้นตอไป 

  

ผูพัฒนาไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาองคกร(กองทุนหมูบานเขาชุม

ทอง) โดยใชองคประกอบ 4 ประการหลัก คือ 

1) บุคลากร (People) โดยใชหลักการมีสวนรวมของกลุมบุคคลทีห่ลากหลายศาสตร ที่มีอยูในระดับ

บุคคล (Individual knowledge) และความรูองคกร (Organizational knowledge) อีกทั้งคํานึงถึงความรูใน

องคกร (Internal knowledge) และความรูภายนอกองคกร (External knowledge) อีกดวย  ซึ่งไดแก กลุม

คณะกรรมการกองทุนฯ ประธาน รองประธาน เลขานุการ ฝายการเงิน ฝายเงินกู ฝายบัญชี กลุมผูนาํชุมชน 

คือ ผูใหญบาน  กลุมอาจารย ไดแก อาจารยประจําวิชาระบบจัดการฐานขอมูลและวิชาโปรแกรมประยุกต

จัดการฐานขอมูล กลุมนักศึกษา คือ ผูพัฒนาระบบ สงผลใหไดรูปญหา หาแนวทางแกไขปญหารวมกนั ความ

คิดเห็นอ่ืน ๆ ที่ชวยเสริมใหระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารกองทุนหมูบานเขาชุมทองมีความ

สมบูรณเหมาะตอการใชจริงและเกิดประโยชนตอองคกร 

 

 
 

2) กระบวนการ (Process) ผูพัฒนาไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเง่ือนไข กระบวนการ ขั้นตอนการสมัคร

สมาชิกของกองทุนฯ การฝาก การกู การชําระ การปดบัญชี และการประมวลผล กลุมบุคคลที่เก่ียวของและ

 

 

สิทธิการใชระบบ โดยการจัดการความรู นําไปสูการออกแบบระบบสารสนเทศ โดยการใชหลักการการ

วิเคราะหและออกแบบระบบ ซึ่งไดแก การออกแบบระบบใหม (feature) การออกแบบฐานขอมูล 

(Database) การออกแบบการนําขอมูลเขา (Input form) และการออกแบบรายงาน (Report form) 

 

3) เทคโนโลยี (Technology) เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคกร การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารกองทุนหมูบานเขาชุมทอง เปนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานภายในองคกร ซึ่ง

คุณลักษณะเดนของเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ชวยใหการสื่อสาร (Communication Technology) ภายใน

องคกร หรือกลุมบุคคลที่เก่ียวของมีการสื่อสารประสานงานกันดีขึ้น  2)เทคโนโลยีชวยใหการทํางานรวมกัน 

(Collaboration Technology) ตามหนาที่ และสิท ธิของกลุมผู ใช  ทํ าให ไดขอมูล (Data) และนําไปสู

สารสนเทศ (Information) ที่มีความนาเช่ือถือ และ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการจัดเก็บ (Storage 

technology) ขอมูลตาง ๆ อยางเปนระบบและมีมาตรฐาน สามารถนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการ

บริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4) วัตถุประสงคขององคกร (Organization objective) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารกองทุนหมูบานเขาชุมทอง ไดคํานึงถึงวัตถุประสงคขององคกรเปนหลัก กลาวคือ ใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางมีระบบ ในการจัดเก็บขอมูล มีความสะดวก รวดเร็ว งายตอการเขาถึง รวมทั้งการประมวลผลที่มี

ความถูกตอง แมนยํา และไดสารสนเทศที่มีความนาเช่ือถือ เพ่ือการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเขาชุมทองมี

ความโปรงใสและมั่นคงย่ังยืน 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ไดทราบถึงกระบวนการและการจัดเก็บขอมูลของกองทุนหมูบานเขาชุมทองอยางชัดเจนย่ิงขึ้น 

2. ไดระบบที่ชวยในการจัดเก็บขอมูล ใหมีความสะดวก รวดเร็ว งายตอการเขาถึง 

3.ไดสารสนเทศที่มีถูกตอง แมนยําและมีความนาเช่ือถือ 

4. ไดสารสนเทศที่ชวยในการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานในปถัดไป 

5. ชวยใหการตรวจสอบกองทุนหมูบานเปนไปไดสะดวกและโปรงใส 

 6. ชวยใหกองทุนหมูบาน เขาชุมทอง มีความนาเช่ือเช่ือถือ มีการดําเนินงานที่มั่นคงและย่ังยืน 

 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จ 

 1. ความรวมมอืและความรับผิดชอบของคณะผูพัฒนา 

2. ความอนุเคราะหจากผูที่เกี่ยวของ คือ กรรมการกองทุนฯ อาจารยสาขาระบบสารสนเทศ 
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3. มีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบการทํางานที่ชัดเจน 

4. มีการจัดทําแผนงานการดําเนินงาน 

5. ประเมินผลดําเนินการหลังจากที่ทําโครงการเสร็จสิ้น 

 

ปญหา และอุปสรรค 

ผูพัฒนาตองมีการจัดการเวลาอยางเหมาะสม เน่ืองจากมีจํานวนวิชาเรียน 7 วิชา อีกทั้งตองเรียนรู

ระบบกองทุนหมูบาน เพ่ือชวยเหลือชุมชนดังกลาวอีกดวย 

 

แนวทางแกไข 

จัดสรรเวลา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอการศึกษา 

สรุป 

การพัฒนาระบบกองทุนหมูบานเขาชุมทอง เกิดจากการจัดการความรู (Knowledge Management) 

ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ มีการระดมความคิดและการออกแบบรวมกัน ใหมีการจัดเก็บขอมูล 

ที่สะดวกรวดเร็ว งายตอการเขาถึง รวมทั้งการประมวลผลที่มีความถูกตอง แมนยํา และไดสารสนเทศที่มีความ

นาเช่ือถือ ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเขาชุมทองมีความโปรงใสและมั่นคงย่ังยืน เน่ืองจาก

การดําเนินงานของกองทุนหมูบานแตละหมูบานมีเง่ือนไขที่แตกตางกันบาง ในการนําไปใชจึงตองมีการพัฒนา

ใหเหมาะสมตอไป 

 

บรรณานุกรม 

Community of Practice.  เครื่องมือที่ใชสําหรับการจัดการความรู (KM Tools). (ออนไลน). สืบคนเมื่อ วันที่

23 พฤศจิกายน พ.ศ.2558, http://classofcop.blogspot.com/2010/01/km- tools.html.  

Dr. PhichetBanyati. 2550.“KM Tools :เครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู”. สืบคนเมื่อวันที่ 23  พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2558, https://www.gotoknow.org/posts/119306 
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ER-Modle 

 
รูปที่ 1 ER-Model แสดงความสมัพันธของระบบกองทุนหมูบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Dictionary 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลของสมาชิก (Member) 

เลขที ่ รายการ Attribute คําอธบิาย ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 mem_id รหัสสมาชิก char 5 PK 

2 mem_card เลขบัตรประชาชน char 13   

3 mem_name ช่ือ char 30   

4 mem_last สกุล char 20   

5 mem_add บานเลขที่ char 5   

6 mem_group หมูที ่ char 2   

7 mem_tumbol ตําบล char 20   

8 mem_amphur อําเภอ char 20   

9 mem_province จังหวัด char 30   

10 mem_occ อาชีพ char 20   

11 mem_income รายได char 10   

12 mem_sex เพศ char 5   

13 mem_age อายุ char 2   

14 mem_tel เบอรโทร char 10   

15 mem_date วันที่เปนสมาชิก date 6  

 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลกรรมการ (Committee) 

เลขที ่ รายการ Attribute คําอธบิาย ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 com_id รหัสกรรมการ char 2 PK 

2 com_card เลขบัตรประชาชน char 13   

3 com_name ช่ือ char 30   

4 om_last สกุล char 20   

5 com_add บานเลขที่ char 5   

6 com_group หมูที ่ char 2   

7 com_tumbol ตําบล char 20   

8 com_amphur อําเภอ char 20   

9 com_province จังหวัด char 30   
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เลขที ่ รายการ Attribute คําอธบิาย ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

10 com_tel เบอรโทร char 10   

11 com_position ตําแหนง char 20   

 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลการฝาก (Deposi) 

เลขที ่ รายการ Attribute คําอธบิาย ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 dep_id รหัสการฝาก char 30 PK 

2 dep_num จํานวนเงิน decimal 10,2   

3 dep_date วันที่ฝาก date 6   

4 mem_id รหัสสมาชิก char 3 FK (Member) 

5 com_id รหัสกรรมการ char 2 FK (Committee) 

 

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลการกู (Recovery) 

เลขที ่ รายการ Attribute คําอธบิาย ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 reco_id รหัสการกู char 4 PK 

2 mem_id รหัสสมาชิก char 3 FK (Member) 

3 reco_num จํานวนเงินที่ขอกู decimal 10,2   

4 reco_date จํานวนเงินตองวด date 6 
 

5 reco_status สถานะอนุมัติ char 1  

6 reco_date วันที่อนุมัติ date 6  

7 reco_duild จํานวนงวด char 2  

8 Reco_money จํานวนเงินตองวด decimal 10,2  

 

ตารางที่ 5 แสดงขอมูลการค้ําประกัน (Pole) 

เลขที ่ รายการ Attribute คําอธบิาย ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 reco_id รหัสการกู char 4 FK (Recovery) 

2 pole_id รหัสผูค้ํา char 1 FK (Pole) 

3 reco_date วันที่อนุมัติ date 6   

 

  

 

 

ตารางที่ 6 แสดงขอมูลการชําระ (Payying ) 

เลขที ่ รายการ Attribute คําอธบิาย ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 pay_id รหัสการชําระ char 4 PK 

2 pay_num จํานวนเงิน char 10   

3 pay_date วันที่ชําระ date 6   

4 reco_id รหัสการกู char 4 
FK 

(Recovery) 

5 com_id รหัสกรรมการ char 2 
FK 

(Committee) 

 

 

ตารางที่ 7 แสดงขอมูลปดบัญชี (Close an account) 

เลขที ่ รายการ Attribute คําอธบิาย ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 close_id รหัสปดบัญชี char 2 PK 

2 close_num จํานวนเงินที่ได decimal 10,2 

(Sumของ

dep_num)* 

รอยละ2ตอป 

3 close_date วันที่ปดบัญชี date 6   

4 mem_id รหัสสมาชิก char 3 FK(Member) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
719

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน  CoP 8

 

 

เลขที ่ รายการ Attribute คําอธบิาย ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

10 com_tel เบอรโทร char 10   

11 com_position ตําแหนง char 20   

 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลการฝาก (Deposi) 

เลขที ่ รายการ Attribute คําอธบิาย ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 dep_id รหัสการฝาก char 30 PK 

2 dep_num จํานวนเงิน decimal 10,2   

3 dep_date วันที่ฝาก date 6   

4 mem_id รหัสสมาชิก char 3 FK (Member) 

5 com_id รหัสกรรมการ char 2 FK (Committee) 

 

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลการกู (Recovery) 

เลขที ่ รายการ Attribute คําอธบิาย ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 reco_id รหัสการกู char 4 PK 

2 mem_id รหัสสมาชิก char 3 FK (Member) 

3 reco_num จํานวนเงินที่ขอกู decimal 10,2   

4 reco_date จํานวนเงินตองวด date 6 
 

5 reco_status สถานะอนุมัติ char 1  

6 reco_date วันที่อนุมัติ date 6  

7 reco_duild จํานวนงวด char 2  

8 Reco_money จํานวนเงินตองวด decimal 10,2  

 

ตารางที่ 5 แสดงขอมูลการค้ําประกัน (Pole) 

เลขที ่ รายการ Attribute คําอธบิาย ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 reco_id รหัสการกู char 4 FK (Recovery) 

2 pole_id รหัสผูค้ํา char 1 FK (Pole) 

3 reco_date วันที่อนุมัติ date 6   

 

  

 

 

ตารางที่ 6 แสดงขอมูลการชําระ (Payying ) 

เลขที ่ รายการ Attribute คําอธบิาย ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 pay_id รหัสการชําระ char 4 PK 

2 pay_num จํานวนเงิน char 10   

3 pay_date วันที่ชําระ date 6   

4 reco_id รหัสการกู char 4 
FK 

(Recovery) 

5 com_id รหัสกรรมการ char 2 
FK 

(Committee) 
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ระบบสารสนเทศทะเบียนพระสังฆาธิการในสังกัดมหานิกาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Information system of Buddhist ecclesiastical monks registered  

in Maho Nikai Nakhon Si Thammarat province 

 

อัจฉรา  อองไล (Atchara  Onglai)1 

ธีรวัฒน  แกวสี  (Teerawat  Kaewsri)2 

กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค (Kanlayanee Tongliemnak)3 
1นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช atcharaonglai@gmail.com 
2นักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช Thrawat1111@hotmail.com 
3อาจารยที่ปรึกษา สาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช kan.kuakul@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

การจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียน สูการเรียนรูจากแหลงชุมชน ในที่น้ี

ผูเรียนไดศึกษากระบวนการทํางานของศูนยปฏิบัติงาน การคณะสงฆนครศรีธรรมราช พบวาฝายงานทะเบียน

กําลังประสบกับความลาชาในการทํางาน เน่ืองจากการรวบรวมเอกสารที่มีจํานวนมาก กอใหเกิดความไมเปน

ระเบียบเรียบรอยและสิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารดวยสงผลใหการจัดทําทะเบียนสรุปผลขอมูล

พระภิกษุ สามเณรประจําปลาชา   

นักศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญที่จะนําจะนําเครื่องมือการจัดการความรู (KM TOOLS) และ

กระบวนการจัดการความรู (KM Process) รวมถึงสรางนวัตกรรม “ระบบสารสนเทศทะเบียนพระสังฆาธิการ 

ในสังกัดมหานิกายจังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยอาศัยความรูที่เรียนในสาขาระบบสารสนเทศขึ้นมาใชรวมกับ

ศูนยปฏิบัติงานฯ ดังกลาวดวย ทั้งน้ี เพ่ือพัฒนาระบบงานทะเบียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นชวยลดคาใชจาย

ดานเอกสาร ประมวลผลขอมูลไดแมนยํา ทําใหไดรายงานสรุปผลที่มีความนาเช่ือถือ อีกทั้งองคกรสามารถ

วางแผนในการดําเนินงานไดอยางเปนระบบและสามารถประยุกตหลักการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดี 

(PDCA) กับการพัฒนางานอยางอ่ืนไดอยางเปนระบบ  

ผลการดําเนินกิจกรรมดังกลาว ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันจากการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดี

ระหวางนักศึกษา องคกร และอาจารย ทําใหเกิดองคความรูใหม สูการพัฒนานวัตกรรมระบบสารสนเทศ

 

 

สําหรับงานทะเบียน สงผลใหศูนยปฏิบัติงาน การคณะสงฆนครศรีธรรมราชมีการทํางานที่เปนระบบมากขึ้น 

นักศึกษาสามารถนําประสบการณจากการเรียนรูนอกหองเรียนในครั้งน้ี นําไปปรับใชกับดําเนินชีวิต การเรียน 

โดยรูจักการวางแผนงานกอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามแผนงาน การตรวจสอบ และการปรังปรุงแกไขและ

การทํางานในอนาคตเพ่ือยกระดับคุณภาพภายในองคกรอยูตลอดเวลา 

 

คําสําคัญ  ระบบสารสนเทศ ทะเบียน พระสังฆาธิการ มหานิกาย 

 

Summary   

The event integration of teaching and learning outside the classroom to learning 

from community resources. Now, we have study system process in monastic official center 

Nakhon Si Thammarat and we found that it has delay problem in registration work. Because, 

it has more cumbersome documents to made involute and document storage areas too 

less. As a result, preparation of summary data register monks and novices in the year is 

delay. We fully aware of the importance to put knowledge management tools (KM TOOLS), 

knowledge management process (KM Process)  and innovation “INFORMATION SYSTEM OF 

BUDDHIST ECCLESIASTICAL MONKS REGISTERED IN MAHA-NIKAI NAKHON SI THAMMARAT 

PROVINCE” to improve the registration system efficiently by based on the knowledge 

learned in the field of information systems. It reduces the costs of the document and 

process data accurately then the summary report will reliable. And the enterprise can plan 

in operation, and can be applied systematically the principle the implementation of best 

practices (PDCA) with development of other work systematically. The results of activity, the 

shared learning from the implementation of best practice between enterprise, students and 

teachers. Results the new knowledge to develop the innovation “(INFORMATION SYSTEM OF 

BUDDHIST ECCLESIASTICAL MONKS REGISTERED IN MAHA-NIKAI NAKHON SI THAMMARAT 

PROVINCE), and monastic official center Nakhon Si Thammarat will work systematically. 

Students can take the experience of learning outside the classroom adjusted to everyday 

life and learning. By the known planning before operation, implementation, verification, and 

modified edit and future work to improve quality within the organization all the time. 
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โดยรูจักการวางแผนงานกอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามแผนงาน การตรวจสอบ และการปรังปรุงแกไขและ

การทํางานในอนาคตเพ่ือยกระดับคุณภาพภายในองคกรอยูตลอดเวลา 

 

คําสําคัญ  ระบบสารสนเทศ ทะเบียน พระสังฆาธิการ มหานิกาย 

 

Summary   

The event integration of teaching and learning outside the classroom to learning 

from community resources. Now, we have study system process in monastic official center 

Nakhon Si Thammarat and we found that it has delay problem in registration work. Because, 

it has more cumbersome documents to made involute and document storage areas too 

less. As a result, preparation of summary data register monks and novices in the year is 

delay. We fully aware of the importance to put knowledge management tools (KM TOOLS), 

knowledge management process (KM Process)  and innovation “INFORMATION SYSTEM OF 

BUDDHIST ECCLESIASTICAL MONKS REGISTERED IN MAHA-NIKAI NAKHON SI THAMMARAT 

PROVINCE” to improve the registration system efficiently by based on the knowledge 

learned in the field of information systems. It reduces the costs of the document and 

process data accurately then the summary report will reliable. And the enterprise can plan 

in operation, and can be applied systematically the principle the implementation of best 

practices (PDCA) with development of other work systematically. The results of activity, the 

shared learning from the implementation of best practice between enterprise, students and 

teachers. Results the new knowledge to develop the innovation “(INFORMATION SYSTEM OF 

BUDDHIST ECCLESIASTICAL MONKS REGISTERED IN MAHA-NIKAI NAKHON SI THAMMARAT 

PROVINCE), and monastic official center Nakhon Si Thammarat will work systematically. 

Students can take the experience of learning outside the classroom adjusted to everyday 

life and learning. By the known planning before operation, implementation, verification, and 

modified edit and future work to improve quality within the organization all the time. 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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บทนํา 

การดําเนินงานของหนวยงานและองคกรตาง ๆ น้ันมีหลายดานดวยกัน และหน่ึงในดานที่สําคัญมาก

อยางหน่ึงก็คือ “งานทะเบียน” ซึ่งในปจจุบันน้ี ไมวาจะเปนการทํางานในองคกรใด ๆก็ตาม ทั้งเอกชนและ

หนวยงานของรัฐ ลวนแลวแตมีความเก่ียวของกับขอมูล และเอกสารตางๆจํานวนมาก ซึ่งเมื่อมีเอกสารใน

ปริมาณมาก ก็ยอมกอใหเกิดความไมเปนระเบียบเรียบรอยและเกิดความยุงยากในการคนหาเอกสาร การ

ประมวลผลและการรายงานผล รวมถึงทําใหสิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารอีกดวย   

จากกิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนสอนกับการปฏิบัติงานจริงนอกหองเรียนรวมกับศูนย

ปฏิบัติงาน การคณะสงฆนครศรีธรรมราช ณ วัดแจงวรวิหาร ตําบลทาวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากการจัดการความรู (Knowledge management) รวมกันระหวาง คณะสงฆ นักศึกษา และอาจารย พบวา

การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบแฟมเอกสาร จัดเก็บไวในตูเก็บเอกสารเปนจํานวนมาก ซึ่งมีจํานวนพระภิกษุ

สามเณรประมาณ 3,438รูป (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2558) การจัดเก็บในลักษณะน้ีจะทําใหมี

จํานวนตูเอกสารมากขึ้นตามจํานวนแฟมเอกสารที่นับวันจะเพ่ิมขึ้น การประมวลผลและสรุปผลตาง ๆ ยุงยาก 

ลาชา ขาดความนาเช่ือถือ การเขาถึงขอมูลทําไดลาชา ไมกวางไกล ตลอดจนสิ้นเปลืองพ้ืนในการจัดการเก็บใน

รูปแบบเอกสาร 

ดังน้ัน จากการที่ผูเขียนมีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความรูกับรองเจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 

และเลขาธิการเจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนยปฏิบัติงาน การคณะสงฆจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ัน 

จึงทราบกระบวนการจัดทําทะเบียนพระสังฆาธิการ วามีการรวบรวมขอมูลจํานวนพระสามเณร สําหรับ

พระภิกษุมีการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลสถานะเดิม ขอมูลการบรรพชาอุปสมบท ขอมูลวิทยฐานะ ขอมูล

การดํารงตําแหนง สมณศักด์ิและฐานานุกรมปจจุบัน ทุกวันเขาพรรษาของทุกป เพราะพระจําพรรษาอยูที่วัด

ตนสังกัดเดิม จึงทําใหตรวจสอบขอมูลไดงาย และจัดเก็บขอมูลในแฟมเอกสารไวที่สํานักงานเจาคณะจังหวัด

นครศรีธรรมราช มีการจัดทําทะเบียนพระลงในสมุด และรายงานสรุปจํานวนพระภิกษุสามเณร โดยนับจํานวน

จากสมุดทะเบียนที่บันทึกไว หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล จะตองคนหาจากแฟมขอมูลที่จัดเก็บไว จึงเกิด

ปญหาการคนหาขอมูลที่ลาชา 

จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะนําเครื่องมือการจัดการความรู (KM TOOLS) มาใชผานกระบวนการจัดการ

ความรู (KM Process) เริ่มจากการสุนทรียสนทนา (Dialogue) กําหนดประเด็นกวางๆ ในเรื่องที่สนทนากัน 

นําไปสูการขอคําแนะนําแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer Assist) จากอาจารยผูทรงความรูดานระบบสารสนเทศ 

การจัดความรูใหเปนระบบโดยมีพ่ีเลี้ยง (Mentoring) คอยช้ีแนะนําวิธีการทํางาน การเขาถึงความรูและ

แลกเปลี่ยนความรูการพัฒนาระบบงานทะเบียนของ ศูนยปฏิบัติงาน การคณะสงฆนครศรีธรรมราชผาน Web 

ในรูปแบบออนไลน ทั้งน้ีองคกรสามารถนํากระบวนการจัดการความรู กรณีงานทะเบียนพระสังฆาธิการน้ี ไป

 

 

ประยุกตใชกับระบบงานอ่ืนๆ เปนกระบวนการจัดการความรู (KM Process) ที่หมุนเวียนไปอยางตอเน่ือง

เพ่ือใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดี ใชพัฒนาคน พัฒนางานและองคกรใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วิธีการดําเนินงาน 

การนํากระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เพ่ือพัฒนาระบบงาน

ทะเบียนของ ศูนยปฏิบัติงาน การคณะสงฆนครศรีธรรมราช ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

1)   การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) 

     ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกับคณะทํางานของศูนยปฏิบัติงานการคณะสงฆจังหวัด

นครศรีธรรมราชดวยวิ ธีสุนทรียสนทนา (Dialogue) ณ  วัดแจ งวรวิหาร ตําบลท าวัง อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือกําหนดประเด็นความรูเก่ียวกับงานทะเบียนพระสังฆาธิการ มี

การทบทวนความรูที่มีอยู และความรูที่ตองแสวงหาเพ่ิมเติม จากศาสตรความรูทางระบบสารสนเทศของ

ผูเขียนกับความรูจากการปฏิบัติงานจริงของพระสังฆาธิการ เพ่ือนํามาปรับปรุง แกไข หรือเพ่ิมเติม 

 

2)  การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 

 ขอรับคําแนะนํา ศึกษาความรูใหมๆ และประสบการณจากอาจารยผูทรงความรูทางดานระบบ

สารสนเทศ มีผลงานเปนที่ประจักษและสามารถประยุกตใชไดจริง เปนแนวทางที่จะนําไปแกปญหาระบบการ

จัดเก็บทะเบียนพระสังฆาธิการได โดยมีผูสอนงาน (Coaching) คือการถายทอดความรูและประสบการณที่มี

มากกวา มาแนะนํา สอนใหคนที่มาใหมหรือคนที่ตองการเรียนรูไดปรับปรุงวิธีการทํางาน โดยอาจารยในสาขา

ระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนที่ปรึกษาและผูสอน

งาน คอยช้ีแนะนําวิธีการทํางาน ชวยเหลือสนับสนุน เพ่ือใหการพัฒนาระบบสารสนเทศประสบผลสําเร็จ 

นอกจากน้ีไดศึกษาระบบงานทะเบียนจากหนวยงานอ่ืนผาน Web เพ่ือประกอบการวิเคราะหและหาแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีตอไป (Best Practice) 

 

3)  การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

เปนขั้นตอนการวางโครงสรางความรู โดยศึกษากระบวนการทํางานของการจัดเก็บทะเบียนพระ

สังฆาธิการ มีการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลสถานะเดิม ขอมูลการบรรพชาอุปสมบท ขอมูลวิทยฐานะ ขอมูล

การดํารงตําแหนง สมณศักด์ิและฐานานุกรมปจจุบัน แลวประมวลผลขอมูลโดยการจําแนก การจัดหมวดหมู 

การเรียงลําดับ และ/หรือการดําเนินการโดยใชเครื่องหมายคณิตศาสตร เพ่ือใหไดมาซึ่งสารสนเทศ ในรูปแบบ

รายงานขอมูลพระสังฆาธิการ ที่มีความนาเช่ือถือและสามารถนําสารสนเทศไปใชใหเกิดประโยชนตอคณะสงฆ

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดวยการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใหม 
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บทนํา 

การดําเนินงานของหนวยงานและองคกรตาง ๆ น้ันมีหลายดานดวยกัน และหน่ึงในดานที่สําคัญมาก

อยางหน่ึงก็คือ “งานทะเบียน” ซึ่งในปจจุบันน้ี ไมวาจะเปนการทํางานในองคกรใด ๆก็ตาม ทั้งเอกชนและ

หนวยงานของรัฐ ลวนแลวแตมีความเก่ียวของกับขอมูล และเอกสารตางๆจํานวนมาก ซึ่งเมื่อมีเอกสารใน

ปริมาณมาก ก็ยอมกอใหเกิดความไมเปนระเบียบเรียบรอยและเกิดความยุงยากในการคนหาเอกสาร การ

ประมวลผลและการรายงานผล รวมถึงทําใหสิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารอีกดวย   

จากกิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนสอนกับการปฏิบัติงานจริงนอกหองเรียนรวมกับศูนย

ปฏิบัติงาน การคณะสงฆนครศรีธรรมราช ณ วัดแจงวรวิหาร ตําบลทาวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากการจัดการความรู (Knowledge management) รวมกันระหวาง คณะสงฆ นักศึกษา และอาจารย พบวา

การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบแฟมเอกสาร จัดเก็บไวในตูเก็บเอกสารเปนจํานวนมาก ซึ่งมีจํานวนพระภิกษุ

สามเณรประมาณ 3,438รูป (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2558) การจัดเก็บในลักษณะน้ีจะทําใหมี

จํานวนตูเอกสารมากขึ้นตามจํานวนแฟมเอกสารที่นับวันจะเพ่ิมขึ้น การประมวลผลและสรุปผลตาง ๆ ยุงยาก 

ลาชา ขาดความนาเช่ือถือ การเขาถึงขอมูลทําไดลาชา ไมกวางไกล ตลอดจนสิ้นเปลืองพ้ืนในการจัดการเก็บใน

รูปแบบเอกสาร 

ดังน้ัน จากการที่ผูเขียนมีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความรูกับรองเจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 

และเลขาธิการเจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนยปฏิบัติงาน การคณะสงฆจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ัน 

จึงทราบกระบวนการจัดทําทะเบียนพระสังฆาธิการ วามีการรวบรวมขอมูลจํานวนพระสามเณร สําหรับ

พระภิกษุมีการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลสถานะเดิม ขอมูลการบรรพชาอุปสมบท ขอมูลวิทยฐานะ ขอมูล

การดํารงตําแหนง สมณศักด์ิและฐานานุกรมปจจุบัน ทุกวันเขาพรรษาของทุกป เพราะพระจําพรรษาอยูที่วัด

ตนสังกัดเดิม จึงทําใหตรวจสอบขอมูลไดงาย และจัดเก็บขอมูลในแฟมเอกสารไวที่สํานักงานเจาคณะจังหวัด

นครศรีธรรมราช มีการจัดทําทะเบียนพระลงในสมุด และรายงานสรุปจํานวนพระภิกษุสามเณร โดยนับจํานวน

จากสมุดทะเบียนที่บันทึกไว หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล จะตองคนหาจากแฟมขอมูลที่จัดเก็บไว จึงเกิด

ปญหาการคนหาขอมูลที่ลาชา 

จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะนําเครื่องมือการจัดการความรู (KM TOOLS) มาใชผานกระบวนการจัดการ

ความรู (KM Process) เริ่มจากการสุนทรียสนทนา (Dialogue) กําหนดประเด็นกวางๆ ในเรื่องที่สนทนากัน 

นําไปสูการขอคําแนะนําแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer Assist) จากอาจารยผูทรงความรูดานระบบสารสนเทศ 

การจัดความรูใหเปนระบบโดยมีพ่ีเลี้ยง (Mentoring) คอยช้ีแนะนําวิธีการทํางาน การเขาถึงความรูและ

แลกเปลี่ยนความรูการพัฒนาระบบงานทะเบียนของ ศูนยปฏิบัติงาน การคณะสงฆนครศรีธรรมราชผาน Web 

ในรูปแบบออนไลน ทั้งน้ีองคกรสามารถนํากระบวนการจัดการความรู กรณีงานทะเบียนพระสังฆาธิการน้ี ไป

 

 

ประยุกตใชกับระบบงานอ่ืนๆ เปนกระบวนการจัดการความรู (KM Process) ที่หมุนเวียนไปอยางตอเน่ือง

เพ่ือใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดี ใชพัฒนาคน พัฒนางานและองคกรใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วิธีการดําเนินงาน 

การนํากระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เพ่ือพัฒนาระบบงาน

ทะเบียนของ ศูนยปฏิบัติงาน การคณะสงฆนครศรีธรรมราช ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

1)   การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) 

     ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกับคณะทํางานของศูนยปฏิบัติงานการคณะสงฆจังหวัด

นครศรีธรรมราชดวยวิ ธีสุนทรียสนทนา (Dialogue) ณ  วัดแจ งวรวิหาร ตําบลท าวัง อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือกําหนดประเด็นความรูเก่ียวกับงานทะเบียนพระสังฆาธิการ มี

การทบทวนความรูที่มีอยู และความรูที่ตองแสวงหาเพ่ิมเติม จากศาสตรความรูทางระบบสารสนเทศของ

ผูเขียนกับความรูจากการปฏิบัติงานจริงของพระสังฆาธิการ เพ่ือนํามาปรับปรุง แกไข หรือเพ่ิมเติม 

 

2)  การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 

 ขอรับคําแนะนํา ศึกษาความรูใหมๆ และประสบการณจากอาจารยผูทรงความรูทางดานระบบ

สารสนเทศ มีผลงานเปนที่ประจักษและสามารถประยุกตใชไดจริง เปนแนวทางที่จะนําไปแกปญหาระบบการ

จัดเก็บทะเบียนพระสังฆาธิการได โดยมีผูสอนงาน (Coaching) คือการถายทอดความรูและประสบการณที่มี

มากกวา มาแนะนํา สอนใหคนที่มาใหมหรือคนที่ตองการเรียนรูไดปรับปรุงวิธีการทํางาน โดยอาจารยในสาขา

ระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนที่ปรึกษาและผูสอน

งาน คอยช้ีแนะนําวิธีการทํางาน ชวยเหลือสนับสนุน เพ่ือใหการพัฒนาระบบสารสนเทศประสบผลสําเร็จ 

นอกจากน้ีไดศึกษาระบบงานทะเบียนจากหนวยงานอ่ืนผาน Web เพ่ือประกอบการวิเคราะหและหาแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีตอไป (Best Practice) 

 

3)  การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

เปนขั้นตอนการวางโครงสรางความรู โดยศึกษากระบวนการทํางานของการจัดเก็บทะเบียนพระ

สังฆาธิการ มีการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลสถานะเดิม ขอมูลการบรรพชาอุปสมบท ขอมูลวิทยฐานะ ขอมูล

การดํารงตําแหนง สมณศักด์ิและฐานานุกรมปจจุบัน แลวประมวลผลขอมูลโดยการจําแนก การจัดหมวดหมู 

การเรียงลําดับ และ/หรือการดําเนินการโดยใชเครื่องหมายคณิตศาสตร เพ่ือใหไดมาซึ่งสารสนเทศ ในรูปแบบ

รายงานขอมูลพระสังฆาธิการ ที่มีความนาเช่ือถือและสามารถนําสารสนเทศไปใชใหเกิดประโยชนตอคณะสงฆ

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดวยการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใหม 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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4)  การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 

      จากการศึกษากระบวนการทํางานเดิม สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหระบบและออกแบบ

ระบบงานใหม และจัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับงานทะเบียนพระสังฆาธิการใหเปนมาตรฐานเดียวกันตาม

หลักการของระบบการจัดการฐานขอมูล (Database management system) พรอมจัดทําเอกสารเสนอ

รูปแบบงานตรงตามความตองการของผูใชจริง ทําใหไดสารสนเทศที่มีความนาเช่ือถือนําไปสนับสนุนการ

ตัดสินใจ หรือการบริหารจัดการของคณะสงฆจังหวัดนครศรีธรรมราชได 

 

5)  การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

 จากการแลกเปลี่ยนความรู รับรูปญหา นํามาสูการหาแนวทางแกไข ทําใหไดความรูเก่ียวกับการ

จัดเก็บทะเบียนพระสังฆาธิการอยางเปนระบบและใชงานผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web) ประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบทะเบียนพระสังฆาธิการโดยผูเช่ียวชาญ และจัดอบรมการใชงานระบบสารสนเทศใหกับ

พระสังฆาธิการ พรอมประเมินความพึงพอใจของผูใชงานจริง ถายทอดความรูผานเว็บไซตออนไลน เพ่ือเปน

ตนแบบใหกับหนวยอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

 

6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 

    การประชุม/สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ 

CoP) ทั้งภายในหนวยงานและภายนอก เปนกรณีศึกษาใหกับงานทะเบียนพระสังฆาธิการจังหวัดอ่ืนในประเทศ

ไทย พรอมทั้งปรับปรุงระบบงานทะเบียนพระสังฆาธิการใหเขากับระบบงานอ่ืนๆ ในองคกรไดตอไป 

 

7) การเรียนรู (Learning) 

     จากกระบวนการจัดการความรู เพ่ือสรางความเขาใจและนําไปสูการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

กรณีงานทะเบียนพระสังฆาธิการน้ัน สามารถนําไปใชไดกับระบบงานอ่ืนๆในองคกรได โดยการสรางองค

ความรูขึ้นมา จากการแลกเปลี่ยนพูดคุย รับรูปญหา นําไปสูการหาแนวทางแกปญหา อาศัยเครื่องมือการ

จัดการความรู (KM TOOLS) แลวนําความรูที่ไดไปใชแกปญหาและ/หรือพัฒนาระบบงาน เกิดการเรียนรูและ

ประสบการณใหม เปนกระบวนการจัดการความรู (KM Process) หมุนเวียนไปอยางตอเน่ือง และยังปรับใชกับ

โครงงานปริญญานิพนธของนักศึกษาไดอีกดวย 

 ดังนั้น จากการทําความเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การดําเนินงานของระบบ/เครื่องมือที่ใช

จัดการความรู สามารถใชหลักการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดี (PDCA) ทําความเขาใจ และพิจารณา

ประยุกตกับ (KM Process) ไดดังตาราง 

  

 

 

ตาราง แสดงการประยุกตใชการดําเนินงาน (PDCA) กับกระบวนการจัดการความรู  

(KM Process) ในการพัฒนาระบบงานทะเบียนพระสังฆาธิการ 

การดําเนินงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน กระบวนการทีใ่ช KM Process 

P 

Plan 

(การวางแผน) 

1) ขั้นการศึกษา 

    - ศึกษาระบบงานเดิม 

2) ขั้นเตรียมงาน 

    - ศึกษาคนควาขอมูลงานทะเบียน 

    - เขียนเคาโครง (Concept) ระบบงานใหม 

1) การบงช้ีความรู  

2) การสรางและแสวงหาความรู  

3) การจัดความรูใหเปนระบบ 

D 

Do 

(การปฏิบัติ) 

3) ขั้นดําเนินงาน 

    -  รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

    -  วิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม 

    - พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูล 

ทะเบียนพระสังฆาธิการ 

    - จัดทํารูปเลมและคูมือการใชงานระบบ 

4) การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู 

C 

Check 

(การตรวจสอบ

และปฏิบัติตาม

แผน) 

4)  ขั้นการประเมินผล 

    - ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการ

จัดการฐานขอมูลทะเบียนพระสังฆาธิการจาก

แบบสอบถาม 

   - ไดระบบงานทะเบียนพระสังฆาธิการใชงานผาน 

Web  

   - ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบทะเบียน

พระสังฆาธิการจากการใชกระบวนการจัดการความรู

และความพึงพอใจของผูใชงานจริง 

5) การเขาถึงความรู  

 

A 

Act 

(การปรับปรุง

แกไขและ

พัฒนาตอ) 

   - แกไขระบบทะเบียนพระสังฆาธิการใหสอดคลอง

กับความตองการของผูใชอยางแทจริง 

   - ปรับปรุงระบบงานทะเบียนพระสังฆาธิการใหเขา

กับระบบงานอ่ืนๆ ในองคกรได 

   - นํากระบวนการทํางานไปปรับใชกับงานปริญญา

นิพนธของนักศึกษา 

6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

7) การเรียนรู  
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4)  การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 

      จากการศึกษากระบวนการทํางานเดิม สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหระบบและออกแบบ

ระบบงานใหม และจัดทําแผนการดําเนินงานสําหรับงานทะเบียนพระสังฆาธิการใหเปนมาตรฐานเดียวกันตาม

หลักการของระบบการจัดการฐานขอมูล (Database management system) พรอมจัดทําเอกสารเสนอ

รูปแบบงานตรงตามความตองการของผูใชจริง ทําใหไดสารสนเทศที่มีความนาเช่ือถือนําไปสนับสนุนการ

ตัดสินใจ หรือการบริหารจัดการของคณะสงฆจังหวัดนครศรีธรรมราชได 

 

5)  การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

 จากการแลกเปลี่ยนความรู รับรูปญหา นํามาสูการหาแนวทางแกไข ทําใหไดความรูเก่ียวกับการ

จัดเก็บทะเบียนพระสังฆาธิการอยางเปนระบบและใชงานผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web) ประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบทะเบียนพระสังฆาธิการโดยผูเช่ียวชาญ และจัดอบรมการใชงานระบบสารสนเทศใหกับ

พระสังฆาธิการ พรอมประเมินความพึงพอใจของผูใชงานจริง ถายทอดความรูผานเว็บไซตออนไลน เพ่ือเปน

ตนแบบใหกับหนวยอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

 

6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 

    การประชุม/สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ 

CoP) ทั้งภายในหนวยงานและภายนอก เปนกรณีศึกษาใหกับงานทะเบียนพระสังฆาธิการจังหวัดอ่ืนในประเทศ

ไทย พรอมทั้งปรับปรุงระบบงานทะเบียนพระสังฆาธิการใหเขากับระบบงานอ่ืนๆ ในองคกรไดตอไป 

 

7) การเรียนรู (Learning) 

     จากกระบวนการจัดการความรู เพ่ือสรางความเขาใจและนําไปสูการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

กรณีงานทะเบียนพระสังฆาธิการน้ัน สามารถนําไปใชไดกับระบบงานอ่ืนๆในองคกรได โดยการสรางองค

ความรูขึ้นมา จากการแลกเปลี่ยนพูดคุย รับรูปญหา นําไปสูการหาแนวทางแกปญหา อาศัยเครื่องมือการ

จัดการความรู (KM TOOLS) แลวนําความรูที่ไดไปใชแกปญหาและ/หรือพัฒนาระบบงาน เกิดการเรียนรูและ

ประสบการณใหม เปนกระบวนการจัดการความรู (KM Process) หมุนเวียนไปอยางตอเน่ือง และยังปรับใชกับ

โครงงานปริญญานิพนธของนักศึกษาไดอีกดวย 

 ดังนั้น จากการทําความเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การดําเนินงานของระบบ/เครื่องมือที่ใช

จัดการความรู สามารถใชหลักการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดี (PDCA) ทําความเขาใจ และพิจารณา

ประยุกตกับ (KM Process) ไดดังตาราง 

  

 

 

ตาราง แสดงการประยุกตใชการดําเนินงาน (PDCA) กับกระบวนการจัดการความรู  

(KM Process) ในการพัฒนาระบบงานทะเบียนพระสังฆาธิการ 

การดําเนินงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน กระบวนการทีใ่ช KM Process 

P 

Plan 

(การวางแผน) 

1) ขั้นการศึกษา 

    - ศึกษาระบบงานเดิม 

2) ขั้นเตรียมงาน 

    - ศึกษาคนควาขอมูลงานทะเบียน 

    - เขียนเคาโครง (Concept) ระบบงานใหม 

1) การบงช้ีความรู  

2) การสรางและแสวงหาความรู  

3) การจัดความรูใหเปนระบบ 

D 

Do 

(การปฏิบัติ) 

3) ขั้นดําเนินงาน 

    -  รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

    -  วิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม 

    - พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูล 

ทะเบียนพระสังฆาธิการ 

    - จัดทํารูปเลมและคูมือการใชงานระบบ 

4) การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู 

C 

Check 

(การตรวจสอบ

และปฏิบัติตาม

แผน) 

4)  ขั้นการประเมินผล 

    - ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการ

จัดการฐานขอมูลทะเบียนพระสังฆาธิการจาก

แบบสอบถาม 

   - ไดระบบงานทะเบียนพระสังฆาธิการใชงานผาน 

Web  

   - ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบทะเบียน

พระสังฆาธิการจากการใชกระบวนการจัดการความรู

และความพึงพอใจของผูใชงานจริง 

5) การเขาถึงความรู  

 

A 

Act 

(การปรับปรุง

แกไขและ

พัฒนาตอ) 

   - แกไขระบบทะเบียนพระสังฆาธิการใหสอดคลอง

กับความตองการของผูใชอยางแทจริง 

   - ปรับปรุงระบบงานทะเบียนพระสังฆาธิการใหเขา

กับระบบงานอ่ืนๆ ในองคกรได 

   - นํากระบวนการทํางานไปปรับใชกับงานปริญญา

นิพนธของนักศึกษา 

6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

7) การเรียนรู  

 

 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ขอบเขตการดําเนินงาน 

พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนพระสังฆาธิการในสังกัดมหานิกาย สามารถปรับปรุงขอมูลวัดสังกัด

มหานิกายในจังหวัดนครศรีธรรมราช และขอมูลพระสังฆาธิการประจําป 2558 ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูล

สถานะเดิม ขอมูลการบรรพชาอุปสมบท ขอมูลการดํารงตําแหนง ขอมูลวิทยฐานะ ขอมูลการไดรับ

พระราชทานสมณศักด์ิ และฐานานุกรมปจจุบัน 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียน โดยใชหลักการดําเนินงานตามแนว

ปฏิบัติที่ดี (PDCA) และสามารถประยุกตใชกับ (KM Process) เพ่ือใหการดําเนินงานและเกิดกระบวนการ

จัดการความรูที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและสรางคุณคาดังน้ี 

 

นักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความรูสูการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีได 

2) นักศึกษาสามารถนําแนวคิดและทฤษฏีไปประยุกตใชกับระบบงานของสถานประกอบการนอก

สถานศึกษาไดจริง 

3) นักศึกษาไดความรูเก่ียวกับกระบวนการทํางานของระบบงานทะเบียนพระสังฆาธิการในสังกัด

มหานิกาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศูนยปฏิบัติงาน การคณะสงฆจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1) ไดระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลทะเบียนพระสังฆาธิการในสังกัดมหานิกาย จังหวัด

นครศรีธรรมราชใชดําเนินงานจริง 

2) เกิดกระบวนการจัดการความรูภายในองคกร ทําใหการบริหารจัดการองคกรที่เปนระบบมากขึ้น 

3) ประหยัดงบประมาณและคาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยและคณะฯ 

1) เปนการดําเนินตามนโยบายของรัฐบาล 

2) เปนการสรางความรวมมืออันดีกับองคกรภายในชุมชน 

3) เปนที่รูจักของสังคมและมีช่ือเสียงที่ดี 

 

  

 

 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จ 

นักศึกษา 

1) นักศึกษามีเปาหมายในการดําเนินงานอยางชัดเจนและวางแผนตามหลัก PDCA รายละเอียดตามที่

เสนอมาแลว 

2) การทํางานเปนทีม ระหวางนักศึกษา ศูนยปฏิบัติงานฯ และอาจารยประจําสาขา 

3) นักศึกษามีความมุงมั่น และกลาที่จะเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณกับผูรูนอกหองเรียน 

4) นักศึกษารูจักประยุกตใชความรูจากอาจารยผูเช่ียวชาญกับระบบงานขององคกรนอกหองเรียน 

 

ศูนยปฏิบัติงาน การคณะสงฆจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1) ใหโอกาสแกนักศึกษาในการศึกษาระบบงานเดิมขององคกร 

2) มอบหัวขอภาระงานแกนักศึกษา เพ่ือเปนกรณีศึกษาระบบงานอ่ืนตอไป 

มหาวิทยาลัย คณะฯ และอาจารยสาขาระบบสารสนเทศ 

1) สนับสนุนแผนการจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียน 

 2) อาจารยใหความรวมมือในการช้ีแนะ แนวทางการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดี 

 3) อาจารยผูเช่ียวชาญดานระบบสารสนเทศใหคําแนะนําในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

ปญหา อุปสรรค 

 1) พระสังฆาธิการใหเวลาหลังพบปะกันนอย 

 2) นักศึกษายังมีประสบการณดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรนอย 

 

แนวทางแกไข 

 1) กําหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมจัดการความรูใหชัดเจน 

 2) จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมแกนักศึกษา 

 

สรุป 

 จากกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียน ทําใหนักศึกษาเกิดองคความรูใหมๆดวยตนเอง 

โดยมีอาจารยเปนผูช้ีแนะนําแนวทางในการดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู ทําใหเขาใจกระบวนการ

ทํางานที่หมุนเวียนไปอยางตอเน่ือง นําไปสูแนวปฏิบัติที่ดี (PDCA) สามารถพัฒนาระบบงานภายในองคกรนอก

สถานศึกษา และยังนํามาประยุกตใชกับการดําเนินงานและการดําเนินชีวิตของนักศึกษาไดอีกดวย ทั้งน้ีเพ่ือ

เปนตนแบบใหนักศึกษาในช้ันปตอไป สามารถดําเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนของพระสังฆาธิ

การใหเขากับระบบงานอ่ืนในองคกรได จึงขอเสนอแนะแนวทางการทํางานในขั้นตอไป ดังน้ี 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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ขอบเขตการดําเนินงาน 

พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนพระสังฆาธิการในสังกัดมหานิกาย สามารถปรับปรุงขอมูลวัดสังกัด

มหานิกายในจังหวัดนครศรีธรรมราช และขอมูลพระสังฆาธิการประจําป 2558 ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูล

สถานะเดิม ขอมูลการบรรพชาอุปสมบท ขอมูลการดํารงตําแหนง ขอมูลวิทยฐานะ ขอมูลการไดรับ

พระราชทานสมณศักด์ิ และฐานานุกรมปจจุบัน 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียน โดยใชหลักการดําเนินงานตามแนว

ปฏิบัติที่ดี (PDCA) และสามารถประยุกตใชกับ (KM Process) เพ่ือใหการดําเนินงานและเกิดกระบวนการ

จัดการความรูที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและสรางคุณคาดังน้ี 

 

นักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความรูสูการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีได 

2) นักศึกษาสามารถนําแนวคิดและทฤษฏีไปประยุกตใชกับระบบงานของสถานประกอบการนอก

สถานศึกษาไดจริง 

3) นักศึกษาไดความรูเก่ียวกับกระบวนการทํางานของระบบงานทะเบียนพระสังฆาธิการในสังกัด

มหานิกาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศูนยปฏิบัติงาน การคณะสงฆจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1) ไดระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลทะเบียนพระสังฆาธิการในสังกัดมหานิกาย จังหวัด

นครศรีธรรมราชใชดําเนินงานจริง 

2) เกิดกระบวนการจัดการความรูภายในองคกร ทําใหการบริหารจัดการองคกรที่เปนระบบมากขึ้น 

3) ประหยัดงบประมาณและคาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยและคณะฯ 

1) เปนการดําเนินตามนโยบายของรัฐบาล 

2) เปนการสรางความรวมมืออันดีกับองคกรภายในชุมชน 

3) เปนที่รูจักของสังคมและมีช่ือเสียงที่ดี 

 

  

 

 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จ 

นักศึกษา 

1) นักศึกษามีเปาหมายในการดําเนินงานอยางชัดเจนและวางแผนตามหลัก PDCA รายละเอียดตามที่

เสนอมาแลว 

2) การทํางานเปนทีม ระหวางนักศึกษา ศูนยปฏิบัติงานฯ และอาจารยประจําสาขา 

3) นักศึกษามีความมุงมั่น และกลาที่จะเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณกับผูรูนอกหองเรียน 

4) นักศึกษารูจักประยุกตใชความรูจากอาจารยผูเช่ียวชาญกับระบบงานขององคกรนอกหองเรียน 

 

ศูนยปฏิบัติงาน การคณะสงฆจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1) ใหโอกาสแกนักศึกษาในการศึกษาระบบงานเดิมขององคกร 

2) มอบหัวขอภาระงานแกนักศึกษา เพ่ือเปนกรณีศึกษาระบบงานอ่ืนตอไป 

มหาวิทยาลัย คณะฯ และอาจารยสาขาระบบสารสนเทศ 

1) สนับสนุนแผนการจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียน 

 2) อาจารยใหความรวมมือในการช้ีแนะ แนวทางการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดี 

 3) อาจารยผูเช่ียวชาญดานระบบสารสนเทศใหคําแนะนําในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

ปญหา อุปสรรค 

 1) พระสังฆาธิการใหเวลาหลังพบปะกันนอย 

 2) นักศึกษายังมีประสบการณดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรนอย 

 

แนวทางแกไข 

 1) กําหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมจัดการความรูใหชัดเจน 

 2) จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมแกนักศึกษา 

 

สรุป 

 จากกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียน ทําใหนักศึกษาเกิดองคความรูใหมๆดวยตนเอง 

โดยมีอาจารยเปนผูช้ีแนะนําแนวทางในการดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู ทําใหเขาใจกระบวนการ

ทํางานที่หมุนเวียนไปอยางตอเน่ือง นําไปสูแนวปฏิบัติที่ดี (PDCA) สามารถพัฒนาระบบงานภายในองคกรนอก

สถานศึกษา และยังนํามาประยุกตใชกับการดําเนินงานและการดําเนินชีวิตของนักศึกษาไดอีกดวย ทั้งน้ีเพ่ือ

เปนตนแบบใหนักศึกษาในช้ันปตอไป สามารถดําเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนของพระสังฆาธิ

การใหเขากับระบบงานอ่ืนในองคกรได จึงขอเสนอแนะแนวทางการทํางานในขั้นตอไป ดังน้ี 
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1) พัฒนาระบบใหสามารถจัดเก็บขอมูลพระภิกษุ – สามเณรไดดวย นอกเหนือจากพระสังฆาธิการ 

สามารถใชตรวจสอบสถานะของพระภิกษุภายในจังหวัดได 

 2) พัฒนาระบบงบประมาณของวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 3) พัฒนาระบบจัดการการศึกษานักธรรมของพระภิกษุในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 4) พัฒนาระบบกิจกรรมการทําคุณประโยชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

บรรณานุกรม 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และคณะ.2546. กลยุทธการสรางองคการคุณภาพ. กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ. 

วีระพล บดีรัฐ.2543. PDCA วงจรสูความสําเร็จ. กรุงเทพมหานคร : ประชาชน จํากัด. 

ศูนยสื่อเพ่ือการพัฒนา (มูลนิธิ).2557.อุตสาหกรรมกระดาษในยุคดิจิทัล. สืบคนเมื่อวันที่  22 ตุลาคม  2558, 

 จาก โครงการกระดาษเพ่ือตนไม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เว็บไซต

 http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5288. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.2550. คูมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสริมสรางความ เปน

เลิศในการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.). 

    สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.2558.จํานวนพระภิกษุ – สามเณรทัว่ประเทศ. สืบคนเมื่อวันที่ 11 

 พฤศจิกายน 2558, จาก ฐานขอมูลสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ เว็บไซตhttp://www.onab.go.th

 /index.php?option=com_content&view=article&id=921:2010-10-07-11-33-40&catid=77:

 2009-07-14-14-27-10&Itemid=391. 
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Input Form: ระบบสารสนเทศทะเบียนพระสังฆาธิการ สังกัดมหานิกาย จังหวัดนครศรธีรรมราช 
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Report Form: ระบบสารสนเทศทะเบยีนพระสังฆาธกิาร สังกัดมหานิกาย จังหวัดนครศรธีรรมราช 
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นวัตกรรมสรางขยะ ใหเปนทอง ของชุมชนอยางยั่งยืน 

Creative innovation sustainable community garbage into gold 

 

นายชาญณรงค บุตรนํ้าเพ็ชร 1 

นางสาวจุฑาทิพย พระเทพ 2 

นางสาวณภัทร ยศย่ิงยง 3 

นางสาวณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล 4 
1นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ Tontumlumb.2536@gmail.com 
2นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Noon.juta32@gmail.com 
3นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Noi_naphat@hotmail.com 
4นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ nouchnuz@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 

จากปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นตามจํานวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกปทําใหปญหาเรื่อง

มลพิษและการดูแลสิ่งแวดลอม กลายเปนประเด็นหลักที่ถูกใสใจมากเปนพิเศษจากประชาคมโลก ดังน้ันความ

ตองการในตัวสินคาหรือผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของวัตถุดิบจากธรรมชาติและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จึงเปน

กระแสต่ืนตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมสีเขียวตางๆ ใหกลายเปนสินคาที่มีศักยภาพสูงในการ

แขงขันกันบนตลาดโลกแนวคิดของการบริหารจัดการขยะเหลือทิ้งจากผลผลิตทางการเกษตร จึงเขามามีสวน

ในการจุดประกาย ความคิดในการนําวัสดุใหสีทางธรรมชาติของประเทศไทยออกสูสากลโดยใชความเช่ียวชาญ 

ของบุคลากรในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ถายทอดองคความรู สูเยาวชนนักปฏิบัติ และกระจายความรูสู

ชุมชน เพ่ือพัฒนามูลคาสินคาชุมชนอยางย่ังยืนในขั้นตอนของการดําเนินงานจะกระตุนแนวคิด ในการนํา

ประสบการณและ ความรูดานการยอมสีธรรมชาติเพ่ือสรางสรรคงานแฟช่ันอยางย่ังยืน แบงออกเปน 3 ระยะ

ดังน้ี ระยะที่ 1องคความรูที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) จากการ เปนพ่ีเลี้ยง

(Mentoring) ของอาจารย ที่ปรึกษา ระยะที่ 2 ลงพ้ืนที่เพ่ือกระจายความรูสูชุมชน ดวยการเสวนา(Dialogue) 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับชุมชน ณ ชุมชนบานหวยผาก ตําบลสวนผึ้งอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร

ได ระยะที่ 3 นําองคความรูที่ไดจากการลงพ้ืนที่ ในชุมชนสงตอรุนนองเพ่ือตอยอด การคนควาวิจัย เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑเพ่ือชุมชนในการนําขยะ ทางการเกษตรมาสรางผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา และพัฒนาใหเปน

ผลิตภัณฑ ที่สามารถสงเสริม กิจกรรม การทองเที่ยวในชุมชน 
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นายชาญณรงค บุตรนํ้าเพ็ชร 1 

นางสาวจุฑาทิพย พระเทพ 2 

นางสาวณภัทร ยศย่ิงยง 3 

นางสาวณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล 4 
1นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ Tontumlumb.2536@gmail.com 
2นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Noon.juta32@gmail.com 
3นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Noi_naphat@hotmail.com 
4นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ nouchnuz@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บทสรุป 

จากปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นตามจํานวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกปทําใหปญหาเรื่อง

มลพิษและการดูแลสิ่งแวดลอม กลายเปนประเด็นหลักที่ถูกใสใจมากเปนพิเศษจากประชาคมโลก ดังน้ันความ

ตองการในตัวสินคาหรือผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของวัตถุดิบจากธรรมชาติและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จึงเปน

กระแสต่ืนตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมสีเขียวตางๆ ใหกลายเปนสินคาที่มีศักยภาพสูงในการ

แขงขันกันบนตลาดโลกแนวคิดของการบริหารจัดการขยะเหลือทิ้งจากผลผลิตทางการเกษตร จึงเขามามีสวน

ในการจุดประกาย ความคิดในการนําวัสดุใหสีทางธรรมชาติของประเทศไทยออกสูสากลโดยใชความเช่ียวชาญ 

ของบุคลากรในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ถายทอดองคความรู สูเยาวชนนักปฏิบัติ และกระจายความรูสู

ชุมชน เพ่ือพัฒนามูลคาสินคาชุมชนอยางย่ังยืนในขั้นตอนของการดําเนินงานจะกระตุนแนวคิด ในการนํา

ประสบการณและ ความรูดานการยอมสีธรรมชาติเพ่ือสรางสรรคงานแฟช่ันอยางย่ังยืน แบงออกเปน 3 ระยะ

ดังน้ี ระยะที่ 1องคความรูที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) จากการ เปนพ่ีเลี้ยง

(Mentoring) ของอาจารย ที่ปรึกษา ระยะที่ 2 ลงพ้ืนที่เพ่ือกระจายความรูสูชุมชน ดวยการเสวนา(Dialogue) 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับชุมชน ณ ชุมชนบานหวยผาก ตําบลสวนผึ้งอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร

ได ระยะที่ 3 นําองคความรูที่ไดจากการลงพ้ืนที่ ในชุมชนสงตอรุนนองเพ่ือตอยอด การคนควาวิจัย เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑเพ่ือชุมชนในการนําขยะ ทางการเกษตรมาสรางผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา และพัฒนาใหเปน

ผลิตภัณฑ ที่สามารถสงเสริม กิจกรรม การทองเที่ยวในชุมชน 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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 นอกเหนือจากการศึกษาเปนโครงงานทางออกแบบแฟช่ันในรูปแบบของเอกสารแลวน้ันยังไดมีการ

เผยแพรในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เชน การจัดแสดง นิทรรศการ จัดแสดงผลงาน(Fashion show) และ

มีการเผยแพรผานเว็บไซต www.thaicatwalk.com, www.rmutk.ac.thและ http://www.techhome. 

rmutk.ac.th 

 

Summery 

The amount of garbage is increasing as population and economic in every year. 

Causing pollution and environmental problems became a major issue that is very special 

attention from the international community. Therefore, the demand of the products that 

ingredients by natural and environmentally friendly can stream active in developing 

innovative green products with high potential to become competitive on the world market. 

The concept of the waste management from agricultural. It spark the idea of bringing 

the dye color from natural material that will released to the population. Specialization 

Personnel of the Faculty of Home Economics transferring knowledge to the youth. To 

practice and spread their knowledge to the community to develop sustainable value. 

In the process of implementation will stimulate ideas. In the experience and 

knowledge of natural dyes to create fashion sustainable divided into 3 phases: Phase 1 of 

knowledge resulting from the process of learning by practice (Action Learning) from amentor 

(Mentoring) of advisors. Phase 2 into space to spread knowledge to the community dialogue 

(Dialogue) and the exchange of ideas in the community at BanHuay Pak, Suan Phung, 

Ratchaburi. Phase 3 brings knowledge in forwarding to Juniors for the top Research that 

develop products for the agricultural community. Bringing waste to create value added 

products. And development of products to promote tourism activities in the community. 

Apart from the design of a project in the form of documents then. It has been 

published in multiple formats, such as exhibits, Fashion show, and are also posted on the 

website. www.thaicatwalk.com, www.rmutk.ac.th and http://www.techhome.rmutk.ac.th 

 

  

 

 

บทนํา 

ปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาสําคัญที่อยูคูกับสังคมไทยมาอยางยาวนาน ย่ิงนับวันย่ิงมีแนวโนมที่

รุนแรงมากขึ้น อันมีสาเหตุเน่ืองมาจาก อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน รวมไปถึงสิ่งที่เหลือทิ้งจากผลการผลิตหรือแปร

รูปทางการเกษตร ในขณะเดียวกัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับ การจัดการอยางถูกตองมีปริมาณที่นอยมาก ซึ่ง

จากสถานการณขยะมูลฝอยในป 2556มีปริมาณขยะ มากถึง 26.77 ลานตัน แตไดรับการจัดการอยางถูกตอง

เพียง 7.2 ลานตัน และกําจัดแบบไมถูกตองอีกเปนจํานวน 6.9ลานตัน นอกจากน้ันพบวาปริมาณขยะที่ไมไดรับ

การเก็บขน ทําใหตกคางในพ้ืนที่ประมาณ 7.6 ลานตัน และมีปริมาณขยะที่นํากลับมาใชเพียง 5.1ลานตัน สวน

วิธีการกําจัดขยะไมถูกตอง เชน การเทกองกลางแจง การเผาในที่โลง ซึ่งปญหาดังกลาว สงผลกระทบที่สงผล

กับสุขอนามัยของประชาชน และกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 

จากสถานการณปจจุบันประชาคมโลกไดใหความสําคัญกับปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมและมลพิษเปน

อยางมาก จึงทําใหผลิตภัณฑที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กลายเปนสินคาที่มีความตองการสูงขึ้น อยาง

ตอเน่ือง และนวัตกรรมสิ่งทอที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ก็เปนอีกหน่ึงผลิตภัณฑที่กําลังไดรับ ความสนใจและมี

ศักยภาพสูงดานการแขงขันทั้งในและตางประเทศ 

สําหรับปจจุบันมีการหันกลับมาใหความสนใจในการใชวัตถุดิบทางธรรมชาติในการสรางสรรค

ผลิตภัณฑตาง ๆ มากขึ้น เน่ืองจากการใหความสนใจตอความปลอดภัย และอันตรายของสารเคมีตกคางบน

ผลิตภัณฑสิ่งทอ ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่กอใหเกิดมลพิษ ทําใหเกิดโรคตางๆทั้งในระบบการหายใจ โรคมะเร็ง หรือ

โรคผิวหนัง อันเกิดจากการสะสมของสารเคมีในรางกายทั้งยังการต่ืนตัวดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและระบบ

นิเวศทําใหปจจุบันคนสวนใหญ ไดใหความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือ ”

ผลิตภัณฑฉลากสีเขียว”เพ่ิมมากขึ้น 

ในแตละปมีขยะจํานวนมากที่เหลือทิ้งจากผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก ที่อยูในรูปแบบของขยะ

ยอยสลาย (Compostable waste) หรือขยะมูลฝอยยอยสลาย คือขยะเนาเสียยอยสลายไดเร็ว โดยที่ขยะยอย

สลายน้ี เปนขยะที่พบมากที่สุด ซึ่งพบมากถึง 64 เปอรเซ็นตของปริมาณขยะทั้งหมด (สํานักจัดการกากของ

เสียและสารอันตราย 2555) การบริหารจัดการขยะที่เหลือทิ้งจากผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเปนการจุด

ประกาย ความคิดในการนําวัสดุใหสีทางธรรมชาติของประเทศไทยออกสูสากลโดยใชความเช่ียวชาญ ของ

บุคลากรในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ถายทอดองคความรู สูเยาวชนนักปฏิบัติ และกระจายความรูสู

ชุมชน เพ่ือพัฒนามูลคาสินคาชุมชน ซึ่งจากการคนควาวิจัย ทําใหเราพบวา มีวัสดุเหลือทิ้งจากผลผลิตทาง

การเกษตรอีกหลายชนิด ที่สามารถนํามาใชเปนสียอมได อาทิเชนการทํา โครงงานทางออกแบบแฟช่ัน เรื่อง 

การยอมไหมดวยสีจากเปลือกหอมใหญ เปลือกหอมแดง เปลือกผักสะตอ ฝกเพกาเปลือกมะพราวและ



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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 นอกเหนือจากการศึกษาเปนโครงงานทางออกแบบแฟช่ันในรูปแบบของเอกสารแลวน้ันยังไดมีการ

เผยแพรในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เชน การจัดแสดง นิทรรศการ จัดแสดงผลงาน(Fashion show) และ

มีการเผยแพรผานเว็บไซต www.thaicatwalk.com, www.rmutk.ac.thและ http://www.techhome. 

rmutk.ac.th 

 

Summery 

The amount of garbage is increasing as population and economic in every year. 

Causing pollution and environmental problems became a major issue that is very special 

attention from the international community. Therefore, the demand of the products that 

ingredients by natural and environmentally friendly can stream active in developing 

innovative green products with high potential to become competitive on the world market. 

The concept of the waste management from agricultural. It spark the idea of bringing 

the dye color from natural material that will released to the population. Specialization 

Personnel of the Faculty of Home Economics transferring knowledge to the youth. To 

practice and spread their knowledge to the community to develop sustainable value. 

In the process of implementation will stimulate ideas. In the experience and 

knowledge of natural dyes to create fashion sustainable divided into 3 phases: Phase 1 of 

knowledge resulting from the process of learning by practice (Action Learning) from amentor 

(Mentoring) of advisors. Phase 2 into space to spread knowledge to the community dialogue 

(Dialogue) and the exchange of ideas in the community at BanHuay Pak, Suan Phung, 

Ratchaburi. Phase 3 brings knowledge in forwarding to Juniors for the top Research that 

develop products for the agricultural community. Bringing waste to create value added 

products. And development of products to promote tourism activities in the community. 

Apart from the design of a project in the form of documents then. It has been 

published in multiple formats, such as exhibits, Fashion show, and are also posted on the 

website. www.thaicatwalk.com, www.rmutk.ac.th and http://www.techhome.rmutk.ac.th 

 

  

 

 

บทนํา 

ปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาสําคัญที่อยูคูกับสังคมไทยมาอยางยาวนาน ย่ิงนับวันย่ิงมีแนวโนมที่

รุนแรงมากขึ้น อันมีสาเหตุเน่ืองมาจาก อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน รวมไปถึงสิ่งที่เหลือทิ้งจากผลการผลิตหรือแปร

รูปทางการเกษตร ในขณะเดียวกัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับ การจัดการอยางถูกตองมีปริมาณที่นอยมาก ซึ่ง

จากสถานการณขยะมูลฝอยในป 2556มีปริมาณขยะ มากถึง 26.77 ลานตัน แตไดรับการจัดการอยางถูกตอง

เพียง 7.2 ลานตัน และกําจัดแบบไมถูกตองอีกเปนจํานวน 6.9ลานตัน นอกจากน้ันพบวาปริมาณขยะที่ไมไดรับ

การเก็บขน ทําใหตกคางในพ้ืนที่ประมาณ 7.6 ลานตัน และมีปริมาณขยะที่นํากลับมาใชเพียง 5.1ลานตัน สวน

วิธีการกําจัดขยะไมถูกตอง เชน การเทกองกลางแจง การเผาในที่โลง ซึ่งปญหาดังกลาว สงผลกระทบที่สงผล

กับสุขอนามัยของประชาชน และกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 

จากสถานการณปจจุบันประชาคมโลกไดใหความสําคัญกับปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมและมลพิษเปน

อยางมาก จึงทําใหผลิตภัณฑที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กลายเปนสินคาที่มีความตองการสูงขึ้น อยาง

ตอเน่ือง และนวัตกรรมสิ่งทอที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ก็เปนอีกหน่ึงผลิตภัณฑที่กําลังไดรับ ความสนใจและมี

ศักยภาพสูงดานการแขงขันทั้งในและตางประเทศ 

สําหรับปจจุบันมีการหันกลับมาใหความสนใจในการใชวัตถุดิบทางธรรมชาติในการสรางสรรค

ผลิตภัณฑตาง ๆ มากขึ้น เน่ืองจากการใหความสนใจตอความปลอดภัย และอันตรายของสารเคมีตกคางบน

ผลิตภัณฑสิ่งทอ ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่กอใหเกิดมลพิษ ทําใหเกิดโรคตางๆทั้งในระบบการหายใจ โรคมะเร็ง หรือ

โรคผิวหนัง อันเกิดจากการสะสมของสารเคมีในรางกายทั้งยังการต่ืนตัวดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและระบบ

นิเวศทําใหปจจุบันคนสวนใหญ ไดใหความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือ ”

ผลิตภัณฑฉลากสีเขียว”เพ่ิมมากขึ้น 

ในแตละปมีขยะจํานวนมากที่เหลือทิ้งจากผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก ที่อยูในรูปแบบของขยะ

ยอยสลาย (Compostable waste) หรือขยะมูลฝอยยอยสลาย คือขยะเนาเสียยอยสลายไดเร็ว โดยที่ขยะยอย

สลายน้ี เปนขยะที่พบมากที่สุด ซึ่งพบมากถึง 64 เปอรเซ็นตของปริมาณขยะทั้งหมด (สํานักจัดการกากของ

เสียและสารอันตราย 2555) การบริหารจัดการขยะที่เหลือทิ้งจากผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเปนการจุด

ประกาย ความคิดในการนําวัสดุใหสีทางธรรมชาติของประเทศไทยออกสูสากลโดยใชความเช่ียวชาญ ของ

บุคลากรในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ถายทอดองคความรู สูเยาวชนนักปฏิบัติ และกระจายความรูสู

ชุมชน เพ่ือพัฒนามูลคาสินคาชุมชน ซึ่งจากการคนควาวิจัย ทําใหเราพบวา มีวัสดุเหลือทิ้งจากผลผลิตทาง

การเกษตรอีกหลายชนิด ที่สามารถนํามาใชเปนสียอมได อาทิเชนการทํา โครงงานทางออกแบบแฟช่ัน เรื่อง 

การยอมไหมดวยสีจากเปลือกหอมใหญ เปลือกหอมแดง เปลือกผักสะตอ ฝกเพกาเปลือกมะพราวและ



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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กะลามะพราว แกนขนุน เปลือกมะขามและเมล็ดมะขาม ทั้งน้ียังไดจากสวนของใบพืชพันธุตางๆ อาทิ ใบ

ขี้เหล็ก ใบโกงกาง ใบมะมวง ใบลิ้นจี่ ใบชมพู เหลาน้ีเปนตน 

จากแนวคิดที่เปนจุดเริ่มของการนําความรูและประสบการณของการยอมสีดวยวัสดุใหสีจากขยะที่

เหลือทิ้งทางการเกษตร นํามาจัดการความรูโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) ในรูปแบบของ

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice) ของกลุมที่สนใจ เรื่องการออกแบบที่มีการพัฒนาอยางย่ังยืน

(Sustainable development) เพ่ือเปนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของขยะมูลฝอย และยังเปนการสราง

มูลคาของขยะยอยสลาย ใหเกิดประโยชนตอชุมชนน้ันๆ อยางย่ังยืน เปนการพัฒนาที่สามารถดําเนินไปได

อยางมั่นคง โดยไมเกิดสภาพที่ไมพึงปรารถนาอันเปนผลสืบเน่ืองจากการพัฒนา 

 

การดําเนินงาน (แนวปฏิบัติท่ีดี) 

ในการดําเนินงานการจัดการความรูเรื่อง “นวัตกรรมสรางขยะ ใหเปนทอง ของชุมชนอยางย่ังยืน” 

เริ่มดวยความตระหนัก ในผลกระทบกับสิ่งแวดลอม ของระบบการจัดการขยะมูลฝอยของบานเรา จึงเกิดการ

รวมกลุมของเยาวชนที่สรใจในเรื่องเดียวกัน ทําการศึกษาวิเคราะหภายใตการแนะนําและเปนพ่ีเลี้ยง 

(Memtoring) ของอาจารยที่ปรึกษา จนเกิดเปนโครงงานทางออกแบบแฟช่ัน ที่มีการนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเชิงสรางสรรค มาเปนฐานของการศึกษา และแลก-เปลี่ยนเรียนรูสูชุมชน โดนมีการดําเนินงาน

แบงเปน 3 ระยะดังน้ี 

2.1 ระยะที่ 1 องคความรูที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู 

การถายทอดความรูดานการยอมสีธรรมชาติเพ่ือสรางสรรคงานแฟช่ันอยางย่ังยืนไดมีการพัฒนา

กระบวนการการเลือกใชวัสดุจากธรรมชาติที่ไมรบกวนธรรมชาติหรือทําลายสิ่งแวดลอมโดยการคัดเลือกสิ่งที่

เหลือใชจากการเกษตร ที่ถูกทิ้งใหเสียเปลา เชน เปลือกและกะลามะพราวแกนขนุน ใบมะมวง ใบโกงกาง ใบ

ลิ้นจี่ ไปจนถึง กากชา หรือกากกาแฟ ก็สามารถนํามาประยุกตและสรางเปนขอมูลในการสรางและ พัฒนาองค

ความรู 

ซึ่งนอกจากองคความรูที่ เกิดจากกระบวนการเรียนรู แบบการเรียนรูโดยการ ปฏิบัติ(Action 

Learning) ที่มีการรวมกลุมกันเพ่ือแกปญหาขยะทางการเกษตร ไดมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและทางเลือก ที่

เหมาะสมในนํามาปฏิบัติ พรอมทั้งติดตามประเมินผล 

ทั้งน้ียังใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู จากการเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ของอาจารยที่ปรึกษา มา

ชวยแนะนําวิธีการทํางาน สนับสนุนช้ีแนะ จนเกิดทักษะองคความรูจากการกําจัดขยะที่เหลือทิ้งทางการเกษตร 

มาสรางมูลคาใหเกิดประโยชน เปนการชวยลดภาวะโลกรอนไดอีกแนวทางหน่ึง ผานผลงานทางการออกแบบ

แฟช่ันจํานวนกวา 15 โครงการ 

  

 

 

2.1.1 การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

1) กําหนดวัตถุประสงค หลักของการดําเนินงาน 

- รวบรวมขอมูลขยะมูลฝอยที่เหลือทิ้งจากการเกษตร 

- ทดลองการนํามาสกัดเปนสียอมและคัดเลือกสวนที่ใหสีไดซึ่งมีมากกวา 20 ชนิด ซึ่งรวมทั้ง

วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2) กําหนดวิธีการศึกษาและทดลองการยอม โดยการจัดกลุมจากสวนที่มีความสนใจแบบเดียวกัน จาก

การปรึกษาอาจารยที่เช่ียวชาญดานสียอมธรรมชาติ จากสาขาวิชาการออกแบบ แฟช่ันคณะเทคโนโลยีคหกร

รมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

3) กําหนดวิธีการทดสอบและวิเคราะหผลจากการทดลองโดยผูชํานาญภายในมหาวิทยาลัย 

2.1.2 การดําเนินงาน (Do) 

1) วิเคราะหและคัดเลือกขอมูลองคความรู ดานสียอมที่สกัดไดจากขยะทางการเกษตร 

2) ทําการทดลองปฏิบัติและทดสอบการยอมสี เลือกวิเคราะหสวนที่ไดคุณภาพ เพ่ือนําไปออกแบบ

ผลิตภัณฑตอไป 

3) สรุปผลและรายงานการทดลอง ในรูปแบบของโครงงานทางออกแบบแฟช่ัน ดานการพัฒนาสียอม 

2.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check) 

การแลกเปลี่ยนองคความรูดวยการจัดเปนกลุมที่สนใจในเรื่องเดียวกันทําใหเกิดการแบงกลุมการ

ทํางาน โดยใชวิธีการใกลเคียงกัน ทําใหไดผลที่ชัดเจนดีขึ้นเชนแบงเปนสีกลุมที่ศึกษาสวนของใบจากพันธุพืช สี

ที่ไดจากสวนของเปลือกตน สีที่ไดจากฝกหรือเปลือกของผลไม 

2.1.4 สรุปผลของการพัฒนาสียอม จากขยะที่เหลือทิ้งจากการเกษตร (Action) 

1) พบวา มีผลของการไดสียอมที่หลากหลาย และโดยสวนใหญกลุมสีที่ไดจากเปลือกไม และสีจาก

เปลือกของผล จะไดสีที่เขมมากกวา และคุณภาพของสีดีกวาสีที่ไดจาก การสกัดสีจากใบไม 

2) เทคนิคการยอมสีธรรมชาติ ใชไดดีทั้งฝายและไหม และควรเปนเสนใยธรรมชาติ จะติดสีไดดีกวา 

3) เมื่อใชสารชวยติดตางชนิด ทําใหไดเฉดสีที่มีความหลากหลายเปนการดีใหสามารถนําไปสรางสรรค

ผลงาน ที่มีความสวยงามเปนที่ยอมรับอยางมาก 

 

 

 
การทดลองการยอมสีธรรมชาติจากแกนขนุน 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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กะลามะพราว แกนขนุน เปลือกมะขามและเมล็ดมะขาม ทั้งน้ียังไดจากสวนของใบพืชพันธุตางๆ อาทิ ใบ

ขี้เหล็ก ใบโกงกาง ใบมะมวง ใบลิ้นจี่ ใบชมพู เหลาน้ีเปนตน 

จากแนวคิดที่เปนจุดเริ่มของการนําความรูและประสบการณของการยอมสีดวยวัสดุใหสีจากขยะที่

เหลือทิ้งทางการเกษตร นํามาจัดการความรูโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) ในรูปแบบของ

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice) ของกลุมที่สนใจ เรื่องการออกแบบที่มีการพัฒนาอยางย่ังยืน

(Sustainable development) เพ่ือเปนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของขยะมูลฝอย และยังเปนการสราง

มูลคาของขยะยอยสลาย ใหเกิดประโยชนตอชุมชนน้ันๆ อยางย่ังยืน เปนการพัฒนาที่สามารถดําเนินไปได

อยางมั่นคง โดยไมเกิดสภาพที่ไมพึงปรารถนาอันเปนผลสืบเน่ืองจากการพัฒนา 

 

การดําเนินงาน (แนวปฏิบัติท่ีดี) 

ในการดําเนินงานการจัดการความรูเรื่อง “นวัตกรรมสรางขยะ ใหเปนทอง ของชุมชนอยางย่ังยืน” 

เริ่มดวยความตระหนัก ในผลกระทบกับสิ่งแวดลอม ของระบบการจัดการขยะมูลฝอยของบานเรา จึงเกิดการ

รวมกลุมของเยาวชนที่สรใจในเรื่องเดียวกัน ทําการศึกษาวิเคราะหภายใตการแนะนําและเปนพ่ีเลี้ยง 

(Memtoring) ของอาจารยที่ปรึกษา จนเกิดเปนโครงงานทางออกแบบแฟช่ัน ที่มีการนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเชิงสรางสรรค มาเปนฐานของการศึกษา และแลก-เปลี่ยนเรียนรูสูชุมชน โดนมีการดําเนินงาน

แบงเปน 3 ระยะดังน้ี 

2.1 ระยะที่ 1 องคความรูที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู 

การถายทอดความรูดานการยอมสีธรรมชาติเพ่ือสรางสรรคงานแฟช่ันอยางย่ังยืนไดมีการพัฒนา

กระบวนการการเลือกใชวัสดุจากธรรมชาติที่ไมรบกวนธรรมชาติหรือทําลายสิ่งแวดลอมโดยการคัดเลือกสิ่งที่

เหลือใชจากการเกษตร ที่ถูกทิ้งใหเสียเปลา เชน เปลือกและกะลามะพราวแกนขนุน ใบมะมวง ใบโกงกาง ใบ

ลิ้นจี่ ไปจนถึง กากชา หรือกากกาแฟ ก็สามารถนํามาประยุกตและสรางเปนขอมูลในการสรางและ พัฒนาองค

ความรู 

ซึ่งนอกจากองคความรูที่ เกิดจากกระบวนการเรียนรู แบบการเรียนรูโดยการ ปฏิบัติ(Action 

Learning) ที่มีการรวมกลุมกันเพ่ือแกปญหาขยะทางการเกษตร ไดมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและทางเลือก ที่

เหมาะสมในนํามาปฏิบัติ พรอมทั้งติดตามประเมินผล 

ทั้งน้ียังใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู จากการเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ของอาจารยที่ปรึกษา มา

ชวยแนะนําวิธีการทํางาน สนับสนุนช้ีแนะ จนเกิดทักษะองคความรูจากการกําจัดขยะที่เหลือทิ้งทางการเกษตร 

มาสรางมูลคาใหเกิดประโยชน เปนการชวยลดภาวะโลกรอนไดอีกแนวทางหน่ึง ผานผลงานทางการออกแบบ

แฟช่ันจํานวนกวา 15 โครงการ 

  

 

 

2.1.1 การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

1) กําหนดวัตถุประสงค หลักของการดําเนินงาน 

- รวบรวมขอมูลขยะมูลฝอยที่เหลือทิ้งจากการเกษตร 

- ทดลองการนํามาสกัดเปนสียอมและคัดเลือกสวนที่ใหสีไดซึ่งมีมากกวา 20 ชนิด ซึ่งรวมทั้ง

วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2) กําหนดวิธีการศึกษาและทดลองการยอม โดยการจัดกลุมจากสวนที่มีความสนใจแบบเดียวกัน จาก

การปรึกษาอาจารยที่เช่ียวชาญดานสียอมธรรมชาติ จากสาขาวิชาการออกแบบ แฟช่ันคณะเทคโนโลยีคหกร

รมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

3) กําหนดวิธีการทดสอบและวิเคราะหผลจากการทดลองโดยผูชํานาญภายในมหาวิทยาลัย 

2.1.2 การดําเนินงาน (Do) 

1) วิเคราะหและคัดเลือกขอมูลองคความรู ดานสียอมที่สกัดไดจากขยะทางการเกษตร 

2) ทําการทดลองปฏิบัติและทดสอบการยอมสี เลือกวิเคราะหสวนที่ไดคุณภาพ เพ่ือนําไปออกแบบ

ผลิตภัณฑตอไป 

3) สรุปผลและรายงานการทดลอง ในรูปแบบของโครงงานทางออกแบบแฟช่ัน ดานการพัฒนาสียอม 

2.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check) 

การแลกเปลี่ยนองคความรูดวยการจัดเปนกลุมที่สนใจในเรื่องเดียวกันทําใหเกิดการแบงกลุมการ

ทํางาน โดยใชวิธีการใกลเคียงกัน ทําใหไดผลที่ชัดเจนดีขึ้นเชนแบงเปนสีกลุมที่ศึกษาสวนของใบจากพันธุพืช สี

ที่ไดจากสวนของเปลือกตน สีที่ไดจากฝกหรือเปลือกของผลไม 

2.1.4 สรุปผลของการพัฒนาสียอม จากขยะที่เหลือทิ้งจากการเกษตร (Action) 

1) พบวา มีผลของการไดสียอมที่หลากหลาย และโดยสวนใหญกลุมสีที่ไดจากเปลือกไม และสีจาก

เปลือกของผล จะไดสีที่เขมมากกวา และคุณภาพของสีดีกวาสีที่ไดจาก การสกัดสีจากใบไม 

2) เทคนิคการยอมสีธรรมชาติ ใชไดดีทั้งฝายและไหม และควรเปนเสนใยธรรมชาติ จะติดสีไดดีกวา 

3) เมื่อใชสารชวยติดตางชนิด ทําใหไดเฉดสีที่มีความหลากหลายเปนการดีใหสามารถนําไปสรางสรรค

ผลงาน ที่มีความสวยงามเปนที่ยอมรับอยางมาก 

 

 

 
การทดลองการยอมสีธรรมชาติจากแกนขนุน 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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2.2 ระยะที่ 2 ลงพ้ืนที่เพ่ือกระจายความรูสูชุมชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับชุมชน 

เมื่อมีผูเขาชมนิทรรศการ และเขาชมผลงานที่มีการเผยแพรในสื่อออนไลน ทําใหชุมชนบานหวยผาก 

ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีความสนใจและตองการการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในเรื่องของการ

กําจัดขยะที่เหลือทิ้งจากการเกษตร ที่สามารถสรางประโยชนได จึงไดมีการนํากลุมเยาวชนนักปฏิบัติลงพ้ืนที่

เพ่ือเสวนา (Dialogue) จัดกลุมพูดคุยเพ่ือกําหนด ประเด็นในมุมกวาง วิเคราะหถึงปญหาและแนวทางการ

แกไข จนไดประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ันดวยเรื่องของ “มะขาม” 

2.2.1 การวางแผนดําเนินงาน (Plan) 

1) กําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาตอยอด ความรูดานสียอมธรรมชาติ โดยมีการเผยแพรผลงาน ใน

รูปแบบนิทรรศการและแฟช่ันโชว ในสื่อออนไลน เพ่ือดูผลของการตอบรับและกลุมที่สนใจ 

2) กําหนดพ้ืนที่หรือชุมชนเปาหมายในการลงพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยพิจารณาจากพ้ืนที่ที่มี

ขยะเหลือทิ้งจากการเกษตรและมีความสนใจในการเรียนรู 

2.2.2 การดําเนินงาน (Do) 

1) รวบรวมขอมูลจากผลการตอบรับ และสนใจในเรื่องของการกําจัดขยะ ทางการเกษตรที่สามารถ

แปลงเปนเงินไดโดย การทําเปนสียอม 

2) ติดตอชุมชนที่สนใจและมีวัตถุดิบที่พัฒนาได คือชุมชนบานหวยผาก ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี 

3) ลงพ้ืนที่สํารวจสภาพทางภูมิศาสตรของชุมชน และจัดกลุมเพ่ือเสวนา (Dialogue) เพ่ือกําหนด

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

4) นําประเด็นที่ไดมาวิเคราะห สรุปปญหา และแนวมางการแกไขออกแบบการถายทอดความรูสู

ชุมชน ภายใตโครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง “การถายทอดเทคโนโลยีทางคหกรรมศาสตร 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาชุมชน” 

2.2.3 การประเมินผลการปฏิบติังาน (Check) 

1) มีผลการดําเนินงานจากการเสวนาเพ่ือกําหนดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องของการกําจัดขยะ ที่

เหลือทิ้งจากการเกษตร และแปลงเปนเงินได คือเปลอืกมะขาม และเมล็ดมะขาม ใบกลวย 

2) เกิดแนวทางการแกปญหาการกําจัดขยะทางการเกษตรที่ไดมูลคาเพ่ิมคือการนํามาใชเปนสียอม 

ออกแบบเปนผลิตภัณฑเพ่ือนํามาจําหนายเปนของที่ระลึกจําหนาย ตามแหลงทองเที่ยวของอําเภอสวนผึ้ง 

3) ออกแบบหลักสูตรการถายทอดความรูสูชุมชนเสนอภายใตโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ของ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

4) เกิดเยาวชนรุนพ่ีที่ไดรับการถายทอดความรูดานสียอมธรรมชาติที่สามารถนําความรู กระจายสู

ชุมชนไดอยางมีคุณภาพ 

 

 

2.2.4 การวิเคราะหผลและสรุปผล (Action) 

1) ชุมชนบานหวยผาก ไดรับการถายทอดความรูดานสียอมธรรมชาติที่ไดจากขยะเหลือทิ้งจาก

การเกษตร คือเปลือกมะขาม เมล็ดมะขามและใบตอง 

2) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทางชุมชนไดผลิตภัณฑผามัดยอมจากสีธรรมชาติที่สามารถ ตอยอด

ความรูนําไปสรางรายไดใหแกชุมชน 

3) การกําจัดขยะมูลฝอยที่เหลือจากผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะเปลือกและเมลด็มะขาม ทําให

ชุมชนเกิดสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 

 

           
2.3 ระยะที่ 3 การตอยอดองคความรูที่ไดจากการลงพ้ืนที่ในชุมชนสงตอรุนนอง เพ่ือตอยอดการ

คนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือชุมชนจากการลงพ้ืนที่เพ่ือเสวนา (Dialogue) กับผูประกอบการจริงทําให

ไดทราบถึง ปญหาที่เกิดขึ้นจากขยะทางการเกษตรในชุมชน ซึ่งเนนการแปรรูปมะขามเปนรายได หลักของ

ชุมชนเปนผลิตภัณฑธรรมชาติตางๆ ต้ังแตเปนสมุนไพร ไปจนถึง เฟอรนิเจอร อาธิเชน ยาระบายออนๆ สบู 

นํ้ายาลางจาน เปนตน โดยในขั้นตอนของการแปรรูปจะเลือกใชเพียง เน้ือมะขามเทาน้ันสงผลใหมีการทิ้ง

เปลือกและเมล็ดเปนจํานวนมาก ซึ่งจะถูกทิ้งจนเปนเช้ือรา ที่เปนอันตรายตอสุขภาพของคนในชุมชน ดังน้ัน

ชุมชนบานหวยผาก ไดเห็นถึงความเปนไปได ของการนําขยะทางการเกษตร มาสรางผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

และพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑ ที่สามารถสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนบานหวยผาก ตําบลสวนผึ้ง 

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีได 

  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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2.2 ระยะที่ 2 ลงพ้ืนที่เพ่ือกระจายความรูสูชุมชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับชุมชน 

เมื่อมีผูเขาชมนิทรรศการ และเขาชมผลงานที่มีการเผยแพรในสื่อออนไลน ทําใหชุมชนบานหวยผาก 

ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีความสนใจและตองการการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในเรื่องของการ

กําจัดขยะที่เหลือทิ้งจากการเกษตร ที่สามารถสรางประโยชนได จึงไดมีการนํากลุมเยาวชนนักปฏิบัติลงพ้ืนที่

เพ่ือเสวนา (Dialogue) จัดกลุมพูดคุยเพ่ือกําหนด ประเด็นในมุมกวาง วิเคราะหถึงปญหาและแนวทางการ

แกไข จนไดประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ันดวยเรื่องของ “มะขาม” 

2.2.1 การวางแผนดําเนินงาน (Plan) 

1) กําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาตอยอด ความรูดานสียอมธรรมชาติ โดยมีการเผยแพรผลงาน ใน

รูปแบบนิทรรศการและแฟช่ันโชว ในสื่อออนไลน เพ่ือดูผลของการตอบรับและกลุมที่สนใจ 

2) กําหนดพ้ืนที่หรือชุมชนเปาหมายในการลงพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยพิจารณาจากพ้ืนที่ที่มี

ขยะเหลือทิ้งจากการเกษตรและมีความสนใจในการเรียนรู 

2.2.2 การดําเนินงาน (Do) 

1) รวบรวมขอมูลจากผลการตอบรับ และสนใจในเรื่องของการกําจัดขยะ ทางการเกษตรที่สามารถ

แปลงเปนเงินไดโดย การทําเปนสียอม 

2) ติดตอชุมชนที่สนใจและมีวัตถุดิบที่พัฒนาได คือชุมชนบานหวยผาก ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี 

3) ลงพ้ืนที่สํารวจสภาพทางภูมิศาสตรของชุมชน และจัดกลุมเพ่ือเสวนา (Dialogue) เพ่ือกําหนด

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

4) นําประเด็นที่ไดมาวิเคราะห สรุปปญหา และแนวมางการแกไขออกแบบการถายทอดความรูสู

ชุมชน ภายใตโครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง “การถายทอดเทคโนโลยีทางคหกรรมศาสตร 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาชุมชน” 

2.2.3 การประเมินผลการปฏิบติังาน (Check) 

1) มีผลการดําเนินงานจากการเสวนาเพ่ือกําหนดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องของการกําจัดขยะ ที่

เหลือทิ้งจากการเกษตร และแปลงเปนเงินได คือเปลอืกมะขาม และเมล็ดมะขาม ใบกลวย 

2) เกิดแนวทางการแกปญหาการกําจัดขยะทางการเกษตรที่ไดมูลคาเพ่ิมคือการนํามาใชเปนสียอม 

ออกแบบเปนผลิตภัณฑเพ่ือนํามาจําหนายเปนของที่ระลึกจําหนาย ตามแหลงทองเที่ยวของอําเภอสวนผึ้ง 

3) ออกแบบหลักสูตรการถายทอดความรูสูชุมชนเสนอภายใตโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ของ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

4) เกิดเยาวชนรุนพ่ีที่ไดรับการถายทอดความรูดานสียอมธรรมชาติที่สามารถนําความรู กระจายสู

ชุมชนไดอยางมีคุณภาพ 

 

 

2.2.4 การวิเคราะหผลและสรุปผล (Action) 

1) ชุมชนบานหวยผาก ไดรับการถายทอดความรูดานสียอมธรรมชาติที่ไดจากขยะเหลือทิ้งจาก

การเกษตร คือเปลือกมะขาม เมล็ดมะขามและใบตอง 

2) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทางชุมชนไดผลิตภัณฑผามัดยอมจากสีธรรมชาติที่สามารถ ตอยอด

ความรูนําไปสรางรายไดใหแกชุมชน 

3) การกําจัดขยะมูลฝอยที่เหลือจากผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะเปลือกและเมลด็มะขาม ทําให

ชุมชนเกิดสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 

 

           
2.3 ระยะที่ 3 การตอยอดองคความรูที่ไดจากการลงพ้ืนที่ในชุมชนสงตอรุนนอง เพ่ือตอยอดการ

คนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือชุมชนจากการลงพ้ืนที่เพ่ือเสวนา (Dialogue) กับผูประกอบการจริงทําให

ไดทราบถึง ปญหาที่เกิดขึ้นจากขยะทางการเกษตรในชุมชน ซึ่งเนนการแปรรูปมะขามเปนรายได หลักของ

ชุมชนเปนผลิตภัณฑธรรมชาติตางๆ ต้ังแตเปนสมุนไพร ไปจนถึง เฟอรนิเจอร อาธิเชน ยาระบายออนๆ สบู 

นํ้ายาลางจาน เปนตน โดยในขั้นตอนของการแปรรูปจะเลือกใชเพียง เน้ือมะขามเทาน้ันสงผลใหมีการทิ้ง

เปลือกและเมล็ดเปนจํานวนมาก ซึ่งจะถูกทิ้งจนเปนเช้ือรา ที่เปนอันตรายตอสุขภาพของคนในชุมชน ดังน้ัน

ชุมชนบานหวยผาก ไดเห็นถึงความเปนไปได ของการนําขยะทางการเกษตร มาสรางผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

และพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑ ที่สามารถสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนบานหวยผาก ตําบลสวนผึ้ง 

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีได 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน

 

 

2.3.1 การวางแผนการดําเนนิงาน (Plan) 

1) กําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงาน เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของชุมชนไดมี

การถายโอนความรูในลักษณะของการเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เกี่ยวกับความรูในการยอมสีจากวัตถุดิบทาง

ธรรมชาติ ที่ไดทําการทดลองมาในระยะที่ 1 ใหกับรุนนองในการสรางสรรคผลิตภัณฑเพ่ือชุมชนบาน หวยผาก 

2) กําหนดแนวทางการเพ่ิมมูลคา และยังเปนการจัดการความรูดานระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ Eco (E-

commerce) ชวยลดภาวะโลกรอน และสรางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน จึงเกิดแนวคิดและสนใจในการศึกษา

ทดลอง เกี่ยวกับการจัดการขยะที่เหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งถือเปนความสําคัญของ การตอบโจทยดังกลาว 

3) จัดกลุมของนักศึกษารุนนองที่มีความสนใจในแนวทางของเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย ที่เหลือจาก

การเกษตรเพ่ือนํามาสรางมูลคาเพ่ิม 

4) กําหนดรูปแบบการศึกษาและทดลอง เพ่ือการวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือชุมชน 

2.3.2 การดําเนินงาน (Do) 

1) ไดทําการทดลอง การสกัดสีธรรมชาติจากเปลือกและเมล็ดมะขามฐานชีวภาพ ที่ไดจากเปลือก

มะขาม และเมล็ดมะขามเปนการใชวัสดุทางการเกษตรซึ่งเหลือ ใชแลวเพ่ือเกิดประโยชน ดวยการนําเปลือก

และเมล็ดมะขามมาทดลองสกัดสีธรรมชาติที่ มีบทบาทเก่ียวของกับ วิถีการดํารงชีวิตของมนุษยมายาวนาน

นับต้ังแตสมัยโบราณ 

2) วางแผนการทดลองในการนําขยะทางการเกษตร คือเปลือกและเมล็ดมะขาม มาสกัดเปนสียอม

ธรรมชาติ ทั้งการสกัดเปนนํ้าสีและทําเปนผงสี โดยมีอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํา 

3) ทดลองและวิเคราะหคุณภาพของการยอมฝาย และไหม ดวยสีจากเปลือกและเมล็ดมะขาม มีผล

ของการติดสี และความคงทนของสี ที่เหมาะสมตอการนําไปสรางสรรคผลิตภัณฑทางออกแบบแฟช่ัน 

4) สรุปผลจัดทํารายงาน โดยนําผลการทดลองมาศึกษาขอมูลของแนวโนมแฟช่ัน เพ่ือออกแบบผลงาน 

เปนตนแบบงานเชิงสรางสรรค 

 

 
 

  

 

 

2.3.3 ผลการดําเนนิงาน (Check) 

ในการศึกษาการยอมเสนไหมและฝายดวยสีธรรมชาติจากเปลือกมะขามและเปลือกหุม เมล็ด มี

วัตถุประสงคศึกษาการติดสี ความคงทนของสีตอแสง และความคงทนของสีตอการซัก เพ่ือนํามาออกแบบ

ผลิตภัณฑทางแฟช่ัน แลวจึงจัดแสดงผลงานทางออกแบบแฟช่ัน ในโครงการ การจัดแสดงผลงานวิจัย และ

นวัตกรรมเชิงสรางสรรคดานออกแบบแฟช่ัน Fashion Graduate Project Show Season 8 ภายใตแนวคิด 

“กอนกาวKON : KAO” 2015 

 
 

ที่มา : www.thaicatwalk.com 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน  CoP 8

 

 

2.3.1 การวางแผนการดําเนนิงาน (Plan) 

1) กําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงาน เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของชุมชนไดมี

การถายโอนความรูในลักษณะของการเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เกี่ยวกับความรูในการยอมสีจากวัตถุดิบทาง

ธรรมชาติ ที่ไดทําการทดลองมาในระยะที่ 1 ใหกับรุนนองในการสรางสรรคผลิตภัณฑเพ่ือชุมชนบาน หวยผาก 

2) กําหนดแนวทางการเพ่ิมมูลคา และยังเปนการจัดการความรูดานระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ Eco (E-

commerce) ชวยลดภาวะโลกรอน และสรางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน จึงเกิดแนวคิดและสนใจในการศึกษา

ทดลอง เกี่ยวกับการจัดการขยะที่เหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งถือเปนความสําคัญของ การตอบโจทยดังกลาว 

3) จัดกลุมของนักศึกษารุนนองที่มีความสนใจในแนวทางของเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย ที่เหลือจาก

การเกษตรเพ่ือนํามาสรางมูลคาเพ่ิม 

4) กําหนดรูปแบบการศึกษาและทดลอง เพ่ือการวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือชุมชน 

2.3.2 การดําเนินงาน (Do) 

1) ไดทําการทดลอง การสกัดสีธรรมชาติจากเปลือกและเมล็ดมะขามฐานชีวภาพ ที่ไดจากเปลือก

มะขาม และเมล็ดมะขามเปนการใชวัสดุทางการเกษตรซึ่งเหลือ ใชแลวเพ่ือเกิดประโยชน ดวยการนําเปลือก

และเมล็ดมะขามมาทดลองสกัดสีธรรมชาติที่ มีบทบาทเก่ียวของกับ วิถีการดํารงชีวิตของมนุษยมายาวนาน

นับต้ังแตสมัยโบราณ 

2) วางแผนการทดลองในการนําขยะทางการเกษตร คือเปลือกและเมล็ดมะขาม มาสกัดเปนสียอม

ธรรมชาติ ทั้งการสกัดเปนนํ้าสีและทําเปนผงสี โดยมีอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํา 

3) ทดลองและวิเคราะหคุณภาพของการยอมฝาย และไหม ดวยสีจากเปลือกและเมล็ดมะขาม มีผล

ของการติดสี และความคงทนของสี ที่เหมาะสมตอการนําไปสรางสรรคผลิตภัณฑทางออกแบบแฟช่ัน 

4) สรุปผลจัดทํารายงาน โดยนําผลการทดลองมาศึกษาขอมูลของแนวโนมแฟช่ัน เพ่ือออกแบบผลงาน 

เปนตนแบบงานเชิงสรางสรรค 

 

 
 

  

 

 

2.3.3 ผลการดําเนนิงาน (Check) 

ในการศึกษาการยอมเสนไหมและฝายดวยสีธรรมชาติจากเปลือกมะขามและเปลือกหุม เมล็ด มี

วัตถุประสงคศึกษาการติดสี ความคงทนของสีตอแสง และความคงทนของสีตอการซัก เพ่ือนํามาออกแบบ

ผลิตภัณฑทางแฟช่ัน แลวจึงจัดแสดงผลงานทางออกแบบแฟช่ัน ในโครงการ การจัดแสดงผลงานวิจัย และ

นวัตกรรมเชิงสรางสรรคดานออกแบบแฟช่ัน Fashion Graduate Project Show Season 8 ภายใตแนวคิด 

“กอนกาวKON : KAO” 2015 

 
 

ที่มา : www.thaicatwalk.com 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน

 

 

 
 

 

 

 

ผลการดําเนนิงาน  

จากการเริ่มตนดวยการจัดกลุมผูที่สนใจในเรื่องเดียวกันเปนชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 

practice : COP) คือเรื่องของการจัดการขยะที่เหลือทิ้งจากผลผลิตทางการเกษตรมีการพูดคุย แลกเปลี่ยน

เรียนรู (Knowledge sharing) และมีการใหคนที่มีความรูความชํานาญทางดานสียอมธรรมชาติ หรืออาจารยที

ปรึกษาทําการถายโอนความรู แบบระบบการเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring)ทําใหเกิดผลงานวิจัย ในรูปแบบ

โครงงานทางออกแบบแฟช่ันมากกวา 15 เรื่อง  
นอกเหนือจากการศึกษาเปนโครงงานทางออกแบบแฟช่ันในรูปแบบของเอกสารแลวน้ันยังไดมีการนํา

องคความรูทีเกิดขึ้นมาเผยแพรในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เชน การจัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงผลงาน 

(Fashion show) และมีการเผยแพรผานกระบวนการทางอินเตอรเน็ต คือ เว็บไซต www.thaicatwalk.com 

, www.rmutk.ac.thแล ะhttp://www.techhome.rmutk.ac.th เ พ่ื อ รอ งรั บ ก ารแ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู

นอกเหนือจากขอมูลในเอกสารเพียงอยางเดียว 
การนําองคความรูที่เกิดจากการศึกษาทดลองเผยแพรผานสื่อชองทางตางๆ สงผลใหชุมชนบานหวย

ผาก ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีความต่ืนตัวในการแสวงหาความรูใหมอยูตลอดเวลา ดวยอยู

ในแหลงทองเที่ยว ที่มีช่ือเสียง ความสวยงาม ในดานธรรมชาติภูมิอากาศ และบรรยากาศที่ดี เหมาะสมกับการ

เจริญเติบโตของมะขามยักษ พันธุเปรี้ยวซึ่งนอกจากการใชในการประกอบอาหารแลว มะขามยังมีสรรพคุณ

ทางยาที่สามารถนํามาทําเปนผลิตภัณฑแปรรูปไดหลากหลาย เชน เม็ดอมแกเจ็บคอ ขับเสมหะ ขนมทานเลน 

รวมไปถึงเครื่องประทินโฉมตางๆอีกมากมาย ที่สามารถสรางมูลคาใหกับคนในทองถิ่นไดอยางมากมาย 

ในการผลิตหรือแปรรูปมะขามเปนผลิตภัณฑตางๆน้ัน จะนําเน้ือไปใชเพียงอยางเดียวโดยทิ้งเปลือก

และเมล็ดเหลือทิ้งเปนจํานวนมากและไมสามารถเพ่ิมมูลคาใดๆได โดยที่วัสดุเหลือใช ทางการเกษตรน้ันยังมีอีก

หลายสวนที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนได และนับไดวามีความนาสนใจเปนอยางมากที่จะนํามาสราง

มูลคาเพ่ิมหรือนํามาแปรรูปการใชงานใหมีประโยชนมากขึ้น 

จากการไดรวมเสวนา (Dialogue) กับชาวบานชุมชนบานหวยผาก ไดวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสม 

และนํามาปฏิบัติ เชน แนวทางการนําเปลือกและเมล็ดมะขามมาสกัดเปนสียอมแลวออกแบบเปนลวดลายบน

ผืนผาเพ่ือสรางเปนผลิตภัณฑ ลวดลายผามัดยอมดวยสีจากมะขาม 

โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑผามัดยอมสีธรรมชาติจากเปลือกและเมล็ด

มะขาม ภายใตโครงการ "การถายทอดเทคโนโลยีทางคหกรรมศาสตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาชุมชน" ระหวางวันที่ 

8-13 ธันวาคม 2557 ซึ่งใชรูปแบบการถายทอดความรูผานเยาวชนที่ชาวบานในชุมชน มองเสมือนเปน

ลูกหลานจึงเกิดการยอมรับเช่ือใจและสามารถเรียนรูไดเปนอยางดี สามารถนําความรูที่ไดรับไปตอยอด เพ่ือ

สรางผลิตภัณฑในการจัดจําหนายเปนของที่ระลึก ตามแหลงทองเที่ยวของอําเภอสวนผึ้ง  
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ผลการดําเนนิงาน  

จากการเริ่มตนดวยการจัดกลุมผูที่สนใจในเรื่องเดียวกันเปนชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 

practice : COP) คือเรื่องของการจัดการขยะที่เหลือทิ้งจากผลผลิตทางการเกษตรมีการพูดคุย แลกเปลี่ยน

เรียนรู (Knowledge sharing) และมีการใหคนที่มีความรูความชํานาญทางดานสียอมธรรมชาติ หรืออาจารยที

ปรึกษาทําการถายโอนความรู แบบระบบการเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring)ทําใหเกิดผลงานวิจัย ในรูปแบบ

โครงงานทางออกแบบแฟช่ันมากกวา 15 เรื่อง  
นอกเหนือจากการศึกษาเปนโครงงานทางออกแบบแฟช่ันในรูปแบบของเอกสารแลวน้ันยังไดมีการนํา

องคความรูทีเกิดขึ้นมาเผยแพรในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เชน การจัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงผลงาน 

(Fashion show) และมีการเผยแพรผานกระบวนการทางอินเตอรเน็ต คือ เว็บไซต www.thaicatwalk.com 

, www.rmutk.ac.thแล ะhttp://www.techhome.rmutk.ac.th เ พ่ื อ รอ งรั บ ก ารแ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู

นอกเหนือจากขอมูลในเอกสารเพียงอยางเดียว 
การนําองคความรูที่เกิดจากการศึกษาทดลองเผยแพรผานสื่อชองทางตางๆ สงผลใหชุมชนบานหวย

ผาก ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีความต่ืนตัวในการแสวงหาความรูใหมอยูตลอดเวลา ดวยอยู

ในแหลงทองเที่ยว ที่มีช่ือเสียง ความสวยงาม ในดานธรรมชาติภูมิอากาศ และบรรยากาศที่ดี เหมาะสมกับการ

เจริญเติบโตของมะขามยักษ พันธุเปรี้ยวซึ่งนอกจากการใชในการประกอบอาหารแลว มะขามยังมีสรรพคุณ

ทางยาที่สามารถนํามาทําเปนผลิตภัณฑแปรรูปไดหลากหลาย เชน เม็ดอมแกเจ็บคอ ขับเสมหะ ขนมทานเลน 

รวมไปถึงเครื่องประทินโฉมตางๆอีกมากมาย ที่สามารถสรางมูลคาใหกับคนในทองถิ่นไดอยางมากมาย 

ในการผลิตหรือแปรรูปมะขามเปนผลิตภัณฑตางๆน้ัน จะนําเน้ือไปใชเพียงอยางเดียวโดยทิ้งเปลือก

และเมล็ดเหลือทิ้งเปนจํานวนมากและไมสามารถเพ่ิมมูลคาใดๆได โดยที่วัสดุเหลือใช ทางการเกษตรน้ันยังมีอีก

หลายสวนที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนได และนับไดวามีความนาสนใจเปนอยางมากที่จะนํามาสราง

มูลคาเพ่ิมหรือนํามาแปรรูปการใชงานใหมีประโยชนมากขึ้น 

จากการไดรวมเสวนา (Dialogue) กับชาวบานชุมชนบานหวยผาก ไดวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสม 

และนํามาปฏิบัติ เชน แนวทางการนําเปลือกและเมล็ดมะขามมาสกัดเปนสียอมแลวออกแบบเปนลวดลายบน

ผืนผาเพ่ือสรางเปนผลิตภัณฑ ลวดลายผามัดยอมดวยสีจากมะขาม 

โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑผามัดยอมสีธรรมชาติจากเปลือกและเมล็ด

มะขาม ภายใตโครงการ "การถายทอดเทคโนโลยีทางคหกรรมศาสตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาชุมชน" ระหวางวันที่ 

8-13 ธันวาคม 2557 ซึ่งใชรูปแบบการถายทอดความรูผานเยาวชนที่ชาวบานในชุมชน มองเสมือนเปน

ลูกหลานจึงเกิดการยอมรับเช่ือใจและสามารถเรียนรูไดเปนอยางดี สามารถนําความรูที่ไดรับไปตอยอด เพ่ือ

สรางผลิตภัณฑในการจัดจําหนายเปนของที่ระลึก ตามแหลงทองเที่ยวของอําเภอสวนผึ้ง  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ผลกระทบท่ีเปนประโยชนหรือสรางคุณคา 

4.1 ในการจุดประกายความคิดในการนําองคความรูที่ ไดจากการศึกษาในช้ันเรียนดวยวิธีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู แบบการจัดกลุมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เชิงสรางสรรควิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

วิธีการเดิม คือถายทอดความรูแบบซึ่งหนา รับขอมูลจากดานเดียวทําใหการสรางองคความรูหรือตอยอด

ความรูไดนอย และใชเวลามาก แตเมื่อใชแบบวิธีการจัดกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ทําใหสามารถถายทอด

เทคโนโลยีและความรู ใหตรงประเด็นกับความสนใจ ตรงกับความตองการ ลดระยะเวลา และข้ันตอนการ

ทํางานไดอยางแทจริง 

4.2 การไดนําความรูที่ ไดจากการทดลองปฏิบัติ เขาสูเวทีเสวนา (Dialogue) จัดกลุมพูดคุยกับ

ผูประกอบการจริง และสนใจที่ชุมชนบานหวยผาก ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี ในการสื่อสาร

องคความรูและนวัตกรรมไดอยางตรงประเด็นและตรงกลุมเปาหมายที่ตรงกับความตองการสามารถนําองค

ความรูมาตอยอดสรางแนวทางของการออกแบบผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน ทําใหกลุมแมบานใน

ชุมชน สามารถนําไปคิดและพัฒนาตอยอดไดดวยตนเอง ซึ่งเกิดเปนองครวมของความรูที่ย่ังยืน และใชงานได

อยางแทจริง 

4.3 เปนการพัฒนากระบวนการจัดการความรูโดยใชเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรูหลายวิธีซึ่ง

สามารถผสมผสานกันไดอยางลงตัว โดนการนําความรูจากการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนในชุมชน มาถายโอนใหกับ

นักศึกษารุนนองเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนที่สามารถสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว ของชุมชนบานหวยผาก 

ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีเปนโครงงานทางออกแบบแฟช่ัน เรื่องการยอมเสนไหมดวยเปลือก

มะขาม, การยอมเสนใยฝายดวยสีสกัดจากเปลือหุมเมล็ดมะขาม และการสกัดผงสียอมธรรมชาติจากเปลือก

และเมล็ดมะขาม ในป 2558 น้ี 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

5.1 ปจจัยดานการบริหารจัดการ สียอมธรรมชาติจากขยะทางการเกษตร ใชวิธีการบริหารจัดการ 

แบบพ้ืนฐานขององคความรู จากภูมิปญญาด้ังเดิม ประกอบกับการสังเคราะหแนวทางรวมของการแกปญหา 

จนทําใหเกิดนวัตรกรรมเชิงสรางสรรค ในการแกปญหาสงผลสูการพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถเพ่ิมมูลคาใหแก

ชุมชนเปนการผสมผสานภูมปิญญาของไทยกับการจัดการกับสิ่งแวดลอมตามวิถีธรรมชาติไดอยางลงตัว และ

กาวสูความย่ังยืนไดอยางเหมาะสม 

5.2 ปจจัยดานผูเช่ียวชาญ สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เติบโตมาจากสถาบันทางการศึกษาสายอาชีวะเริ่มตนจากการชางสตรีพระนครใต 

ประกอบดวยคณาจารยที่มีความเช่ียวชาญและชํานาญการภูมิปญญาการยอมสีจากวัสดุธรรมชาติ มีการศึกษา

 

 

คนควาทดลอง ตอเน่ืองมาชานาน จนเกินงานวิจัยและโครงงานดานวัสดุสียอมธรรมชาติ สั่งสมเปนองคความรู 

และการถายทอดจากรุนสูรุนอยางตอเน่ืองและเมื่อนํามาถายทอดสูเยาวชนลูกศิษยแตละรุน จึงนับไดวาเปน

การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคความรู 

5.3 ปจจัยดานเครือขายความรวมมือ การถายทอดองคความรูการจัดการขยะทางการเกษตร ดวยการ

นํามาทําเปนสียอมธรรมชาติน้ัน สําเร็จลงไดดวยความรวมมือจากหลายภาคสวน เชน คณาจารย นักวิจัยจาก

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ศิษยเกาของคณะที่ไดเรียนรูการยอมสีธรรมชาติ ศิษยปจจุบันที่รวมกลุมกัน

เปนชุมชนนักปฏิบัติ อีกทั้งยังรวมถึงชาวบานในชุมชนที่ตองการกําจัดขยะทางการเกษตร ใหเกิดมูลคาเพ่ิมและ

ดูแลสิ่งแวดลอมเพ่ือความสุขอยางย่ังยืน ซึ่งนับไดวาเปนความสําเร็จ ในแงของการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ประสบการณไดอยางดีเย่ียม สงผลใหเกิดการตอยอดสูการพัฒนาไมมีที่สิ้นสุด 

 

ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข 

6.1 ปญหาดานการรวบรวมขอมูลวัสดุสียอมจากธรรมชาติเน่ืองดวยวัสดุทางธรรมชาติที่ เปนขยะ

เหลือทิ้งจากการเกษตรน้ัน  ีชวงเวลาการทิ้งและการเผาทําลาย ของแตละประเภท ในแตละทองถิ่นมีความ

หลากหลาย และแตกตางกันในแตละชวงเวลา จึงมีผลตอการวิเคราะหเพ่ือเลือกวัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตร

มาทดลองศึกษากระบวนการทําสียอม ซึ่งมักจะพบปญหาความสม่ําเสมอของสีและขาดความตอเน่ืองของวัสดุ

สงผลใหการวางแผนการควบคุมเฉดสีคอนขางลําบาก จึงตองแกไขโดยการออกแบบลวดลายใหเกิดความ

แตกตางของสีแตละระดับ และการใชสารชวยยอมที่มีความเขมขนตางกัน 

6.2 ปญหาการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูสืบเน่ืองจากการใชวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรของกลุม

เกษตรกร หรือกลุมแมบานซึ่งมีเวลาไมคอยตรงกัน ทําใหการนัดหมายเปนไปคอนขางลําบาก ประกอบกับการ

มีชวงอายุที่หลากหลาย หลายวัย จึงทําใหการสื่อสารตองใชรูปแบบและวิธีการที่มีลักษณะ การถายทอดเฉพาะ

แตละกลุม และชวงวัย จึงตองจัดหากลุมเยาวชนที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนเปนทีมที่

มารวมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยตองสรางบรรยากาศใหเปนกันเองแบบลูกหลานมากกวาเปนผูสอน 
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ผลกระทบท่ีเปนประโยชนหรือสรางคุณคา 

4.1 ในการจุดประกายความคิดในการนําองคความรูที่ ไดจากการศึกษาในช้ันเรียนดวยวิธีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู แบบการจัดกลุมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เชิงสรางสรรควิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

วิธีการเดิม คือถายทอดความรูแบบซึ่งหนา รับขอมูลจากดานเดียวทําใหการสรางองคความรูหรือตอยอด

ความรูไดนอย และใชเวลามาก แตเมื่อใชแบบวิธีการจัดกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ทําใหสามารถถายทอด

เทคโนโลยีและความรู ใหตรงประเด็นกับความสนใจ ตรงกับความตองการ ลดระยะเวลา และขั้นตอนการ

ทํางานไดอยางแทจริง 

4.2 การไดนําความรูที่ ไดจากการทดลองปฏิบัติ เขาสูเวทีเสวนา (Dialogue) จัดกลุมพูดคุยกับ

ผูประกอบการจริง และสนใจที่ชุมชนบานหวยผาก ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี ในการสื่อสาร

องคความรูและนวัตกรรมไดอยางตรงประเด็นและตรงกลุมเปาหมายที่ตรงกับความตองการสามารถนําองค

ความรูมาตอยอดสรางแนวทางของการออกแบบผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน ทําใหกลุมแมบานใน

ชุมชน สามารถนําไปคิดและพัฒนาตอยอดไดดวยตนเอง ซึ่งเกิดเปนองครวมของความรูที่ย่ังยืน และใชงานได

อยางแทจริง 

4.3 เปนการพัฒนากระบวนการจัดการความรูโดยใชเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรูหลายวิธีซึ่ง

สามารถผสมผสานกันไดอยางลงตัว โดนการนําความรูจากการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนในชุมชน มาถายโอนใหกับ

นักศึกษารุนนองเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนที่สามารถสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว ของชุมชนบานหวยผาก 

ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีเปนโครงงานทางออกแบบแฟช่ัน เรื่องการยอมเสนไหมดวยเปลือก

มะขาม, การยอมเสนใยฝายดวยสีสกัดจากเปลือหุมเมล็ดมะขาม และการสกัดผงสียอมธรรมชาติจากเปลือก

และเมล็ดมะขาม ในป 2558 น้ี 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

5.1 ปจจัยดานการบริหารจัดการ สียอมธรรมชาติจากขยะทางการเกษตร ใชวิธีการบริหารจัดการ 

แบบพ้ืนฐานขององคความรู จากภูมิปญญาด้ังเดิม ประกอบกับการสังเคราะหแนวทางรวมของการแกปญหา 

จนทําใหเกิดนวัตรกรรมเชิงสรางสรรค ในการแกปญหาสงผลสูการพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถเพ่ิมมูลคาใหแก

ชุมชนเปนการผสมผสานภูมปิญญาของไทยกับการจัดการกับสิ่งแวดลอมตามวิถีธรรมชาติไดอยางลงตัว และ

กาวสูความย่ังยืนไดอยางเหมาะสม 

5.2 ปจจัยดานผูเช่ียวชาญ สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เติบโตมาจากสถาบันทางการศึกษาสายอาชีวะเริ่มตนจากการชางสตรีพระนครใต 

ประกอบดวยคณาจารยที่มีความเช่ียวชาญและชํานาญการภูมิปญญาการยอมสีจากวัสดุธรรมชาติ มีการศึกษา

 

 

คนควาทดลอง ตอเน่ืองมาชานาน จนเกินงานวิจัยและโครงงานดานวัสดุสียอมธรรมชาติ สั่งสมเปนองคความรู 

และการถายทอดจากรุนสูรุนอยางตอเน่ืองและเมื่อนํามาถายทอดสูเยาวชนลูกศิษยแตละรุน จึงนับไดวาเปน

การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคความรู 

5.3 ปจจัยดานเครือขายความรวมมือ การถายทอดองคความรูการจัดการขยะทางการเกษตร ดวยการ

นํามาทําเปนสียอมธรรมชาติน้ัน สําเร็จลงไดดวยความรวมมือจากหลายภาคสวน เชน คณาจารย นักวิจัยจาก

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ศิษยเกาของคณะที่ไดเรียนรูการยอมสีธรรมชาติ ศิษยปจจุบันที่รวมกลุมกัน

เปนชุมชนนักปฏิบัติ อีกทั้งยังรวมถึงชาวบานในชุมชนที่ตองการกําจัดขยะทางการเกษตร ใหเกิดมูลคาเพ่ิมและ

ดูแลสิ่งแวดลอมเพ่ือความสุขอยางย่ังยืน ซึ่งนับไดวาเปนความสําเร็จ ในแงของการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ประสบการณไดอยางดีเย่ียม สงผลใหเกิดการตอยอดสูการพัฒนาไมมีที่สิ้นสุด 

 

ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข 

6.1 ปญหาดานการรวบรวมขอมูลวัสดุสียอมจากธรรมชาติเน่ืองดวยวัสดุทางธรรมชาติที่ เปนขยะ

เหลือทิ้งจากการเกษตรน้ัน  ีชวงเวลาการทิ้งและการเผาทําลาย ของแตละประเภท ในแตละทองถิ่นมีความ

หลากหลาย และแตกตางกันในแตละชวงเวลา จึงมีผลตอการวิเคราะหเพ่ือเลือกวัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตร

มาทดลองศึกษากระบวนการทําสียอม ซึ่งมักจะพบปญหาความสม่ําเสมอของสีและขาดความตอเน่ืองของวัสดุ

สงผลใหการวางแผนการควบคุมเฉดสีคอนขางลําบาก จึงตองแกไขโดยการออกแบบลวดลายใหเกิดความ

แตกตางของสีแตละระดับ และการใชสารชวยยอมที่มีความเขมขนตางกัน 

6.2 ปญหาการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูสืบเน่ืองจากการใชวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรของกลุม

เกษตรกร หรือกลุมแมบานซึ่งมีเวลาไมคอยตรงกัน ทําใหการนัดหมายเปนไปคอนขางลําบาก ประกอบกับการ

มีชวงอายุที่หลากหลาย หลายวัย จึงทําใหการสื่อสารตองใชรูปแบบและวิธีการที่มีลักษณะ การถายทอดเฉพาะ

แตละกลุม และชวงวัย จึงตองจัดหากลุมเยาวชนที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนเปนทีมที่

มารวมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยตองสรางบรรยากาศใหเปนกันเองแบบลูกหลานมากกวาเปนผูสอน 
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บทสรุป 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของการรูปแบบการเรียนการสอนโดยการใชหลักการบูร

ณาการโดยใหนักศึกษามีประสบการณจริงจากการทํางานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมของผูนํานักศึกษา

โดยมีอาจารยเปนผูคอยเสนอแนะ ทําใหเกิดโครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนสูการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน

อยางย่ังยืน กรณีศึกษา ชุมชน อบต.ดาวเรือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ควบคูไป

กับปฏิบัติงานจริง จากโจทยจริงภายในชุมชน โดยนักศึกษาแตละคนจะไดรับโจทยที่เปนของตนเอง หรืออาจ

ไดรับโจทยที่ตองทํางานโดยการระดมความคิดเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวง โดยจากการจัดโครงการดังกลาว ทําให

ทางชุมชน ไดรับนวัตกรรมใหม ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งน้ีสามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาตนเองใน

ดานการทํางานแบบเปนกลุม โดยรับฟงความคิดเห็นจากสวนรวมเพ่ือนํามาประยุกตในเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ  บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑชุมชน สถาปตยกรรม นวัตกรรมชุมชน ความย่ังยืน   
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บทสรุป 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของการรูปแบบการเรียนการสอนโดยการใชหลักการบูร

ณาการโดยใหนักศึกษามีประสบการณจริงจากการทํางานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมของผูนํานักศึกษา

โดยมีอาจารยเปนผูคอยเสนอแนะ ทําใหเกิดโครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนสูการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน

อยางย่ังยืน กรณีศึกษา ชุมชน อบต.ดาวเรือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ควบคูไป

กับปฏิบัติงานจริง จากโจทยจริงภายในชุมชน โดยนักศึกษาแตละคนจะไดรับโจทยที่เปนของตนเอง หรืออาจ

ไดรับโจทยที่ตองทํางานโดยการระดมความคิดเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวง โดยจากการจัดโครงการดังกลาว ทําให

ทางชุมชน ไดรับนวัตกรรมใหม ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งน้ีสามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาตนเองใน

ดานการทํางานแบบเปนกลุม โดยรับฟงความคิดเห็นจากสวนรวมเพ่ือนํามาประยุกตในเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ  บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑชุมชน สถาปตยกรรม นวัตกรรมชุมชน ความย่ังยืน   



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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Summary 

The exchange of the knowledge from this research the student get to work on the 

real situation, learn from each other with the guidance from our professors. The project 

community innovation to improve economy; case study Saraburi province, gave the 

researcher the format to develop a system for teaching the theory and practice in the real 

world.  Students get to work in a real setting, real environment, and have to solve the real 

problem.  Each student received his or her own project.  Some of the projects require more 

than one students to complete it. The exchange of the knowledge from this research can be 

beneficial for the student in the term of teamwork and listen to another people’s ideas and 

that can lead to a higher quality of works in the future    

 

บทนํา 

วิธีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในอดีตของทางคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จะ

เปนการจัดการเรียนการสอนโดยการต้ังโจทยสมมุติขึ้นมาเพ่ือใหนักศึกษาภายในช้ันใชในการออกแบบ โดยจะ

มีการใหคะแนนเมื่อนักศึกษาไดออกแบบช้ินงานตามโจทยเสร็จสิ้นโดยอาจารยผูสอนในรายวิชาน้ัน ๆ เพียงคน

เดียว ซึ่งตัวนักศึกษาก็จะไดรับความรูในดานเดียว โดยที่ตัวนักศึกษาเองไมเคยทํางานแบบมีประสบการณจริง 

ซึ่งตอมาทางนักศึกษาของทางคณะ ไดพบวาวิธีในการสอนดังกลาว ในบางครั้งอาจไมสามารถนําไปใช

ในสถานประกอบการไดจริง เพราะเน่ืองดวยผลงานที่นักศึกษาไดออกแบบมาน้ัน ตอบโจทยแตเพียงผูสอน

อยางเดียวไมไดตอบโจทยความตองการผูประกอบการ ผูซื้อในตลาดเลย เพราะ “สินคาที่ขายไดน้ันบางครั้งไม

จําเปนตองมีความสวยงามเสมอไป แตตองมีรายละเอียดครบถวนและตอบโจทยตลาดไดอยางแทจริง”  

ทางคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบจึงไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยระดม

ความคิดกับทางนักศึกษา โดยการจัดเปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการใหนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก

เปนตัวแทนของแตละสาขาวิชา นําเสนอถึงรูปแบบของวิธีการและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม โดยใน

การน้ีไดขอสรุปที่สามารถนํามาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขึ้นมาอีกระดับ คือ โดยการต้ังโจทยสินคาจาก

สินคาที่มีขายอยูจริงในทองตลาดปจจุบันและใหนักศึกษาไดออกแบบจนถึงขั้นทําตนแบบสินคาเพ่ือนํามาเสนอ

ในรูปแบบของการพรีเซนต โดยทางคณะไดทําการเชิญผูประกอบการที่เปนเจาของสินคาน้ัน ๆ มาเปน

คณะกรรมการในการใหคะแนน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบน้ี นักศึกษาไดรับประสบการณในสวน

ของการนําเสนอผลงานจริง ไดรับคําปรึกษา และไดรูถึงจุดดอยจุดเดนของช้ินงานของตัวนักศึกษา ซึ่งจาก

 

 

ขอมูลเบ้ืองตนที่ไดนําเสนอมา สามารถสรุปปญหาอันเกิดจากวิธีดําเนินการในอดีต โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ภายในกลุมของนักศึกษาและอาจารยผูสอน ไดดังน้ี  

 

ภาคทฤษฎ ี 

1. ลักษณะของนักศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตรการออกแบบมักชอบเคลื่อนไหวไมชอบอยูกับ

สิ่งใดสิ่งหน่ึงนานเกินไปทําใหการรับรูในภาคทฤษฎีในรูปแบบเดิมไมสัมฤทธ์ิผลในการรับรู  

2. นักศึกษามักมีขาดความสนใจและทําใหการสอนไมเกิดความตอเน่ืองอันมีผลจากการรับรูในคาบที่

ผานมา  

3. ผูสอนเขาใจพฤติกรรมและธรรมชาติของนักศึกษาแตดวยเหตุผลแหงการเปนทฤษฎีผูสอนก็มี

ความคิดในลักษณะเดียวกับนักศึกษาเปรียบเสมือนผูสอนเปนนักรองแตมีผูฟงนอยจึงไมสนุกในการสอนเชนกัน

แมจะหารูปแบบการสอนดวยเกมสแลวก็ตาม  

4. นักศึกษาเรียนเพียงเพ่ือใหมีคะแนนแตไมมีความสุขในการทํางาน  

5. นักศึกษาบางคนยังตอบตัวเองไมไดวาเรียนศาสตรน้ีไปจะประกอบอาชีพไดอยางไร  

 

ภาคปฏิบตั ิ 

1. ผูเรียนขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากโจทยที่ต้ังเปนเพียงสิ่งสมมุติจึงไมมีทิศทาง  

2. แมวาบางครั้งจะไดพบเจาของสินคาที่นํามาเปนโจทยแตกลับไมไดรับความรวมมือจากเจาของ

เพราะเจาของไมไดสนใจหรือมีความตองการใหออกแบบบรรจุภัณฑแตเพียงเพราะนักศึกษาเปนผูไปขอโจทย

น้ันมาเอง 

 

วิธีการดําเนินงาน 

 

แนวทางการดําเนนิงานที่ไดดําเนนิตามหลกั( PDCA) 

 มีช้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

- Plan (การวางแผน)  

ในขั้นตอนการวางแผนน้ีไดแบงเปน 3 แนวทางประกอบดวย 

1. การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยอาจารยผูสอนใชสถานการณจรงิจากชุมชน 

อบต.ดาวเรือง จังหวัดสระบุรี มาสูบทเรียนและนักศึกษานําความรูที่ไดมาไปสูการพัฒนา

ชุมชนและนําผลผลิตสูการใชจริงในชุมชน 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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Summary 

The exchange of the knowledge from this research the student get to work on the 

real situation, learn from each other with the guidance from our professors. The project 

community innovation to improve economy; case study Saraburi province, gave the 

researcher the format to develop a system for teaching the theory and practice in the real 

world.  Students get to work in a real setting, real environment, and have to solve the real 

problem.  Each student received his or her own project.  Some of the projects require more 

than one students to complete it. The exchange of the knowledge from this research can be 

beneficial for the student in the term of teamwork and listen to another people’s ideas and 

that can lead to a higher quality of works in the future    

 

บทนํา 

วิธีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในอดีตของทางคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จะ

เปนการจัดการเรียนการสอนโดยการต้ังโจทยสมมุติขึ้นมาเพ่ือใหนักศึกษาภายในช้ันใชในการออกแบบ โดยจะ

มีการใหคะแนนเมื่อนักศึกษาไดออกแบบช้ินงานตามโจทยเสร็จสิ้นโดยอาจารยผูสอนในรายวิชาน้ัน ๆ เพียงคน

เดียว ซึ่งตัวนักศึกษาก็จะไดรับความรูในดานเดียว โดยที่ตัวนักศึกษาเองไมเคยทํางานแบบมีประสบการณจริง 

ซึ่งตอมาทางนักศึกษาของทางคณะ ไดพบวาวิธีในการสอนดังกลาว ในบางครั้งอาจไมสามารถนําไปใช

ในสถานประกอบการไดจริง เพราะเน่ืองดวยผลงานที่นักศึกษาไดออกแบบมาน้ัน ตอบโจทยแตเพียงผูสอน

อยางเดียวไมไดตอบโจทยความตองการผูประกอบการ ผูซื้อในตลาดเลย เพราะ “สินคาที่ขายไดน้ันบางครั้งไม

จําเปนตองมีความสวยงามเสมอไป แตตองมีรายละเอียดครบถวนและตอบโจทยตลาดไดอยางแทจริง”  

ทางคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบจึงไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยระดม

ความคิดกับทางนักศึกษา โดยการจัดเปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการใหนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก

เปนตัวแทนของแตละสาขาวิชา นําเสนอถึงรูปแบบของวิธีการและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม โดยใน

การน้ีไดขอสรุปที่สามารถนํามาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขึ้นมาอีกระดับ คือ โดยการต้ังโจทยสินคาจาก

สินคาที่มีขายอยูจริงในทองตลาดปจจุบันและใหนักศึกษาไดออกแบบจนถึงขั้นทําตนแบบสินคาเพ่ือนํามาเสนอ

ในรูปแบบของการพรีเซนต โดยทางคณะไดทําการเชิญผูประกอบการที่เปนเจาของสินคาน้ัน ๆ มาเปน

คณะกรรมการในการใหคะแนน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบน้ี นักศึกษาไดรับประสบการณในสวน

ของการนําเสนอผลงานจริง ไดรับคําปรึกษา และไดรูถึงจุดดอยจุดเดนของช้ินงานของตัวนักศึกษา ซึ่งจาก

 

 

ขอมูลเบ้ืองตนที่ไดนําเสนอมา สามารถสรุปปญหาอันเกิดจากวิธีดําเนินการในอดีต โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ภายในกลุมของนักศึกษาและอาจารยผูสอน ไดดังน้ี  

 

ภาคทฤษฎ ี 

1. ลักษณะของนักศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตรการออกแบบมักชอบเคลื่อนไหวไมชอบอยูกับ

สิ่งใดสิ่งหน่ึงนานเกินไปทําใหการรับรูในภาคทฤษฎีในรูปแบบเดิมไมสัมฤทธ์ิผลในการรับรู  

2. นักศึกษามักมีขาดความสนใจและทําใหการสอนไมเกิดความตอเน่ืองอันมีผลจากการรับรูในคาบที่

ผานมา  

3. ผูสอนเขาใจพฤติกรรมและธรรมชาติของนักศึกษาแตดวยเหตุผลแหงการเปนทฤษฎีผูสอนก็มี

ความคิดในลักษณะเดียวกับนักศึกษาเปรียบเสมือนผูสอนเปนนักรองแตมีผูฟงนอยจึงไมสนุกในการสอนเชนกัน

แมจะหารูปแบบการสอนดวยเกมสแลวก็ตาม  

4. นักศึกษาเรียนเพียงเพ่ือใหมีคะแนนแตไมมีความสุขในการทํางาน  

5. นักศึกษาบางคนยังตอบตัวเองไมไดวาเรียนศาสตรน้ีไปจะประกอบอาชีพไดอยางไร  

 

ภาคปฏิบตั ิ 

1. ผูเรียนขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากโจทยที่ต้ังเปนเพียงสิ่งสมมุติจึงไมมีทิศทาง  

2. แมวาบางครั้งจะไดพบเจาของสินคาที่นํามาเปนโจทยแตกลับไมไดรับความรวมมือจากเจาของ

เพราะเจาของไมไดสนใจหรือมีความตองการใหออกแบบบรรจุภัณฑแตเพียงเพราะนักศึกษาเปนผูไปขอโจทย

น้ันมาเอง 

 

วิธีการดําเนินงาน 

 

แนวทางการดําเนนิงานที่ไดดําเนนิตามหลกั( PDCA) 

 มีช้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

- Plan (การวางแผน)  

ในขั้นตอนการวางแผนน้ีไดแบงเปน 3 แนวทางประกอบดวย 

1. การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยอาจารยผูสอนใชสถานการณจรงิจากชุมชน 

อบต.ดาวเรือง จังหวัดสระบุรี มาสูบทเรียนและนักศึกษานําความรูที่ไดมาไปสูการพัฒนา

ชุมชนและนําผลผลิตสูการใชจริงในชุมชน 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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2. เช่ือมโยงแนวคิดกับชุมชนโดยไดนําชุมชน อบต.ดาวเรือง จังหวัดสระบุรี โดยใชการ

บริการวิชาการโดยอาจารยภายในคณะเปนสือ่กลางเพ่ือเช่ือมโยงระหวางนักศึกษาและ

ชุมชน กอนที่จะนํานักศึกษาลงพ้ืนที่ 

3. จัดทําโครงการเพ่ือของบประมาณโดยช้ีประเด็นของผูที่ไดรับผลประโยชนซึ่งเปนชุมชน

และผลที่ไดอยางเปนรูปธรรม 

 

โดยมีวิธีการศึกษาขอมูล เพ่ือใชในการวางแผน ดังน้ี 

1. ความตองการของนักศึกษาและความสอดคลองตอรายวิชา  

1.1 ความตองการของนักศึกษา  

จากการศึกษาความตองการของนักศึกษาใชนักศึกษาเปนศูนยกลางของการเริ่มกระบวนการใน

เบ้ืองตนพบวา นักศึกษาสนใจในการเรียนรูแบบบูรณาการความรูกับชุมชนของกลุมอาชีพในสถานที่จริง

ผสมผสานกับการเรียนรูรวมกับการนําทฤษฎีประยุกต โดยจากสํารวจจากแบบสอบถามหลังจากการดําเนิน

กิจกรรมพบวารอยละ 98 ของนักศึกษาตองการและสนับสนุนการเรียนในรูปแบบที่นําเสนอใหมน้ีสวนรอยละ 

2 พึงพอใจในรูปแบบเดิม  

 

1.2 ความสอดคลองตอรายวิชา  

การที่จะนํานักศึกษาเขาสูพ้ืนที่จริง นักศึกษายอมตองผานการเรียนการสอนฝกฝนจนสามารถปฏิบัติ

ไดแลว ทั้งน้ีผูสอนไดเลือกรายวิชาที่สอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมไดแก วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ 3 

และการออกแบบบรรจุภัณฑ 4  วิชาปฏิบัติการโรงงาน วิชาผังเมืองเบ้ืองตน  

 

  2. ความตองการและศักยภาพของกลุมอาชีพชุมชน  

ดังที่กลาวไปแลวในบทสรุปผูบริหารจากการสํารวจขอมูลความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับผล

สารวจในดานการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑของสินคาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น และความพึงพอใจ โดย

สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ 83.0 ระบุวารูปแบบบรรจุภัณฑของสินคา

ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นมีการพัฒนา รอยละ 2.7 ไมมีการพัฒนา และไมทราบ/ไมแนใจ มีรอยละ 14.3 

สําหรับประชาชนที่ระบุวารูปแบบบรรจุภัณฑของสินคามีการพัฒนาน้ัน เห็นวา สินคาผลิตภัณฑชุมชนและ

ทองถิ่นมีการพัฒนาในระดับมาก รอยละ 20.2 พัฒนาปานกลาง รอยละ 49.9 และพัฒนานอย รอยละ 12.9 

จากผลสํารวจดังกลาวช้ีใหเห็นวาการจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในระยะเวลาอันใกลน้ีหากชุมชนตองรอ

ความชวยเหลือจากรัฐบาลเพียงอยางเดียวอาจทําใหผลิตภัณฑชุมชนไมทันตอพัฒนาในหลายๆดาน ซึ่งในดาน

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือยกขีดความสามารถเพ่ือสรางมาตรฐานและเพ่ิมมูลคาใหผลิตภัณฑ 

ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพของบรรจุภัณฑใหสอดคลองตอการรับรู ผูบริโภค 

 

 

รวมถึงความตองการในการจัดทําแผนพัฒนาเพ่ือรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวและนันทนาการ ภายใน

ชุมชนเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวที่ตองการมาเที่ยวชมวัฒนธรรมของชาวไท-ยวน 

 

3. หนวยงานที่ใหการสนบัสนนุ หรือผูประสานงาน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพันธกิจที่สอดรับการพัฒนาประเทศในดานวิชาชีพบน

พ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ และการบริการ

ถายทอดเทคโนโลยีและสรางมูลคาเพ่ิม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม บริการงานวิชาการ

และการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสูการแขงขัน นอกจากน้ัน

มหาวิทยาลัยฯยังมีประเด็นยุทธศาสตรที่สอดคลองกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในดานสงเสริมการ

สรางงาน อาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิตให กับประชาชน และเปนสังคมผูประกอบการ คณะสถาปตยกรรม

ศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ สาขา

การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และสาขาสถาปตยกรรม ซึ่งเปนศาสตรแหงวิชาชีพที่ดําเนินงานสอดรับ

กับความตองการของชุมชน อบต.ดาวเรือง จ.สระบุร ี 

 

- Do (การปฏิบัติ) 

ในขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติไดแบงเปนแนวทาง ดังน้ี 

1. ตัวแทนของนักศึกษาของแตละสาขาวิชาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถึงวิธีการพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอน โดยมี อาจารยของแตละสาขาวิชาคอยชวยใหคําปรึกษาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในครั้งน้ี 

 
ภาพที่ 1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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2. เช่ือมโยงแนวคิดกับชุมชนโดยไดนําชุมชน อบต.ดาวเรือง จังหวัดสระบุรี โดยใชการ

บริการวิชาการโดยอาจารยภายในคณะเปนสือ่กลางเพ่ือเช่ือมโยงระหวางนักศึกษาและ

ชุมชน กอนที่จะนํานักศึกษาลงพ้ืนที่ 

3. จัดทําโครงการเพ่ือของบประมาณโดยช้ีประเด็นของผูที่ไดรับผลประโยชนซึ่งเปนชุมชน

และผลที่ไดอยางเปนรูปธรรม 

 

โดยมีวิธีการศึกษาขอมูล เพ่ือใชในการวางแผน ดังน้ี 

1. ความตองการของนักศึกษาและความสอดคลองตอรายวิชา  

1.1 ความตองการของนักศึกษา  

จากการศึกษาความตองการของนักศึกษาใชนักศึกษาเปนศูนยกลางของการเริ่มกระบวนการใน

เบ้ืองตนพบวา นักศึกษาสนใจในการเรียนรูแบบบูรณาการความรูกับชุมชนของกลุมอาชีพในสถานที่จริง

ผสมผสานกับการเรียนรูรวมกับการนําทฤษฎีประยุกต โดยจากสํารวจจากแบบสอบถามหลังจากการดําเนิน

กิจกรรมพบวารอยละ 98 ของนักศึกษาตองการและสนับสนุนการเรียนในรูปแบบที่นําเสนอใหมน้ีสวนรอยละ 

2 พึงพอใจในรูปแบบเดิม  

 

1.2 ความสอดคลองตอรายวิชา  

การที่จะนํานักศึกษาเขาสูพ้ืนที่จริง นักศึกษายอมตองผานการเรียนการสอนฝกฝนจนสามารถปฏิบัติ

ไดแลว ทั้งน้ีผูสอนไดเลือกรายวิชาที่สอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมไดแก วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ 3 

และการออกแบบบรรจุภัณฑ 4  วิชาปฏิบัติการโรงงาน วิชาผังเมืองเบ้ืองตน  

 

  2. ความตองการและศักยภาพของกลุมอาชีพชุมชน  

ดังที่กลาวไปแลวในบทสรุปผูบริหารจากการสํารวจขอมูลความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับผล

สารวจในดานการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑของสินคาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น และความพึงพอใจ โดย

สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประชาชนสวนใหญ รอยละ 83.0 ระบุวารูปแบบบรรจุภัณฑของสินคา

ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นมีการพัฒนา รอยละ 2.7 ไมมีการพัฒนา และไมทราบ/ไมแนใจ มีรอยละ 14.3 

สําหรับประชาชนที่ระบุวารูปแบบบรรจุภัณฑของสินคามีการพัฒนาน้ัน เห็นวา สินคาผลิตภัณฑชุมชนและ

ทองถิ่นมีการพัฒนาในระดับมาก รอยละ 20.2 พัฒนาปานกลาง รอยละ 49.9 และพัฒนานอย รอยละ 12.9 

จากผลสํารวจดังกลาวช้ีใหเห็นวาการจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในระยะเวลาอันใกลน้ีหากชุมชนตองรอ

ความชวยเหลือจากรัฐบาลเพียงอยางเดียวอาจทําใหผลิตภัณฑชุมชนไมทันตอพัฒนาในหลายๆดาน ซึ่งในดาน

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือยกขีดความสามารถเพ่ือสรางมาตรฐานและเพ่ิมมูลคาใหผลิตภัณฑ 

ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพของบรรจุภัณฑใหสอดคลองตอการรับรู ผูบริโภค 

 

 

รวมถึงความตองการในการจัดทําแผนพัฒนาเพ่ือรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวและนันทนาการ ภายใน

ชุมชนเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวที่ตองการมาเที่ยวชมวัฒนธรรมของชาวไท-ยวน 

 

3. หนวยงานที่ใหการสนบัสนนุ หรือผูประสานงาน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพันธกิจที่สอดรับการพัฒนาประเทศในดานวิชาชีพบน

พ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ และการบริการ

ถายทอดเทคโนโลยีและสรางมูลคาเพ่ิม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม บริการงานวิชาการ

และการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสูการแขงขัน นอกจากน้ัน

มหาวิทยาลัยฯยังมีประเด็นยุทธศาสตรที่สอดคลองกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในดานสงเสริมการ

สรางงาน อาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิตให กับประชาชน และเปนสังคมผูประกอบการ คณะสถาปตยกรรม

ศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ สาขา

การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และสาขาสถาปตยกรรม ซึ่งเปนศาสตรแหงวิชาชีพที่ดําเนินงานสอดรับ

กับความตองการของชุมชน อบต.ดาวเรือง จ.สระบุร ี 

 

- Do (การปฏิบัติ) 

ในขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติไดแบงเปนแนวทาง ดังน้ี 

1. ตัวแทนของนักศึกษาของแตละสาขาวิชาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถึงวิธีการพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอน โดยมี อาจารยของแตละสาขาวิชาคอยชวยใหคําปรึกษาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในครั้งน้ี 

 
ภาพที่ 1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
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1. ตัวแทนของแตละสาขาวิชานําขอสรุปที่ไดการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือนําไป

ถายทอดตอใหกับเพ่ือนักศึกษาของตนเองในแตละสาขาวิชา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม ใน

การดําเนินกิจกรรมในขั่นตอไป 

2. อาจารยผูสอนรวมกับนักศึกษา ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลตาง ๆ ในดาน สนิคาบรรจุภัณฑ วัสดุพ้ืน

ถิ่น และสภาพพ้ืนที่ภายในชุมชน เพ่ือนํามาทําการแบงการเรียนการสอนโดยในโจทยจริงจาก

พ้ืนที่ 

 

 

 
ภาพที่ 2 นักศกึษาพรอมดวยอาจารยลงพืน้ที่เพื่อสาํรวจความตองการ 

 

3. ดําเนินการตรวจผลงานของนักศึกษารอบแรก เพ่ือเตรียมความพรอมใหกบันักศึกษากอนนํา

ผลงานไปนําเสนอที่ชุมชน อบต.ดาวเรอืง 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 ตรวจผลงานของนักศึกษาในรอบแรก 

 

4. นักศึกษาลงพ้ืนที่จริงที่ ชุมชน อบต.ดาวเรือง จังหวัดสระบุรี โดยมีอาจารยประจําสาขาวิชาไป

เปนที่ปรึกษา 

5. ใหนักศึกษานําเสนอผลงานการออกแบบในดานบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑจากการดาษชานออย และ

สถาปตยกรรม แกผูประกอบการในชุมชนผูเปนเจาของผลิตภัณฑในแตละช้ิน 

 
ภาพที่ 4 นักศึกษานําเสนอผลงานที่ไดผานการออกแบบแกผูประกอบการ 

 

6. ใหนักศึกษาดําเนินการปรับแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตามคําแนะนําของเจาของสินคา 
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1. ตัวแทนของแตละสาขาวิชานําขอสรุปที่ไดการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือนําไป

ถายทอดตอใหกับเพ่ือนักศึกษาของตนเองในแตละสาขาวิชา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม ใน

การดําเนินกิจกรรมในขั่นตอไป 

2. อาจารยผูสอนรวมกับนักศึกษา ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลตาง ๆ ในดาน สนิคาบรรจุภัณฑ วัสดุพ้ืน

ถิ่น และสภาพพ้ืนที่ภายในชุมชน เพ่ือนํามาทําการแบงการเรียนการสอนโดยในโจทยจริงจาก

พ้ืนที่ 

 

 

 
ภาพที่ 2 นักศกึษาพรอมดวยอาจารยลงพืน้ที่เพื่อสาํรวจความตองการ 

 

3. ดําเนินการตรวจผลงานของนักศึกษารอบแรก เพ่ือเตรียมความพรอมใหกบันักศึกษากอนนํา

ผลงานไปนําเสนอที่ชุมชน อบต.ดาวเรอืง 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 ตรวจผลงานของนักศึกษาในรอบแรก 

 

4. นักศึกษาลงพ้ืนที่จริงที่ ชุมชน อบต.ดาวเรือง จังหวัดสระบุรี โดยมีอาจารยประจําสาขาวิชาไป

เปนที่ปรึกษา 

5. ใหนักศึกษานําเสนอผลงานการออกแบบในดานบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑจากการดาษชานออย และ

สถาปตยกรรม แกผูประกอบการในชุมชนผูเปนเจาของผลิตภัณฑในแตละช้ิน 

 
ภาพที่ 4 นักศึกษานําเสนอผลงานที่ไดผานการออกแบบแกผูประกอบการ 

 

6. ใหนักศึกษาดําเนินการปรับแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตามคําแนะนําของเจาของสินคา 
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ภาพที่ 5 นักศึกษาดําเนินการแกไขตนแบบบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ และแผนที่ชุมชน 

ตามคําแนะนําของผูประกอบการและ นายก อบต.ดาวเรือง 

 

7. หลังจากการแกไขเปนที่เรียบรอย นักศึกษาไดนําผลงานตาง ๆ มานําเสนอในรูปแบบการจัด

นิทรรศการ โดยไดมีคณะกรรมการที่ตัดสินจาก ผูนําชุมชน นายก อบต.ดาวเรือง ผูประกอบการ

ในชุมชน ตลอดจน องคกรอ่ืน ๆ ที่ใหการสนับสนุนชุมชน 

 
ภาพที่ 6 นําเสนอผลงานในรปูแบบนิทรรศการ สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

 

 

 
ภาพที่ 7 นําเสนอผลงานในรปูแบบนิทรรศการ สาขาสถาปตยกรรม 

 

 
ภาพที่ 8 นําเสนอผลงานในรปูแบบนิทรรศการ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

8. สงมอบตนแบบเสมือนจริง พรอมผลิตหรอืดําเนินการในดานตาง ๆ ใหกับทางชุมชนเพ่ือนําไปใช

ในการผลิตจริง 
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ภาพที่ 5 นักศึกษาดําเนินการแกไขตนแบบบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ และแผนที่ชุมชน 

ตามคําแนะนําของผูประกอบการและ นายก อบต.ดาวเรือง 

 

7. หลังจากการแกไขเปนที่เรียบรอย นักศึกษาไดนําผลงานตาง ๆ มานําเสนอในรูปแบบการจัด

นิทรรศการ โดยไดมีคณะกรรมการที่ตัดสินจาก ผูนําชุมชน นายก อบต.ดาวเรือง ผูประกอบการ

ในชุมชน ตลอดจน องคกรอ่ืน ๆ ที่ใหการสนับสนุนชุมชน 

 
ภาพที่ 6 นําเสนอผลงานในรปูแบบนิทรรศการ สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

 

 

 
ภาพที่ 7 นําเสนอผลงานในรปูแบบนิทรรศการ สาขาสถาปตยกรรม 

 

 
ภาพที่ 8 นําเสนอผลงานในรปูแบบนิทรรศการ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

8. สงมอบตนแบบเสมือนจริง พรอมผลิตหรอืดําเนินการในดานตาง ๆ ใหกับทางชุมชนเพ่ือนําไปใช

ในการผลิตจริง 
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- Check (การตรวจสอบและปฏิบัติตามแผน) 

แบงเปนแนวทางได ดังน้ี 

1. การเนนผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรม ศึกษาผลทีไ่ดอยางคุมคาเกิดประโยชนกับทุกฝายและ

สามารถตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมและชัดเจน 

2. ผลงานของนักศึกษาแตละคน และความพึงพอใจของผูประกอบการในชุมชน 

3. การที่ผลงานของนักศึกษาไดถูกนําไปใชจริง ทั้งภายในชุมชนและการคาขาย 

4. นักศึกษานําผลงานที่สําเร็จแลวมานําเสนอ ใหอาจารยประจําวิชาดูในช้ันเรียน หลังจาก

เสร็จกิจกรรม 

- Action (การปรับปรุงแกไขและการพัฒนาตอ) 

แบงเปนแนวทางได ดังน้ี 

1. การพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอนใหควบคูไปทั้งดานของการบริการวิชาการและ

การพัฒนาชุมชน 

2. นักศึกษานําโจทยที่ไดรับจากภายในชุมชน เพ่ือไปปรับเปนหัวขอในการทาํวิจัยใน

รายวิชาการทําสารนิพนธ หรือรูถึงวิธีการในการหาขอมูลในดานตาง ๆ  

3. ศึกษาควบคูรวมกับนักศึกษาเพ่ือนํามาสูการวิจัย บริการวิชาการ การปรับปรุงการสอน 

หรือการนําไปสูงานดานศิลปวัฒนธรรม และพัฒนารูปแบบของการเรียนตอไป 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

ดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอที่ผานมาผลที่ไดอันกอใหเกิดคุณคา จากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ระหวาง

ตัวแทนนักศึกษา กับทางอาจารยผูสอน หากพิจารณาพอสรุปไดแบงเปนหัวขอไดดังน้ี  

1. ผลที่ไดรับสูนักศึกษา  

1.1 การบูรณาการการเรียนการสอนนอกจากเปนการสรางองคความรูจากสถานที่จริงแลวยัง

เปนการทดสอบความพรอมของนักศึกษาสูสงัคมและโลกแหงความเปนจริง  

1.2 นักศึกษามีความรูความเขาใจสามารถประยุกตใชทฤษฎีไดจริง  

1.3 นักศึกษาจะรูจักตนเองมากขึ้นและนาไปสูการพัฒนาตนเมื่อไดเปรียบเทียบงานกับเพ่ือน

รวมช้ันเรียน  

1.4 นักศึกษามีความกระตือรือรนมากกวาการเรียนในรูปแบบเดิม  

1.5 นักศึกษามีเครือขายหรอืลูกคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

1.6 นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษสามารถนําไปแสดงเปนผลงานจริงเมื่อเขาสูตลาดแรงงาน  

1.7 นักศึกษาสามารถนําแนวทางน้ีสูการตอยอดในอาชีพอิสระ  

1.8 นักศึกษาไดรับการยกยองจากสังคม 

 

 

 2. ผลที่ไดรับกับทางมหาวิทยาลัยและคณะ  

2.1 มหาวิทยาลัยและคณะฯ ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนอกเหนือจากแผนฯ  

2.2 มหาวิทยาลัยและคณะฯ เปนที่รูจักของสังคมซึ่งจะนําไปสูช่ือเสียง  

2.3 มหาวิทยาลัยไดเปนที่พ่ึงของชุมชน  

2.4 มหาวิทยาลัยและคณะฯมีเครือขายในการประกอบกิจกรรม เชน คายอาสาฯ การวิจัย 

การบริการวิชาการ เครื่องขายองคกรทองถิ่น  

3. ผลที่ไดรับกับทางองคกรทองถ่ิน  

3.1 มีแหลงความรูและรวมทาํงานเพ่ิมเติม  

3.2 ประหยัดงบประมาณดําเนินงานทําใหผลสัมฤทธ์ิในปงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค  

3.3 องคกรทองถิ่นมีเครือขายการทํางาน  

4. ผลที่ไดรับกับผูประกอบการหรือกลุมอาชีพหรือผูนําชุมชน  

4.1 ไดรูปแบบบรรจุภัณฑที่ตรงกับความตองการของลูกคา  

4.2 ประหยัดตนทุนจากคาออกแบบ 

4.3 ไดผลิตภัณฑใหมจากวัสดุในทองถิ่น และรายไดเสรมิ 

4.4 ไดแผนพัฒนาพ้ืนที่ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว 

4.5 ไดรับการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย  

4.6 ไดเปนผูกําหนดงานตามความตองการของตนเอง 

 5. นวัตกรรมใหมและเทคโนโลยีที่เกิดขึน้จากการทํากิจกรรม 

5.1  ในดานของบรรจุภัณฑใหม ไดแก บรรจุภัณฑมะมวงกวน บรรจุภัณฑขาว   

       ไรทเบอรี่ บรรจุภัณฑนํายาลางจาน บรรจุภัณฑนํ้าพริกตาง ๆ  บรรจุ   

       ภัณฑยาสมุนไพร เปนตน 

5.2 ในดานของผลิตภัณฑใหมที่เกิดขึ้น ไดแก กรอบรูปประดิษฐจากกระดาษ 

                ชานออย โคมไฟจากกระดาษชานออย เปนตน 

5.3 ในดานของสาขาวิชาสถาปตยกรรม นักศึกษาไดนําความรูจากการเรียนใน   

     รายวิชาผังเมืองเบ้ืองตน ดําเนินการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน โดยออกมา 

     ในรูปของตนแบบแผนทีชุ่มชนเพ่ือการทองเที่ยว 

 

กิจกรรมที่ นักศึกษาได เรียนรูจากชุมชน เพ่ือพัฒนาและออกแบบใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของรายวิชา ภายใตงบประมาณที่กาหนด และนาวัสดุการเรียนการสอนที่เหลือทิ้งจาก

รายวิชาอ่ืนมาใชประกอบเพ่ือจัดทาตนแบบ นําเสนอตอผูสอนและตอเจาของกิจการชุมชนเพ่ือเปน
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- Check (การตรวจสอบและปฏิบัติตามแผน) 

แบงเปนแนวทางได ดังน้ี 

1. การเนนผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรม ศึกษาผลทีไ่ดอยางคุมคาเกิดประโยชนกับทุกฝายและ

สามารถตอยอดไดอยางเปนรูปธรรมและชัดเจน 

2. ผลงานของนักศึกษาแตละคน และความพึงพอใจของผูประกอบการในชุมชน 

3. การที่ผลงานของนักศึกษาไดถูกนําไปใชจริง ทั้งภายในชุมชนและการคาขาย 

4. นักศึกษานําผลงานที่สําเร็จแลวมานําเสนอ ใหอาจารยประจําวิชาดูในช้ันเรียน หลังจาก

เสร็จกิจกรรม 

- Action (การปรับปรุงแกไขและการพัฒนาตอ) 

แบงเปนแนวทางได ดังน้ี 

1. การพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอนใหควบคูไปทั้งดานของการบริการวิชาการและ

การพัฒนาชุมชน 

2. นักศึกษานําโจทยที่ไดรับจากภายในชุมชน เพ่ือไปปรับเปนหัวขอในการทาํวิจัยใน

รายวิชาการทําสารนิพนธ หรือรูถึงวิธีการในการหาขอมูลในดานตาง ๆ  

3. ศึกษาควบคูรวมกับนักศึกษาเพ่ือนํามาสูการวิจัย บริการวิชาการ การปรับปรุงการสอน 

หรือการนําไปสูงานดานศิลปวัฒนธรรม และพัฒนารูปแบบของการเรียนตอไป 

 

ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

ดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอที่ผานมาผลที่ไดอันกอใหเกิดคุณคา จากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ระหวาง

ตัวแทนนักศึกษา กับทางอาจารยผูสอน หากพิจารณาพอสรุปไดแบงเปนหัวขอไดดังน้ี  

1. ผลที่ไดรับสูนักศึกษา  

1.1 การบูรณาการการเรียนการสอนนอกจากเปนการสรางองคความรูจากสถานที่จริงแลวยัง

เปนการทดสอบความพรอมของนักศึกษาสูสงัคมและโลกแหงความเปนจริง  

1.2 นักศึกษามีความรูความเขาใจสามารถประยุกตใชทฤษฎีไดจริง  

1.3 นักศึกษาจะรูจักตนเองมากขึ้นและนาไปสูการพัฒนาตนเมื่อไดเปรียบเทียบงานกับเพ่ือน

รวมช้ันเรียน  

1.4 นักศึกษามีความกระตือรือรนมากกวาการเรียนในรูปแบบเดิม  

1.5 นักศึกษามีเครือขายหรอืลูกคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

1.6 นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษสามารถนําไปแสดงเปนผลงานจริงเมื่อเขาสูตลาดแรงงาน  

1.7 นักศึกษาสามารถนําแนวทางน้ีสูการตอยอดในอาชีพอิสระ  

1.8 นักศึกษาไดรับการยกยองจากสังคม 

 

 

 2. ผลที่ไดรับกับทางมหาวิทยาลัยและคณะ  

2.1 มหาวิทยาลัยและคณะฯ ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนอกเหนือจากแผนฯ  

2.2 มหาวิทยาลัยและคณะฯ เปนที่รูจักของสังคมซึ่งจะนําไปสูช่ือเสียง  

2.3 มหาวิทยาลัยไดเปนที่พ่ึงของชุมชน  

2.4 มหาวิทยาลัยและคณะฯมีเครือขายในการประกอบกิจกรรม เชน คายอาสาฯ การวิจัย 

การบริการวิชาการ เครื่องขายองคกรทองถิ่น  

3. ผลที่ไดรับกับทางองคกรทองถ่ิน  

3.1 มีแหลงความรูและรวมทาํงานเพ่ิมเติม  

3.2 ประหยัดงบประมาณดําเนินงานทําใหผลสัมฤทธ์ิในปงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค  

3.3 องคกรทองถิ่นมีเครือขายการทํางาน  

4. ผลที่ไดรับกับผูประกอบการหรือกลุมอาชีพหรือผูนําชุมชน  

4.1 ไดรูปแบบบรรจุภัณฑที่ตรงกับความตองการของลูกคา  

4.2 ประหยัดตนทุนจากคาออกแบบ 

4.3 ไดผลิตภัณฑใหมจากวัสดุในทองถิ่น และรายไดเสรมิ 

4.4 ไดแผนพัฒนาพ้ืนที่ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว 

4.5 ไดรับการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย  

4.6 ไดเปนผูกําหนดงานตามความตองการของตนเอง 

 5. นวัตกรรมใหมและเทคโนโลยีที่เกิดขึน้จากการทํากิจกรรม 

5.1  ในดานของบรรจุภัณฑใหม ไดแก บรรจุภัณฑมะมวงกวน บรรจุภัณฑขาว   

       ไรทเบอรี่ บรรจุภัณฑนํายาลางจาน บรรจุภัณฑนํ้าพริกตาง ๆ  บรรจุ   

       ภัณฑยาสมุนไพร เปนตน 

5.2 ในดานของผลิตภัณฑใหมที่เกิดขึ้น ไดแก กรอบรูปประดิษฐจากกระดาษ 

                ชานออย โคมไฟจากกระดาษชานออย เปนตน 

5.3 ในดานของสาขาวิชาสถาปตยกรรม นักศึกษาไดนําความรูจากการเรียนใน   

     รายวิชาผังเมืองเบ้ืองตน ดําเนินการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน โดยออกมา 

     ในรูปของตนแบบแผนทีชุ่มชนเพ่ือการทองเที่ยว 

 

กิจกรรมที่ นักศึกษาได เรียนรูจากชุมชน เพ่ือพัฒนาและออกแบบใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของรายวิชา ภายใตงบประมาณที่กาหนด และนาวัสดุการเรียนการสอนที่เหลือทิ้งจาก

รายวิชาอ่ืนมาใชประกอบเพ่ือจัดทาตนแบบ นําเสนอตอผูสอนและตอเจาของกิจการชุมชนเพ่ือเปน



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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แนวทางสูการพัฒนารูปแบบจริง จากการดําเนินกิจกรรมน้ีสงผลใหการเรียนในรูปแบบน้ีแบงผลสําเร็จ

ไดเปน 2 แนวทางประกอบดวย  

ดานรปูธรรม ไดแก  

1. นักศึกษาประหยัดงบประมาณในการเรียน  

2. นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษเปนรูปธรรมชัดเจนจับตองใชงานจริง  

3. นักศึกษาบางคนไดรับคาตอบแทนจากการดําเนินกิจกรรม 

4. ลดปริมาณขยะจากการเรียนการสอน  

5. นักศึกษามองเห็นแนวทางสูการประกอบอาชีพอิสระมากกวาการเขาสถาน

ประกอบการ  

ดานนามธรรม ไดแก 

1. นักศึกษามีเครือขายชุมชนในการตอยอดดานตางๆ เชนการทําสารนิพนธกอนสา

เร็จการศึกษา  

2. นักศึกษามีจิตสาธารณะและรับฟงความคิดผูอ่ืนกอนออกไปสูโลกอาชีพ  

3. นักศึกษามีความภาคภูมิใจตอผลงานที่ไดเปนผูสรางผลงานน้ี  

4. นักศึกษาไดลองผิดลองถูกจนเกิดเปนทฤษฎีของตนเอง  

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ  

1) ความมุงม่ัน และความรวมมือของเพื่อนนักศึกษา  

โดยธรรมชาติของนักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

และสาขาสถาปตยกรรม ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร มีความรวมแรงรวมใจในการทํางานเพ่ือสังคมอันเปนทุนเดิมอยูแลวดังน้ันจะเห็นไดวาจากสารวจ

พบวารอยละ 98 ของนักศึกษาตองการและสนับสนุนการเรียนในรูปแบบที่นําเสนอใหมน้ี และดําเนินกิจกรรม

อยางเต็มความสามารถทําใหงานสําเร็จไดตามวัตถุประสงค สวนรอยละ 2 พึงพอใจในรูปแบบเดิม ทั้งน้ีหาก

ขยายความจากผูที่ตองการเรียนรูปแบบเดิมเน่ืองจากนักศึกษาในสวนน้ันมีภาระดานการทางานเพ่ือหาเลี้ยง

ครอบครัวหรือไมสามารถลางานได  

2) อธิการบดี คณบดี คณาจารยและเจาหนาที่ใหความสนับสนุนแกนกัศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัฒนธรรมองคกรการอยูรวมกันแบบเครือญาติดังน้ันการ

ดําเนินกิจกรรมใดๆหากมีการหารือหรือขอความคิดเห็นจากผูใหญยอมไดรับขอเสนอแนะแนวทางดําเนินการ

ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนหากเปนการดาเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ  

นอกจากน้ันคณาจารยและเจาหนาที่ก็ใหการเอ้ือเฟอเวลาและอุทิศตนเพ่ือความชวยเหลือหากเปน

ประโยชนและสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชนกัน  

 

 

3) ผูประสานงานและองคกรในทองถ่ิน 

ผูประสานงานและองคกรทองถิ่น ตลอดจนผูจัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ให

ความรวมมือกับทางคณะสถาปตยกรรมศาสตรและเปนอยางดี ทั้งในดานของการใหขอมูล หรือการจัดเตรียม

สถานที่ตาง ๆ   

4) กลุมอาชพีชุมชน และผูประกอบการ 

จากความตองการการพัฒนาตนเองของกลุมอาชีพและผูประกอบการ จึงนํามาสูการใหขอมูลเชิงลึกที่

เปนประโยชนตอนักศึกษารวมถึง กลุมอาชีพชุมชนและผูประกอบการ มอบเงินใหนักศึกษาเปนขวัญและ

กําลังใจในคาวัสดุอุปกรณ คาออกแบบบรรจุภัณฑ คาออกแบบผลิตภัณฑและการวางแผนพัฒนา นอกจากน้ัน

กลุมอาชีพและผูประกอบการยังเปรียบเสมือนครูผูช้ีแนวทางใหขอมูลเชนกัน 

 

ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข  

- ปญหา อุปสรรค  

แมวาผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ และดานการวางแผนพัฒนา ที่ออกเปนที่

ประจักษของกลุมอาชีพ และผูประสานงานอยางไรก็ดียังมีสิ่งที่ตองแกไขและปรับปรุงกลาวไดดังน้ี  

1.ศักยภาพของนักศึกษาแตละคนไมเทากันทาใหงานที่ออกมายังไมเปนที่นาพอใจของผูสอน

ถึงแมผูประกอบการจะยอมรับในผลงานน้ัน  

2. นักศึกษาไดออกภาคสนามเปนครั้งแรกทาํใหการเก็บขอมูลไมครบถวนทําใหเสียเวลา

เพ่ิมขึ้น  

3. กลุมอาชีพใหเวลาหลังจากการพบปะกัน นอยเกินไป  

4. นักศึกษายังไมเขาใจเรื่องการตลาดเทาที่ควรทําใหนักศกึษาออกแบบตามอารมณทําให

ผูสอนตองช้ีแจงเพ่ิมเติมทําใหตองเพ่ิมเวลาสอนสงผลใหความเขมขนในการตรวจงานลดลง  

 

แนวทางการแกไข  

1. ดําเนินการพัฒนาศักยภาพสวนบุคคลโดยการหาความรูเพ่ิมเติมจากภายนอก และ

สอบถามขอสงสัยตาง ๆ จากทางอาจารยประจําวิชา 

2. พัฒนารูปแบบหรือเครื่องมือเพ่ือใชในการสอบถามขอมลูตาง ๆ เพ่ือขึน้ 

3. เพ่ิมการติดตอสอบถามกับผูประกอบการใหมากขึ้น 

4. สงเสริมการดูงานศิลปะ และนิทรรศการตาง ๆ 

5. จัดหาหนังสอืและสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบังานดีไซนใหนักศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
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แนวทางสูการพัฒนารูปแบบจริง จากการดําเนินกิจกรรมน้ีสงผลใหการเรียนในรูปแบบน้ีแบงผลสําเร็จ

ไดเปน 2 แนวทางประกอบดวย  

ดานรปูธรรม ไดแก  

1. นักศึกษาประหยัดงบประมาณในการเรียน  

2. นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษเปนรูปธรรมชัดเจนจับตองใชงานจริง  

3. นักศึกษาบางคนไดรับคาตอบแทนจากการดําเนินกิจกรรม 

4. ลดปริมาณขยะจากการเรียนการสอน  

5. นักศึกษามองเห็นแนวทางสูการประกอบอาชีพอิสระมากกวาการเขาสถาน

ประกอบการ  

ดานนามธรรม ไดแก 

1. นักศึกษามีเครือขายชุมชนในการตอยอดดานตางๆ เชนการทําสารนิพนธกอนสา

เร็จการศึกษา  

2. นักศึกษามีจิตสาธารณะและรับฟงความคิดผูอ่ืนกอนออกไปสูโลกอาชีพ  

3. นักศึกษามีความภาคภูมิใจตอผลงานที่ไดเปนผูสรางผลงานน้ี  

4. นักศึกษาไดลองผิดลองถูกจนเกิดเปนทฤษฎีของตนเอง  

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ  

1) ความมุงม่ัน และความรวมมือของเพื่อนนักศึกษา  

โดยธรรมชาติของนักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

และสาขาสถาปตยกรรม ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร มีความรวมแรงรวมใจในการทํางานเพ่ือสังคมอันเปนทุนเดิมอยูแลวดังน้ันจะเห็นไดวาจากสารวจ

พบวารอยละ 98 ของนักศึกษาตองการและสนับสนุนการเรียนในรูปแบบที่นําเสนอใหมน้ี และดําเนินกิจกรรม

อยางเต็มความสามารถทําใหงานสําเร็จไดตามวัตถุประสงค สวนรอยละ 2 พึงพอใจในรูปแบบเดิม ทั้งน้ีหาก

ขยายความจากผูที่ตองการเรียนรูปแบบเดิมเน่ืองจากนักศึกษาในสวนน้ันมีภาระดานการทางานเพ่ือหาเลี้ยง

ครอบครัวหรือไมสามารถลางานได  

2) อธิการบดี คณบดี คณาจารยและเจาหนาที่ใหความสนับสนุนแกนกัศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัฒนธรรมองคกรการอยูรวมกันแบบเครือญาติดังน้ันการ

ดําเนินกิจกรรมใดๆหากมีการหารือหรือขอความคิดเห็นจากผูใหญยอมไดรับขอเสนอแนะแนวทางดําเนินการ

ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนหากเปนการดาเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ  

นอกจากน้ันคณาจารยและเจาหนาที่ก็ใหการเอ้ือเฟอเวลาและอุทิศตนเพ่ือความชวยเหลือหากเปน

ประโยชนและสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชนกัน  

 

 

3) ผูประสานงานและองคกรในทองถ่ิน 

ผูประสานงานและองคกรทองถิ่น ตลอดจนผูจัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ให

ความรวมมือกับทางคณะสถาปตยกรรมศาสตรและเปนอยางดี ทั้งในดานของการใหขอมูล หรือการจัดเตรียม

สถานที่ตาง ๆ   

4) กลุมอาชพีชุมชน และผูประกอบการ 

จากความตองการการพัฒนาตนเองของกลุมอาชีพและผูประกอบการ จึงนํามาสูการใหขอมูลเชิงลึกที่

เปนประโยชนตอนักศึกษารวมถึง กลุมอาชีพชุมชนและผูประกอบการ มอบเงินใหนักศึกษาเปนขวัญและ

กําลังใจในคาวัสดุอุปกรณ คาออกแบบบรรจุภัณฑ คาออกแบบผลิตภัณฑและการวางแผนพัฒนา นอกจากน้ัน

กลุมอาชีพและผูประกอบการยังเปรียบเสมือนครูผูช้ีแนวทางใหขอมูลเชนกัน 

 

ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข  

- ปญหา อุปสรรค  

แมวาผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ และดานการวางแผนพัฒนา ที่ออกเปนที่

ประจักษของกลุมอาชีพ และผูประสานงานอยางไรก็ดียังมีสิ่งที่ตองแกไขและปรับปรุงกลาวไดดังนี้  

1.ศักยภาพของนักศึกษาแตละคนไมเทากันทาใหงานที่ออกมายังไมเปนที่นาพอใจของผูสอน

ถึงแมผูประกอบการจะยอมรับในผลงานน้ัน  

2. นักศึกษาไดออกภาคสนามเปนครั้งแรกทาํใหการเก็บขอมูลไมครบถวนทําใหเสียเวลา

เพ่ิมขึ้น  

3. กลุมอาชีพใหเวลาหลังจากการพบปะกัน นอยเกินไป  

4. นักศึกษายังไมเขาใจเรื่องการตลาดเทาที่ควรทําใหนักศกึษาออกแบบตามอารมณทําให

ผูสอนตองช้ีแจงเพ่ิมเติมทําใหตองเพ่ิมเวลาสอนสงผลใหความเขมขนในการตรวจงานลดลง  

 

แนวทางการแกไข  

1. ดําเนินการพัฒนาศักยภาพสวนบุคคลโดยการหาความรูเพ่ิมเติมจากภายนอก และ

สอบถามขอสงสัยตาง ๆ จากทางอาจารยประจําวิชา 

2. พัฒนารูปแบบหรือเครื่องมือเพ่ือใชในการสอบถามขอมลูตาง ๆ เพ่ือขึน้ 

3. เพ่ิมการติดตอสอบถามกับผูประกอบการใหมากขึ้น 

4. สงเสริมการดูงานศิลปะ และนิทรรศการตาง ๆ 

5. จัดหาหนังสอืและสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบังานดีไซนใหนักศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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สรุป 

จาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา ตลอดจนถึงเขาสูการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน ทําใหเห็นวาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูปภายในหมูนักศึกษา หรืออาจารยมี

ความสําคัญอยางมาก เพราะจะเปนการระดมความคิดเพ่ือที่จะทําใหกิจกรรมน้ัน ๆ สําเร็จลุลวง ไดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เพ่ือเปนตนแบบใหนักศึกษาในช้ันปตอไปสามารถดําเนิการตอยอดจากผลงานการออกแบบในดาน

ของบรรจุภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ และสถาปตยกรรม รวมถึงการเขาสูประชาคมอาเซียนถือเปนการ

แขงขันในรูปแบบที่เปนสากลมากขึ้นดังน้ันความทาทายตอไป ดังน้ีคือ  

1. การออกแบบบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ และดานสถาปตยกรรม ทีส่ามารถสื่อสารตอการรับรู

ที่เปนสากล  

2. การเปนแนวทางหรือตนแบบการเรียนแบบบูรณาการใหกับประเทศในอาเซียน  

3. การใหการบริการดานการออกแบบบรรจุภัณฑกับผลิตภัณฑชุมชนในแถบประเทศเพ่ือน

บาน  

4. โครงการจัดต้ังบริษัท เสมอืน เพ่ือการเรียนรูดานธุรกิจการออกแบบบรรจุภัณฑ 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และสถาปตยกรรมดวย การสรางตนแบบโครงสรางที่เปนทรัพยสิน

ทางปญญาเพ่ือตอยอดสูการคา 

5. พัฒนารูปแบบการเรียนใหเปนการสอนโดยพ้ืนที่จริงทุกรายวิชา 

 

บรรณานุกรม 

แนวปฏิบตัิท่ีดีในการบริหารจัดการครภุณัฑในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวทิยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 
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บทสรุป 

การจัดการความรูน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอแนวปฏิบัตที่ดีในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการควบคุมครุภัณฑในสํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห วิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนาโดยการใชเทคนิครหัสแทงสองมิติวิธีการ จัดการความรูไดแก การต้ังกลุมชุมชนนักปฏิบัติ การ

เรียนรูจากการทํางานจริง และการใชระบบ พ่ีเลี้ยงในการสรางผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ผลการจัดการความรูทํา

ใหลดเวลาในการทํางานตรวจ สอบครุภัณฑลงประมาณรอยละ 50 ประหยัดงบประมาณกระดาษในการใชงาน 

รอยละ 20 ใชบุคลากรในการทํางานลดลงรอยละ50 และ บุคลากรผูใชงานมีความพึงพอใจในการทํางาน 

ระบบใหมรอยละ 80  

 

คําสําคัญ  การจัดการความรู การควบคุมครุภัณฑ รหัสแทงสองมิติ 
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สรุป 
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รูปแบบการเรียนการสอน ทําใหเห็นวาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูปภายในหมูนักศึกษา หรืออาจารยมี

ความสําคัญอยางมาก เพราะจะเปนการระดมความคิดเพ่ือที่จะทําใหกิจกรรมน้ัน ๆ สําเร็จลุลวง ไดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เพ่ือเปนตนแบบใหนักศึกษาในช้ันปตอไปสามารถดําเนิการตอยอดจากผลงานการออกแบบในดาน

ของบรรจุภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ และสถาปตยกรรม รวมถึงการเขาสูประชาคมอาเซียนถือเปนการ

แขงขันในรูปแบบที่เปนสากลมากขึ้นดังน้ันความทาทายตอไป ดังน้ีคือ  

1. การออกแบบบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ และดานสถาปตยกรรม ทีส่ามารถสื่อสารตอการรับรู

ที่เปนสากล  

2. การเปนแนวทางหรือตนแบบการเรียนแบบบูรณาการใหกับประเทศในอาเซียน  

3. การใหการบริการดานการออกแบบบรรจุภัณฑกับผลิตภัณฑชุมชนในแถบประเทศเพ่ือน

บาน  

4. โครงการจัดต้ังบริษัท เสมอืน เพ่ือการเรียนรูดานธุรกิจการออกแบบบรรจุภัณฑ 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และสถาปตยกรรมดวย การสรางตนแบบโครงสรางที่เปนทรัพยสิน

ทางปญญาเพ่ือตอยอดสูการคา 

5. พัฒนารูปแบบการเรียนใหเปนการสอนโดยพ้ืนที่จริงทุกรายวิชา 
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บทสรุป 

การจัดการความรูน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอแนวปฏิบัตที่ดีในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการควบคุมครุภัณฑในสํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห วิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนาโดยการใชเทคนิครหัสแทงสองมิติวิธีการ จัดการความรูไดแก การต้ังกลุมชุมชนนักปฏิบัติ การ

เรียนรูจากการทํางานจริง และการใชระบบ พ่ีเลี้ยงในการสรางผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ผลการจัดการความรูทํา

ใหลดเวลาในการทํางานตรวจ สอบครุภัณฑลงประมาณรอยละ 50 ประหยัดงบประมาณกระดาษในการใชงาน 

รอยละ 20 ใชบุคลากรในการทํางานลดลงรอยละ50 และ บุคลากรผูใชงานมีความพึงพอใจในการทํางาน 

ระบบใหมรอยละ 80  

 

คําสําคัญ  การจัดการความรู การควบคุมครุภัณฑ รหัสแทงสองมิติ 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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Summary  

This knowledge management has objective to apply Quick Respond Code (QR Code) 

to control equipment in the office of director at College of Integrated Science and 

Technology Rajamangala University of Technology Lanna.  

Methodologies are 1) Setting Community of Practice 2) Learning in Action and 3) 

Mentoring System. Results show that this good practice supports the equipment controlling 

system by reducing time, paper budget, and workers at 50 percentages 20 and 50 

percentages, respectively. Moreover, the satisfaction of worker has 80 percentages. 

 

Keyword  Knowledge Management, Equipment Management, QR Code 

 

บทนํา  

งานพัสดุ สํานักงานผูอํานวยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเดิมมีการควบคุมครุภัณฑโดยการใช

ระบบมือและทําการพิมพเอกสารออกมาเพ่ือสงตรวจสอบใหผูรับผิดชอบตรวจสอบสภาพและความมีอยูจริง

ของครุภัณฑ การดําเนินงานจะปฏิบัติงานโดยเจาหนาที่พัสดุเพียงคนเดียวและใชเวลาในการทํางานมากเพราะ

ทุกปตองมีการสํารวจครุภัณฑตามระเบียบพัสดุของ ราชการ ซึ่งตองระดมบุคลากรในสํานักงานผูอํานวยการ

เพ่ือตรวจสอบครุภัณฑหากครุภัณฑชํารุดหรือสูญหายจะใชเวลาในการติดตามมาก การทํางานเปนลักษณะการ

ทํางานเพียงคนเดียวแตตองระดมบุคลากรในงานอ่ืนๆชวยในชวงการตรวจสอบครุภัณฑทําใหเสียเวลาในการ

ทํางานและไมมี การใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยจากปญหาดังกลาว อีกทั้งพบวาการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยฯ ใชลักษณะการสอนแบบปญหาและโครงงานเปนฐาน ตลอดเวลาที่เปดหลักสูตรมายังไมมีการใช

ปญหาจริงจากการทํางานมาเปนโจทยในการทําโครงการ ดังน้ัน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันปที่ 

3 ของวิทยาลัยฯ ทําการศึกษาปญหาและใชเทคโนโลยีในการปรับปรุงการทํางาน ดังน้ันการจัดการความรูน้ีจึง

เปนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรวมกับการทํางานจริงเพ่ือแกไขปญหาในองคกร 

  

 

 

วิธีการดําเนินงาน  

 การจัดการความรูน้ีมีวิธีการจัดการความรู ดังรูปที่ 1 

 

 

รูปที่ 1 กระบวนการจัดการความรู 

 กระบวนการจัดการความรูไดแกการจัดทําชุมชนนักปฏิบัติประกอบดวย อาจารยสาขาบัญชีจํานวน 1 

คน อาจารยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 1 คน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุจํานวน 1 คน และนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาจํานวน 2 คน โดยการรับโจทยจริงเพ่ือเปนใชปญหาเปนฐานในการจัดทําโครงงาน

เพ่ือสรางการเรียนรูโดยการปฏิบัติงานจริง ทั้งน้ีไดรับการถายทอดความรูในลักษณะพ่ีเลี้ยงในการทํางานไดแก 

ความรูเก่ียวกับระเบียบและวิธีการทํางานจากเจาหนาที่พัสดุ ความรูจากการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยและ

ระเบียบการทําบัญชีราชการจากอาจารยบัญชี ความรูการทําฐานขอมูลและการใชรหัสแทงสองมิติในการ

ทํางานจากอาจารยสาขาเทคโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติงานและแกไขปญหา ตลอดจนการ

ทบทวนการปฏิบัติงานสอบทานโดยอาจารยและเจาหนาที่จนกระทั่งงานดังกลาวสัมฤทธ์ิผลและสามารถเปน

แนวปฏิบัติงานที่ดีที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับการทํางานจริง โดยมีอาจารย เจาหนาที่ และ

นักศึกษาเปนสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติดังกลาว 

โครงงาน

นศ.ปวช.3

ชุมชนนักปฏิบัติ

(Community of 

Practice)

เรียนรูจากการ

ปฏิบัติงานจริง

(Leaning in Action)
ระบบพ่ีเลี้ยง

(Mentoring 

System)



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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Summary  

This knowledge management has objective to apply Quick Respond Code (QR Code) 

to control equipment in the office of director at College of Integrated Science and 

Technology Rajamangala University of Technology Lanna.  

Methodologies are 1) Setting Community of Practice 2) Learning in Action and 3) 

Mentoring System. Results show that this good practice supports the equipment controlling 

system by reducing time, paper budget, and workers at 50 percentages 20 and 50 

percentages, respectively. Moreover, the satisfaction of worker has 80 percentages. 

 

Keyword  Knowledge Management, Equipment Management, QR Code 

 

บทนํา  

งานพัสดุ สํานักงานผูอํานวยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเดิมมีการควบคุมครุภัณฑโดยการใช

ระบบมือและทําการพิมพเอกสารออกมาเพ่ือสงตรวจสอบใหผูรับผิดชอบตรวจสอบสภาพและความมีอยูจริง

ของครุภัณฑ การดําเนินงานจะปฏิบัติงานโดยเจาหนาที่พัสดุเพียงคนเดียวและใชเวลาในการทํางานมากเพราะ

ทุกปตองมีการสํารวจครุภัณฑตามระเบียบพัสดุของ ราชการ ซึ่งตองระดมบุคลากรในสํานักงานผูอํานวยการ

เพ่ือตรวจสอบครุภัณฑหากครุภัณฑชํารุดหรือสูญหายจะใชเวลาในการติดตามมาก การทํางานเปนลักษณะการ

ทํางานเพียงคนเดียวแตตองระดมบุคลากรในงานอ่ืนๆชวยในชวงการตรวจสอบครุภัณฑทําใหเสียเวลาในการ

ทํางานและไมมี การใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยจากปญหาดังกลาว อีกทั้งพบวาการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยฯ ใชลักษณะการสอนแบบปญหาและโครงงานเปนฐาน ตลอดเวลาที่เปดหลักสูตรมายังไมมีการใช

ปญหาจริงจากการทํางานมาเปนโจทยในการทําโครงการ ดังน้ัน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันปที่ 

3 ของวิทยาลัยฯ ทําการศึกษาปญหาและใชเทคโนโลยีในการปรับปรุงการทํางาน ดังน้ันการจัดการความรูน้ีจึง

เปนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรวมกับการทํางานจริงเพ่ือแกไขปญหาในองคกร 

  

 

 

วิธีการดําเนินงาน  

 การจัดการความรูน้ีมีวิธีการจัดการความรู ดังรูปที่ 1 

 

 

รูปที่ 1 กระบวนการจัดการความรู 

 กระบวนการจัดการความรูไดแกการจัดทําชุมชนนักปฏิบัติประกอบดวย อาจารยสาขาบัญชีจํานวน 1 

คน อาจารยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 1 คน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุจํานวน 1 คน และนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาจํานวน 2 คน โดยการรับโจทยจริงเพ่ือเปนใชปญหาเปนฐานในการจัดทําโครงงาน

เพ่ือสรางการเรียนรูโดยการปฏิบัติงานจริง ทั้งน้ีไดรับการถายทอดความรูในลักษณะพ่ีเลี้ยงในการทํางานไดแก 

ความรูเก่ียวกับระเบียบและวิธีการทํางานจากเจาหนาที่พัสดุ ความรูจากการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยและ

ระเบียบการทําบัญชีราชการจากอาจารยบัญชี ความรูการทําฐานขอมูลและการใชรหัสแทงสองมิติในการ

ทํางานจากอาจารยสาขาเทคโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติงานและแกไขปญหา ตลอดจนการ

ทบทวนการปฏิบัติงานสอบทานโดยอาจารยและเจาหนาที่จนกระทั่งงานดังกลาวสัมฤทธ์ิผลและสามารถเปน

แนวปฏิบัติงานที่ดีที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับการทํางานจริง โดยมีอาจารย เจาหนาที่ และ

นักศึกษาเปนสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติดังกลาว 

โครงงาน

นศ.ปวช.3

ชุมชนนักปฏิบัติ

(Community of 

Practice)

เรียนรูจากการ

ปฏิบัติงานจริง

(Leaning in Action)
ระบบพ่ีเลี้ยง

(Mentoring 

System)



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ผลและอภปิรายผลการดําเนินงาน 

 ผลการจัดการความรูแสดงดังรูปที่ 2 และ 3 ดังน้ี 

 

รูปที่ 2 ตัวอยางรหัสแทงสองมิติการควบคุมครุภัณฑของสํานักงานผูอํานวยการ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ตัวอยางฐานขอมูลในการควบคุมครภัุณฑ 

 

 

จากรูปที่ 2 และ 3 พบวา การพัฒนาระบบการควบคุมครุภัณฑโดยใชรหัสแทงสองมิติ ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีและสหวิทยาการในจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีนําเสนอครั้งน้ีสามารถประยุกตใช เทคโนโลยีปจจบัุนใหเปน 

ประโยชนแกการทํางานเปนการลดตนทุน และเวลาในการทํางาน โดยทําใหลดเวลาในการทํางานตรวจสอบ

ครุภัณฑลงประมาณรอยละ 50 ประหยัดงบประมาณ กระดาษในการใชงานรอยละ 20 ใชบุคลากรในการ

ทํางานลดลงรอยละ 50 และ บุคลากร ผูใชงานมีความพึงพอใจในการทํางาน ระบบใหมรอยละ 80 สอดคลอง

กับการวิจัยของชุลีกรและ คณะ [1] ที่ไดทาํการศึกษาการพัฒนาระบบควบคุมครุภัณฑมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ลานนาเชียงราย นอกจากน้ีระบบดังกลาวยังตองคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยของการเขาถึง ขอมูล

ในระบบคอมพิวเตอรจากผูไมประสงคดีตอทรัพยสินของราชการ ทั้งน้ีระบบที่จะพัฒนา ดังกลาวมีการปองกัน

โดยใหปอนขอมูลผูใชงานและรหัสผานกอนการเขาถึงขอมูลครุภัณฑใน ระบบคอมพิวเตอรดวย 

สรุป  

แนวปฏิบัติที่ดีน้ี มีปจจัยความสําเร็จของแนวปฏิบัติที่ดีน้ี ไดแก  

- การจัดกลุมชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือจัดการปญหาการควบคุมครุภัณฑ การลดเวลาการทํางาน และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานโดยใชเทคโนโลยี 

- การนําความรูจากผูเช่ียวชาญไดแก อาจารยถายทอดวิธีการแกไขปญหา และเปนพ่ีเลี้ยงในการทํางาน

ใหกับนักศึกษา 

- ความรวมมือในการถายทอดความรูการปฏิบัติงานจริง จากเจาหนาที่ที่ควบคุมครุภัณฑ เพ่ือนําไป

แกปญหาและนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทํางานการเรียนรูจาก การทํางานจริง (Leaning in 

Action) ของนักศึกษารวมกับเจาหนาที่ผูปฏิบติงาน [2] 
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บทสรุป 

การศึกษาเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคประยุกตใชความรูจากการเรียนผานวิชาโครงงานเพ่ือการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธเครื่องเขินของชุมชนนันทาราม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดย

มีวิธีการจัดการความรูไดแก จับความรูผูประกอบการและอาจารยผาน การวิพากษในกลุมในชุมชนนักปฏิบัติ 

การเรียนรูผานการปฏิบัติงานจริง การทบทวนการปฏิบัติ งานทุกครั้งหลังการ ทํางานรวมกันในกลุมชุมชนนัก

นักปฏิบัติ ผลจากการจัดการความรูสงเสริม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แกนักศึกษาไดแกทักษะดาน

สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ทักษะ การเรียนรูและ นวัตกรรมดานการคิดสรางสรรค การแกไขปญหา การสื่อสาร 

การทํางานรวมกัน ผูอ่ืน ทักษะชีวิต และการทํางานไดแกการปรับตัว ทักษะทางสังคม 

 

คําสําคัญ  โครงาน การจัดการความรู ศตวรรษที่ 21 

  

 

 

Summary 

 This study has objective to apply knowledge by using the project subject to promote 

lacquerware at Nantharam comunity Muang City Chiang Mai Province. Knowledge 

management methodologies are capturing knowledge from enterprenuer, leturer though 

group discussion in comunity of practice, learning in action and after action reviews every 

meetings. The results present encouraging the 21st century skills of students namely, 

technology skill, learing and innovation skills and life skill. 

 

Keyword  Project, knowledge Management, 21st Century Skills 

 

บทนํา 

 เน่ืองดวยสินคาเครื่องเขินเปนผลิตภัณฑที่มีขั้นตอนในการทําจํานวนหลายขั้นตอน ไดแก การขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ จากไมไผ การลงรัก การวาดลาย การปดทอง [1] และ [2] ซึ่งแตละขั้นตอน ตองใชฝมือและภูมิ

ปญญาของพอครูแมครูในการทําผลิตภัณฑการบอกเลาเรื่องราวของเครื่องเขิน แตละช้ินวาใครเปนผูทําขั้นตอน

ใดเปนการเก็บองคความรูและแสดงใหเห็นถึงคุณคาและมูลคาที่  เพ่ิมขึ้นของช้ินงาน ปจจุบันพบวา

ผูประกอบการจะจําหนายเครื่องเขินแตไมมีการบอกถึงที่มา ที่ไป วิธีการทํา ผูที่ทําผลิตภัณฑซึ่งหากมีการ

บรรยายรายละเอียด กระทั่งผูที่ทําช้ินงานน้ัน จะสงเสริมมูลคาของช้ินงานเปนอยางยิ่งผูซื้อหรือผูไดรับเครื่อง

เขินช้ินดังกลาวจะรูสึกถึงความเปนเฉพาะของช้ินงานที่ตนเองไดรับการบงบอกวาช้ินงานน้ันๆ ทําอยางไร ใคร

เปนผูทํา สามารถถายทอดผลงานสู สายตาผูรับโดยการประยุกตใชรหัสแทงสองมิติ หรือ QR Code ในการ

แสดงผลงานผานอินเตอรเนตเพราะในปจจุบันผูคนสวนใหญมีมือถือที่เปนสมารทโฟนหรือแทปเลตที่สามารถ

เขาถึงอินเตอรเนต ผูจัดทําจึง มีแนวคิด ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผนวกเขากับช้ินงานของชุมชนเพ่ือบง

บอกความเปนช้ินงานเฉพาะใหเพ่ือถายทอดสูลูกคาไดงาย และประหยัดโดยไมตองทําการ พิมพ ประวัติ 

ช้ินงานลง ในกระดาษที่อาจตองใชตนทุน ในการพิมพเพียงแตใช QR Code ซึ่งใชตนทุนตํ่าและปริมาณการ

พิมพพ้ืนที่จํานวนนอยอีกทั้งยัง ทําไดงายและติดเขากับตัวผลิตภัณฑหรือในตําแหนงดานหลังผลิตภัณฑ 

นอกจากน้ีลูกคาสามารถ รูถึงประวัติของเครื่องเขิน ผูที่ทําในแตละขั้นตอนคือใครแสดงออกในแบบรูปภาพผาน 

อินเตอรเนตทั้งรูปภาพ วิดีโอ Home page ของรานจําหนายซึ่งจะทําใหช้ินงานน้ันทรงคุณคา และสามารถ

บอกเลาเรื่องราวของ ช้ินงานและถายทอดความรูและเปนการอนุรักษความรูการทํา เครื่องเขินแกคนรุนหลัง

ตอไป อีกทั้งการใชเทคโนโลยีที่ใชตนทุนไมสูง แตสรางมูลคาสูง ใหกับสินคาของชุมชนวัวลาย อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหมและชวยจะผูประกอบ การคา และผลิตเครื่องเขินของ ชุมชนวัวลายสามารถขายสินคาได

เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากมีการระบุช่ือ ที่อยู ขอมูลของรานคาที่จําหนายลงในขอมูลของประวัติเครื่องเขินช้ินน้ันๆดวย
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บทสรุป 

การศึกษาเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคประยุกตใชความรูจากการเรียนผานวิชาโครงงานเพ่ือการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธเครื่องเขินของชุมชนนันทาราม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดย

มีวิธีการจัดการความรูไดแก จับความรูผูประกอบการและอาจารยผาน การวิพากษในกลุมในชุมชนนักปฏิบัติ 

การเรียนรูผานการปฏิบัติงานจริง การทบทวนการปฏิบัติ งานทุกครั้งหลังการ ทํางานรวมกันในกลุมชุมชนนัก

นักปฏิบัติ ผลจากการจัดการความรูสงเสริม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แกนักศึกษาไดแกทักษะดาน

สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ทักษะ การเรียนรูและ นวัตกรรมดานการคิดสรางสรรค การแกไขปญหา การสื่อสาร 

การทํางานรวมกัน ผูอ่ืน ทักษะชีวิต และการทํางานไดแกการปรับตัว ทักษะทางสังคม 

 

คําสําคัญ  โครงาน การจัดการความรู ศตวรรษที่ 21 

  

 

 

Summary 

 This study has objective to apply knowledge by using the project subject to promote 

lacquerware at Nantharam comunity Muang City Chiang Mai Province. Knowledge 

management methodologies are capturing knowledge from enterprenuer, leturer though 

group discussion in comunity of practice, learning in action and after action reviews every 

meetings. The results present encouraging the 21st century skills of students namely, 

technology skill, learing and innovation skills and life skill. 

 

Keyword  Project, knowledge Management, 21st Century Skills 

 

บทนํา 

 เน่ืองดวยสินคาเครื่องเขินเปนผลิตภัณฑที่มีขั้นตอนในการทําจํานวนหลายขั้นตอน ไดแก การขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ จากไมไผ การลงรัก การวาดลาย การปดทอง [1] และ [2] ซึ่งแตละขั้นตอน ตองใชฝมือและภูมิ

ปญญาของพอครูแมครูในการทําผลิตภัณฑการบอกเลาเรื่องราวของเครื่องเขิน แตละช้ินวาใครเปนผูทําขั้นตอน

ใดเปนการเก็บองคความรูและแสดงใหเห็นถึงคุณคาและมูลคาที่  เพ่ิมขึ้นของช้ินงาน ปจจุบันพบวา

ผูประกอบการจะจําหนายเครื่องเขินแตไมมีการบอกถึงที่มา ที่ไป วิธีการทํา ผูที่ทําผลิตภัณฑซึ่งหากมีการ

บรรยายรายละเอียด กระทั่งผูที่ทําช้ินงานน้ัน จะสงเสริมมูลคาของช้ินงานเปนอยางยิ่งผูซื้อหรือผูไดรับเครื่อง

เขินช้ินดังกลาวจะรูสึกถึงความเปนเฉพาะของช้ินงานที่ตนเองไดรับการบงบอกวาช้ินงานน้ันๆ ทําอยางไร ใคร

เปนผูทํา สามารถถายทอดผลงานสู สายตาผูรับโดยการประยุกตใชรหัสแทงสองมิติ หรือ QR Code ในการ

แสดงผลงานผานอินเตอรเนตเพราะในปจจุบันผูคนสวนใหญมีมือถือที่เปนสมารทโฟนหรือแทปเลตที่สามารถ

เขาถึงอินเตอรเนต ผูจัดทําจึง มีแนวคิด ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผนวกเขากับช้ินงานของชุมชนเพ่ือบง

บอกความเปนช้ินงานเฉพาะใหเพ่ือถายทอดสูลูกคาไดงาย และประหยัดโดยไมตองทําการ พิมพ ประวัติ 

ช้ินงานลง ในกระดาษที่อาจตองใชตนทุน ในการพิมพเพียงแตใช QR Code ซึ่งใชตนทุนตํ่าและปริมาณการ

พิมพพ้ืนที่จํานวนนอยอีกทั้งยัง ทําไดงายและติดเขากับตัวผลิตภัณฑหรือในตําแหนงดานหลังผลิตภัณฑ 

นอกจากน้ีลูกคาสามารถ รูถึงประวัติของเครื่องเขิน ผูที่ทําในแตละขั้นตอนคือใครแสดงออกในแบบรูปภาพผาน 

อินเตอรเนตทั้งรูปภาพ วิดีโอ Home page ของรานจําหนายซึ่งจะทําใหช้ินงานน้ันทรงคุณคา และสามารถ

บอกเลาเรื่องราวของ ช้ินงานและถายทอดความรูและเปนการอนุรักษความรูการทํา เครื่องเขินแกคนรุนหลัง

ตอไป อีกทั้งการใชเทคโนโลยีที่ใชตนทุนไมสูง แตสรางมูลคาสูง ใหกับสินคาของชุมชนวัวลาย อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหมและชวยจะผูประกอบ การคา และผลิตเครื่องเขินของ ชุมชนวัวลายสามารถขายสินคาได

เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากมีการระบุช่ือ ที่อยู ขอมูลของรานคาที่จําหนายลงในขอมูลของประวัติเครื่องเขินช้ินน้ันๆดวย



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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โดยคุณสมบัติของช้ิน งานจะชวยสงเสริมการประชาสัมพันธสินคาของชุมชนประเภทเครื่องเขินโดยการใชมือ

ถือหรือ แทปเล็ตที่เช่ือมตอกับอินเตอรเนตอานปาย QR code ที่ติดบนผลิตภัณฑและใช facebook และ 

youtubeในการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธสินคาทําใหผูเปนเจาของสินคารูถึงวิธีการทํา ประวัติของเครื่อง

เขินแสดงใหเห็นถึงองคความรูของการทําเครื่องเขินและรานคาในชุมชนที่ จําหนายเครื่องเขิน  

 

วิธีการดําเนินงาน 

วิธีการดําเนินงานเพ่ือการจัดการความรูประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี 

 
รูปที่ 1 วิธีการดําเนินงานเพ่ือการจัดการความรู 

จากรูปที่ 1 พบวาวิธีการจับความรูจะใชการจับกลุมอภิปรายโดยสรางชุมชนนักปฏิบัติประกอบดวย 

อาจารย ผูประกอบการและนักศึกษา จากน้ันใชความรูที่ไดทํามาเรียนรู โดยการทํางานจริง [3] ผานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดแกการสราง facebook การสรางวิดีโอและนําเสนอผาน youtube การเช่ือมโยงทุก

อยางโดยใช QR Code และมีการทบทวนการปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือตรวจสอบความถูกตองกลุมชุมชนนัก

ปฏิบัติ 

 

ผลการดําเนินงานและอภิปรายผล 

 ตัวอยางที่ใชในการดําเนินงานไดแกบริษัทวิชัยกุล จํากัดซึ่งเปนผูประกอบการผลิตและจําหนายเครื่อง

เขินในชุมชนวัวลาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งผูประกอบการมีการเปนคนรุนใหมที่ตองการอนุรักษ

ศิลปะ หัตถกรรม ของเชียงใหมตองการสืบสาน เครื่องเขินโดย ประยุกตทําสินคาจากเคสมือถือ หรือแทปเลต

จากวิธีการทําเครื่องเขิน เปนการประยุกตใชศิลปะ หัตถกรรมไทยที่สวยงาม ประสานกับความทันสมัยที่ผูคน

ในสมัยน้ีใชมือถือสมารทโฟน และแทปเลตกัน เปนจํานวนมาก สินคาแตละช้ิน ทุกทําขึ้นจากฝมือชางทําเครื่อง

เขินของ ชุมชนวัดนันทาราม ซึ่งเปนกลุมชนที่มีการทําเครื่องเขินสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน ซึ่งเครื่องเขินมี 

ความเปนเอกลักษณไทย ทรงคุณคา เหมาะแกการฐานะและความมีเอกลักษณเฉพาะบุคคล ดังแสดงในรูปที่ 2 

  

การจับความรู
การเรียนรูจากการ

ทํางาน

การทบทวนการ

ปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑเครื่องเขินแบบใหมของบริษัทวิชัยกุลจํากัด 

จากผลิตภัณฑดังกลาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาจึงดําเนินการบริการวิชาการผานการ

เรียนวิชาโครงงานเพ่ือใชเทคโนโลยี.นการประชาสัมพันธเครื่องเขินของชุมชนนันทาราม โดยโปรแกรมที่ใช

ไดแก QR Code โดยแสดงดังรูปที่ 3  

 

รูปที่ 3 QR Code facebook เครื่องเขิน 

นอกจากน้ีการเรียนรูผานการทํางานจริงดังกลาวเปนการทําการประชาสัมพันธใน อินเตอรเนตบนเวป

ไซตยูทูป (Youtube)  โดยสามารถใชคําคนหาวา เครื่องเขินนันทาราม หรือที่ https://www.youtube.com 

/watch?v=wxaM_yu73Rg 

 ผลจากการจัดการความรูสงเสริม ทักษะการเรียนรูใน ศตวรรษที่ 21 แกนักศึกษา ไดแก ทักษะดาน

สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรูและ นวัตกรรมดานการคิดสรางสรรค การแกไขปญหา การสื่อสาร 

การทํางานรวมกันผูอ่ืน ทักษะชีวิต และการทํางานไดแกการปรับตัว ทักษะทางสังคม ทั้งน้ีจากการปฏิบัติงาน

เพ่ือถายทอดองค ความรูระหวางบุคลากร ภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัยตองใชเวลาและงบประมาณใน

การทําพบวาปญหาที่เกิดขึ้นจะเปนเร่ืองของการจัดการเวลาใหเหมาะสมเน่ืองจากนักศึกษาเรียนอยูในระดับ

เตรียมบริหารธุรกิจตองอยูประจําที่สถานที่ เรียนต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกรแนวทางแกไขจึงตองมีการประชุม

จัดเตรียมงาน ชวงกลางวันของวันราชการปกติและปฏิบัติการพบผูประกอบการในวันหยุดราชการหรือวันเสาร 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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โดยคุณสมบัติของช้ิน งานจะชวยสงเสริมการประชาสัมพันธสินคาของชุมชนประเภทเครื่องเขินโดยการใชมือ

ถือหรือ แทปเล็ตที่เช่ือมตอกับอินเตอรเนตอานปาย QR code ที่ติดบนผลิตภัณฑและใช facebook และ 

youtubeในการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธสินคาทําใหผูเปนเจาของสินคารูถึงวิธีการทํา ประวัติของเครื่อง

เขินแสดงใหเห็นถึงองคความรูของการทําเครื่องเขินและรานคาในชุมชนที่ จําหนายเครื่องเขิน  

 

วิธีการดําเนินงาน 

วิธีการดําเนินงานเพ่ือการจัดการความรูประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี 

 
รูปที่ 1 วิธีการดําเนินงานเพ่ือการจัดการความรู 

จากรูปที่ 1 พบวาวิธีการจับความรูจะใชการจับกลุมอภิปรายโดยสรางชุมชนนักปฏิบัติประกอบดวย 

อาจารย ผูประกอบการและนักศึกษา จากน้ันใชความรูที่ไดทํามาเรียนรู โดยการทํางานจริง [3] ผานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดแกการสราง facebook การสรางวิดีโอและนําเสนอผาน youtube การเช่ือมโยงทุก

อยางโดยใช QR Code และมีการทบทวนการปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือตรวจสอบความถูกตองกลุมชุมชนนัก

ปฏิบัติ 

 

ผลการดําเนินงานและอภิปรายผล 

 ตัวอยางที่ใชในการดําเนินงานไดแกบริษัทวิชัยกุล จํากัดซึ่งเปนผูประกอบการผลิตและจําหนายเครื่อง

เขินในชุมชนวัวลาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งผูประกอบการมีการเปนคนรุนใหมที่ตองการอนุรักษ

ศิลปะ หัตถกรรม ของเชียงใหมตองการสืบสาน เครื่องเขินโดย ประยุกตทําสินคาจากเคสมือถือ หรือแทปเลต

จากวิธีการทําเครื่องเขิน เปนการประยุกตใชศิลปะ หัตถกรรมไทยที่สวยงาม ประสานกับความทันสมัยที่ผูคน

ในสมัยน้ีใชมือถือสมารทโฟน และแทปเลตกัน เปนจํานวนมาก สินคาแตละช้ิน ทุกทําขึ้นจากฝมือชางทําเครื่อง

เขินของ ชุมชนวัดนันทาราม ซึ่งเปนกลุมชนที่มีการทําเครื่องเขินสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน ซึ่งเครื่องเขินมี 

ความเปนเอกลักษณไทย ทรงคุณคา เหมาะแกการฐานะและความมีเอกลักษณเฉพาะบุคคล ดังแสดงในรูปที่ 2 

  

การจับความรู
การเรียนรูจากการ

ทํางาน

การทบทวนการ

ปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑเครื่องเขินแบบใหมของบริษัทวิชัยกุลจํากัด 

จากผลิตภัณฑดังกลาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาจึงดําเนินการบริการวิชาการผานการ

เรียนวิชาโครงงานเพ่ือใชเทคโนโลยี.นการประชาสัมพันธเครื่องเขินของชุมชนนันทาราม โดยโปรแกรมที่ใช

ไดแก QR Code โดยแสดงดังรูปที่ 3  

 

รูปที่ 3 QR Code facebook เครื่องเขิน 

นอกจากน้ีการเรียนรูผานการทํางานจริงดังกลาวเปนการทําการประชาสัมพันธใน อินเตอรเนตบนเวป

ไซตยูทูป (Youtube)  โดยสามารถใชคําคนหาวา เครื่องเขินนันทาราม หรือที่ https://www.youtube.com 

/watch?v=wxaM_yu73Rg 

 ผลจากการจัดการความรูสงเสริม ทักษะการเรียนรูใน ศตวรรษที่ 21 แกนักศึกษา ไดแก ทักษะดาน

สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรูและ นวัตกรรมดานการคิดสรางสรรค การแกไขปญหา การสื่อสาร 

การทํางานรวมกันผูอ่ืน ทักษะชีวิต และการทํางานไดแกการปรับตัว ทักษะทางสังคม ทั้งน้ีจากการปฏิบัติงาน

เพ่ือถายทอดองค ความรูระหวางบุคลากร ภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัยตองใชเวลาและงบประมาณใน

การทําพบวาปญหาที่เกิดขึ้นจะเปนเร่ืองของการจัดการเวลาใหเหมาะสมเน่ืองจากนักศึกษาเรียนอยูในระดับ

เตรียมบริหารธุรกิจตองอยูประจําที่สถานที่ เรียนต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกรแนวทางแกไขจึงตองมีการประชุม

จัดเตรียมงาน ชวงกลางวันของวันราชการปกติและปฏิบัติการพบผูประกอบการในวันหยุดราชการหรือวันเสาร 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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และอาทิตย อีกทั้งยังตองใชเทคโนโลยีของโซเชียลเนตเวริค เชน เฟสบุค ไลนในการจัด ต้ังกลุมเพ่ือติดตามการ

ปฏิบัติงานการทํางานซึ่งไดผลคือสามารถทํางานไดอยางตอเน่ืองและมี ประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ 

 

สรุป 

การเรียนรูจากการทํางานโดยมีอาจารยเปนพ่ีเลี้ยงในการทํางานผานการวิชาโครงงานเปนการบูรณา

การเรียนรูผานงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และการเรียนโดยใชปญหาและโครงงานเปนฐาน อีกทั้งยัง

มีการทํางานเปนทีม มีการแบงปนประสบการณรวมกัน ระหวาง ผูประกอบการ อาจารยและนักศึกษา เพ่ือนํา

ความเช่ียวชาญของแตคนมาทํางานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
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UTK English Camp: Integrating and Sharing 

 

นางสาวศุภัทรศิริ สายทอง1 

นางสาวธีรดา คําพันธ2  
1นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

อีเมล : S-aomio-s@hotmail.com 
2นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

อีเมล : teera28902@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

 โครงการคายภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไดดําเนินการโดยมีคําหลักสอง

คําเปนแกนในการดําเนินการไดแก การบูรณาการและการแบงปน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ1) ใหนักศึกษานํา

ความรูดานภาษาอังกฤษไปเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผู อ่ืน 2) พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน

ภาษาอังกฤษและเจตคติของผูเขารวมโครงการ 3) เกิดทักษะในการแกปญหาและการทํางานรวมกัน และ 4) 

ปลูกฝงจริยธรรมดานจิตอาสาใหกับนักศึกษาผูรวมโครงการ การดําเนินโครงการใชเครื่องมือการจัดการความรู

ประเภทการเรียนรูโดยปฏิบัติโดยบูรณาการกับการดําเนินตามวงจรประกันคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบดวย 

การวางแผน การดําเนินโครงการ การตรวจสอบผลการดําเนินการและการปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนปญหา 

นักเรียนผูเขารวมโครงการไดแก นักเรียนโรงเรียนบานตะโกลาง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบทดสอบความรูความเขาใจดาน

ทักษะภาษาอังกฤษ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ และแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักศึกษาผูเขารวมโครงการ ผลการดําเนินงานพบวา  

1) นักเรียนผูเขารวมโครงการมีระดับความรูความเขาใจดานทักษะภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนการ

เขารวมโครงการที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

2) นักเรียนผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการในระดับมากที่สุดเปนสวนใหญ 

3) นักศึกษาผูเขารวมโครงการมีความเห็นตอการดําเนินโครงการในระดับมากที่สุด 

 ผลการดําเนินโครงการแสดงใหเห็นวาการดําเนินโครงการคายภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพเปนแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆเพ่ือใชในการพัฒนานักศึกษาของตนดาน



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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และอาทิตย อีกทั้งยังตองใชเทคโนโลยีของโซเชียลเนตเวริค เชน เฟสบุค ไลนในการจัด ต้ังกลุมเพ่ือติดตามการ

ปฏิบัติงานการทํางานซึ่งไดผลคือสามารถทํางานไดอยางตอเน่ืองและมี ประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ 

 

สรุป 

การเรียนรูจากการทํางานโดยมีอาจารยเปนพ่ีเลี้ยงในการทํางานผานการวิชาโครงงานเปนการบูรณา

การเรียนรูผานงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และการเรียนโดยใชปญหาและโครงงานเปนฐาน อีกทั้งยัง

มีการทํางานเปนทีม มีการแบงปนประสบการณรวมกัน ระหวาง ผูประกอบการ อาจารยและนักศึกษา เพ่ือนํา

ความเช่ียวชาญของแตคนมาทํางานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
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นางสาวศุภัทรศิริ สายทอง1 

นางสาวธีรดา คําพันธ2  
1นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
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2นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

อีเมล : teera28902@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุป 

 โครงการคายภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไดดําเนินการโดยมีคําหลักสอง

คําเปนแกนในการดําเนินการไดแก การบูรณาการและการแบงปน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ1) ใหนักศึกษานํา

ความรูดานภาษาอังกฤษไปเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผู อ่ืน 2) พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน

ภาษาอังกฤษและเจตคติของผูเขารวมโครงการ 3) เกิดทักษะในการแกปญหาและการทํางานรวมกัน และ 4) 

ปลูกฝงจริยธรรมดานจิตอาสาใหกับนักศึกษาผูรวมโครงการ การดําเนินโครงการใชเครื่องมือการจัดการความรู

ประเภทการเรียนรูโดยปฏิบัติโดยบูรณาการกับการดําเนินตามวงจรประกันคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบดวย 

การวางแผน การดําเนินโครงการ การตรวจสอบผลการดําเนินการและการปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนปญหา 

นักเรียนผูเขารวมโครงการไดแก นักเรียนโรงเรียนบานตะโกลาง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบทดสอบความรูความเขาใจดาน

ทักษะภาษาอังกฤษ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ และแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักศึกษาผูเขารวมโครงการ ผลการดําเนินงานพบวา  

1) นักเรียนผูเขารวมโครงการมีระดับความรูความเขาใจดานทักษะภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนการ

เขารวมโครงการที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

2) นักเรียนผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการในระดับมากที่สุดเปนสวนใหญ 

3) นักศึกษาผูเขารวมโครงการมีความเห็นตอการดําเนินโครงการในระดับมากที่สุด 

 ผลการดําเนินโครงการแสดงใหเห็นวาการดําเนินโครงการคายภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพเปนแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆเพ่ือใชในการพัฒนานักศึกษาของตนดาน



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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กระบวนการทํางานและนักเรียนในถิ่นทุรกันดารดานทักษะทางภาษาอังกฤษไดตอไป คําสําคัญ คาย

ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพการบูรณาการและการแบงปน การเรียนรูโดยปฏิบัติ 

 

Summary 

 The UTK English Camp was conducted under the two concepts: integrating and 

sharing. The purposes of the project were to 1) enhance UTK students to use their English 

language knowledge to teach students in remote areas; 2) develop participants’ English 

language skills; 3) promote UTK students’ problem-solving and team working skills, and 4) 

provide UTK students opportunities to raise their public consciousness. The project was 

administered using the integration of a type of KM Tools – Action Learning- and PDCA cycle 

(Plan – Do –Check-Act). Participants were 120 lower secondary school students at Ban Tako 

Lang, SuanPueng District, Rachaburi. To collect data, a test was established to examine 

students’ English language understanding and two sets of questionnaires were administered 

to explore participants’ satisfaction towards the overall of the project and UTK students’ 

opinions towards the project management.  

The findings were shown as follows: 

 1) The students’ English language understanding through the UTK English Camp 

project was significantly higher than before at the 0.01 level. 

 2) The students’ satisfaction towards the UTK English Camp was at the highest level.  

 3) The UTK students’ opinions towards the project management was at the highest 

level.  

 As the results shown above, it can be claimed that the UTK English Camp is one of 

the good practices to be a model for other institutions to apply this practice in order to 

develop their students’ working process as well as promote studentsstudying in remote 

areas to increase their English language abilities.   
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บทนํา 

ในปจจุบันรูปแบบวิธีการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถาน

การณ และความตองการของสังคมในปจจุบัน นักศึกษาควรมีโอกาสฝกฝน มีประสบการณตรงในสถาน

ประกอบการโดยความรวมมือของภาคเอกชน และอุตสาหกรรมอยางใกลชิด มุ งเนนกิจกรรมที่กอใหเกิด

ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่เสียสละตอสวนรวม ซึ่งแนวทางของกิจกรรมดังกลาวจะตองเปนกิจกรรมที่ผูพบ

เห็นแลวเกิดศรัทธาอยากเขารวม เปนกิจกรรมที่เปนแบบอยางของการประหยัด ผูนํากิจกรรมจะตองเปนตัวอย

างเปนแบบอยางทั้งการแตงตัว ความประพฤติ การใชจายในการจัดกิจกรรม เปนกิจกรรมที่รักษาวัฒนธรรมอัน

ดีงามของไทย มีรูปแบบการดําเนินงานตามแบบฉบับของกลุม/องคกร ตามเอกลักษณของทองถิ่นแตละแหง 

นอกจากน้ีผูเขารวมแลวรูสึกอบอุน มั่นใจ เคารพในสิทธิเสรีภาพของสมาชิกแตละคน เปนกิจกรรมที่มีการ

เตรียมการ มีการกําหนดรปูแบบจุดประสงคชัดเจน กิจกรรมน้ันจะตองไมลามก อนาจาร ไมมีการเสพยของมึน

เมา และทายที่สุดเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดประสบการณ เขาใจปญหาสังคม มีความรูรอบตัว และ เกิดประโย

ชนตอสังคมโดยรวม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 จากแนวทางและขอควรคํานึงถึงขางตน พบวา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลป

ศาสตรไดดําเนินโครงการ “คายภาษาอังกฤษสอนดวยใจใหนองเกง” มาทั้งสิ้น 7 ครั้ง ต้ังแตปการศึกษา 2551 

โดยมีลักษณะการดําเนินงานโดยใหนักศึกษาบูรณาการความรูความเขาใจดานภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการ

ดําเนินการจัดคายภาษาอังกฤษใหกับเยาวชนในตางจังหวัด ซึ่งโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษา

นําความรูทางดานภาษาอังกฤษไปเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืนพัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน เขียน

ภาษาอังกฤษของผูเขารวมโครงการใหดีขึ้นเพ่ือสรางสัมพันธไมตรีและความสามัคคีระหวางผูเขารวมโครงการ

และผูจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะของผูจัดกิจกรรม และผูเขารวมโครงการเพ่ือเปนการ

บริการวิชาการและเผยแพรช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเพ่ือปลูกฝงจริยธรรมดานการเสียสละและจิตอาสาใหกับ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการการดําเนินโครงการคายภาษาอังกฤษดังกลาวมีความเหมือนและความแตกตางจาก

การจัดคายภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ในดานความเหมือนน้ันประกอบไปดวย 

 1) ความมุงหมายในการจัดคายภาษาอังกฤษเพ่ือใหนักเรียนในตางจังหวัดไดฝกการใชภาษาอังกฤษ

เพ่ือเพ่ิมพูนความคลองแคลวในการใชภาษาโดยการใชกิจกรรมทางภาษาที่ทําใหเกิดการเรียนอยางไมรูตัวและ

เปนการจัดประสบการณการเรียนรูทางภาษาอังกฤษที่มุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร

ตามระดับภาษาที่เรียนและสงเสริมใหสมาชิกของคายไดพัฒนาความรูความชํานาญโดยเนนความสนุกสนาน

เพลิดเพลินในการใชภาษาซึง่แฝงอยูในรูปของกิจกรรมภาษาตางๆ (เฉลียวศรี พิบูลชล, 2535; ศิริญา ตระกูลสุ, 

2541)  

2) หลกัการจดักิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ซึ่ง เจริญ จิตวารินทร (2547) ไดกลาวถึงการจัดคาย

ภาษาอังกฤษน้ันมีหลักการทีป่ระกอบดวยการจัดขึ้นเพ่ือเสริมสรางพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคม 

สติปญญาและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจากประสบการณตรง มีการประชุมวางแผนรวมกันในการกําหนด
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กระบวนการทํางานและนักเรียนในถิ่นทุรกันดารดานทักษะทางภาษาอังกฤษไดตอไป คําสําคัญ คาย

ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพการบูรณาการและการแบงปน การเรียนรูโดยปฏิบัติ 

 

Summary 

 The UTK English Camp was conducted under the two concepts: integrating and 

sharing. The purposes of the project were to 1) enhance UTK students to use their English 

language knowledge to teach students in remote areas; 2) develop participants’ English 

language skills; 3) promote UTK students’ problem-solving and team working skills, and 4) 

provide UTK students opportunities to raise their public consciousness. The project was 

administered using the integration of a type of KM Tools – Action Learning- and PDCA cycle 

(Plan – Do –Check-Act). Participants were 120 lower secondary school students at Ban Tako 

Lang, SuanPueng District, Rachaburi. To collect data, a test was established to examine 

students’ English language understanding and two sets of questionnaires were administered 

to explore participants’ satisfaction towards the overall of the project and UTK students’ 

opinions towards the project management.  

The findings were shown as follows: 

 1) The students’ English language understanding through the UTK English Camp 

project was significantly higher than before at the 0.01 level. 

 2) The students’ satisfaction towards the UTK English Camp was at the highest level.  

 3) The UTK students’ opinions towards the project management was at the highest 

level.  

 As the results shown above, it can be claimed that the UTK English Camp is one of 

the good practices to be a model for other institutions to apply this practice in order to 

develop their students’ working process as well as promote studentsstudying in remote 

areas to increase their English language abilities.   
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บทนํา 

ในปจจุบันรูปแบบวิธีการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถาน

การณ และความตองการของสังคมในปจจุบัน นักศึกษาควรมีโอกาสฝกฝน มีประสบการณตรงในสถาน

ประกอบการโดยความรวมมือของภาคเอกชน และอุตสาหกรรมอยางใกลชิด มุ งเนนกิจกรรมที่กอใหเกิด

ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่เสียสละตอสวนรวม ซึ่งแนวทางของกิจกรรมดังกลาวจะตองเปนกิจกรรมที่ผูพบ

เห็นแลวเกิดศรัทธาอยากเขารวม เปนกิจกรรมที่เปนแบบอยางของการประหยัด ผูนํากิจกรรมจะตองเปนตัวอย

างเปนแบบอยางทั้งการแตงตัว ความประพฤติ การใชจายในการจัดกิจกรรม เปนกิจกรรมที่รักษาวัฒนธรรมอัน

ดีงามของไทย มีรูปแบบการดําเนินงานตามแบบฉบับของกลุม/องคกร ตามเอกลักษณของทองถิ่นแตละแหง 

นอกจากน้ีผูเขารวมแลวรูสึกอบอุน มั่นใจ เคารพในสิทธิเสรีภาพของสมาชิกแตละคน เปนกิจกรรมที่มีการ

เตรียมการ มีการกําหนดรปูแบบจุดประสงคชัดเจน กิจกรรมน้ันจะตองไมลามก อนาจาร ไมมีการเสพยของมึน

เมา และทายที่สุดเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดประสบการณ เขาใจปญหาสังคม มีความรูรอบตัว และ เกิดประโย

ชนตอสังคมโดยรวม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 จากแนวทางและขอควรคํานึงถึงขางตน พบวา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลป

ศาสตรไดดําเนินโครงการ “คายภาษาอังกฤษสอนดวยใจใหนองเกง” มาทั้งสิ้น 7 ครั้ง ต้ังแตปการศึกษา 2551 

โดยมีลักษณะการดําเนินงานโดยใหนักศึกษาบูรณาการความรูความเขาใจดานภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการ

ดําเนินการจัดคายภาษาอังกฤษใหกับเยาวชนในตางจังหวัด ซึ่งโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษา

นําความรูทางดานภาษาอังกฤษไปเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืนพัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน เขียน

ภาษาอังกฤษของผูเขารวมโครงการใหดีขึ้นเพ่ือสรางสัมพันธไมตรีและความสามัคคีระหวางผูเขารวมโครงการ

และผูจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะของผูจัดกิจกรรม และผูเขารวมโครงการเพ่ือเปนการ

บริการวิชาการและเผยแพรช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเพ่ือปลูกฝงจริยธรรมดานการเสียสละและจิตอาสาใหกับ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการการดําเนินโครงการคายภาษาอังกฤษดังกลาวมีความเหมือนและความแตกตางจาก

การจัดคายภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ในดานความเหมือนน้ันประกอบไปดวย 

 1) ความมุงหมายในการจัดคายภาษาอังกฤษเพ่ือใหนักเรียนในตางจังหวัดไดฝกการใชภาษาอังกฤษ

เพ่ือเพ่ิมพูนความคลองแคลวในการใชภาษาโดยการใชกิจกรรมทางภาษาที่ทําใหเกิดการเรียนอยางไมรูตัวและ

เปนการจัดประสบการณการเรียนรูทางภาษาอังกฤษที่มุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร

ตามระดับภาษาที่เรียนและสงเสริมใหสมาชิกของคายไดพัฒนาความรูความชํานาญโดยเนนความสนุกสนาน

เพลิดเพลินในการใชภาษาซึง่แฝงอยูในรูปของกิจกรรมภาษาตางๆ (เฉลียวศรี พิบูลชล, 2535; ศิริญา ตระกูลสุ, 

2541)  

2) หลกัการจดักิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ซึ่ง เจริญ จิตวารินทร (2547) ไดกลาวถึงการจัดคาย

ภาษาอังกฤษน้ันมีหลักการทีป่ระกอบดวยการจัดขึ้นเพ่ือเสริมสรางพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคม 

สติปญญาและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจากประสบการณตรง มีการประชุมวางแผนรวมกันในการกําหนด
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เน้ือหากิจกรรมในการเขาคายภาษาอังกฤษใหชัดเจน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีความหมาย สรางเสริม

ความคิดสรางสรรค และมีการจัดสภาพแวดลอมที่สะดวกปลอดภัยในดานตางๆ  

อยางไรก็ตามพบวา การจัดโครงการคายภาษาอังกฤษสอนดวยใจใหนองเกงน้ัน มีความแตกตางจาก

การจัดคายภาษาอังกฤษทั่วๆไป กลาวคือ ในการจัดคายภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นอยูทั่วไปน้ันมักจะใชวิทยากรที่

ประสบการณในการใชภาษาอังกฤษ อาทิ ชาวตางชาติ อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับการศึกษา

ตางๆ หรือองคกรที่มีความชํานาญในการจัดคายภาษาอังกฤษโดยตรง ซึ่งมีความแตกตางกับโครงการคาย

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่มุงเนนฝกใหนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารสากลนําองคความรูที่ไดรับจากการเรียนในหองเรียนไปประยุกตใชในการเปนวิทยากรคาย

ภาษาอังกฤษโดยไดรับการฝกฝนและดูแลจากคณาจารยในสาขาวิชาฯ วิธีการดําเนินกิจกรรมเชนน้ีทําให

นักศึกษาไดมีโอกาสในการนําความรูจากในหองเรียนมาใชใหเกิดประโยชนนอกหองเรียนอยางสรางสรรค 

สงเสริมกระบวนการทํางานรวมกันของนักศึกษา และสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะตอสังคมภายนอก ซึ่ง

การดําเนินโครงการคายภาษาอังกฤษ สอนดวยใจใหนองเกงครั้งที่ 7 ไดดําเนินการไปแลวระหวางวันที่ 30 

มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงเรียนบานตะโกลาง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนักศึกษาเขารวม

โครงการทั้งสิ้น 87 คน มีนักเรียนโรงเรียนบานตะโกลางและโรงเรียนละแวกใกลเคียงเขารวมโครงการทั้งสิ้น 

120 คน ดังแสดงรายละเอียดในวิธีการดําเนินงาน 

 

วิธีการดําเนินงาน 

การดําเนินโครงการดังกลาวไดบูรณาการวิธีการทํางานตามเครื่องมือการจัดการความรูประเภท การ

เรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) กับแนวทางการดําเนินงานตามวงจรประกันคุณภาพ PDCA ซึ่งมีการ

ดําเนินงานดังน้ี  

 1. การวางแผน (Plan) มีแนวทางในการวางแผนงานจากวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดขึ้น

ดังน้ี 

  1.1 กําหนดกลุมเปาหมายและปจจัยตางๆ  

ในลําดับขั้นตอนน้ี นักศึกษาและคณาจารยไดวางแผนการทํางานโดยพยายามตอบโจทยจากคําถาม

ดังตอไปน้ี 

1) Who? ในขอคําถามน้ีทางผูดําเนินโครงการไดแก นักศึกษาและคณาจารยจะรวมกันอภิปรายวาจะ

ไปดําเนินโครงการที่ชุมชนแหงใด โดยมีขอตกลงรวมกันวา ชุมชนแหงน้ันตองเปนชุมชนที่หางไกลและขาด

แคลน และจะตองไมเปนชุมชนเดิมเน่ืองจาก เปาหมายหลักของโครงการคือกระจายความสุข ความรู สูชุมชน

ที่หลากหลาย สําหรับสถานที่ในการจัดดําเนินโครงการคายภาษาอังกฤษสอนดวยใจใหนองเกง ไดดําเนินการ

มาแลวทั้งสิ้น 7 ครั้งประกอบดวย 

 ครั้งที่ 1 โรงเรียนนาโบถวิทยาคม อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ป พ.ศ. 2551 

 

 

 ครั้งที่ 2 โรงเรียนกุดดูพิทยาคม อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ป พ.ศ. 2552 

 ครั้งที่ 3 โรงเรียนนํ้ารอนวิทยาคม อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 2553 

 ครั้งที่ 4 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ป พ.ศ. 2555 

 ครั้งที่ 5 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ป พ.ศ. 2556 

 ครั้งที่ 6 โรงเรียนบานบอแกว อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ป พ.ศ. 2557 

 ครั้งที่ 7 โรงเรียนบานตะโกลาง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ป พ.ศ. 2558 

2) When? และ How long? ในขอคําถามน้ี ผูดําเนินโครงการจะตองมากําหนดกรอบของเวลาใน

การดําเนินโครงการวาระยะเวลาใดมีความเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม โดยตองคํานึงถึงสภาพภูมิอากาศวา

เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมกลางแจงหรือไม อาทิ หากเปนชวงที่มีมรสุมเขาก็ไมควรดําเนินกิจกรรม

โครงการในชวงเวลาน้ี นอกจากน้ียังตองศึกษาบริบทของชุมชนน้ันๆ วาชวงระยะเวลาใดที่ไมควรดําเนิน

กิจกรรม อาทิ ชวงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตรกรรม ซึ่งโดยสวนใหญนักเรียนในทองถิ่นกันดารจะตองชวย

บิดามารดาในการทํางาน ซึ่งก็เปนอีกชวงเวลาหน่ึงที่ไมควรดําเนินกิจกรรม ดังน้ันชวงเวลาที่เหมาะสมในการ

ดําเนินโครงการครั้งน้ีจึงเปนชวงเวลาระหวางวันที่ 30 มกราคม- 1 กุมภาพันธ 2558 เน่ืองจากเปนชวงเวลาที่

สภาพอากาศเอ้ือตอการจัดกิจกรรมและไมเปนชวงเวลาที่นักเรียนผูเขารวมโครงการมีกิจธุระอ่ืนในการชวยบิดา

มารดาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในชวงเวลาน้ี 

 

  1.2 การสํารวจพื้นที่เปาหมาย (Survey) 

 ลําดับขั้นตอนหลังจากคณะดําเนินงานโครงการไดกําหนดผูเขารับการอบรมและปจจัยตางๆที่

เก่ียวของไดแกการสํารวจพ้ืนที่เปาหมายเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในดานตางๆ ไดแก นักเรียนที่จะเขารวม

โครงการ สถานที่ในการทํากิจกรรมตางๆ ในขั้นตอนน้ีคณาจารยและนักศึกษาที่เปนหัวหนาในแตละฝาย

ประกอบดวย 1) ฝายวิชาการ 2) ฝายสันทนาการ 3) ฝายสถานที่ 4) ฝายสวัสดิการ และ 5) ฝายดูแลนักเรียนผู

รวมกิจกรรม จะเดินทางไปยังโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนในดานตางๆ 

ไดแก พ้ืนฐานความรูของนักเรียนในชุมชน ความตองการ และบริบทของชุมชนเพ่ือนํามาตอบโจทยปญหา ดังน้ี  

1) What? ในขอคําถามน้ีทั้งนักศึกษาและคณาจารยจะรวมกันกําหนดกรอบของเน้ือหา กิจกรรม 

และสื่อการเรียนการสอนวาจะมีรูปรางหนาตาอยางไร โดยใชขอมูลจากหัวขอที่หน่ึง (Who?) มาเปนตัวกําหนด

กรอบของกิจกรรมการดําเนินโครงการ โดยพัฒนากิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการและบริบทของชุมชน

น้ันๆ 

 2) How? หลังจากไดกําหนดกรอบของเน้ือหา กิจกรรม สื่อการเรียนการสอนวามีอะไรบางแลว ในขอ

คําถามน้ี ทั้งนักศึกษาและคณาจารยจะรวมกันระดมสมองวาจะทําอยางไรเพ่ือใหไดมาซึ่งเน้ือหา กิจกรรม และ

สื่อการเรียนที่มีความเหมาะสม  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน  CoP 8

 

 

เน้ือหากิจกรรมในการเขาคายภาษาอังกฤษใหชัดเจน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีความหมาย สรางเสริม

ความคิดสรางสรรค และมีการจัดสภาพแวดลอมที่สะดวกปลอดภัยในดานตางๆ  

อยางไรก็ตามพบวา การจัดโครงการคายภาษาอังกฤษสอนดวยใจใหนองเกงน้ัน มีความแตกตางจาก

การจัดคายภาษาอังกฤษทั่วๆไป กลาวคือ ในการจัดคายภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นอยูทั่วไปน้ันมักจะใชวิทยากรที่

ประสบการณในการใชภาษาอังกฤษ อาทิ ชาวตางชาติ อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับการศึกษา

ตางๆ หรือองคกรที่มีความชํานาญในการจัดคายภาษาอังกฤษโดยตรง ซึ่งมีความแตกตางกับโครงการคาย

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่มุงเนนฝกใหนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารสากลนําองคความรูที่ไดรับจากการเรียนในหองเรียนไปประยุกตใชในการเปนวิทยากรคาย

ภาษาอังกฤษโดยไดรับการฝกฝนและดูแลจากคณาจารยในสาขาวิชาฯ วิธีการดําเนินกิจกรรมเชนน้ีทําให

นักศึกษาไดมีโอกาสในการนําความรูจากในหองเรียนมาใชใหเกิดประโยชนนอกหองเรียนอยางสรางสรรค 

สงเสริมกระบวนการทํางานรวมกันของนักศึกษา และสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะตอสังคมภายนอก ซึ่ง

การดําเนินโครงการคายภาษาอังกฤษ สอนดวยใจใหนองเกงครั้งที่ 7 ไดดําเนินการไปแลวระหวางวันที่ 30 

มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงเรียนบานตะโกลาง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนักศึกษาเขารวม

โครงการทั้งสิ้น 87 คน มีนักเรียนโรงเรียนบานตะโกลางและโรงเรียนละแวกใกลเคียงเขารวมโครงการทั้งสิ้น 

120 คน ดังแสดงรายละเอียดในวิธีการดําเนินงาน 

 

วิธีการดําเนินงาน 

การดําเนินโครงการดังกลาวไดบูรณาการวิธีการทํางานตามเครื่องมือการจัดการความรูประเภท การ

เรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) กับแนวทางการดําเนินงานตามวงจรประกันคุณภาพ PDCA ซึ่งมีการ

ดําเนินงานดังน้ี  

 1. การวางแผน (Plan) มีแนวทางในการวางแผนงานจากวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดขึ้น

ดังน้ี 

  1.1 กําหนดกลุมเปาหมายและปจจัยตางๆ  

ในลําดับขั้นตอนน้ี นักศึกษาและคณาจารยไดวางแผนการทํางานโดยพยายามตอบโจทยจากคําถาม

ดังตอไปน้ี 

1) Who? ในขอคําถามน้ีทางผูดําเนินโครงการไดแก นักศึกษาและคณาจารยจะรวมกันอภิปรายวาจะ

ไปดําเนินโครงการที่ชุมชนแหงใด โดยมีขอตกลงรวมกันวา ชุมชนแหงน้ันตองเปนชุมชนที่หางไกลและขาด

แคลน และจะตองไมเปนชุมชนเดิมเน่ืองจาก เปาหมายหลักของโครงการคือกระจายความสุข ความรู สูชุมชน

ที่หลากหลาย สําหรับสถานที่ในการจัดดําเนินโครงการคายภาษาอังกฤษสอนดวยใจใหนองเกง ไดดําเนินการ

มาแลวทั้งสิ้น 7 ครั้งประกอบดวย 

 ครั้งที่ 1 โรงเรียนนาโบถวิทยาคม อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ป พ.ศ. 2551 

 

 

 ครั้งที่ 2 โรงเรียนกุดดูพิทยาคม อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ป พ.ศ. 2552 

 ครั้งที่ 3 โรงเรียนนํ้ารอนวิทยาคม อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 2553 

 ครั้งที่ 4 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ป พ.ศ. 2555 

 ครั้งที่ 5 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ป พ.ศ. 2556 

 ครั้งที่ 6 โรงเรียนบานบอแกว อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ป พ.ศ. 2557 

 ครั้งที่ 7 โรงเรียนบานตะโกลาง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ป พ.ศ. 2558 

2) When? และ How long? ในขอคําถามน้ี ผูดําเนินโครงการจะตองมากําหนดกรอบของเวลาใน

การดําเนินโครงการวาระยะเวลาใดมีความเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม โดยตองคํานึงถึงสภาพภูมิอากาศวา

เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมกลางแจงหรือไม อาทิ หากเปนชวงที่มีมรสุมเขาก็ไมควรดําเนินกิจกรรม

โครงการในชวงเวลาน้ี นอกจากน้ียังตองศึกษาบริบทของชุมชนน้ันๆ วาชวงระยะเวลาใดที่ไมควรดําเนิน

กิจกรรม อาทิ ชวงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตรกรรม ซึ่งโดยสวนใหญนักเรียนในทองถิ่นกันดารจะตองชวย

บิดามารดาในการทํางาน ซึ่งก็เปนอีกชวงเวลาหน่ึงที่ไมควรดําเนินกิจกรรม ดังน้ันชวงเวลาที่เหมาะสมในการ

ดําเนินโครงการครั้งน้ีจึงเปนชวงเวลาระหวางวันที่ 30 มกราคม- 1 กุมภาพันธ 2558 เน่ืองจากเปนชวงเวลาที่

สภาพอากาศเอ้ือตอการจัดกิจกรรมและไมเปนชวงเวลาที่นักเรียนผูเขารวมโครงการมีกิจธุระอ่ืนในการชวยบิดา

มารดาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในชวงเวลาน้ี 

 

  1.2 การสํารวจพื้นที่เปาหมาย (Survey) 

 ลําดับขั้นตอนหลังจากคณะดําเนินงานโครงการไดกําหนดผูเขารับการอบรมและปจจัยตางๆที่

เก่ียวของไดแกการสํารวจพ้ืนที่เปาหมายเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในดานตางๆ ไดแก นักเรียนที่จะเขารวม

โครงการ สถานที่ในการทํากิจกรรมตางๆ ในขั้นตอนน้ีคณาจารยและนักศึกษาที่เปนหัวหนาในแตละฝาย

ประกอบดวย 1) ฝายวิชาการ 2) ฝายสันทนาการ 3) ฝายสถานที่ 4) ฝายสวัสดิการ และ 5) ฝายดูแลนักเรียนผู

รวมกิจกรรม จะเดินทางไปยังโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนในดานตางๆ 

ไดแก พ้ืนฐานความรูของนักเรียนในชุมชน ความตองการ และบริบทของชุมชนเพ่ือนํามาตอบโจทยปญหา ดังน้ี  

1) What? ในขอคําถามน้ีทั้งนักศึกษาและคณาจารยจะรวมกันกําหนดกรอบของเน้ือหา กิจกรรม 

และสื่อการเรียนการสอนวาจะมีรูปรางหนาตาอยางไร โดยใชขอมูลจากหัวขอที่หน่ึง (Who?) มาเปนตัวกําหนด

กรอบของกิจกรรมการดําเนินโครงการ โดยพัฒนากิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการและบริบทของชุมชน

น้ันๆ 

 2) How? หลังจากไดกําหนดกรอบของเน้ือหา กิจกรรม สื่อการเรียนการสอนวามีอะไรบางแลว ในขอ

คําถามน้ี ทั้งนักศึกษาและคณาจารยจะรวมกันระดมสมองวาจะทําอยางไรเพ่ือใหไดมาซึ่งเน้ือหา กิจกรรม และ

สื่อการเรียนที่มีความเหมาะสม  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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  1.3 การประชุมเพือ่ระดมสมอง 

 หลังจากทราบขอมูลพ้ืนฐานทั้งในสวนของผูเขาอบรม กรอบเวลาและระยะเวลาในการดําเนิน

โครงการ เน้ือหา สื่อการสอน กิจกรรมแลว คณะดําเนินงานหลักประกอบดวยคณาจารยและหัวหนาฝายทั้ง 5 

ฝาย ไดแก ฝายวิชาการ ฝายนันทนาการ ฝายสถานที่ ฝายสวัสดิการ และฝายดูแลนักเรียน จะเปดรับสมัคร

นักศึกษาที่สนใจเขารวมโครงการครั้งน้ี โดยใหนักศึกษาผูสนใจสมัครเขาทํางานในฝายที่ตนถนัดและมีความ

สนใจ เมื่อไดทีมงานในแตละฝายแลว นักศึกษาแตละฝายและคณาจารยจะรวมกันระดมสมองเพ่ือออกแบบ

เน้ือหา สื่อการสอน กิจกรรม และองคประกอบอ่ืนๆของโครงการภาษาอังกฤษ อาทิ การจัดสถานที่ อาหาร

และอาหารวางของนักเรียนผูเขารวมโครงการระหวางการดําเนินการคายภาษาอังกฤษ การจัดทําเอกสารตางๆ 

ฯลฯ 

 การประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินโครงการไดกระทําทั้งสิ้น 5ครั้ง โดยในแตละครั้ง 

นักศึกษาในแตละฝายจะนําเสนอความกาวหนาของตน โดยมีนักศึกษาในฝายที่เหลือและคณาจารยรวมกัน

วิพากษถึงจุดเดนและจุดควรปรับปรุง ซึ่งนักศึกษาในแตละฝายจะนําขอเสนอแนะของนักศึกษาในฝายอ่ืนและ

คณาจารยไปปรับปรุงแกไข และนําเสนอใหมในการประชุมครั้งตอไป  

 1.4 การซอมเพื่อเตรียมความพรอมกอนลงภาคสนาม 

 กอนที่นักศึกษาและคณาจารยจะดําเนินโครงการภาคสนาม นักศึกษาที่รับผิดชอบในฝาย วิชาการ 

และ นันทนาการ จะมาทดลองกิจกรรมการ การสอน การใชสื่อการสอน เกมส เพลงประกอบการสอน ฯลฯ 

โดยใหนักศึกษาในฝายที่เหลือสมมติบทบาทตนเองเปนนักเรียนผูเขารวมโครงการ กิจกรรมตางๆ หลังจาก

ไดรับการนําเสนอแลว ทั้งคณาจารยและนักศึกษาจะรวมกันวิพากษถึงจุดเดนและจุดที่ควรปรับปรุง เพ่ือนําขอ

ควรปรับปรุงไปพัฒนางานใหดีขึ้น พรอมตอการนําไปใชจริงในภาคสนาม 

 

2. Do (การดําเนนิโครงการ) 

 การดําเนินโครงการใชเวลาทั้งสิ้น 5 วัน โดยเปนการดําเนินโครงการตามตารางกิจกรรมทั้งสิ้น 3 วัน 

และการเตรียมความพรอมดานสถานที่และอุปกรณกอนการดําเนินโครงการ 1 วัน และ การบําเพ็ญประโยชน

พัฒนาสถานที่หลังการดําเนินโครงการอีก 1 วัน การดําเนินโครงการมีรายละเอียดดังน้ี 

วันที่ 1 การเตรียมความพรอมดานสถานที่ สื่อ อุปกรณการสอน 

 นักศึกษาผูเขารวมโครงการจะชวยกันจัดเตรียมความพรอมดานสถานที่ที่จะใชในการประกอบ

กิจกรรม รวมถึงทําความสะอาดสถานที่ หองนํ้า หองอาบนํ้าใหกับนักเรียนผูเขารวมโครงการ เน่ืองจาก

นักเรียนที่เขารวมโครงการจะตองนอนคางคืนที่โรงเรียน นักศึกษาที่อยูในฝายวิชาการจะชวยกันจัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม สื่อทัศนูปกรณสําหรับพรอมใชในวันที่ดําเนินกิจกรรมจริงๆ ฝายสวัสดิการจะ

จัดเตรียมอาหารวาง ยารักษาโรค อุปกรณกันยุง และฟนสําหรับใชในกิจกรรมรอบกองไฟ ฯลฯ  

วันที่ 2 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ วันที่ 1 

 

 

 สําหรับกิจกรรมคายภาษาอังกฤษในวันที่ 1 ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังน้ี  

1. กิจกรรมนันทนาการ  

 กิจกรรมนันทนาการเปนการบูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษเขากับความสนุกสนาน อาทิ กิจกรรม

ละลายพฤติกรรม การรองเพลงภาษาอังกฤษประกอบการเตน เกมสภาษาอังกฤษ ฯลฯ  

2. กิจกรรม Walk Rally 

 สําหรับกิจกรรม Walk Rally เปนการบูรณาการความรูดานทักษะทางภาษาอังกฤษ เกมส

ภาษาอังกฤษ และการทํางานรวมกัน ในการดําเนินกิจกรรม โดยผูเขารับการอบรมจะถูกแบงเปนกลุมยอยๆ 

กลุมละ 8-10 คน แลวเดินเวียนตามฐานตางๆ เพ่ือเรียนรูทักษะทางภาษาอังกฤษผานเกมส โดยจะมีการมอบ

คะแนนใหแตละกลุม เมื่อทํากิจกรรมครบทุกฐานแลว กลุมที่ไดคะแนนรวมมากที่สุดจะเปนผูชนะ 

3. กิจกรรมLearning English from Movies 

 ในกิจกรรมน้ีเปนการใชภาพยนตรเพ่ือฝกภาษาอังกฤษซึ่งผูเขารับการอบรมจะไดรับความรูและความ

บันเทิงไปพรอมกัน รวมถึงความเขาใจในวัฒนธรรมของผูพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแมอีกดวย นักศึกษา

ผูรับผิดชอบในกิจกรรมน้ีจะไดรับการอบรมจากคณาจารยดานเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษดวยภาพยนตร 

อาทิ Freeze frame , picture on – sound off, picture off – sound on เปนตน  

วันที่ 3: กิจกรรมคายภาษาอังกฤษวันที่ 2  

 

 สําหรบักิจกรรมในวันท่ีสองประกอบดวย 

 1. กิจกรรมการเตนแอโรบิกประกอบเพลงภาษาอังกฤษ 

 กิจกรรมน้ีจะเปนกิจกรรมในชวงเชากอนที่นักเรียนที่เขารวมโครงการจะอาบนํ้าและรับประทาน

อาหารเชา เปนการบูรณาการทักษะทางการเคลื่อนไหวเขากับบทเพลงภาษาอังกฤษ เปนการสงเสริมใหมี

สุขภาพแข็งแรงและฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน 

 2. การสอนภาษาอังกฤษ 

 กิจกรรมน้ืจะแบงนักเรียนผูเขารับการอบรมเปน 5 กลุม โดยแตละกลุมจะเวียนเขาเรียนภาษาอังกฤษ

เปนจํานวนทั้งสิ้น 5 ฐาน ไดแก  

1. ทักษะการฟง  

2. ทักษะการอาน 

3. ทักษะการพูด 

4. ทักษะการเขียน 

5. ไวยากรณพ้ืนฐาน 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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  1.3 การประชุมเพือ่ระดมสมอง 

 หลังจากทราบขอมูลพ้ืนฐานทั้งในสวนของผูเขาอบรม กรอบเวลาและระยะเวลาในการดําเนิน

โครงการ เน้ือหา สื่อการสอน กิจกรรมแลว คณะดําเนินงานหลักประกอบดวยคณาจารยและหัวหนาฝายทั้ง 5 

ฝาย ไดแก ฝายวิชาการ ฝายนันทนาการ ฝายสถานที่ ฝายสวัสดิการ และฝายดูแลนักเรียน จะเปดรับสมัคร

นักศึกษาที่สนใจเขารวมโครงการครั้งน้ี โดยใหนักศึกษาผูสนใจสมัครเขาทํางานในฝายที่ตนถนัดและมีความ

สนใจ เมื่อไดทีมงานในแตละฝายแลว นักศึกษาแตละฝายและคณาจารยจะรวมกันระดมสมองเพ่ือออกแบบ

เน้ือหา สื่อการสอน กิจกรรม และองคประกอบอ่ืนๆของโครงการภาษาอังกฤษ อาทิ การจัดสถานที่ อาหาร

และอาหารวางของนักเรียนผูเขารวมโครงการระหวางการดําเนินการคายภาษาอังกฤษ การจัดทําเอกสารตางๆ 

ฯลฯ 

 การประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินโครงการไดกระทําทั้งสิ้น 5ครั้ง โดยในแตละครั้ง 

นักศึกษาในแตละฝายจะนําเสนอความกาวหนาของตน โดยมีนักศึกษาในฝายที่เหลือและคณาจารยรวมกัน

วิพากษถึงจุดเดนและจุดควรปรับปรุง ซึ่งนักศึกษาในแตละฝายจะนําขอเสนอแนะของนักศึกษาในฝายอ่ืนและ

คณาจารยไปปรับปรุงแกไข และนําเสนอใหมในการประชุมครั้งตอไป  

 1.4 การซอมเพื่อเตรียมความพรอมกอนลงภาคสนาม 

 กอนที่นักศึกษาและคณาจารยจะดําเนินโครงการภาคสนาม นักศึกษาที่รับผิดชอบในฝาย วิชาการ 

และ นันทนาการ จะมาทดลองกิจกรรมการ การสอน การใชสื่อการสอน เกมส เพลงประกอบการสอน ฯลฯ 

โดยใหนักศึกษาในฝายที่เหลือสมมติบทบาทตนเองเปนนักเรียนผูเขารวมโครงการ กิจกรรมตางๆ หลังจาก

ไดรับการนําเสนอแลว ทั้งคณาจารยและนักศึกษาจะรวมกันวิพากษถึงจุดเดนและจุดที่ควรปรับปรุง เพ่ือนําขอ

ควรปรับปรุงไปพัฒนางานใหดีขึ้น พรอมตอการนําไปใชจริงในภาคสนาม 

 

2. Do (การดําเนนิโครงการ) 

 การดําเนินโครงการใชเวลาทั้งสิ้น 5 วัน โดยเปนการดําเนินโครงการตามตารางกิจกรรมทั้งสิ้น 3 วัน 

และการเตรียมความพรอมดานสถานที่และอุปกรณกอนการดําเนินโครงการ 1 วัน และ การบําเพ็ญประโยชน

พัฒนาสถานที่หลังการดําเนินโครงการอีก 1 วัน การดําเนินโครงการมีรายละเอียดดังน้ี 

วันที่ 1 การเตรียมความพรอมดานสถานที่ สื่อ อุปกรณการสอน 

 นักศึกษาผูเขารวมโครงการจะชวยกันจัดเตรียมความพรอมดานสถานที่ที่จะใชในการประกอบ

กิจกรรม รวมถึงทําความสะอาดสถานที่ หองนํ้า หองอาบนํ้าใหกับนักเรียนผูเขารวมโครงการ เน่ืองจาก

นักเรียนที่เขารวมโครงการจะตองนอนคางคืนที่โรงเรียน นักศึกษาที่อยูในฝายวิชาการจะชวยกันจัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม สื่อทัศนูปกรณสําหรับพรอมใชในวันที่ดําเนินกิจกรรมจริงๆ ฝายสวัสดิการจะ

จัดเตรียมอาหารวาง ยารักษาโรค อุปกรณกันยุง และฟนสําหรับใชในกิจกรรมรอบกองไฟ ฯลฯ  

วันที่ 2 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ วันที่ 1 

 

 

 สําหรับกิจกรรมคายภาษาอังกฤษในวันที่ 1 ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังน้ี  

1. กิจกรรมนันทนาการ  

 กิจกรรมนันทนาการเปนการบูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษเขากับความสนุกสนาน อาทิ กิจกรรม

ละลายพฤติกรรม การรองเพลงภาษาอังกฤษประกอบการเตน เกมสภาษาอังกฤษ ฯลฯ  

2. กิจกรรม Walk Rally 

 สําหรับกิจกรรม Walk Rally เปนการบูรณาการความรูดานทักษะทางภาษาอังกฤษ เกมส

ภาษาอังกฤษ และการทํางานรวมกัน ในการดําเนินกิจกรรม โดยผูเขารับการอบรมจะถูกแบงเปนกลุมยอยๆ 

กลุมละ 8-10 คน แลวเดินเวียนตามฐานตางๆ เพ่ือเรียนรูทักษะทางภาษาอังกฤษผานเกมส โดยจะมีการมอบ

คะแนนใหแตละกลุม เมื่อทํากิจกรรมครบทุกฐานแลว กลุมที่ไดคะแนนรวมมากที่สุดจะเปนผูชนะ 

3. กิจกรรมLearning English from Movies 

 ในกิจกรรมน้ีเปนการใชภาพยนตรเพ่ือฝกภาษาอังกฤษซึ่งผูเขารับการอบรมจะไดรับความรูและความ

บันเทิงไปพรอมกัน รวมถึงความเขาใจในวัฒนธรรมของผูพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแมอีกดวย นักศึกษา

ผูรับผิดชอบในกิจกรรมน้ีจะไดรับการอบรมจากคณาจารยดานเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษดวยภาพยนตร 

อาทิ Freeze frame , picture on – sound off, picture off – sound on เปนตน  

วันที่ 3: กิจกรรมคายภาษาอังกฤษวันที่ 2  

 

 สําหรบักิจกรรมในวันท่ีสองประกอบดวย 

 1. กิจกรรมการเตนแอโรบิกประกอบเพลงภาษาอังกฤษ 

 กิจกรรมน้ีจะเปนกิจกรรมในชวงเชากอนที่นักเรียนที่เขารวมโครงการจะอาบนํ้าและรับประทาน

อาหารเชา เปนการบูรณาการทักษะทางการเคลื่อนไหวเขากับบทเพลงภาษาอังกฤษ เปนการสงเสริมใหมี

สุขภาพแข็งแรงและฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน 

 2. การสอนภาษาอังกฤษ 

 กิจกรรมน้ืจะแบงนักเรียนผูเขารับการอบรมเปน 5 กลุม โดยแตละกลุมจะเวียนเขาเรียนภาษาอังกฤษ

เปนจํานวนทั้งสิ้น 5 ฐาน ไดแก  

1. ทักษะการฟง  

2. ทักษะการอาน 

3. ทักษะการพูด 

4. ทักษะการเขียน 

5. ไวยากรณพ้ืนฐาน 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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CoP 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน

 

 

 สําหรับเน้ือหาที่คัดเลือกมาใชในการสอนทักษะทั้งหาดานดังกลาว ทั้งนักศึกษาในฝายวิชาการและ

คณาจารยรวมกันกําหนดเน้ือหาที่สอดคลองกับความสามารถและบริบทของชุมชน ในดานสื่อการสอนน้ัน ได

เนนการใชสื่อการสอนสมัยใหมเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูจากสื่อเทคโนโลยีใหมๆ อันเปนการกระตุน

ใหนักเรียนเหลาน้ีเห็นความสําคัญของประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศอันเปนหน่ึงในทักษะที่จําเปนสําหรับ

ศตวรรษที่ 21 

 3. กิจกรรมรอบกองไฟ 

 กิจกรรมน้ีเปนกิจกรรมที่บูรณาการความรูความเขาใจดานทักษะภาษาอังกฤษที่นักเรียนผูเขารวม

โครงการไดเรียนรูในกิจกรรมต้ังแตวันที่หน่ึง มาสรางเปนบทละครภาษาอังกฤษภายใตคําแนะนําของพ่ีๆ

นักศึกษาที่เปนผูดูแลในแตละกลุม โดยในแตละกลุมจะตองออกมาแสดงละครภาษาอังกฤษบริเวณรอบกองไฟ 

โดยจะมีกรรมการตัดสินผลซึ่งพิจารณาจาก ความถูกตอง ความคลองแคลวของภาษาอังกฤษ ความสนุกสนาน 

และความคิดสรางสรรค  

วันที่ 4: กิจกรรมคายภาษาอังกฤษวันสุดทาย 

 สําหรับกิจกรรมในวันสุดทายน้ัน ทั้งคณาจารยและนักศึกษาไดวิเคราะหถึงความจําเปนในการใช

ภาษาอังกฤษในบริบทที่เหมาะสมกับชุมชน ซึ่งการดําเนินโครงการคายภาษาอังกฤษในครั้งที่ 7 ณ อําเภอสวน

ผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบวา อําเภอสวนผึ้งมีแหลงทองเที่ยวมากมาย จากมติของที่ประชุมของคณาจารยและ

นักศึกษาจึงกําหนดการอบรมและทํากิจกรรมภายใตกรอบของการเปน “มัคคุเทศกนอย”  

 1. กิจกรรมมัคคเุทศกนอย  

 กิจกรรมน้ีมีการดําเนินการโดยเริ่มจากการใหความรูในเรื่องของ ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก ซึ่ง

ประกอบดวย  คําศัพทและสํานวนที่จําเปนในการเปนมัคคุเทศก วิธีการแกปญหา และการสรางความ

ประทับใจกับนักทองเที่ยว โดยบูรณาการกับความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยว ประวัติความเปนมา

ของสถานที่ทองเที่ยว โบราณสถานในอําเภอสวนผึ้ง จากน้ันผูเขารับการอบรมแสดงบทบาทสมมติโดยใช

ภาษาอังกฤษที่ไดอบรมมากอนหนาน้ีในการบรรยายสถานที่ทองเที่ยวในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  

 2. กิจกรรมผูกขอมือสงนองกลับบาน 

 กิจกรรมน้ีเปนการบูรณาการกับการทนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนกิจกรรมที่ดําเนินการหลังจากการ

อบรมไดเสร็จสิ้นลง เพ่ือเปนการแสดงความรัก ความอาทร ระหวางนักศึกษาซึ่งถือวาเปนพ่ี กับนักเรียนที่เขา

รวมโครงการซึ่งถือวาเปนนอง ในกิจกรรมน้ีนักเรียนที่เขารวมโครงการจะไดรับการผูกขอมือจาก “พ่ี” และ

รับคําอวยพรจากพ่ีๆ เปนกิจกรรมที่แสดงอัตลักษณความเปนไทยซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญในการสงเสริมให

เยาวชนไมลืมความเปนไทย มีความกตัญูรูคุณ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญของการเปนคนที่มีคุณภาพตอไปใน

อนาคต  

 

 

วันที่ 5: กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  

 หลังจากการดําเนินโครงการไดลุลวงแลว ในวันที่ 5 นักศึกษาทุกฝายที่เขารวมโครงการจะทําความ

สะอาดพ้ืนที่ที่จัดกิจกรรม ซอมแซมวัสดุอุปกรณของทางโรงเรียนที่ชํารุด และรวมพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ของ

โรงเรียนใหนาเรียน กิจกรรมน้ีสงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสาและความรับผิดชอบตอสังคม 

 

3. การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Check)  

 การตรวจสอบผลการดําเนินงานไดกระทําเปน 2 ระยะ ไดแก  

 1. ระหวางการดําเนินโครงการ  

 การตรวจสอบผลการดําเนินโครงการในลักษณะน้ีจะกระทําเมื่อกิจกรรมตามตารางของโครงการในแต

ละวันสิ้นสุดแลว โดยนักศึกษาผูรับผิดชอบงานในแตละฝายจะเสนอปญหาที่ฝายของตนไดพบจากการทํางาน

ในแตละวัน โดยมีคณาจารยและนักศึกษาในฝายอ่ืนๆ ชวยกันเสนอแนวทางแกไข ปรับปรุงงานใหเกิดปญหา

นอยลงหรือไมใหเกิดอีกในวันตอไป  

 2. หลังการดําเนนิโครงการ 

 มีการตรวจสอบผลการดําเนินโครงการโดยใชแบบทดสอบ แบบสอบถาม เพ่ือประเมนิความสําเร็จของ

โครงการ ดังรายละเอียดแสดงในผลดําเนินการ 

 

4. Act (การปรับปรุงแกไขในสวนท่ีมีปญหา)  

 หลังจากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแลว คณะผูดําเนินโครงการอันประกอบดวย คณาจารยและ

นักศึกษาจะรวมประชุมเพ่ือพิจารณาถึงผลสาํเร็จและขอควรปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการดําเนินการโครงการครั้ง

ตอไปใหดีย่ิงขึ้น จากการประชุมพบประเด็นที่ควรพัฒนาใน 2ประเด็นไดแก  

 

1. การสอนภาษาอังกฤษในชัน้เรียน  

 เน่ืองดวยนักเรียนในพ้ืนที่หางไกลน้ันขาดการรับรูภาษาอังกฤษ (Acquisition) ต้ังแตยังเปนเด็กเล็ก 

มาเรียนภาษาอังกฤษเมื่อตอนที่มีวัยคอนขางมากแลว คือ ประถมศึกษาปที่ 5 ดังน้ัน ความรูความเขาใจในเรื่อง

ของ วงคําศัพท สํานวน โครงสรางและทักษะในการสื่อสารยังมีไมมาก 50(Friederici,2011)ซึ่งทําใหเน้ือหา วิธี

สอนและสื่อการสอนที่ไดเตรียมมายังไมสามารถเขาถึงนักเรียนเหลาน้ีไดอยางเต็มที่ ดวยเหตุดังกลาวจึงมี

คณาจารยไดบรรจุประเด็นน้ีไวในมคอ. 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับครู (1213008) ซึ่งมีการอภิปราย

เกี่ยวกับแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนที่อยูในถิ่นทุรกันดาร (ธัญญวัฒน ตรีเนตร, 2558) 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน  CoP 8

 

 

 สําหรับเน้ือหาที่คัดเลือกมาใชในการสอนทักษะทั้งหาดานดังกลาว ทั้งนักศึกษาในฝายวิชาการและ

คณาจารยรวมกันกําหนดเน้ือหาที่สอดคลองกับความสามารถและบริบทของชุมชน ในดานสื่อการสอนน้ัน ได

เนนการใชสื่อการสอนสมัยใหมเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูจากสื่อเทคโนโลยีใหมๆ อันเปนการกระตุน

ใหนักเรียนเหลาน้ีเห็นความสําคัญของประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศอันเปนหน่ึงในทักษะที่จําเปนสําหรับ

ศตวรรษที่ 21 

 3. กิจกรรมรอบกองไฟ 

 กิจกรรมน้ีเปนกิจกรรมที่บูรณาการความรูความเขาใจดานทักษะภาษาอังกฤษที่นักเรียนผูเขารวม

โครงการไดเรียนรูในกิจกรรมต้ังแตวันที่หน่ึง มาสรางเปนบทละครภาษาอังกฤษภายใตคําแนะนําของพ่ีๆ

นักศึกษาที่เปนผูดูแลในแตละกลุม โดยในแตละกลุมจะตองออกมาแสดงละครภาษาอังกฤษบริเวณรอบกองไฟ 

โดยจะมีกรรมการตัดสินผลซึ่งพิจารณาจาก ความถูกตอง ความคลองแคลวของภาษาอังกฤษ ความสนุกสนาน 

และความคิดสรางสรรค  

วันที่ 4: กิจกรรมคายภาษาอังกฤษวันสุดทาย 

 สําหรับกิจกรรมในวันสุดทายน้ัน ทั้งคณาจารยและนักศึกษาไดวิเคราะหถึงความจําเปนในการใช

ภาษาอังกฤษในบริบทที่เหมาะสมกับชุมชน ซึ่งการดําเนินโครงการคายภาษาอังกฤษในครั้งที่ 7 ณ อําเภอสวน

ผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบวา อําเภอสวนผึ้งมีแหลงทองเที่ยวมากมาย จากมติของที่ประชุมของคณาจารยและ

นักศึกษาจึงกําหนดการอบรมและทํากิจกรรมภายใตกรอบของการเปน “มัคคุเทศกนอย”  

 1. กิจกรรมมัคคเุทศกนอย  

 กิจกรรมน้ีมีการดําเนินการโดยเริ่มจากการใหความรูในเรื่องของ ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก ซึ่ง

ประกอบดวย  คําศัพทและสํานวนที่จําเปนในการเปนมัคคุเทศก วิธีการแกปญหา และการสรางความ

ประทับใจกับนักทองเที่ยว โดยบูรณาการกับความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยว ประวัติความเปนมา

ของสถานที่ทองเที่ยว โบราณสถานในอําเภอสวนผึ้ง จากน้ันผูเขารับการอบรมแสดงบทบาทสมมติโดยใช

ภาษาอังกฤษที่ไดอบรมมากอนหนาน้ีในการบรรยายสถานที่ทองเที่ยวในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  

 2. กิจกรรมผูกขอมือสงนองกลับบาน 

 กิจกรรมน้ีเปนการบูรณาการกับการทนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนกิจกรรมที่ดําเนินการหลังจากการ

อบรมไดเสร็จสิ้นลง เพ่ือเปนการแสดงความรัก ความอาทร ระหวางนักศึกษาซึ่งถือวาเปนพ่ี กับนักเรียนที่เขา

รวมโครงการซึ่งถือวาเปนนอง ในกิจกรรมน้ีนักเรียนที่เขารวมโครงการจะไดรับการผูกขอมือจาก “พ่ี” และ

รับคําอวยพรจากพ่ีๆ เปนกิจกรรมที่แสดงอัตลักษณความเปนไทยซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญในการสงเสริมให

เยาวชนไมลืมความเปนไทย มีความกตัญูรูคุณ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญของการเปนคนที่มีคุณภาพตอไปใน

อนาคต  

 

 

วันที่ 5: กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  

 หลังจากการดําเนินโครงการไดลุลวงแลว ในวันที่ 5 นักศึกษาทุกฝายที่เขารวมโครงการจะทําความ

สะอาดพ้ืนที่ที่จัดกิจกรรม ซอมแซมวัสดุอุปกรณของทางโรงเรียนที่ชํารุด และรวมพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ของ

โรงเรียนใหนาเรียน กิจกรรมน้ีสงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสาและความรับผิดชอบตอสังคม 

 

3. การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Check)  

 การตรวจสอบผลการดําเนินงานไดกระทําเปน 2 ระยะ ไดแก  

 1. ระหวางการดําเนินโครงการ  

 การตรวจสอบผลการดําเนินโครงการในลักษณะน้ีจะกระทําเมื่อกิจกรรมตามตารางของโครงการในแต

ละวันสิ้นสุดแลว โดยนักศึกษาผูรับผิดชอบงานในแตละฝายจะเสนอปญหาที่ฝายของตนไดพบจากการทํางาน

ในแตละวัน โดยมีคณาจารยและนักศึกษาในฝายอ่ืนๆ ชวยกันเสนอแนวทางแกไข ปรับปรุงงานใหเกิดปญหา

นอยลงหรือไมใหเกิดอีกในวันตอไป  

 2. หลังการดําเนนิโครงการ 

 มีการตรวจสอบผลการดําเนินโครงการโดยใชแบบทดสอบ แบบสอบถาม เพ่ือประเมนิความสําเร็จของ

โครงการ ดังรายละเอียดแสดงในผลดําเนินการ 

 

4. Act (การปรับปรุงแกไขในสวนท่ีมีปญหา)  

 หลังจากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแลว คณะผูดําเนินโครงการอันประกอบดวย คณาจารยและ

นักศึกษาจะรวมประชุมเพ่ือพิจารณาถึงผลสาํเร็จและขอควรปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการดําเนินการโครงการครั้ง

ตอไปใหดีย่ิงขึ้น จากการประชุมพบประเด็นที่ควรพัฒนาใน 2ประเด็นไดแก  

 

1. การสอนภาษาอังกฤษในชัน้เรียน  

 เน่ืองดวยนักเรียนในพ้ืนที่หางไกลน้ันขาดการรับรูภาษาอังกฤษ (Acquisition) ต้ังแตยังเปนเด็กเล็ก 

มาเรียนภาษาอังกฤษเมื่อตอนที่มีวัยคอนขางมากแลว คือ ประถมศึกษาปที่ 5 ดังน้ัน ความรูความเขาใจในเรื่อง

ของ วงคําศัพท สํานวน โครงสรางและทักษะในการสื่อสารยังมีไมมาก 50(Friederici,2011)ซึ่งทําใหเน้ือหา วิธี

สอนและสื่อการสอนที่ไดเตรียมมายังไมสามารถเขาถึงนักเรียนเหลาน้ีไดอยางเต็มที่ ดวยเหตุดังกลาวจึงมี

คณาจารยไดบรรจุประเด็นน้ีไวในมคอ. 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับครู (1213008) ซึ่งมีการอภิปราย

เกี่ยวกับแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนที่อยูในถิ่นทุรกันดาร (ธัญญวัฒน ตรีเนตร, 2558) 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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เพ่ือหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่มีความเหมาะสม

ตอไป 

2. ทักษะการทํางานรวมกันและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 ทักษะการทํางานรวมกันและการแกไขปญหาเฉพาะหนานับวามีความสําคัญอยางย่ิงในการดําเนิน

โครงการในลักษณะน้ี กลาวคือ นักศึกษาจําเปนตองมีการประสานงานกับทั้งเพ่ือนในฝายตางๆและคณาจารย

ในการดําเนินกิจกรรม ซึ่งในแตละกิจกรรมก็จะมีปญหารอใหนักศึกษาผูเขารวมโครงการมาแกไขใหสําเร็จลุลวง

ไป ถึงแมวาในภาพรวม นักศึกษาสามารถทํางานรวมกันและมีความสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดในระดับ

ที่คอนขางนาพอใจ อยางไรก็ตามจากการประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ ยังมีนักศึกษาอีกจํานวนมากที่มี

ความเห็นวา ตนยังขาดทักษะในเรื่องน้ี ดวยเหตุน้ี คณาจารยของสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

จึงไดทําวิจัยเรื่อง รูปแบบคายภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ: รูปแบบการฝกอบรม

นักศึกษาในการเปนวิทยากรคายภาษาอังกฤษ เพ่ือสรางรูปแบบพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการ

ทํางานรวมงานของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในครั้งตอไป (ธัญญวัฒน ตรีเนตร และคณะ, 2557) 

 

ภาพประกอบการดําเนินโครงการ 

 

 

 

การสํารวจพ้ืนที่เพ่ือวางแผนการดําเนินงา การนําเสนอความกาวหนาของงานของนักศึกษาแต

ละฝาย 

  

  
การนําเสนอความกาวหนาของงานของนักศึกษาแต กิจกรรมนันทนาการ 

 

 

ละฝาย 

  
กิจกรรม Walk Rally การสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 

  

  
การประชุมกลุมยอยเพ่ือสรุปปญหาและหาแนว

ทางแกไขในแตละคืน 

 

กิจกรรมอําลา พ่ีสงนอง 

ผลการดําเนินงาน 

โครงการคายภาษาอังกฤษ สอนดวยใจใหนองเกง ไดดําเนินโครงการมาแลวทั้งสิ้น 7 ครั้ง อยางไรก็

ตามเพ่ือความทันสมัยของขอมูลในการดําเนินโครงการ ผูนําเสนอขอเสนอผลการดําเนินโครงการในครั้งลาสุด 

ณ โรงเรียนบานตะโกลาง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยแบงเปนประเด็นหลักๆ สองประเด็นไดแก  

1. ผลการดําเนินโครงการที่เกิดกับนักเรียนผูเขารวมโครงการ 

2. ผลการดําเนินโครงการที่เกิดกับนักศึกษาผูเขารวมโครงการ 

 

1. ผลการดําเนินโครงการที่เกิดกับนักเรียนผูเขารวมโครงการ 

ผูดําเนินโครงการใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งขอมูลของผลประเมินจะแบง

ออกเปน 4 หัวขอใหญ ประกอบดวยวัตถุประสงค ความเหมาะสมของกิจกรรม ดานผูสอนและการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน และ ผลที่ไดจากการรวมกิจกรรม ดังแสดงผลการประเมินไวในตาราง 1-5ดังน้ี  

 

 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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เพ่ือหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่มีความเหมาะสม

ตอไป 

2. ทักษะการทํางานรวมกันและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 ทักษะการทํางานรวมกันและการแกไขปญหาเฉพาะหนานับวามีความสําคัญอยางย่ิงในการดําเนิน

โครงการในลักษณะน้ี กลาวคือ นักศึกษาจําเปนตองมีการประสานงานกับทั้งเพ่ือนในฝายตางๆและคณาจารย

ในการดําเนินกิจกรรม ซึ่งในแตละกิจกรรมก็จะมีปญหารอใหนักศึกษาผูเขารวมโครงการมาแกไขใหสําเร็จลุลวง

ไป ถึงแมวาในภาพรวม นักศึกษาสามารถทํางานรวมกันและมีความสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดในระดับ

ที่คอนขางนาพอใจ อยางไรก็ตามจากการประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ ยังมีนักศึกษาอีกจํานวนมากที่มี

ความเห็นวา ตนยังขาดทักษะในเรื่องน้ี ดวยเหตุน้ี คณาจารยของสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

จึงไดทําวิจัยเรื่อง รูปแบบคายภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ: รูปแบบการฝกอบรม

นักศึกษาในการเปนวิทยากรคายภาษาอังกฤษ เพ่ือสรางรูปแบบพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการ

ทํางานรวมงานของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในครั้งตอไป (ธัญญวัฒน ตรีเนตร และคณะ, 2557) 

 

ภาพประกอบการดําเนินโครงการ 

 

 

 

การสํารวจพ้ืนที่เพ่ือวางแผนการดําเนินงา การนําเสนอความกาวหนาของงานของนักศึกษาแต

ละฝาย 

  

  
การนําเสนอความกาวหนาของงานของนักศึกษาแต กิจกรรมนันทนาการ 

 

 

ละฝาย 

  
กิจกรรม Walk Rally การสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 

  

  
การประชุมกลุมยอยเพ่ือสรุปปญหาและหาแนว

ทางแกไขในแตละคืน 

 

กิจกรรมอําลา พ่ีสงนอง 

ผลการดําเนินงาน 

โครงการคายภาษาอังกฤษ สอนดวยใจใหนองเกง ไดดําเนินโครงการมาแลวทั้งสิ้น 7 ครั้ง อยางไรก็

ตามเพ่ือความทันสมัยของขอมูลในการดําเนินโครงการ ผูนําเสนอขอเสนอผลการดําเนินโครงการในครั้งลาสุด 

ณ โรงเรียนบานตะโกลาง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยแบงเปนประเด็นหลักๆ สองประเด็นไดแก  

1. ผลการดําเนินโครงการที่เกิดกับนักเรียนผูเขารวมโครงการ 

2. ผลการดําเนินโครงการที่เกิดกับนักศึกษาผูเขารวมโครงการ 

 

1. ผลการดําเนินโครงการที่เกิดกับนักเรียนผูเขารวมโครงการ 

ผูดําเนินโครงการใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโครงการซึ่งขอมูลของผลประเมินจะแบง

ออกเปน 4 หัวขอใหญ ประกอบดวยวัตถุประสงค ความเหมาะสมของกิจกรรม ดานผูสอนและการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน และ ผลที่ไดจากการรวมกิจกรรม ดังแสดงผลการประเมินไวในตาราง 1-5ดังน้ี  

 

 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละของการบรรลุถึงวัตถุประสงคของโครงการ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. รอยละ แปลผล 

1. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนตามแหลง

ชุมชนที่หางไกล 4.62 0.60 92.40 

 

มากที่สุด 

2. พัฒนาความรูและทกัษะทางดานภาษาอังกฤษใหแก

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 4.61 0.61 92.20 

 

มากที่สุด 

3. สงเสริมใหนักเรียนสามารถนําภาษาอังกฤษมาใชใน

การศึกษาและประยุกตในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม 4.73 0.49 94.60 

 

 

มากที่สุด 

4. นักเรียนตระหนักและเขาใจถึงความสําคญัของ

ภาษาอังกฤษมากขึ้น  4.58 0.57 91.60 

 

มากที่สุด 

 

จากตาราง 1 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความคิดเห็นตอโครงการดานการบรรลุวัตถุประสงคของ

โครงการในระดับ มากที่สุดทกุรายการ โดยผูเขารับการอบรมเห็นวา โครงการน้ี สงเสริมใหนักเรียนสามารถนํา

ภาษาอังกฤษมาใชในการศึกษาและประยุกตในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสมมากที่สุด (4.73)  

 

ตาราง 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละของความเหมาะสมของกิจกรรม 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. รอยละ แปลผล 

1. กิจกรรมสันทนาการ รองเพลง เลนเกมส 4.69 0.42 93.80 มากที่สุด 

2. กิจกรรม Walk Rally 4.57 0.69 91.40 มากที่สุด 

3. กิจกรรม Learn English from Movies 4.81 0.76 96.20 มากที่สุด 

4. กิจกรรมรอบกองไฟ 4.81 0.48 96.20 มากที่สุด 

5. กิจกรรมกายบริหาร 4.56 0.73 91.20 มากที่สุด 

6. กิจกรรมวิชาการ การสอนในช้ันเรียน 4.62 0.65 92.40 มากที่สุด 

7. กิจกรรมมัคคุเทศกนอย 4.43 0.82 88.60 มาก 

8. กิจกรรมพิธีเปด-ปด  4.49 0.86 89.80 มาก 

  

จากตาราง 2 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมของโครงการในระดับ มากที่สุดเปน

สวนใหญ มีเพียงกิจกรรมมัคคุเทศกนอย และ กิจกรรมพิธีเปด-ปดเทาน้ันที่ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ 

 

 

มาก ไดแก 4.43 และ 4.49 ตามลําดับ ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอ กิจกรรม Learn English from 

Movies และ กิจกรรมรอบกองไฟ ในระดับสูงสุด (4.81)  

 

ตาราง 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอผูสอน 

และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. รอยละ แปลผล 

1. ผูสอนมีความรูความสามารถเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.68 0.54 93.60 มากที่สุด 

2. ความประทับใจในตัวผูสอน 4.74 0.48 94.80 มากที่สุด 

3. บรรยากาศในการฝกปฏิบัติกิจกรรม 4.61 0.58 92.20 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 3 พบวา ทุกรายการในหัวขอประเมินอยูในระดับมากที่สุด โดยผูเขารับการอบรมมี

ความเห็นตอความประทับใจในตัวผูสอนมากที่สุด (4.74)  

 

ตาราง 4 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ ของความพึงพอใจที่มีการบริหารจัดการโครงการ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. รอยละ แปลผล 

1. การประชาสัมพันธโครงการมีความเหมาะสม 4.53 0.70 90.60 มากที่สุด 

2. เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.66 0.60 93.20 มากที่สุด 

3. สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม 4.69 0.51 93.80 มากที่สุด 

4. สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม เชน 

โสตทัศนูปกรณ มีความเหมาะสม 4.64 0.68 92.80 

 

มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการโครงการในระดับมาก

ที่สุดในทุกรายการ โดยผูเขารับการอบรมมีความเห็นวา สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับสูง

ที่สุด (4.69) 

  



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละของการบรรลุถึงวัตถุประสงคของโครงการ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. รอยละ แปลผล 

1. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนตามแหลง

ชุมชนที่หางไกล 4.62 0.60 92.40 

 

มากที่สุด 

2. พัฒนาความรูและทกัษะทางดานภาษาอังกฤษใหแก

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 4.61 0.61 92.20 

 

มากที่สุด 

3. สงเสริมใหนักเรียนสามารถนําภาษาอังกฤษมาใชใน

การศึกษาและประยุกตในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม 4.73 0.49 94.60 

 

 

มากที่สุด 

4. นักเรียนตระหนักและเขาใจถึงความสําคญัของ

ภาษาอังกฤษมากขึ้น  4.58 0.57 91.60 

 

มากที่สุด 

 

จากตาราง 1 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความคิดเห็นตอโครงการดานการบรรลุวัตถุประสงคของ

โครงการในระดับ มากที่สุดทกุรายการ โดยผูเขารับการอบรมเห็นวา โครงการน้ี สงเสริมใหนักเรียนสามารถนํา

ภาษาอังกฤษมาใชในการศึกษาและประยุกตในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสมมากที่สุด (4.73)  

 

ตาราง 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละของความเหมาะสมของกิจกรรม 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. รอยละ แปลผล 

1. กิจกรรมสันทนาการ รองเพลง เลนเกมส 4.69 0.42 93.80 มากที่สุด 

2. กิจกรรม Walk Rally 4.57 0.69 91.40 มากที่สุด 

3. กิจกรรม Learn English from Movies 4.81 0.76 96.20 มากที่สุด 

4. กิจกรรมรอบกองไฟ 4.81 0.48 96.20 มากที่สุด 

5. กิจกรรมกายบริหาร 4.56 0.73 91.20 มากที่สุด 

6. กิจกรรมวิชาการ การสอนในช้ันเรียน 4.62 0.65 92.40 มากที่สุด 

7. กิจกรรมมัคคุเทศกนอย 4.43 0.82 88.60 มาก 

8. กิจกรรมพิธีเปด-ปด  4.49 0.86 89.80 มาก 

  

จากตาราง 2 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมของโครงการในระดับ มากที่สุดเปน

สวนใหญ มีเพียงกิจกรรมมัคคุเทศกนอย และ กิจกรรมพิธีเปด-ปดเทาน้ันที่ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ 

 

 

มาก ไดแก 4.43 และ 4.49 ตามลําดับ ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอ กิจกรรม Learn English from 

Movies และ กิจกรรมรอบกองไฟ ในระดับสูงสุด (4.81)  

 

ตาราง 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ ของความพึงพอใจที่มีตอผูสอน 

และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. รอยละ แปลผล 

1. ผูสอนมีความรูความสามารถเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.68 0.54 93.60 มากที่สุด 

2. ความประทับใจในตัวผูสอน 4.74 0.48 94.80 มากที่สุด 

3. บรรยากาศในการฝกปฏิบัติกิจกรรม 4.61 0.58 92.20 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 3 พบวา ทุกรายการในหัวขอประเมินอยูในระดับมากที่สุด โดยผูเขารับการอบรมมี

ความเห็นตอความประทับใจในตัวผูสอนมากที่สุด (4.74)  

 

ตาราง 4 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ ของความพึงพอใจที่มีการบริหารจัดการโครงการ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. รอยละ แปลผล 

1. การประชาสัมพันธโครงการมีความเหมาะสม 4.53 0.70 90.60 มากที่สุด 

2. เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.66 0.60 93.20 มากที่สุด 

3. สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม 4.69 0.51 93.80 มากที่สุด 

4. สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม เชน 

โสตทัศนูปกรณ มีความเหมาะสม 4.64 0.68 92.80 

 

มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการโครงการในระดับมาก

ที่สุดในทุกรายการ โดยผูเขารับการอบรมมีความเห็นวา สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับสูง

ที่สุด (4.69) 

  



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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ตาราง 5 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละผลทีไ่ดรับจากการเขารวมกิจกรรม 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. รอยละ แปลผล 

1. ความรูทักษะทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 4.70 0.59 94.00 มากที่สุด 

2. พัฒนาทัศคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ 4.76 0.54 95.20 มากที่สุด 

3. ฝกการทํางานเปนทีมและสรางความสามัคคีใน

กลุมผูรวมงาน 4.64 0.59 92.80 

 

มากที่สุด 

4. การมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ  4.71 0.54 94.20 มากที่สุด 

5. การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4.76 0.50 95.20 มากที่สุด 

  

จากตาราง 5 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอผลที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมในระดับ

มากที่สุดทุกรายการ โดยผูเขารับการอบรมมีความเห็นวา การเขารวมโครงการครั้งน้ี เปนการฝกการทํางาน

เปนทีมและสรางความสามัคคีในกลุมผูรวมงาน และ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดในระดับ

สูงสุด (4.76) 

   เพ่ือวัดความรูความเขาใจดานทักษะภาษาอังกฤษ ผู ดําเนินโครงการกําหนดใหนักเรียนทํา

แบบทดสอบกอนและหลัง จากขอสอบจํานวน 70 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน โดยนําคะแนนที่ผูเรียนทําไดจากการ

ทําแบบทดสอบ นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบกอนและหลังการทดลองมา

เปรียบเทียบกัน ดังตาราง 6 ดังน้ี 

 

ตาราง 6 การเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจดานทักษะภาษาอังกฤษ 

นักเรียน 

N 

กอนการทดลอง 

x                S.D. 

หลังการทดลอง 

x           S.D. 

t 

120 23.50             4.66 43.62           7.03 44.69** 

 

จากตาราง 6 พบวา ความรูความเขาใจดานภาษาอังกฤษของผูเขารวมโครงการหลังการเขารวม

โครงการ (43.62) สูงกวากอนการเขารวมโครงการ (23.50) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงวา การ

ดําเนินโครงการสงผลใหนักเรียนมีความรูความเขาใจดานภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 

 

2. ผลการดําเนินโครงการที่เกิดกับนักศึกษาผูเขารวมโครงการ 

 ผูดําเนินโครงการใชแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาผูเขารวมโครงการตอการดําเนิน

โครงการ โดยสอบถามตามวัตถุประสงคของโครงการใน 5 ดาน ซึ่งแสดงไวในตาราง 7ดังน้ี 

 

 

ตาราง 7 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละของความคิดเห็นของนักศึกษาผูเขารวมโครงการ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. รอยละ แปลผล 

1.สามารถนําความรูทางดานภาษาอังกฤษไป

เผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืน 4.73 0.45   94.00 

 

มากที่สุด 

2. พัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.69 0.47 93.80 มากที่สุด 

3. ฝกการแกปญหาเฉพาะหนา 4.67 0.50 93.40 มากที่สุด 

4. เกิดจิตอาสาในการทํางานเพ่ือสังคม 4.73 0.45 94.60 มากที่สุด 

5. สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.70 0.60 94.00 มากที่สุด 

 

จากตาราง 7 พบวา นักศึกษาผูเขารวมโครงการมีความเห็นตอการดําเนินโครงการในระดับมากที่สุด

ในทุกรายการประเมิน โดยนักศึกษามีความเห็นวาโครงการน้ีสงเสริมใหสามารถนําความรูทางดาน

ภาษาอังกฤษไปเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืน และ กอใหเกิดจิตอาสาในการทํางานเพ่ือสังคมมากที่สุด 

(4.73)  

 

สรุปและอภปิรายผล 

 การดําเนินโครงการคายภาษาอังกฤษ สอนดวยใจใหนองเกง เปนโครงการบูรณาการในหลายๆ

รูปแบบ ไดแก การบูรณาการความรูความถนัดของคณาจารยและนักศึกษาเพ่ือกําหนดประเด็นกิจกรรมของ

โครงการ บูรณาการความรูความเขาใจดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ือนําไปสูการสอนและการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน บูรณาการความรูที่ไดรับจากการบริการสังคมตอยอดสูงานวิจัยและการเรียนการสอน 

บูรณาการความสามารถในการทํางานรวมกันและทักษะการแกปญหากับกิจกรรมที่ใชในการดําเนินโครงการ  

 จากผลของการดําเนินโครงการในสวนของความคิดเห็นของนักศึกษาผูเขารวมโครงการพบวา ในทุก

ประเด็นอยูในระดับมากและมากที่สุด ซึ่งนาจะเกิดจากมีการใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM Tools) 

ประเภท การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) ในการดําเนินโครงการในการทํางานที่มีระบบและเอ้ือ

ตอการเรียนรูจากประสบการณตรง ดังที่ เฮล (Hale, 2004) ใหทรรศนะวา การเรียนรูโดยการปฏิบัติการโดยที่

เปนการเรียนรูจากประสบการณจริงในการทํางาน มีการนําปญหาในการทํางานมาเปนโจทยในการเรียนรู อีก

ทั้งตองมีการคิดหาวิธีในการแกปญหาหรือพัฒนางาน นอกจากน้ีการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเปนการเรียนรู

ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอ่ืน มีการระดมสมองเพ่ือหาวิธีการที่ดีที่เหมาะสมในการดําเนินการ

เน่ืองจากเปนการเรียนรูในลักษณะทีมงานยอยที่มีสมาชิกจํานวนหน่ึงที่ตองมีการทํางานรวมกัน นอกจากน้ียัง

เปนการเรียนรูโดยใหผูรวมงานวิจารณและแนะนํา มีการเสนอแนะและใหขอคิดเห็นเมื่อมีการดําเนินการปฏิบัติ 

และอาจมีการปรับปรุงการปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จของการดําเนินโครงการ จากหลักการที่กลาวขางตนพบวา 



“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
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ตาราง 5 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละผลทีไ่ดรับจากการเขารวมกิจกรรม 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. รอยละ แปลผล 

1. ความรูทักษะทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 4.70 0.59 94.00 มากที่สุด 

2. พัฒนาทัศคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ 4.76 0.54 95.20 มากที่สุด 

3. ฝกการทํางานเปนทีมและสรางความสามัคคีใน

กลุมผูรวมงาน 4.64 0.59 92.80 

 

มากที่สุด 

4. การมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ  4.71 0.54 94.20 มากที่สุด 

5. การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4.76 0.50 95.20 มากที่สุด 

  

จากตาราง 5 พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอผลที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมในระดับ

มากที่สุดทุกรายการ โดยผูเขารับการอบรมมีความเห็นวา การเขารวมโครงการครั้งน้ี เปนการฝกการทํางาน

เปนทีมและสรางความสามัคคีในกลุมผูรวมงาน และ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดในระดับ

สูงสุด (4.76) 

   เพ่ือวัดความรูความเขาใจดานทักษะภาษาอังกฤษ ผู ดําเนินโครงการกําหนดใหนักเรียนทํา

แบบทดสอบกอนและหลัง จากขอสอบจํานวน 70 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน โดยนําคะแนนที่ผูเรียนทําไดจากการ

ทําแบบทดสอบ นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบกอนและหลังการทดลองมา

เปรียบเทียบกัน ดังตาราง 6 ดังน้ี 

 

ตาราง 6 การเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจดานทักษะภาษาอังกฤษ 

นักเรียน 

N 

กอนการทดลอง 

x                S.D. 

หลังการทดลอง 

x           S.D. 

t 

120 23.50             4.66 43.62           7.03 44.69** 

 

จากตาราง 6 พบวา ความรูความเขาใจดานภาษาอังกฤษของผูเขารวมโครงการหลังการเขารวม

โครงการ (43.62) สูงกวากอนการเขารวมโครงการ (23.50) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงวา การ

ดําเนินโครงการสงผลใหนักเรียนมีความรูความเขาใจดานภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 

 

2. ผลการดําเนินโครงการที่เกิดกับนักศึกษาผูเขารวมโครงการ 

 ผูดําเนินโครงการใชแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาผูเขารวมโครงการตอการดําเนิน

โครงการ โดยสอบถามตามวัตถุประสงคของโครงการใน 5 ดาน ซึ่งแสดงไวในตาราง 7ดังน้ี 

 

 

ตาราง 7 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละของความคิดเห็นของนักศึกษาผูเขารวมโครงการ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. รอยละ แปลผล 

1.สามารถนําความรูทางดานภาษาอังกฤษไป

เผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืน 4.73 0.45   94.00 

 

มากที่สุด 

2. พัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.69 0.47 93.80 มากที่สุด 

3. ฝกการแกปญหาเฉพาะหนา 4.67 0.50 93.40 มากที่สุด 

4. เกิดจิตอาสาในการทํางานเพ่ือสังคม 4.73 0.45 94.60 มากที่สุด 

5. สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.70 0.60 94.00 มากที่สุด 

 

จากตาราง 7 พบวา นักศึกษาผูเขารวมโครงการมีความเห็นตอการดําเนินโครงการในระดับมากที่สุด

ในทุกรายการประเมิน โดยนักศึกษามีความเห็นวาโครงการน้ีสงเสริมใหสามารถนําความรูทางดาน

ภาษาอังกฤษไปเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืน และ กอใหเกิดจิตอาสาในการทํางานเพ่ือสังคมมากที่สุด 

(4.73)  

 

สรุปและอภปิรายผล 

 การดําเนินโครงการคายภาษาอังกฤษ สอนดวยใจใหนองเกง เปนโครงการบูรณาการในหลายๆ

รูปแบบ ไดแก การบูรณาการความรูความถนัดของคณาจารยและนักศึกษาเพ่ือกําหนดประเด็นกิจกรรมของ

โครงการ บูรณาการความรูความเขาใจดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ือนําไปสูการสอนและการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน บูรณาการความรูที่ไดรับจากการบริการสังคมตอยอดสูงานวิจัยและการเรียนการสอน 

บูรณาการความสามารถในการทํางานรวมกันและทักษะการแกปญหากับกิจกรรมที่ใชในการดําเนินโครงการ  

 จากผลของการดําเนินโครงการในสวนของความคิดเห็นของนักศึกษาผูเขารวมโครงการพบวา ในทุก

ประเด็นอยูในระดับมากและมากที่สุด ซึ่งนาจะเกิดจากมีการใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM Tools) 

ประเภท การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) ในการดําเนินโครงการในการทํางานที่มีระบบและเอ้ือ

ตอการเรียนรูจากประสบการณตรง ดังที่ เฮล (Hale, 2004) ใหทรรศนะวา การเรียนรูโดยการปฏิบัติการโดยที่

เปนการเรียนรูจากประสบการณจริงในการทํางาน มีการนําปญหาในการทํางานมาเปนโจทยในการเรียนรู อีก

ทั้งตองมีการคิดหาวิธีในการแกปญหาหรือพัฒนางาน นอกจากน้ีการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเปนการเรียนรู

ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอ่ืน มีการระดมสมองเพ่ือหาวิธีการที่ดีที่เหมาะสมในการดําเนินการ

เน่ืองจากเปนการเรียนรูในลักษณะทีมงานยอยที่มีสมาชิกจํานวนหน่ึงที่ตองมีการทํางานรวมกัน นอกจากน้ียัง

เปนการเรียนรูโดยใหผูรวมงานวิจารณและแนะนํา มีการเสนอแนะและใหขอคิดเห็นเมื่อมีการดําเนินการปฏิบัติ 

และอาจมีการปรับปรุงการปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จของการดําเนินโครงการ จากหลักการที่กลาวขางตนพบวา 



บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙
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คายภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดดําเนินการตามแนวทางการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติในทุกประเด็น นักศึกษามีการเรียนรูลงมือปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืน นอกจากน้ียังนํา

ขอเสนอแนะจากการดําเนินการปรับปรุง จากผลการประเมินความเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดโครงการยัง

พบวานักศึกษามีความเห็นตอการดําเนินโครงการในระดับมากที่สุดในทุกรายการประเมินซึ่งสอดคลองกับ

ความเห็นของ ภิรญา นิยมเดชา (2558) ที่วา การเรียนรูจากการปฏิบัติสงเสริมใหผูปฏิบัติมีการเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง เรียนรูการทํางานเปนทีม มีแบบแผนความคิด ไมยึดติดกับความเช่ือทัศคติเดิม รูจักปรับตัวได  

 ในสวนของนักเรียนที่เขารวมโครงการน้ัน พบวา ทั้งความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับมากที่สุดในทุกรายการประเมิน 

ในประเด็นดานความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นน้ัน นาจะเกิดจาก กิจกรรมตางๆที่ถูกสรางขึ้นมา

ตามความสภาพที่แทจริงและบริบทของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจไมเบ่ือหนาย เน่ืองจากเปนเรื่องที่

ใกลตัวและสามารถนําไปใขไดจริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของชัยวัฒน สุทธิรัตน (2554) 

ที่วา การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม การจัดการเรียนรูจากประสบการณจริงจะทําใหผูเรียนสนุกกับการ

เรียนและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการเรียนสูงขึ้น  

 ในประเด็นดานความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษน้ัน พบวาทุกรายการอยูในระดับ

มากที่สุด ซึ่งสาเหตุสําคัญนาจะมาจาก กิจกรรมคายภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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เทคโนโลยีราชมงคลน้ัน มีประโยชนมากมาย ทั้งในสวนของนักศึกษาผูดําเนินโครงการและนักเรียนในถิ่น
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